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Önsöz
Bu çalÕúma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü øktisat
PolitikasÕ Anabilim DalÕ’na doktora tezi olarak sunulmuú ve 8 ùubat 2012
tarihinde savunulmuútur. ÇalÕúmada ilk olarak, tez danÕúmanÕ Prof. Dr.
Recep TARI danÕúmanlÕ÷Õnda gerekli veri ve bilgiler de÷erlendirilerek tez
konusu belirlenmiútir. “BankalarÕn kredi verme davranÕúÕ üzerinde asimetrik
bilginin etkisi ve reel sektör yansÕmasÕ” baúlÕklÕ bu çalÕúmada asimetrik
bilginin, bankalarÕn kredi davranÕúÕ ve reel sektör üzerine etkileri ele
alÕnmÕútÕr. Türk bankacÕlÕk sektöründe ticari bankacÕlÕk özelinde yapÕlan
araútÕrmada, kuramsal yaklaúÕmlardan biri olan Stiglitz Weiss Modeli esas
alÕnmÕútÕr. BazÕ makroekonomik de÷iúkenler ve bankacÕlÕk sektörüne ait
de÷iúkenler üzerinde VAR modeli uygulanÕp, asimetrik bilgi, kredi riski,
bankalarÕn risk algÕlayÕúÕ, banka kredileri ve reel sektör üretimi arasÕndaki
iliúkiler ekonometrik olarak analiz edilmiútir. AraútÕrma sonuçlarÕ, bankalarÕn
kredi verme davranÕúÕ ve reel sektör üretimi üzerinde asimetrik bilginin
önemli etkileri oldu÷unu göstermiútir.
Tez çalÕúmam süresince yönlendirmeleriyle tezimin sonuçlanmasÕnda
önemli katkÕlarda bulunan ve bana kÕlavuz olan de÷erli danÕúman hocam
Prof. Dr. Recep TARI’ya sonsuz teúekkür ederim. ÇalÕúmamÕn de÷iúik
aúamalarÕnda tezimi okuyarak titiz de÷erlendirmeleriyle katkÕ yapan Prof. Dr.
Yusuf BAYRAKTUTAN’a, tezimin önemli bölümlerinden biri olan ekonometrik
analizi baúarmamda yardÕmcÕ olan ve bu konuda birlikte çaba gösteren Yrd.
Doç. Dr. Serdar Kurt’a, bilhassa ekonometrik analiz bölümü üzerindeki
eleútirileri ile tezimin daha sa÷lÕklÕ sonuçlanmasÕna ciddi katkÕlar sa÷layan
Doç. Dr. Hilal Bozkurt’a, desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. Yaúar Bülbül ve
Doç. Dr. øsmail ùiriner’e, bana eme÷i geçen tüm hocalarÕma teúekkürlerimi
sunarÕm. Tezimin kitap olarak basÕlmasÕnÕ sa÷layan Türkiye Bankalar
Birli÷i’ne, yöneticilerine, çalÕúanlarÕna ve bizzat emek verek katkÕlarda
bulunan SayÕn Emre Alpan ønan’a ve SayÕn Pelin Ataman’a teúekkür ederim.
AyrÕca, her zaman yanÕmda olup beni destekleyen sevgili eúim Prof. Dr.
Erdinç YøöøTBAù’a ve tez yazÕm süresince ilgimi yeterince gösteremedi÷im
ve bu ihmalimi hoú gördü÷ünü varsaydÕ÷Õm sevgili kÕzÕm Ayúe Yücel
YøöøTBAù’a teúekkürü bir borç bilirim.
ùehnaz BakÕr YøöøTBAù
A÷ustos 2012 / Çanakkale
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Özgeçmiú
1996 yÕlÕnda Uluda÷ Üniversitesi ø.ø.B.F. øktisat Bölümü’nden mezun oldu.
2001 yÕlÕna kadar bankacÕlÕk sektöründe uzman yardÕmcÕ olarak çalÕútÕ. 2001
yÕlÕnda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü øktisat PolitikasÕ
Yükseklisans programÕndan “Avrupa Birli÷i’ne Uyum Sürecinde Türk
BankacÕlÕk Sektörünün Rekabet Gücü” baúlÕklÕ tezi ile mezun oldu. Halen
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ö÷retim görevlisi olarak görev
yapmaktadÕr. Evlidir ve bir çocu÷u vardÕr.
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Özet
Finans teorisi ile ilgili geniú bir literatür, asimetrik bilgiyi kredi
piyasalarÕnÕn temel bir özelli÷i olarak ele almaktadÕr. Kredi verenler, kredi
borçlularÕnÕn özelliklerini ve faaliyetlerini gözlemleyemedikleri ölçüde onlarÕn
kredi de÷erlilikleri ile ilgili belirsizlikle karúÕlaúÕrlar. Faiz oranlarÕ, asimetrik
bilgi problemlerinin derecesini etkilemektedir. Asimetrik bilgi ters seçim ve
ahlaki tehlike sorunlarÕna yol açmakta ve standart rekabetçi piyasa
sonuçlarÕnÕ geçersiz kÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada, bankalarÕn kredi verme
davranÕúÕnÕn belirlenmesinde asimetrik bilginin rolü incelenmektedir. Türk
bankacÕlÕk sektörü özelinde yapÕlan bu analiz, para politikasÕ uygulamalarÕ ve
reel sektör çerçevesinde ele alÕndÕ÷Õ için mikroekonomi ve makroekonomi
arasÕnda bir köprü kurmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn amacÕ, ters seçim ve ahlaki
tehlike problemlerine yol açan faktörler ile banka kredi davranÕúÕ ve banka
kredilerine ba÷ÕmlÕ iúletmelerin yatÕrÕmlarÕ arasÕnda bir nedensellik iliúkisini
ortaya koymaktÕr. ÇalÕúma üç bölümden oluúmaktadÕr. Birinci bölümde,
bankacÕlÕk ve asimetrik bilgi konusu kavramsal ve kuramsal çerçeveden ele
alÕnmakta, ikinci bölümde asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúÕ
üzerindeki etkileri incelenmekte, üçüncü bölümde ise Türk bankacÕlÕk sektörü
üzerinde asimetrik bilginin etkisi ve bunun reel sektör yansÕmasÕ üzerine
VAR modeli kullanÕlarak ekonometrik bir analiz yapÕlmaktadÕr. Elde edilen
sonuçlar, asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúÕnÕ etkiledi÷ini
göstermektedir. Ampirik bulgular ise faiz oranlarÕnÕn ters seçim ve ahlaki
tehlike problemlerinin derecesini etkiledi÷i, bankalarÕn risk algÕlayÕúlarÕndan
etkilenen kredilerin ise reel sektör üretimini etkiledi÷i hipotezini
desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Asimetrik bilgi, banka kredileri, reel sektör, VAR
modeli

Abstract
A large proportion of the literature on finance theory considers
asymmetric information as a basic feature of credit markets. Lenders face
uncertainties about the credit worthiness of the borrowers since they can not
monitor their characteristics and activities. Moreover, interest rates affect the
severity of asymmetric information problems as well.
Asymmetric
information causes adverse selection and moral hazard that override the
results of a standard competitive market. This study examines the role of
asymmetric information in identifying behaviors of banks in giving credits.
The analysis of the study is limited to the boundaries of Turkish Banking
Sector and builds a bridge between micro-economics and the macroeconomics since it is conducted in the framework of monetary policies and
real sector. The aim of the study is to put forward a causality relationship
between the factors that cause adverse selection and moral hazard and the
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banks credit behavior and investments of businesses that are bound to bank
credits. The study consists of three sections. The first part of the study deals
with the subject of banking and asymmetric information within conceptual
and theoretical framework. Second part of the study examines the effects of
asymmetric information on banks credit behavior. Third part of the study
includes an econometric analysis of the effects of asymmetrical information
on Turkish banking system and its reflection on real sector using a VAR
model. The obtained results show that asymmetric information affects the
behaviors of banks in giving credits. Moreover, empirical evidence support
the hypothesis that interest rates affect the severity of adverse selection and
moral hazard and bank credits which are affected by risk perception of banks
affect the real sector production.
Keywords: Asymmetric information, bank lending, real sector, VAR
model
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Giriú
Ticari bankalar hem bir finansal aracÕ hem de parasal aktarÕm sürecinde
önemli bir halka olmasÕna ra÷men, neoklasik iktisat teorisinde bankalarÕn
davranÕúÕ pek açÕklanmaz. Neoklasik iktisat yaklaúÕmÕnda bankalarÕn faaliyet
gösterdi÷i finansal piyasalar için tam rekabet koúullarÕnÕn geçerli oldu÷u
standart piyasa analizi geçerlidir. Standart piyasalarda homojen bir malÕn
alÕm satÕmÕnÕ yapan ekonomik birimler birbirleri hakkÕnda tam bilgiye sahiptir.
SatÕcÕ tarafÕndan malÕn teslimi ve bir alÕcÕ tarafÕndan mal bedelinin ödenmesi
aynÕ anda gerçekleúir. Tam rekabet koúullarÕnÕn geçerli oldu÷u bir finansal
sistemde kredilerin elde edilmesinde herhangi bir sorunla karúÕlaúÕlmaz ve
fonlar en verimli alanlara tahsis edilir.
Gerçek kredi piyasalarÕnÕn tam rekabet koúullarÕndan oldukça farklÕ bir
iúleyiúe sahip oldu÷u, 1970’lerde geliútirilen asimetrik bilgi teorileri ile ortaya
konmuútur. Kredi piyasasÕ herhangi bir malÕn veya mali varlÕ÷Õn piyasasÕndan
oldukça farklÕdÕr. Örne÷in, devlet iç borçlanma senedi veya finansman
bonosu arz ve talep edenler bu mali varlÕ÷Õn risk ve getirisi konusunda tam
bilgiye sahiptirler. Bu açÕdan kredi piyasalarÕnÕn standart piyasalardan iki
önemli farklÕlÕ÷Õ vardÕr. Bunlardan ilki, kredi piyasasÕnda kredi talep eden ile
kredi arz eden arasÕnda simetrik bilginin olmamasÕ, ikincisi ise bir birey ya da
iúletme tarafÕndan bugün alÕnan bir kredinin geri ödemesinin gelecekte vaat
edilen bir tarihte yapÕlmasÕ ve buna ba÷lÕ olarak alÕnan kredinin geri
ödenmemesi olasÕlÕ÷ÕdÕr. Di÷er taraftan kredi talep edenler homojen de÷ildir,
kredi alanlarÕn bir kÕsmÕ kredi geri ödemesi sözkonusu oldu÷unda bir di÷er
kredi alÕcÕsÕ kadar dürüst olmayabilir. DolayÕsÕyla bir ekonomide kredilerin
da÷ÕtÕmÕ ile ilgili analizlerde standart arz ve talep modellerine baúvurmak
uygun bir yöntem olmayacaktÕr.
Kredi piyasalarÕ asimetrik bilgi sorunlarÕnÕn oldu÷u piyasalardÕr. Asimetrik
bilgi, kredinin kullandÕrÕlaca÷Õ her bir projeden elde edilecek getirinin
öngörülmesini zorlaútÕrmakta ve bu nedenle bankalarÕn kredi verme
davranÕúÕnÕ etkilemektedir. Kredi piyasasÕnda asimetrik bilgi, kredi verenin
kredi alan birey ya da iúletme hakkÕnda tam bilgiye sahip olmamasÕnÕ ifade
etmektedir. Kredi verenler bu sorun nedeniyle piyasada riski düúük projeler
olmasÕna ra÷men kredi vermek istememekte ve kredi tayÕnlamasÕ olgusu
ortaya çÕkabilmektedir. Bankalar krediyi tayÕnlamasalar da, kredilerin riskli
projelerde kullanÕp kullanmayaca÷Õ konusunda tam bilgiye sahip
olmadÕklarÕndan, riski yüksek iúletmelere kredi verebileceklerdir. Bu durumda
kredilerin etkin da÷ÕlÕmÕ gerçekleúmeyecektir. DolayÕsÕyla, daha gerçekçi
kredi piyasalarÕnÕn analizi, asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve
ahlaki tehlike problemlerinin oldu÷u bir kredi piyasasÕ yaklaúÕmÕ geliútirmek
ile mümkündür.
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Asimetrik bilgi teorilerinde, kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgi
problemlerinin derecesini etkileyen en önemli faktör olarak faiz oranÕ
gösterilmektedir. Faiz oranlarÕ kredi risk düzeyini ve dolayÕsÕyla kredilerin geri
ödenip ödenmeme ihtimalini etkilemektedir. Daha yüksek faiz oranÕ daha
riskli kredi müúterilerinin sayÕsÕnÕ artÕraca÷Õndan faiz oranÕ ile bankanÕn
kredilerden elde edece÷i getiri arasÕnda ters orantÕlÕ bir iliúki ortaya
çÕkabilmektedir. Faiz oranlarÕ ekonominin konjonktür evrelerine göre de÷iúen
bir yapÕ sergiler. Asimetrik bilgi problemlerinin derecesi ve bankalarÕn aracÕlÕk
maliyetleri ekonomik faaliyetlerin arttÕ÷Õ zamanlarda düúmekte, ekonomik
faaliyetlerin daraldÕ÷Õ zamanlarda ise yükselmektedir.
Para politikasÕ uygulamalarÕ, faiz oranlarÕ aracÕlÕ÷Õyla ahlaki tehlike
problemlerinin derecesini etkileyen unsurlardan biridir. Merkez bankalarÕ
para politikasÕnÕn amaçlarÕ do÷rultusunda piyasa faiz oranÕna büyük oranda
yön verirler. Piyasa faiz oranlarÕ iúletmelerin net de÷er ve/veya nakit
akÕúÕnÕ etkiledi÷i için hem kredi alma koúullarÕnÕ hem de aldÕklarÕ krediyi
geri ödeyip ödememe olasÕlÕ÷ÕnÕ etkileyecektir. Öte yandan, para politikasÕ
uygulamalarÕnÕn reel sektöre aktarÕmÕnÕn banka kredileri kanalÕyla
gerçekleúti÷i bir ortamda bankalarÕn kredi davranÕúÕ önemli hale gelmektedir.
Parasal tabandaki daralma banka kredilerindeki daralmayÕ tetikler ve bundan
en fazla bilgisel asimetri sorunlarÕnÕn oldu÷u potansiyel kredi alÕcÕlarÕ
etkilenir. Bankalar artan kredi riski karúÕsÕnda sadece varlÕk porföyünü de÷il,
aynÕ zamanda bunlarÕn bileúimini de de÷iútirirler.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ, bilgisel asimetrinin oldu÷u kredi piyasalarÕnda
bankalarÕn kredi verme davranÕúÕnÕn iúletmelerin yatÕrÕm kararlarÕnÕ etkiledi÷i
hipotezini test etmektir. Bu çalÕúmada, ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerinin oldu÷u, para politikasÕ uygulamalarÕ ve ekonomik
konjonktürün bu problemlerin derecesini faiz oranÕ aracÕlÕ÷Õyla etkiledi÷i daha
gerçekçi bir kredi piyasasÕ modeli geliútirilmiútir. Bu amaç do÷rultusunda iki
yöntemden faydanÕlmaktadÕr. ølk olarak, çalÕúmanÕn hipotezlerinin Türk
bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan geçerli olup olmadÕ÷Õ iktisadi bir ön analiz ile
ortaya konulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. økinci olarak, hipotezlerin ampirik olarak
desteklenmesi amacÕyla ekonometrik bir analiz yapÕlmaktadÕr. VAR modeli
kullanÕlarak yapÕlan analizde, asimetrik bilgi problemlerinin derecesini artÕran
ve önemli bir unsur olarak görülen faiz oranlarÕnÕn sorunlu krediler üzerinde
yarattÕ÷Õ etki, bunun bankalarÕn verdikleri kredi miktarÕna etkisi ve son olarak
reel sektöre yansÕmalarÕna bakÕlmaktadÕr. Böylelikle, Türk bankacÕlÕk sektörü
açÕsÕndan asimetrik bilginin önemi, asimetrik bilgi problemlerinin hangi
unsurlardan etkilendi÷i ve bankalarÕn kredi riski karúÕsÕndaki finansman
politikalarÕ ve bunun banka kredilerine ba÷ÕmlÕ iúletmeler üzerinde etki
yaratÕp yaratmayaca÷Õ hakkÕnda bulgular elde edilmektedir.
Tezin genel içeri÷i úu úekilde belirlenmiútir. ølk bölümde bankacÕlÕk
sektöründe kredi faaliyetleri asimetrik bilgi çerçevesinde ele alÕnmaktadÕr. Bu
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kapsamda, geleneksel iktisat yaklaúÕmÕnda kredi piyasalarÕ ve finansal aracÕ
kurumlara nasÕl yaklaúÕldÕ÷Õ Walrasyan Arrow-Debrue modelinden hareketle
ele alÕnmakta, bankalarÕn kredi faaliyetleri ile iliúkili temel kavram ve
unsurlara yer verilmektedir. Bu bölümde asimetrik bilgi, banka kredileri, para
politikasÕ uygulamalarÕ ve ekonomik konjontür arasÕndaki karúÕlÕklÕ iliúkiler
incelenerek bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgi konusuna sadece
mikroekonomi olarak de÷il, aynÕ zamanda makroekonomi açÕsÕndan
yaklaúan bir bakÕú açÕsÕ sunulmaktadÕr.
økinci bölümde bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilginin etkilerine yer
verilmektedir. Simetrik ve asimetrik bilgi ortamÕnda bankalarÕn kredi
plasmanÕnÕ nasÕl yapacaklarÕ teorik düzeyde ele alÕnmakta, bankalarÕn artan
kredi riski karúÕsÕnda ne tür yöntemlere baúvurabilecekleri anlatÕlmaktadÕr.
Bu yöntemler içerisinde kredi tayÕnlamasÕ asimetrik bilgi teorilerinde ön plana
çÕkan bir konu oldu÷undan detaylÕ olarak ele alÕnmaktadÕr. BankacÕlÕk
sektöründe asimetrik bilginin teorik dayanaklarÕ modern yaklaúÕmlar
çerçevesinde incelenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Asimetrik bilgiyi içermese de ilk kez
standart piyasa teorilerinin dÕúÕnda bir yaklaúÕm sergiledi÷i ve kredinin
maliyetini yani faiz oranÕnÕ de÷il kredinin elde edilebilirli÷i kavramÕnÕ ön plana
çÕkardÕ÷Õ için “kredinin elde edilebilirli÷i doktrini” bu bölümde incelenmiútir.
AyrÕca asimetrik bilginin teminat koúullarÕna, banka-müúteri iliúkilerine ve
bankalarÕn iúletme tercihlerine etkisi ele alÕnmÕútÕr.
Üçüncü bölümde asimetrik bilginin Türk bankacÕlÕk sektörünün kredi
verme davranÕúÕnÕ etkiledi÷i bunun da reel sektöre yansÕdÕ÷Õ hipotezi test
edilmeye çalÕúÕlmaktadÕr. BankalarÕn kredi faaliyetlerinde asimetrik bilginin
makro ekonomik açÕdan önemini ele alan Stiglitz-Weiss modeli esas
alÕnmÕútÕr. Bu modelin temel dinamiklerinden hareketle ekonometrik analizde
kullanÕlacak temsili de÷iúkenler belirlenmiútir. ølk olarak, asimetrik bilginin
Türk bankacÕlÕk sektörünün kredi verme davranÕúÕnÕ etkileyip etkilemedi÷i ve
bunun reel sektöre yansÕyÕp yansÕmadÕ÷Õ iktisadi bir ön analiz ile
de÷erlendirilmektedir. økinci olarak öne sürülen tezi ampirik olarak test etmek
için VAR modeli kullanÕlarak ekonometrik bir analiz yapÕlmaktadÕr. Bu
kapsamda VAR modeli hakkÕnda bilgi verilmekte, banka davranÕúÕnÕn,
bankacÕlÕk sektörüne ait veriler ile makroekonomik de÷iúkenlere ait veriler
kullanÕlarak VAR modeli ile analizinin uygunlu÷u belirlenmektedir. ArdÕndan
Türk bankacÕlÕk sektörü için elde edilen bulgular de÷erlendirilmektedir.
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Birinci Bölüm
Bankalar ve Asimetrik Bilgi
Asimetrik bilgi, piyasada iúlem yapan taraflardan birinin di÷erine göre
daha iyi ve daha fazla bilgiye sahip oldu÷u bir durumu ifade etmektedir.
Asimetrik bilginin oldu÷u bir piyasada, tüm piyasalarda denge koúulu için arz
ve talebin eúit olmasÕnÕ gerektiren geleneksel yapÕ de÷iúmektedir. Öte
yandan, asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda, finansal yapÕyÕ reel
sektörden tamamen ba÷ÕmsÕz düúünen ve bu nedenle bankacÕlÕk sektörüne
pasif bir rol veren geleneksel yapÕ önemini kaybetmektedir. Oysa, bankalarÕn
bir ekonomide en önemli iúlevi, fon fazlasÕ olanlardan fon açÕ÷Õ olanlara fon
akÕúÕnÕ sa÷lamaktÕr. Bu iúlev, bankalarÕn ekonomideki rolü ve önemini
artÕrmaktadÕr. Bu bölümde, geleneksel yaklaúÕmda bankacÕlÕk, bankalarÕn
ekonomideki rolü ve önemi, bankalarÕn kredi ve finansman politikalarÕnÕ
yansÕtan banka bilançolarÕnÕn özellikleri, bankalarÕn kredi verme faaliyetinde
karúÕ karúÕya kaldÕklarÕ kredi riski, bankalarda asimetrik bilginin ortaya çÕkÕúÕ
ele alÕnmakta ve ardÕndan banka kredilerinin parasal aktarÕm
mekanizmasÕndaki rolü ile banka kredileri ve ekonomik konjonktür arasÕndaki
iliúki asimetrik bilgi çerçevesinde de÷erlendirilmektedir.
1.1. Finansal AracÕ Kurum Olarak Bankalar
Finansal piyasalar, ekonomik büyüme için son derece gerekli ve önemli
olan fon akÕmÕnÕn sa÷landÕ÷Õ piyasalardÕr. Bu piyasalarda fon fazlasÕ olan
ekonomik birimler ile fon açÕ÷Õ olan ekonomik birimler karúÕ karúÕya gelirler.
Fon akÕmÕ ya banka ve sigorta úirketleri gibi finansal aracÕlar kanalÕyla ya da
menkul kÕymetler borsasÕ gibi do÷rudan finansal piyasalar kanalÕyla
gerçekleútirilir. Do÷rudan fon aktarÕm mekanizmasÕnda, herhangi bir aracÕ
olmadan fon talep edenler, fon fazlasÕ olanlardan borçlanma ya da sermaye
katÕlÕmÕ yoluyla kaynak temin etmektedirler. Bu mekanizmanÕn çalÕúmasÕ iki
tarafÕn birbirleri hakkÕnda bilgi sahibi olmasÕnÕ gerektirir. Günümüzde ise
finansal aracÕlÕk iki úekilde gerçekleúmektedir. Birincisi, dolaysÕz finansal
aracÕlÕk olarak da ifade edilen yatÕrÕm bankalarÕnÕn, fon talebinde bulunan
iúletmelerin mali enstrümanlarÕnÕ tasarruf sahiplerine yönlendirmesi ile
gerçekleúir. YatÕrÕm bankalarÕ bu hizmetler karúÕlÕ÷Õ bir fon elde etmektedir.
økincisi ise, ticari bankalar tarafÕndan gerçekleútirilen dolaylÕ finansal
aracÕlÕktÕr.
Ticari bankalar finansal aracÕlarÕn verdikleri kredinin temel kayna÷ÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Ticari bankacÕlÕk için genellikle verilen tanÕm úudur: Ticari
banka, mevduat kabul eden ve bu mevduatÕ en verimli úekilde kredi
iúlemlerinde kullanmak amacÕ güden veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli
bir úekilde kredi almak veya kredi vermek olan ekonomik bir kuruluútur.
Ticari bankacÕlÕkta, tasarruf sahipleri birikimlerini mevduat olarak bankalara
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yatÕrÕrlar ve bankalar da topladÕklarÕ bu mevduatÕ kredi olarak fon ihtiyacÕ
olanlara kullandÕrÕrlar. Böylelikle banka, fon aktarÕm sürecinde mevduatÕ
krediye dönüútürür.
Ticari bankalar finansal aracÕ kurum olmalarÕnÕn yanÕ sÕra parasal
aktarÕm mekanizmasÕnda da önemli bir halkayÕ oluúturmaktadÕrlar1. Ticari
bankalar, ekonomik faaliyet düzeyini etkilemek için uygulanan para
politikalarÕnÕn reel sektöre aktarÕlmasÕ açÕsÕndan büyük önem arz ederler.
AynÕ zamanda, ticari bankalar bir iúletme olma özelli÷i taúÕrlar, genellikle
hissedarlarÕ yararÕna çalÕúÕrlar ve bu nedenle varlÕklarÕ üzerindeki getirilerini
maksimize etmek isterler2. Ancak bankalar ödünç verdikleri fonlar üzerinde
geri ödenmeme riski ve ödünç aldÕklarÕ fonlar üzerinde geri çekilme riskli ile
karúÕkarúÕya olduklarÕndan, hem varlÕklarÕ hem de yükümlülükleriyle ilgili
risklerle u÷raúmak zorundadÕrlar. O nedenle, bankalarÕn yüksek faiz
oranÕndan kredi vermeleri her zaman banka getirisinin artaca÷Õ anlamÕna
gelmez. Hem finansal bir aracÕ kurum olarak hem de bir iúletme olarak
bankacÕlÕk sektörü ekonominin reel sektörü için önem arz etmektedir. Ancak
bankalara verilen önem açÕsÕndan, geleneksel iktisat yaklaúÕmÕ ile modern
iktisat yaklaúÕmÕ arasÕnda büyük farklÕlÕklar bulunmaktadÕr.
1.1.1. Geleneksel øktisat YaklaúÕmÕnda Bankalar
1.1.1.1. Pasif Finans ølkesi
Geleneksel iktisat olarak da nitelendirilen Neoklasik iktisat yaklaúÕmÕnda,
bankalarÕn davranÕúÕnÕ açÕklamaya yönelik uygulanabilir ve verimli bir teori
geliútirilmemiútir. Bu yaklaúÕmda, banka tipik bir iúletme gibi davranÕr. Ancak,
mikroekonomik düzeyde bankanÕn pek çok davranÕúÕ, banka fonlarÕnÕn
rekabetçi varlÕklar arasÕnda da÷ÕtÕlmasÕ gibi spesifik bir problem üzerinedir.
Bu nedenle bir iúletme ile bir banka arasÕnda benzerlik kurmada bazÕ
kavramsal zorluklar bulunmaktadÕr. Örne÷in, hisse senedinin banka girdi ve
çÕktÕ kavramlarÕnÕ ölçmede kullanÕlmasÕ banka için uygun bir üretim
fonksiyonunun geliútirilmesini engelleyecektir. Bir banka sadece bir iúletme
gibi davranmaz, aynÕ zamanda risk ve belirsizli÷in oldu÷u bir ortamda
rasyonel bir yatÕrÕmcÕ gibi davranÕr3. Banka, bir iúletme gibi kârÕnÕ maksimize
etmek ister, ancak bankanÕn fon kaynaklarÕ ve bu kaynaklarÕ yatÕrÕmlara
plase etme biçimi tipik bir iúletmeden tamamen farklÕdÕr.
Neoklasik iktisat yaklaúÕmÕnda bankalarÕn bir finansal aracÕ kurum olarak
ekonomide yarataca÷Õ etkiler de dikkate alÕnmaz. Bu yaklaúÕmda piyasalar
1

2

3

Michael Klein, “A Theory of the Banking Firm”, Journal of Money, Credit and Banking,
Volume 3, No: 2 (May 1971), p. 205.
Maureen O’hara, “A Dynamic Theory of the Banking Firm”, The Journal of Finance,
Volume 38, No: 1 (March 1983), p. 127.
Klein, a.g.m., p. 205.
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genel denge analizleri ile açÕklanmaktadÕr. Genel denge analizlerinde,
iúletmeler ve hanehalkÕ piyasalar aracÕlÕ÷Õyla bir araya gelirler ve finansal
aracÕlar bu süreçte rol oynamazlar. Finansal yapÕ, iúletmelerin yatÕrÕm
kararlarÕndan ve iúletmenin de÷erinden ba÷ÕmsÕzdÕr. Ekonominin reel
sektörü ile finansal sektörü arasÕnda herhangi bir ba÷lantÕ yoktur, finansal
sistem bir peçedir4. Geleneksel iktisat yaklaúÕmÕ, reel analiz gelene÷ini izler.
Buna göre, ekonomik olaylarÕn temelinde, ekonomideki para miktarÕnÕn
de÷iúmesinden etkilenmeyen reel iliúkiler bulunmaktadÕr. Parasal kesim ile
reel kesim arasÕnda bir iliúki bulunmadÕ÷Õ görüúünü savunan bu yaklaúÕm
dikotomik analiz olarak bilinmektedir5. Geleneksel iktisat yaklaúÕmÕnda para,
gerek metal-para gerekse banka parasÕ sadece de÷iúim ölçüsü olarak
tanÕmlanmÕútÕr. Bu nedenle yatÕrÕmlarÕn finansman sorunu do÷rudan reel bir
de÷iúken olan tasarruflara ba÷lanmakta, banka kredisi ile yatÕrÕmlarÕn
finansmanÕ üzerinde durulmamaktadÕr. Para ve kredinin üretken sermayenin
oluúumunda göz ardÕ edilmesi, finansÕn daha çok pasif finans olarak
tanÕmlanmasÕna yol açmÕútÕr6.
Geleneksel genel denge modelleri WalrascÕ paradigma üzerine
kurulmuútur7. WalrascÕ paradigma, mübadele iúlemlerinin maliyetsiz
gerçekleútirildi÷i tam rekabet piyasasÕna dayanmaktadÕr8. Tam rekabet
piyasasÕnÕn temel varsayÕmlarÕndan biri, ekonomik karar birimlerinin simetrik
bilgiye sahip olmalarÕdÕr. Neoklasik iktisatta bilgi serbest bir mal gibi
düúünülür, dolayÕsÕyla onu elde etmenin herhangi bir maliyeti de yoktur.
Walras’Õn ekonomik analizinde pasif finans ilkesi geçerlidir. Bu ilke
kapsamÕnda, üretim ve tüketim kararlarÕnda finansal bölüúüm tam anlamÕyla
pasif ya da otomatik bir iúleyiúe sahiptir9. Ekonomide parayÕ dolaúÕm aracÕ
4

5
6
7

8
9

Franklin Allen and Anthony M. Santomero, “The Theory of Financial Intermediation”,
Wharton, Financial Institutions Center, 96/32, August 1996, p. 14; Eric Van Damme,
“Banking: A Survey of Recent Microeconomic Theory”, Oxford Review of Economic
Policy, Volume 10, No: 1 (Winter, 1994), p. 14.
Merih Paya, Makro iktisat, østanbul: Filiz Kitabevi, 1997, s. 173.
Fuat Ercan, Para ve Kapitalizm, østanbul: Devin YayÕncÕlÕk, 2005, s. 146.
Harold Lydall, A Critique of Orthodox Economics: An Alternative Model, London:
Macmillian Press Ltd., 1998, p. 22.
Van Damme, a.g.m., pp. 14-15.
Benzer úekilde, Modigliani ve Miller teoreminde de; piyasalarÕn etkin oldu÷u ve vergilerin
olmadÕ÷Õ varsayÕmlarÕndan hareketle, iúletmelerin yatÕrÕm kararlarÕ ile finansman kararlarÕnÕn
birbiriyle ba÷lantÕlÕ olmadÕ÷Õ, finansal yapÕnÕn, iúletmelerin sermaye maliyetinden ve piyasa
de÷erinden ba÷ÕmsÕz oldu÷u gösterilmiútir. Modigliani ve Miller iúletmenin piyasa de÷erinin,
borçlanma maliyeti ve özkaynak maliyetinin karúÕlÕklÕ etkileúimi sonucu aynÕ kalaca÷ÕnÕ ifade
etmiúlerdir. Modigliani’nin çalÕúmalarÕnÕ geniúleten ve finans teorisinde özellikle bankacÕlÕ÷Õ
ele alan Fama ise, reel makroekonomik sonuçlarÕn veri teknoloji, do÷al kaynaklar ve tüketici
zevklerine ba÷lÕ oldu÷u, banka mevduatlarÕ ya da hisse senetlerinin yalnÕzca mülkiyetin el
de÷iútirmesine yaradÕ÷ÕnÕ ve bunlarÕn reel makro ekonomiyi etkilemeyece÷ini öne
sürmüútür. Reel sektörde istikrarlÕ bir dengenin gerçekleúmesi için bankalarÕn mevduat
yaratma ve varlÕk satÕn alma faaliyetlerinin kontrol edilmesine gerek yoktur. Bkz. Franco
Modigliani and Metron H. Miller, “The Cost of Capital Corporation Finance and The Theory
of Investment”, American Economic Review, Volume 48, No: 3 (June 1958), pp. 261-297;
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olarak ele alan Walrasyan analizde para di÷er metalardan farklÕ olmayan bir
metadÕr. ParanÕn kendine özgü özelliklerden ve daha da önemlisi sistemle
ilgili iúlevlerden soyutlanmasÕ, paranÕn pasif bir kavram olarak
tanÕmlanmasÕna neden olmuútur10. Walras bütün mal ve üretim faktörleri
piyasalarÕnÕn eú anlÕ denge halini açÕklamaya çalÕúmÕútÕr. Walras sisteminin
temel varsayÕmlarÕ úunlardÕr11: (1) m tane tamamlanmÕú mal, belli bir zaman
döneminde tüketilecektir. (2) n tane üretim faktörü arz edilecektir. (3)
tamamlanmÕú malÕ üretmek için, üretim teknik katsayÕsÕ bellidir. (4) bireylerin
mallar ve kullandÕklarÕ faktörlerin hizmetleri ile ilgili marjinal fayda
fonksiyonlarÕ bellidir. Walras, dört grup bilinmeyenden oluúan denklem
sisteminin eú anlÕ çözümü için mallardan birinin fiyatÕnÕn, di÷er bütün
fiyatlarÕn bu fiyat cinsinden ifade edilece÷i ortak bir ölçü biriminin (numeria)
kabul edilmesiyle çözüme ulaúaca÷ÕnÕ ifade etmiútir. Uygulamada miktarlar
ile fiyatlar arz ve talep güçlerinin karúÕlÕklÕ etkisiyle belirlenir. Walras için tüm
piyasalarda denge koúulu arz ve talebin eúit olmasÕnÕ gerektirir. Walras’Õn
modeli statik bir modeldir, ekonomide kararlar ile sonuçlar aynÕ anda
gerçekleúti÷i için zaman farlÕlÕklarÕna yer verilmemiútir12
Walras’Õn ekonomik analizinde para ve kredi önemli bir yer tutmaz.
Walras, Say’in açÕklamalarÕna sadÕk kalarak paranÕn mübadele iúlevi dÕúÕnda
bir iúlevi olmadÕ÷Õ düúüncesinden hareket eder. Walras’Õn kurmuú oldu÷u
model tam etkinlik düúüncesine dayandÕ÷Õndan kredi kavramÕna yer
verilmez. Hiç kuúkusuz, para ve kredinin sistemde önemsiz olmasÕ,
Walrasyan dengenin yeterli bilgi donatÕmÕ ve belirlilik varsayÕmlarÕnÕn
sonucudur. Walrasyan sistemde zaman unsuru yoktur. Bütün olaylarÕn aynÕ
zamanda oldu÷u varsayÕlÕr. Bilgiye ise, sistemde tüm ekonomik birimlerin
tam olarak ulaúabildi÷i varsayÕlmaktadÕr. Tam bilgi, sistemdeki belirsizlikleri
de elimine etmektedir. Böyle bir sistemde para ve kredinin günümüzdeki
önemini de anlayamayÕz13. Para ve kredi iliúkilerinin önemsiz oldu÷u bir
sistemde, üretim ve finans arasÕndaki iliúkiler de tam olarak
anlaúÕlmayacaktÕr.
1.1.1.2. Arrow-Debreu Modelinde BankacÕlÕk
Arrow ve Debreu, Walras’Õn ortaya koydu÷u denklem sisteminin bir
çözümünün oldu÷unu, ancak kesin bir matematiksel kanÕt sa÷lamadÕ÷ÕnÕ
ifade ederek daha dinamik bir genel denge modeli geliútirmiúlerdir. Bu
modelde de Walras’Õn genel denge modeli gibi tam rekabet koúullarÕ
geçerlidir. Tüketicilerin faydalarÕnÕ, üreticilerin kârlarÕnÕ maksimize edecekleri
varsayÕmÕna dayalÕ olarak, rekabetçi bir dengede kaynaklarÕn da÷ÕlÕmÕ Pareto

10
11
12
13

Eugene Fama, “Banking in the Theory of Finance”, Journal of Monetary Economics,
Volume 6, No: 1 (January 1980), pp. 39-57.
Ercan, a.g.e., ss. 146-147.
Vural Savaú, øktisadÕn Tarihi, østanbul: Liberal Düúünce Toplulu÷u YayÕnlarÕ, 1997, s. 554.
Lydall, a.g.e., p. 22-23.
Ercan, a.g.e., s. 146.
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anlamÕnda optimaldir ya da kaynaklarÕn Pareto-optimal da÷ÕlÕmÕ rekabetçi bir
dengede ortaya çÕkmaktadÕr14. Arrow-Debreu modelinde amaçlanan tüm
piyasalarÕ eú anlÕ olarak temizleyebilen (arz-talep eúitli÷ini sa÷layan) fiyat ve
miktar kümesinin matematiksel olarak kanÕtlanmasÕdÕr. Modelin temel
varsayÕm ve özellikleri úu úekilde özetlenebilir15: (1) Ekonomideki birimler
üretici ve tüketicilerdir. Üretici ve tüketiciler kendileri için optimal üretim ve
tüketim kararlarÕnÕ mallarÕn fiyatÕna bakarak almaktadÕrlar, (2) Modelde
gelece÷e iliúkin belirsizlik yoktur. Üreticiler ve tüketiciler tam bilgiye sahiptir
ve bilgiye ulaúmanÕn bir maliyeti de yoktur. (3) Belirli bir fiyat düzeyinde tüm
üreticiler ve tüketiciler istedikleri kadar mal alÕp satabilmektedirler. Tüm
piyasalarda arz ve talep eúitli÷i sa÷lanmaktadÕr, (4) Modelde kamusal mallar
ve dÕúsallÕklar gibi piyasa baúarÕsÕzlÕklarÕna yer yoktur, (5) Her bir nihai mala
olan talep tüm nihai mallarÕn fiyatlarÕnÕn bir fonksiyonudur, (6) Tüm üreticiler
sÕfÕr kâr elde ederler.
Arrow-Debrue modelinin Walrasyan genel denge modelinde oldu÷u gibi
iki temel özelli÷i vardÕr. Birincisi, bu model fiyat esnekli÷i üzerine kurulmuú
olup fiyatlar ekonominin en azÕndan geçici olarak dengeye gelmesini, bütün
piyasalarda arz ve talep eúitli÷inin kurulmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. økincisi, fiyatlar
ekonomik karar birimlerinin dÕúÕnda oluúmakta, görünmeyen el ya da tellal
tarafÕndan yapÕlmakta ve de÷iútirilmektedir. FiyatlarÕn belirlenmesinde
ekonomik birimlerin aktif bir rolü olmamaktadÕr16. Arrow-Debreu modelinde
alÕcÕ ve satÕcÕlar, finansal aracÕlar olmadan piyasalar aracÕlÕ÷Õyla bir araya
geldikleri için fonlar, tasarrufta bulunanlardan fon açÕ÷Õ olanlara do÷rudan
transfer edilmesiyle aktarÕlÕr17. Do÷rudan fon aktarÕmÕnÕn oldu÷u kredi
piyasalarÕnda ise, do÷al olarak bankalar gibi aracÕ kurumlara yer
verilmemekte ve bankalarÕn kredi yaratma süreçleri reel sektörü
etkilememektedir.
Sadece iúletmeler ve hanehalkÕ olmak üzere iki ekonomik birimin
davranÕúÕnÕn analiz edildi÷i Arrow-Debrue modelini, tam rekabet varsayÕmlarÕ
kapsamÕnda bankacÕlÕk sektörünü de ilave ederek geniúletmek mümkündür.
BankacÕlÕk sektörünü içeren basit bir Arrow-Debrue genel denge modeline
aúa÷Õda yer verilmektedir18.
14

15
16

17

18

Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu, “Existence of an Equilibrium for a Competitive
Economy”, Econometrica, Volume 22, No: 3 (July 1954), p. 265.
Arrow and Debreu, a.g.m., pp. 265-290.
YÕlmaz Akyüz, Fiyat MekanizmasÕ ve Makroekonomik Dengesizlikler, Ankara: Eflatun
YayÕnevi, 2009, s. 27.
1970’li yÕllarÕn baúlarÕnda bilgi ekonomisinin temelleri atÕldÕ÷Õndan, bankalarÕn aracÕlÕk
iúlevinin önemini ortaya çÕkaran mikroekonomi teorisi de geliútirilmemiútir. Bilgi ekonomisi ile
bankalar ekonomide fon aktarÕmÕnÕ kolaylaútÕran önemli bir finansal aracÕ olarak görülmeye
baúlanmÕútÕr. HanehalkÕnÕn borç verece÷i iúletme hakkÕnda bilgi üretmesi ve iúletmeyi
gözetlemesi maliyetli bir iúlemdir. BankalarÕn, iúletmeleri de÷erlendirecek bilgi setine
hanehalkÕna oranla daha fazla sahip olmasÕ bankacÕlÕk sektörünün önemini artÕrmÕútÕr.
Xavier Freixas, and Jean C. Rochet, Microeconomics of Banking, Second Edition, The
MIT Press, 2008, pp. 7-10.
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Modelde iúletme (f), hanehalkÕ (h) ve bankalar (b) olmak üzere üç
ekonomik birim yer almaktadÕr. øúletmeler yatÕrÕmlarÕnÕ di÷er bir ifadeyle
varlÕklarÕnÕ kredi (L) alarak ve tahvil (Bh) çÕkararak finanse ederler. Bu
durumda iúletmenin yükümlülükleri, banka kredisi ve iúletmenin çÕkardÕ÷Õ
tahvillerden oluúacaktÕr. BankalarÕn varlÕklarÕnÕ ise krediler (L) oluútururken
yükümlülükleri mevduat (D) ve tahvillerden (Bb) oluúur. HanehalkÕ ise
tasarruflarÕnÕ (S), mevduat (D) ve tahvil (Bh) úeklinde de÷erlendirir. (Bh)
finansal piyasadaki toplam tahvili ifade etmektedir. Modeli basitleútirmek için
hükümet ve merkez bankasÕ modelin dÕúÕnda tutulmuú ve temsilen
ekonomide bir iúletme, bir tüketici ve bir banka oldu÷u varsayÕlmÕútÕr.
Tüketicilerin, bir ölçü birimi (numeraire) olarak alÕnan tek bir fiziki mala sahip
oldu÷u, bu malÕn bir kÕsmÕnÕ belli bir tarihte (t=1), iúletme yatÕrÕmlarÕ ile
üretilmiú geri kalan kÕsmÕnÕ baúka bir tarihte (t=2) tüketilece÷i varsayÕlmÕútÕr.
Tüm ekonomik birimler rekabetçi bir úekilde davranmaktadÕrlar. Buna göre
tüketici, iúletme ve banka için optimal davranÕú, ekonomide genel dengeyi
sa÷layacak úekilde gerçekleúecektir.
i) Tüketicinin optimal davranÕúÕ
Tüketici tüketim tercihlerini (C1,C2) belirler ve bütçe kÕsÕtÕ çerçevesinde
tasarruflarÕnÕ banka mevduatÕ (Dh) ve tahvil (Bh) arasÕnda da÷ÕtÕr. Tüketici,
fayda fonksiyonunu (μ) maksimize edecek úekilde davranÕr.
Max μ( C1, C2)
C1+ Bh + Dh = Ȧ1
pC2 = Ȇf + Ȇb + (1+r)Bh + (1+rD)Dh
Ȧ1 tüketim malÕnÕn ilk gelir paylaúÕmÕnÕ, (p) C2’nin fiyatÕnÕ, Ȇf ve Ȇb
sÕrasÕyla iúletme ile banka kârÕnÕ (tüketicilerin hisse paylarÕ t =2’de
da÷ÕtÕlacaktÕr) ve r ve rD tahvil ve mevduatlara ödenecek faizi göstermektedir.
Bu basit modelde menkul kÕymetler ve banka mevduatlarÕ arasÕnda tam
ikame oldu÷u için, tüketicinin optimal davranÕúÕ sonucu;
r = rD
olacaktÕr.
ii) øúletmenin optimal davranÕúÕ
øúletme kârÕnÕ maksimize ederken yatÕrÕm düzeyini (I) ve bu yatÕrÕmÕn
finansmanÕnÕ banka kredileri (Lf) ya da tahvil (Bf) olmak üzere seçer.
Max Ȇf
Ȇf = pf (I ) – (1+r) Bf – (1+rL)Lf
I = Bf + Lf

10

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

f temsili iúletmenin üretim fonksiyonunu, rL banka kredileri faiz oranÕnÕ
göstermektedir. Yine, banka kredileri ve tahviller arasÕnda tam ikame oldu÷u
için iúletme davranÕúÕnÕn tek bir çözümü vardÕr;
r = rL
iii) BankanÕn optimal davranÕúÕ
Banka kârÕnÕ maksimize etmek için kredi arzÕnÕ Lb, mevduatlara olan
talebini Db ve ihraç edece÷i tahvilleri Bb belirler.
Max Ȇb
Ȇb = rLLb – rBb – rDDb,
Lb = Bb + Db
olacaktÕr.
iv) Genel Denge
Arz ve talep düzeyleri; tüketici (C1, C2, Bh, Dh), iúletme (I, Bf, Lf) ve
banka (Lb, Bb, Db) ile temsil edildi÷inde;
I = S (mal piyasasÕ)
Db = Dh (mevduat piyasasÕ)
Lf = Lb (kredi piyasasÕ)
Bh = Bf + Bb (tahvil piyasasÕ)
olacak, tüm piyasalarda arz ve talep eúitli÷ine dayalÕ denge kurulmuú
olacaktÕr. AyrÕca, bu denge düzeyinde, tüm faiz oranlarÕ birbirine eúit
olacaktÕr (r = rL = rD)19. Di÷er bir ifadeyle, piyasada tek bir fiyat seviyesinde
denge oluúur. Fiyatlar, satÕn alÕnan miktarlara göre de÷iúme göstermez.
Arrow-Debreu modelinde görüldü÷ü gibi, dengede mevduat faiz oranÕ ile
kredi faiz oranÕnÕn eúit olmasÕ banka kârÕnÕn sÕfÕr olaca÷ÕnÕ gösterir. AyrÕca
bankanÕn kararlarÕnÕ yansÕtan banka bilançolarÕnÕn büyüklü÷ü ve bileúimi
di÷er ekonomik birimleri etkileyemeyecektir. Çünkü tüketiciler mevduatlar
ve tahviller arasÕnda kayÕtsÕzdÕrlar. øúletmeler ise tahviller ile banka
kredileri arasÕnda kayÕtsÕzdÕrlar. YatÕrÕmcÕlar aynÕ faiz oranÕndan
borçlanabilmektedirler20. Bu nedenle, Arrow-Debreu modeli bankalarÕn
gereksiz kurumlar oldu÷u düúüncesine yol açmaktadÕr. Bu modelde, ticaret
yapÕlÕrken hiçbir iúlem maliyeti ve bilgi maliyeti yoktur21; tasarruf sahipleri ve
yatÕrÕmcÕlar birbirleri hakkÕnda tam bilgiye sahiptirler. DolayÕsÕyla piyasalarda
19
20

21

Bkz., Modigliani and Miller, a.g.m., p. 262; Freixas and Rochet, a.g.e., p. 10.
Kare P. Hagen, “Default Risk, Homemade Leverage and the Modigliani-Miller Theorem:
Note”, The American Economic Review, Volume 66, No: 1 (March, 1976), p. 203; Freixas
and Rochet, a.g.e., p. 10.
Bilgi maliyetinin olmamasÕ, piyasada eksiksiz bilgi akÕúÕ oldu÷u varsayÕmÕna dayanmaktadÕr.
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tam bilginin oldu÷u bir durumda kredinin elde edilmesinde herhangi bir sorun
olmayacak ve bu nedenle de finansal aracÕlara gerek kalmayacaktÕr22.
Nitekim, geleneksel iktisat yaklaúÕmÕnda fon arzÕ tamamen reel
tasarruflar do÷rultusunda ele alÕnmaktadÕr. Reel tasarruflar ile fon arzÕ,
yatÕrÕm düzeyi ile fon talebi eú kabul edilmektedir23. DolayÕsÕyla, faizin iúlevi
reel sektörde belirlenen reel gelirin, yatÕrÕm ve tüketim mallarÕ arasÕnda
bölüúümünü sa÷lamaktÕr. Buna göre reel faiz yükseldikçe fon arzÕ
artmaktadÕr. Fon talebi ise gerileyen faizlerle birlikte geniúlemektedir. Fon arz
ve talep miktarÕnÕn kesiúti÷i noktada, faiz oranÕ ve bununla birlikte tasarruf
düzeyi belirlenmektedir. Bir ekonomide yatÕrÕmlar tasarruflara ba÷lÕ
oldu÷undan tasarruf artÕúÕ, sermaye stokunda büyümeyi sa÷lamaktadÕr.
Sermaye stokundaki bu artÕú, nüfustaki artÕú ile birlikte ekonomideki
büyümeyi belirleyecektir24. Özet olarak, geleneksel iktisat yaklaúÕmÕnda kredi
piyasasÕ ve bankalarÕn temsil etti÷i parasal kesimindeki de÷iúmeler reel
sektör üzerinde etki yaratmamaktadÕr.
1.1.2. BankalarÕn Ekonomideki Rolü ve Önemi
Finansal piyasalarla ilgili geleneksel modeller, finansal aracÕlarÕn varlÕk
nedenini açÕklamakta yeterli gelmemektedir25. Çünkü bu modellerde finansal
aracÕlar bilgiden kaynaklanan sorunlarÕn çözümü kolaylaútÕran kurumlar
olarak ele alÕnmaz. Oysa, finansal piyasalarÕn etkin bir da÷ÕlÕmÕ
gerçekleútirdi÷i ve bu da÷ÕlÕmÕn gerçekleúmesinde aracÕ kurum olan
bankalarÕn herhangi bir rolünün olmadÕ÷Õ úeklindeki bir görüú gerçek
yaúamda geçerli de÷ildir. Bankalar her zaman merkezi bir öneme sahip
olmuúlardÕr. HanehalkÕndan mevduat toplayarak, sermaye gereksinmesi
içinde olan ekonomik birimlere kredi vermiúlerdir. Bu açÕdan bankalar
finansal sistemin temelini oluúturmaktadÕr.
Bankalar iúletmelerin dÕú finansmanlarÕnda kullanÕlan en önemli kayna÷Õ
oluúturmaktadÕrlar26. Bankalar hem kredi öncesi, kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda
bilginin toplanmasÕ ve de÷erlendirilmesi hem de kredi sonrasÕ alÕcÕnÕn
performansÕnÕn gözetlenmesinde uzmanlaúmÕú aracÕ kurumlardÕr. Bu
nedenle kredinin yaratÕlma sürecinde önemli bir etkiye sahiptirler. Kredinin
yaratÕlma sürecinde bankalarÕn ve benzer kurumlarÕn oynadÕklarÕ özel rolü
22

23
24
25

26

Arrow-Debreu modelinin daha detaylÕ bir kriti÷i için úu çalÕúmaya bakÕlabilir: Bert Scholtens
and Dick van Wensveen “The Theory of Financial Intermediation: An Essay On What It
Does (Not) Explain”, The European Money and Finance Forum (SUERF) Studies,
2003/1, pp. 9-10.
Paya, a.g.e., s. 155.
Paya, a.g.e., ss.176-177.
Hayne E. Leland and David H. Pyle, “Informational Asymmetries, Financial Structure and
Financial Intermediation”, The Journal of Finance, Volume 32, No: 2 (May 1977), p. 382.
Frederic S. Mishkin, The Econonomics of Money, Banking and Financial Markets, 9th
Edition, 2009, p. 171.
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destekleyen kanÕtlar vardÕr27. Teorik literatürün büyük bir kÕsmÕ28 bankalarÕn
hem bireysel tasarruf sahiplerine göre hem de alternatif bazÕ kurumlara göre
daha etkili kredi yarattÕklarÕnÕ ifade etmektedir. BankalarÕn kredi yaratmada
daha etkin olmalarÕnÕn nedenleri úunlardÕr;
i)

uzmanlaúma: ödünç verme iúleminde özel bir endüstri alanÕnda
uzmanlÕk kazanÕlmasÕ,

ii) ölçek ekonomileri: bir banka tarafÕndan bir kredinin de÷erlendirilmesi,
bu iúlemi ba÷ÕmsÕz olarak yapacak olan birçok küçük tasarruf
sahibinin de÷erlendirmesinden daha ucuz olmasÕ,
iii) alan ekonomileri: di÷er finansal hizmetlerle birlikte ödünç verme
hizmetlerinin bir arada sa÷lanmasÕnÕn daha etkin olmasÕ.
BankalarÕn kredi vermede uzmanlaúmalarÕ, finansal iúlemlerin
yürütülmesinde harcanan para ve zamanÕ ifade eden iúlem maliyetini önemli
düzeyde düúürmektedir. Oysa bir kredi verme iúleminin tek kiúi tarafÕndan
gerçekleútirilmesi zordur. AyrÕca bankalarÕn büyük ölçekte olmalarÕ ölçek
ekonomilerinden yararlanmalarÕnÕ sa÷lar. øúlem büyüklü÷ü arttÕ÷Õnda her bir
iúlem baúÕna düúen maliyet de azalmaktadÕr. Örne÷in bankalarÕn iyi bir
avukat bularak sa÷lam bir kredi sözleúmesini hazÕrlatmasÕ ve her kredi
iúleminde bu sözleúmenin kullanÕlmasÕ iúlem baúÕna yasal maliyetleri
düúürmüú olacaktÕr29. Bu ba÷lamda, finansal piyasalarda kullanÕlan teknoloji,
portföy çeúitlemesi yoluyla riskin da÷ÕtÕlmasÕ, finansal uzmanlÕk ve
danÕúmanlÕk hizmetlerinden herkesin yararlanabilmesi, müúterilere sa÷lanan
likidite imkanlarÕ iúlem maliyetindeki azalmanÕn olumlu sonuçlarÕ olarak
görülmektedir.
Bankalar, bir ekonomide küçük tasarruflar yoluyla biriken fonlarÕn yatÕrÕm
alanlarÕna aktarÕlmasÕnda önemli bir aracÕlÕk fonksiyonuna sahiptirler.
BankalarÕn yerine getirdikleri iúlevlere aúa÷Õda yer verilmiútir30.
27

28

29
30

Bkz., Eugene Fama, “What’s Different About Banks?”, Journal of Monetary Economics,
Volume 15, No: 1 (January 1985), pp. 29-39; Christopher James, “Some Evidence on the
Uniqueness of Bank Loans”, Journal of Financial Economics, Volume 19, No: 2
(December 1987), pp. 217-235.
Bu konuda yapÕlmÕú baúlÕca çalÕúmalar úunlardÕr; Douglas Diamond and Philip Dybvig,
“Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, Journal of Political Economy, Volume 91,
No: 3 (June 1983), pp. 401-419; Douglas Diamond, “Financial Intermediation and Delegated
Monitoring” Review of Economic Studies, Volume 51, No: 3 (July 1984), pp. 393-414;
John Boyd and Edward C. Prescott. “Financial Intermediary Coalitions” Financial
Intermediary-Coalitions”, Journal of Economic Theory, Volume 38, No: 2 (April 1986), pp.
211-232.
Mishkin, a.g.e., p. 39.
Robert C. Merton and Zvi Bodie, “A Conceptual Framework For Analyzing The Financial
System”, in The Global Financial System: A Functional Perspective, Harvard Business
School Press, 1995, pp. 5-6.
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i)

MallarÕn, hizmetlerin ve varlÕklarÕn el de÷iútirmesine aracÕlÕk etmesi,

ii) Büyük ölçekli projelerin finansmanÕnÕ için gerekli olan tasarruf
birikimini ya da risklerin da÷ÕtÕlmasÕnÕ sa÷lamasÕ ve böylelikle
mülkiyetin tabana yayÕlmasÕ,
iii) Ekonomik kaynaklarÕn sektörler, co÷rafi bölgeler ve zamanlar
arasÕnda transferini sa÷lamasÕ,
iv) Belirsizli÷in yönetilmesi ve risk kontrolünü sa÷lamasÕ, (bu riskler
yatÕrÕmcÕlarÕn varlÕklarÕndan elde edecekleri getiri ile ilgili belirsizlikten
kaynaklanÕr)
v) Ekonomide çeúitli sektörler arasÕnda merkezi olmayan kararlarÕn
düzenlemesine yardÕmcÕ olan fiyat bilgisini sa÷lamasÕ,
vi) Finansal bir iúlemle ilgili olarak taraflardan birinin bilgi sahibi oldu÷u,
di÷er tarafÕn ise olmadÕ÷Õ yani asimetrik bilgiden kaynaklanan
sorunlarÕn çözümünü kolaylaútÕrmasÕ.
Risk ve belirsizli÷in varlÕ÷Õ bankalarÕn aracÕlÕk fonksiyonuna esas teúkil
eden unsurlar olmasÕ açÕsÕndan dikkat çekicidir. Kredi piyasalarÕnda
belirsizlik ve asimetrik bilgi sorunlarÕyla her zaman karúÕlaúÕlabilmektedir.
Fiyat mekanizmasÕnÕn bu konuda bir çözüm üretememesi, simetrik olmayan
bilginin elde edilmesi gereklili÷ini ortaya koymaktadÕr. Ancak bu bilginin elde
edilmesi belli bir maliyete katlanmayÕ gerektirir31. Bu nedenle, kredi
piyasalarÕnda bilginin toplanmasÕ, borçlularÕn ve projelerin de÷erlendirilmesi
konusunda uzmanlaúmÕú bir aracÕya ihtiyaç duyulmasÕ bankacÕlÕk sektörünün
önemini artÕrmaktadÕr.
Kredi
piyasalarÕnda
bankalarÕn,
asimetrik
bilgi
sorunlarÕnÕn
giderilmesinde di÷er aracÕlara göre daha avantajlÕ özelliklere sahip oldu÷unu
söylemek mümkündür. Asimetrik bilgiden kaynaklanan iki temel sorun, ters
seçim ve ahlaki tehlike problemleridir32. Ters seçim probleminin
engellenmesi, kredi baúvurularÕnÕn iyi bir úekilde incelenmesini gerektirirken,
ahlaki tehlikenin engellenmesi ise kredi verdikten sonra iyi bir izlemeyi
gerektirmektedir. Bankalar, kredi baúvurularÕnÕn incelenmesine yönelik
olarak istihbarat yaparken di÷er bankalarÕn da bilgi sa÷lamak üzere üye
oldu÷u ve üyelik aidatÕ karúÕlÕ÷Õ kendilerine özel bilgi üreten kuruluúlarÕ bilgi
kayna÷Õ olarak kullanmaktadÕrlar.
Bankalar ekonominin büyümesi için gerekli ve son derece önemli olan
fon akÕmÕnÕ sa÷larlar. Böylelikle, bankalar üretken yatÕrÕm olanaklarÕna sahip
31
32

Mishkin, a.g.e., s. 42.
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemleri, bu bölüm içinde detaylÕ olarak açÕklanmÕútÕr.
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olmayan ekonomik birimler ile sözkonusu olanaklara sahip olan ekonomik
birimler arasÕnda fon akÕmÕnÕ sa÷layarak ekonomi genelinde daha yüksek bir
üretim ve verimlili÷e katkÕda bulunurlar. Bu açÕdan üstlendikleri görev son
derece önemlidir. Bankalar ve di÷er finansal aracÕ kurumlarÕn ekonominin
büyümesinde önemli bir rol üstlendiklerini ve önemli makroekonomik etkiler
yarattÕ÷ÕnÕ ortaya koyan çalÕúmalar bulunmaktadÕr33 .
BankalarÕn ekonomide yarataca÷Õ etkinin boyutu, kredi verme kararlarÕ
ile do÷rudan ilintilidir. BankalarÕn kredi kararlarÕnÕ yansÕtan en iyi
göstergelerden biri banka bilançolarÕdÕr. BankalarÕn finansman politikalarÕnÕ
nasÕl oluúturduklarÕnÕ görmek amacÕyla aúa÷Õda banka bilançolarÕnÕn
özelliklerine yer verilmektedir.
1.1.3. Banka BilançolarÕnÕn Özellikleri
Bir bankanÕn nasÕl çalÕútÕ÷ÕnÕ anlamak için, bankanÕn varlÕklarÕnÕ ve
yükümlülüklerini özetleyen bilançosunu incelemek gerekmektedir34. Bilanço
temel özdeúli÷i;
VarlÕklar = Borçlar + Sermaye
úeklinde ifade edilir. VarlÕklar bilançonun aktiflerini, borç ve sermaye toplamÕ
bilançonun pasiflerini oluúturur. Borçlar, yabancÕ kaynaklar olarak da ifade
edilmektedir. Banka bilançolarÕnÕn pasif kÕsmÕ bankanÕn hangi kaynaklardan
fon elde etti÷ini, aktifi ise çeúitli kaynaklardan toplanan fonlarÕn nasÕl
kullanÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Banka para ticareti yapan bir kurum olarak,
özkaynaklarÕnÕ de÷il yabancÕ kaynaklarÕ di÷er bir ifadeyle mevduat ve
mevduat dÕúÕ kaynaklarÕ temel fon kayna÷Õ olarak kullanan bir kuruluútur. Bir
banka yükümlülük ihraç ederek fon elde eder ve bu fonlar banka tarafÕndan
gelir getirici varlÕklarÕn satÕn alÕnmasÕnda kullanÕlÕr. Banka varlÕklarÕ arasÕnda
en önemli kalemler, krediler ve menkul kÕymetlerdir. BankanÕn kârÕ; kredi ve
menkul kÕymet gibi varlÕklardan elde edilen gelirler ile mevduat ve mevduat
dÕúÕ kaynaklar nedeniyle katlanÕlan maliyet arasÕndaki olumlu farka eúittir.
Bir banka bilançosunun önemi, bankanÕn finansman politikasÕ hakkÕnda
bilgi vermesinden kaynaklanÕr. Bu ise bankanÕn getirisini maksimize etmek
amacÕyla yabancÕ kaynaklarÕnÕn ne kadarlÕk kÕsmÕnÕ kredi olarak verdi÷i ve
banka kredileriyle ikame edilecek kamu ka÷ÕdÕ gibi finansal enstrümanlarÕn
miktarÕ göstermesi açÕsÕndan önemlidir. BankanÕn elde etti÷i fon
kaynaklarÕnÕ, varlÕk kalemleri arasÕnda ne oranda da÷ÕttÕ÷Õ, aynÕ zamanda
33

34

Bu konuda yapÕlan çalÕúmalarÕn en önemlileri úunlardÕr; Ross Levine and Sara Zervos,
“Stock Markets, Banks, and Economic Grwoth”, American Economic Review, Volume 88,
No: 3 (June 1998), pp. 537-558; Asli Demirgüç-Kunt and Ross Levine, “Bank-Based and
Market-Based Financial Systems”, Policy Research Working Paper, No: 2143,
Washington: World Bank, 1999.
Mishkin, a.g.e., p. 225.
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bankalarÕn aracÕlÕk iúlevi hakkÕnda da bilgi sa÷lamaktadÕr. Bir çok bankacÕ,
bankacÕlÕ÷Õn iúlevinin kredi vermek oldu÷una inanmaktadÕr35. Esas misyonu
kredi vermek olan bankalarÕn, bilançolarÕnÕn varlÕk kalemi içerisinde kredi
oranÕnÕn düúük olmasÕ veya menkul kÕymet oranÕnÕn yüksek olmasÕ bankanÕn
aracÕlÕk iúlevini yerine getirmedi÷i úeklinde yorumlanmaktadÕr.
Banka varlÕklarÕ arasÕnda önemli bir kalem olarak yer alan krediler,
kullanan kiúi açÕsÕndan bir borç niteli÷inde iken, banka açÕsÕndan bir alacak
niteli÷indedir. Kredilerin di÷er varlÕk kalemlerine göre en önemli özelli÷i
likiditesinin düúük olmasÕ ve geri ödenmeme riskinin yüksek olmasÕdÕr.
Krediler, bankalarÕn en fazla gelir elde ettikleri kalem olup, aktifler içerisinde
en büyük paya sahiptir36. BankalarÕn gelir getirici varlÕklarÕ arasÕnda yer alan,
krediden sonraki ikinci tür varlÕk, bankanÕn portföyündeki menkul
kÕymetlerdir. Menkul kÕymet portföyünden sa÷lanan gelir, menkul
kÕymetlerden alÕnan faizler genelde bankalarÕn ikinci en önemli kayna÷ÕdÕr.
BankalarÕn menkul kÕymet portföyündeki kamu borçlanma ka÷ÕtlarÕ hem
riskin düúük olmasÕ hem de likit olmasÕ ve bazen de sa÷ladÕ÷Õ vergi
avantajlarÕ nedeniyle genellikle a÷ÕrlÕklÕ yer tutar37.
Banka yönetiminin nihai amacÕ hissedarlarÕn menfaatleri do÷rultusunda
bankanÕn piyasa de÷erini maksimize edecek úekilde getiri ve riski
dengelemektir38. Bankalar kazançlarÕnÕ daha fazla artÕrmak için daha fazla
kredi vermek ve bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadÕrlar.
Merkez bankasÕnÕn alaca÷Õ kararlara göre hareket eden ticari bankalar için
kârlÕlÕ÷Õ ve kazancÕ artÕrmanÕn en önemli yolu, daha etkin bir pasif yöntemi
uygulamak ve aktif yönetimini iyileútirmektir. Aktif ve pasif yönetimi, bankanÕn
bilançosunun likidite, kur, kredi, faiz ve sermaye yeterlili÷i gibi bilançoya
yansÕyan riskleri göz önüne alarak çeúitli analiz teknikleri yardÕmÕyla yasal
sÕnÕrlandÕrmalar çerçevesinde vade, miktar, fiyat olarak risklerini yönetmesi
tekni÷idir. Banka bilançosunun bir bütün olarak gözetilerek, banka kârÕnÕ
maksimize edecek kararlarÕn alÕnmasÕ aktif ve pasif yönetimi kavramÕ ile
ifade edilmektedir39. BankalarÕn temelde faaliyet ve finansman politikalarÕ
aktif ve pasif yönetiminden geçmektedir. Bu açÕdan, bir bankanÕn
performansÕnÕ de÷erlendirmenin en iyi yöntemlerinden biri aktif yönetimindeki
baúarÕsÕdÕr. Aktif yönetiminde, bankanÕn sahip oldu÷u kaynaklarÕn, en yüksek
getiriyi en düúük riskle elde edecek úekilde nasÕl kullanabilece÷ine karar
35

36

37

38
39

ølker ParasÕz, Modern BankacÕlÕk Teori ve UygulamalarÕ, østanbul: Kuúak Ofset, 2000,
s. 2.
Mehmet Takan ve Melek Acar BoyacÕo÷lu, BankacÕlÕk Teori, Uygulama ve Yöntem,
Ankara: Nobel YayÕnevi, 2011, s. 91.
Öztin Akgüç, Ticaret BankalarÕnÕn Yönetimi, østanbul: ArayÕú BasÕm YayÕncÕlÕk, 2011,
s. 492.
Takan ve BoyacÕo÷lu, a.g.e., s. 481.
Hasan Kaval, Bankalarda Risk Yönetimi, Ankara: YaklaúÕm YayÕnlarÕ, 2000, s. 47; M.
Ayhan AltÕntaú, BankacÕlÕkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterlili÷i, Ankara: Turhan
Kitabevi, 2006, s. 1.
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vermesi önem kazanmaktadÕr. Bu ise bankanÕn risklerini iyi yönetmesi ile
do÷rudan ba÷lantÕlÕdÕr. YabancÕ kaynaklarÕn banka kaynaklarÕ arasÕnda
büyük yer tutmasÕ baúlÕ baúÕna bir risk kayna÷ÕdÕr. Bir bankanÕn karúÕlaútÕ÷Õ
en büyük risk, aktiflerin de÷er kaybetmesiyle özkaynaklarÕn azalmasÕ,
sermaye yapÕsÕnÕn zayÕflamasÕyla da piyasadaki güvenirli÷inin azalmasÕ ve
büyümesinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕdÕr. BankanÕn özsermayesi ne kadar düúük ise,
iflas etme olasÕlÕ÷Õ da o kadar artacaktÕr40.
Bankalar en yüksek kârÕ elde etmek için varlÕk ve yükümlülük yönetimi
yaparken, dört temel unsuru göz önüne almaktadÕrlar. Bunlardan ilki, banka
mevduat sahiplerine olan yükümlülüklerini yerine getirmek için, yeterli likit
varlÕk bulundurmak zorundadÕrlar. økinci olarak, varlÕk yönetimi yapan bir
banka, varlÕk farklÕlaútÕrmasÕna gitmeli ve geri ödenme riski düúük olan
varlÕklara kaynaklarÕnÕ plase ederek, kabul edilebilir ölçüde düúük riske sahip
olmalÕdÕr. Üçüncü olarak bankacÕlÕk yönetim mekanizmasÕnda, fonlarÕ en
düúük maliyetle sa÷lama ilkesi yer alÕr. Son olarak da banka, sermaye
yeterlili÷ini etkin bir úekilde yönetebilmelidir. Özellikle kredi riski ve faiz oranÕ
riski41 bankanÕn sermeye pozisyonunu önemli düzeyde etkiler. Ancak bu
çalÕúmanÕn sÕnÕrlarÕ kapsamÕnda “kredi riski” önem kazanmaktadÕr.
1.1.4. Kredi Riski
Risk, beklenen ya da umulan bir sonuçtan sapma olasÕlÕ÷ÕnÕn mevcut
oldu÷u bir durumu ifade etmektedir42. Tüm finansal kuruluúlarÕn karúÕ karúÕya
oldu÷u temel risk faktörlerinden birisi kredi riskidir. Kredi riski bankacÕlÕ÷Õn
do÷asÕnda olan bir risk türüdür. Banka tarafÕndan kullandÕrÕlan krediler,
borçlunun geri ödemelerini hiç yapmamasÕ ya da zamanÕnda yapmamasÕ
riskini taúÕr. Kredi riski, en basit anlamÕyla, bir bankanÕn kredi müúterisinin
(borçlusunun) ya da kendisiyle bir anlaúmaya taraf olanÕn anlaúma
koúullarÕna uygun biçimde yükümlülüklerini karúÕlayamama olasÕlÕ÷ÕdÕr. Kredi
riski, verilen kredinin anapara ve faizinin geri ödenmemesi veya geç
ödenmesini ifade eder43. Bu durumda, bankacÕlÕk açÕsÕndan risk, bankanÕn
zarara u÷rama olasÕlÕ÷ÕdÕr.
Risk yönetimi ise, “gelece÷e iliúkin belirsizlikten aleyhimize bir sonuç
çÕkmasÕ ihtimalini azaltmak veya lehimize bir sonuç çÕkmasÕ ihtimalini
40
41

42
43

ølker ParasÕz, Türkiye’de ve Dünya’da BankacÕlÕk, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2011, s. 85.
Faiz oranÕ riski, banka bilançolarÕndaki varlÕk ve yükümlülükler arasÕndaki vade ve fiyatlama
uyumsuzluklarÕna ba÷lÕ olarak faiz oranÕndaki aúa÷Õ ve yukarÕ hareketlerin bankayÕ zarara
u÷ratma olasÕlÕ÷ÕdÕr. Bu risk, bankalarÕn ticari portföyü içerisinde yer alan ve getirisi faiz
oranÕna ba÷lÕ olarak de÷iúen finansal araçlardan kaynaklanmaktadÕr.
AltÕntaú, a.g.e., s. 1.
Takan ve BoyacÕo÷lu, a.g.e., s. 573; TBB, “Kredi Riskinin Yönetimine øliúkin ølkeler”,
www.tbb.org.tr/turkce/basle/risk_yonetim.com (Eriúim Tarihi: 01.07.2011); Bülent ùenver,
“Banka BilançolarÕnÕn Tahlil Yöntemleri”, Türkiye Bankalar Birli÷i YayÕnlarÕ, No: 143, 1987,
s. 9.
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güçlendirmek için bilinçli olarak önlem almak” úeklinde tanÕmlanabilir44.
BankacÕlÕkta risk yönetiminin amacÕ bankanÕn risk almasÕnÕ önlemek de÷ildir.
BankacÕlÕkta risk yönetiminin iki temel hedefi vardÕr45. Birincisi, bankanÕn
finansal performansÕnÕ iyileútirmek, ikincisi ise bankanÕn karúÕlayamayaca÷Õ
zararlarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ engellemektir. Kredi risk yönetiminin amacÕ ise;
uygun parametreler içerisinde bankanÕn maruz kalabilece÷i riskleri
yöneterek, bankanÕn risk ayarlÕ getirisini maksimize etmektir. Bankalar gün
geçtikçe krediler dÕúÕnda da de÷iúik finansal enstrümanlara iliúkin kredi riski
ile karúÕ karúÕya kalmaktadÕrlar. Örne÷in, interbank iúlemleri, kabuller, ticaret
finansmanÕ, döviz iúlemleri, bonolar, opsiyonlar, vadeli iúlemler, garanti ve
kefaletler vb. 46.
BankanÕn kredi verme faaliyetlerinde, ödünç alanÕn kredibilite düzeyini
dikkate alarak kredi iúlemleri ile ilgili do÷ru kararlar vermesi hem bankanÕn
bilanço yapÕsÕnÕ hem de bankanÕn gelecekteki durumunu etkilemesi
açÕsÕndan önemlidir. Bu kararlar her zaman do÷ru olmayabilir ya da ödünç
alanÕn kredibilitesi zaman içerisinde azalabilir47. Bankalar, ödünç talebinde
bulunanlarÕn risk profillerini de÷erlendirebilmeleri için yeterli bilgiyi
sa÷layabilecek unsurlara yer vermelidir. Bu unsurlar aúa÷Õda yer
almaktadÕr48.
i)

Kredinin amacÕ ve geri ödeme için gerekli fonun kayna÷Õ,

ii) Kredi talep edenin güvenirlili÷i ve itibarÕ,
iii) Mevcut risk profili (tüm risklerin yapÕsÕ ve miktarÕnÕ içermeli),
piyasadaki ve ekonomideki geliúmelere karúÕ etkilenebilirli÷i,
iv) Geri ödeme için mevcut durumun ve geçmiú ödeme performansÕnÕn,
geçmiú finansal e÷ilimler ve nakit akÕú projeksiyonlarÕna göre
de÷erlendirilmesi,
v) Çeúitli senaryolara göre geri ödeme kapasitesinin analiz edilmesi,
vi) Kredi talep edenin borç yükümlülü÷ü
durumunun de÷erlendirilmesi,

alabilmesi

için

yasal

vii) Ticari krediler için, ticari iúletmenin faaliyet gösterdi÷i sektörün
durumu, iúletmenin geçmiú faaliyetleri ve sektördeki pozisyonu,
44
45
46
47

48

AltÕntaú, a.g.e., ss. 1-2.
Philip Best, Implemeting Value at Risk, England: John Wiley-Sons Ltd., 1999, p. 2.
TBB, a.g.m., s. 2.
Emre Alkin, Tu÷rul Savaú ve Vedat Akman, Bankalarda Risk Yönetimine Giriú, østanbul:
Çetin MatbacÕlÕk, 2001, s. 110.
TBB, a.g.m., s. 9.
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viii) Kredi için öngörülen vade ve koúullar ile sözleúmenin kredi talep
edenin finansal durumunda gelecekteki olasÕ de÷iúikliklerin dikkate
alÕnarak hazÕrlanmasÕ,
ix) Garanti ve teminatlarÕn uygun ve yeterlili÷inin çeúitli senaryolar
oluúturularak de÷erlendirilmesidir.
Bankalar, krediyi plase edecekleri gerçek ve tüzel kiúiler hakkÕnda bilgi
toplamak üzere istihbarat maliyetinde bulunmaktadÕrlar. Tüm ekonomik
birimler gibi, fayda ve maliyet karúÕlaútÕrmasÕ yapan bankalarÕn istihbarat
maliyeti ile krediden sa÷layaca÷Õ getiriyi karúÕlaútÕrmasÕ gerekmektedir.
Banka, bir iúletmenin kredi de÷erlili÷ini analiz ederken, sözkonusu iúletmenin
gelecekte yaratabilece÷i kâr akÕúÕnÕ hesaba katmak zorundadÕr49. Bu açÕdan,
kredi isteklisinin kredibilitesinin de÷erlendirilmesi için bazÕ istatistiksel
teknikler kullanÕlmaktadÕr. AyrÕca toplam kredilerin ne kadarlÕk bir bölümünün
geri dönmeyece÷i veya geç dönece÷ini tahmin etmek amacÕyla geçmiú
deneyimler ve açÕlan kredilerin güvencesine bakmak gerekecektir. Bu
durumda kredi borçlularÕnÕn geri ödemedi÷i veya geç ödedi÷i kredi tutarlarÕ
e÷er öngörülen tutarÕ aúÕyorsa bankalar için beklenmedik bir kredi riski
do÷muú olur. Riskli iúletmeye verilen kredi, bankanÕn úüpheli alacaklarÕnÕn
artmasÕna neden olmaktadÕr. Bu durumun süreklili÷i ise bankanÕn iflasÕna yol
açabilecektir. Kredilendirmede tümüyle veya kÕsmen geri ödememe olasÕlÕ÷Õ
yani kredi riski baúlÕcalarÕ aúa÷Õda belirtilen çeúitli nedenlerden
do÷maktadÕr50.
i)

Gelece÷in sa÷lÕklÕ bir úekilde tahmin edilememesi. Özellikle kredinin
vadesi uzadÕkça, gelece÷i sa÷lÕklÕ bir úekilde tahmin etme olasÕlÕ÷Õ
azaldÕ÷Õndan genellikle risk artmaktadÕr,

ii) Kredi alan iúletmenin üretmiú oldu÷u mal ve hizmetlere karúÕ talepte
de÷iúmeler,
iii) Üretim ve da÷ÕtÕm metotlarÕnda teknolojik de÷iúme ve geliúmeler
sonucu, kredi alan iúletmenin rekabet gücünün zayÕflamasÕ,
iv) Genel ekonomik hayatta geliúmelerin (konjonktür hareketlerinin),
global veya yerel ekonomik krizin iúletmelerin satÕúlarÕ ve kârlarÕna
olumsuz etkileri,
v) Sektörel sorunlarÕn iúletmelerin faaliyet sonuçlarÕna etkisi,

49

50

Mitchell A. Petersen, Raghuram G. Rajan, “The Effect of Credit Market Competition On
Lending Relationship”, NBER Working Paper Series, No:4921, November 1994, p. 1.
Öztin Akgüç, Kredi taleplerinin De÷erlendirilmesi, Sekizinci BaskÕ, østanbul: ArayÕú BasÕm
ve YayÕncÕlÕk, 2010, ss. 1-2.
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vi) Kredi alan iúletmelerin temel politika (finansman, üretim, pazarlama
vb. konularda) yanÕlgÕlarÕ, daha geniú bir ifadeyle yönetim hatalarÕ,
vii) Kredi alana ait kiúisel faktörler (ödeme niyetinin zayÕf oluúu).
BankacÕlÕkta, aktif pasif yönetimi ile kredi riski arasÕnda karúÕlÕklÕ bir
etkileúim vardÕr. Çünkü bankalarÕn aktif ve pasifleri; döviz kuru, faiz oranÕ,
likidite ve kredi riski gibi birçok riskle karúÕ karúÕyadÕr. Aktif ve pasif yönetimi,
bu risklerin çeúitli araçlarla yönetilmesi sürecidir51. Kredi riskinin aktif pasif
yönetiminde yarattÕ÷Õ en büyük etki, oluúan sorunlu kredilerin aktifleri
dondurmasÕdÕr. Böylelikle sorunlu kredilere ayrÕlan fonlar daha yüksek getirili
alternatif alanlara yöneltilemeyecektir52. Bir di÷er etki ise, kÕsa vadeli
alacaklarÕn uzun vadeliye dönüúmesidir. Sorunlu kredilerdeki artÕú bankanÕn
likidite ihtiyacÕnÕ artÕrarak, hem nakit akÕmÕnÕ hem de kredibilitesini olumsuz
etkileyecektir. Donmuú kredilerin tahsil edilememesi ilave fon maliyeti
do÷uracak, özkaynaklarÕn erimesiyle banka zararÕna yol açabilecektir.
Etkin bir izleme ve güvenilir bilgi toplama kredi risk yönetiminin en önemli
ilkeleridir. Bilgi bankacÕlÕk faaliyetlerinde çok önemlidir. Çünkü krediyi veren
bankalar, krediyi alan birey ve iúletmeler hakkÕnda, yaptÕklarÕ iú ve projeler
hakkÕnda onlardan daha az bilgi sahibidirler. Di÷er taraftan, kredi risk
yönetiminde banka, ülkenin politik ve ekonomik koúullarÕnÕ da göz önüne
almak durumundadÕr. Bu noktada, bankanÕn kredi verirken sadece kredi
de÷erlili÷ini incelemesi yeterli olmamaktadÕr.
1.2. Bankalar ve Asimetrik Bilgi
Tam rekabet koúullarÕnÕn geçerli oldu÷u bir finansal sistemde fonlar en
verimli alanlara tahsis edilir. Ancak, gerçekte finansal sistem daha karmaúÕk
ve tam rekabet koúullarÕndan oldukça farklÕ bir iúleyiúe sahiptir. Örne÷in,
finansal piyasalardaki katÕlÕmcÕlar tam rekabet piyasasÕnda oldu÷u gibi “tam
bilgi” de÷il, “asimetrik bilgi” sahibidirler. Son zamanlarda kredi piyasalarÕnÕ
analiz etmeye yönelik çalÕúmalarÕn büyük bir kÕsmÕ asimetrik bilgiyi kredi
piyasalarÕnÕn bir özelli÷i olarak ele almaktadÕr53. Özellikle, kredilerin geri
ödenmemesi üzerine tam bilginin olmamasÕ bankalar gibi finansal aracÕlarÕn
varlÕ÷ÕnÕ önemli hale getirmektedir54.
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Takan ve BoyacÕo÷lu, a.g.e., s. 471.
Takan ve BoyacÕo÷lu, a.g.e., s. 261.
Giovanni Dell’ Ariccia, “Asymmetric Information and the Market Structure of the Banking
Industry”, IMF Working Paper, No: WP/98/92, June 1998, p. 4.
Alan S. Blinder and Joseph E. Stiglitz, “Money, Credit Constraints, and Economics Activity”,
The Americian Economic Review, Volume 73, No: 2 (May 1983), p. 7.
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1950’li yÕllarÕn ortalarÕnda Gurley ve Shaw55 gibi bazÕ iktisatçÕlar kredi
verenler ile kredi borçlularÕ arasÕndaki ticari sorunlarÕ azalttÕ÷Õ için finansal
aracÕlarÕn önemli oldu÷unu ifade etmiú olmalarÕna ra÷men, bu görüúler
biçimlendirilmedi÷i için ekonomi teorisine dönüútürülememiútir. Sadece,
1970’lerde bilgi ekonomisi üzerine yapÕlan çalÕúmalar ile, iúlem yapan
taraflardan biri ticaretin de÷erini içeren bilgiye sahip oldu÷unda piyasada
etkinsizli÷in ortaya çÕkaca÷Õ gösterilmiútir. Bu koúullarÕn ortaya çÕkmasÕnda
aracÕlarÕn gerçek bir role sahip oldu÷u ifade edilmiútir. 1970’li yÕllarda,
asimetrik bilgi nedeniyle piyasalarÕn baúarÕlÕ olamayaca÷ÕnÕ ifade eden yeni
bir literatür geliúmiútir56.
Özellikle Stiglitz, Weiss, Greenwald, Gordon gibi Yeni Keynesyen
iktisatçÕlar asimetrik bilgi temeline dayanan ve piyasa baúarÕsÕzlÕklarÕnÕ içeren
modeller geliútirmiúlerdir. Bu modellerin tümü, eksik bilginin oldu÷u
ekonomilerdeki sorunlarÕ ele almaktadÕr. Ekonomide tüm bireylerin homojen
olmasÕ durumunda Pareto etkinli÷inin gerçekleúece÷ini savunan klasik
iktisatçÕlar karúÕsÕnda, modern Keynesyenler bu reel dünyanÕn mükemmel
olmamasÕnÕ problemin kayna÷Õ olarak görmektedirler57. Yeni Keynesyen
iktisatçÕlar piyasalarda Walrasyan dengenin geçerli olmayaca÷ÕnÕ ileri
sürerler. Walrasyan müzayede süreci yerine, iúletmeler fiyat ve ücretleri
belirlerler ve daha sonra da bunun sonuçlarÕna iliúkin belirsizlikle
karúÕlaúÕrlar. Bunun bir sonucu olarak, fiyatlar, ücretler ve faiz oranlarÕ
piyasada dengesizlikleri giderecek úekilde oluúmayacak ve ekonominin
büyük bir kÕsmÕnda dengesizlik ortaya çÕkacaktÕr58. Bu ise, genel denge
analizlerinde veri olarak alÕnan fiyatlarÕ tartÕúmalÕ hale getirecektir. Çünkü
piyasalarda tam bilginin olmamasÕ halinde, Arrow-Debreu genel denge
analizi, ticari iúlemin niteli÷i ile ilgili bilgiye sahip ekonomik birimlerin bu
bilgiyi açÕ÷a vuracak úekilde hareket etmelerinden dolayÕ geçerlili÷ini
kaybedecektir. øúlem yapan taraflar arasÕndaki bilgi eúitsizli÷i fiyatlara
yansÕyacaktÕr. Bu durumda, fiyatlar piyasayÕ dengeye getirmenin dÕúÕnda,
ekonomik iúlemin niteli÷i ile ilgili bilgiyi de sa÷layacaktÕr. Ödenen fiyatlarÕn,
alÕnan miktarlara ba÷lÕ durumu gelmesi nedeniyle tam rekabet piyasasÕ
dengesi oluúmayacak ve Pareto optimalitesi sa÷lanamayacaktÕr. Bu nedenle
Yeni Keynesyenler iktisatçÕlar çalÕúmalarÕnda fiyat esnekli÷i yerine fiyat
katÕlÕklarÕ, tam bilgi yerine eksik bilgiyi esas almÕúlardÕr. Bu modeller eksik
bilgiden ve kredi piyasalarÕnÕn özelliklerinden kaynaklanan iúlem maliyetlerini
ele almasÕ açÕsÕndan önemlidir. Çünkü eksik bilginin oldu÷u piyasalarda
etkinlik sa÷lanamayacaktÕr.
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John G. Gurley and Edward Shaw, “Financial Aspects of Economic Development”,
American Economic Review, Volume 45, No: 4 (September 1955), pp. 515-538.
Van Damme, a.g.m., pp.15-16.
Bruce Greenwald and Joseph Stiglitz, “New and Old Keynesians”, Journal of Economic
Perspectives, Volume 7, No: 1 (Winter 1993), pp. 24-25.
Greenwald and Stiglitz, a.g.e., s. 41.
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1.2.1. Bilginin Önemi ve Akerlof’un Limon Problemi
Sözlük anlamÕyla bilgi ö÷renme, araútÕrma veya gözlem yoluyla elde
edilen gerçek olarak tanÕmlanmaktadÕr. Bilgi, ekonomik birimlerin alaca÷Õ
kararlarÕ ve bu kararlardan beklenilen faydayÕ artÕrma olana÷Õ sa÷ladÕ÷Õ için
de÷erlidir ve onu elde etmek belirli bir maliyete katlanmayÕ gerektirir.
Ekonomide kullanÕlan “tam bilgi” kavramÕ, piyasada yer alan taraflarÕn mal ve
hizmetler hakkÕnda aynÕ bilgiye sahip olmasÕnÕ, yani bilginin simetrik olmasÕnÕ
ifade eder. Piyasada yer alan taraflardan birinin daha fazla bilgiye sahip
oldu÷u durumda ise asimetrik bilgi kavramÕndan bahsedilir59.
18. yüzyÕldan itibaren, bir çok önemli iktisatçÕ eksik bilginin ekonomi
üzerinde yarataca÷Õ etkilerin farkÕna varmÕúlardÕr. Bunlar arasÕnda Smith,
Marshall, Weber, Sismondi ve Mill gibi iktisatçÕlar yer almaktadÕr. Örne÷in
Smith, iúletmelerin faiz oranlarÕnÕ artÕrdÕklarÕnda, en iyi borçlularÕn piyasadan
çekildiklerini tespit etmiútir. Smith’e göre e÷er borçlular, riskleri tam olarak
bilselerdi, borçluya uygun bir risk primi yükleyerek problemi çözerlerdi. Bu
iktisatçÕlar, bilgi problemlerini fark etmelerine ra÷men, bunun ekonomide
yarattÕ÷Õ sonuçlarÕ önemsememiúlerdir. Hakim olan neo-klasik iktisat görüúü,
piyasalarda bilgi konusundaki kaygÕlarÕn göz ardÕ edilmesine yol açmÕútÕr60.
1970’li yÕllara kadar piyasa baúarÕsÕzlÕ÷ÕnÕn nedeni bilgi problemlerinden
ziyade devlet müdahalesi, tekeller ve dÕúsallÕklar gibi unsurlara ba÷lanmÕútÕr.
Asimetrik bilgi problemi teknik anlamda ilk defa, G. A. Akerlof’un “The Market
for Lemons: Quality Uncertanity and Market Mechanism” adlÕ makalesi ile
iktisat literatürüne girmiútir. Bu makale, bilgi ekonomisi literatürüne
muhtemelen en önemli katkÕyÕ yapmÕútÕr61. Akerlof’un çalÕúmasÕ, kredi
borçlularÕnÕn, gelecekte kredi borçlarÕnÕ ödeme ihtimali hakkÕnda daha fazla
bilgi sahibi oldu÷u ve kredi verenler ile borçlular arasÕndaki bilgi açÕ÷Õ fazla
ise, kredi verenin kandÕrÕlma korkusu nedeniyle kredi borçlusu ile ticari
iliúkiye girmek istemeyece÷ini ve buna ba÷lÕ olarak piyasada dengenin
kurulamayaca÷Õ düúüncesine dayanmaktadÕr. Akerlof makalesinde malÕn
kalitesi hakkÕnda satÕcÕlarÕn alÕcÕlardan daha fazla bilgi sahibi oldu÷u
piyasalarÕ analiz ederken “limon” olarak ifade edilen ikinci el otomobil
piyasasÕ örne÷ini kullanÕlmÕútÕr. Limon, ikinci el piyasada satÕn alÕnan, ancak
daha sonra sorunlu oldu÷u anlaúÕlan otomobiller için kullanÕlan bir

59

60

61

Louis Phlips, The Economics of Imperfect Information, Cambridge: Cambridge University
Press, 1988, p. 3. Genellikle mal piyasasÕnda ticarete konu olan malla ilgili daha iyi bilgiye
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Joseph Stiglitz, “Information and The Change in The Paradigm in Economics”, American
Economic Review, Volume 92, No: 3 (June 2002), pp. 460-501.
Karl-Gustaf Löfgren, Torsten Persson and Jörgen W. Weibull, “Markets with Asymmetric
Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz”, The
Scandinavian Journal of Economics, Volume 104, No: 2 (June 2002), p.197.

22

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

kavramdÕr62. Akerlof ikinci el otomobil piyasalarÕnda alÕcÕ ve satÕcÕ arasÕndaki
bilgi farklÕlÕ÷Õndan kaynaklanan nedenlerin piyasalarda nasÕl bir dengesizlik
oluúturabilece÷ini úu úekilde açÕklamÕútÕr63:
SatÕcÕ malÕn kalitesi hakkÕnda daha do÷ru bilgiye sahiptir. AlÕcÕ ise malÕn
q ihtimalle iyi kaliteli ve 1-q ihtimalle kötü kaliteli oldu÷unu bilmektedir. SatÕn
alma sonrasÕnda daha do÷ru bir q de÷erini atayacaktÕr. AlÕcÕ, otomobilin
gerçek durumunu tam olarak de÷erlendiremeyece÷i için iyi bir araba ile kötü
bir araba arasÕndaki ortalama fiyatÕ yansÕtan bir fiyattan ödeme yapmak
isteyecektir. øyi arabaya sahip olan satÕcÕlar için bu ortalama fiyat, aracÕn
gerçek kalitesini içermedi÷i ve asÕl de÷erinin bu fiyatÕn üstünde oldu÷unu
düúünerek otomobilini satmaktan vazgeçecektir. Kötü kaliteli otomobil
satÕcÕlarÕ ise bu ortalama fiyatÕn kendi araçlarÕnÕn gerçek de÷erinin üzerinde
oldu÷unu bildikleri için kendilerine teklif edilen ortalama fiyattan araçlarÕnÕ
satacaklardÕr. Sonuçta iyi kaliteli otomobillere sahip satÕcÕlar piyasadan
çekilirler, kötü kalitedeki otomobil sahipleri piyasaya hakim olurlar.
Akerlof, “görünmez el” ilkesinin geçerli olmayaca÷ÕnÕ göstermiútir64. Fiyat
mekanizmasÕ olarak da ifade edilen görünmez el ilkesinin iúleyebilmesi tam
rekabet koúullarÕnÕn varlÕ÷Õna ba÷lÕdÕr. AlÕnÕp satÕlacak mal ve hizmetlerin
özellikleri, fiyatlarÕ ve kalitesi hakkÕnda alÕcÕ ve satÕcÕlar tam rekabet
piyasasÕnda bibirlerinin etkisinde kalmadan faydalarÕnÕ maksimize edecek
bilgi düzeyine sahiptirler. Bir piyasada eksik bilginin varlÕ÷Õ fiyat
mekanizmasÕnÕn iúlemesini engelleyece÷i için piyasa baúarÕsÕzlÕ÷Õna yol
açacaktÕr. Akerlof sadece bilgisel asimetrinin nasÕl piyasa baúarÕsÕzlÕklarÕna
yol açtÕ÷ÕnÕ açÕklamamÕú, aynÕ zamanda geniú kapsamlÕ sonuçlarÕna da
de÷inmiútir. Akerlof geliúmekte olan ülkelerin piyasalarÕnda ters seçim
etkilerine de÷inmiútir. Azgeliúmiú ülkelerin kredi piyasalarÕnda, “limon ilkesi”
güçlü bir úekilde iúlemektedir65. 1960’lÕ yÕllarda Hindistan’daki kredi piyasalarÕ
ters seçim sorununa örnek olarak gösterilmiútir. Bu piyasalarda yerel
piyasalarda kredi verenler büyük úehirlerdekilerden iki katÕ fazla faiz oranÕ
uygulamÕúlardÕr. Ancak bir aracÕ, bu piyasalar arasÕnda yerel kredi
borçlusunun kredi kalitesini bilmeden arbitraj yapmaya çalÕúmÕú ve böylece
geri ödeme ihtimali zayÕf olanlarla birlikte riskler artmÕú ve a÷Õr kayÕplarÕn
sorumlusu olmuútur.
Limon problemi mentalitesini finansal piyasalara uyarlamak mümkündür.
Finansal piyasalardaki iúlemlerde do÷ru karar vermek durumunda olan
taraflar, birbirleri hakkÕnda bilmek istedikleri tüm bilgilere sahip de÷ildirler. ølk
olarak sermaye piyasalarÕnÕ ele alalÕm. Bu piyasalarda borçlanmak isteyen
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Löfgren, Persson and Weibull, a.g.m., p. 198.
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iúletme ile bu iúletmenin çÕkardÕ÷Õ finansal enstrümanÕ almak isteyen alÕcÕ
arasÕnda bilgi eúitsizli÷i oldu÷u varsayÕmÕna dayalÕ olarak limon problemi úu
úekilde ortaya çÕkacaktÕr66: Hisse senedi piyasasÕnda alÕcÕ, beklenen kârÕ
yüksek, riski düúük iúletme ile beklenen kârÕ düúük ancak riski yüksek olan
iúletmeleri ayÕrt edemeyebilir. Bu durumda menkul kÕymet yatÕrÕmcÕsÕ olan
alÕcÕ, hisse senedi için ortalama bir fiyat ödemeye razÕ olacaktÕr. Bu fiyat, iyi
iúletme ile kötü iúletmenin hisse senetlerinin fiyatlarÕ arasÕnda yer alacaktÕr.
Bu fiyat, aynÕ zamanda iúletmelerin ortalama kalitesini yansÕtan bir fiyattÕr.
Ancak, iúletmenin iyi durumda oldu÷unu bilen yöneticiler ya da iúletme
sahipleri, hisse senetlerini bu ortalama fiyattan satmaya razÕ olmazlar. Bunun
nedeni, iúletme sahip veya yöneticilerinin potansiyel yatÕrÕmcÕlardan daha
fazla bilgi sahibi olmalarÕ ve iúletmelerinin gerçekten iyi bir durumda
oldu÷unu bilmeleridir. AlÕcÕnÕn teklif etti÷i fiyat, iúletme hisse senedinin
gerçek de÷erinin altÕndadÕr. DolayÕsÕyla, bu fiyattan satÕú gerçekleúmez. Bu
durumda piyasada menkul kÕymetlerini satmak isteyenler sadece yüksek
riskli iúletmeler olacaktÕr. Çünkü, alÕcÕnÕn teklif etti÷i fiyat, bu iúletmelerin
menkul kÕymetlerinin gerçek de÷erinin üzerinde olacaktÕr. Sonuçta piyasada
kötü durumdaki iúletmelerin hisse senetleri iúlem görürken, iyi iúletmelerin
hisse senedi satÕúlarÕ sÕnÕrlÕ düzeyde kalacaktÕr.
Menkul kÕymet piyasasÕnda tahvil satÕn almak isteyen bir yatÕrÕmcÕ da
benzer sorunla karúÕlaúabilecektir. Yüksek riskli ve düúük riskli iúletmelerin
tahvillerini ayÕrt edemeyen yatÕrÕmcÕ e÷er faiz oranÕ, tahvil ihraç etmek
isteyen iúletmenin geri ödememe riskini karúÕlamaya yetecek kadar yüksek
ise tahvil satÕn almak isteyecektir. Ancak düúük riskli iúletme sahipleri bu
yüksek faiz oranÕndan borçlanmak istemeyeceklerdir. Bu durumda piyasada
borçlanmak isteyen yüksek riskli iúletme tahvilleri kalacaktÕr67.
Kredi piyasalarÕnda da limon problemi, kredi veren açÕsÕndan düúük riskli
yatÕrÕm projeleri ile yüksek riskli yatÕrÕm projelerini belirlemek sorun olaca÷Õ
için ortaya çÕkacaktÕr68. Örne÷in, kredi talebinde bulunan bir giriúimci,
planladÕ÷Õ yatÕrÕm projelerinin riskleri ve getirileri hakkÕnda, kredi veren
kurumlardan daha fazla bilgi sahibidirler. Bu durumda kredi verenler, riskli
kredi alÕcÕlarÕ ile riski düúük kredi alÕcÕlarÕnÕ birbirinden ayÕrt edemezler.
Yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕ yüksek faiz oranÕnda kredi almaya razÕ olurken,
düúük riskli kredi alÕcÕlarÕ yüksek faiz oranÕnÕ ödemek istemezler. Sonuçta,
yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕ kredi temin ederken, düúük riskliler kredi almak
istemeyeceklerdir. Riski yüksek olan kredi alÕcÕlarÕnÕn daha fazla kredi
almasÕ, kredi piyasalarÕnÕ etkinlikten uzaklaútÕracaktÕr.
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Leland ve Pyle piyasalarda bilgi transferinin gerçekleúmemesi nedeniyle
piyasalarÕn kötü bir performans gösterece÷ini ifade etmiúlerdir69: “Projenin
finansmanÕ düúünüldü÷ünde kalite unsuru oldukça de÷iúkendir. Giriúimci
projesinin kalitesini bilirken kredi veren projelerin kalitesi ile ilgili ayrÕm
yapamaz. Piyasa de÷eri, projenin ortalama kalitesini yansÕtÕr. Ancak,
projenin ortalama maliyetinin ortalama de÷erinden daha büyük olmasÕ
durumunda düúük kalitedeki projelerin potansiyel arzÕ daha büyük olacaktÕr.
Çünkü tam bilginin olmadÕ÷Õ piyasalarda giriúimciler projelerini daha kolay
kabul ettirecek ve kesin bir kâr elde edebileceklerdir. DolayÕsÕyla önemli
düzeydeki bilgisel asimetrinin varlÕ÷Õ ve zayÕf/kötü projelerin arzÕnÕn iyi proje
arzÕna göre daha fazla olmasÕ finans piyasalarÕnÕ baúarÕsÕzlÕ÷a itecektir.
1.2.2. Bankalarda Asimetrik Bilgi
BankacÕlÕkta simetrik bilgi, kredi veren ve kredi alan arasÕnda
ulaúÕlabilecek tüm mevcut bilginin eúit olmasÕnÕ ifade eder, tersi durum ise
genellikle asimetrik bilgi olarak tanÕmlanÕr. Asimetrik bilgi kredi alÕcÕsÕnÕn
kendi projesinin riski ve getirisi hakkÕnda bilgi sahibi oldu÷u, ancak kredi
verenin sadece projelerin ortalama risklili÷ini ve beklenen getirisini bildi÷i bir
durumu ifade etmektedir70. DolayÕsÕyla, asimetrik bilgi taraflar arasÕndaki bilgi
eúitsizli÷ine iúaret eder. Bankalar, kredi alan iúletmeler hakkÕnda
yürütecekleri projeler ya da yaptÕklarÕ iú konusunda onlardan daha az bilgiye
sahiptirler. Bankalarda asimetrik bilgi, ters seçim ve ahlaki tehlike olmak
üzere iki temel soruna yol açmaktadÕr.
1.2.2.1. Ters Seçim
Ters seçim, kredi sözleúmesi yapÕlmadan önce kredi verenlerin kredi
alanlarÕn gerekli olan tüm özelliklerini görememesi nedeniyle ortaya çÕkan bir
sorundur. Ters seçim sorunu gizli bilgiden, yani taraflardan birinin di÷erine
göre daha fazla bilgiye sahip olmasÕndan kaynaklanmaktadÕr71. Kredi almak
isteyenler, fon sa÷lamalarÕnÕ engelleyece÷ini düúündükleri bazÕ olumsuz
özelliklerini saklayabilir ya da daha farklÕ gösterebilirler. Bu durumda, örne÷in
giriúimci projenin getirisini bilmekte (saklÕ bilgi), fakat banka projenin
beklenen getirisi hakkÕnda herhangi bir bilgiye sahip olmamaktadÕr. Ters
seçim, bankalarÕn iyi nitelikli iúletme projeleri yerine kötü nitelikteki projeleri
tercih etmesidir72. Di÷er bir ifadeyle, ters seçim bankanÕn yüksek riskli ve
69
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düúük riskli kredi taleplerini birbirinden ayÕramamasÕ nedeniyle kredinin geri
ödenmeme olasÕlÕ÷Õ olan potansiyel borçlulara verilmesidir. Bu nedenle ters
seçim aynÕ miktarda kredi talebinde bulunan iki farklÕ iúletme oldu÷unda
ortaya çÕkan bir problemdir. Her iki iúletmenin de krediyi geri ödeme
olasÕlÕklarÕnÕn birbirinden farklÕ olmasÕ, bankanÕn kredinin geri ödeyebilirli÷ini
de÷erlendirmede soruna yol açmaktadÕr73.
Ters seçim sorunu, kredi talebinde bulunan iúletmenin varlÕklarÕnÕ
gerçekte sahip olduklarÕ miktardan az ya da fazla açÕklamasÕndan da
kaynaklanmaktadÕr. Fakat bir iúletmenin yalnÕzca birkaç varlÕ÷a sahip olmasÕ
durumunda bankayÕ aldatmasÕ zordur, çünkü iúletme yöneticisi iúletmenin
gerçekte sahip oldu÷u varlÕklardan daha fazlasÕnÕ gösteremez. Di÷er
taraftan, yüksek varlÕk sermayesine sahip olan bir iúletme, varlÕklarÕndan
sadece birkaç tanesini açÕklayarak gerçek varlÕklarÕnÕ gizleyebilir. Asimetrik
bilgi açÕsÕndan önem taúÕyan bu ikinci durumdur. Çünkü iúletme yöneticisinin
iúletmenin bilançosunu manipule etmesi daha kolaydÕr ve banka iúletmeyi
denetlese bile varlÕklarÕnÕ gizlemesi daha kolay olacaktÕr74.
Finansal piyasalarda ters seçim, kredi almak için daha fazla çaba sarf
eden ve istenmeyen (ters) bir sonuç yaratma olasÕlÕ÷Õ daha yüksek olan kredi
alÕcÕlarÕ oldu÷unda ortaya çÕkmaktadÕr. Bu tür kredi alÕcÕlarÕnÕn varlÕ÷Õ kredinin
geri ödenmeme riskini artÕrÕr. Çok riskli yatÕrÕm projelerine sahip olan kredi
alÕcÕlarÕ projenin baúarÕlÕ olmasÕ durumunda daha fazla kazanç
sa÷layacaklarÕndan, kredi almaya daha fazla istekli olacaklardÕr. Finansal
piyasalarda tersi seçim yani krediyi geri ödemeyecek kredi alÕcÕsÕnÕn seçilme
ihtimali yüksektir75. Ters seçim banka kredilerinin büyük oranda geri
ödememe riski yüksek olan kredilerden oluúmasÕna neden olmaktadÕr.
Ters seçim ortamÕnda, sözleúme öncesi bilgi asimetrisinin klasik piyasa
mekanizmasÕnÕn iúleyiúini engelleyece÷i kanÕtlanmÕútÕr76. Ters seçim
ortamÕnda, bazÕ kredi alÕcÕlarÕ istedikleri miktarda krediyi “risk primi”ni
ödemeden düúük bir maliyetle elde edebilmektedirler. Finansal piyasalarda
böyle bir durumun varlÕ÷Õ, bankalarÕn kredi verme konusunda isteksiz
davranmalarÕna yol açabilir. Ya da kredi alÕcÕsÕnÕn verdi÷i bilginin yanlÕú olma
ihtimaline karúÕ risk primi talep ederler. Bu ise bankalarÕn krediyi daha
yüksek maliyet ile arz etmesine yol açar. Böyle bir ortamda düúük riskli kredi
alÕcÕlarÕ yüksek risklilerden ayÕrt edilmedikleri için ya kredi alamazlar ya da
risk priminin artmasÕ nedeniyle yüksek maliyete katlanarak kredi temin
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edebilirler. Bu durum düúük riskli kredi alÕcÕlarÕnÕ piyasadan uzaklaútÕrabilir.
Böylelikle, kredi piyasasÕnda yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn oranÕ artacaktÕr.
Ters seçim kredi riskini artÕrdÕ÷Õ için bankanÕn beklenen getirisini
düúürecektir.
1.2.2.2. Ahlaki Tehlike
Asimetrik bilginin bankalarda yol açtÕ÷Õ di÷er sorun ise ahlaki tehlikedir.
Ahlaki tehlike asimetrik bilgiden kaynaklanan ve sözleúme yapÕldÕktan, iúlem
gerçekleútikten sonra ortaya çÕkan bir sorundur. Finansal piyasalarda ahlaki
tehlike, kredi borçlusunun kredi veren tarafÕn arzu etmedi÷i úekilde, kredinin
geri ödenme ihtimalini düúürecek her türlü ahlak dÕúÕ (immoral) ya da
istenmeyen faaliyetlerin içine girmesi nedeniyle ortaya çÕkabilecek bir
risktir77. Bu durumla kredi alan tarafÕn, hiçbir úekilde belirlenemeyecek ve
dolayÕsÕyla tazmin edilemeyecek úekilde kredi veren tarafÕ zarara u÷ratma
tehlikesi anlatÕlmak istenmektedir. Ahlaki tehlikenin daha iyi anlaúÕlmasÕ için,
kredi piyasalarÕndan basit bir örnek verilebilir78: X iúletmesinin projesinin
finansmanÕ için A bankasÕna kredi talebinde bulundu÷unu ve bankanÕn da
projenin uygulanabilir oldu÷unu ve finanse edilmeye de÷er bulundu÷unu
varsayalÕm. X iúletmesi, almÕú oldu÷u krediyi projenin finansmanÕnda
kullanmak yerine, A bankasÕnÕn bilgisi ve iste÷i dÕúÕnda, B bankasÕna olan
kredi borcunu ödemek için kullandÕ÷Õnda ahlaki tehlike problemi ortaya
çÕkmaktadÕr.
Kredi verenler kredi borçlularÕ hakkÕnda kredilerin riskli alanlarda
kullanÕlÕp kullanÕlmayaca÷Õ ile ilgili olarak tam bilgi sahibi olsalar da kredi
borçlularÕnÕn kredinin geri ödenmeme riskini artÕracak her türlü davranÕú
e÷ilimi göstermeleri mümkündür. Bu davranÕú e÷ilimi kredi alanÕn, riski
yüksek olan projeleri tercih etmesi úeklinde ortaya çÕkmaktadÕr. Kredi
borçlusunu, getirisi ve riski yüksek olan projeyi seçmeye teúvik eden unsur,
kredi veren kuruma olan yükümlülü÷ünün iúletme varlÕklarÕ ile sÕnÕrlÕ
olmasÕdÕr79. Tabii ki, borçlularÕn kendi özellikleri ve gerçekleútirmek istedikleri
projelerin tamamen sorunsuz olmalarÕ beklenemez. Ancak, kredi borçlularÕ
projelerinin olumlu tarafÕnÕ abartarak önemli kazançlar elde etmeyi
düúünebilirler. Bu nedenle borçluya ait gerçek özelliklerin borçlunun
dÕúÕndaki úahÕslar tarafÕndan do÷rulanmasÕ ya mümkün olmayacak ya da
maliyetli olacaktÕr80.
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Kredi borçlusunun kredi aldÕktan sonra gösterece÷i davranÕú e÷ilimi ile
bankalarÕn kredi riski arasÕnda önemli bir ba÷lantÕ vardÕr. ùöyle ki; bir krediyi
hemen almak isteyenlerin, riski yüksek olan projelere yatÕrÕm yapma
olasÕlÕklarÕ daha fazladÕr. Riski projeler baúarÕlÕ oldu÷unda yüksek getiri
sa÷larlar. Ancak yüksek risk, alÕnan kredinin geri ödenme ihtimalini azaltÕr.
Riski yüksek olan projelerin baúarÕlÕ olmasÕ durumunda kredi borçlusu
yüksek bir kazanç elde ederken, kredi veren sözleúmede belirtilmiú olan
miktarda kredi getirisini elde edecektir. Ancak projenin baúarÕlÕ olmamasÕ
durumunda kredi veren zarara katlanmak zorunda kalacaktÕr. Bu ihtimal yine
ters seçim sorununda oldu÷u gibi risk primini artÕraca÷Õndan, kredi verenin
kredi verirken isteksiz davranmasÕna ve kredi miktarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmalarÕna
yol açabilecektir. Kredi talebi karúÕsÕnda kredi miktarÕnÕn kÕsÕtlanmasÕ miktar
ve fiyatÕn optimum seviyede oluúmasÕnÕ engelleyecektir81.
Ahlaki
tehlike
durumunda
banka
kredi
verece÷i
kayna÷Õ
kaybetmektense, daha güvenilir ancak sÕnÕrlÕ sayÕda kredi alÕcÕsÕna kredi
açmayÕ tercih etmektedir. Bu durum ise finansal sistemin etkin çalÕúmasÕnÕ
engellemektedir. Piyasa dengesi birinci en iyi dengesinden sapmÕú
olmaktadÕr. Asimetrik bilginin úiddetli oldu÷u durumlarda, piyasa sisteminden
daha etkin bilgi de÷erleme mekanizmasÕna sahip olan banka temelli
sistemler ortaya çÕkacak, tersi durumda ise piyasa sistemi tercih edilecektir82.
1.2.2.3. Asimetrik Bilgi ve Kredi Riskini Azaltma Yöntemleri
Uygulamada, bankalar kredi risklerini azaltmak için birtakÕm yöntemler
geliútirmiúlerdir. Bu yöntemler aúa÷Õda özetlenmektedir83.
i)

Öneleme ve Bilgi Toplama

BankalarÕn asimetrik bilginin yarataca÷Õ sorunlardan kaçÕnmak ve kredi
riskini azaltmak amacÕyla geliútirdikleri yöntemlerden biri, kredi alÕcÕlarÕnÕ bir
ön elemeden geçirmektir. Bunun için kredi alÕcÕsÕ hakkÕnda bilgi toplanmasÕ
gerekir. Bankalar, finansmanÕnÕ sa÷layacaklarÕ yatÕrÕmÕn riski ve kredi
verdikten sonra kredi alÕcÕsÕnÕn nasÕl bir davranÕú sergileyece÷i konusunda
kredi alÕcÕsÕndan daha az bilgiye sahiptirler. Bankalar kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda
ne kadar güvenilir bilgi toplayabilirlerse o ölçüde yüksek riskli ve düúük riskli
kredi alÕcÕlarÕnÕ ayÕrt etmeleri kolaylaúacaktÕr.
Bankalar bireysel kredi verirken, kredi alÕcÕsÕnÕn ekonomik durumu
hakkÕnda tüm verileri toplamaya çalÕúÕrlar. Bu veriler içerisinde, kredi almak
81
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isteyen kiúinin maaúÕ, banka hesaplarÕ ve sa÷lÕk sigortasÕ gibi di÷er varlÕklarÕ,
baúka bankalara olan kredi borcu, kredi kartÕ hesaplarÕ ve bunlarÕn hesap
hareketlilikleri v.s. bulunmaktadÕr. Kredi verenler bu bilgiler aracÕlÕ÷Õyla kredi
alÕcÕsÕnÕn kredi puanÕnÕ hesaplayarak kredi de÷erlili÷ini tespit ederler.
Böylelikle kredi geri ödemelerinde bir sorun ortaya çÕkÕp çÕkmayaca÷Õ
belirlenir.
Bankalar bireysel kredilerde oldu÷u gibi ticari kredi verirken de bir
öneleme ve bilgi toplama sürecini izlerler. BankalarÕn iúletmeler hakkÕnda
bilgi toplama kaynaklarÕ úunlardÕr84: piyasa istihbaratÕ, di÷er müúterilerin
tavsiyeleri, ithalat ve ihracat birliklerinin yÕllÕk listeleri, borsa bültenleri ve
yayÕnlanan bilançolar, basÕn haberleri, ilan ve reklamlar, imalat broúürleri,
úubeden geçen iú hacmi (úubede hesabÕ olmayÕp havale, çek tahsilatÕ vb.
iúlemler yapan iúletmelerin belirlenmesi), iúletmenin faaliyet gösterdi÷i sektör
ve endüstri, yÕllÕk vergi rekortmenleri listesi, yurtdÕúÕ sermayeli iúletmelerin
listesi.
Bankalar kredi iste÷inde bulunan iúletmelerin kâr ve zarar durumlarÕ,
varlÕk ve yükümlülük pozisyonlarÕ ile ilgili bilgiler toplamak ister. Bankalar
aynÕ zamanda, verilecek kredinin kullanÕlaca÷Õ yatÕrÕm alanÕnÕn gelecekteki
baúarÕsÕnÕ de÷erlendirirler. øúletmenin gelecek planlarÕ, kredi alma amacÕ,
endüstri içindeki rekabeti tesbit edilmeye çalÕúÕlÕr. Hatta, banka ilk elden bilgi
toplamak amacÕyla iúletme ziyaretine bile gidebilir. Di÷er taraftan, banka
kredi verdikten sonra da, kredi müúterisini denetleyerek ve izleyerek onun
hakkÕnda bilgi toplamaya devam eder. Bankalar, bazen kredi verdikleri
iúletmelerin satÕúlarÕndan elde ettikleri nakit akÕúÕ ve harcamalarÕnÕn kendi
bünyesindeki hesaplarda tutulmasÕ karúÕlÕ÷Õnda kredi verirler. Böylece, kredi
alan iúletmenin daha kolay izlenmesi mümkün olmakta ve bu denetleme ile
kredinin kullandÕrÕlaca÷Õ yatÕrÕmÕn de÷eri, giderleri ve getirisi ve kredinin geri
ödenmeme riskinin ne olaca÷Õ tesbit edilmeye çalÕúÕlmaktadÕr.
ii) Kredi Faaliyetlerinde Uzmanlaúma
Bankalar, belirli endüstrilerde ya da sektörlerdeki iúletmelere kredi verme
konusunda uzmanlaúabilirler. Bu yöntem, bankalarÕn kredi portföylerinde
fazla çeúitlendirme yapmadÕklarÕ ve dolayÕsÕyla daha fazla riske maruz
kalmak istemediklerini ifade eder. Kredide uzmanlaúmada kredilerin daha
çok yerel iúletmelere ve belli sektörlere verilmesi aktiflerde çeúitlili÷in
sa÷lanmasÕ açÕsÕndan olumsuz gibi görünse de kredi riskinin yönetimi
açÕsÕndan olumlu olarak de÷erlendirilebilir. Çünkü banka kendisinin
bulundu÷u yerleúim merkezine yakÕn iúletmeler hakkÕnda uzak olanlara göre
daha kolay ve daha güvenilir bilgi edinebilir. AynÕ durum, belirli sektörlerde
kredinin yo÷unlaúmasÕ için de geçerlidir. Di÷er taraftan, bir bankanÕn belirli
endüstrilerde faaliyet gösteren iúletmeler hakkÕnda bilgi toplamasÕ ve buna
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ba÷lÕ olarak kredi de÷erlili÷ini hesaplamasÕ di÷er endüstrilerde faaliyet
gösteren iúletmelere göre daha kolaydÕr. BankanÕn belirli endüstrilerdeki
iúletmelere kredi vermesi, bu endüstriler hakkÕnda daha fazla bilgi sahibi
olmasÕnÕ sa÷lar. Böylelikle bankalar, kredi borçlarÕnÕn zamanÕnda
ödenmesiyle ilgili daha güçlü tahminler yapabilirler.
iii) Kredi Sözleúmeleri
Kredi verenlerin kredi alÕcÕlarÕnÕn özellikleri hakkÕnda tam bilgiye sahip
oldu÷u ve bu bilgiye ulaúmanÕn maliyetsiz oldu÷u gerçek bir dünyada
bankalarÕn kredi alÕcÕlarÕnÕn tüm davranÕúlarÕnÕ öngörebilmesi mümkün
olabilirdi. Ancak bankalarÕn, kredi müúterilerinin tüm davranÕúlarÕnÕ bilmeleri
mümkün de÷ildir. Bu nedenle bankalar kredi sözleúmesinin úartlarÕnÕ
belirlerken hem düúük riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn kredi baúvurusunda
bulunmasÕnÕ sa÷layacak hem de kredi borçlularÕnÕn banka yararÕna uygun
davranÕúlar sergilemelerini sa÷layacak úekilde hareket ederler.
Bankalar ahlaki tehlike sorununu en az düzeye indirmek amacÕyla,
sözleúmelere çok detaylÕ hükümler koyarak, sözleúmelerin ba÷layÕcÕlÕ÷ÕnÕ
artÕrabilirler. Ancak, kredi borçlusunun sözleúmedeki bir hükmü ihlal etmesi
durumunda bankanÕn mahkemede bunu kanÕtlamasÕ mümkün olmayabilir.
Bankalar bu durumu göz önünde bulundurularak, basit ve ihlali durumunda
mahkemede kolaylÕkla kanÕtlanabilecek sözleúmeler hazÕrlamayÕ tercih
edebilirler. Örne÷in banka, kredilerin vadelerini kÕsaltarak daha sÕk aralÕklarla
sözleúmenin yenilenmesi yoluna baúvurabilir85.
iv) Kredi TayÕnlamasÕ
BankalarÕn ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarÕnÕ ortadan kaldÕrmak için
kullandÕklarÕ di÷er bir yöntem kredi tayÕnlamasÕdÕr. Kredi tayÕnlamasÕ
bankalarÕn, geri ödememe riskini göz önüne alarak, müúterilerinin cari faiz
oranÕndan daha fazla kredi kullanmak istemelerine ra÷men belirli bir kredi
limiti tayÕn etmeleri ya da kredi taleplerini geri çevirmeleridir86. Kredi
tayÕnlamasÕ, bankalarÕ daha düúük risk profiline sahip bir iúletmeye nazaran
daha yüksek faiz oranÕ ödemek isteyen bir iúletmeye kredi vermek
istememesini ifade eder87. Böylece piyasada de÷iúen úartlara uyum
fiyatlardan (kredi faizi) ziyade miktarlarla (kredi miktarÕ) sa÷lanmaktadÕr.
Faizin, kredi arz ve talebi ayarlayÕcÕ olmamasÕ, risk faktöründen ve
belirsizlikten kaynaklanmaktadÕr. Buna göre artan faiz, kredinin geri
dönüúünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bankalar, riskli projeler için
85
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kredi taleplerini faizi artÕrarak karúÕlamak yerine, kredi taleplerini geri
çevirmeyi ye÷lemektedirler88. Kredi tayÕnlamasÕnÕ bankalarÕn kredi verme
isteklili÷indeki bir düúüú olarak de÷erlendirmek mümkündür.
v) Uzun Vadeli Müúteri øliúkileri
Kredi anlaúmalarÕ ile bankalar, ticari müúterileriyle uzun dönemli iliúki
kurma ve müúterilerinin mali bünyelerini ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeye
ulaúma imkanÕnÕ elde edebilirler. Bu nedenle, bankalar için asimetrik bilgi
sorununu azaltacak bir baúka yöntem uzun vadeli müúteri iliúkileri yoluyla
kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda bilgi elde etmektir. Kredi verenlerin kredi alÕcÕsÕnÕ
gözetlemeye ihtiyaç duymalarÕ uzun dönemli müúteri iliúkilerinin önemini
artÕrmaktadÕr. Uzun dönemli müúterilerin gözetlenme maliyetleri yeni
müúterilerden daha az olacaktÕr.
Bankalar kredi verirken daha güçlü iliúkilerinin oldu÷u müúterileri tercih
etmektedir89. Daha önce bankadan kredi alan müúteriler için, bankanÕn zaten
izleme amaçlÕ hazÕr bir prosedürü vardÕr. Örne÷in bir kredi borçlusunun çek
ya da mevduat hesabÕ ve bir baúka bankadan almÕú oldu÷u krediler, hesap
hareketlili÷i, kredi borçlusu hakkÕnda bankaya bir fikir verebilmektedir.
Özellikle kredi müúterisinin çek ya da mevduat hesaplarÕ, kredi alÕcÕsÕnÕn
nakit durumu, yÕlÕn hangi dönemlerinde nakde ihtiyacÕ oldu÷u hakkÕnda bilgi
vermektedir. Bu nedenle, bankalarÕn müúteri iliúkilerinde uzun vadeli hareket
etmesinin en büyük avantajÕ bilgi toplama maliyetini azaltmasÕdÕr. AyrÕca
banka kredi sözleúmesinin úartlarÕnÕ belirlerken her türlü beklenmedik
durumu göze almak zorunda kalmaz. Öte yandan uzun vadeli müúteri
iliúkilerine göre hareket eden bir bankanÕn riskli kredi müúterilerini elemesi
daha kolay olacaktÕr.
Uzun vadeli müúteri iliúkileri sayesinde bankalardan kredi temin eden
iúletmeler de bazÕ yararlar sa÷larlar. øúletmeler banka ile uzun süreli iliúkisini
korumak isterler, çünkü gelecekte daha düúük faiz oranlarÕnda kredi alma
imkanÕna kavuúurlar. Böylelikle, iúletme dÕúÕndan sa÷lanan fon maliyeti de
azalÕr. Öte yandan, kredi sözleúmelerinde kredi alanlar riskli faaliyetlerini
belirtmemiú olsalar da bankayÕ zor duruma sokacak her türlü davranÕútan
sakÕnmaya çalÕúÕrlar90.
vi) Teminatlar
Bankalar kredi iúlemlerinde ortaya çÕkmasÕ muhtemel bir riski
üstlendiklerinden, müúterilerinden üstlendikleri riske karúÕlÕk olarak herhangi
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bir taúÕnmazÕn, kredi geri ödenmedi÷i takdirde teminat olarak gösterilmesini
istemektedirler. Tam bilginin mevcut oldu÷u piyasalarda bankalarÕn teminat
kullanÕmÕna baúvurmalarÕ etkin olmayacaktÕr. DolayÕsÕyla eksik bilginin
oldu÷u bir ortamda teminatlar önem kazanmaktadÕr. Kredi borçlusundan
teminat alÕnmasÕ kredi borcunun ödenmemesi durumunda bankaya bir
güvence sa÷larken, aynÕ zamanda ahlaki riskin önlenmesine yardÕmcÕ
olacaktÕr. Di÷er taraftan, teminat bankalarÕn kredi alÕcÕlarÕnÕn kendilerine ait
özel bilgiye uygun sözleúmeyi seçmelerini sa÷lar. Bu ba÷lamda, bilgi
asimetrisi daha karmaúÕk sözleúmelerin ortaya çÕkmasÕna yol açacaktÕr91.
Teminatlar, kredi alÕcÕlarÕnÕn yükümlülüklerini yerine getirmeme riskine iliúkin
bilginin elde edilmesini sa÷lar. ùöyle ki, yüksek kredi riskine sahip alÕcÕlar
düúük teminat ve yüksek faiz oranÕnÕ içeren sözleúmeleri tercih ederler.
Teminatlar ile yatÕrÕm projesinin risklili÷i arasÕnda negatif bir iliúki vardÕr92. Bu
durumda, yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn teminat uygulamasÕyla tespit
edilmesi kolaylaúacaktÕr.
vii) Net øúletme De÷eri
Net de÷er iúletmenin varlÕklarÕ ve yükümlülükleri arasÕndaki farktÕr. Net
de÷eri yüksek olan iúletme kredi borcunu ödeyemese bile, banka iúletmenin
net de÷erini almaya hak kazanacak ve onu satarak zararÕnÕ telafi edecektir.
Öte yandan, yüksek net de÷ere sahip bir iúletmenin borcunu ödememe
olasÕlÕ÷Õ daha düúüktür. Çünkü iúletme borcunu ödeyebilece÷i varlÕklara
sahiptir93. Bir iúletmenin net de÷erinin azalmasÕ ters seçim sorununu
artÕrmakta, ahlaki tehlike riskini ortaya çÕkarmaktadÕr. Net iúletme de÷erinin
düúmesi piyasada yüksek kredi riskine sahip kredi alÕcÕlarÕnÕn sayÕsÕnÕ artÕrÕr.
Azalan net de÷er, iúletme sahiplerinin aúÕrÕ risk üstlenmelerine neden olur.
Artan asimetrik bilgi sorunu nedeniyle bankalar kredi vermekte isteksiz
davranÕrlar94. BankalarÕn bu davranÕúÕ, yatÕrÕmlarÕn finansmanÕnÕ sa÷layacak
kredi miktarÕnda bir azalmaya yol açar.
Asimetrik bilgi problemlerinin ortaya çÕkmasÕnda kredi borçlularÕnÕn kredi
de÷erlili÷i önemli olmakla birlikte, bu problemlerin derecesini etkileyen iki
önemli unsur para politikasÕ uygulamalarÕ ve ekonomik konjonktürdür. Bu
açÕdan, öncelikle banka kredileri ile ekonomik konjonktür ve para politikasÕ
uygulamalarÕ arasÕndaki iliúkinin asimetrik bilgi kapsamÕnda ele alÕnmasÕ
önem kazanmaktadÕr.
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1.2.2. Para PolitikasÕ, Asimetrik Bilgi ve Bankalar
Para politikasÕ kÕsa dönem nominal faiz oranlarÕ üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir ve faiz kanalÕ, varlÕk fiyatlarÕ kanalÕ ve kredi kanalÕ gibi çeúitli
kanallar aracÕlÕ÷Õyla iúletme ve hanehalkÕnÕn harcamalarÕnÕ, parasal ve
finansal geliúmeleri ve en sonunda fiyatlarÕ etkiler95. Para politikasÕ
uygulamalarÕnÕn reel sektöre aktarÕmÕ, “parasal aktarÕm mekanizmasÕ” olarak
ifade edilmektedir. Parasal aktarÕm mekanizmasÕ para politikasÕnÕn toplam
talep, ulusal hasÕla ve fiyatlar genel düzeyi gibi makroekonomik büyüklükleri
hangi süreçlerle etkiledi÷ini ifade eden bir kavramdÕr96. Para otoriteleri
hedefledikleri para miktarÕ ve/veya fiyat düzeylerinin elde etmek için kanuni
rezervler, açÕk piyasa iúlemleri, swap ve repo iúlemleri gibi çeúitli finansal
araç ve mekanizmalarÕ kullanÕrlar. Bu finansal araçlar ve mekanizmalar
parasal aktarÕm mekanizmasÕnÕn belli baúlÕ unsurlarÕnÕ oluútururlar.
KÕsa vadeli faiz oranlarÕ, rezerv para büyüklü÷ü, kanuni karúÕlÕklar gibi
merkez bankalarÕnÕn kontrolü altÕnda bulunan araçlar ile kredi ve mevduat
faiz oranlarÕ, döviz kurlarÕ, finansal aktiflerin fiyatlarÕ gibi mali sektör dÕúÕndaki
sektörlerin de durumunu do÷rudan etkileyecek de÷iúkenler aracÕlÕ÷Õyla
oluúan parasal aktarÕm mekanizmasÕ özellikle finansal sistemin yapÕsÕna
ba÷lÕdÕr ve bu yapÕ tarafÕndan belirlenir97.
Uzun yÕllar boyunca sadece parasal büyüklükler aracÕlÕ÷Õyla iúleyen
aktarÕm mekanizmalarÕ incelenmiútir. Parasal büyüklüklerle iúleyen parasal
aktarÕm mekanizmasÕ “para görüúü” olarak ifade edilmektedir98. Buna göre
bankalarÕn finansal sistemde çok az bir rolü vardÕr99. Bu görüúün temel
varsayÕmlarÕ (1) para ve para dÕúÕndaki tüm aktifler arasÕnda tam ikame
vardÕr, (2) iúletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduklarÕ fonu
iúletme içi ya da iúletme dÕúÕndan sa÷lamalarÕnÕn bir önemi yoktur. Bu
varsayÕmlar çerçevesinde, merkez bankasÕnÕn toplam talebi daraltmak
amacÕyla uygulayaca÷Õ daraltÕcÕ bir para politikasÕnÕn etkisi úu úekilde
olacaktÕr: AçÕk piyasa iúlemlerini kullanarak daraltÕlan banka rezervleri para
arzÕnÕ azaltÕr. Para arzÕndaki daralma faiz oranlarÕnÕ yükseltece÷i için fon
maliyeti artar. Böylelikle toplam talep azalÕr100.
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Para politikasÕnÕn toplam talep ve üretim üzerindeki etkisinin sadece faiz
kanalÕ ile açÕklanmasÕ eleútirilmiú ve 1980’lerin ikinci yarÕsÕnda, özellikle
bankalarÕ ve bankacÕlÕk sistemini ilgilendiren bir mekanizma tartÕúÕlmaya
baúlanmÕútÕr. Bu alternatif mekanizma “kredi görüúü”101 olarak da
isimlendirilen kredi kanalÕdÕr. Kredi kanalÕ para otoritelerinin toplam kredi
arzÕnÕ nasÕl etkiledi÷ini ve kredi arzÕndaki de÷iúimin de baúta milli gelir ve
enflasyon olmak üzere di÷er makro büyüklükleri nasÕl etkiledi÷ini inceler.
Kredi kanalÕ aynÕ zamanda bankalarÕn kredi verme stratejileri ile do÷rudan
ba÷lantÕlÕdÕr ve bankalarÕn finansal sistemde önemli bir rol oynadÕklarÕ
görüúüne dayanmaktadÕr. Çünkü, kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgi
sorunlarÕnÕ çözmeye en elveriúli kurumlar bankalardÕr. BankalarÕn bu özel
rolünden dolayÕ kredi piyasalarÕnda kredi temin edemeyen kredi alÕcÕlarÕ
bankalardan borçlanabilmektedirler102. Böylelikle, kredi görüúünde
bankalarÕn sadece para yaratma fonksiyonu üzerinde duran faiz kanalÕnÕn
aksine bankacÕlÕk sektörünün kredi yaratma fonksiyonuna yer verilmiútir103.
Kredi kanalÕ yaklaúÕmÕnda, analizlere para ve tahvilin yanÕ sÕra krediler
de dahil edilmiútir. Kredi kanalÕnÕn çalÕúmasÕ için gerekli olan temel
koúullardan biri, krediler ile di÷er borçlanma enstrümanlarÕ (para ve tahvil)
arasÕnda tam ikame olmamasÕdÕr104. Böylelikle para politikasÕ toplam
talebi sadece faiz oranÕ aracÕlÕ÷Õyla de÷il, aynÕ zamanda kredi koúullarÕnÕ
de÷iútirerek etkileyecektir. Kredi görüúü, para politikasÕnÕn, banka kredilerine
daha fazla ba÷ÕmlÕ olan küçük iúletmelerin harcamalarÕnÕ, bono ve tahvil
piyasasÕndan do÷rudan borçlanma imkanÕna sahip olan büyük iúletmelerden
daha fazla etkileyece÷i görüúüne dayanmaktadÕr105.
Merkez bankasÕnÕn uygulayaca÷Õ daraltÕcÕ bir para politikasÕnÕn etkileri
banka kredi kanalÕ ile úu úekilde oluúacaktÕr. Toplam talebi azaltmak için
merkez bankasÕ açÕk piyasa iúlemleri yoluyla cüzdandaki devlet borçlanma
ka÷ÕtlarÕndan bir kÕsmÕnÕ piyasada satar. Bu ka÷ÕtlarÕ alanlarÕn ço÷u ticari
bankalarda mevduatÕ olan ve çekle ödeme yapan kimselerdir. Merkez
bankasÕ alacak miktarÕnÕ çekin ait oldu÷u bankanÕn kendi nezdindeki “kanuni
karúÕlÕk” hesabÕndan düúer. Bu durumda merkez bankasÕnÕn devlet
borçlanma ka÷ÕtlarÕ portföyünden yapÕlan satÕú miktarÕ ile aynÕ düzeyde
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ticaret bankasÕ mevduatÕnda azalma meydana gelmektedir. Bu yolla para
arzÕ azaltÕlmÕú olmaktadÕr106.
BankalarÕn mevduatlarÕ ile di÷er fon kaynaklarÕ arasÕnda tam ikame
olmadÕ÷Õ sürece para politikasÕnÕn ekonominin toplam üretim seviyesini
etkilemesi kredi kanalÕnÕn iúlemesiyle úöyle özetlenebilir107. Geniúletici bir
para politikasÕ, banka mevduatlarÕnÕ ve rezervlerini, dolayÕsÕyla bankalarÕn
kredi arzÕnÕ artÕrÕr. Kredi arzÕnÕn artmasÕ iúletmelerin yatÕrÕmlarÕnÕ finanse
edecek kredi imkanlarÕna kavuúmasÕna, bu ise toplam yatÕrÕm ve buna ba÷lÕ
olarak tüketim harcamalarÕnÕn artmasÕna neden olur. Sonuçta, ekonominin
üretim seviyesi yükselir. DaraltÕcÕ bir para politikasÕnÕn kredi kanalÕnÕn
iúlemesiyle tam tersi etkiler yaratmasÕ beklenir. Bu ba÷lamda, daraltÕcÕ bir
para politikasÕ banka mevduatlarÕnÕ ve rezervlerini, dolayÕsÕyla bankalarÕn
kredi arzÕnÕ azaltacaktÕr. Kredi arzÕnÕn daralmasÕ iúletme kredilerinin
yatÕrÕmlarÕnÕ azaltmalarÕna sebep olur. Toplam yatÕrÕmlar azalÕrken, toplam
üretim seviyesi düúer.
Sistematik olarak, daraltÕcÕ bir para politikasÕnÕn etkisi aúa÷Õdaki gibi
gösterilebilir.
DaraltÕcÕ para politikasÕ ĺBanka MevduatlarÕ ĻĺBanka Kredileri ĻĺIĻĺYĻ
Kredi kanalÕ banka kredi kanalÕnÕn yanÕnda bunu tamamlayÕcÕ bir kanal
olan bilanço kanalÕnÕ da içermektedir. Di÷er bir ifadeyle, kredi kanalÕnda para
politikasÕ ekonomiyi banka kredileri kanalÕ ve bilanço kalemi olmak üzere iki
kanal üzerinden etkilemektedir. Bilanço kanalÕ, kredi kanalÕ gibi kredi
piyasalarÕnda asimetrik bilginin varlÕ÷Õndan kaynaklanan ve bunun bir
sonucu olarak ortaya çÕkan parasal aktarÕm kanalÕdÕr108. Bilanço kanalÕnda
para politikasÕnÕn iúletmelerin net de÷eri üzerinde yarattÕ÷Õ etki ele
alÕnmaktadÕr109. øúletmenin net de÷eri yani sermayesi kredi maliyetini
etkileyen önemli bir unsurdur. Net de÷eri yüksek olan iúletmeler daha fazla
teminat gösterdikleri için daha uygun koúullarda kredi temin edebilirler. Oysa
net de÷eri düúük ve bu nedenle riskli görünen iúletmelerin kredi temin
etmeleri zorlaúmaktadÕr. Bu nedenle net de÷eri düúük olan iúletmelerde ters
seçim ve ahlaki tehlike problemleri daha úiddetli olur. BankalarÕn, net de÷eri
düúük ve daha az teminata sahip iúletmelere kredi vermeleri durumunda ters
seçim probleminin yarattÕ÷Õ kayÕplarÕ daha fazla olacaktÕr. øúletmelerin daha
düúük net de÷ere sahip olmasÕ ahlaki tehlike problemini de artÕrÕr. Çünkü
iúletme sahiplerinin daha düúük varlÕ÷a sahip olmasÕ onlarÕn daha riskli
yatÕrÕm projelerine yönelmelerine yol açar. Daha riskli yatÕrÕm projelerinin
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yapÕlmasÕ, bu projeler
engelleyecektir110.

için

verilen

kredilerin

geri

dönüúümünü

Para politikasÕ bilanço kanalÕ ile iúletmelerin kredi alma olanaklarÕnÕ úöyle
etkileyecektir. DaraltÕcÕ bir para politikasÕ faiz oranÕnÕ yükseltece÷i için,
yükselen faiz oranlarÕ iúletmelerin varlÕk fiyatlarÕnda bir düúüúe neden olur,
iúletmenin net de÷eri düúer. Bu ise ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerinin etkilerini artÕrdÕ÷Õ için bankalarÕn verecekleri kredi miktarÕnÕ
kÕsmalarÕna neden olmaktadÕr. O halde uygulanan para politikasÕ iúletmelerin
nakit akÕúÕ ve net de÷erinde meydana getirdi÷i de÷iúmeler yoluyla finansman
maliyetini ve dolayÕsÕyla yatÕrÕm ve tüketim kararlarÕnÕ etkilemektedir111.
DaraltÕcÕ bir para politikasÕnÕn, iúletmenin net de÷erinde de÷iúme sonucu
ortaya çÕkan bilanço kanalÕ etkisi, sistematik olarak aúa÷Õdaki gibi
gösterilebilir,
DaraltÕcÕ para politikasÕ ĺHisse FiyatlarÕĻĺøúletmenin Net De÷eri ĻĺTers
SeçimĹ, Ahlaki TehlikeĹĺ Banka Kredileri ĻĺIĻĺYĻ
Bilanço kanalÕ iúletmelerin nakit akÕúÕnÕ etkileyerek de iúler. Nakit akÕúÕ
iúletmenin nakit kazanç ve harcamalarÕ arasÕndaki farkÕ gösterir. Nominal faiz
oranlarÕnÕ yükselten daraltÕcÕ bir para politikasÕ, artan faiz yükümlülükleri
nedeniyle nakit akÕúÕnÕ azalttÕ÷Õ için iúletmelerin bilançosunu etkiler. KÕsa
dönemdeki borçlanmalar için yapÕlacak faiz ödemeleri uzun dönem
borçlanmalarÕndan daha fazla iúletmenin nakit akÕúÕ üzerinde etki yaratÕr112.
Nakit akÕúÕndaki azalma iúletmenin likiditesini azaltÕr. Bunun sonucunda ters
seçim ve ahlaki tehlike etkileri artar, banka kredileri ve ekonomik aktivite
azalÕr.
DaraltÕcÕ para politikasÕ ĺ Nominal Faiz OranÕĹĺøúletmenin Nakit AkÕúÕ
ĻĺTers SeçimĹ, Ahlaki TehlikeĹĺ Banka Kredileri ĻĺIĻĺYĻ
Geniúletici bir para politikasÕnÕn bilanço kanalÕ etkisi, daraltÕcÕ para
politikasÕ etkisinin tam tersi olacaktÕr. Sonuç olarak, daha yüksek faiz oranlarÕ
ters seçim problemini artÕrken, daha düúük faiz oranlarÕ ters seçim
problemini azaltacaktÕr. Geniúletici para politikasÕ faiz oranlarÕnÕ düúürdü÷ü
zaman daha az riske açÕk kredi alÕcÕlarÕ talep edilen kredinin daha büyük bir
kÕsmÕnÕ oluútururlar ve dolayÕsÕyla bankalar kredi vermeye daha istekli
olurlar, hem yatÕrÕm hem de üretim artar. Bu açÕdan, para politikasÕnÕn
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111
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Mishkin, “The Channels of Monetary Policy Transmission: Lessons for Monetary Policy”, pp.
10-11.
Bernanke and Gertler, a.g.m., p. 35; Mishkin, a.g.e., pp. 606-607.
Mishkin, “The Channels of Monetary Policy Transmission: Lessons for Monetary Policy”,
p. 12.
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ekonomi üzerindeki
mümkündür113.

etkisini

kredi

kanalÕyla

daha

fazla

artÕrmak

Kredi kanalÕnda bankacÕlÕk sektörünün para yaratma fonksiyonuna yer
verilmiútir. Bu mekanizmada para politikasÕ bankalarÕn varlÕklarÕnÕ ve
yükümlülüklerini etkileyerek çalÕúÕr. Kredi kanalÕnÕn toplam etkisi bankacÕlÕk
sektörünün finansal koúullarÕna ba÷lÕ olabilmektedir114. Bu durumda, merkez
bankasÕnÕn uyguladÕ÷Õ para politikasÕnÕn etkisi kredi faiz oranlarÕ ile de÷il,
kredinin elde edilebilirli÷i ile sa÷lanmÕú olur. DolayÕsÕyla, parasal aktarÕmÕn
kredi piyasasÕ aracÕlÕ÷Õ ile olmasÕ, kredi piyasalarÕnÕn yapÕsal özelliklerini ve
davranÕúlarÕnÕ önemli hale getirmektedir.
1.2.4. Ekonomik Konjonktür, Asimetrik Bilgi ve Bankalar
BankalarÕn, ekonomik faaliyetlerin arttÕ÷Õ veya azaldÕ÷Õ zamanlarda kredi
verme standartlarÕnÕ de÷iútirerek, konjonktürel dalgalanmalarÕn geliúme ve
gerileme evrelerine önemli katkÕda bulunduklarÕ ampirik çalÕúmalarla
desteklenmiútir115. Ekonomik konjonktür, bankacÕlÕk sektörü varlÕklarÕnÕn
krediler ve menkul kÕymetler arasÕndaki da÷ÕlÕmÕnÕ etkilemektedir116.
Bernanke ve Gertler, ekonomik faaliyetleri finanse edecek banka kredilerinin
elde edilebilirli÷inin konjonktürel dalgalanmalarÕn etkisini daha fazla
artÕraca÷ÕnÕ iddia etmiúlerdir117. Parasal aktarÕm mekanizmasÕnÕn kredi kanalÕ
ile gerçekleúti÷ini ileri süren iktisatçÕlarÕn öngördü÷ü gibi, kredi ve ekonomik
faaliyet arasÕnda do÷rudan bir ba÷lantÕ vardÕr118. Çünkü, bankalar piyasa
koúullarÕ ile birlikte de÷iúen bilgiye dayalÕ olarak kredi verirler119. DolayÕsÕyla,
kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda belli bir maliyete katlanarak bilgi toplayan ve bir
iúletme olarak kâr maksimizasyonunu gözeten bankalarÕn hem yeni, hem de
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Ben S. Bernanke and Alan S. Blinder. “Credit, Money and Aggregate Demand”, a.g.m., pp.
435-439.
Kashyap and Stein, a.g.m., p. 223.
Bu çalÕúmalardan baúlÕcalarÕ úunlardÕr: Bruce C. Greenwald and Joseph E. Stiglitz,
“Financial Market Imperfection and Business Cycles”, The Ouarterly Journal of
Economics, Volume 108, No: 1 (February 1993), pp. 77-114; Roger E. A. Farmer, “Money
and Contracts”, Review of Economic Studies, Volume 55, No: 3 (March 1988), pp. 431446; Patrick K. Asea and Brock Blomberg, “Lending Cycles”, Journal of Econometrics,
Volume 83, No: 1-2 (March 1998), pp. 89-128.
Christopher F. Baum, Mustafa Ça÷layan and Neslihan Özkan, “The Impact of
Macroeconomic Uncertainty on Bank Lending Behavior”, Boston College Working Papers
in Economics, January 2002, p. 4.
Ben Bernanke and Mark Gertler, “Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations”,
American Economic Review, Volume 79, No: 1 (March 1989), pp. 14-31.
Bkz. Jacob A. Bikker and Haixia Hu, “Cyclical Patternes in Profits, Provisioning and Lending
of Banks”, De Nederland Bank Staff Reports, No: 86 (May 2002), pp. 1-29; Blinder and
Stiglitz, a.g.m., p. 13.
Baum, Ça÷layan and Özkan, a.g.m., p. 3.
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mevcut müúterilerine kredi verme kararlarÕ cari ya da yakÕn dönem
makroekonomik koúullardan etkilenecektir120.
Makroekonomik koúullarÕn kredilendirilebilir fonlar üzerindeki olasÕ ters
etkilerini inceleyen Baum, Ça÷layan ve Özkan, daha büyük bir belirsizli÷in,
banka yöneticilerinin kredi vererek elde edece÷i getiriyi öngörmelerini
engelleyece÷ini ileri sürmektedirler. Makro ekonomik ortam sakin oldu÷u
zaman banka yöneticileri her bir potansiyel projeden elde edecekleri getiriyi
kolaylÕkla öngörebilirler ve bu durumda fonlar en yüksek beklenen getiriyi
sa÷layan projelere aktarÕlacaktÕr. Belirsizli÷in daha az oldu÷u ve dolayÕsÕyla
asimetrik bilgi sorunlarÕnÕn azaldÕ÷Õ zamanlarda bankalar daha fazla
hoúgörülü davranÕp, banka kredilerinin sektörler arasÕ da÷ÕlÕmÕnÕn aktiflere
oranÕnÕ geniúletirler. Bu durumda istikrarlÕ bir makroekonomik ortam kredi
olarak verilecek fonlarÕn daha etkin da÷ÕlÕmÕnÕ sa÷layacaktÕr. Bunun tam
tersi, e÷er ekonomik ortamda kargaúa varsa banka yöneticileri, getirileri
do÷ru bir úekilde öngöremeyecek ve tüm bankalar arasÕnda daha tutucu bir
kredi verme davranÕúÕ kendini gösterecektir121.
Nitekim banka kredileri ile yatÕrÕmlar birlikte hareket etmektedirler122.
E÷er, bir ekonomide kredinin aktarÕmÕnda sÕnÕrlandÕrmalar varsa, negatif bir
makroekonomik úokun etkisi daha fazla büyüyecektir. Negatif bir úok, iúletme
bilançolarÕnÕ kötüleútirdi÷i ve dolayÕsÕyla kredi temin etmeyi zorlaútÕrdÕ÷Õ ya
da bankalarÕn krediyi arz etme yetene÷ini kÕsÕtladÕ÷Õ için kredilerde bir
azalma ortaya çÕkar. Kredilerdeki daralma ise iúletme harcamalarÕnÕn ve
üretiminin düúmesine yol açar123.
Kredi piyasalarÕnÕ eksik bilgi temeline dayalÕ olarak ele alan teoriler,
asimetrik bilgi ve aracÕlÕk maliyetlerinin genellikle ekonomik faaliyetlerin
arttÕ÷Õ zamanlarda düúük, ekonomik faaliyetlerin daraldÕ÷Õ zamanlarda ise
yüksek oldu÷unu ileri sürmektedir124. Kredi talep edenlere tahsis edilecek
120
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Örne÷in, Paul Beaudry, Mustafa Ça÷layan ve Fabio Schiantarelli, “Monetary Instability, The
Predictability of Prices and The Allocation of Investment: An Empirical Investigation Using
UK Panel Data”, American Economic Review, Volume 91, No: 3 (June 2001)
makroekonomik belirsizlikteki bir artÕúÕn iúletme yatÕrÕmlarÕnÕn sektörler arasÕ da÷ÕlÕm oranÕnÕ
azalttÕ÷Õ ve kaynak da÷ÕlÕmÕnÕ çarpÕttÕ÷ÕnÕ ileri sürmüúler ve bunu ampirik olarak
kanÕtlamÕúlardÕr.
Christopher F. Baum, Mustafa Ça÷layan and Neslihan Özkan, “The Response of Bank
Lending Behavior to Macroeconomics Uncertanity”, University of Leicester Working
Paper, No: 4/13, May 2004, p. 5. Bu çalÕúmada özel sektöre kredi veren bankalarÕn sadece
para politikasÕ uygulamalarÕndan ve makroekonomik büyüklüklerin hareketlerinden de÷il,
aynÕ zamanda makroekonomik belirsizlikteki varvasyonlara úiddetle tepki gösterdikleri
kanÕtlanmÕútÕr.
Kashyap and Stein, a.g.m., p. 242.
Ben S. Bernanke, Mark Gertler and Simon Gilchrist, “, “The Financial Accelerator, and the
Flight to Quality”, Review of Economics and Statistics, Volume 78, No: 1 (February
1996), pp. 1-15.
Bernanke and Gertler, “Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations”, pp. 14-31;
Nabuhiro Kiyotaki and John More, “Credit Cycles”, Journal of Political Economy, Volume
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kredi limiti, teminatlandÕrÕlabilir varlÕklarÕn fiyatlarÕndan etkilenmektedir. AynÕ
zamanda, bu fiyatlar kredi limitlerinin büyüklü÷ü tarafÕndan da
etkilenmektedir. Kredi limitleri ve varlÕk fiyatlarÕ arasÕndaki karúÕlÕklÕ dinamik
etkileúim, ekonomide meydana gelen úoklarÕn etkisinin giderek geniúlemesi
ile güçlü aktarÕm mekanizmasÕna dönüúebilmektedir125. Asimetrik bilginin
oldu÷u kredi piyasalarÕnda, banka müúterilerinin bilançolarÕnÕn bozulmasÕna
yol açan olumsuz bir makroekonomik úok, krediler için risk primini artÕracak
ve bankalarÕn cari faiz oranÕnda kredi verme isteklili÷ini azaltacaktÕr.
DolayÕsÕyla bankanÕn kredi arz e÷risi sola kayacaktÕr. Bu görüúlerin do÷al bir
sonucu úudur: pozitif bir makroekonomik úok iúletmelerin net de÷erini
yükseltir, banka kredilerini artÕrÕr ve kredi arz e÷risini sa÷a kaydÕrÕr126.
Ekonomik konjonktür iúletmelerin teminat olarak gösterecekleri varlÕklarÕn
de÷erini ve kredi geri ödeme koúullarÕnÕ etkiledi÷i için, asimetrik bilgi
problemlerinin derecesini ve dolayÕsÕyla bankalarÕn kredi verme davranÕúÕnÕ
da etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin geniúleme dönemlerinde bankalarÕn
kredi davranÕúÕ ekonomik büyümeyi artÕrÕrken, gerileme ve kriz dönemlerinde
ekonomik ortam daha da kötüleúece÷i için ekonomik büyümeyi negatif yönde
etkileyecektir.
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105, No: 2 (April 1997), pp. 211-248.
Kiyotaki and More, a.g.m., p. 212.
Oludele A. Akinboade and Daniel Makina, “Econometric Analysis of Bank Lending and
Business Cycles in South Africa”, Applied Economics, Volume 42, No: 29, 2010, p. 3804.
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økinci Bölüm
BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine
Asimetrik Bilginin Etkileri
økinci bölümde asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúlarÕna
etkileri teorik çerçevede ele alÕnmaktadÕr. Böylelikle kredi piyasalarÕnda
asimetrik bilginin etkilerinin finansal iktisat literatüründe nasÕl incelendi÷i
görülecek ve bu perspektif üçüncü bölümde kurulacak ekonometrik model
konusunda yardÕmcÕ olacaktÕr. Bu bölümde, asimetrik bilginin etkileri kredi
tayÕnlamasÕ, teminat koúullarÕ, banka-müúteri iliúkileri ve iúletme tercihleri alt
baúlÕklarÕ altÕnda incelenmektedir. Ancak, ilk olarak riskten kaçÕnan bir banka
davranÕúÕnÕn banka bilançosuna nasÕl yansÕdÕ÷Õ ele alÕnmaktadÕr.
Birinci bölümde belirtildi÷i gibi, kredi veren ve kredi alan arasÕndaki bilgi
eúitsizli÷i ters seçim ve ahlaki tehlike olmak üzere iki temel soruna yol
açmaktadÕr. Bu sorunlar, kredilerin bankalara geri dönüúünü azalttÕ÷Õ için
bankalarÕn úüpheli alacaklarÕ artmakta ve buna ba÷lÕ olarak kredi riski
yükselmektedir. Oysa bankalar yüksek kârlar elde etmek için geri ödenme
ihtimali yüksek olan krediler vermelidirler. Bu ise bankalarÕn, baútan kredi
riskini azaltacak úekilde hareket etmelerini ve buna göre kredi olarak
verecekleri fon miktarÕnÕ belirlemelerini gerektirir.
Bir bankanÕn krediden bekledi÷i getiriyi maksimize etmesi, bankanÕn
faaliyette bulundu÷u piyasanÕn özelli÷i ile yakÕndan ilintilidir. Tam rekabet
piyasasÕnda faaliyet gösteren bir banka, fiyatlarÕ (mevduat faizi ve kredi faizi)
de÷iútirme gücüne sahip de÷ilken ve kredi miktarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ en
düúük fiyattan arz ederken, tam rekabet piyasasÕ özelliklerinin aksadÕ÷Õ
oligopolistik veya monopol piyasa yapÕsÕnda banka daha yüksek faiz oranÕ,
daha düúük mevduat faiz oranÕ belirleme gücüne sahiptir1. Monopol ya da
oligopolistik bir piyasada faaliyet gösteren bir bankanÕn kredi olarak verece÷i
fon miktarÕ da daha küçük olur2. DolayÕsÕyla piyasa gücüne sahip bir banka
marjinal maliyetinin üzerinde bir fiyat belirleyebilecektir. Bu durumda, banka
arz edece÷i kredi miktarÕnÕ azaltabilir ve daha yüksek faiz oranÕ
uygulayabilir3. Kredi piyasasÕnÕn tam rekabet özelli÷i gösterdi÷i durumlarda,
çok sayÕda banka ve kredi alÕcÕsÕnÕn oldu÷u, piyasaya giriú ve çÕkÕú
engellerinin olmadÕ÷Õ, kredi faiz oranÕnÕn veri oldu÷u, her bankanÕn verdi÷i
kredinin homojen oldu÷u, ürün farklÕlaúmasÕnÕn olmadÕ÷Õ ve bilgiye ulaúmada
1
2

3

Freixas and Rochet, a.g.e., pp. 70-81.
Nicola Cetorelli and Michele Gambera, “Banking Market Structure, Financial Dependence
and Growth: International Evidence from Industry Data”, Journal of Finance, Volume 56,
No: 2, 2001, p. 622.
Carol Ann Nortcott, “Competition in Banking: A Review of The Literature”, Bank of Canada
Working Paper, June 2004, p. 4.
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sorun olmadÕ÷Õ için iúlem maliyetinin olmadÕ÷Õ bir piyasa sözkonusu
olacaktÕr. Uygulamada ise, tam rekabet koúullarÕnÕn tamamÕnÕn bankacÕlÕk
sektöründe gerçekleúmedi÷i görülmektedir. BankacÕlÕk sektöründe istikrarÕ
sürdürmek için belirli bir piyasa gücünün gerekli oldu÷una inanÕlmasÕ
nedeniyle birçok ülke rekabeti sÕnÕrlandÕrÕcÕ politikalarÕ benimsemektedir4.
Gerçekte, kredi piyasasÕnda çok sayÕda satÕcÕ ve alÕcÕnÕn oldu÷u ve kredilerin
ço÷u kez benzer özelliklere sahip oldu÷u gözlenmektedir. Di÷er bir ifadeyle
kredinin mevcut bir banka ile di÷er bir bankadan temin edilmesi arasÕnda bir
fark görülmemektedir. Ancak, rekabetçi bir ortamda kredi arz edenler, kredi
müúterilerine
birtakÕm
avantajlar
sa÷layÕp,
ürün
farklÕlaúmasÕna
gidebilmektedirler. Di÷er taraftan, sektöre giriú ve çÕkÕúlar serbest olmayÕp,
yasal düzenlemelere tabidir. øúlem maliyetleri vardÕr, ancak kredi
faaliyetlerinde çok belirleyici bir unsur de÷ildir. Tam bilgi de÷il, eksik bilgi
vardÕr. Kredi faiz oranlarÕ ise veri de÷ildir. Bankalar de÷iúen piyasa úartlarÕna
ya da kredi miktarÕna göre faiz oranÕnÕ belirlemektedirler. Bunlardan
hareketle, bankacÕlÕk sektörünün tam rekabet piyasasÕndan daha çok eksik
rekabet piyasasÕ özelli÷i gösterdi÷ini söylemek mümkündür. Eksik rekabet
piyasasÕnda faaliyet gösteren bir banka, negatif e÷imli bir talep e÷risi ile karúÕ
karúÕyadÕr5. BankanÕn, kredi müúterisi hakkÕndaki bilgisinin tam olup
olmamasÕna göre plase edece÷i kredi miktarÕ de÷iúecektir.
BankalarÕn, kredilerin geri ödenmesi ile ilgili tam bilgiye sahip oldu÷u
varsayÕldÕ÷Õnda, yüksek riskli ve düúük riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn hangi
olasÕlÕklarla kredi borcunu ödeyebilece÷i bankalar tarafÕndan bilinecektir6.
Mevcut faiz oranÕnda düúük riskli kredi alÕcÕlarÕna verilen kredinin beklenen
getirisi, yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕndan daha fazla olacaktÕr. Bu durumda,
banka kredi riskini sÕnÕflandÕrabilece÷i için, kredinin geri ödenmeme riskini
telafi edecek úekilde faiz farklÕlaúmasÕna gidecektir. Bunu yaparken de,
düúük riskli kredi alÕcÕlarÕna düúük faiz, yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕna ise
yüksek faiz oranÕ uygulayacaktÕr. ùekil 2.1’de kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda simetrik
bilgiye sahip bir bankanÕn kârÕnÕ maksimize etmek amacÕyla, kredi miktarÕnÕ
nasÕl belirledi÷ini göstermektedir. Basitleútirmek amacÕyla bankanÕn marjinal
maliyetinin sabit oldu÷u varsayÕlmÕútÕr. Kredinin marjinal maliyetini belirleyen
faktörlerden bir tanesi, kredinin geri ödenmeme riskidir. Kredi riski arttÕkça,
4
5
6

Nortcott, a.g.m., p. 2.
Freixas and Rochet, a.g.e., p. 78.
Örne÷in, düúük gelir grubuna dahil kredi müúterisinin borcunu geri ödeme olasÕlÕ÷ÕnÕn % 10,
yüksek gelir grubuna dahil kredi müúterisinin ise borcunu geri ödeme olasÕlÕ÷ÕnÕn % 90
oldu÷unu kabul edelim. Buna göre, ortalama olarak, düúük gelir grubundan kredi kullanan
her 10 kiúiden ancak bir tanesi, yüksek gelir grubundan kredi kullanan her 10 kiúiden 9’u
borçlarÕnÕ geri ödeyecektir. Bu durumda tam bilgiye sahip olunmasÕ úu úekilde açÕklanabilir:
Düúük gelir grubundan bir kiúi kredi kullanmak için baúvuruda bulundu÷unda, hem müúteri
hem de banka bilmektedir ki, borcun geri ödenme olasÕlÕ÷Õ ancak % 10’dur. Benzer úekilde,
yüksek gelir grubundan bir müúteri kredi için baúvuruda bulundu÷unda, banka ve müúteri bu
borcun % 90 olasÕlÕkla geri ödenece÷ini bilir. Bkz. ølyas ùÕklar, Finansal Ekonomi,
Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi YayÕnlarÕ, 2007, s. 213.
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marjinal maliyet de artmaktadÕr7. ùekil 2.1 (a); düúük riskli kredi müúterisine
verilecek kredi miktarÕnÕ, úekil 2.1 (b) ise yüksek riskli kredi müúterilerine
verilecek kredi miktarÕnÕ göstermektedir. Kredinin marjinal maliyeti sabit
kabul edildi÷i için, marjinal maliyet e÷risi yatay eksene paralel olarak
çizilmiútir. Yüksek riskli kredi müúterilerine verilen kredinin marjinal maliyeti,
düúük riskli kredi müúterilerine verilen kredinin marjinal maliyetinden
büyüktür. Banka, düúük riskli kredi müúterileri için % 15 faiz oranÕnda OZ
kadar kredi vererek karÕnÕ maksimize ederken, yüksek riskli kredi müúterileri
için % 25 faiz oranÕnda OY kadar kredi vererek kârÕnÕ maksimize etmektedir.
Özetle, simetrik bilginin oldu÷u bir piyasada bankalar kredi alÕcÕlarÕnÕ risk
derecelerine göre ayÕrt edebildi÷i için her bir risk sÕnÕfÕndaki müúteri
gruplarÕna farklÕ faiz oranÕ uygulayacak ve bu faiz oranlarÕ bankalarÕn
kârlarÕnÕ en yüksek düzeye ulaútÕrma imkanÕ sa÷layacaktÕr.

ùekil 2-1: Simetrik Bilginin Oldu÷u Kredi PiyasasÕnda BankanÕn
Kredi PlasmanÕ

(a)

(b)

Kaynak: ùÕklar, a.g.e., s. 214.

Asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasasÕnda, kredi alÕcÕsÕ krediyi geri
ödeme gücü ve niyeti konusunda bankadan daha iyi bilgiye sahiptir ve
bankalarÕn kredi müúterilerini risklilik açÕsÕndan sÕnÕflandÕrmasÕ mümkün
olmamaktadÕr. DolayÕsÕyla, bankanÕn farklÕ risk grubunda yer alacak kredi
müúterilerine uygulayaca÷Õ faiz oranÕ, düúük riskli kredi müúterilerine
uygulanacak faiz ile yüksek riskli kredi müúterilerine uygulanacak faizin
ortalamasÕnÕ yansÕtacaktÕr. Fakat bu faiz oranÕ, yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn
simetrik bilginin oldu÷u bir piyasada ödeyece÷i faiz oranÕndan düúük

7

ùÕklar, a.g.e., s. 214.
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oldu÷undan, kredi havuzunda riski yüksek kredi müúterilerinin sayÕsÕ artacak,
bu ise bankalarÕn sorunlu krediler oranÕnÕ yükseltecektir.
BankalarÕn risk sÕnÕflandÕrmasÕnÕ yapamamasÕ durumda, kredi talep
e÷risi, riski düúük ve riski yüksek olan kredi alÕcÕlarÕnÕn talep toplamÕnÕ
yansÕtacaktÕr. Bu durumda banka tek bir talep e÷risi ile karúÕ karúÕyadÕr8.
ùekil 2.2’de görüldü÷ü gibi % 16 faiz oranÕnda L1 kadar kredi verilmektedir.
Bu kredi miktarÕnda bankanÕn marjinal geliri marjinal maliyetine eúittir. Ancak,
geri ödenmeyen kredi miktarÕndaki artÕúa ba÷lÕ olarak kredilerin marjinal
maliyeti artacak ve marjinal maliyet e÷risi yukarÕ do÷ru kayacaktÕr. Bu durum
bankanÕn arz edece÷i kredi miktarÕnÕ azaltÕrken, kredi faiz oranlarÕnÕn da
yükselmesine yol açacaktÕr.

ùekil 2-2: Asimetrik Bilginin Oldu÷u Kredi PiyasasÕnda BankanÕn
Kredi PlasmanÕ

Kaynak: ùÕklar, a.g.e., s. 216.

Asimetrik bilginin ve dolayÕsÕyla kredi riskinin oldu÷u bir ortamda
bankalarÕn plase edecekleri kredi miktarÕnÕ nasÕl belirleyecekleri bankalarÕn
di÷er bir varlÕk kalemi olan menkul kÕymetlerin de analize katÕlmasÕyla
incelenebilir9. ùekil 2.3’de dikey eksende kredilerden beklenen getiri, yatay
8
9

ùÕklar, a.g.e., s. 215.
Perez, a.g.m., pp. 723-725.
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eksende faiz oranÕ yer almaktadÕr. Kredi getiri e÷risi, farksÕzlÕk e÷risi ve
etkinlik e÷risi olmak üzere üç e÷ri bulunmaktadÕr.
Kredi getiri e÷risi, kredi alÕcÕlarÕnÕn risk gruplarÕ veri iken olasÕ faiz oranÕ
ve beklenen getiri bileúimlerinin yerlerini göstermektedir. Faiz oranÕ sÕfÕrÕn
üzerine çÕktÕ÷Õnda beklenen getiri artar. Ancak faiz oranÕnÕn artmaya devam
etmesi iyi iúletmeleri piyasa dÕúÕna iter (ters seçim etkisi) ve piyasada yer
alan iúletmelerin ise daha fazla risk üstlenmesine (ahlaki tehlike) yol açar.
Sonuç olarak faiz oranÕndaki artÕú, kredi riskini daha da artÕrÕr ve kredilerden
beklenen getiri düúer. Daha riskli faaliyetlere giriúen bir iúletmenin iflas etme
olasÕlÕ÷Õ daha yüksek olaca÷Õndan kredi getiri e÷risi, risklili÷in artmasÕ ile
birlikte aúa÷Õya do÷ru kayar.

ùekil 2-3: Kredi ArzÕnÕn Belirlenmesi

Kaynak: Perez, a.g.m., p.723.

BankalarÕn portföyünü temelde iki varlÕk türü oluúturmaktadÕr. Bunlardan
biri hükümet bonolarÕdÕr ve bu menkul kÕymetten banka belirli bir faiz getirisi
(R) elde eder. økinci varlÕk türü kredilerdir ve kredilerden beklenen getiri
düzeyi (p), belirli bir faiz oranÕ (c) düzeyinde elde edilir. ùekil 2.3’de, dikey
eksendeki R noktasÕndan baúlayan etkinlik e÷risinin, kredi getiri e÷risine
te÷et oldu÷u noktaya kadar farklÕ portföy tercihleri görülmektedir. Kredilere
ve bonolara da÷ÕtÕlan varlÕklarÕn oranÕ, beklenen getirinin ne olaca÷ÕnÕ
belirlemektedir. VarlÕklarÕn belirli bir oranÕnÕn (%ș) kredilere plase edilmesi
durumunda bankanÕn beklenen getirisi, p. ș + R. (1- ș ) olacaktÕr. BankanÕn
beklenen getirisi daha açÕk bir ifadeyle úuna eúit olacaktÕr: Krediler/VarlÕklar x
Kredilerin Beklenen Getirisi + Menkul KÕymetler/VarlÕklar x Menkul
KÕymetlerin Beklenen Getirisi.
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Bir bankanÕn verece÷i kredi miktarÕnÕn varlÕklar içindeki oranÕnÕn (% ș) ne
kadar olaca÷Õ kredi riskindeki artÕúa ba÷lÕ olarak belirlenecektir. Riskteki artÕú
krediler ile menkul kÕymet arasÕndaki tercihleri etkileyecektir. BankanÕn bu iki
varlÕk arasÕndaki tercihleri farksÕzlÕk e÷risi ile gösterilmektedir. FarksÕzlÕk
e÷risi ile kredi getiri e÷risinin e÷imleri kredi oranÕnÕ belirler. AyrÕca, etkinlik
e÷risi ile kredi getiri e÷risinin te÷et oldu÷u noktada kredi faiz oranÕ (c) ve
kredilerden beklenen getiri (p) belirlenir.
YukarÕdaki açÕklamalardan anlaúÕlaca÷Õ gibi, bankalarÕn kredilerden
bekledikleri kârlarÕ maksimize etmeleri, kredi faiz oranÕnÕ daha fazla
artÕrmalarÕna ba÷lÕ de÷ildir. Kredi getiri e÷risinin içbükey olmasÕ da bunu
ifade etmektedir. DolayÕsÕyla belirli noktadan sonra krediden elde edilen
kazançlar faiz oranÕnÕn artan oranlÕ bir fonksiyonu olmayacaktÕr. Kredi getirisi
ile kredi riski arasÕnda do÷rudan bir ba÷lantÕ oldu÷u için, asimetrik bilgi
problemleri bankalarÕn kredi verme davranÕúÕnÕ önemli düzeyde
etkilemektedir.
2.1. Kredi TayÕnlamasÕ
Keynes, yatÕrÕmlarÕn beklentilerin yanÕ sÕra faize de ba÷ÕmlÕ oldu÷unu
belirtmiú ve yatÕrÕm maliyetinin önemini vurgulamÕútÕr10. Yeni Keynesci
literatür ise fon maliyetinden ziyade fon arzÕnÕ ön plana çÕkarmaktadÕr. Buna
göre, finansman maliyetinden ziyade kredilerin elde edilememesi daha
büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu yaklaúÕmlar kredi tayÕnlamasÕ baúlÕ÷Õ altÕnda
incelenmektedir11. Aúa÷Õda kredi tayÕnlamasÕnÕn bir sÕnÕflandÕrmasÕ
yapÕlmaktadÕr12.
i)

Fiyat TayÕnlamasÕ: Kredi talep edenin cari faiz oranÕnda, arzu
etti÷inden daha küçük miktarda kredi alabildi÷i tayÕnlama türüdür.
Kredi talep eden daha büyük miktarda kredi alabilmesi için daha
yüksek bir faiz oranÕ ödemek zorundadÕr. Bu standart fiyat
tayÕnlamasÕ olup Yeni Keynesyen iktisatçÕlarÕn üzerinde durdu÷u
tayÕnlama türü de÷ildir.

ii) Bireylerin AlgÕlayÕú FarklÕlÕ÷Õndan Kaynaklanan TayÕnlama: BazÕ
bireylerin alacaklarÕ krediyi geri ödeyememe olasÕlÕ÷Õndan hareketle,
10

11
12

AslÕnda kredi tayÕnlamasÕ olgusu, ilk kez J. M. Keynes’in 1930’larda yayÕnlanan “Para
KuramÕ” adlÕ kitabÕnda ifade edilmiútir. Keynes bu eserinde øngiltere örne÷ini göstererek bu
ülkede piyasalarÕn tam rekabet koúullarÕna göre çalÕúmadÕ÷Õ ve kredi piyasasÕnda fon talep
edenlerden bazÕlarÕnÕn fon ihtiyacÕnÕn karúÕlanmadÕ÷Õ bir durumdan bahsetmektedir. Keynes,
bankalarÕn faiz oranÕnÕ de÷iútirmeden kredi hacmini de÷iútirerek bir ekonomide yatÕrÕm
hacmini etkileyebileceklerini vurgulamÕútÕr. Bkz. Hasan Ersel, “Kredi Faiz OranlarÕ Yüksek,
Çünkü Bankalar Kredi Açmaktan Çekiniyor”, Türkiye Ekonomi PolitikasÕ AraútÕrma VakfÕ,
www.tepav.org.tr. (Eriúim Tarihi: 15.01.2011).
Paya, a.g.e., s. 364.
Jafee and Stiglitz, a.g.m., pp. 847-849.

46

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

kendileri için uygun oldu÷unu düúündükleri faiz oranÕndan kredi
bulamadÕklarÕ ve böylelikle kendi isteklerine ba÷lÕ olarak kredi
almaktan vazgeçtikleri durumda ortaya çÕkan tayÕnlamadÕr. Bu
tayÕnlama türü de fiyat tayÕnlamasÕnda oldu÷u gibi Yeni Keynesyen
iktisatçÕlarÕn vurguladÕklarÕ bir tayÕnlama de÷ildir.
iii) KÕrmÕzÕ Çizgi (Red-lining): Risk sÕnÕflandÕrmasÕ veri iken, kredi
verenin herhangi bir faiz oranÕnda istedi÷i getiriyi elde edemedi÷i
zaman kredi talebinde bulunanlara kredi vermeyi reddetti÷i tayÕnlama
türüdür. Bu nedenle her risk grubundaki kredi müúterisi bu
uygulamaya maruz kalabilmektedir. Belirli bir getiriyi elde etmek için
verilmesi gereken kredi miktarÕ-bu miktar mevduat oranÕ tarafÕndan
belirlenir- kredilerden sa÷lanan getiri arttÕ÷Õnda uzun dönemde
geçerlili÷ini yitirecektir. Bu durumda mevduat arzÕnÕn yüksek ve
mevduat faizinin düúük oldu÷u zamanlarda kredi alabilen bir iúletme;
mevduat arzÕ daraldÕ÷Õnda ve mevduat faiz oranÕ yükseldi÷inde kredi
alamayabilir.
iv) Pür Kredi TayÕnlamasÕ: Gözlenebilir nitelikte benzer kredi alÕcÕlarÕnÕn
oldu÷u, ancak bunlardan bazÕ birey ya da iúletmelerin kredi aldÕklarÕ,
di÷erlerinin ise aynÕ koúullar altÕnda krediyi elde edemedi÷i tayÕnlama
durumudur. Eksik bilginin oldu÷u durumlarda ortaya çÕkmaktadÕr. Bu
tayÕnlama türünde, faiz oranÕ de÷iúmezken, kredinin elde edilebilirli÷i
de÷iúmektedir13.
2.1.1. Elde Edilebilirlik Doktrini
Kredi tayÕnlamasÕ olgusu ilk kez 1950’li yÕllarÕn baúlarÕnda, asimetrik bilgi
yaklaúÕmÕndan ba÷ÕmsÕz bir inceleme alanÕ olarak “elde edilebilirlik doktrini”
çerçevesinde ele alÕnmÕútÕr14. Bu doktrin klasik iktisat görüúünden farklÕ
olarak kredi piyasalarÕnda miktar tayÕnlamasÕnÕn olabilece÷ini ortaya
koymuútur. Klasik iktisat teorisinde faiz oranlarÕ, tasarruf arz ve talebi
tarafÕndan belirlenmektedir. E÷er kredi talep fazlalÕ÷Õ varsa fiyat
mekanizmasÕnÕn otomatik iúleyiúi ile kredi faiz oranlarÕ yükselecek ve piyasa
13

14

“Pür kredi tayÕnlamasÕ” Stiglitz ve Weiss (1981) modelinde geçerli olan tayÕnlama türüdür.
Ancak, daha sonraki yÕllarda, daha gerçekçi kredi piyasalarÕnÕn analiz edilebilmesi için,
uygulamada çok rastlanan red-lining tayÕnlama türüne modellerinde (1992) yer vermiúlertir.
DolayÕsÕyla, Yeni Keynesyen iktisatçÕlar kredi piyasalarÕna asimetrik bilgi çerçevesinde
yaklaúÕrken sadece pür kredi tayÕnlamasÕnÕ vurgulamamakta, red-lining yöntemini de dikkate
almaktadÕrlar.
“Elde Edilebilirlik Doktrini” ni ele alan baúlÕca çalÕúmalar úunlardÕr: Robert Roosa, “Interest
Rates and the Central Bank”, in Money, Trade, and Economic Growth, Essays in Honer
of John H. Williams, New York: Macmillan, 1951, pp. 270-295; Ira O. Scott, “The Availability
Doctrine: Development and Implications”, The Canadian Journal of Economics and
Political Science, Volume 23, No: 4 (November 1957), pp. 532-539; Donald R. Hodgman,
“In Defense of the Availability Doctrine: A Comment”, The Review of Economics and
Statistics, Volume 41, No: 1 (February 1959), pp. 70-73.
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dengesi arz ve talep miktarlarÕnÕn eúitlenmesi ile kurulacaktÕr. Klasik iktisat
teorisinde, arz ve talep miktarlarÕnÕn eúitsizli÷i ile sonuçlanacak bir tayÕnlama
dengesi ortaya çÕkmaz. Oysa elde edilebilirlik doktrini, faizi borçlanmanÕn bir
maliyeti veya tasarrufun bir fonksiyonu olarak de÷il, kredinin elde
edilebilirli÷indeki de÷iúiklikleri yansÕtan bir unsur olarak ele almaktadÕr. Bu
iliúki kredi arzÕna ait beklentiler ve belirsizlik etkileri ile kurulmaktadÕr15.
YatÕrÕm kararlarÕnÕn verilmesinde ve yatÕrÕm talebinin belirlenmesinde faiz
esnekli÷inin düúük olmasÕnÕn nedeni olarak, II. Dünya SavaúÕ sonrasÕnda
kamu borçlarÕnÕ finanse etmek amacÕyla çÕkartÕlan kamu ka÷ÕtlarÕnÕn
piyasadaki a÷ÕrlÕ÷Õ ve riskten kaçÕnan finansal kuruluúlarÕn portföylerinde
kamu ka÷ÕtlarÕna önemli ölçüde yer vermeleri gösterilmiútir16. Kamu
ka÷ÕtlarÕnÕn daha az riskli oluúu ve artan belirsizlik karúÕsÕnda bankalar
portföylerinde, kamu ka÷ÕtlarÕna daha fazla yer vermiúlerdir.
Elde edilebilirlik doktrini, kredi tayÕnlamasÕnÕn ortaya çÕkÕúÕnÕ úu úekilde
açÕklamaktadÕr; merkez bankasÕnÕn açÕk piyasa iúlemleri yoluyla menkul
kÕymet alÕm satÕmÕ, faiz oranlarÕnÕ etkileyerek banka kredilerinin elde
edilebilirli÷inde bir de÷iúime yol açar. Örne÷in, merkez bankasÕnÕn menkul
kÕymet satÕúÕ yapmasÕ, menkul kÕymetin piyasa fiyatÕnÕ düúürürken, faiz
oranÕnÕ artÕracaktÕr. Faiz oranÕndaki yükselme ise banka kredilerinin elde
edilebilirli÷inde bir azalmaya yol açacaktÕr17. Bu açÕklamalardan elde
edilebilirlik doktrininin esasÕnÕn ters yönde iúleyen bir nedenselli÷e dayandÕ÷Õ
fark edilecektir. Di÷er bir ifadeyle merkez bankasÕnÕn uyguladÕ÷Õ para
politikasÕnÕn etkisi kredi miktarÕndan kredi faiz oranlarÕna do÷ru de÷il, kredi
faiz oranlarÕndan kredi miktarÕna do÷ru ortaya çÕkmaktadÕr. Diyelim ki merkez
bankasÕ para arzÕnÕ daraltmak amacÕyla yasal zorunluluk oranÕnÕ artÕrmÕú
olsun. Para politikasÕ etkisinin kredi miktarÕndan kredi faizine do÷ru olmasÕ
halinde, bankacÕlÕk sisteminde rezervler daralacak ve buna ba÷lÕ olarak arz
edilen kredi miktarÕ azalacaktÕr. E÷er bankalar azalan kredi arzÕnÕn da÷ÕtÕmÕnÕ
fiyatlar yoluyla yaparlarsa kredi faiz oranlarÕ yükselecektir. Oysa, para
politikasÕ etkisinin kredi faizinden kredi miktarÕna do÷ru olmasÕ durumunda,
artan faiz oranlarÕna ba÷lÕ olarak banka kredilerinin elde edilebilirli÷inde bir
azalma olacaktÕr. KÕsaca, “elde edilebilirlik doktrin’inde kredi fiyatÕndan
ziyade bankalarÕn vermek istedikleri kredi miktarÕ önem kazanmaktadÕr. Bu
nedenle, bu doktrin kredi verme sürecinde kredi veren kurumlarÕn rolüne
vurgu yapmasÕ açÕsÕndan önemlidir.
Kredi tayÕnlamasÕnÕ modern anlamda analiz eden iktisatçÕ Hodgman
olmuútur. Hodgman, kredi tayÕnlamasÕnÕ kredi veren kesimin riske karúÕ bir

15
16

17

Scott, a.g.m., p. 533.
Ernst Baltensperger and Timothy M. Devinney, “Credit Rationing Theory: A Survey and
Synthesis”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Volume 141, No: 4
(December 1985), pp. 475-502.
Scott, a.g.m., p. 533.
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davranÕúÕ olarak ele almÕútÕr18. ÇalÕúmalarÕnda kredi tayÕnlamasÕnÕ, fiyatlarÕn
esnek olmamasÕna yani fiyat rijitli÷ine dayandÕrmadan, kredi veren
kurumlarÕn kâr maksimizasyonu davranÕúÕna ba÷lÕ olarak açÕklamaktadÕr19.
Kredi tayÕnlamasÕ monopolistik piyasa yapÕsÕna ba÷lÕ olarak de÷il, bankalarÕn
riske karúÕ geliútirdikleri bir yöntem olarak ortaya çÕkmaktadÕr20. Hodgman
kredi tayÕnlamasÕnÕn fiyat mekanizmasÕ ile de÷il fiyatÕn dÕúÕndaki faktörlerle
gerçekleúti÷ini göstermiú, kredi talebinin artmasÕ karúÕsÕnda faiz oranÕ ne
kadar artÕrÕlÕrsa artÕrÕlsÕn, kredi kurumlarÕnÕn kredi arzÕnÕ daraltacaklarÕnÕ ifade
etmiútir. Çünkü faiz oranÕndaki artÕúlar, kredinin geri ödenmeme riskini
artÕracak ve buna ba÷lÕ olarak kredi kurumlarÕnÕn kârlarÕ azalacaktÕr.
Gordon ve Fremier de kredi tayÕnlamasÕnÕ bankanÕn riskten kaçÕnma
davranÕúÕ olarak ele almÕúlardÕr21: Uygulamada bir bankanÕn belirli bir faiz
oranÕnda sÕnÕrlÕ düzeyde kredi vermesi inandÕrÕcÕ gelmeyebilir. Oysa,
gerçekte bankalar riske karúÕ kayÕtsÕz de÷ildirler. Krediler bir bankanÕn
portföyünde önemli bir yer tuttu÷unda, banka riskleri üzerinde çeúitlendirme
yapmayÕ durdurur. Her bir kredi için ayrÕ bir risk sözkonusudur. Faiz oranÕ
artsa da, riskten kaçÕnan bir banka optimal kredi miktarÕnÕ düúürecektir.
Hodgman’Õn, rasyonel davranÕúlarla uyumlu olarak yaptÕ÷Õ açÕklamalarÕn
Gordon ve Fremier tarafÕndan da benimsendi÷i görülmektedir. Jaffee ve
Modigliani ise monopol durumunda kredi tayÕnlamasÕnÕn olmayaca÷Õ, ancak
monopol durumundaki kredi kurumunun tüm müúterilere aynÕ faiz oranÕnÕ
uygulamasÕ durumunda kredi tayÕnlamasÕnÕn gerçekleúece÷ini ifade
etmiúlerdir. Jaffee ve Modigliani, kredi tayÕnlamasÕnÕ test etmek amacÕyla
kurduklarÕ modelde elde edilebilirlik doktrini ile uzlaúÕr sonuçlar elde
etmiúlerdir22. Buna göre, merkez bankasÕ banka müúterilerinin elde
edebilece÷i fonlarÕ önemli bir úekilde azaltmaktadÕr.
Asimetrik bilgi temeline dayanmayan erken dönem çalÕúmalarÕnda dikkati
çeken önemli bir unsur, kredi tayÕnlamasÕnÕn teorik altyapÕsÕ oluúturulurken
talep cephesini ihmal etmiú olmalarÕdÕr. Bu modellerin en önemli eksikli÷i,
kredi veren ve alan taraf arasÕndaki karmaúÕk iliúkileri yeterli düzeyde analiz
etmemeleridir. Daha sonraki yÕllarda kredi tayÕnlamasÕ olgusu bilgi sorunlarÕ
çerçevesinde ele alÕnarak, bu konudaki boúluk doldurulmuútur.

18

19

20
21
22

Marshall Freimer and Myron J. Gordon, “Why Bankers Ration Credit”, The Quarterly
Journals of Economics, Volume 79, No: 3 (August 1965), pp. 397.
Donald R. Hodgman, “Credit Risk and Credit Rationing”, Quarterly Journal of Economics,
Volume 74, (May 1960), pp. 258-278 ve “Credit Risk and Credit Rationing: Reply”,
Quarterly Journal of Economics, Volume 76, (August 1962), pp. 488-496.
Hodgman, “Credit Risk and Credit Rationing ”, p. 259.
Freimer ve Gordon, a.g.m., p. 397.
Bkz., Dwight M. Jaffee and Franco Modigliani, “A Theory and Test of Credit Rationing”,
American Economic Review, Volume 59, No: 5 (December 1969), pp. 850-870.
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2.1.2. Asimetrik Bilgi Teorileri
2.1.2.1. Jaffee- Russell Modeli
Kredi tayÕnlamasÕ konusuna bilgi çerçevesinde yaklaúan ilk çalÕúmalar23
içerisinde, Jaffee ve Russell’in geliútirdikleri model, kredi verenin kredi talep
edenlerin risk yapÕlarÕyla ilgili bilgisi olmadÕ÷Õ durumlarda piyasa davranÕúÕnÕ
analiz etmesi açÕsÕndan önem arz etmektedir. Jaffee-Russell modelinin temel
özellikleri úunlardÕr24: Kredi piyasalarÕ, mal piyasalarÕna benzer bir özellik
göstermez. Kredi piyasasÕnda talep fazlasÕ oldu÷unda kredi faiz oranÕ artma
e÷ilimine girmemektedir. Kredi talebinde bulunanlar homojen de÷ildir, farklÕ
risk yapÕlarÕna sahiptirler. Bu nedenle, her kredi müúterisi kredi geri
ödemelerinde farklÕ olasÕlÕklara sahiptir. Dürüst ve dürüst olmayan olmak
üzere, iki tür kredi müúterisinin oldu÷u varsayÕlÕr. Dürüst borçlular
bankalardan almÕú olduklarÕ kredileri, kredi sözleúmesinin úartlarÕna uygun
olarak öderken, dürüst olmayan borçlular aldÕklarÕ kredi borcunu geri
ödemezler. Kredi arzÕnda bulunanlar ise kredi talep edenleri risklilik
açÕsÕndan ayÕramamaktadÕr. Kredi arz edenlerin krediyi tayÕnlamalarÕ, ters
seçim problemine karúÕ piyasanÕn verdi÷i bir tepkiden kaynaklanmaktadÕr.
Jaffee-Russell modelinde, hem rekabet piyasasÕnda hem de monopol
piyasasÕnda yer alan kredi borçlularÕnÕn ve kredi verenlerin davranÕúÕ analiz
edilmiútir. ølk olarak dürüst borçlularÕn kredi davranÕúÕ analiz edilmektedir.
Buna göre, her bir birey U [C1, C2] ile gösterilen fayda fonksiyonuna sahiptir.
C1 ve C2 iki farklÕ dönemde yapÕlan tüketimi göstermektedir. AyrÕca, her birey
her iki dönem için Y1 ve Y2 olmak üzere dÕúsal bir gelire sahiptir. Bireylerin
tam rekabetçi sermaye piyasasÕnda r faiz oranÕnda kredi alabildi÷i varsayÕlÕr.
Krediler birinci dönemin baúÕnda alÕnÕr ve ikinci dönemin baúÕnda faiziyle
birlikte geri ödenir. Bu nedenle ikinci dönemde bireyin tüketimi azalÕr. Bireyin
faydasÕnÕ maksimize edecek kredi miktarÕ L, faiz oranÕ faktörü olarak R
olarak ifade edildi÷inde, bireyin iki farklÕ dönemdeki tüketimi;
C1= L + Y1
C2= Y2 – LR
fayda maksimizasyonu ise,
U= [L + Y1, Y2 – LR]
23

24

Dwight M. Jaffee and Thomas Russell, “Imperfect Information, Uncertainty, and Credit
Rationing”, The Quarterly Journals of Economics, Volume 90, No: 4 (November 1976),
pp. 651-666; William Keeton, Equilibrium Credit Rationing, New York: Garland Press,
1979; Joseph E. Stiglitz and Weiss, Andrew. “Credit Rationing in Markets with Imperfect
Information”, The American Economic Review, Volume 71, No: 3 (June 1981), pp. 393410
Jaffee and Russell, a.g.m., pp. 651-652.
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eúitli÷i ile gösterilir. Y1 ve Y2’nin sabit de÷erleri kaldÕrÕldÕ÷Õnda, ikinci
eúitli÷i maksimize etmenin ilk koúulu;

dU
dL

U1  U 2 R 0

(birinci türevin sÕfÕra eúitlenmesi)

olacaktÕr.
Bu koúulun sa÷landÕ÷Õ noktada bireyin kredi talebi L belirlenecektir.
Buradan L*= L* (R) olarak ifade edilecek bir kredi talep fonksiyonu elde
edilmektedir. Modelde, dL*/ dR negatif, R’nin sÕnÕrlÕ oldu÷u bazÕ durumlarda
L*’nin sÕfÕr oldu÷u ve R sÕfÕra yaklaúÕrken L’nin sonsuza yaklaútÕ÷Õ
varsayÕlmÕútÕr. U= [L + Y1, Y2 – LR] koúulundan hareketle L ve R nin yer
aldÕ÷Õ bir düzlemde bireyin eú ürün e÷risi çizilebilir. Bu eúitlik K parametresi
ile ifade edildi÷inde, bu parametrenin de÷iúen de÷erlerine göre eú ürün
e÷rileri çizilebilmektedir.
Modelde dürüst olmayan kredi borçlularÕnÕn davranÕúÕ analiz edilirken,
sözkonusu borçlularÕn dürüst borçlularda kabul edildi÷i gibi kredi geri
ödemesini yapmadÕklarÕnda faydalarÕnÕ artÕracaklarÕ düúünülür. Ancak,
kredinin geri dönmedi÷i varsayÕldÕ÷Õnda iki koúul devreye girer. i) Dürüst
olmayan kredi borçlularÕnÕn kredi talepleri, dürüst olan kredi borçlularÕnÕn
kredi talebine eúit olmalÕdÕr. Bu koúulun gerçekleúmemesi halinde, kredi
verenler dürüst olmayan borçlularÕ dürüst borçlulardan ayÕrt edebileceklerdir.
Bu durumda, kredi verenler dürüst olmayan kredi borçlularÕna kredi vermek
istemezler. ii) Kredi geri ödemesi yapÕlmadÕ÷Õnda, ikinci dönem gelirinden
tahsil edilecek Z kadar sabit bir maliyet vardÕr. Bu koúullarÕn geçerli olmasÕ
halinde dürüst olmayan bireyler, ya fayda fonksiyonlarÕnÕ maksimize edecek
úekilde davranacaklar ya da kredi geri ödemesini yapmayacaklardÕr. Her iki
durumda da sadece C2 tüketim düzeyinde benzerlik göstermez. Çünkü her
iki eylemde de CÕ =Y1 + L* olup de÷iúmemektedir. AyrÕca Z < L*R ise, kredi
geri ödemesi yapÕlmamaktadÕr.
ùekil 2.4, borcunu geri ödememe davranÕúÕnÕn belirli spesifik özelliklerini
göstermektedir. Talep e÷risi L*(R) bireyin maksimizasyon davranÕúÕna
dayanmaktadÕr. Geri ödememe e÷risi Z= LR olarak gösterilmektedir. Bireyin
krediyi geri ödememesi kredi faiz oranÕnÕn R1’in altÕnda olmasÕ, kredi
miktarÕnÕn L1’den fazla olmasÕ halinde sözkonusu olacaktÕr.
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ùekil 2-4: Kredinin Geri Ödenmemesi ve Faiz OranÕ øliúkisi

Kaynak: Jaffee and Russell, a.g.m., p. 655.

Jaffee ve Russell, kredi talebinde bulunanlarÕn kredi arz edenlerden,
alÕnan kredinin geri ödenmemesi olasÕlÕ÷Õ halkÕnda daha fazla bilgi sahibi
oldu÷u kredi piyasasÕ davranÕúÕnÕ analiz ederken, ilk olarak rekabetçi
piyasalarÕ ele almÕúlardÕr. PiyasanÕn rekabetçi olmasÕ durumunda iki ihtimal
vardÕr25. Birincisi, bireylerin borçlanabilece÷i kredi miktarÕnÕn tamamÕnÕn
tayÕnlandÕ÷Õ istikrarlÕ bir denge durumunudur. Di÷eri ise, piyasanÕn istikrarsÕz
bir úekilde salÕndÕ÷Õ, kredi arz edenlerin kÕsa dönemde piyasaya girdi÷i ve
kâr elde edebildi÷i, ancak uzun dönemde bundan ayrÕlmak zorunda
kaldÕklarÕ denge durumudur. Oysa gerçekte kredi piyasalarÕnÕn tam rekabete
dayanan özelliklerden hiçbirini göstermeyece÷i Jaffee ve Russell tarafÕndan
belirtilmiútir. Kredi piyasalarÕna giriú yasal düzenlemelere tabidir; kredi
sözleúmeleri düzenlenirken sözleúmelerde teminat, asgari ödeme úartlarÕ
gibi fiyat dÕúÕ unsurlara yer verilmektedir. Öte yandan bankalar verdikleri
kredinin belli bir yüzdesinin geri ödenmedi÷i bir durumla sÕklÕkla karúÕ karúÕya
kalÕrlar. Ancak, banka baúarÕsÕzlÕklarÕna ra÷men piyasa istikrarsÕzlÕk
göstermez.
2.1.2.2. Stiglitz-Weiss Modeli
Asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda bankalarÕn kredi verme
davranÕúÕ üzerine geliútirilen en önemli modellerden biri Stiglitz ve Weiss’a
aittir26. Bu model, bankalarÕn ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin
etkilerinden kaçÕnmak amacÕyla faiz oranÕnÕ artÕracaklarÕ, ancak bu durumun
25
26

Jaffee and Russell, a.g.m., p. 664.
Özellikle Stiglitz’in piyasalar ve bilgi asimetrisi üzerine yaptÕ÷Õ çalÕúmalar, tÕpkÕ Akerlof gibi
modern mikro teorinin temelini oluúturmaktadÕr. Bkz. Löfgren, Persson and Weilbull, a.g.m.,
p. 206.
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yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn kredi baúvurusunu artÕraca÷Õ için bankalarÕn
beklenen getirilerini düúürece÷ini ve bu nedenle bankalarÕn kredi
tayÕnlamasÕna gidecekleri düúüncesine dayanmaktadÕr. Stiglitz ve Weiss,
kredi sözleúmelerinde yer alan teminat ve di÷er fiyat dÕúÕ koúullarÕn kredi
tayÕnlamasÕ ihtimalini ortadan kaldÕrmayaca÷ÕnÕ iddia etmiúlerdir.
Stiglitz-Weiss modelinde kredi faiz oranÕ, kredi riski, arz edilecek kredi
miktarÕ olmak üzere üç de÷iúken arasÕnda nedensellik iliúkisi kurulmaktadÕr.
Stiglitz ve Weiss bu iliúkiyi úu úekilde açÕklamÕúlardÕr27: Kredi faiz oranÕ kredi
riskini iki kanaldan etkilemektedir. Bunlardan birincisi bankanÕn kredilere
uyguladÕ÷Õ faiz oranÕnÕn kredi alÕcÕlarÕnÕ risklilik açÕsÕndan ayrÕútÕrmasÕ (ters
seçim etkisi), di÷eri ise kredi alÕcÕlarÕnÕn kredi aldÕktan sonraki davranÕúlarÕnÕ
(ahlaki risk) etkilemesidir. Bankalar kredi riskinin arttÕ÷Õ bir ortamda faiz
oranlarÕnÕ artÕrmak isterler. Ancak, faiz oranlarÕndaki artÕú kredi miktarÕnÕ
artÕrÕrken, bir noktadan sonra faiz artÕúÕ kredi talebinin de azalmasÕyla birlikte
plase edilen kredi miktarÕnÕn azalmasÕna yol açacaktÕr. Faiz oranÕndaki
artÕúÕn ne kadar olaca÷Õ, asimetrik bilginin derecesine ba÷lÕdÕr. Ancak,
bankalar kredi faiz oranÕnÕ ne kadar artÕrÕrlarsa, kredi riski de o ölçüde
artacaktÕr. Faiz oranlarÕ kredi faaliyetlerinin niteli÷ini etkiledi÷inde,
piyasalarda arz ve talep eúitli÷ini sa÷layacak denge kurulamaz. Piyasada
oluúacak denge, kredi tayÕnlamasÕ dengesidir. Kredi tayÕnlamasÕnda, kredi
talebi kredi arzÕnÕ aúmakta ve mevcut faiz oranÕndan kredi alÕmÕ
olmamaktadÕr.
Stiglitz-Weiss modelinde daha yüksek kredi faizinin bankaya daha
yüksek getiri sa÷lamayaca÷Õ özellikle vurgulanmaktadÕr28. Çünkü faiz
oranÕndaki artÕú, riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn kredi almaya daha istekli olmalarÕna
yol açar. Bu ise bankanÕn kredi riskini artÕrÕr ve belirli bir faiz oranÕndan sonra
bankanÕn sa÷layaca÷Õ kazancÕn düúmesine neden olur. ùekil 2.5 bu durumu
yansÕtmak üzere çizilmiútir. ùekil 2.5’de görüldü÷ü üzere, kredinin beklenen
getirisi, faiz oranÕnÕn bir fonksiyonudur. Ancak, faiz oranÕnÕn artÕrÕlmasÕ kredi
verenin gelirinde orantÕlÕ bir artÕú yaratmaz. Çünkü faiz oranÕnÕn artmasÕyla
kredinin geri ödenmeme olasÕlÕ÷Õ artmaktadÕr. Ters seçim ve ahlaki tehlike
etkilerinden dolayÕ bankanÕn beklenen getirisi faiz oranÕndan daha yavaú bir
hÕzla artacak ve bir noktadan sonra azalacaktÕr. Banka için optimal faiz oranÕ
r̂ * bankanÕn beklenen getirisini maksimize etti÷i faiz oranÕdÕr. r̂ * faiz
oranÕnda kredi talebi, kredi arzÕnÕ aúmaktadÕr. Bu faiz oranÕ Walrasyan
dengede oluúacak faiz oranÕnÕn altÕndadÕr. Çünkü, geleneksel yaklaúÕmda
kredi talep fazlasÕ varsa alÕcÕlar kredi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayabilmek için
bankaya daha fazla faiz ödemeyi teklif edecekler ve faiz oranÕ, arz ve talebin
eúitlendi÷i noktaya kadar yükselecektir. DolayÕsÕyla, Walrasyan faiz oranÕ
r̂ * ’nin yukarÕsÕnda yer alan bir faiz oranÕdÕr.
27
28

Stiglitz and Weiss, a.g.m., pp. 393-410.
Stiglitz and Weiss, a.g.m., pp. 394.
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ùekil 2-5: BankanÕn Beklenen Getirisini Maksimize Eden
Faiz OranÕ

Kaynak: Stiglitz and Weiss, a.g.m., p. 394.

Özet olarak, r̂ * faiz oranÕ kredi arz ve talebinin eúit olmadÕ÷Õ kredi
tayÕnlamasÕ tarafÕndan belirlenen piyasa dengesini ifade etmektedir. Banka,
bu faiz oranÕndan daha fazla faiz ödemek isteyen kredi alÕcÕlarÕna kredi
vermeyecektir. Çünkü, banka r̂ * faiz oranÕndan daha yüksek faiz oranÕ
uygulamasÕnÕn, ortalama krediden daha riskli kredilerin ortaya çÕkaca÷ÕnÕn ve
buna ba÷lÕ olarak kredilerden beklenen getirinin daha da düúece÷inin
farkÕndadÕr. Sonuçta arz ve talebin eúitlenmesini sa÷layacak rekabet edici
güçler ortaya çÕkmadÕ÷Õndan kredi tayÕnlanmÕú olur.
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin kredi faiz oranÕ ile bankanÕn
beklenen getirisi arasÕnda negatif iliúkiye yol açtÕ÷Õ, Stiglitz-Weiss modelinde
matematiksel olarak kanÕtlanmÕúlardÕr29. Aúa÷Õda ters seçim ve ahlaki tehlike
etkilerinin kredi riskini nasÕl etkiledi÷i Stiglitz-Weiss modelinden hareketle
teorik olarak ortaya konulmaktadÕr.
Ters Seçim Etkisi
Modelde, kredi verenler her bir proje grubunu (ș) ve bunlarÕn getiri
da÷ÕlÕm ihtimallerini (R) belirleyebilmektedirler. Bu da÷ÕlÕmÕn kredi alÕcÕlarÕ
tarafÕndan bir an için de÷iútirilmeyece÷i ve her bir iúletmenin farklÕ getiri
da÷ÕlÕm ihtimaline sahip oldu÷u, bankanÕn farklÕ getirilere sahip projeleri ayÕrt
edebildi÷i, ancak projenin risklili÷ini belirleyemedi÷i varsayÕlmaktadÕr. Di÷er
taraftan, projenin büyüklü÷ü arttÕkça risklili÷i de artmaktadÕr. Bu durumun
matematiksel ifadesi; getirilerin da÷ÕlÕmÕ F (R, ș) ve yo÷unluk fonksiyonu f (R,
ș) olarak yazÕldÕ÷Õnda,
29

Bkz. Stiglitz ve Weiss, a.g.m., pp. 395-396.
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ș1 > ș2 için, e÷er
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olarak gösterilmektedir.
Kredi borçlusu ya sözleúmede belirtilen miktarÕ [(1+r)L] ya da (R+C)
toplamÕnÕn mümkün olan en yüksek de÷erini geri öder. E÷er, bireysel kredi
alÕcÕsÕ Ĝ faiz düzeyinde, sabit bir kredi miktarÕ (B) ile borçlanÕrsa, teminat (C)
ve getirinin (R) toplamÕ, kredi geri ödeme miktarÕna ulaúamadÕ÷Õnda
kredilerin geri ödenmemesi sözkonusu olacaktÕr. Bu durum, aúa÷Õdaki
eúitsizlik ile gösterilebilir.
C + R  B(1+ Ĝ)
Kredi alÕcÕlarÕnÕn net getirisi,
ʌ (R, Ĝ) = max( R – (1 + Ĝ)B; - C )
BankanÕn getirisi,
ȡ( R, Ĝ) = min( R + C; B(1 + Ĝ) )
olacaktÕr.
BankanÕn bu getiriyi elde etmesi için, kredi alÕcÕsÕ ya taahhüt etti÷i miktarÕ
ödemek zorundadÕr ya da geri ödeyece÷i miktar (R+C) maksimum olmalÕdÕr.
Banka için iki ihtimal vardÕr. Birincisi, kredi alÕcÕsÕnÕn sözleúmedeki kredi
miktarÕnÕ ödemesi, ikincisi ise iúletmenin iflas etme ihtimalidir. Di÷er taraftan,
kredi borçlusunun projeden bekledi÷i getiriyi sÕfÕra eúitleyen bir proje (ș*)
esas alÕndÕ÷Õnda, veri faiz oranÕnda (Ĝ) ve veri risk düzeyinde, iúletmenin
bankadan borçlanabilmesi için ș > ș* olmalÕdÕr. øúletmenin beklenen kârÕ
riskle birlikte artar, bankanÕn kredi getirisi projenin artan risklili÷i ile birlikte
azalÕr. Bu nedenle, iúletme kârlarÕ, projenin beklenen getirisinin konveks
(dÕúbükey) bir fonksiyonudur (ùekil 2.6).
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ùekil 2-6: øúletme KârlarÕ ve Proje Getirisi øliúkisi

Kaynak: Stiglitz ve Weiss, a.g.e., p. 396.

BankanÕn kredilerden sa÷layaca÷Õ getiri ise, ùekil 2.7’de görüldü÷ü gibi
projenin beklenen getirisinin konkav (içbükey) bir fonksiyonudur.

ùekil 2-7: BankanÕn Kredi Getirisi ve Proje Getirisi øliúkisi

Kaynak: Stiglitz ve Weiss, a.g.e., p. 396.

Kredi faiz oranlarÕnÕn ters seçim etkileri ile ilgili yapÕlan bu analiz üç
aúamadan oluúmaktadÕr30:
i)

øúletmenin kâr fonksiyonunun dÕúbükey olmasÕ nedeniyle, daha riskli
olan kredi alÕcÕsÕ daha yüksek kâr beklentisine sahiptir. DolayÕsÕyla
beklenen kârlar riskle birlikte artar.

ii) Faiz oranÕndaki (Ĝ) bir artÕú, tüm alÕcÕlar için beklenen kârÕ azaltÕr.
Kredi talebinde bulunan iúletme sayÕsÕ azalÕr. AyrÕca en güvenilir
30

Jaffee and Stiglitz, a.g.m., pp. 855-856.
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iúletmeler (en düúük ș de÷erine sahip olanlar) piyasa dÕúÕna
itilecektir.
iii) BankanÕn beklenen getiri fonksiyonunun içbükey olmasÕ nedeniyle
bankanÕn beklenen getirisi, daha yüksek ș de÷eri için daha da
düúecektir. Çünkü faiz oranÕnÕn artmasÕyla birlikte ș’in kritik de÷eri de
artmaktadÕr31.
O halde, bankanÕn bir krediden bekledi÷i getiri, kredi risklili÷inin azalan
bir fonksiyonudur. Artan faiz güvenilir müúterileri piyasa dÕúÕna itti÷i için
bankanÕn beklenen getirisi, ortalama risklili÷in artmasÕyla negatif yönde
etkilenecektir. Kredi faiz oranÕ, bankanÕn beklenen getirisinin artan bir
fonksiyonu olmadÕ÷Õ için rekabetçi dengede kredi tayÕnlamasÕ
gerçekleúecektir.
Ahlaki Tehlike Etkisi
Veri faiz oranÕnda (r), bir iúletme iki proje (j ve k) arasÕnda kayÕtsÕz ise,
faiz oranÕndaki bir artÕú, iúletmenin iflas etme riski daha yüksek olan projeyi
tercih etmesi ile sonuçlanacaktÕr. Bu durum ahlaki tehlike etkisi olarak ifade
edilmektedir. Elbette, banka kredi alÕcÕsÕnÕn davranÕúlarÕnÕ do÷rudan kontrol
edebilir. Fakat kredi müúterilerinin gözetlenmesi maliyetli oldu÷u gibi, tam
bilgiye ulaúmak her zaman mümkün olamamaktadÕr. DolayÕsÕyla kredi
verenler dolaylÕ kontrol mekanizmalarÕ geliútirmek zorundadÕrlar. Bankalar,
faiz oranÕnÕ da içeren sözleúme úartlarÕnÕn kredi borçlusunun davranÕúÕnÕ
de÷iúece÷inin farkÕndadÕrlar. ùöyle ki; banka kredi faiz oranÕnÕ yükseltti÷inde,
kredi borçlularÕ daha fazla risk üstleneceklerdir. Bu durumda, proje (i. inci
proje) için beklenen getiri;
ʌi = E [max (Ri –(1+ Ĝ)B, -C]
ise,
d ʌ /d Ĝ = -B(1-Fi ((1+ Ĝ)B-C))
olacaktÕr. DolayÕsÕyla, iki projenin de getirileri aynÕ ise (ʌj = ʌk), faiz
oranÕndaki (Ĝ) artÕú karúÕsÕnda, geri ödeme ihtimalinin daha yüksek oldu÷u
projenin beklenen getirisindeki azalma, geri ödeme ihtimali daha düúük olan
f

31

Bu ifade matemetiksel olarak,

dT
dr

B

³ dF ( R,T )

(1 r ) B ;  C

w3 / wT

! 0 ifade

edilmektedir. Bkz.

Stiglitz and Weiss, “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, p. 396.
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projeninkinden daha fazla olacaktÕr. Çünkü düúük riskli projelere sahip kredi
borçlularÕnÕn taahhüt ettikleri miktarÕ ödeme ihtimalleri daha fazladÕr32.
Di÷er taraftan, iúletmenin iki proje arasÕnda kayÕtsÕz kalmasÕ halinde,
banka bu projelerden daha güvenilir olanÕna kredi vermeyi tercih edecektir.
øúletmeler birbirinin aynÕ ve iki proje seçene÷ine sahip olsunlar. Projelerin
baúarÕlÕ olmasÕ durumunda getirilerinin Ra ve Rb, projelerin baúarÕ
ihtimallerinin pa ve pb olmasÕ halinde Ra > Rb ve pa < pb olaca÷Õ
varsayÕlmÕútÕr. E÷er iúletme Ĝ faiz düzeyinde, iki proje arasÕnda kayÕtsÕz ise,
[Ra -(1+ Ĝ)B] pa =[ Rb -(1+ Ĝ)B] pb
ve
B(1+ Ĝ) = pb Rb - pa Ra / pb -pa Ł (1+ Ĝ*)B
olacaktÕr. DolayÕsÕyla ùekil 2.8’de görüldü÷ü gibi, bankanÕn beklenen getirisi,
faiz oranÕnÕn bir fonksiyonu olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Ĝ* faiz oranÕnÕndan
daha düúük bir faiz düzeyinde, iúletmeler daha az riskli ve güvenilir projeleri
seçerken, Ĝ* ve (Ra/B)-1 faiz aralÕ÷Õnda iúletmeler riskli projeleri tercih
edeceklerdir. Proje b için yatÕrÕm yapÕlmasÕnÕ teúvik edecek faiz oranÕ Ĝ* iken,
proje a için (Ra/B)-1 olacaktÕr. Bu durumda, bir bankanÕn beklenen getirisinin
maksimum olmasÕ, bankanÕn Ĝ* faiz oranÕnÕ uygulamasÕ, yalnÕz ve yalnÕz
pa Ra < pb (pb Rb - pa Ra) / pb- pb
olmasÕ ile sa÷lanacaktÕr. Bu durumda, her ne zaman pb Rb > pa Ra, 1+ Ĝ*>0
ise ve p, Ĝ’’nin artan bir fonksiyonu de÷ilse kredi tayÕnlamasÕ olabilecektir33.

ùekil 2-8: Faiz OranÕ, Projelerin Risklili÷i ve Banka Getirisi øliúkisi

Kaynak: Stiglitz and Weiss, a.g.m., p. 402.
32
33

Stiglitz and Weiss, a.g.m., pp. 401.
Stiglitz and Weiss, a.g.m., pp. 402.
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Stiglitz-Weiss modelinde kredi piyasasÕnda taraflar arasÕnda bilginin
asimetrik olmasÕ nedeniyle piyasada oluúacak denge rekabetçi dengeden
farklÕdÕr. ùekil 2.9, kredi tayÕnlamasÕnÕn oldu÷u piyasa dengesini
göstermektedir. ùeklin A kÕsmÕnda kredinin ortalama getirisi U ile kredi faiz
oranÕ r arasÕndaki iliúki gösterilmektedir. Kredi arz fonksiyonu Ls ve talep
fonksiyonu Ld úeklin B kÕsmÕnda gösterilmiútir. Kredi talebi, faiz oranÕnÕn
azalan bir fonksiyonu iken, kredi arzÕ, U ’nin artan bir fonksiyonudur (ùeklin
D kÕsmÕ).

ùekil 2-9: Kredi TayÕnlamasÕ Dengesi

Kaynak: Stiglitz and Weiss, a.g.m., p. 397

Stiglitz-Weiss modeline göre fon arzÕ, r̂ * faiz oranÕna tekabül eden
kredinin ortalama getirisi U tarafÕndan belirlenmektedir. Ancak, r̂ * faiz
oranÕnda piyasa talep fazlasÕ bulunmaktadÕr. Kredi arzÕnÕ aúan talep fazlasÕ
ùekil 2.9’da z olarak gösterilmektedir. r̂ * faiz oranÕ rekabetçi piyasada
oluúacak faiz oranÕnÕn altÕnda yer almaktadÕr. Faiz oranÕnÕn r̂ * nin üzerinde
yer almasÕ durumunda kredi riski artacak ve bankanÕn beklenen getirisi
düúece÷i için piyasa etkinlikten uzaklaúacaktÕr34.
Stiglitz-Weiss modeline birtakÕm eleútiriler yöneltilmiútir. Tam bilginin
olmadÕ÷Õ kredi piyasalarÕnda kredi tayÕnlamasÕnÕn oluúmayaca÷ÕnÕ ifade eden
çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr35. Bester, tam bilginin olmadÕ÷Õ piyasalarda bankalarÕn
34
35

Stiglitz ve Weiss, a.g.m., p. 392.
Bu konudaki temel çalÕúmalardan biri Bester’a aittir. Bkz., Helmut Bester, “Rationing in
Credit Markets with Imperfect Information”, The American Economic Review, Volume 75,
No: 4 (September 1985), pp. 850-855. AyrÕca, asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnÕn
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kredi alÕcÕlarÕnÕ risklilik açÕsÕndan elemeleri amacÕyla teminat ve faiz oranÕ
yöntemlerine dayalÕ olarak rekabet etmeleri durumunda, dengede kredi
tayÕnlamasÕnÕn ortaya çÕkmayaca÷ÕnÕ ileri sürmüútür. Model, bankalarÕn faiz
oranÕ ve teminatlarla ilgili kararlarÕ alÕrken birbirlerinden ba÷ÕmsÕz olarak de÷il
eú zamanlÕ olarak hareket ettikleri varsayÕmÕ üzerine kurulmuútur. Birbirinden
farklÕ türde oluúturulan sözleúmeler aynÕ zamanda bir “do÷al seleksiyon”
görevini yerine getirirler. ùöyle ki, bankalar tarafÕndan kredi alÕcÕlarÕndan
istenen teminatlardaki bir artÕú karúÕsÕnda daha düúük faiz oranÕ ödemeye
razÕ olanlar, iflas etme ihtimali daha düúük olan yatÕrÕmcÕlar olurken, daha
yüksek faiz oranÕ ve daha düúük teminat teklifini kabul edecek olanlar iflas
etme olasÕlÕ÷Õ daha yüksek olan kredi alÕcÕlarÕ olacaktÕr. E÷er krediyi geri
ödeme ihtimali daha düúük olan bazÕ yatÕrÕmcÕlar kredi alamÕyorlarsa bu
durumda daha düúük riskli alÕcÕlarÕn tercih ettikleri sözleúmelere
baúvuracaklardÕr36. Bester sinyalizasyon mekanizmasÕnÕn rekabetçi dengede
talep tayÕnlamasÕnÕ elimine edece÷ini savunmuútur.
Stiglitz ve Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its
Implications for Macro-Economics” adlÕ çalÕúmalarÕyla, sÕnÕrsÕz teminat
uygulamasÕnÕn asimetrik bilgi problemlerini ortadan kaldÕrmayaca÷ÕnÕ ifade
etmiúler ve 1981 yÕlÕnda kurmuú olduklarÕ modeli geniúleterek daha gerçekçi
kredi piyasalarÕnÕ analiz etmiúlerdir. Bu çalÕúmada, kredi tayÕnlamasÕ ve
kÕrmÕzÕ çizgi (red-lining) için geliútirilen kredi teorisinin, hem reel faiz oranÕ
hem de para politikasÕnÕn etkinli÷i gibi konjonktür hareketleri de÷iúkenleri ile
ba÷lantÕlÕ olarak makroekonomik açÕdan analiz etmek amacÕyla
mikroekonomik içeri÷in ötesine geçilmiútir37. Böylelikle, kredi piyasalarÕ için
yapÕlan mukayeseli statik analiz makroekonomi ve mikroekonomi arasÕnda
bir köprü sa÷lamÕútÕr. Bu modelin en önemli özelli÷i kredi tayÕnlamasÕ olmasa
bile asimetrik bilgi sorunlarÕnÕn kredi piyasasÕnÕ etkinlikten uzaklaútÕraca÷Õ
düúüncesine dayanmasÕdÕr.
Stiglitz ve Weiss’a göre kredi tayÕnlamasÕ üç koúula ba÷lÕ olarak ortaya
çÕkmaktadÕr38.
i)

36
37

38

Artan bir belirsizlik (eksik bilgi) olmalÕdÕr,

tam rekabet piyasasÕnda faaliyet göstermesi durumunda Stiglitz ve Weiss modelinin (1981)
ve Jaffee ve Russell modelinin (1976) tersine, çoklu-sözleúmelerin kredi borçlusunun
kalitesi hakkÕnda sinyal vererek kredi tayÕnlamasÕ olgusunu ortadan kaldÕraca÷ÕnÕ ifade eden
bir baúka çalÕúma için bkz. Hellmuth Milde, John G. Riley, “Signalling in Credit Markets”,
The Ouarterly Journals of Economics, Volume 103, No: 1 (February 1988), pp. 101-129.
Bester, a.g.m., p. 850.
Joseph Stiglitz and Andrew Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its
Implications for Macro-Economics”, Oxford Economic Papers, New Series, Volume 44,
No: 4 (October 1992), pp. 697.
Stiglitz, Joseph and Andrew Weiss, “Macro-Economic Equilibrium and Credit Rationing”,
NBER Working Paper, No: 2164, February 1997, p. 32; Stiglitz and Weiss, “Asymmetric
Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-Economics”, p. 718.
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ii) Faiz oranÕ ya da sözleúmede belirlenen teminat gibi di÷er fiyat dÕúÕ
úartlardaki de÷iúikli÷in ters seçim ve ahlaki tehlike etkileri güçlü
olmalÕdÕr. Öyle ki, krediler da÷ÕtÕlÕrken faiz oranÕ ve teminat
yöntemlerine baúvurmak banka için optimal olmamalÕdÕr.
iii) Walrasyan dengenin gerçekleúmesi durumunda, bu denge düzeyini
sa÷layan kredi arz düzeyinde beklenen getiri, kredi tayÕnlamasÕna
gidildi÷inde elde edilecek getiriden daha düúük olmalÕdÕr.
YukarÕda belirtilen birinci koúulun gerçekleúme ihtimali yüksektir. Ancak,
ikinci ve üçüncü koúul her zaman gerçekleúmeyebilir. Bu durumda, kredi
piyasasÕnda tayÕnlama her zaman de÷il, bazen ortaya çÕkacaktÕr39. Kredi
tayÕnlamasÕ iki úekilde ortaya çÕkabilir40:
i)

Kredi alÕcÕsÕnÕn daha yüksek bir faiz ödemeye razÕ olmasÕna ra÷men
kredi veren tarafÕn hiçbir úekilde kredi vermemesidir (sayÕ
tayÕnlamasÕ).

ii) Kredi verenin, kredi alÕcÕsÕnÕn istedi÷i kredi tutarÕndan daha az
miktarda kredi vermesidir (miktar tayÕnlamasÕ).
Kredi tayÕnlamasÕnÕn ilk úekli ters seçime, ikincisi ise ahlaki tehlikeye
karúÕ uygulanan bir yöntemdir41. Stiglitz ve Weiss (1981) kredi
tayÕnlamasÕnÕn ilk úeklini “gerçek tayÕnlama” olarak adlandÕrmaktadÕrlar. Bu
tayÕnlama biçiminde, benzer özelliklere sahip oldu÷u gözlenen kredi
alÕcÕlarÕndan bazÕlarÕ kredi alabilirken, bazÕlarÕ alamamaktadÕr42. Stiglitz ve
Weiss daha sonraki çalÕúmalarÕnda (1992), sadece pür kredi tayÕnlamasÕnÕ
de÷il, aynÕ zamanda kÕrmÕzÕ çizgi (red-lining) kredi tayÕnlamasÕnÕ da dikkate
almÕúlardÕr. Buna göre, her risk sÕnÕfÕndaki kredi alÕcÕlarÕ tayÕnlanabilir ve
tayÕnlama her kredi sözleúmesinde ortaya çÕkabilir43. Zaten, uygulamada da,
bankalar ahlaki tehlike sorununa karúÕ genellikle bu yöntemi
uygulamaktadÕrlar44. Buna göre, kredi alÕcÕlarÕnÕn kredi talepleri karúÕlanÕr,
ancak verilen kredi miktarÕ alÕcÕnÕn istedi÷i tutardan daha az olur. Bu tarz bir
kredi tayÕnlamasÕ gereklidir. Çünkü kredi miktarÕnÕn küçük olmasÕ durumunda
kredi alÕcÕsÕ gelecekte alabilece÷i krediyi tehlikeye atmamak için kredi geri
ödemelerini yapacaktÕr. Ancak kredi tutarÕnÕn çok büyük miktarda olmasÕ
39

40

41
42
43

44

Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for
Macro-Economics”, p. 719.
Erkki Koskela, “On the Theory of Rationing Equilibria With Special Reference to Credit
Markets: A Survey”, Journal of Economics, Volume 39, No. 1-2, 1979, pp. 63-82; Mishkin,
a.g.e., p. 244.
Fidan, a.g.m., s. 46.
Stiglitz and Weiss, a.g.m., p. 408.
Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for
Macro-Economics”, a.g.m., p. 695.
Mishkin, a.g.e., p. 244.
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kredi alÕcÕsÕnÕ, kredinin geri ödenmesini engelleyecek faaliyetler içerisine
girmesini teúvik edecektir45. Di÷er bir ifadeyle, çok yüksek miktarda verilen
bir kredi, kredi alan birey ya da iúletmenin iyi niyetini bozmasÕna neden
olabilecektir.
Stiglitz-Weiss modelinin en önemli özellikleri úunlardÕr46: Reel faiz
oranlarÕ riskli ve güvenilir projelerin baúarÕlÕ olma ihtimalini etkileyen en
önemli de÷iúkendir. Her iki ihtimalin konjonktür evreleri boyunca de÷iúmesi
mümkündür. Çünkü, resesyonda kredi alÕcÕsÕna uygulanan reel faiz oranÕ
yükselirken, ekonominin geniúleme safhalarÕnda düúmektedir. O nedenle,
kredi alÕcÕsÕna uygulanan faiz oranlarÕ ekonomik konjonktür yapÕsÕndaki
de÷iúikliklerle geniú ölçüde tutarlÕdÕr. AyrÕca modelde riskli projelerin,
ekonomi resesyonda iken baúarÕsÕz olma ihtimalinin, ekonomi zirve
noktasÕnda iken baúarÕlÕ olma ihtimalinin daha fazla artaca÷Õ varsayÕlmÕútÕr.
Modelde iki önemli halka vardÕr: birincisi, para arzÕ ve kredinin elde
edilebilirli÷i arasÕnda, di÷eri ise kredinin elde edilebilirli÷i ve yatÕrÕmlar
arasÕndaki iliúkidir. Para politikasÕnÕn reel sektöre etkisi faiz oranlarÕ ile de÷il,
kredinin elde edilebilirli÷i ile sa÷lanÕr. Para politikasÕ uygulamasÕ
ekonomideki sektörleri farklÕ düzeylerde etkiler. Kredinin elde edilebilirli÷ine
ba÷lÕ olarak ortaya çÕkan kredi tayÕnlamasÕna bilgisel asimetrinin oldu÷u
iúletmeler daha fazla maruz kalÕrlar. Ancak bazÕ sektörlerde kredi
tayÕnlamasÕ önlense bile, asimetrik bilgi sorunlarÕndan dolayÕ kredilerin iyi bir
ikamesi olmayacak, yani iúletmeler ihtiyaç duyduklarÕ sermaye artÕrÕmÕ için
menkul kÕymet piyasalarÕna baúvuramayacaklardÕr. Para politikasÕnÕn etkili
olmasÕnÕn nedenlerinden biri birçok kredi alÕcÕsÕ için banka kredileri ile di÷er
kredi alternatifleri arasÕnda tam ikame olmamasÕdÕr. Bunun da en önemli
nedenlerinden biri bankalarÕn bilgiyi ayrÕútÕrmasÕ ve bilginin transfer
edilmesiyle ilgili problemlerden kaynaklanmaktadÕr47.
Stiglitz ve Weiss (1992) modelinin, daha önceki modelden (1981) en
önemli farklÕlÕ÷Õ, kredi tayÕnlamasÕ olmasa bile modelin geçerli olmaya devam
etmesidir. Bu farklÕlÕk kredi sözleúmelerinin kredi alÕcÕlarÕnÕ sÕnÕflandÕrma ve
onlarÕ risklilik açÕsÕndan teúvik etme özelli÷inden kaynaklanmaktadÕr.
BankalarÕn kredi sözleúmelerinde potansiyel kredi alÕcÕsÕna ne kadar, hangi
fiyattan kredi verece÷ini belirleyen kredi politikalarÕ, ekonomik konjontür ve
para politikasÕ uygulamalarÕndan etkilenmektedir.

45
46

47

Mishkin, a.g.e., p. 244.
Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for
Macro-Economics”, a.g.m., p. 713.
Bkz. Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for
Macro-Economics”, a.g.m., pp. 714-718.
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2.1.3. Finansal Liberalizasyon Çerçevesinde Kredi TayÕnlamasÕ
BazÕ iktisatçÕlar, kredi tayÕnlamasÕnÕ finansal baskÕnÕn bir sonucu olarak
de÷erlendirmiúlerdir. Mali piyasalarda liberalleúmeyi savunanlar, devlet
müdahalesi ve buna ba÷lÕ olarak piyasalarÕn baskÕ altÕnda tutulmasÕnÕ kredi
tayÕnlamasÕnÕn nedeni olarak düúünmüúlerdir48. Bu yaklaúÕma göre, finansal
baskÕ sonucu faiz oranÕ tavanÕnÕn yol açtÕ÷Õ sÕnÕrlandÕrmalara ba÷lÕ olarak
aúÕrÕ kredi talebi oluúur, kredi piyasalarÕnda arz ve talep miktarlarÕnÕn
eúitli÷ine dayalÕ denge oluúmaz ve bankalar talep fazlalÕ÷ÕnÕ gidermek için
tayÕnlamaya gitmek zorunda kalÕrlar. Özel finansman elde edemeyen
yatÕrÕmcÕlara fon sa÷lamak amacÕyla hükümetlerin uyguladÕ÷Õ kredi
programlarÕ kredi tayÕnlamasÕnÕn boyutunu artÕrmakta ve kredi piyasalarÕnÕn
etkinli÷ini azaltmaktadÕr. Tam tersine tayÕnlanmayan kredi alÕcÕlarÕ ya da tüm
kredi alÕcÕlarÕnÕ teúvik eden programlar kredi tayÕnlamasÕnÕn boyutunu
azaltmaktadÕr49.
Finansal baskÕnÕn oldu÷u ekonomilerde kredi da÷ÕlÕmÕ etkinli÷ini analiz
eden ampirik çalÕúmalar50 iúletmelerin yatÕrÕm davranÕúlarÕndan hareketle,
finansal baskÕnÕn etkisinin büyük iúletmelerden ziyade küçük iúletmeler
üzerinde olaca÷Õ ve buna ba÷lÕ olarak kredi tayÕnlamasÕ etkisinin en çok
küçük iúletmeler üzerinde gerçekleúece÷i sonucuna ulaúmÕúlardÕr. Küçük
üretim yapan iúletmeler büyük iúletmelere göre düúük verimlilik ve düúük
etkinli÷e sahiptir. Çünkü büyük iúletmeler ucuz kredi sa÷larken küçük
iúletmeler krediyi ya hiç elde edememekte ya da çok pahalÕya mal
etmektedirler. DolayÕsÕyla finansal kurumlarÕn kredi tayÕnlamasÕna gitmeleri
kredi da÷ÕlÕmÕnda etkinsizli÷e yol açan önemli bir nedendir.
Asimetrik bilgi teorileri ise kredi tayÕnlamasÕnÕ, bankalarÕn riske karúÕ
geliútirdikleri davranÕúlarÕn bir sonucu olarak ele almaktadÕr. Hatta, bu
yaklaúÕmda piyasa mekanizmasÕnÕn çalÕúmasÕnÕ engelleyecek dÕúsal bir
sÕnÕrlandÕrma olmasa bile bankalarÕn riskten kaçÕnmak için kredi
tayÕnlamasÕna gidebilecekleri belirtilmektedir. “Kredi tayÕnlamasÕ, faiz oranÕna
getirilen yasal sÕnÕrlandÕrmalar gibi faktörlerin etkisiyle de ortaya çÕkabilir.
Fakat, resmi faiz oranÕ tavanÕnÕn altÕndaki bir faiz oranÕ düzeyinde de kredi
tayÕnlamasÕnÕ ortaya çÕkartacak koúullar sözkonusu olacaktÕr”51.
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Finansal liberalizasyon ile kredi tayÕnlamasÕnÕn ortadan kalkaca÷ÕnÕ savunan iktisatçÕlardan
bazÕlarÕ ve eserleri úunlardÕr: Edward S. Shaw, Financial Deepening in Economic
Development, New York: Oxford University Press, 1973; Ronald I. McKinnon, Money and
Capital in Economic Development, Washington D.C: The Brookings Institution, 1973.
William G.Gale, “Collateral, Rationing and Goverment Intervention in Credit Markets”,
NBER Working Paper, No: 3024, July 1989, p. 1.
Bkz., James R.Tybout, "Interest Controls and Credit Allocation in Developing Countries",
Journal of Credit and Banking, Volume 16, No: 4, (November 1984), pp. 474-487; Yoon J.
Cho, "The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Credit Allocation", Journal
of Development Economics, Volume 29, No:1 (July 1988), pp. 101-110.
Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for
Macro-Economics”, p. 719.
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KÕsaca, asimetrik bilgi yaklaúÕmÕnda kredi tayÕnlamasÕ, bankalarÕn kredi
davranÕúÕ ile ba÷lantÕlÕ olarak ele alÕnÕrken, kredi tayÕnlamasÕnÕ finansal
baskÕya ba÷layan yaklaúÕmlarda, kredi alÕcÕlarÕnÕn yatÕrÕm davranÕúlarÕ ve
yatÕrÕmdan sa÷layacaklarÕ performans gibi talep yanlÕ analizlere yer
verilmiútir. Oysa geliúmekte olan ülkelerde finansal sektörün bankalar
tarafÕndan úekillendi÷i ve bankalarÕn ekonomik faaliyet üzerinde önemli bir
etkiye sahip oldu÷u bilinen bir gerçektir. BankacÕlÕk sektörünün
performansÕndaki artÕú ekonomide kaynak aktarÕmÕnÕn etkinli÷ini
artÕrmaktadÕr. BankacÕlÕk performansÕnÕn artÕrÕlmasÕ ise, do÷rudan bankalarÕn
karúÕ karúÕya kaldÕklarÕ risklerin minimize edilmesi ile mümkündür.
2.1.4. Kredi Riski ve Kredi TayÕnlamasÕ
FonlarÕ en uygun vadede, en yüksek getiri ve en düúük riskle fon ihtiyacÕ
olan birimlere aktaran bankalar, kredi politikalarÕnda kredilerin geri
ödenmeme koúullarÕnÕ dikkate almak zorundadÕrlar. Bu çerçevede, bankalar
verilen kredinin sözleúme koúullarÕna uygun olarak geri dönüp
dönmeyece÷ini saptamaya çalÕúmalÕ, ayrÕca kredinin nasÕl geri ödenece÷ini
ve geri ödemelerin kesinlik derecesini analiz etmelidir52. BankalarÕn
finansman politikalarÕnda en yüksek getiri, en düúük risk ilkesini
uygulamalarÕ, kredilerden beklenen getirinin kredi faizinin her zaman artan
bir fonksiyonu olmadÕ÷ÕnÕ gösterir. Kredi almak için yüksek faiz ödemeye razÕ
olan bir kredi alÕcÕsÕ karúÕsÕnda, banka kredinin risk özelliklerini dikkate almak
durumundadÕr53. Bu açÕdan kredi piyasalarÕ mal piyasasÕndan farklÕdÕr. Mal
piyasalarÕnda sözkonusu mala olan talep arttÕ÷Õnda malÕn fiyatÕ yükselir ve
buna ba÷lÕ olarak o maldan daha fazla satÕlmak ya da üretilmek istenir. Oysa
kredi piyasalarÕnda kredi talebinin artmasÕ ile kredi faiz oranÕnÕ artÕrmak her
zaman bankanÕn getirisini artÕrmayacaktÕr.
Rasyonel bir bankanÕn kredi talep fazlalÕ÷Õ karúÕsÕnda faiz oranÕnÕ
yükseltmek istememesinin nedenini geri ödememe riskine ba÷layan ilk
iktisatçÕ Hodgman olmuútur. Hodgman’Õn modeli54, bir iúletmeye tek dönemlik
kredi açan risk-yansÕz (risk-neutral) bir banka modelidir. øúletmenin yatÕrÕm
projesinin muhtemel sonuçlarÕ X olup, X’in gerçekleúme ihtimalleri - olasÕlÕk
yo÷unluk fonksiyonu f(X) oldu÷u bir durumda - k<X<K ile sÕnÕrlÕdÕr. Kredi
miktarÕ B ve kredi faiz oranÕ da r olmak üzere, sözleúmede belirtilen kredi
geri ödeme miktarÕ (1+r)B’ye eúittir. Geri ödememe ihtimali gerçekleúti÷inde
banka sadece elde edilebilen gelirleri X alÕr. Tam rekabet piyasasÕnÕn geçerli
oldu÷u bir mevduat piyasasÕnda, banka fonlarÕnÕn sabit bir mevduat faizi į ile
elde edildi÷i varsayÕldÕ÷Õnda, tek bir kredi alÕcÕsÕ için bankanÕn beklenen kârÕ;

52
53
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Akgüç, a.g.e., s. 446.
Hodgman, “Credit Risk and Credit Rationing”, p. 259.
Hodgman, “Credit Risk and Credit Rationing”, pp. 258-278.
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olacaktÕr. ølk terim kredi geri ödemesinin yapÕlmadÕ÷Õ, yani X<(1+r)B oldu÷u
bir durumda bankanÕn elde edece÷i geliri (X); ikinci terim (1+r)B kredi
ödemesinin tam olarak yapÕlmasÕ durumunda bankanÕn gelirini ve üçüncü
terim (1+ į)B, bankanÕn fon maliyetlerini temsil etmektedir. YukarÕdaki formül
kredi alÕcÕsÕ için bankanÕn teklif e÷risinin gösterilmesinde kullanÕlabilir.
Rekabet ortamÕnda teklif e÷risi bankanÕn beklenen kârÕnÕn ĭ sÕfÕr oldu÷u bir
durumu yansÕtmaktadÕr. ùekil 2.10 bir bankanÕn teklif e÷risini göstermektedir.

ùekil 2-10: Bir BankanÕn Teklif E÷risi ve Kredi Alan øúletmenin
Alternatif Talep E÷rileri

Kaynak: Jaffee ve Stiglitz, a.g.m., p. 851.

Bu e÷ri, üç temel özelli÷i yansÕtmaktadÕr55.
i)

Küçük kredi hacmi aralÕ÷Õna kadar (B < k/(1+ į )), į mevduat faiz
oranÕnda, krediler için hiçbir risk yoktur.

ii) Kredi miktarÕyla birlikte geri ödememe riskinin arttÕ÷Õ aralÕkta, kredi
teklif e÷risi pozitif e÷ime sahiptir. Çünkü bu aralÕkta büyüyen kredi
miktarÕ ile beraber artan geri ödememe riskini telafi etmek için
bankalar faiz oranÕnÕ yükseltirler.
iii) Maksimum kredi miktarÕndan (B*) sonraki kredi miktarlarÕ için kredi
teklif e÷risi dirsek yapmaktadÕr.
55

Jaffee and Stiglitz, a.g.m., p. 851.
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ùekil 2.10’da görüldü÷ü gibi iúletmenin kredi talep e÷risi DÕ iken, bir
kredi talep fazlalÕ÷Õ vardÕr. Çünkü bankanÕn kredi arz e÷risini temsil eden
kredi teklif e÷risi, kredi talep e÷risi ile kesiúmemiútir. DolayÕsÕyla iúletme talep
e÷risinin DÕ oldu÷u düzeyde denge oluúmayacaktÕr. Denge, iúletme talep
e÷risinin D2 oldu÷u ve bu e÷rinin bankanÕn teklif e÷risiyle kesiúti÷i noktada
sa÷lanÕr. Denge faiz oranÕ r2’dir. Kredi tayÕnlamasÕ kredi talebi ile kredi
arzÕnÕn eúitlenmedi÷i ve kredi talep fazlalÕ÷ÕnÕn oldu÷u bir düzeyi temsil etti÷i
için, yalnÕzca kredi faiz oranÕnÕn r2’nin altÕnda kalmasÕ durumunda ortaya
çÕkacaktÕr. Buna göre, kredi tayÕnlamasÕ kredi talep e÷risinin D2 ile teklif
e÷risinin kesiúti÷i noktada ortadan kalkacaktÕr56. DolayÕsÕyla bankalarÕn arz
edecekleri krediler için uygulayacaklarÕ faiz oranÕ kredi risk düzeyinden
büyük oranda etkilenmektedir.
2.1.5. TayÕnlamanÕn Faiz OranlarÕna Etkisi
BankalarÕn ters seçim ve ahlaki tehlikenin etkilerinden kaçÕnmak
amacÕyla kredi tayÕnlamasÕna gitmeleri durumunda, kredi piyasasÕndaki
de÷iúikliklerin faiz oranlarÕna tam olarak yansÕyÕp yansÕmayaca÷Õ önemli bir
tartÕúma konusunu oluúturmaktadÕr. Kredi tayÕnlamasÕ dengesini açÕklayan
modellerde, faiz oranlarÕnÕn kredi piyasasÕ koúullarÕna göre de÷iúmeyece÷i
ve tayÕnlamanÕn sayÕ tayÕnlamasÕ biçiminde ortaya çÕkaca÷Õ ifade
edilmektedir57. Bu modellerde, geleneksel iktisat analizinde öngörüldü÷ü gibi
faiz oranÕ ile kredi miktarÕ arasÕndaki ters orantÕlÕ iliúkiden ziyade, kredi
arzÕndaki de÷iúikliklere uyum sa÷lamayan faiz oranlarÕ sözkonusudur. Kredi
faiz oranlarÕnÕn esnek olmama nedenleri genellikle üç faktöre ba÷lÕ olarak
açÕklanmaktadÕr58: Müúteri iliúkileri, monopol gücü ve geri ödenmeme riski.
Gray ve Wu tayÕnlamanÕn türüne göre yani tayÕnlamanÕn sayÕ üzerinden
veya miktar üzerinden yapÕlmasÕ halinde kredi faiz oranÕnÕn farklÕ
olabilece÷ini ileri sürmektedirler59. TayÕnlamanÕn türüne göre sonuçlar da
farklÕ olabilecektir. TayÕnlamanÕn kredi sayÕsÕ üzerinden gerçekleúmesi
durumunda asimetrik bilgi literatüründe öngörülen sonuçlar ortaya çÕkacaktÕr.
Di÷er bir ifadeyle, kredinin elde edilebilirli÷indeki de÷iúiklikler faiz oranÕ
üzerinde bir de÷iúiklik yaratmayacaktÕr. Kredi tayÕnlamasÕnÕn kredi hacmi
üzerinden gerçekleúmesi durumunda ise kredi faiz oranÕ ve mevduat faiz
oranÕ de÷iúecektir.
Banka kredilerinin mevduatlar yoluyla fonlandÕ÷Õ ve mevduatlarÕn faize
duyarsÕz oldu÷u varsayÕldÕ÷Õnda, kredi arzÕnÕn büyüklü÷üne göre üç farklÕ
56
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Fremier ve Gordon, a.g.m., pp. 397-416.
Bkz., Stiglitz and Weiss, a.g.m., pp. 393-410; Jafee and Russell, a.g.m., pp. 651-666;
Fremier and Gordon, a.g.m., pp. 397-416.
Joel Fried and Peter Howitt. “Credit Rationing and Implicit Contract Theory”, Journal of
Money, Credit and Banking, Volume 12, No:3 (August 1980), p. 485.
Bkz., J. Anna Gray and Ying Wu, “On the Equilibrium Credit Rationing and Interest Rates”,
Journal of Macroeconomics, Volume 17, No: 3 (Summer 1995), pp. 414-415.
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denge ortaya çÕkacaktÕr60. Birincisi, kredi arzÕnÕn arttÕ÷Õ ve tayÕnlamanÕn
gerçekleúmedi÷i, dolayÕsÕyla kredi arzÕ ile faiz oranÕ arasÕnda negatif yönlü
iliúkinin varoldu÷u denge durumudur. Standart piyasa özelliklerinin
sözkonusu oldu÷u bu durumda, artan kredi arzÕna ba÷lÕ olarak kredi faiz
oranÕ da düúecektir. økincisi, kredi daralmasÕnÕn oldu÷u ve bu úartlar altÕnda
tayÕnlamanÕn arttÕ÷Õ ve artan tayÕnlama ile birlikte kredi hacminin daha da
daraldÕ÷Õ denge durumudur. Bu denge koúullarÕnda kredi faizi ve mevduat
faizi düúmektedir. ùayet, kredi arzÕ faize göre daha esnek ise, bankanÕn
kredi getirisinin azalmasÕ nedeniyle kredi arzÕnda tekrar bir azalma ortaya
çÕkabilecektir. Üçüncüsü ise, kredi miktarÕnÕn ikinci denge düzeyinde
oluúacak kredi miktarÕndan daha fazla oldu÷u, ancak birinci dengede
oluúacak kredi miktarÕndan daha az oldu÷u denge durumudur. Bu durumda
banka tayÕnlama yapmaz, sadece kredi faiz oranlarÕnÕ artÕrÕr. Bu denge
düzeyinde, daralan krediler mevduat faiz oranlarÕnda düúüúe, kredi faiz
oranÕnda ise artÕúa yol açar. O halde tayÕnlamanÕn olmadÕ÷Õ durumlarda kredi
faiz oranÕ ve kredi arzÕ arasÕnda negatif bir iliúki ortaya çÕkarken,
tayÕnlamanÕn oldu÷u durumlarda bu iliúki pozitif olabilecektir.
Uygulamada ise kredilere uygulanan faiz oranÕ tekdüze de÷ildir. Faiz
oranlarÕ, kredi riskine, kredinin vadesine, kredinin tutarÕna, gösterilen
güvenceye, banka müúteri iliúkisine, kredi kayna÷ÕnÕn maliyetine, bankalarÕn
gelece÷e iliúkin beklentilerine göre de÷iúmektedir. BankalarÕn gelece÷e
iliúkin beklentileri kötümser ise, ödünç verilebilir fonlarÕ artsa bile bankalar
faiz oranÕnÕ düúürerek kredi hacmini geniúletmekten kaçÕnabilirler61.
Uygulamada bankalar arz edecekleri kredileri için bir baú fiyat (prime rate) ya
da maksimum faiz oranÕ belirlerler62. Baú fiyat uygulamasÕnda, bankalar kredi
taleplerini de÷erlendirirken iúletmenin durumuna göre bu oran üzerine risk
primi ekleyerek kredi faizini belirlerler. Maksimum faiz oranÕ uygulamasÕnda
ise bankalar kredi talebinde bulunanlarÕn nitelikleri ve risk durumlarÕna göre
bu orandan indirim yaparak kredi faiz oranÕnÕ saptarlar. Banka kredi vermek
istedi÷i iyi müúteri sözkonusu oldu÷unda ve kredi anlaúmasÕ yapmaya karar
verdi÷inde faiz oranÕnÕ anlamlÕ düzeye indirecektir. Zaten yüksek faiz oranÕnÕ
ödemeye razÕ olan bir kredi borçlusu banka için muteber de÷ildir.
2.1.6. TayÕnlamanÕn Reel Sektör Etkileri
BankalarÕn asimetrik bilgi problemleri nedeniyle kredi tayÕnlamasÕ
yapmalarÕ bir finansal baúarÕsÕzlÕk örne÷idir ve önemli makroekonomik
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Gray and Wu, a.g.m., pp. 414-415.
Akgüç, Ticaret BankalarÕnÕn Yönetimi, s. 485-486.
Her iki faiz oranÕnÕn hesaplanmasÕnda, bankalarÕn fon maliyeti, kâr marjÕ, genel giderler,
bankalararasÕ para piyasasÕ faiz oranlarÕ, alternatif yatÕrÕm araçlarÕndan sa÷lanabilecek getiri
oranlarÕ, ekonomik ve siyasi beklentiler gibi faktörler etkili olmaktadÕr. Bkz., Atiyas, Ersel ve
Öztürk, a.g.m., s. 17-19.
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sorunlara yol açmaktadÕr63. øúletmelerin banka kredisi temin edememeleri
finansman imkanlarÕnÕ daraltacak ve bir finansman açÕ÷Õ sorununa yol
açacaktÕr. Alternatif fon kaynaklarÕna sahip olmayan ve banka kredisine
ba÷ÕmlÕ olan iúletmeler yatÕrÕm projelerini ya erteleyecekler ya da projeyi
gerçekleútirmekten vazgeçeceklerdir. Kredi tayÕnlamasÕ, finansal kayna÷Õn
alternatif maliyetini artÕracaktÕr. TayÕnlanan bir iúletmenin, yatÕrÕm fÕrsatlarÕ
karúÕsÕnda ihtiyaç duydu÷u fonu iúletme dÕúÕ kaynaklardan sa÷lamasÕ
zorlaúÕr. TayÕnlama uygulamasÕnÕn çok kapsamlÕ olmadÕ÷Õ bir ortamda,
iúletmenin kredi talebi tam olarak dÕúlanmasa da piyasalarÕn temizlenmesi
için gereken süre uzar ve iúletme dÕúÕ borçlanmaya iliúkin iúlem maliyetleri
artar64. Bu durum iúletmelerin alternatif kredi kaynaklarÕna yönelmesine ve
banka kredisi ile di÷er kredi kaynaklarÕ arasÕnda ikameye neden olmaktadÕr.
Alternatif kredi kaynaklarÕndan biri ticari kredilerdir. Ticari krediler
iúletmelerin ticaret yaptÕklarÕ kiúi veya iúletmelerden borçlanmalarÕnÕ ifade
eder. TayÕnlamanÕn hem banka kredileri hem de ticari krediler cephesinden
gerçekleúmesi durumda ise, iúletme içi ve iúletme dÕúÕ fonlar arasÕndaki
ikame olana÷Õ azalaca÷Õ için, iúletmenin yatÕrÕm kararlarÕ önemli düzeyde
kendi gelirindeki dalgalanmalara ba÷ÕmlÕ hale gelmektedir65. Friedman ve
Kuttner’in belirttikleri gibi banka kredisi alamayan iúletmeler bono-tahvil
piyasasÕna yönelecektir. øúletmelerin bu davranÕúÕ -olumsuz ekonomik
koúullarÕn bir nevi sinyali olarak- bono ile tahvil getiri farkÕnÕn hÕzla büyümesi
ile sonuçlanacaktÕr66.
BankalarÕn kredi arzÕnÕ daraltmalarÕnÕn ekonomi açÕsÕndan önemini,
dengenin sa÷lanamadÕ÷Õ ekonometrik modeller ile ortaya koymaya çalÕúan
ampirik çalÕúmalar67, kredi piyasalarÕnda banka kredileri açÕsÕndan büyük bir
dengesizlik durumunun oldu÷unu göstermiúlerdir. Kredi arzÕnÕn azalmasÕ
karúÕsÕnda iúletmeler özellikle banka kredilerini ikame edecek alternatif
finansman kaynaklarÕna sahip de÷illerse makroekonomik açÕdan ciddi etkiler
ortaya çÕkacak ve milli gelir düúecektir68. Bu ba÷lamda, banka kredileri ile
ekonomik faaliyet arasÕnda pozitif yönlü bir iliúkinin oldu÷unu söylemek
mümkündür. Nitekim Blundell, Browne ve Manasse banka kredilerindeki
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Bruce Greenwald, Joseph Stiglitz and Andrew Weiss, “Macroeconomic Models with Equity
and Credit Rationing”, NBER Working Paper, No: 3533, December 1990, p. 2.
James R. Tybout, “Credit Rationing and Investment Behavior In A Developing Country”, The
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Tybout, “Credit Rationing and Investment Behavior In A Developing Country”, p. 599.
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dalgalanmalar ile üretim artÕúÕ arasÕnda istatistiksel bir iliúkinin oldu÷unu ve
banka kredilerinin nominal gelirin tahmin edilmesine yardÕmcÕ oldu÷unu ifade
etmiúlerdir69. Güven, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasÕndaki iliúkinin
yönünü istatistiksel olarak belirlemeye yönelik yaptÕ÷Õ çalÕúmasÕnda,
kredilerden büyümeye do÷ru bir nedenselli÷in oldu÷unu kanÕtlamÕútÕr70.
Aslan ve Küçükaksoy, özel sektör kredi hacmi ve reel ekonomik büyüme
verilerini kullanarak yaptÕklarÕ ampirik çalÕúmada finansal geliúmenin
ekonomik büyümenin nedeni oldu÷u bulgusuna ulaúmÕúlardÕr71. Bu
çalÕúmalardan hareketle, bankalarÕn kredi politikalarÕnÕn ve kredi verme
davranÕúlarÕndaki de÷iúikliklerin ekonomik faaliyetleri etkiledi÷i söylenebilir.
2.2. Teminat
Kredi sözleúmelerinde sadece borçlanÕlan miktar ve faiz oranÕ de÷il,
bunun yanÕsÕra fiyat-dÕúÕ úartlar olarak da ifade edilen ve kredinin geri
ödenmeme ihtimalini azaltan koúullar da yer almaktadÕr. Teminatlar bunlarÕn
içerisinde en önemli olanÕdÕr. Teminatlar, kredi borçlusunun kredinin
tamamÕnÕ ödeyememesi durumunda en azÕndan kÕsmi olarak ödenmesini
garanti eden, kredi borçlusunun taahhüt etti÷i finansal ve fiziki varlÕklardan
oluúmaktadÕr. Teminatlar, bankaya kredinin geri ödenmemesi durumunda
ilave bir gelir sa÷lamaktadÕr. Bir kredinin tam olarak teminatlandÕrÕlmasÕ
ekstrem bir durum olmakla birlikle, böyle bir uygulamada teminatÕn de÷eri,
kredi geri ödemesinde sözkonusu olabilecek herhangi bir eksikli÷i gidermede
yeterli olacaktÕr.
Uygulamada, yüksek düzeyde teminatlandÕrÕlmÕú krediler genellikle
hazine bonosu gibi düúük faiz oranlarÕ garantisi vermemektedir. Bunun
nedenlerinden biri de teminat de÷erinin belirsiz olmasÕ ve likiditiye
dönüútürülürken iúlem maliyetlerinin ortaya çÕkmasÕdÕr. Bunun bir sonucu
olarak, banka kredi müúterisinden talep etti÷i teminat miktarÕnÕ azaltÕlabilir,
fakat genellikle kredinin geri ödenmeme riskini ortadan kaldÕramaz72. Bu
ba÷lamda, asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda bankalarÕn kredi
verirken sözleúme hükümlerinde teminatlara büyük oranda yer vermesinin
bankanÕn kredi verme kararÕnÕ hangi yönde etkileyece÷i önemli bir tartÕúma
konusunu oluúturmaktadÕr.
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2.2.1. Asimetrik Bilgi ve Teminat
Bankalar kredi faaliyetlerinde ters seçim ve ahlaki tehlike etkilerinden
kaçÕnmak amacÕyla, verecekleri kredinin belirli bir yüzdesinin karúÕlÕ÷Õ olarak
müúteriden teminat talebinde bulunurlar. TeminatlarÕn iki temel fonksiyonu
vardÕr. Birincisi, kredinin geri ödenmemesi durumunda, kredi borçlusunun
teminat olarak verdi÷i varlÕklarda de÷er kaybÕ ortaya çÕkaca÷Õndan, teminat
kredi borçlusunun krediyi geri ödemesi için gerekli teúviki sa÷lar. økincisi,
kredinin geri ödenmemesi durumunda teminat olarak gösterilen varlÕklarÕn
mülkiyet hakkÕ bankaya devredilir73.
Teminat, banka ile kredi borçlusu arasÕnda bilgi asimetrisi oldu÷unda,
kredi verenin beklenen getirisini hesaplamada kolaylÕk sa÷lamaktadÕr.
Teminatlar, rasyonel bir beklentinin oluúmasÕ için gerekli olan bilgiyi bankaya
dolaylÕ olarak sa÷lar. Kredi borçlusunun kredi alÕrken ne kadar teminat
önerece÷i bankaya kredi borçlusu hakkÕnda bir fikir verecektir. Kredi
borçlusunun teminatlarÕ sa÷lamak için katlandÕ÷Õ iúlem maliyeti, kendisi ile
ilgili bilginin açÕ÷a çÕkmasÕnda dürüst davranmasÕnÕ sa÷lar ve daha iyi
kalitedeki projelere sahip olan kredi borçlularÕnÕn daha fazla teminat
vermesine yol açar74.
Bankalar genellikle, iúletme varlÕklarÕnÕn do÷ru açÕklanmasÕnÕ teúvik
etmek amacÕyla kredi sözleúmelerinde teminat gibi fiyat dÕúÕ úartlara yer
vermektedirler. Sonuçta, her bir yatÕrÕmcÕ baúarÕlÕ ya da baúarÕsÕz olacak bir
projeye yatÕrÕm yapar. Faaliyetlerini kredi alarak finanse edecek bir yatÕrÕmcÕ
projesinin baúarÕ ihtimalini bilirken, kredi veren kredi borçlularÕnÕn risk
farklÕlÕklarÕnÕ ex-ante algÕlayamaz. Bu nedenle kredi verenler faiz oranÕ, kredi
miktarÕ, teminat ve kredinin garanti altÕna alÕnma olasÕlÕklarÕnÕ içeren bir kredi
politikasÕ belirler ve böylece kredi borçlularÕnÕ onlarÕn sözleúme tercihleri
aracÕlÕ÷Õyla sÕnÕflandÕrÕrlar75. Kredi sözleúmeleri bu anlamda riskli ve riski
düúük kredi borçlularÕnÕ birbirinden ayÕrt etmek için “do÷al seleksiyon” iúlevi
görmektedir76.
Kredi sözleúmelerinde belirtilen teminat úartlarÕ, yüksek riskli ve düúük
riskli kredi borçlularÕnÕ úu úekilde ayrÕútÕracaktÕr: Teminattaki bir artÕú
karúÕsÕnda, faiz oranÕnda bir indirim yapÕlmasÕna razÕ gelenler, iflas etme
ihtimali daha düúük olan yatÕrÕmcÕlar olurken, iflas etme olasÕlÕ÷Õ daha yüksek
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olan yatÕrÕmcÕlar düúük teminatlÕ ve yüksek faiz oranÕnÕ içeren sözleúmeleri
tercih edeceklerdir. Teminat ile kredi borçlusunun yatÕrÕm projesinin risklili÷i
arasÕnda negatif bir iliúki vardÕr. E÷er krediyi geri ödeme ihtimali daha düúük
olanlar kredi alamÕyorlarsa bu durumda daha düúük riskli kredi borçlularÕnÕn
tercih ettikleri sözleúmelere baúvuracaklardÕr77.
Banka ve kredi borçlusu arasÕnda ex-ante simetrik bilgi olsa bile,
teminatlar aynÕ zamanda ahlaki tehlike sorunlarÕnÕ hafifletmeye yardÕmcÕ
olmaktadÕr. Eksik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda teminat yalnÕzca kredi
baúvurularÕnÕn niteli÷ini belirlemek için de÷il, aynÕ zamanda kredi
borçlusunun ipotek olarak gösterece÷i varlÕklara ba÷lÕ olarak ortaya çÕkacak
ahlaki tehlike açÕsÕndan da önemlidir78. Bu anlamda, teminatlar kredi
borçlusunun banka çÕkarlarÕna uygun hareket etmesini ve projeyi baúarÕsÕz
kÕlacak davranÕúlardan kaçÕnmasÕnÕ sa÷lar. Teminatlar, bankalarÕn kredi
verdikten sonra karúÕlaúacaklarÕ ahlaki risk sorununa bir sÕnÕr getirmeyi
mümkün kÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda teminatlar, kredi alan gruplarÕn bankanÕn
kredi riskini artÕrmayacak davranÕúlara yönelmelerini sa÷layan bir araç olarak
görülmektedir.
TeminatlarÕn ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarÕnÕ engellemede ne
derece etkili oldu÷u konusunda teorik literatürde iki farklÕ yaklaúÕm vardÕr.
Birinci yaklaúÕma göre, kredi sözleúmelerinde kredi borçlusunun taahhüt
etti÷i teminat, bankalarÕn karúÕ karúÕya kaldÕklarÕ ters seçim sorununu
azaltacaktÕr79. Bu yaklaúÕmda, düúük riskli kredi borçlularÕnÕn daha fazla
teminat verebilecekleri, çünkü bunlarÕn kaybetme ihtimallerinin zayÕf oldu÷u
düúünülür. Kredi alÕcÕsÕnÕn kalitesi ile sözleúmede belirtilen teminat miktarÕ
arasÕnda pozitif bir ba÷lantÕ vardÕr80. økinci yaklaúÕmda ise, bankalarÕn kredi
verirken borçlulardan talep etti÷i teminat miktarÕnÕ artÕrmasÕ ile kredinin geri
ödememe riskinin artaca÷Õ belirtilir. Bu yaklaúÕmda teminatlar ile geri
ödememe riski arasÕnda pozitif de÷il, tam tersine negatif bir iliúkinin geçerli
olaca÷Õ öne sürülmektedir81. Toplumdaki tüm bireylerin aynÕ fayda
fonksiyonuna sahip olduklarÕ varsayÕldÕ÷Õnda, daha varlÕklÕ ve zengin bireyler
77
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daha fazla risk üstlenmeye e÷ilimli olacaklardÕr. Buna ba÷lÕ olarak, ters
seçim etkisi teminatlarÕn ortaya çÕkaraca÷Õ pozitif etkileri ortadan
kaldÕracaktÕr. BankanÕn, kredi borçlusundan istedi÷i teminat miktarÕnÕn belirli
bir yüzdeyi aúmasÕ durumunda bankanÕn beklenen getirisi de düúecektir82. O
halde, kredi borçlularÕndan talep edilen teminat miktarÕ arttÕkça kredi riski de
artacaktÕr. Kredi riski iki nedenle artar83. Birincisi, bankalar kendilerini yüksek
bir teminat düzeyi ile korumak istediklerinde, potansiyel kredi borçlularÕnÕn
yeterli düzeyde bir ön elemesini yapmada daha az çaba gösterecekleri için
risk artar. Di÷er taraftan, projelerinin finansmanÕnÕ sa÷lamak için teminatlarÕn
tümünü karúÕlamaya istekli olan, ancak iflas etme ihtimalini hafife alan
iyimser iú adamlarÕnÕn varlÕ÷Õ kredi riskinin artÕúÕna yol açacaktÕr.
FarklÕ yaklaúÕmlara ra÷men, kredi faaliyetlerinde kredi riskini azaltmaya
yönelik olarak teminat sÕklÕkla baúvurulan bir yöntemdir. Özellikle,
enflasyonist bir ortamda teminat kullanÕmÕ daha fazla yaygÕndÕr. Belirsizli÷in
daha büyük oldu÷u bir ortamda, kredi verenler daha fazla riskten kaçÕnma
e÷ilimi gösterirler. Artan enflasyon, varlÕklarÕn de÷erlemesini ve bir kredi
alÕcÕsÕnÕn kredi de÷erlili÷ini tespit etmeyi zorlaútÕrmaktadÕr. AynÕ úekilde,
enflasyondaki artÕú varolan bilginin de÷er kaybetmesine yol açaca÷Õndan,
belirli bir maliyeti olan ek bilginin yaratÕlma ihtiyacÕnÕ artmaktadÕr. BankalarÕn,
kredi borçlularÕnÕ risklilik açÕsÕndan elemeleri hem do÷rudan hem de dolaylÕ
bilginin transfer edilmesini sa÷layacak ek bilginin yaratÕlmasÕnÕ gerektirir. Bu
nedenle enflasyon düzeyi ile kredi sözleúmelerinde talep edilen teminat
miktarÕ arasÕnda pozitif bir iliúki vardÕr84. Buna göre enflasyon belirsizli÷inin
oldu÷u ve fiyatlar genel seviyesinin arttÕ÷Õ bir ortamda kredi müúterilerinin
kredi de÷erlili÷i de de÷iúece÷inden, bankalar kredi riskini azaltmak için
kredilerin daha büyük bir yüzdesine karúÕlÕk teminat talebinde
bulunacaklardÕr.
2.2.2. Teminat ve TayÕnlama
Tam bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda bankalarÕn teminat talebinde
bulunmalarÕna gerek yoktur. Çünkü kredi alÕcÕlarÕ hakkÕnda tam bilgiye sahip
olan bankalar, onlarÕ risk düzeylerine göre kolaylÕkla sÕnÕflandÕrabilirler. Tam
bilginin oldu÷u denge düzeyinde teminatlar sÕfÕra eúit olacaktÕr. Eksik bilginin
oldu÷u
gerçek
bir
dünyada
ise
bankalar
kredi
alÕcÕlarÕnÕn
özelliklerini/kalitelerini bilmek isterler. Çünkü bankalarÕn kredilerden
sa÷layaca÷Õ getiri ve kârlÕlÕk, kredi borçlusunun krediyi geri ödeme olasÕlÕ÷Õna
ba÷lÕdÕr.
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TeminatÕn, kredi tayÕnlamasÕnÕ ortadan kaldÕrÕp kaldÕrmayaca÷Õ
konusunda farklÕ görüúler vardÕr. Teminat, kredi alÕcÕsÕnÕn riskten daha fazla
kaçÕnmasÕna ve buna ba÷lÕ olarak krediden beklenen getirinin artmasÕna yol
açacaktÕr. Talep edilen teminat miktarÕndaki artÕú, ilk baúta bankalarÕn kredi
portföyünün daha risksiz olmasÕnÕ sa÷lar, fakat temiat artÕúÕnÕn devam etmesi
kredi baúvurularÕnÕn tümünü ters yönde etkileyebilir85; düúük riskli kredi
alÕcÕlarÕnÕn düúük getiri oranlÕ projeye sahip olmalarÕ ve ortalamada düúük
gelire sahip olan bir yapÕ göstermeleri nedeniyle teminat miktarÕnÕn belli bir
düzeyden sonra artmasÕ, sözkonusu alÕcÕlarÕn istenilen teminatlarÕ vermek
istememelerine neden olacaktÕr. Böylelikle, riski düúük olan kredi alÕcÕlarÕ
kredi baúvurularÕnÕ azaltacak ya da piyasadan çÕkacaklardÕr. Bu ise
bankalarÕn daha riskli kredi alÕcÕlarÕ ile karúÕ karúÕya kalmasÕ demektir. Di÷er
taraftan, bireyler aynÕ fayda fonksiyonu ve aynÕ yatÕrÕm fÕrsatlarÕna sahip
olsalar bile daha varlÕklÕ bireyler, daha az varlÕklÕ bireylere göre daha fazla
teminat vermek isteyecekler, bu ise bireylerin daha riskli projeleri tercih
etmelerine yol açacaktÕr. AyrÕca bir kredi alÕcÕsÕnÕn risk üstlenmeye yatkÕn
olmasÕ daha sonra yine riskli projelere yönelmesini teúvik edecektir. Bu
olasÕlÕklara ba÷lÕ olarak oluúacak ters seçim etkisi, teminatlarÕn yarataca÷Õ
pozitif etkiyi azaltabilecektir. Bu durumda bankanÕn beklenen getirisi,
bankanÕn talep etti÷i teminat miktarÕnÕn belli bir düzeyi aúmasÕ durumunda
düúebilecektir.
Kredi alÕcÕlarÕ risk açÕsÕndan nötr olsalar bile teminat miktarÕndaki artÕú,
ters seçim etkisine yol açabilecektir86. Bu nedenle bankalar, talep fazlalÕ÷ÕnÕ
ortadan kaldÕrmak için teminat miktarÕnÕ artÕrmak istemeyecekler ve bunu
yaptÕklarÕ takdirde getirileri düúecektir. AyrÕca, ters seçim sorununun oldu÷u
bir ortamda, bu sorunu elimine etmek için kredi borçlularÕndan teminat
alÕnmasÕ, ahlaki tehlike sorunlarÕnÕ teúvik edecektir87. Bu görüúler
çerçevesinde, bankalar teminatÕ bir tayÕnlama aracÕ olarak kullanmayÕ tercih
etmeyebilirler. Çünkü teminat miktarÕndaki artÕú (tÕpkÕ faiz oranÕ artÕúÕ gibi),
ters seçim ve ahlaki tehlike etkilerinden dolayÕ kredi verenlerin beklenen
getirilerinde bir düúüúe yol açabilmektedir.
Bankalar arasÕndaki rekabetin düzeyi de, kredi talebinde bulunanlardan
talep edilecek teminatlarÕn miktarÕnÕ, hatta kredi tayÕnlamasÕnÕn boyutunu
belirleyebilir88. Teminat miktarÕ rekabetin derecesiyle birlikte azalmaktadÕr.
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Asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasasÕnda, oligopolistik yapÕdaki bankalarÕn
yanÕsÕra monopolistik bankalar da kredi tayÕnlamasÕ yoluyla ters seçim
sorununu çözmeye çalÕúÕrlar. Kredi tayÕnlamasÕ teminat miktarÕyla birlikte
artar. DolayÕsÕyla, bankalar arasÕndaki rekabet düzeyinin düúük olmasÕ daha
yüksek teminat miktarÕnÕ ve daha fazla kredi tayÕnlamasÕnÕ ortaya
çÕkarmaktadÕr. Özellikle, kurumsal düzenlemelerin yetersiz oldu÷u kredi
piyasalarÕnda, bankalar ahlaki tehlike sorununu çözmek ve piyasa gücüne
dayanan rantÕ elde etmek için teminat yöntemini kullanmaktadÕrlar89.
Öte yandan, tam bilginin olmadÕ÷Õ piyasalarda bankalarÕn kredi alÕcÕlarÕnÕ
risklilik açÕsÕndan elemek amacÕyla teminat ve faiz oranÕ yöntemlerine dayalÕ
olarak rekabet etmeleri durumunda, dengede kredi tayÕnlamasÕnÕn ortaya
çÕkmayaca÷ÕnÕ ileri süren görüúler de vardÕr90. Buna göre teminat kredi
alÕcÕsÕnÕn yüksek getirili, ancak yüksek riskli projelere yönelmemesi
noktasÕnda bir baskÕ unsuru oluúturacaktÕr. Böylelikle teminatlar kredi
baúvurusunda bulunanlarÕn yükümlülüklerini yerine getirmeme riski ile ilgili
bilginin ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Teminat miktarÕndaki artÕú, kredi
borçlularÕnÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕna yardÕmcÕ olacak, bu sÕnÕflandÕrmanÕn
kalitesini iyileútirecek ve daha güvenli yatÕrÕm projelerinin tercih edilmesine
yol açarak denge durumunda bir tayÕnlamanÕn ortaya çÕkmasÕnÕ
engelleyecektir91.
TeminatlarÕn kredi riskini azaltÕp azaltmayaca÷Õ ve buna ba÷lÕ olarak
bankalarÕn kredi tayÕnlamasÕ yapmalarÕnÕ engelleyip engellemeyece÷i
hususunda farklÕ görüúler olmasÕna ra÷men, uygulamada bankalar teminat
yöntemine genellikle baúvurmaktadÕrlar. Ancak, teminatlarÕn kredilerin geri
dönmeme riskini ne oranda azalttÕ÷Õ ya da kredilerin geri ödenmemesi
durumunda banka zararÕnÕ ne ölçüde telafi edilece÷i tartÕúmalÕdÕr. Özellikle,
geliúmekte olan ülkelerde teminat olarak gösterilen varlÕklarÕn piyasasÕnÕn
çok likit olmamasÕ bu konudaki önemli zorluklardan birini oluúturmaktadÕr.
2.2.3. Geliúmekte Olan Ülkelerde Asimetrik Bilgi ve Teminat
Geliúmekte olan ekonomilerde, bankalar iúletme yatÕrÕmlarÕnÕn finanse
edilmesinde merkezi bir role sahiptir. Oysa sanayileúmiú batÕ ülkelerinde,
iúletmeler yeni bir yatÕrÕm yaparken gerekli finansmanÕn büyük bir kÕsmÕnÕ
(%70) özkaynaklarÕndan karúÕlarken sadece küçük bir kÕsmÕ (%25) için
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Hainz, a.g.m., p. 241.
Bkz. Bester, a.g.m., pp. 850-855; Chan and Kanatas, a.g.m., pp. 84-95; Besanko and
Thakor, a.g.m., pp. 671-689. Bu iktisatçÕlar, sÕnÕrsÕz teminat uygulamasÕ sonucu kredi
tayÕnlamasÕnÕn olmayaca÷ÕnÕ ileri sürmüúlerdir.
Helmut Bester, “The Role of Collateral in Credit Markets with Imperfect Information”,
European Economic Review, Volume 31, No: 4 (June 1987), pp. 887-899; Bester, a.g.e.,
pp. 850-855.
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bankadan kredi alÕrlar92. Bu ülkelerde, ticari krediler ile bono ve tahvil
çÕkararak borçlanma, iúletmelerin finansmanÕnda çok daha küçük bir rol
oynamaktadÕr. Geliúmekte olan ekonomilerde ise iúletmeler, iúletme içi
finansman kaynaklarÕnÕ kullanmak için yeterli kâr birikimine sahip de÷ildirler.
AyrÕca hisse senedi ve tahvil piyasasÕnda faaliyet gösteren kurumlar, iúletme
dÕúÕ finansmanda önemli bir rol oynayacak ölçüde yeterince geliúmemiútir.
Bu ise bankalar aracÕlÕ÷Õyla sa÷lanan dÕú finansmanÕ iúletmeler için tek
alternatif haline getirmektedir93.
Geliúmekte olan ekonomilerde finansal sistem tümüyle banka temeline
dayanmakla birlikte, bankalarÕn aracÕlÕk iúlevinin derecesi arzu edilen
seviyeden daha düúüktür. Bu ekonomilerde bankalarÕn aracÕlÕk iúlevini
aksatan önemli bir unsur, bankalarÕn potansiyel müúterileri hakkÕnda yeterli
bilgiyi yaratamamalarÕdÕr. Bankalar yatÕrÕm projesinin kârlÕlÕ÷Õ hakkÕnda, kredi
baúvurusunda bulunan iúletme yöneticisinden daha az bilgiye sahiptir ve bu
nedenle ters seçim sorunuyla karúÕ karúÕya kalmaktadÕrlar. BankalarÕn kredi
baúvurularÕnÕ yeterli bir ön elemeden geçirememeleri, geri ödeme olasÕlÕ÷Õ
düúük krediler verilmesi ile sonuçlanmaktadÕr94.
Ters seçim sorunuyla karúÕlaúan bankalarÕn, kredi riskini azaltmak
amacÕyla ço÷unlukla uyguladÕklarÕ yöntemlerden biri teminatlandÕrmadÕr.
TeminatlandÕrmanÕn tüm zorluklarÕna ra÷men, bu ülkelerde teminat iki temel
sorunu çözmek için kullanÕlmaktadÕr95. Bunlardan birincisi ters seçim
sorununu azaltmak ya da ortadan kaldÕrmak için farklÕ türde sözleúme
uygulamalarÕnÕ sa÷lamaktÕr. Örne÷in, düúük faiz ve yüksek teminatÕ içeren
bir sözleúme türünün seçilmesi düúük riske sahip bir iúletme sinyali
verecektir. TeminatlandÕrma aynÕ zamanda ex-ante (dönem baúÕ) ahlaki
tehlike sorununu engelleyecek bir yöntem sunmaktadÕr, çünkü projenin
baúarÕsÕz olmamasÕ için yöneticinin daha fazla çaba sarf etmesini
sa÷lamaktadÕr.
Geliúmekte olan ekonomilerde kredi sözleúmelerinde teminat gibi
úartlara yer verilmesi üç temel sorunu ortaya çÕkarmaktadÕr. Bunlardan
birincisi, teminatlandÕrÕlan varlÕklarÕn de÷erlendirilmesi, ikincisi teminatlandÕrma
süreci ve son olarak teminatlarÕn likiditeye dönüútürülmesi ile ilgili sorunlardÕr96.
Bu ülkelerde kredi piyasalarÕnÕn yasal ve kurumsal ortam açÕsÕndan yetersiz
olmasÕ nedeniyle etkin bir “teminatlandÕrma” yapÕlamamaktadÕr. Krediler
genellikle teminatlandÕrÕlmasÕna ra÷men bunun çok fazla bir anlamÕ
92
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Monika Schnitzer, “Enterprise Restructuring and Bank Competition in Transition
Economies”, Economics of Transition, Volume 7, No: 1 (March1999), p. 134.
Schnitzer, a.g.m., p. 134.
Monika Schnitzer, “On The Role of Bank Competition for Corporate Finance and Corporate
Control in Transition Economies”, Journal of Institutional and Theoretical Economics,
Volume 155, No: 1 (March 1999), p. 23.
Bester, a.g.m., pp. 854.
Hainz, a.g.m., p. 242.
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kalmamaktadÕr. Çünkü teminat olarak
devralma konusunda hem yasal olarak
karúÕlaúÕlmaktadÕr. AyrÕca, teminat olarak
sÕkÕ iç kontroller nedeniyle çok likit
dönüútürülmesini engellemektedir97.

gösterilen mallarÕn mülkiyetini
hem de uygulamada zorluklarla
gösterilen varlÕklarÕn piyasasÕnÕn
olmamasÕ, teminatlarÕn nakde

Geliúmekte olan ekonomilerde bankalarÕn aracÕlÕk iúlevinin zayÕf
olmasÕnÕn nedeni genellikle yasal ve kurumsal düzenlemelerin yeterli
olmamasÕna ba÷lanÕr. Oysa, asimetrik bilgiden kaynaklanan sorunlar
bankalarÕn aracÕlÕk iúlevini önemli düzeyde aksatmaktadÕr. Banka ve iúletme
arasÕnda, iúletme bilançolarÕndan sa÷lanan bilginin kÕsÕtlÕ olmasÕ nedeniyle
asimetrik bilgi ortaya çÕkmakta, bu nedenle bankalar kredi faaliyetlerinde
yo÷un teminat kullanÕmÕna gitmektedirler. Bu ise kredi alÕcÕlarÕnÕn uygun
olmayan sözleúmeleri seçmelerine ve tayÕnlamaya neden olmaktadÕr98.
DolayÕsÕyla, geliúmekte olan ülkelerde bankalarÕn kredi davranÕúÕnÕ etkileyen
önemli bir unsur yasal ve kurumsal düzenlemeler olmakla birlikte asimetrik
bilgi probleminin derecesini etkileyen unsurlar da önemlidir. Bu ba÷lamda,
faiz oranÕ, teminat gibi kredi sözleúmelerinin úartlarÕnÕ temsil eden unsurlarÕn
yanÕ sÕra banka-müúteri iliúkisi de bankalarÕn kredi faaliyetlerinde önem
kazanan bir konudur.
2.3. Müúteri øliúkileri
2.3.1. Asimetrik Bilgi ve Banka-Müúteri øliúkileri
BankalarÕn kredi politikasÕ, bireysel ve kurumsal müúterilerin kredi
iúlemlerinde uygulanan birtakÕm ilkeler bütününe dayanmaktadÕr. BankalarÕn,
kredi taleplerini de÷erlendirirken kredi limitleri, müúterinin özellikleri, faiz
oranÕ ve vade gibi konularda dikkate aldÕklarÕ unsurlar kredi politikasÕnÕ
oluúturur. Bu politikalar çerçevesinde, bankalar müúterileriyle uzun vadeli
iliúkiler kurarak mevduatlarÕ banka bünyesinde tutmaya çalÕúÕrlar. Kredi
müúterisi ile banka arasÕndaki iliúkinin uzunlu÷u, bankanÕn iúletmeye kredi
verip vermeme kararÕnÕ etkilemektedir. Çünkü banka ve kredi borçlusu
arasÕnda varolan uzun vadeli iliúki asimetrik bilgi problemlerini
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Schnitzer, a.g.m., p. 135.
Hainz, a.g.m., pp. 225. Hainz bankalarÕn aracÕlÕk iúlevinin aksamasÕnÕ aúÕrÕ teminatlandÕrma
nedeniyle ortaya çÕkan tayÕnlama ile açÕklayarak yeni bir bakÕú açÕsÕ sunmuútur. BankalarÕn
aracÕlÕk iúlevinin niçin aksadÕ÷ÕnÕ belirlemeye çalÕúan di÷er araútÕrmalar, bankacÕlÕk
sektöründeki sÕnÕrlandÕrmalarÕ ve yasal düzenlemelerin yetersiz olmasÕnÕ finansal aracÕlÕ÷Õn
derinleúmesinin önünde bir engel olarak görmüúlerdir. Bu konu ile ilgili baúlÕca makaleler
úunlardÕr, Phillip Rother, “Explaining The Behavior of Financial Intermediation: Evidence
from Transition Economies”, IMF Working Paper, No: WP/99/36, 1999; James E. McNulty
and Joel T. Harper, “Legal Systems, Financial Intermediation and the Development of Loan
Relationship in the Transitional Economies of Central and Eastern Europe”, The Quarterly
Review of Economics and Finance, Volume 47, No: 1 (March 2007), pp. 55-68.

76

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

azaltmaktadÕr99. Daha uzun bir iliúki bankanÕn iúletmenin mali durumu
hakkÕnda özel bilgiyi elde etmesini ve geliútirmesini sa÷lar100. øúletmenin ne
zamandan beri faaliyet gösterdi÷i genel bir bilgidir. Oysa bankanÕn iúletme ile
iliúkisinin uzunlu÷u sadece bankanÕn elde edebilece÷i özel bilgiyi
yansÕtmaktadÕr. Bu tÕpkÕ gözetleme yaparak iúletme hakkÕnda toplanan bilgi
ile iúletmenin itibarÕnÕn bir sonucu olarak elde edilen bilgi arasÕndaki farka
benzer101.
BankanÕn, kredi iúlemleri dÕúÕnda iliúkisi olan müúterileri herhangi bir
iliúkisinin olmadÕ÷Õ müúterilere tercih etmesi de beklenir. Genellikle bankalar
kendi hizmetlerinden yararlanan ve bankada daha önce mevduat bulunduran
müúterilerine kredi açma konusunda daha esnektirler ve kendilerine yakÕn
birey veya iúletmelerle çalÕúmayÕ tercih ederler. Bunun nedeni, bankaya
yakÕn bulunan birey ve iúletmelerin, bankalarÕn sundu÷u di÷er hizmetlerden
yararlanma olasÕlÕ÷ÕnÕn daha fazla olmasÕ, istihbaratÕn kolay yapÕlmasÕ ve
kredinin kolay izlenmesidir102.
Banka ve müúteri iliúkileri, kredi sözleúmesi úartlarÕnÕn belirlenmesinde
de önemli bir rol oynamaktadÕr. Bankalar kurduklarÕ müúteri iliúkileri
sayesinde kredi borçlusu hakkÕnda özel bilgiyi elde eder ve bu bilgiyi kredi
sözleúmesi úartlarÕna uyarlarlar103. Bu nedenle, banka-müúteri iliúkilerinin
süreklili÷i kredi fiyatlarÕnÕn belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
BankalarÕn kredi verme politikalarÕnda müúteri iliúkilerinin önemini
vurgulayan ilk çalÕúmalarda104, bir bankanÕn kredi fiyatlama politikasÕnÕn
altÕnda yatan esas faktörün, bankanÕn sadÕk müúteri portföyü ve müúterilerin
mevduatlarÕ üzerinde yarattÕ÷Õ etki oldu÷u belirtilmiútir. Buna göre, banka
kredi verirken, bankada sürekli bir mevduat hesabÕ bulunan iúletmeye
öncelik hakkÕ sa÷lamaktadÕr. Banka ile yerleúik bir iliúkisi bulunan iúletmenin
kredi talebinin karúÕlanmasÕ açÕsÕndan avantajlÕ olaca÷Õ düúünülür. Hatta,
kredi faiz oranÕnÕn, kredi arz ve talebini eúitleyecek seviyede oluúmamasÕ,
bazÕ
çalÕúmalarda
müúteri
iliúkilerinin
önemine
ba÷lÕ
olarak
açÕklanmaktadÕr105.
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Rebel A. Cole, “The Importance of Relationships to The Availability of Credit”, Journal of
Banking and Finance, Volume 22, No: 6-8 (August 1998), p. 963.
Cole, a.g.m., pp. 960-962
Allen N. Berger and Gregory F. Udell, “Relationship Lending and Lines of Credit in Small
Firm Finance”, The Journal of Business, Volume 68, No: 3 (July 1995), p. 360.
Nurhan AydÕn, BankacÕlÕk UygulamalarÕ, Eskiúehir: Anadolu Üniversitesi YayÕnÕ, 2006, s.
149.
Berger and Udell, a.g.m., p. 352.
Donald R. Hodgman, “The Deposit Relationship and Commercial Bank Investment
Behavior”, The Review of Economics and Statistics, Volume 43, No: 3 (August 1961), pp.
257-268; Edward J. Kane and Burton G. Malkiel, “Bank Portfolio Allocation, Deposit
Variability and Availability Doctrine”, The Quarterly Journal of Economics, Volume 76,
(February 1965), pp.113-134.
Kredi faiz oranÕnÕn belirlenmesinde müúteri iliúkilerinin rolü ile ilgili olarak Mitchell A.
Petersen and Raghuram G. Rajan, “The Effect of Credit Market Competition on Lending
Relationships”, The Ouarterly Journal of Economics, Volume 110, No: 2 (May 1995), pp.
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Öte yandan, bir iúletme ve banka arasÕndaki mevcut iliúkinin niteli÷i de
önemlidir. BankanÕn bir iúletme ile sürdürdü÷ü iliúkisinden sa÷layaca÷Õ en
büyük yarar, iúletmenin kredi de÷erlili÷inin anlaúÕlmasÕnÕ sa÷layacak bilgiyi
elde etmesidir. øúletmenin kredi de÷erlili÷ini do÷ru bir úekilde ölçebilen
bankanÕn ilgili iúletmeye kredi verme olasÕlÕ÷Õ artacaktÕr106. Böylelikle, bir
iúletmeye kredi veren banka, kredi borçlusunun özellikleri hakkÕnda di÷er
bankalardan daha fazla bilgi edinmekte ve bankalar arasÕnda bilgi asimetrisi
oluúmaktadÕr. Bu bilgi asimetrisi bankalarÕn eski müúterilerinden bazÕ rantlar
elde etmesini sa÷lamaktadÕr107. Finansal hizmetleri birden fazla bankadan
sa÷layan bir iúletme üzerinde potansiyel bankalarÕn yarataca÷Õ özel bilgi, tek
bir bankanÕn yarataca÷Õ bilgiden daha az de÷erlidir. Buna ba÷lÕ olarak bir
iúletmenin bankalarla kurdu÷u çoklu iliúkiler, banka tarafÕndan yaratÕlan özel
bilginin de÷erini azaltmaktadÕr. Bir banka tarafÕndan yaratÕlan bilginin di÷er
bankalar tarafÕndan paylaúÕlmasÕ bankayÕ kredi vermede isteksizli÷e itebilir.
BankanÕn, müúteri bilgisini oluúturmak için maliyetin tümüne katlanÕrken,
faydasÕnÕ di÷er bankalarla paylaúmasÕ “bedavacÕlÕk” problemine yol
açacaktÕr. Bu nedenle, iúletmenin finansal hizmetleri aldÕ÷Õ banka sayÕsÕ da
iúletmenin kredi kalitesini de÷erlendirmede esas alÕnmaktadÕr108. Bankamüúteri iliúkisinin zaman açÕsÕndan uzunlu÷u ve bu iliúkinin niteli÷i bankalarÕn
kredi davranÕúÕna yön verebilecek özellikte oldu÷undan, bankalar kredi arzÕnÕ
daratmak istediklerinde müúteri iliúkilerinin zayÕf oldu÷u kredi alÕcÕlarÕna
önceli÷i vereceklerdir.
2.3.2. Müúteri GruplarÕna Göre TayÕnlama
Bankalar, risklilik derecelerine göre kredi müúterilerini sÕnÕflandÕrmakta
ve tayÕnlamayÕ bu sÕnÕflandÕrmaya göre yapabilmektedirler. Jaffee ve
Modigliani’nin kredi tayÕnlamasÕ teorisinde109 bankalarÕn kredi tayÕnlamasÕnÕ
müúteri gruplarÕna göre yapaca÷Õ ifade edilmiútir. Bu teori bankalarÕn, kredi
talebinde bulunan iúletmeleri büyüklüklerine ve faaliyet gösterdikleri endüstri
alanÕna göre oluúturulan objektif kriterler çerçevesinde sÕnÕflandÕrarak
tayÕnlama yaptÕklarÕ görüúüne dayanmaktadÕr. Banka her bir grup için - bu
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407-443; Arnoud W. A. Boot and Anjan V. Thakor, “Moral Hazard and Secured Lending in
an Infinitely Repeated Credit Market Game”, International Economic Review, Volume 35,
No: 4 (November 1994), pp. 899-920 banka ve kredi borçlusu arasÕndaki iliúkinin
süreklili÷ine ba÷lÕ olarak kredi faiz oranlarÕnÕn düúece÷ini belirtmiúler, Stuart I. Greenbaum,
George Kanatas and Itzhak Venezia, “Equilibrium Loan Pricing Under The Bank-Client
Relationship”, Journal of Banking and Finance, Volume 13, No: 2 (May 1989), pp.221235; Steven A. Sharpe, “Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A
Stylized Model of Customer Relationship”, The Journal of Finance, Volume 45, No: 4
(September 1990), pp. 1069-1087 ise tam tersine zaman içerisinde kredi faiz oranlarÕnÕn
artaca÷ÕnÕ öne sürmüúlerdir.
Cole, a.g.m., p. 960.
Steven A. Sharpe, “Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A
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Cole, a.g.m., pp. 963-976.
Dwight M. Jaffee and Franco Modigliani, “A Theory and Test of Credit Rationing”, American
Economic Review, Volume 59, No: 5 (December 1969), pp. 850-870.
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grup içinde yer alan iúletmelerin risk ve kredi talep miktarlarÕ farklÕ olmasÕna
ra÷men - tek bir faiz oranÕ belirler ve aynÕ grup içerisinde yer alan bir
iúletmenin kredi talebinin, bankanÕn kredi arzÕndan fazla olmasÕ durumunda
tayÕnlamayÕ gerçekleútirir. DolayÕsÕyla her bir müúteri grubuna tahsis edilecek
kredi oranÕ banka kârÕnÕ maksimize edecek úekilde belirlense de, grup
içindeki bazÕ iúletmelere kredi verilmeyecektir. Bu tür iúletmelere bankanÕn
teklif etti÷i kredi miktarÕ talep edilenden daha küçüktür. Sonuçta, hem kredi
talebi hem de kredi riski ortalamadan daha yüksek olan iúletmeler
tayÕnlanÕrlar. Bir iúletmenin daha fazla kredi alabilmek için daha yüksek faiz
oranÕ teklifinde bulunmasÕ bu gerçe÷i de÷iútirmemektedir.
Kredi talebinde bulunanlar risklilik açÕsÕndan gruplara ayrÕldÕ÷Õnda, kredi
faiz oranlarÕ her bir gruba verilen kredinin beklenen getirisi mevduat faiz
oranÕna eúit olacak úekilde belirlenecektir. Rekabetçi dengede tüm krediler
aynÕ beklenen getiriye sahip olmak durumundadÕr, bu oran ise mevduatlarÕn
maliyetini göstermektedir110. TayÕnlamanÕn hangi müúteri grubu için
yapÕlaca÷Õ úekil 2.7.’de görülmektedir.

ùekil 2-11: Müúteri GruplarÕ ve TayÕnlama

Kaynak: Jaffee and Stiglitz, a.g.m., p. 859.

Müúteri gruplarÕ üç grupta ele alÕnabilir:
Birinci tip kredi alÕcÕlarÕ, kredi talepleri tümüyle reddedilen gruptur. Bunun
nedeni, bu gruptaki müúterilere verilecek kredilerden elde edilecek getiriyi
bankanÕn beklenen getirisine ulaútÕracak düzeyde bir faiz oranÕnÕn
olmamasÕdÕr.
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økinci tip kredi alÕcÕlarÕ, kredi talepleri tümüyle karúÕlanan gruptur. Çünkü
bankalar kredi vermek için aktif bir úekilde rekabet etmektedirler. Ancak, bu
tür kredi müúterilerine verilecek kredinin beklenen getirisi, bankanÕn daha
yüksek faiz oranÕ uyguladÕ÷Õnda elde edece÷i maksimum beklenen getiriden
daha azdÕr.
Üçüncü tip kredi alÕcÕlarÕ marjinal gruptur. Bu grup kredi tayÕnlamasÕna en
fazla maruz kalan iúletmelerden oluúmaktadÕr. Bu grupta yer alan kredi
alÕcÕlarÕnÕn bazÕlarÕ kredi alabilirken, di÷erlerinin kredi talepleri tamamen
reddedilir. Kredinin elde edilebilirli÷inin ilk etkisi, daima bu marjinal grup
üzerinde ortaya çÕkmaktadÕr. Bu grupta yer alan kredi alÕcÕlarÕna uygulanacak
faiz oranÕ hiç de÷iúmezken, kredi alÕcÕlarÕnÕn büyük ço÷unlu÷unun kredi
talepleri karúÕlanmaz111. Marjinal grubun kredi tayÕnlamasÕ, grup sayÕsÕ az
oldu÷u zaman daha önemli olacaktÕr. Grup sayÕsÕnÕn artmasÕ ile marjinal
gruptaki kredi alÕcÕlarÕnÕn sayÕsÕ ve dolayÕsÕyla kredi tayÕnlamasÕnÕn boyutu
azalacaktÕr112.
2.4. BankalarÕn øúletme Tercihleri
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemleri ÕúÕ÷Õnda geliútirilen kredi
tayÕnlamasÕ denge modellerinde, bilgisel anlamda saydam olmayan
iúletmelerin kredinin elde edilebilirli÷inde olumsuzlu÷a maruz kalacaklarÕ ileri
sürülmektedir. Bilgisel saydamlÕ÷Õn olmadÕ÷Õ ve asimetrik bilgi sorunlarÕnÕn
en fazla ortaya çÕktÕ÷Õ iúletmeler, sermaye piyasalarÕndan borçlanma
olanaklarÕ çok zayÕf olan küçük iúletmelerdir113. Küçük iúletmeler faaliyetlerini
finanse edecek yeterli kaynaklara sahip olmadÕklarÕ için dÕú finansmana
ba÷ÕmlÕ hale gelmektedirler. Bir iúletmenin faaliyetlerinde dÕú finansmana
baúvurmasÕ iúletme içinde yaratÕlan fonlara göre daha pahalÕdÕr114. DÕú
finansman sa÷lama olana÷Õ açÕsÕndan büyük ve küçük iúletmeler arasÕnda
farklÕlÕklar vardÕr. Büyük iúletmeler genellikle sermaye piyasalarÕndan
borçlanÕrken, küçük iúletmeler özellikle ticari bankalar baúta olmak üzere
finansal aracÕ kurumlara ba÷ÕmlÕ hale gelmektedir115.
Küçük iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale gelmelerinde en
önemli nedenlerden biri, bu iúletmelerin sermaye piyasalarÕndan borçlanma
imkanlarÕnÕn kÕsÕtlÕ olmasÕdÕr. Örne÷in, bir iúletme banka dÕúÕ kaynaklarla,
111
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Jaffee and Stiglitz, a.g.m., p. 860.
John G. Riley, “Credit Rationing: A Further Remark”, The American Economic Review,
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Cole, a.g.m. p. 960; Allen N. Berger and Gregory F. Udell, “Relationship Lending and Lines
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Michael C. Jensen and William H. Mecking, “Theory of The Firm: Managerial Behavior,
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4 (October 1976), p. 315.
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mesela finansman bonosu ihraç ederek borçlanmak istesin; bu iúletmeye
borç verecek olanlar, öncelikle iúletmenin yatÕrÕm projelerinin kârlÕlÕ÷Õ ve
iúletmenin güvenirlili÷i ile ilgili bilgiye ulaúmak isteyeceklerdir. Borçlanmak
isteyen iúletmenin büyük ve bilinen bir iúletme olmasÕ durumunda bu bilginin
elde edilme maliyeti düúük olacaktÕr. Çünkü iúletmenin tanÕnan bir iúletme
olmasÕ, bilginin kolaylÕkla elde edilmesini sa÷lamaktadÕr. Sermaye
piyasasÕndan borçlanmak isteyen küçük bir iúletme hakkÕnda bilginin elde
edilmesi ve kredibilitesinin de÷erlendirilmesi hem zor hem de maliyetlidir. Bu
ise küçük iúletmenin borçlanma maliyetini artÕrÕr. Ancak, bankalarÕn
gözetleme ve de÷erlendirme konularÕnda uzmanlaúmÕú kurumlar olmalarÕ,
bilgilerin elde edilme maliyetini düúürmektedir. DolayÕsÕyla küçük iúletmelerin
alternatif finansman kaynaklarÕna göre bankalardan kredi alma imkanlarÕ
daha fazla olabilmektedir116.
Ancak, küçük iúletmeler banka kredileriyle de ilgili olarak bazÕ
olumsuzluklara maruz kalÕrlar. ùöyle ki, bankalarÕn bir iúletmeye kredi
vermesi ile iúletmenin toplam varlÕklarÕ, toplam satÕúlarÕ ve varlÕklarÕndan elde
etti÷i getirileri arasÕnda pozitif bir iliúki vardÕr. Bu nedenle daha büyük olan ve
daha fazla gelir elde eden iúletmeler di÷er iúletmelere göre daha az riskli
görülmektedir117. DolayÕsÕyla, küçük bir iúletme bugünkü net de÷eri pozitif
olan bir projeye yatÕrÕm yapacak olsa bile, bu projenin dÕú finansmanÕnÕ
sa÷layacak olan potansiyel bir kreditör projenin kaliteli oldu÷una güvenemez
ya da fonlarÕn alternatif bir projeye yöneltilmeyece÷i konusunda emin
olamaz. øúletme riskinin iúletme büyüklü÷ü ile ba÷lantÕlÕ olmasÕ durumunda
(ceteris paribus), daha büyük iúletmelere daha düúük faiz oranÕ tavanÕ
uygulanacaktÕr118.
Bankalar küçük iúletmelere kredi verirken dört temel kredi verme
tekni÷ini kullanabilirler119. Bunlardan birincisi, iúletmenin bilançosu ve gelir
tablosundan hareketle finansal durumuna göre kredi sözleúmesinin úartlarÕnÕ
belirleyip kredi vermektir. Bu tekni÷i bankalar ço÷unlukla büyük iúletmelere
yönelik olarak uygulamakla beraber uzun bir geçmiúe sahip küçük iúletmeler
için de kullanabilmektedirler. økincisi, iúletmenin sahip oldu÷u varlÕklara
dayalÕ olarak; dolayÕsÕyla elde edilebilecek teminat miktarÕna göre kredi
vermektir. Bu tekni÷in küçük iúletmeler için en büyük dezavantajÕ, teminat
olarak gösterilecek yüksek kalitede alacaklara ve stoklara sahip olmayÕ
gerektirmesidir. Üçüncüsü iúletmenin mali tablolarÕndaki bilgileri kullanarak
iúletmenin finansal koúullarÕ ve iúletmenin geçmiúine dayalÕ bir
116
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a÷ÕrlÕklandÕrma yaparak iúletmenin kredi skorunu (de÷erini) hesaplamaktÕr.
BankalarÕn kredi vermede kullandÕklarÕ dördüncü teknik, banka-iúletme
iliúkisine dayalÕ olarak kredi verme tekni÷idir. Di÷er kredi verme tekniklerinde
iúletmenin finansal durumu, teminat rasyosu, kredi skoru gibi
de÷erlendirmelere göre kredi verilirken, iliúkili kredi verme tekni÷inde bu
de÷erlendirmelere yer verilmemektedir.
Küçük iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale gelmesi nedeniyle
bankalarÕn kredi kararlarÕndaki ya da politikalarÕndaki de÷iúikliklerin etkilerine
en fazla bu iúletmeler maruz kalacaklardÕr. Örne÷in bankalarÕn kredilerde
talep ettikleri teminat miktarÕnÕ artÕrmalarÕ durumunda, küçük iúletmelerin
teminat olarak gösterecekleri varlÕklarÕn sÕnÕrlÕ olmasÕ küçük iúletme kredi
arzÕnÕn daralmasÕna yol açacaktÕr. Bunun yanÕ sÕra para politikasÕ
uygulamalarÕ da küçük iúletmelerin dÕú finansmanÕnÕ etkileyecektir. DaraltÕcÕ
bir para politikasÕ, faiz kanalÕnÕn yarattÕ÷Õ etkilerin yanÕ sÕra, banka kredi
kanalÕ yoluyla da etkiler yaratÕr ve bankalarÕn verdikleri krediyi daraltmasÕna
yol açacak úekilde banka rezervlerini azaltÕr. Bu daralma özellikle sermaye
piyasalarÕndan ve di÷er dÕú finansman kaynaklarÕndan fon elde etmesi zor
olan küçük iúletmeler üzerinde çok güçlü etkiler yaratÕr. Ampirik kanÕtlar sÕkÕ
para politikasÕnÕn banka kredilerini azalttÕ÷ÕnÕ ve reel ekonomiyi etkiledi÷ini,
buna ba÷lÕ olarak küçük iúletmelerin yatÕrÕmlarÕnÕ ve büyümelerini düúürdü÷ü
görüúünü desteklemektedir120.
Para politikasÕnÕn küçük iúletmeler üzerindeki etkisi “banka kredi
kanalÕ”nÕn yanÕ sÕra “bilanço kanalÕ” ile de gerçekleúecektir. Örne÷in; daraltÕcÕ
bir para politikasÕ, kredi almak isteyen iúletmelerin bilançolarÕnÕ zayÕflatÕcÕ
etkiler do÷urur. ùöyle ki, iúletmelerin büyük bir kÕsmÕ, stoklarÕnÕ ve çalÕúma
sermayelerini ço÷unlukla çok kÕsa vadeli borçlarla finanse ederler. Faiz
oranlarÕnÕn yükselmesi faiz maliyetini yükseltece÷i için, bu iúletmelerin nakit
akÕúÕnÕ zayÕflatÕr ve finansal tablolarÕnÕn durumunu kötüleútirir. Di÷er taraftan,
faiz oranlarÕnÕn yükselmesi iúletmelerin varlÕk de÷erinin düúmesine ve
iúletmelerin kredi alÕrken gösterecekleri teminat de÷erinin düúmesine neden
olacaktÕr. øúletmelerin sahip oldu÷u likit varlÕklarÕn ve teminat olarak
gösterilecek di÷er varlÕklarÕn de÷erinin düúük olmasÕ, ters seçim ihtimalini
artÕrÕrken, özsermayenin düúük olmasÕ iúletme sahiplerini daha riskli
projelere yatÕrÕm yapmalarÕna (ahlaki tehlike problemine) yol açacaktÕr. Bu
ise bankanÕn geri ödenme ihtimali zayÕf krediler nedeniyle u÷rayaca÷Õ kaybÕ
artÕraca÷Õ için bankalarÕn küçük iúletmelere kredi verme kararÕnÕ ya da
davranÕúÕnÕ etkileyecektir.
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Kredinin elde edilebilirli÷inde banka-iúletme iliúkilerinin çok güçlü bir
etkisi vardÕr121. Banka iúletme hakkÕnda zaman içerisinde çeúitli finansal
hizmetlerle bu iliúkiyi sa÷lar. Bunlar, krediler, mevduatlar ve di÷er finansal
ürünlerin sa÷lanmasÕdÕr. AyrÕca iúletme hakkÕnda bankaya özel bilgiyi
sa÷layacak olanlar, aynÕ bankadan hizmet alan iúletmenin satÕcÕlarÕ ve
müúterileridir. BankanÕn iúletme hakkÕnda zaman içerisinde topladÕ÷Õ bilgiler
iúletmenin finansal durumu, teminat ve kredi skorunu de÷erlendirme
noktasÕnda önem kazanmaktadÕr. Banka ve küçük iúletme arasÕndaki iliúkinin
uzunlu÷u aynÕ zamanda bankanÕn iúletmeye kredi verip vermeyece÷ini
belirleyen önemli bir faktördür. Uzun bir iliúki iúletme hakkÕnda özel bilginin
geliútirilmesini ve bankanÕn iúletmeyi gözetlemesini sa÷layarak banka ve
iúletme arasÕndaki asimetrik bilgi problemini hafifletecektir122. Blumberg ve
Letterie tarafÕndan yapÕlan ampirik çalÕúmada; yeni kurulan bir iúletmenin mal
varlÕ÷ÕnÕn, baúlangÕç sermayesinin ve tecrübesinin olmamasÕ durumunda
kredi kurumlarÕnÕn tayÕnlamaya gittikleri sonucuna ulaúÕlmÕútÕr123.
øliúkiye dayalÕ kredi verme tekni÷i küçük iúletmeler açÕsÕndan önemli bir
role sahiptir. Küçük iúletmeler ço÷unlukla uzun dönem iliúkilerinin oldu÷u
finansal kuruluúlardan borçlanÕrlar. Bu iliúkinin gücü, kredinin fiyatÕnÕ ve elde
edilebilirli÷ini etkilemektedir. Küçük iúletmelerle ilgili yapÕlan ampirik
çalÕúmalar, banka ve müúterileri arasÕndaki güçlü iliúkilerin önemi ile tutarlÕlÕk
arz etmektedir. Ampirik olarak, daha güçlü iliúkilerin daha düúük faiz oranÕ ile
ba÷lantÕlÕ oldu÷u kanÕtlanmÕútÕr124. AyrÕca, banka ve iúletme arasÕndaki güçlü
iliúkilerin banka tarafÕndan talep edilen teminat miktarÕnÕ azalttÕ÷ÕnÕ ortaya
koyan çalÕúmalarÕn yanÕ sÕra ticari borçlanmaya ba÷lÕlÕ÷Õ düúürdü÷ünü
destekleyen çalÕúmalar bulunmaktadÕr125.
Banka ve iúletme arasÕndaki iliúkinin an fazla önem kazandÕ÷Õ bankalar,
küçük bankalardÕr. Küçük bankalarÕn üst yönetimleri kredi verme iúlemlerini
yakÕndan takip ettikleri için iliúkili kredilere daha fazla yetki
verebilmektedirler. Oysa, büyük bankalar, genellikle finansal rasyolara dayalÕ
olarak kredi verirler. Bu bankalar, büyük iúletmelere kredi vermede daha
fazla avantaja sahiptirler, çünkü müúterileri tarafÕndan talep edilen daha
geniú bir ürün ve hizmet çeúitlili÷ine sahiptirler. Büyük bankalarÕn küçük
121
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bankalara göre daha fazla iúleme dayalÕ hizmet sa÷lamalarÕ ve daha
karmaúÕk yapÕda olmalarÕ, bu bankalarda iliúkiye dayalÕ kredilendirme
faaliyetini olanaksÕz hale getirmekte ya da en azÕndan zorlaútÕrmaktadÕr.
Büyük bankalar kredi limitlerine yönelik düzenlemeler nedeniyle kredi
kÕsÕtlamalarÕna daha az maruz kalmaktadÕrlar126. Çünkü, büyük bankalarÕn
kaynak yaratma imkanlarÕ daha fazladÕr.
Özetle, bankalar kredinin tahsisini yaparken öncelikle bilgisel
saydamlÕ÷Õn oldu÷u iúletmelere kredi vermeyi tercih edeceklerdir. Banka
iúletmenin yatÕrÕm projelerinin kârlÕlÕ÷Õ ve iúletmenin güvenirli÷i ile ilgili bilgiye
ulaúmak istedi÷i için net de÷eri yüksek olan iúletmeler bankalar için daha az
riskli görünmektedir. Net de÷eri yüksek olan iúletmeler kredi alÕrken daha
fazla teminat gösterme olana÷Õna sahiptirler. Bu nedenlere ba÷lÕ olarak
bankalar kredi miktarÕnÕ daralttÕklarÕnda bundan en fazla küçük iúletmeler
etkilenecektir. Özellikle banka kredileri dÕúÕnda di÷er alternatif finansman
kaynaklarÕndan fon sa÷lama imkanÕ olmayan küçük iúletmeler, bankalarÕn
kredi verme davranÕúÕndan büyük oranda etkileneceklerdir.
Banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olan küçük iúletmelerin, bankalarÕn kredi
verme kararlarÕndan etkilenip etkilenmedi÷i üçüncü bölümde ampirik olarak
ele alÕnmaktadÕr.
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Üçüncü Bölüm
Türk BankacÕlÕk Sektörünün Kredi Verme DavranÕúÕ
Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ
Arrow-Debrue modeli, tam rekabetçi sermaye piyasalarÕ varsayÕmÕna
dayanmaktadÕr. PiyasalarÕn arz ve talep eúitli÷ini sa÷layacak úekilde iúledi÷i
ve bilginin/enformasyonun tam oldu÷u durumlarda, fon temin edilmesi
konusunda herhangi bir sorun çÕkmamasÕ ve fonlarÕn en etkin kullanÕcÕlara
aktarÕlmasÕ esastÕr. Di÷er taraftan, iúletme içi fonlar ile iúletme dÕúÕ fonlar
arasÕnda büyük bir fark olmayaca÷Õ gibi, iúletmelerin özkaynak ya da borç
yoluyla finansman sa÷lamalarÕ performanslarÕnÕ etkilemeyecektir. Ancak
bunlar gerçekçi varsayÕmlar de÷ildir. Finansal piyasalar tam rekabet
koúullarÕnda çalÕúmamakta, önemli miktarlarda bilgi maliyetleri taúÕmaktadÕr1.
Geleneksel denge analizlerine bir takÕm eleútiriler yöneltilmiútir. Finans
piyasalarÕnda iúlem maliyetinin, asimetrik bilgi ve ba÷lÕ sorunlarÕnÕn dikkate
alÕnmadÕ÷Õ, finansal aracÕ kurumlarÕn piyasalarda yarataca÷Õ etkilerin
önemsenmedi÷i ve bu nedenle bankalara pasif bir rol verildi÷i yapÕlan
eleútiriler arasÕnda yer almaktadÕr2. Asimetrik bilgi yaklaúÕmÕnda finans
sektörü ile reel sektör arasÕnda bir iliúkinin oldu÷u, di÷er bir ifadeyle
bankalarÕn kredi verme kararlarÕnÕn iúletmelerin yatÕrÕm kararlarÕnÕ etkiledi÷i
öne sürülmektedir3.
Bankalarda asimetrik bilginin varlÕ÷Õ ters seçim ve ahlaki tehlike olmak
üzere iki temel soruna yol açmaktadÕr. Yüksek riskli kredi alÕcÕlarÕ ile düúük
riskli kredi alÕcÕlarÕnÕ ayÕrt edemeyen bankalar kredi faiz oranÕnÕ
artÕrdÕklarÕnda, kredi havuzunda riskli kredi alÕcÕlarÕnÕn sayÕsÕ artar. Bu ise
kredinin geri ödenmeme riskini ve bankalarÕn sorunlu kredi miktarÕnÕ artÕrÕr.
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemleri geri ödenmeyen kredi miktarÕndaki
yani tasfiye edilecek alacaklarÕndaki artÕú úeklinde banka bilançolarÕna
yansÕr. Bankalar, artan kredi riskinden dolayÕ asimetrik bilgi sorunlarÕna
maruz kalan iúletmelerin kredi taleplerini geri çevirebilirler. Banka kredileri
dÕúÕnda alternatif fon kaynaklarÕna sahip olmayan iúletmelerin kredi
taleplerinin red edilmesi onlarÕn üretim düzeyini etkileyecektir. Öte yandan,
Stiglitz ve Weiss (1992)’in belirtti÷i gibi bankalar kredi tayÕnlamasÕnÕ
yapmasalar bile asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda kredilerin etkin
da÷ÕlÕmÕ sa÷lanamayacaktÕr.
1

2
3

Scholtens and Wensveen, a.g.m., p. 9; Kutlu÷han Savaú Ökte, “Finansal Piyasalarda
Asimetrik Enformasyon Problemi: Temel Kavramlar, Literatür ve Çözüm Önerileri”,
www.ceterisparibus.net / banka finans / finansal.htm (Eriúim Tarihi: 30.08.2011).
Klein, a.g.m., p. 205; Allen and Santomero, a.g.m., p. 2.
Bernanke and Blinder, a.g.m., p. 435.
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Bir ekonomide merkez bankasÕnÕn para politikasÕ uygulamalarÕ ve
ekonominin içinde bulundu÷u konjonktür, bankacÕlÕk sektöründe asimetrik
bilgi problemlerinin derecesini faiz oranÕ de÷iúkeni ile etkilemektedir.
Asimetrik bilgi teorilerinde banka kredisi ile finanse edilecek riskli ve güvenilir
bir projenin baúarÕlÕ olma ve dolayÕsÕyla alÕnan kredinin geri ödenme
ihtimalini belirleyen en önemli de÷iúken faiz oranÕdÕr4. BankacÕlÕk sektöründe
ahlaki tehlike problemleri merkez bankasÕnÕn daraltÕcÕ para politikasÕ
uygulamalarÕna ba÷lÕ olarak, faiz oranlarÕndaki yükselme ile artar5. Bu etki úu
úekilde ortaya çÕkar; uygulanan para politikasÕ iúletmelerin nakit akÕúÕ ve net
de÷erinde meydana getirdi÷i de÷iúmeler yoluyla finansman maliyetini ve
dolayÕsÕyla yatÕrÕm ve tüketim kararlarÕnÕ etkilemektedir. Örne÷in, daraltÕcÕ bir
para politikasÕ sonucu nominal faiz oranÕ yükselir. Faiz oranÕndaki artÕú kredi
alÕcÕlarÕnÕn faiz ödemelerini artÕrarak likiditenin azalmasÕna neden olur.
Likiditenin azalmasÕ ise kredi borçlularÕnÕn yükümlülüklerini karúÕlamasÕnÕ
daha fazla zorlaútÕrmakla beraber öz sermayelerinin azalmasÕna yol
açmaktadÕr6. øúletmenin nakit akÕúÕnÕn azalmasÕ, ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerini artÕrÕr. Bu ise banka kredileri yoluyla fon sa÷layan iúletmelerin
kredi geri ödemelerinde zorluklar yaratÕr ve banka bilançolarÕnda sorunlu
krediler miktarÕ artar7. Artan sorunlu krediler karúÕsÕnda bankalar arz ettikleri
kredi miktarÕnÕ azaltabilirler.
YukarÕdaki açÕklamalardan da anlaúÕlaca÷Õ üzere, para politikasÕ
uygulamalarÕ, banka kredileri ve banka kredi davranÕúÕ arasÕnda bir iliúki
vardÕr. Asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda merkez bankasÕnÕn
uyguladÕ÷Õ para politikasÕnÕn etkisi faiz oranlarÕnÕn yanÕsÕra, kredinin elde
edilebilirli÷i ile sa÷lanmaktadÕr. Asimetrik bilgi yaklaúÕmÕnda kredi kanalÕ
önem kazanmaktadÕr8. Çünkü, kredi kanalÕ mekanizmasÕ bankalarÕn
varlÕklarÕnÕ ve yükümlülüklerini etkileyerek çalÕúmaktadÕr. Kredi kanalÕ,
bankalarÕn kredi verme stratejileri ile do÷rudan ba÷lantÕlÕdÕr ve bankalarÕn
finansal sistemde önemli bir rol oynadÕklarÕ görüúüne dayanmaktadÕr. Kredi
yaklaúÕmÕ, bankalarÕn kredi verme stratejilerine ba÷lÕ olarak banka kredi
faizlerinin para piyasasÕ faiz oranÕndan farklÕ hareket edece÷ini
öngörmektedir9.
Di÷er taraftan, enflasyonun yüksek oldu÷u bir ortamda asimetrik bilgi
problemlerine dayalÕ sorunlar artÕú gösterirken, finansal kesim ile reel kesim
4

5
6

7
8
9

Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications For
Macro-Economics”, p. 181.
Mishkin, a.g.m., p.12.
Joon-Ho Hahm and Frederic Mishkin, “Causes of the Korean Financial Crisis: Lessons for
Policy”, NBER Working Paper, No: 7483, January 2000, p. 5.
Mishkin, a.g.m., p. 12.
Bernanke, a.g.m., p. 56.
Spencer Dale and Andrew G. Haldane, “Interest Rate and The Channels of Monetary
Transmission: Some Sectoral Estimates, European Economic Review, Volume 39, No: 9
(December 1995), pp. 1611-1626.
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arasÕndaki iliúki zayÕflamaktadÕr10. Enflasyonun arttÕ÷Õ ve buna ba÷lÕ olarak
faiz oranlarÕnÕn yükseldi÷i bir ortamda iúletmelerin net de÷eri azalacaktÕr.
Di÷er taraftan artan faiz ödemeleri nedeniyle iúletmelerin nakit akÕúÕ azalacak
ve kredi geri ödemelerinde sorunlar yaúanacaktÕr. Bu düúüncelerin do÷al
sonucu olarak, enflasyon oranÕnÕn yüksek olmadÕ÷Õ bir ekonomide asimetrik
bilgi problemlerine dayalÕ sorunlar azalabilecektir. Faiz oranlarÕnÕn
düúmesiyle iúletme yükümlülüklerinin azalmasÕ ve buna ba÷lÕ olarak
iúletmelerin net de÷erlerinin artmasÕ (aynÕ zamanda iúletmenin teminat
olarak gösterece÷i varlÕklarÕndaki artÕú) karúÕsÕnda bankalar kredi verme
e÷ilimlerini artÕracaklardÕr. Böylelikle banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olan
iúletmelerin üretimleri artacaktÕr. O halde, ekonomik konjonktür, asimetrik
bilgi problemleri ve kredilerin geri ödenme ihtimali arasÕnda bir iliúki ortaya
çÕkmaktadÕr.
KârÕnÕ maksimize etmek isteyen bir banka, krediler ve menkul
kÕymetlerden elde edebilece÷i en yüksek getiriyi sa÷lamalÕ ve risklerini
azaltmalÕdÕr. Bunun için bankalar ilk olarak, yüksek faiz oranÕ ödeyecek ve
aldÕ÷Õ krediyi geri ödeme potansiyeli yüksek olan kredi alÕcÕlarÕnÕ tespit
etmelidir. økinci olarak, bankalar yüksek getiri ve düúük riske sahip menkul
kÕymetleri satÕn almalÕdÕr11. Bankalar kredi politikalarÕnda kredilerin geri
ödenmeme koúullarÕnÕ dikkate alÕrlar. Bu nedenle bir bankanÕn verece÷i kredi
miktarÕnÕn varlÕklar içindeki oranÕnÕn ne kadar olaca÷Õ kredi riskindeki artÕúa
ba÷lÕ olarak belirlenecektir. Riskteki artÕú, krediler ile menkul kÕymetler
arasÕndaki tercihleri etkileyecektir. Kredi riskinin arttÕ÷Õ bir ortamda, banka
daha düúük riske sahip olan menkul kÕymetlere -özellikle kamu ka÷ÕtlarÕnavarlÕk portföyünde daha fazla yer verirken, kredi riskinin azaldÕ÷Õ bir ortamda
ise arz edece÷i kredi miktarÕnÕ artÕracaktÕr.
Bu bölümde Türk bankacÕlÕk sektörünün asimetrik bilgi problemleri
karúÕsÕnda kredi verme davranÕúÕnÕn ve bunun reel sektöre yansÕmasÕnÕn
ekonometrik bir analizinin yapÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bu analiz 2002-2010
dönemini kapsamaktadÕr. BaúlangÕçta, çalÕúmanÕn hipotezlerine dayalÕ olarak
iktisadi bir ön analiz yapÕlacaktÕr. ølk olarak, faiz oranlarÕnÕn ters seçim ve
ahlaki tehlike problemlerinin derecesini etkileyip etkilemedi÷i irdelenecektir.
AyrÕca, bankalarÕn artan sorunlu krediler karúÕsÕnda kredi miktarÕnÕ daraltÕp
daraltmadÕklarÕ incelenecektir. Daha sonra, banka kredi davranÕúÕ ile
do÷rudan ba÷lantÕlÕ olan ve asimetrik bilgiden kaynaklanan “kredi kanalÕ” nÕn
Türk bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan geçerlili÷i irdelenecektir. Son olarak,
banka kredilerinin reel sektör üzerinde bir etki yaratÕp yaratmayaca÷Õ analiz
edilecektir.

10

11

Emre Alpan ønan, “Dezenflasyon Süreci ve Düúük Enflasyon OrtamÕ: Türkiye’de
Makroekonomi ve BankacÕlÕk Üzerine Etkileri”, BankacÕlar Dergisi, SayÕ 50, 2004, s. 43.
Mishkin, a.g.e., p. 236.
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Bu de÷erlendirmelerin ardÕndan ikinci aúamada, asimetrik bilginin yol
açtÕ÷Õ ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin Türk bankacÕlÕk sektöründe
kredi davranÕúÕnÕ ve bunun da reel sektörü etkiledi÷i tezini ampirik olarak
araútÕrmak için Vektör Otoregresif (VAR) modelini içeren ekonometrik bir
uygulama yapÕlmaktadÕr. Bu çerçevede ilk olarak Türkiye’de bankacÕlÕk
sektörü üzerine yapÕlmÕú çalÕúmalara ve elde edilen bulgulara yer
verilmektedir. Daha sonra VAR modeli kullanÕlarak ekonometrik bir uygulama
yapÕlmaktadÕr. Son olarak elde edilen bulgular de÷erlendirilmektedir.
3.1. Hipotezler ve øktisadi Ön Analizler
3.1.1. Faiz OranlarÕ Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike Problemlerinin
Derecesini Etkiler
Finansal piyasalarda kredi talebinin artmasÕ veya para arzÕnÕn azalmasÕ
gibi nedenlerle faiz oranÕ yükselmektedir. Birinci bölümde de belirtildi÷i gibi
faiz oranÕnÕn yükselmesi kredi almak isteyenlerin davranÕúÕnÕ etkileyecektir.
ùöyle ki, riskli projelere sahip olanlar faiz oranÕndaki yükselmeye ra÷men
finansal piyasalarda fon arayÕúÕ içinde olmaya devam ederken, riski düúük ve
güvenilir projelere sahip olanlar yüksek faiz oranlarÕ karúÕsÕnda fon
arayÕúÕndan vazgeçerler. DolayÕsÕyla artan faiz oranlarÕ karúÕsÕnda piyasada
kredi almaya istekli olanlar, ço÷unlukla yükümlülüklerini karúÕlayamayacak
kredi alÕcÕlarÕ olacaktÕr.
Türkiye’de bankacÕlÕk sektöründe faiz oranÕndaki artÕúlarÕn ters seçim ve
ahlaki tehlike etkisine yol açÕp açmadÕ÷ÕnÕ görmek için, yÕllar itibariyle faiz
oranlarÕnÕn hareketini incelemek ve faizlerin arttÕ÷Õ dönemlerde takipteki
kredilerin toplam krediler içerisindeki oranÕna bakmak gerekecektir. Artan
sorunlu krediler karúÕsÕnda bankalarÕn nasÕl bir kredi davranÕúÕ sergileyece÷i,
riskten kaçÕnma e÷ilimleriyle do÷rudan ba÷lantÕlÕdÕr. Bu açÕdan Türk
bankacÕlÕk sektörü incelendi÷inde, Türkiye’de bankalarÕn 1980’li yÕllarÕn
ortalarÕndan itibaren asimetrik bilginin farkÕna varmaya baúladÕklarÕ ve riskten
kaçÕnma yöntemleri geliútirdikleri, ancak bunun yeterli olmadÕ÷Õ söylenebilir.
1980’li yÕllar tasarruflarÕn bankacÕlÕk sektörüne kazandÕrÕlmasÕ açÕsÕndan
önemli bir dönem olmakla birlikte, bankalarÕn bu kaynaklarÕ etkili bir úekilde
plase etme yetenekleri sÕnÕrlÕ olmuútur. Zaten, mali sektörde liberalleúme
çabalarÕnÕn baúladÕ÷Õ 1980’li yÕllardaki ekonomik ortama bakÕldÕ÷Õnda;
enflasyonun yüksek ve dalgalÕ, kamu açÕklarÕnÕn yüksek ve banka
denetiminin yetersiz oldu÷u gözlenmektedir12. 1980-85 yÕllarÕ arasÕnda
bankalarÕn tahsil edemedi÷i alacaklarÕ önemli düzeylere ulaúmÕútÕr. Krediler
etkin olmayan bir úekilde da÷ÕtÕlmÕútÕr. 1985 sonrasÕ dönemde, bankalar riskli
bir ortamda geri ödemesi yapÕlmayan kredilerin yarataca÷Õ maliyeti azaltmak
12

ùükrü Binay ve Kürúat Kunter, “Mali Liberalleúmede Merkez BankasÕ’nÕn Rolü 1980-1997”,
TC Merkez BankasÕ AraútÕrma Genel Müdürlü÷ü, TartÕúma Tebli÷i No: 9803, AralÕk 1998,
s. 8.
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için bazÕ tedbirler almaya ve risk yönetimi oluúturmaya baúlamÕúlardÕr.
Bankalar, bilgi toplamak için daha sistematik bir yaklaúÕmÕ benimsemeye
baúlamÕúlardÕr13.
Tablo 3.1, 1986-2010 yÕllarÕ arasÕnda tasarruf mevduatÕ faiz oranÕ, kredi
faiz oranÕ, TCMB reeskont faiz oranÕ ve bankalararasÕ gecelik faiz oranÕnÕ
göstermektedir. YÕllar itibariyle Türkiye’de faiz oranlarÕnÕn hareketi
incelendi÷inde, faiz oranlarÕnÕn 1980’li yÕllarda yüksek seviyelerde oldu÷u
gözlenmektedir. 1990’lÕ yÕllarda ve 2000’li yÕllarÕn baúlarÕnda faiz oranlarÕ en
yüksek seviyesine ulaúmÕú, 2001 krizinden sonra ise giderek düúmüútür.
Tablo 3.1’e göre, 1994 krizinden 2000 krizine kadar olan dönemde özellikle
kredi faiz oranlarÕ çok yüksek seviyelerde seyretmiú, kredi faiz oranÕ ile
mevduat faizi arasÕndaki fark, di÷er bir ifadeyle net faiz marjÕ14 açÕlmÕútÕr.
Nitekim, 1994 krizinde net faiz marjÕ % 34,5 iken, 1999 yÕlÕnda % 74,3
olmuútur. 1999 yÕlÕndan sonra düúme e÷ilimi içine giren kredi faiz oranlarÕ
2001 krizi ile tekrar yükselmiútir. 2003 yÕlÕ itibariyle faiz oranlarÕnda önemli
oranda düúüú gözlenmeye baúlanmÕútÕr15. Tablo 3.1’de dikkati çeken önemli
bir unsur, net faiz marjÕnÕn 1990’lÕ yÕllarda çok yüksek olmasÕ, 2000’li yÕllarda
ise bu farkÕn giderek azalmasÕdÕr. Hatta 2005 ve 2010 yÕllarÕ arasÕnda net
faiz marjÕ negatif de÷erler almÕútÕr.

13

14

15

Hatice Pehlivan, “Financial Liberalization and Bank Lending Behavior In Turkey”, Savings
and Development, Fondazione Giordano Dell’Amore Publications, 1996, pp. 2-3.
Net faiz marjÕ bankalarÕn risk algÕlayÕúlarÕnÕ yansÕtan önemli bir de÷iúkendir. Bunun yanÕsÕra
net faiz marjÕ bankalarÕn aracÕlÕk maliyetini gösteren temel kriter oldu÷u için büyük önem
taúÕmaktadÕr. Net faiz marjÕ aynÕ zamanda sistemdeki etkinli÷in ölçülmesinde öncü gösterge
niteli÷indedir. Bu marjÕn açÕlmasÕ yatÕrÕmcÕlarÕ bankacÕlÕk sisteminden uzaklaútÕrmakta ve
mali sektörün geliúmesini olumsuz etkilemektedir. BankalarÕn faiz marjlarÕ dönem baúÕnda
(ex-ante) ve dönem sonunda (ex-post) olmak üzere iki úekilde hesaplanmaktadÕr. Net faiz
marjÕ, kredi faiz oranÕ ile mevduat faiz oranÕ arasÕndaki farka eúittir. Bkz., Yasemin T. Kaya,
“Türk BankacÕlÕk Sektöründe KârlÕlÕ÷Õn Belirleyicileri (1997-2000)”, BankacÕlÕk Düzenleme
ve Denetleme Kurumu MSPD ÇalÕúma RaporlarÕ, No: 2001/4, s. 1.
2001 yÕlÕnda ekonomideki yapÕsal sorunlarÕ gidermek ve finansal sistemin mali yapÕsÕnÕ
güçlendirmek amacÕyla “güçlü ekonomiye geçiú programÕ” uygulamaya konmuútur. Bu
program, 2002 yÕlÕnÕn baúÕnda 2002-2004 dönemini kapsayacak úekilde yeniden revize
edilmiútir. Program, enflasyonun düúürülmesini, kamu borçlarÕnÕn azaltÕlmasÕnÕ ve bankacÕlÕk
sisteminin güçlendirilmesini hedeflemiútir. Bkz. TBB, 50. YÕlÕnda Türkiye Bankalar Birli÷i
ve Türkiye’de BankacÕlÕk Sistemi “1958-2007”, KasÕm 2008, s. 20.
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Tablo 3-1:Türkiye'de Faiz OranlarÕ (1986-2010)

YÕl

Tasarruf
MevduatÕ Faiz
OranÕ

Kredi Faiz OranÕ
(Orta Vadeli
YatÕrÕm Kredileri)

TCMB
Reeskont
Faiz OranÕ

BankalararasÕ
Gecelik Faiz
OranÕ

1986

48

-

48

39,09

1987

52

-

45

42,36

1988

83,9

-

54

46,77

1989

58,8

-

54

26,87

1990

59,4

-

45

62,72

1991

72,7

-

48

59,87

1992

74,2

-

54,5

67,77

1993

74,7

-

54,5

69,63

1994

95,6

130,0

55

92,04

1995

91,3

145,0

50

106,31

1996

93,8

145,0

57

74,33

1997

96,6

121,0

67

77,93

1998

95,5

121,0

80

79

1999

46,7

121,0

60

69,9

2000

45,6

39,0

70

198,95

2001

62,59

72,0

70

59

2002

48,2

50,0

55

44

2003

28,6

35,0

43

26

2004

22,6

24,0

38

18

2005

20,38

18,0

23

13,5

2006

23,72

21,0

27

17,5

2007

21,03

20,0

25

15,75

2008

25,68

23,0

25

15

2009

15,67

15,0

15

6,5

2010

13,0

12,3

Kaynak: TÜøK, østatistik Göstergeler
www.tcmb.gov.tr (4 Haziran 2011).

(1923-2009);

14
www.dpt.gov.tr

1,5
(4

Haziran

2011);

1980 ve 1990’lÕ yÕllarda faiz oranlarÕnÕn yüksek seviyelerde olmasÕnÕn
temel nedenleri úunlardÕr: 1980 sonrasÕ dönemde vadeli mevduat ve kredi
faiz oranlarÕnÕn serbest bÕrakÕlmasÕ ve pozitif-reel faiz uygulamasÕ, mali
sistemde faizlerin yükselmesine yol açmÕútÕr. Bankalar önce bankerlerle
daha sonra kendi aralarÕnda fon toplama yarÕúÕna girmiúlerdir. Bu rekabet
faiz yükseltme yoluyla yürütülmüútür. 1990’lÕ yÕllarda ise faiz oranÕndaki

90

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

yükselme büyük ölçüde kamu kesimi açÕklarÕndan kaynaklanmÕútÕr. Kamu
kesimi açÕklarÕnÕn artmasÕ ve finansman ihtiyacÕnÕn sermaye piyasalarÕndan
borçlanÕlarak karúÕlanmasÕ politikasÕ faizlerin yükselmesinde temel
etkenlerden biri olmuútur. 1980’li yÕllar Türk bankacÕlÕk sektöründe risk
yönetiminin yeterli ölçüde geliúmedi÷i, 1990’lÕ yÕllar ise kamu açÕ÷ÕnÕn
bankalar aracÕlÕ÷Õyla finanse edilmesi nedeniyle bankalarÕn aracÕlÕk iúlevinin
aksadÕ÷Õ bir özelli÷e sahiptir. 1990’lÕ yÕllarÕn ikincisi yarÕsÕnda kamu
açÕklarÕnÕn finansmanÕnÕ kolaylaútÕrmayÕ gözeten makroekonomik politikalar
bankacÕlÕk sektörünün riskleri algÕlamasÕnÕ ve yönetimini ikinci plana
düúürmüútür. Mevduat sigorta sisteminden kaynaklanan ve sistemden çÕkÕúa
iliúkin sorunlar ile gözetim ve denetim kurumlarÕnÕn idari ve mali özerkli÷e
sahip olmamasÕ da risk yönetimindeki zayÕflÕklarda etkili olmuútur16. Yüksek
faiz oranlarÕnÕn ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerini artÕrÕp artÕrmadÕ÷ÕnÕ
tespit etmek amacÕyla, banka bilançolarÕnda sorunlu kredi oranÕna bakmak
gerekecektir. Tablo 3.2, 1986-2010 yÕllarÕ arasÕnda bankalarÕn takipteki
alacaklarÕnÕn toplam kredilere oranÕnÕ göstermektedir. Genel olarak, 19862002 döneminde faiz oranlarÕnÕn ve bankalarÕn sorunlu kredi oranÕnÕn yüksek
oldu÷u, 2002 yÕlÕndan sonra her iki oranÕn da düútü÷ü gözlenmektedir.
Ancak, 1980 ve 1990’lÕ yÕllar için bir karúÕlaútÕrma yapÕldÕ÷Õnda, 1990 ve 1997
yÕllarÕ arasÕnda takipteki kredilerin toplam kredilere oranÕnÕn 1980’li yÕllarÕn
sonlarÕna göre daha düúük seviyelerde seyretti÷i, en yüksek düzeyine 1994
krizinde ulaútÕ÷Õ görülmektedir.

Tablo 3-2: Takipteki Krediler/Toplam Krediler
1986

1987

1988

1989

1990

Sektör

6,0

4,4

7,2

5,1

4,1

4,9

3,4

3,1

4,1

2,8

2,1

7,2

Ticaret BankalarÕ
Kamu Serm.
Bank.
Özel Sermayeli
Bankalar
YabancÕ
Bankalar
Türkiye'de
Kurulmuú Bank.
Türkiye'de ùube
Açan Bank.
KalkÕnma ve
YatÕrÕm
BankalarÕ
Kamu Sermayeli
Bankalar
Özel Sermayeli
Bankalar
YabancÕ
Bankalar

5,9

3,9

6,7

5,3

4,2

4,9

3,2

2,9

3,4

2,3

2,2

7,7

7,2

4,9

8,6

7

6

7,7

4,2

4,5

4,0

3,0

2,5

5,6

4,5

2,5

4,5

3,5

2,5

2,5

2,2

1,8

2,6

1,8

2,0

2,4

-

3,6

5,6

4,1

2,8

2,4

3,0

3,0

11,2

3,1

1,3

1,3

3,4

2,9

6,7

4,5

3,6

2,5

3,0

2,9

3,6

2,2

1,2

1,0

2,1

5,0

4,1

3,5

1,9

2,2

3,0

3,3

30

4,7

1,5

1,7

7,6

8,4

10,3

4,1

3,6

4,9

5,1

4,4

8,9

6,2

1,8

2,2

6,9

8,7

8,3

1,1

1,9

4,4

5,5

4,9

9,7

6,6

1,9

2,3

9,2

7,2

18

16,2

10,7

7,4

3,3

2,3

4,1

3,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2

2,3

16

1991

1992

1993

1994

1995

1997

BDDK, BankacÕlÕk Sektörü Yeniden YapÕlandÕrma ProgramÕ, 15 MayÕs 2001, ss. 6-7.
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sektör

10,7

11,5

19,9

6,6

1,4

0,7

0,5

0,3

0,4

0,7

0,8

0,6

Ticaret BankalarÕ
Kamu Serm.
Bank.
Özel Sermayeli
Bankalar
YabancÕ
Bankalar
Türkiye'de
Kurulmuú Bank.
Türkiye'de ùube
Açan Bank.
KalkÕnma ve
YatÕrÕm
BankalarÕ
Kamu Sermayeli
Bankalar
Özel Sermayeli
Bankalar
YabancÕ
Bankalar

11,7

12,5

23

7,3

1,5

0,8

0,5

0,4

0,4

0,7

0,9

0,6

10

12,5

20,8

12,7

0,8

0,5

0,2

0,2

0,1

0,5

0,6

0,4

3,6

6,1

25,1

4,3

1,4

0,8

0,6

0,4

0,5

0,7

0,6

0,5

2,7

2,9

1,4

1,1

1,0

0,8

0,7

0,3

0,6

1,0

1,9

1,4

2,1

2,6

0,6

0,3

0,1

0,7

0,6

0,3

0,6

1,0

1,9

-

4,4

3,6

2,6

2,7

2,9

2,2

1,4

0,9

0,9

1,2

1,1

0,9

2,0

1,6

1,4

1,1

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

-

2,1

1,3

0,7

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

-

0,9

3,9

6,4

4,6

0,6

0,6

0,6

0,3

0,1

0,2

0,1

-

0,8

16,9

5,4

3,7

0,0

0,0

0,0

0,4

0,5

0,9

4,0

-

Kaynak: www.tbb.gov.tr (15 Haziran 2011).

Bu verilerden hareketle, ilk bakÕúta Türkiye’de artan faiz oranlarÕna
ra÷men kredi talebinde bulunanlarÕn yüksek riskli kredi müúterisi olmadÕ÷Õ
tespiti yapÕlabilir. Ancak, Türkiye’de 1990’lÕ yÕllarda bankacÕlÕk sektörünün
kendine has bir özelli÷i kamu kesiminin sektör içindeki büyük payÕdÕr.
BankacÕlÕk sektörünün toplam aktifleri içinde kamu bankalarÕnÕn payÕ, 1990’lÕ
yÕllarda % 45 civarÕndadÕr17. DolayÕsÕyla, kamunun finans piyasalarÕndan
yüksek düzeyde borçlandÕ÷Õ ve bankalarÕn aracÕlÕk faaliyetinin düúük oldu÷u
bir ortamda bu sonucun çÕkmasÕ beklenen bir durumdur.
Faiz oranlarÕ ile sorunlu krediler arasÕndaki pozitif iliúkinin bazÕ yÕllarda
ortaya çÕkmadÕ÷Õ gözlenmektedir. Örne÷in 1999 yÕlÕnda faiz oranlarÕnda
önemli düzeyde bir düúüú olmasÕna ra÷men takipteki kredilerde artÕú
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 1999 yÕlÕnda enflasyonu aúa÷Õya
çekmek amacÕyla, IMF ve Dünya BankasÕ destekli ve döviz çÕpasÕnÕ içeren
“Döviz Kuruna DayalÕ Enflasyonu Düúürme ProgramÕ” nÕn uygulanmaya
baúlanmasÕ (bu programÕn amaçlarÕndan biri de reel faiz oranlarÕnÕ makul bir
düzeye düúürmekti) ve uygulanan programÕn yarattÕ÷Õ iyimserli÷in etkisiyle
kredi hacminin geniúlemesi ve olumlu beklentilerin faiz oranlarÕnÕ hÕzlÕ bir
úekilde düúürmesidir18.Fakat genel bir de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, 2001
17
18

BDDK, a.g.e., s. 3.
AslÕnda faiz oranlarÕnÕn düúmesinde, 1999 yÕlÕnda uygulanan ekonomik programÕn,
Hazine’nin iç borçlanma yükünün ve dolayÕsÕyla faiz oranlarÕnÕn düúürülmesi yönündeki
temel yaklaúÕmÕn benimsenmesi ile gerçekleúmiútir. Faizlerin bu kadar hÕzlÕ gerilemesi
Merkez BankasÕ’nÕn enflasyonla mücadele politikasÕnÕ zedelemiútir. Öte yandan, faiz
oranÕndaki bu hÕzlÕ düúüúün yaratabilece÷i etkiler göz ardÕ edilmiútir. Nitekim, bankacÕlÕk
kesimine yönelik yeni düzenlemeler birden hÕz kazanmaya baúlamÕú ve bu geliúme
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krizine kadar hem faiz oranlarÕnÕn hem de takipteki kredilerin toplam
kredilere oranÕnÕn yüksek seviyelerde oldu÷u, 2002 yÕlÕndan sonra her iki
oranda da düúüú oldu÷u söylenebilir. Özellikle 2002 yÕlÕndan sonra faizlerle
sorunlu krediler arasÕnda daha istikrarlÕ bir iliúkinin kuruldu÷u, faiz oranÕndaki
düúüúler karúÕsÕnda sorunlu krediler oranÕnÕn da azalmÕú oldu÷u
görülmektedir.
Artan sorunlu krediler karúÕsÕnda bankalarÕn arz edecekleri kredi
miktarÕnÕ daraltÕp daraltmadÕklarÕnÕ görmek açÕsÕndan banka kredilerinin
aktifler içindeki oranÕna bakmak gerekecektir (Tablo 3.3). Faiz oranlarÕndaki
artÕú karúÕsÕnda, takipteki kredilerin toplam kredilere oranÕnÕn arttÕ÷Õ ve
bankalarÕn plase edece÷i kredi oranÕnÕn düútü÷ü yÕllar 1988, 1991, 1994,
1998, 2001 yÕllarÕ olmuútur. Di÷er bir ifadeyle, asimetrik bilgi teorilerinde
öngörüldü÷ü gibi artan faiz oranÕ, ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerini
artÕrmÕú ve bankalar buna karúÕlÕk verdikleri kredi miktarÕnÕ azaltmÕúlardÕr.
2008 yÕlÕnda da faiz oranÕndaki artÕúlar karúÕsÕnda takipteki krediler oranÕnda
artÕú olmuú ve bir sonraki yÕl, bankalarÕn plase ettikleri kredinin varlÕklar
içindeki payÕ azalmÕútÕr19.

19

bankalarÕ daha hÕzlÕ ve ani davranÕúlar içine sokmuútur. Bu durumda açÕk pozisyonda olan
bankalar döviz alabilmek için likiditelerini daha fazla artÕrmaya yönelmiúlerdir. Bu ise
faizlerin çok daha hÕzlÕ olarak yükselmesine yol açmÕútÕr. Bkz., Mahfi E÷ilmez ve Ercan
Kumcu, Ekonomi PolitikasÕ, 2. BaskÕ, østanbul: OM YayÕnevi, 2002, s. 265-268.
T.C. Merkez BankasÕ’nÕn yayÕnladÕ÷Õ Enflasyon Raporu 2009-II’da kredi faiz oranlarÕ ile
mevduat faiz oranlarÕ arasÕndaki farkÕn, 2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren arttÕ÷Õ
görülmektedir. BankalararasÕ gecelik faiz oranlarÕnÕn düúmesi mevduat faiz oranlarÕnÕ
düúürmüú, ancak kredi faiz oranÕ düúmemiú tam tersine artmÕútÕr. Bu durum, bankalarÕn
kredi faiz oranÕnÕ yüksek tutarak kredilerden elde edecekleri getiriyi korumak istemeleri
úeklinde yorumlanabilir. Ancak, bankalarÕn bu durumda arz edecekleri krediyi artÕrmalarÕ
beklenir. Oysa, banka kredileri sözkonusu dönemde azalmÕútÕr. Bkz., T.C. Merkez BankasÕ,
Enflasyon Raporu 2009-II, s. 73. Bankalar yüksek faizli kredilerini kÕsarak devlet iç
borçlanma senetlerine yönelmiúlerdir. BankalarÕn bu davranÕúÕndan kredi tayÕnlamasÕ
yaptÕklarÕ sonucunu çÕkarmak mümkündür.
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Tablo 3-3: Krediler/Aktifler

YÕllar

Krediler/
Aktifler

Kamusal
Sermayeli
Mevduat
Bank.
Krediler/
Aktifler

Özel
Sermayeli
Mevduat
Bank.
Krediler/
Aktifler

YabancÕ
Sermayeli
Mevduat
Bank.
Krediler/
Aktifler

Fona
Devredilen
Bankalar
Krediler/
Aktifler

YatÕrÕm ve
Kal.Bank.
Bank.
Krediler/
Aktifler

1986

45,5

45,5

41,6

31,2

-

75,6

1987

45,2

49,3

37,2

36,4

-

72

1988

40,6

44,1

33,3

33,5

-

61,1

1989

42,2

43,8

36,2

43,2

-

61,9

1990

47

47,6

43

48,2

-

63,4

1991

43,9

44,8

39,8

45,2

-

61,1

1992

41,8

41,1

39,8

34,5

-

62,4

1993

41,4

39,9

40,5

30,9

-

61,1

1994

39

37,6

37,9

23,8

-

58,8

1995

42,5

44,2

39,1

27,9

-

63,4

1996

43,1

39,5

43,6

25,3

-

70,6

1997

45,5

45,6

44,7

26,3

-

69,3

1998

38,3

31,9

41,4

25,6

24,8

70,8

1999

30,1

24,3

33,5

16,5

18,5

65,6

2000

32,9

25,8

37,7

17,1

25,6

68,1

2001

24,6

16,4

26,7

26,8

8,4

68,3

2002

26,5

13,8

30,8

33,9

20,4

64,3

2003

28

15,3

33

39,9

12,8

64,4

2004

33,7

20,1

39,6

46,3

1,4

64,1

2005

38,6

25,3

43,6

50,6

1

60

2006

45

32,8

48,1

56,3

1,6

64,5

2007

50

38,6

52,1

62,6

2,1

60,5

2008

52

42

54,1

61,8

1,9

65,3

2009

47,7

41,5

47,6

59,8

1,5

61

51,3

62,8

0

57,7

2010
52,1
48,8
Kaynak: www.tbb.org.tr. (20 Ocak 2011)

Faiz oranlarÕnÕn düútü÷ü dönemlerde ters seçim ve ahlaki problemlerinin
derecesi azalmÕútÕr. 2002 yÕlÕndan sonra bu iliúkiyi gözlemlemek mümkündür.
1980 ve 1990’lÕ yÕllara göre, 2002 sonrasÕ dönemde hem faiz oranlarÕ
düúmüú hem de sorunlu kredi oranÕ azalmÕútÕr. 2001 krizi sonrasÕ ise
bankalar kredi miktarÕnÕ 2009 yÕlÕ haricinde giderek artÕrmÕúlardÕr.
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Türk bankacÕlÕk sektöründe bankalarÕn ne ölçüde kredi riskinden
kaçÕndÕklarÕnÕ görmek açÕsÕndan sorunlu kredilerin kamu bankalarÕ ve özel
bankalardaki oranlarÕna bakÕlabilir. Takipteki krediler/toplam krediler rasyosu
incelendi÷inde (Tablo 3.2), 1995 yÕlÕnda kamu sermayeli bankalarÕn rasyosu
% 3 iken, bu oran 2000 yÕlÕnda %12.5’e yükselmiútir. Buna karúÕlÕk özel
sermayeli bankalarda bu oran % 1.8’den, % 6.1’e yükselmiútir. Kamu
bankalarÕnÕn takipteki krediler/toplam krediler oranÕ özel bankalara göre daha
fazla artÕú göstermiútir. YabancÕ bankalarda ise bu oran % 3.1’den, % 2.9’a
düúmüútür.
Tablo 3.3’de, krediler/toplam aktifler rasyosunu incelendi÷inde ise, kamu
sermayeli bankalarÕn 2000 yÕlÕ rasyosu % 25.8, özel sermayeli bankalarÕn
2000 yÕlÕ rasyosunun ise % 37.7 oldu÷u görülmektedir. YabancÕ bankalarÕn
rasyosu ise % 17.1’dir. Bu durumda, özel bankalarÕn aktiflerine nazaran
daha fazla kredi kullandÕrmalarÕna ra÷men, sorunlu krediler oranÕnÕn kamu
bankalarÕna göre daha düúük oldu÷u görülmektedir. 2003-2008 yÕllarÕ
arasÕnda özel bankalarÕn sorunlu kredi oranÕ, kamu bankalarÕna göre biraz
daha yüksek seviyelerde seyretmiútir. Bunda, Tablo 3.3’de görüldü÷ü gibi
özel sektörün aktifler içerinde kredi payÕnÕn giderek artmasÕ etkili olmuútur.
Nitekim, 2009 yÕlÕnda özel ve kamu bankalarÕnÕn krediler/aktifler rasyosu
birbirine yaklaúmÕú, sorunlu krediler ise % 0.6 olmak üzere aynÕ oranda
gerçekleúmiútir. Bu oranlar, Türkiye’de sadece özel bankalarÕn de÷il kamu
bankalarÕnÕn da riskten kaçÕnan bir yapÕya kavuútu÷unu göstermektedir.
YukarÕda yapÕlan açÕklamalardan ortaya çÕkan genel sonuç úudur: faiz
oranlarÕ ekonomik konjonktüre göre de÷iúen bir yapÕ göstermekte, faiz
oranlarÕ ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini etkilemektedir.
Çünkü, artan faiz oranlarÕ düúük riskli kredi müúterisini piyasadan
dÕúlamaktadÕr. Ekonominin geniúleme safhasÕnda riskli ve güvenilir projelerin
baúarÕlÕ olma ihtimalleri daha fazla oldu÷undan asimetrik bilgi problemleri
azalmakta, bankalarÕn kredi verme e÷ilimi artmaktadÕr.
3.1.2. Banka Kredileri Para PolitikasÕ UygulamalarÕndan Etkilenir
Kredi piyasalarÕna asimetrik bilgi yaklaúÕmÕnda “kredi kanalÕ” önem
kazanmaktadÕr. Kredi kanalÕ bankalarÕn kredi verme stratejileri ile do÷rudan
ba÷lantÕlÕdÕr; bu kanalda para politikasÕ toplam talebi kredi koúullarÕnÕ
de÷iútirerek etkilemektedir. Kredi kanalÕ “banka kredi kanalÕ” ve “bilanço
kanalÕ” olmak üzere iki koldan etki yaratmaktadÕr. Her ikisi de asimetrik bilgi
ile iliúkilidir. Banka kredi kanalÕ kredinin elde edilebilirli÷ini, bilanço kanalÕ
iúletmelerin net de÷erini ve nakit akÕúÕnÕ etkiler. Örne÷in geniúletici bir para
politikasÕ faiz oranlarÕnÕ düúürür, iúletmelerin net de÷eri artar ve daha az
riske açÕk kredi alÕcÕlarÕnÕn sayÕsÕ artar, ahlaki tehlike problemleri azalÕr ve
bankalar kredi vermeye daha istekli olurlar. Oysa daraltÕcÕ bir para politikasÕ
faiz oranlarÕnÕ yükseltir, iúletmelerin net de÷eri düútü÷ü için daha riskli kredi
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baúvurularÕnÕn sayÕsÕ artar, ahlaki tehlike sorunlarÕ artar ve bankalar
verdikleri kredi miktarÕnÕ sÕnÕrlandÕrÕrlar.
Merkez bankasÕnÕn bankalarÕn kredi arzÕnÕ etkileyebilmesi için gerekli
olan koúullardan biri, bankalarÕn finansal sistem içerisinde önemli bir paya
sahip olmasÕdÕr. Banka dÕúÕ finansal aracÕlarÕn finansal sistem içinde önemli
bir paya sahip olmalarÕ durumunda ise merkez bankasÕnÕn toplam kredi
arzÕnÕ etkileme yetene÷i azalacaktÕr20. Tablo 3.4’de Türkiye’de faaliyet
gösteren aracÕ kurumlarÕn finansal sistem içindeki aktif paylarÕ yer
almaktadÕr. BankalarÕn toplam aktifler içerisindeki payÕ % 80.4’dür. Banka
dÕúÕ di÷er mali kuruluúlarÕn önemli bir kÕsmÕnÕn bankalarÕn iútirakleri oldu÷u
dikkate alÕndÕ÷Õnda, mali sektörde bankalarÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn daha yüksek oldu÷u
görülmektedir21.

Tablo 3-4: Finansal Sektörün Aktif Büyüklü÷ü
Milyar TL

2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

2009

2010

Da÷ÕlÕm
(2010) %

TCMB

74,1

76,5

74,7

90,1

104

107

113,5

110

120

10,4

Bankalar

212,7

249,7

306

406,9

500

582

732,5

834

927

80,4

Finansal
Kiralama
ùirketleri

3,8

5

6,7

6,1

10

13,7

17,1

14,6

14,4

1,2

Faktoring
ùirketleri

2,1

2,9

4,1

5,3

6,3

7,4

7,8

10,4

13,4

1,2

Tüketici
Finans.
ùirketleri

0,5

0,8

1,5

2,5

3,4

3,9

4,7

4,5

5,1

0,4

VarlÕk
Yönetim
ùirketleri

.

.

.

.

.

0,2

0,4

0,4

0,5

0

Sigorta
ùirketleri

5,4

7,5

9,8

14,4

17,4

22,1

26,5

33,3

31

2,7

1

1,3

1

2,6

2,7

3,8

4,2

5,2

6,8

0,6

0,1

0,2

0,3

0,5

0,5

0,7

0,6

0,7

0,7

0,1

9,3

19,9

24,4

29,4

22

26,4

24

29,6

29,1

2,5

1,1

1,2

1,4

2,2

2,5

4,1

4,3

4,7

4,5

0,4

0,2

0,2

Men.KÕy.AracÕ
Kurumlar
Men.KÕy.Yat.
OrtaklÕklarÕ
Men.KÕy.
Yat.FonlarÕ
Gayrimenkul
Yat.OrtaklÕklarÕ
Giriúim
Sermayesi
Yat.OrtaklÕklarÕ
Toplam

0

0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

310,1

365

430

560,1

669

771

935,6

Kaynak: BDDK, Finansal Piyasalar Raporu, Eylül 2010.
20
21

ønan, a.g.m., s.6.
BDDK, a.g.m., s. 2.

96

1,047,6 1,152,8

0
100

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

Di÷er taraftan, Türkiye’de mevduat bankalarÕ büyük bir a÷ÕrlÕ÷a sahiptir.
Mevduat bankalarÕ kredi faaliyetlerine yönelik bankalar oldu÷u için, merkez
bankasÕnÕn kredi kanalÕ yoluyla reel sektör üzerinde yarataca÷Õ etki daha
fazla olacaktÕr. Tablo 3.5’de görüldü÷ü gibi, özellikle 2003 sonrasÕnda
mevduat bankalarÕnÕn sektör içindeki payÕ daha da artmÕú ve % 90.5 olarak
gerçekleúmiútir.

Tablo 3-5: Toplam Kredi Hacmi Yo÷unlaúma Göstergeleri
Toplam Krediler
(%)
ølk 5 Banka
ølk 10 Banka
Ölçe÷e Göre
Da÷ÕlÕm
Büyük Ölçekli

2002

2005

2006

54

2003
52,2

2004
51,6

53

55,9

2007
54,7

2008
55,5

2009
52,7

73,8

73,4

75,3

76,3

80,4

79,9

81,2

80,1

62

62,6

63,4

63,9

68,8

68,2

70,4

69,4

Orta Ölçekli

24,5

24

23,7

25,7

19,8

21,5

20,1

21,7

Küçük Ölçekli
Fonksiyonel
Da÷ÕlÕm
Mevduat
BankalarÕ
KalkÕnma ve
YatÕrÕm

13,5

13,4

12,9

10,2

11,4

10,2

9,5

8,9

87,6

88,4

90,2

90,4

92,5

91,9

92,0

90,5

8,3

7,1

5,1

3,7

3,3

3,1

3,2

3,5

4,1

4,5

4,7

5,9

4,3

4,9

4,8

6

KatÕlÕm BankalarÕ

Kaynak: BDDK, BankacÕlÕkta YapÕsal Geliúmeler, AralÕk 2009, s. 23.

Banka kredi arzÕnÕn para politikasÕ uygulamalarÕndan etkilenmesi için
gerekli olan bir di÷er koúul, banka aktiflerinde yer alan banka kredileri ve
menkul kÕymetler arasÕnda tam ikame olmamasÕdÕr. Aksi takdirde, merkez
bankasÕnÕn banka rezervlerini azaltacak para politikasÕnÕn etkileri ortaya
çÕkmayacak ve bankalar portföylerindeki menkul kÕymetleri satarak kredi
arzÕnÕ daraltmayacaktÕr. Bu durumda banka kredi kanalÕ para politikasÕnÕn
reel ekonomiye etkisini azaltacak úekilde çalÕúÕr22. BankacÕlÕk sisteminin kredi
ve menkul kÕymet arasÕnda yaptÕ÷Õ portföy tercihi hem bankanÕn likidite
ihtiyacÕ ve hem de toplam riski tarafÕndan belirlenir. Bankalar likidite
ihtiyaçlarÕnÕ giderecek ölçüde menkul kÕymet almÕú olsalar bile, fonlarÕnÕn geri
kalan kÕsmÕnÕ riski yüksek olan kredi portföyüne aktarmaktan kaçÕndÕklarÕnda
daha fazla menkul kÕymet alÕmÕna gidebilirler23.
Türkiye’de bankalarÕn aktiflerinde menkul kÕymet ile banka kredileri
arasÕnda tam ikame olup olmadÕ÷ÕnÕ görmek için banka bilançolarÕnÕn aktif
22
23

Dale and Haldane, a.g.m., p. 483.
ønan, a.g.m., s. 7.

97

Türkiye Bankalar Birli÷i

yapÕsÕna bakmak gerekecektir. Tablo 3.6’da Türk bankacÕlÕk sektörünün
2003-2010 dönemi aktif yapÕsÕ yer almaktadÕr. Bu dönem içerisinde menkul
kÕymetler toplam aktifler içinde ortalama % 32,8’lik bir paya sahipken,
kredilerin payÕ ortalama % 43,1’dir. Kredilerin payÕ menkul kÕymetlere göre %
10,3 daha fazladÕr. Bu dönemde kredilerin banka varlÕklarÕ içindeki payÕnÕn
giderek arttÕ÷Õ, buna karúÕlÕk menkul kÕymet payÕnÕn giderek azaldÕ÷Õ
görülmektedir.

Tablo 3-6: BankacÕlÕk Sektörünün Aktif Kompozisyonu

Krediler
Menkul
KÕymetler
Nakit
De÷erler,
Bankalar ve
Para Piy.
Alacaklar
Di÷er
Aktifler

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30

35

38

44

49

50

47

52

43

40

35

32

28

26

31

28

12

11

12

12

11

13

12

10

15

14

15

12

12

11

10

10

Kaynak: TCMB, Finansal østikrar Raporu, KasÕm 2009, s. 47; TCMB, Finansal østikrar Raporu,
MayÕs 2010, s. 44; BDDK, Türk BankacÕlÕk Sektörü Genel Görünümü, AralÕk 2010, s. 7.

Banka kredileri ile menkul kÕymet arasÕnda tam ikame olmamasÕ, menkul
kÕymetlerin aktifler içindeki payÕnÕn yüksek olmamasÕnÕ gerektirir. Tablo
3.6’da Türk bankacÕlÕk sektörünün aktif yapÕsÕna bakÕldÕ÷Õnda, menkul
kÕymetlerin banka aktifleri içerisindeki payÕnÕn yüksek oldu÷u ve ilk bakÕúta
bankalarÕn daraltÕcÕ para politikasÕnÕn ardÕndan rezervlerinde meydana
gelebilecek azalmayÕ telafi etmek amacÕyla menkul kÕymet satÕúÕnÕn yeterli
olabilece÷i düúünülebilir. Ancak, bu ihtimal aúa÷Õda belirtilen nedenlerden
ötürü mümkün olmayacaktÕr.
i)

Likidite sÕkÕúÕklÕ÷ÕnÕn oldu÷u bir ortamda faiz oranlarÕ yükselece÷i
için, bankalarÕn daralan rezervlerini menkul kÕymet satarak telafi
etmesinin, yükselen faiz oranÕnÕn menkul kÕymet kazancÕnÕ
azaltaca÷Õndan dolayÕ rasyonel olmamasÕ,

ii) Daha önce çÕkartÕlmÕú olan menkul kÕymetler satÕúÕnÕn
gerçekleútirildi÷i ikincil piyasalarÕn Türkiye’de tam anlamÕyla etkin
olamamasÕ24,
iii) Kamu ka÷ÕtlarÕnÕn, azalan makroekonomik belirsizliklere ra÷men
halen kredilere göre daha risksiz varlÕk kalemi içinde yer almasÕ.
24

ønan, a.g.m., s.13.

98

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

3.1.3. Banka Kredileri Reel Sektör Üretimini Etkiler
BankalarÕn pasif rol üstlenmedi÷i bir ekonomide, finansal sektör ile reel
sektör arasÕnda iliúki olacaktÕr. BankalarÕn kredi davranÕúÕnÕn reel sektör
üzerinde yarataca÷Õ etki, iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olup
olmamalarÕna göre de÷iúecektir. øúletmelerin faaliyetlerini finanse ederken,
banka kredileri ile sermaye piyasalarÕnda ihraç edecekleri menkul kÕymetler
arasÕnda tam bir ikame yoksa iúletmenin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olmasÕ
için gerekli koúul gerçekleúecektir25. Bu durumda, iúletmeler kredi
daralmasÕna maruz kaldÕklarÕnda ihtiyaç duyduklarÕ fonlarÕ menkul kÕymet
çÕkartarak sa÷layamayacak ve banka kredilerine ba÷ÕmlÕ duruma
geleceklerdir. øúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olmasÕ ve bankalarÕn
asimetrik bilginin ve ba÷lÕ sorunlarÕnÕn etkilerinden kaçÕnmak amacÕyla kredi
davranÕúlarÕnÕ de÷iútirmeleri durumunda, reel sektör bundan negatif olarak
etkilenecektir.
Türkiye’de iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olup olmadÕklarÕnÕ
görmek açÕsÕndan özel sektörün, sermaye piyasalarÕnda toplam menkul
kÕymet stoklarÕ içinde ne kadarlÕk bir paya sahip oldu÷una bakmak gerekir.
Tablo 3.7’de 1986 ve 2010 yÕllarÕ arasÕnda kamu sektörü ve özel sektörün
menkul kÕymet stoklarÕ ve toplam içindeki paylarÕ yer almaktadÕr. 1986 yÕlÕ
sonunda 3.1 milyon TL düzeyinde olan kamu menkul kÕymet stoklarÕ, 2009
yÕlÕ sonunda 330.005 milyon TL’ye yükselmiú, 2010 yÕlÕnda 352.841 milyon
TL olarak gerçekleúmiútir. Türkiye’de 1980’li yÕllardan itibaren artmaya
baúlayan kamu açÕklarÕ ve bu açÕklarÕn finansmanÕnda borçlanmanÕn tercih
edilmesi kamu menkul stoklarÕnÕn hÕzla artmasÕna neden olmuútur. 1986 yÕlÕ
sonunda 0.9 milyon TL olan özel sektör menkul kÕymet stoklarÕ, 2010 yÕlÕ
sonunda 86.634 milyon TL’ye yükselmiútir. 1980’li yÕllarda sermaye piyasasÕ
ile ilgili düzenlemelerin yapÕlmasÕ ve øMKB’nin açÕlmasÕyla özel sektör
menkul kÕymet stoku hÕzla artmÕútÕr.
1991 yÕlÕna kadar özel kesim menkul kÕymet stoklarÕnÕn artÕú hÕzÕnÕn
kamu menkul kÕymet stoklarÕndan daha fazla olmasÕ nedeniyle, 1986 yÕlÕnda
% 23.6 olan özel sektör menkul kÕymet stoklarÕnÕn payÕ 1991 yÕlÕnda %
43.9’a kadar yükselmiútir. Ancak 1991 yÕlÕndan sonra kamu menkul kÕymet
stoklarÕnÕn artÕú hÕzÕnÕn yükselmesi özel sektör menkul kÕymet stoklarÕnÕn
payÕnda önemli bir gerilemeye neden olmuútur. Böylece güçlü bir “dÕúlama”
etkisi yaúanmÕú ve fonlarÕn büyük bir kÕsmÕ kamu kesimi tarafÕndan
kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr26.

25

26

ønan, “Parasal AktarÕm MekanizmasÕnÕn Kredi KanalÕ ve Türkiye”, BankacÕlar Dergisi, SayÕ
39, 2001, p. 9.
SPK, 2009 YÕlÕ Faaliyet Raporu, s.26.
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Tablo 3-7: Sermaye PiyasasÕnda Menkul KÕymet StoklarÕ

YÕllar

Pay (%)

GSMY'ye
OranÕ

Milyon TL

Milyon $

Pay (%)

GSMY'ye
OranÕ

Milyon TL

Milyon $

GSMY'ye
OranÕ (%)

Toplam

Milyon $

Özel Sektör

Milyon TL

Kamu Sektörü

1986

3,1

4,105

76,8

5,4

0,9

1,240

23,2

1,6

4,0

5,346

7,0

1987

5,4

5,266

71,7

6,0

2,1

2,076

28,3

2,4

7,5

7,341

8,4

1988

8,4

4,637

68,9

5,1

3,8

2,096

31,1

2,3

12,2

6,733

7,5

1989

15,5

6,701

65,8

6,2

8,1

3,487

34,2

3,2

23,5

10,187

9,4

1990

25,4

8,667

61,1

5,7

16,1

5,514

38,9

3,6

41,5

14,181

9,3

1991

44,7

8,808

56,1

5,8

35,0

6,888

43,9

4,5

79,7

15,695

10,3

1992

135

15,764

69,0

10,0

60,7

7,094

31,0

4,5

196

22,857

14,5

1993

270

18,681

70,7

10,5

112

7,749

29,3

4,3

382

26,430

14,8

1994

598

15,563

82,0

11,8

131

3,407

18.0

2,6

729

18,970

14,3

1995

1,202

19,693

80,3

11,6

295

4,839

19,7

2,8

1,498

24,532

14,4

1996

2,849

26,500

86,6

14,5

441

4,106

13,4

2,2

3,290

30,606

16,7

1997

6,093

29,759

86,7

15,5

931

4,548

13,3

2,4

7,025

34,308

17,8

1998

11,789

37,699

86,1

18,3

1,899

6,072

13,9

2,9

13,688

43,771

21,2

1999

23,303

43,146

86,0

23,3

3,796

7,028

14,0

3,8

27,099

50,173

27,1

2000

36,802

54,784

84,3

27,2

6,868 10,224

15,7

5,1

43,670

65,008

32,3

2001

122,930

85,394

92,1

57,6

10,517

7,306

7,9

4,9 133,447

92,699

62,5

2002

150,939

92,345

92,0

51,3

13,177

8,062

8,0

4,5 164,115 100,407

55,8

2003

196,004

140,421

91,6

58,7

18,008 12,901

8,4

5,4 214,012 153,322

64,1

2004

227,415

169,447

90,0

56,6

25,186 18,766

10,0

6,3 252,601 188,214

62,8

2005

248,773

180,531

88,8

50,0

31,244 22,673

11,2

6,3 290,017 203,205

56,3

2006

255,240

177,497

86,1

33,5

41,058 28,552

13,9

5,4 296,299 206,049

38,9

2007

255,310

220,227

83,0

33,4

52,225 45,049

17,0

6,8 307,535 265,276

40,2

2008

274,827

181,700

81,1

24,5

63,990 42,048

18,9

5,7 338,817 223,748

45,7

2009

330,005

213,648

82,4

34,6

70,686 45,763

17,6

7,4 400,691 259,411

42,0

2010

352, 841

235,171

80,3

32,0

86,634 57,742

19,7

7,8 439,475 292,913

12,9

Kaynak: SPK, 2004 YÕlÕ Faaliyet Raporu, s. 24; SPK, 2010 YÕlÕ Faaliyet Raporu, s. 26.

2002 yÕlÕndan itibaren özel sektör menkul kÕymetleri lehine bir geliúme
yaúandÕ÷Õ gözlenmektedir. Bunda, uygulanan ekonomik program ve bunun
getirdi÷i mali disiplin etkili olmuútur. 2007 yÕlÕnda % 17’lere ulaúan özel
sektör menkul kÕymetlerinin toplam menkul kÕymet stoklarÕ içindeki payÕ 2008
yÕlÕnda % 18.9’a kadar çÕkmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda ise bu oran bir miktar düúerek
% 17.6 olmuú, 2010 yÕlÕnda ise % 19.7’ye yükselmiútir. Fakat bu yükseliúe
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ra÷men kamu
sürdürmektedir.

sektörü,

sermaye

piyasalarÕnda

a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ

(%

80.3)

øúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕlÕk derecesini görmek için özel
sektör iúletmelerinin para ve sermaye piyasalarÕndan sa÷ladÕklarÕ dÕú
finansman oranlarÕna da bakÕlabilir. Tablo 3.8’de Türkiye’de özel sektörün
1989 ve 2009 yÕllarÕ arasÕnda bankalardan temin ettikleri kredi miktarlarÕ ve
sermaye piyasalarÕnda ihraç ettikleri menkul kÕymet tutarlarÕ yer almaktadÕr.
Bu verilere göre, banka kredilerinin toplam iúletme dÕúÕ finansman içindeki
payÕ ortalama % 80, menkul kÕymetlerin payÕ ise % 20 civarÕndadÕr.

Tablo 3-8: Özel Sektör DÕú FinansmanÕ

YÕllar

Banka
Kredileri
(milyon TL)

Toplam
øçindeki PayÕ
(%)

Menkul
KÕymet øhracÕ
(milyon TL)

Toplam
øçindeki PayÕ
(%)

Toplam

1989

33,52

81

7,99

19

41,51

1990

59,40

79

16,07

21

75,47

1991

96,13

74

34,47

26

130,60

1992

181,59

75

60,64

25

242,23

1993

334,36

75

111,86

25

446,22

1994

572,37

81

130,83

19

703,20

1995

1.354,23

82

295,45

18

1.649,68

1996

3.193,58

88

441,39

12

3.634,97

1997

7.286,34

89

931,29

11

8.217,63

1998

11.336,58

86

1.898,77

14

13.235,35

1999

16.178,90

81

3.795,73

19

19.974,63

2000

26.594,33

79

6.867,98

21

33.462,31

2001

32.617,75

76

10.517,09

24

43.134,84

2002

34.215,04

72

13.176,81

28

47.391,85

2003

51.348,52

74

18.008,19

26

69.356,71

2004

79.300,88

76

25.186,44

24

104.487,32

2005

128.194,22

80

31.929,20

20

160.123,42

2006

179.604,24

81

41.058,55

19

220.662,79

2007

229.318,28

81

52.225,25

19

281.543,53

2008

281.841,53

81

63.989,80

19

345.831,33

2009
313.713,26
82
70.686,40
Kaynak: www.spk.gov.tr; www.tcmb.gov.tr (10 ùubat 2011)

18

384.399,66

øúletmeleri banka kredilerine ba÷ÕmlÕ kÕlacak di÷er bir unsur, bankalarÕn
asimetrik bilgi problemlerini azaltmada önemli bir avantaja sahip olmasÕ,
iúletmeleri de÷erlendirecek ve gözlemleyecek bilgi setine, hanehalkÕna
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oranla daha fazla sahip olmasÕdÕr27. øúletmeler menkul kÕymetleri
hanehalkÕna ihraç ederler. Ancak, hanehalkÕnÕn iúletme hakkÕnda bilgi
üretmesi ve iúletmeyi gözetlemesi maliyetli bir iúlemdir. Bu nedenle
hanehalkÕ iúletmeye hiçbir úekilde borç vermek istemez. Bu durumda
bankalar gibi esas iúlevi borç alanlar hakkÕnda bilgi üreten ve kaynaklarÕn
tahsisini bu bilgi setine göre yapan finansal aracÕlar devreye girer. Bankalar,
finansal piyasalardaki özel konumlarÕ nedeniyle asimetrik bilgi problemlerini
en aza indirgeyen kurumlardÕr. Bankalar sayesinde hanehalkÕnÕn fonlarÕ
iúletmelere aktarÕlÕr. Menkul kÕymet ihraç ederek hanehalkÕndan fon
sa÷layamayan iúletmeler ise banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale gelirler.
økinci bölümde de belirtildi÷i gibi, banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olan
iúletmeler genellikle küçük ölçekli iúletmelerdir ve bankalarÕn kredi verme
davranÕúÕndan en çok bu iúletmeler etkilenmektedir. Küçük ölçekli
iúletmelerin bilanço yapÕlarÕnÕn güçlü olmamasÕ nedeniyle sermaye
piyasalarÕndan borçlanmalarÕ zordur. Bu nedenle bir ekonomide faaliyet
gösteren küçük iúletmelerin oranÕnÕn yüksek olmasÕ ve bunlarÕn büyük
ço÷unlu÷unun sermaye piyasalarÕndan borçlanamamasÕ, iúletmelerin
bankalarÕn kredi davranÕúÕndan etkilenmelerine yol açabilecektir. BankalarÕn
kredi tayÕnlamasÕnÕ ço÷unlukla küçük iúletmeler üzerinde gerçekleútirmesi
reel ekonominin performansÕnÕ negatif yönde etkileyecektir.
Bu düúünceden hareketle, Tablo 3.9’da Türkiye’de faaliyet gösteren
iúletmeler istihdam ve satÕú büyüklüklerine göre sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Buna
göre, çalÕúan sayÕsÕ 500 kiúinin üzerinde olan iúletmeler büyük ölçekli
iúletmelerdir. BunlarÕn toplam iúletme içerisindeki payÕnÕn % 8 civarÕnda
oldu÷u görülmektedir. øúletmelerin % 92’si küçük ve orta büyüklüktedir.
SatÕúlar açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde ise, büyük iúletmelerin toplam içindeki
oranÕ yaklaúÕk % 12 iken, küçük ve orta büyüklükteki iúletmelerin oranÕ
yaklaúÕk % 88’dir. Özet olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren iúletmelerin
büyük ço÷unlu÷u küçük ve orta büyüklükteki iúletmeler grubunda yer
almaktadÕr.

27

Cole, a.g.m., p. 1; Emre Alpan ønan, “Parasal AktarÕm MekanizmasÕnÕn Kredi KanalÕ ve
Türkiye”, ss.5-9.
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Tablo 3-9:Türkiye'de østihdam ve Net SatÕúlara Göre øúletme
Büyüklü÷ü
ùstihdama Göre

øúletme
SayÕsÕ

ÇalÕúan SayÕsÕ

øúletme SayÕsÕ
(%)

ÇalÕúan SayÕsÕ
(%)

Küçük (ÇalÕúan SayÕsÕ<50)

3.698

80.179

45,77

4,59

Orta (50<=ÇalÕúan SayÕsÕ<=500

3.725

638.047

46,10

36,49

Büyük (ÇalÕúan SayÕsÕ>500)

657

1.030.203

8,13

58,92

Toplam

8.080

1.748.429

100,00

100,00

Net SatÖûlara Göre

øúletme
SayÕsÕ

ÇalÕúan SayÕsÕ

øúletme SayÕsÕ
(%)

ÇalÕúan SayÕsÕ
(%)

Küçük (Ns<=21.505,2)

4.635

282.495

57,36

16,16

Orta (21.505<Ns<107.525,9

2.490

546.756

30,82

31,27

Büyük (Ns>=107.525,9)

955

919.178

11,82

8.080
1.748.429
100,00
Kaynak: www.tcmb.gov.tr, Sektör BilançolarÕ 2009 (9 ùubat 2011).

52,57
100,00

Özet olarak, Türkiye’de hem mali piyasalarda fonlarÕn büyük bir kÕsmÕnÕn
kamu kesimi tarafÕndan kullanÕlmasÕ ve bunun piyasalarda yaratmÕú oldu÷u
dÕúlama etkisi, hem bankalarÕn asimetrik bilgi problemini çözebilecek aracÕ
kurumlar olarak öneminin artmasÕ, hem de ekonomide faaliyet gösteren
iúletmelerin ço÷unlukla sermaye piyasalarÕndan borçlanamayan küçük
iúletmelerden oluúmasÕ, bu iúletmeleri banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale
getirmiútir.
YukarÕda yapÕlan analiz ile, bu çalÕúmanÕn hipotezleri iktisadi olarak
incelenmiú ve ortaya genel hatlarÕyla úu iliúkiler çÕkmÕútÕr. Faiz oranlarÕ ile
sorunlu krediler arasÕnda do÷ru orantÕlÕ bir iliúki vardÕr. Faiz oranlarÕnÕn
yüksek oldu÷u dönemlerde bankalarÕn sorunlu kredileri de artmÕú, faiz
oranÕnÕn düútü÷ü dönemlerde sorunlu krediler de azalmÕútÕr. Bankalar artan
sorunlu krediler karúÕsÕnda, her zaman olmasa da, bazÕ yÕllarda arz ettikleri
kredi miktarÕnÕ azaltmÕúlardÕr. Türkiye’de reel sektörün ço÷unlukla küçük
iúletmelerden oluúmasÕ, bu iúletmelerin menkul kÕymet piyasasÕndan
borçlanamamasÕ, onlarÕ banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale getirmiútir. Para
politikasÕ uygulamalarÕnÕn banka kredilerini etkileyebilmesi için bankalar
yeterli finansal büyüklü÷e sahiptir. Banka kredileri ile bankalarÕn menkul
kÕymet portföyü arasÕnda tam ikame yoktur. Kredilerin azaldÕ÷Õ dönemlerde
menkul kÕymet portföyü artarken, kredilerin arttÕ÷Õ dönemlerde azalmÕútÕr.
Faiz oranÕnÕn düútü÷ü (dolayÕsÕyla enflasyon oranlarÕnÕn düútü÷ü)
dönemlerde bankalar fonlarÕnÕ daha fazla kredilere plase etmiúler, sorunlu
kredi miktarÕnÕn azaldÕ÷Õ dönemlerde ise varlÕklar içerisinde menkul kÕymet
oranÕnÕ azaltmÕúlardÕr.
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3.2. Ekonometrik Analiz
Asimetrik bilgi modellerini içeren teorik literatürde, kredilerin temin
edilmesinde aracÕlarÕn rolü ve banka kredilerinin özel yapÕsÕ vurgulanÕrken,
ampirik çalÕúmalarda kredi ve üretim iliúkileri ön plana çÕkmaktadÕr28.
BankalarÕn kredi davranÕúÕnÕn önemi reel sektör üzerinde yarataca÷Õ etkiden
kaynaklanmaktadÕr. Asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúÕ
üzerindeki etkisi analiz edilirken, asimetrik bilgi problemlerini artÕran ve/veya
azaltan unsurlarÕ da belirlemek gerekmektedir. Asimetrik bilgi problemini
artÕran en önemli unsurun yüksek faiz oranlarÕ olmasÕ ve yüksek faizlerin ise
merkez bankasÕ para politikasÕ uygulamalarÕ ve enflasyonist ortamla
yakÕndan ba÷lantÕlÕ olmasÕ faiz, enflasyon oranÕ gibi bazÕ makroekonomik
de÷iúkenleri ön plana çÕkarmaktadÕr. Asimetrik bilgi ve bankacÕlÕk sektörü ile
ilgili olarak ortaya çÕkacak tüm de÷iúkenler ve bu de÷iúkenler arasÕndaki
karúÕlÕklÕ iliúkilerin anlaúÕlmasÕ ampirik bir analiz ile mümkündür.
3.2.1. Literatür
BankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgi ile ilgili literatürde Türkiye üzerine
yapÕlan ampirik çalÕúmalara bakÕldÕ÷Õnda, bunlarÕn sayÕ itibariyle az oldu÷u
görülmektedir. SÕnÕrlÕ sayÕdaki çalÕúmalardan biri, Atiyas, Ersel ve Öztürk
tarafÕndan yapÕlan çalÕúmadÕr. Atiyas, Ersel ve Öztürk Türkiye’de bankalarÕn
krediye iliúkin kararlarÕnÕ belirleyen temel etmenleri tesbit etmeye yönelik
olarak yaptÕklarÕ anket çalÕúmasÕnda úu temel bulgulara ulaúmÕúlardÕr29.
i)

Türkiye’de bankalar potansiyel müúterilerini genellikle üç risk
grubuna ayÕrmaktadÕrlar. Birinci grupta “blue chip” iúletmeler, ikinci
grupta riskli ama kredi açÕlabilir iúletmeler ve üçüncü grupta ise kredi
açÕlmayacak iúletmeler yer almaktadÕr. Üçüncü gruptaki iúletmelerin
hiçbir fiyatta kredi alamamalarÕ Türkiye’de bankalarÕn belli
durumlarda kredi tayÕnlamasÕ yaptÕklarÕnÕ göstermektedir.

ii) “Blue chip” iúletmeleri di÷er iúletmelerden ayrÕútÕran en önemli
özelli÷i, bu iúletmelerin mali açÕdan sa÷lam olmasÕ nedeniyle mali
itibarlarÕnÕn yüksek olmasÕ ve konjonktürel hareketlerden fazla
etkilenmeyen bir nakit akÕúÕ yapÕsÕna sahip olmalarÕdÕr.
iii) økinci ve üçüncü grupta yer alan iúletmeler arasÕndaki en önemli fark,
üçüncü grupta yer alan iúletmelerin, bankalar açÕsÕndan riskli
olmasÕna yol açan temel etmenin ço÷unlukla bu iúletmelere özgü
unsurlara dayanmasÕdÕr. Oysa ikinci grup bankalarÕ riskli kÕlan faktör
konjonktürden kaynaklanmaktadÕr. BankalarÕn üçüncü gruptaki
28

29

Ben S. Bernanke and Alan S. Blinder, “Credit, Money, and Aggregate Demand”, a.g.m., p.
435.
Atiyas, Ersel ve Öztürk, a.g. m., s. 21.
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iúletmelere kredi vermeme kararÕ almasÕ makroekonomik úartlardan
ya hiç etkilenmemekte ya da çok az etkilenmektedir.
iv) Bankalar kredi sözleúmelerinin büyük bir ço÷unlu÷unda teminatlarÕ
gerekli görmektedirler. Bu nedenle verilen kredilerin yaklaúÕk %80’i
teminatlÕdÕr. Ancak, bankalar istedikleri teminatÕn türü açÕsÕndan
iúletmeler arasÕnda fark gözetmemektedirler.
v) Bankalar kredi verip vermeme kararÕnda iúletmelerle ilgili iki temel
unsuru dikkate almaktadÕrlar. Birincisi, iúletmelerin nakit akÕúÕnÕn
öngörülebilir olmasÕdÕr. økincisi ise iúletmenin faaliyet gösterdi÷i
sektörün türüdür. Bir iúletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdi÷i, bir
sektörde yer alan iúletmeler arasÕndaki farklar görece önemsiz
oldu÷unda, sektörün durumunun iúletmenin durumu hakkÕnda bir
gösterge olmasÕ açÕsÕndan önem kazanmaktadÕr.
Türkiye’de KOBø piyasasÕnda asimetrik bilginin varlÕ÷ÕnÕ araútÕrmaya
yönelik olan Fidan’Õn çalÕúmasÕnda, 131 adet kobiye anket uygulanmÕútÕr.
YapÕlan bu çalÕúmada iúletmelerin % 10.7’sinin, bankalar tarafÕndan talep
edilen bilgi, belge ve kredi amacÕnÕn bankalarla paylaúmadÕklarÕ, % 32.1’inin
ise kÕsmen paylaútÕklarÕ verilerinden hareketle, kobi piyasalarÕnda ahlaki
teklikenin oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr30.
Bir di÷er çalÕúma, Müslümov ve Aras’Õn yaptÕ÷Õ çalÕúmadÕr. 1992-2001
dönemini kapsayan bu çalÕúmada, asimetrik bilgi ve bunun yol açtÕ÷Õ ters
seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin kredi piyasasÕnÕn iúleyiúine ve
bankacÕlÕk sisteminin finansal yapÕsÕna etkileri araútÕrÕlmÕútÕr31. Türk
bankacÕlÕk sektörüne ait zaman serisi verileri kullanÕlarak takipteki krediler
oranÕ ile toplam krediler oranÕ arasÕndaki nedensellik iliúkisi, Granger
nedensellik testi ile analiz edilmiú ve kredi tayÕnlamasÕ hipotezini destekleyici
bulgular elde edilmiútir.
Asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúÕ üzerindeki etkisini
test eden bir di÷er çalÕúma, Kutlar ve SarÕkaya’nÕn çalÕúmasÕdÕr. Kutlar ve
SarÕkaya, asimetrik bilgi nedeniyle bankalarÕn kredi tayÕnlamasÕna gidip
gitmediklerini test etmek amacÕyla, Stiglitz ve Weiss’Õn statik modeli ile bu
modele daha dinamik bir nitelik kazandÕrmak amacÕyla marjinal maliyet
fiyatlama modelini birleútirerek 1985-2002 dönemi için VAR analizi
yapmÕúlardÕr32. Bu analizde para piyasasÕ faiz oranÕ ile kredi faiz oranÕ ve
mevduat faiz oranÕ arasÕndaki uzun dönem iliúkisi ortaya konmuútur.
30
31

32

Fidan, a.g.m., 56.
Alövsat Müslümov ve Güler Aras, “Kredi PiyasalarÕnda Asimetrik Bilgi ve BankacÕlÕk Sistemi
Üzerine Etkileri”, øktisat, øúletme ve Finans Dergisi, Cilt 19, SayÕ 222, 2004, ss. 55-65.
Aziz Kutlar ve Murat SarÕkaya, “Asimetrik Enformasyon ve Marjinal Maliyet Fiyatlama Modeli
Çerçevesinde Türkiye’de Kredi TayÕnlamasÕ ve Faiz OranlarÕnÕn Tahmini”, Cumhuriyet
Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Dergisi, Cilt 4, SayÕ 1, 2003, ss.1-14.
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Mevduat faiz oranlarÕnÕn uzun dönemli uyarlama süreci hÕzÕnÕn, kredi faiz
oranlarÕnÕn uyarlama süreci hÕzÕndan daha yüksek oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr.
Modelde bu gerçekleúme ters seçim ile rasyonelleúmektedir.
Türk bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilginin etkisinin test edildi÷i bir
di÷er çalÕúma Okuyan’a aittir. 1986:01-2008:10 dönemine ait aylÕk verilerin
kullanÕlarak, tasfiye olacak kredilerin toplam aktiflere oranÕ ile toplam
kredilerin toplam varlÕklar oranÕ arasÕndaki iliúkinin nedensellik (Toda ve
Yamanoto) analizi ile test edildi÷i bu çalÕúmada, kredi tayÕnlamasÕnÕ
destekleyen bulgular elde edilmiútir33.
YukarÕda bahsedilen çalÕúmalarÕn ortak özelli÷i, bankalarÕn kredi
davranÕúÕnÕ reel sektör etkilerini kapsamadan, sÕnÕrlÕ bir çerçevede ele
almalarÕdÕr. Bu konudaki istisnai bir çalÕúma Mengü tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Bu
çalÕúmada, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde Stiglitz ve Weiss modelinin
öngördü÷ü kredi tayÕnlamasÕ olgusunun imalat ve imalat dÕúÕ sektörlerde
geçerlili÷i 1991-2006 dönemine ait veriler kullanÕlarak Türk ekonomisi
açÕsÕndan test edilmiútir. YapÕlan Granger nedensellik testi sonucunda,
sözkonusu sektörlerin tasfiye edilecek kredilerin toplam kredilere oranÕndan
etkilenmedi÷i ve kredi tayÕnlamasÕnÕn geçerli olmadÕ÷Õ bulgusuna
ulaúÕlmÕútÕr34.
Bu çalÕúmada ise; Türk bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgiye yol açan
faktörler esas alÕnarak, banka kredi politikasÕnÕn reel ekonomiye etkisinin
ekonometrik bir analizi yapÕlmaktadÕr. Bunun için, bazÕ önemli
makroekonomik de÷iúkenler ve bankacÕlÕk sektörüne ait de÷iúkenler
üzerinde VAR modeli uygulanÕp, asimetrik bilginin Türk bankacÕlÕk
sektörünün kredi davranÕúÕnÕ ve bunun da reel sektör üretimini etkiledi÷i tezi
ampirik olarak kanÕtlanmaya çalÕúÕlmaktadÕr. ølk olarak VAR modelleri
hakkÕnda bilgi verilmekte, bunun ardÕndan seçilen de÷iúkenlere ait zaman
serisi verilerinin kullanÕlmasÕ ile asimetrik bilginin etkileri test edilmektedir. Bu
çerçeveden hareketle, analizin yapÕldÕ÷Õ dönem ve seçilen de÷iúkenler
açÕklanmakta, ardÕndan elde edilen bulgular de÷erlendirilmektedir.
3.2.2. Yöntem: VAR Modeli
VAR (Vektör Otoregresif) modelleri makroekonomik de÷iúkenlerin
analizinde kullanÕlan modellerdir35. Ekonomide ortaya çÕkan bir úokun
makroekonomik de÷iúkenler üzerindeki etkisinin dinamik bir analizi VAR
modelleri ile yapÕlabilmektedir. Makro ekonomik de÷iúkenler karúÕlÕklÕ olarak
33

34

35

H. AydÕn Okuyan, “Asimetrik Bilginin BankacÕlÕk Sektörü ve Kredi PiyasalarÕ Üzerinde
Etkisi”, Anadolu International Conference in Economics, June 17-19/ 2009, ss. 1-12.
Cenap Mengü Tunçay, “Asimetrik Bilgi KuramÕ: Kredi PiyasasÕ Üzerine Uygulama”,
(BasÕlmamÕú Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008).
William H. Greene, Econometric Analysis, Fifth Edition, New York: Cambridge University
Press, 2002, p.586.
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birbirini etkiledi÷i için, ekonometrik modellerde kullanÕlan verileri salt içsel ve
dÕúsal de÷iúken olarak ayÕrmak zorlaúmaktadÕr36. Örne÷in, Sims bu nedenle
baúlangÕç varsayÕmÕ olarak bazÕ de÷iúkenlerin içsel bazÕlarÕnÕn da dÕúsal
oldu÷u varsayÕmÕna karúÕ çÕkmaktadÕr. Di÷er taraftan, Sims tüm
de÷iúkenlerin birbirini etkiledi÷i genel denge analizlerinde kullanÕlan eúanlÕ
denklem sisteminde yer alan de÷iúkenler için içsel ve dÕúsal kÕsÕtlarÕn
konulmasÕnÕ gerçekçi bulmamakta, bu nedenle tüm de÷iúkenlerin içsel
oldu÷u VAR modelini önermektedir37.
VAR modeli, sistem içindeki her de÷iúkenin kendi de÷eri ve geçmiúteki
de÷erleri arasÕndaki iliúkilerin yer aldÕ÷Õ çok boyutlu do÷rusal modellerdir38.
DolayÕsÕyla bu modellerde de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler dinamik bir úekilde
ele alÕnabilmektedir39. VAR modelinin kullanÕm kolaylÕ÷Õna karúÕlÕk bazÕ
dezavantajlarÕ da bulunmaktadÕr. Öncelikle sistemdeki de÷iúkenler dura÷an
olmalÕ veya uygun yöntemle dura÷anlaútÕrÕlmalÕdÕr. Bu modelde, de÷iúken ve
gecikme sayÕsÕ arttÕkça katsayÕlarÕn tahmini zorlaúmaktadÕr. Gecikme
sayÕsÕnÕn fazla olmasÕ, çoklu ba÷lantÕ sorununa neden olabilece÷i gibi,
serbestlik derecesinin kaybolmasÕna ve dolayÕsÕyla modeldeki katsayÕlarÕn
tahmin edilme zorlu÷una neden olmaktadÕr40. Bu nedenle veriler, öncelikle
VAR modeline uygun bir forma dönüútürülür yani dura÷anlaútÕrÕlÕr. Bunun
nedeni, zaman serisi analizleri için geliútirilmiú olan olasÕlÕk teorilerinin
sadece dura÷an zaman serileri için geçerli olmasÕdÕr. Çünkü, dura÷an
2

olmayan zaman serileri için t, F, x (Ki-Kare) testlerine dayalÕ geleneksel
hipotez testi uygulamalarÕ kuúkulu hale gelmektedir. Daha sonra, nedensellik
testi yardÕmÕyla gecikme de÷erleri ve de÷iúkenler seçilir. Üçüncü aúamada,
gecikme de÷erleri azaltÕlarak ve katsayÕlar düzleútirilerek VAR basite
indirgenmeye çalÕúÕlÕr. Son olarak ortogonalizasyon yöntemiyle úoklar elde
edilir41. VAR modelleri sonuçlarÕnÕ yorumlamak oldukça güç oldu÷undan,
genellikle de÷iúkenler arasÕndaki dinamik iliúkiler etki tepki fonksiyonlarÕ ve
varyans ayrÕútÕrmasÕ yardÕmÕyla yapÕlmaktadÕr.
VAR modeli ekonomide ortaya çÕkan bir úokun makroekonomik
de÷iúkenler üzerindeki dinamik etkisini de÷erlendirmeyi mümkün kÕldÕ÷Õ için,
bankalarÕn kredi davranÕúÕnÕn belirli makroekonomik de÷iúkenler kullanÕlarak
ampirik olarak test edilmesini sa÷layacak bir modeldir. VAR yöntemi,
36

37

38

39
40

41

Recep TarÕ ve Hilal Bozkurt, “Türkiye’de østikrarsÕz Büyümenin VAR Modelleriyle Analizi”,
østanbul Üniversitesi Ekonometri ve østatistik Dergisi, SayÕ 4, 2006, ss. 1-16.
Christopher A. Sims, “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, Volume 48, No:1
(January 1980), pp. 1-33.
M. Sinan Temurlenk, “Türkiye’de øktisadi DalgalanmalarÕn Analizi: Bir YapÕsal VAR Modeli
UygulamasÕ”, Atatürk Üniversitesi ø.ø.B.F. Dergisi, Cilt 12, MayÕs 1998, SayÕ 1-2, s.56.
TarÕ ve Bozkurt, a.g.m., s. 4.
ølker SarÕ, “Makroekonomik De÷iúkenlerin Dolarizasyon Sürecine Etkisi: Ampirik Bir
YaklaúÕm”, T.C. Merkez BankasÕ UzmanlÕk Yeterlilik Tezi, Ankara, 2007, s. 36.
Nihat IúÕk, “Enflasyonla Mücadelede Politika AracÕ Seçimi: Bir Vektör Otoregresyon (VAR)
Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SayÕ: 14, 2005, s. 345.
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bankacÕlÕk sektörüne ait de÷iúkenler ile makroekonomik de÷iúkenler
arasÕnda tam etkileúimi yakalama avantajÕna sahiptir42. DolayÕsÕyla, banka
kredi davranÕúlarÕnÕn analizinde VAR modelinin sa÷layaca÷Õ en önemli
avantaj, bankanÕn etkileyece÷i kredi arzÕ ile bankacÕlÕk sektörüne ait veriler
ve makroekonomik de÷iúkenler arasÕndaki dinamik iliúkiyi açÕklamasÕdÕr.
Basit olarak üç de÷iúkene sahip VAR modeli matrislerle aúa÷Õdaki gibi
gösterilebilir:

ª xt º
«y »
« t»
«¬ zt »¼

ªa10 º p ªa11.k º ª xt  p º ªH 1t º
«a »  «a ».« y »  «H »
« 21.k » « t  p » « 2t »
« 20 » ¦
«¬a30 »¼ k 1 «¬a31.k »¼ « zt  p » «¬H 3t »¼
¬
¼

VAR analizinden üç yolla sonuç alÕnabilmektedir. Bunlardan birincisi
Granger nedenselli÷ini gösteren F veya Ki-Kare testleri, ikincisi etki-tepki
fonksiyonlarÕ ve son olarak de÷iúkenler arasÕndaki etkileúimi gösteren
varyans ayrÕútÕrmasÕdÕr.
3.2.3. BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerinde Asimetrik Bilginin
Etkisi ve Reel Sektör YansÕmasÕnÕn Ampirik Olarak øncelenmesi
Asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕnda, kredinin elde edilebilirli÷i ve
bunun yatÕrÕmlar üzerindeki etkisi önem kazanmaktadÕr. Kredinin elde
edilebilirli÷i, bankalarÕn kredi davranÕúÕnÕ önemli hale getirmektedir. Asimetrik
bilginin bankalarÕn kredi davranÕúÕ üzerinde yarataca÷Õ etkiler, asimetrik bilgi
problemlerinin derecesini etkileyen unsurlarla yakÕndan ba÷lantÕlÕdÕr.
Asimetrik bilgi teorilerinde, kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgi problemlerinin
derecesini etkileyen en önemli unsur faiz oranÕ de÷iúkeni gösterilmekte ve
güvenilir yatÕrÕm projelerinin baúarÕlÕ olma ihtimali faiz oranÕnÕn bir fonksiyonu
olarak ele alÕnmaktadÕr. Faiz oranlarÕ ise para politikasÕ uygulamalarÕ ve
ekonomik konjonktüre ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir. Örne÷in resesyonda kredi
alÕcÕsÕna uygulanan reel faiz oranÕ yükselir. Çünkü ekonomi resesyona
girdi÷inde riskli projelerin baúarÕsÕz olma ihtimali çok daha fazla iken,
ekonominin zirve noktasÕnda riskli projelerin baúarÕlÕ olma ihtimali fazlasÕyla
artmaktadÕr43. Ekonomik ortam, bankalarÕn her bir projeden elde edece÷i
getiriyi öngörmede etkili olmaktadÕr. Bu nedenle, bankalar piyasa koúullarÕ ile
birlikte de÷iúen bilgiye dayalÕ olarak kredi vermekte ve kredi tayÕnlamasÕ
yapmaktadÕrlar.
BankalarÕn, artan asimetrik bilgi problemleri karúÕsÕnda arz edece÷i kredi
miktarÕnÕ daraltÕp daraltmadÕ÷ÕnÕ ampirik olarak de÷erlendirmede önemli bir
tehlike, veri bir dönemde ekonomide kredi tayÕnlamasÕ miktarÕnÕn kolaylÕkla
42
43

Akinboade and Makina, a.g.m., p. 3807.
Stiglitz and Weiss, “Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications For
Macro-Economics”, p. 182.
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ölçülememesidir. Kredi tayÕnlamasÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ ve büyüklü÷ünü do÷rudan
belirleyebilmek için, alternatif faiz oranlarÕnda kredi arz ve talebi ile ilgili “exante” bilgiye sahip olmak gerekir44. Prensip olarak, kredi tayÕnlamasÕnÕn
miktarÕ, kredi arzÕ ve kredi talebi arasÕndaki fark ile ölçülmelidir. Ancak,
gerçekte kredi arz ve talep miktarlarÕ de÷il, iúlem gören kredi miktarÕ
gözlemlenebilir. DolayÕsÕyla, kredi arzÕ ve talebi do÷rudan gözlenemiyorsa,
bu durumda kredi tayÕnlamasÕ miktarÕ da do÷rudan gözlenemeyecektir45.
Kredi tayÕnlamasÕnÕn do÷rudan ölçümünün yapÕlamamasÕ, bu konu ile ilgili
ampirik çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕ engellemektedir.
Arz ve talep edilen kredi miktarlarÕna ait do÷rudan bilgiye ulaúÕlamadÕ÷Õ
için, kredi piyasasÕnda kredi tayÕnlamasÕnÕ test etmek amacÕyla bazÕ dolaylÕ
yaklaúÕmlar benimsenmiútir. Bu dolaylÕ yaklaúÕmlar içerisinde en baúarÕlÕ olan
yöntemler, anket teknikleri ve temsili olarak seçilen de÷iúkenlerin
kullanÕlmasÕdÕr46. Temsili ölçüyü kullanarak kredi tayÕnlamasÕnÕn en kapsamlÕ
araútÕrmasÕ Jaffee ve Modigliani (1969) tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Jaffee ve
Modigliani bu çalÕúmada kredi tayÕnlamasÕnÕn varlÕ÷ÕnÕ ve büyüklü÷ünü
ölçmeye çalÕúmÕúlardÕr. Bunun için yaptÕklarÕ ekonometrik analizde temsili
olarak seçilen de÷iúkenler arasÕnda krediler, riskli müúterilere verilen
kredilerin toplam krediler içindeki payÕ, kredi faiz oranÕ, hazine bonosu faiz
oranÕ gibi de÷iúkenler kullanÕlmÕútÕr47. Bu çalÕúmada, kredi faiz oranÕndaki
artÕúÕn kredi talebini azaltÕp kredi arzÕnÕ artÕrdÕ÷Õ için tayÕnlamanÕn derecesini
azalttÕ÷Õ, fÕrsat maliyetini temsilen kullanÕlan hazine bonosu faiz oranÕndaki
artÕúÕn tayÕnlamayÕ artÕrdÕ÷Õ úeklinde ampirik bulgulara ulaúÕlmÕútÕr.
Banka kredileri ve makroekonomik de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiyi temsili
de÷iúkenler kullanarak inceleyen bir çok çalÕúma bulunmaktadÕr. Örne÷in
Bernanke ve Blinder (1992), parasal aktarÕm mekanizmasÕnda kredi
kanalÕnÕn etkinli÷ini VAR yöntemi kullanarak analiz ederken, para
politikasÕnÕn göstergesi olarak hazine bonosu faiz oranÕ; makro ekonomik
de÷iúkenler için iúsizlik oranÕ, tüketici fiyat endeksi; banka bilanço
de÷iúkenleri olarak mevduat, menkul kÕymetler ve kredileri kullanmÕúlardÕr48.
Akinboade ve Makina (2010) banka kredileri ve konjonktürel dalgalamalarÕn
ekonometrik analizini yaparken; bankalarÕn verdikleri kredileri temsilen
toplam krediler; makroekonomiyi temsilen faiz marjÕ, para arzÕ, hisse senedi
endeksi, enflasyon ve bankacÕlÕk sektörüne ait bazÕ özel de÷iúkenler
kullanmÕúlardÕr. Bu de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler VAR yöntemi ile analiz
edilmiú ve konjonktürel gerileme dönemlerinde bankalarÕn kredi tayÕnlamasÕ
yaptÕklarÕnÕ destekler bulgulara ulaúÕlmÕútÕr. Bu bulgu, aynÕ zamanda banka
44
45
46
47
48

Sealey, a.g.m., p. 689.
Jaffee and Stiglitz, a.g.e., pp.874-875.
Sealey, a.g.m., p. 689.
Bkz., Jaffee and Modigliani, a.g.m., p. 869.
Bernanke and Blinder, “The Federal Funds Rate and The Channels of Monetary
Transmission”, p. 918.
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kredi kanalÕ hipotezini do÷rulamÕútÕr49. Bikker ve Hu (2002), 26 sanayileúmiú
ülkenin verilerini kullanarak, 1976-1996 dönemi arasÕnda konjonktürel
dalgalanmalar ve banka davranÕúÕ arasÕndaki iliúkiyi ekonometrik olarak
analiz ederken; banka kredilerinin toplam varlÕklar içindeki oranÕ, bankanÕn
riskli varlÕklarÕnÕn oranÕ, sermaye ve rezervler gibi bankacÕlÕk sektörüne ait
özel de÷iúkenler ile GSMH, iúsizlik, enflasyon, para arzÕ gibi makroekonomik
de÷iúkenleri kullanmÕúlardÕr. Kredilerin, konjonktür evreleriyle birlikte
dalgalandÕ÷ÕnÕ, ancak ekonomik faaliyetlerin geriledi÷i dönemlerde kredi
tayÕnlamasÕ boyutunun küçük oldu÷u, kredi daralmasÕnÕn kredi arzÕndan
ziyade kredi talebinden kaynaklandÕ÷ÕnÕ tespit etmiúlerdir50.
Bu çalÕúmada da temsili de÷iúkenler kullanÕlmaktadÕr. BankalarÕn kredi
miktarÕnÕ temsilen genellikle banka kredilerinin banka varlÕklarÕna oranÕ
kullanÕlmaktadÕr51. Ters seçim ve ahlaki tehlike problemleri karúÕsÕnda artan
kredi riski ve sorunlu kredileri temsilen ise “tasfiye edilecek krediler”
de÷iúkeni kullanÕlmaktadÕr52. Kredi tayÕnlamasÕ teorisi, yüksek kredi faizleri
karúÕsÕnda piyasada riski yüksek olan kredi alÕcÕlarÕnÕn toplam kredi
baúvurusu içindeki payÕnÕn artaca÷ÕnÕ, bu durumun ise ters seçim sorunu
yaratarak bankalarÕn arz edecekleri kredi miktarÕnÕ sÕnÕrlandÕraca÷ÕnÕ
öngörmektedir. Bu sonuç, uygulanan ampirik bir modelde bankalarÕn sorunlu
kredileri (takipteki krediler ya da tasfiye edilecek krediler) ve bankacÕlÕk
sektörünün toplam kredi hacmi de÷iúkenleri arasÕnda negatif bir nedensellik
ile ifade edilmektedir53.
BankalarÕn kredi verme davranÕúÕ para politikasÕ uygulamalarÕndan ayrÕ
düúünülemez. Para politikasÕ uygulamalarÕ “kredi kanalÕ” mekanizmasÕ ile
asimetrik bilgi ve ba÷lÕ sorunlarÕnÕn derecesini etkilemektedir. Para
politikasÕnÕ temsilen genellikle “bankalararasÕ gecelik faiz oranÕ” de÷iúkeni
kullanÕlmaktadÕr54. Bankalar kredi faiz oranÕnÕ belirlerken, merkez bankasÕnÕn

49
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Akinboade and Makina, a.g.m., pp. 3803-3811.
Bikker and Hu, a.g.m., pp. 1-29.
Banka kredi davranÕúÕ ya da kredi tayÕnlamasÕnÕ ampirik olarak test eden ve analizlerinde
“krediler” ya da “krediler / toplam varlÕklar” de÷iúkenini kullanan baúlÕca çalÕúmalar úunlardÕr:
Müslümov ve Aras, a.g.m., ss. 55-65., Okuyan, a.g.m., ss. 1-12; Baum, Ça÷layan and
Özkan, pp. 1-20.
ølgili de÷iúkenin seçilmesi hususunda, Okuyan (2009) tasfiye edilecek kredileri alÕrken,
Müslümov ve Aras (2004) takipteki kredileri temsili de÷iúken olarak almÕúlardÕr. øki de÷iúken
arasÕndaki fark úudur: Takipteki krediler, henüz tasfiye olunacak alacaklar hesabÕna
alÕnmayan, dolayÕsÕyla yasal karúÕlÕklarÕ da ayrÕlmayan ve canlÕ krediler hesabÕnda izlenen,
ancak çeúitli nedenlerle sorunlu hale geldikleri belirlenip, müúteri iliúkileri ve teminat yapÕlarÕ
nedeniyle banka tarafÕndan takibe alÕnan kredilerdir.
Müslümov ve Aras, a.g.m., ss.55-65.
Gecelik faiz oranÕnÕ bir para politikasÕ de÷iúkeni olarak ele alan baúlÕca çalÕúmalar úunlardÕr:
Ben Bernanke and Alan S. Blinder, “The Federal Funds Rate and Channels of Monetary
Transmission”, American Economic Review”,Volume 82, No: 4 (September 1992), pp.
901-921; Ahmet ùengönül and Willem Thorbecke, “The Effect of Monetary Policy on Bank
Lending in Turkey”, Applied Financial Economics, Volume 15, No: 3 (September 2005),
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uyguladÕ÷Õ para politikasÕndan etkilenmektedirler. Çünkü, bankalar kredi faiz
oranÕnÕ para piyasasÕndaki artÕúa uyarlamadÕklarÕnda getirilerinde bir azalma
meydana gelecektir55.
BankalarÕn mevduat faiz oranÕ ve para politikasÕnÕn ikincil piyasalardaki
yansÕmasÕnÕ gösteren hazine bonosu faiz oranÕ do÷rultusunda kredi faiz
oranÕnÕ belirlemeleri beklenir. Fakat, kredi tayÕnlamasÕnÕn varlÕ÷Õnda kredi
faizleri, mevduat faizi ve hazine bonosu faiz oranlarÕndan farklÕ hareket
edebilmektedir. Di÷er bir ifadeyle, kredi faiz oranÕ mevduat faiz oranÕ ve
hazine bonosu faiz oranÕ kadar esnek olmayabilir. Bu durumda, kredi faizleri
ile mevduat faizi arasÕndaki farkÕn açÕlmasÕ bankalarÕn kredi verme
isteklili÷indeki bir azalÕú olarak de÷erlendirilirken, bu farkÕn daralmasÕ kredi
arzÕndaki sÕkÕlÕ÷Õn azaldÕ÷Õna iúaret etmektedir56. E÷er bankalar kredi
tayÕnlamasÕ yapmÕyorlarsa net faiz marjÕnÕn yükselmesi ters seçim ve ahlaki
tehlike sorunlarÕna yol açaca÷Õ için sorunlu krediler miktarÕ artacak,
bankalarÕn kredi tayÕnlamasÕ yapmalarÕ durumunda ise sorunlu krediler
miktarÕ düúecektir. Bu ba÷lamda, bankalarÕn kredi davranÕúÕnÕn fiyatlara yani
kredi faiz oranlarÕna olan yansÕmasÕ “net faiz marjÕ” de÷iúkeni ile temsil
edilebilir.
Bankalar topladÕklarÕ fonlarÕ krediler ve menkul kÕymetler olmak üzere iki
varlÕk kalemi içinde da÷ÕtÕrlar. BankalarÕn aktifler içerisinde ne kadarlÕk
menkul kÕymet portföyüne yer verece÷ini belirleyen önemli bir unsur kredi
riskidir. Kredi riskinin arttÕ÷Õ bir ortamda bankalar kredilerin varlÕklar içindeki
oranÕnÕ azaltÕp, menkul kÕymet oranÕnÕ artÕrabilirler. Menkul kÕymetlerden elde
edilecek getiri kredilerin fÕrsat maliyetini oluúturmaktadÕr. Kredilere göre daha
düúük riskli bir varlÕk kalemi olan menkul kÕymetleri temsilen, menkul
kÕymetlerin varlÕklara oranÕ kullanÕlmaktadÕr.
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesi enflasyon oranlarÕna
ba÷lÕ olarak da artÕp azalaca÷Õndan, modelde enflasyon oranÕnÕ temsilen bir
de÷iúken kullanÕlmaktadÕr. Bir ekonomide enflasyon oranÕ, ekonomik
konjonktürü yansÕtmasÕ açÕsÕndan önemlidir. Enflasyon oranÕnÕ temsilen
kullanÕlan de÷iúkenler ÜFE ve TÜFE gibi fiyat endeksleridir. Son olarak,
bankalarÕn kredi davranÕúÕ reel sektör üzerinde yarataca÷Õ etki ile önem
kazandÕ÷Õ için reel sektörü temsilen Sanayi Üretim Endeksi kullanÕlmaktadÕr.
Asimetrik bilginin bankalarÕn kredi verme davranÕúÕ üzerindeki etkilerini
ve bunun reel sektördeki yansÕmalarÕnÕ Türkiye açÕsÕndan analiz etmeyi
amaçlayan bu çalÕúmada Stiglitz ve Weiss (1992)’in teorik modeli esas
alÕnmÕútÕr. Stiglitz ve Weiss’Õn “asimetrik bilginin oldu÷u kredi piyasalarÕ ve

55
56

pp. 931-934; Lokman Gündüz, “Türkiye’de Parasal AktarÕm MekanizmasÕ ve Banka Kredi
KanalÕ”, øMKB Dergisi, SayÕ:18, ss. 13-30.
SarÕkaya ve Kutlar, a.g.m., s.6.
T.C. Merkez BankasÕ, Finansal østikrar Raporu, AralÕk 2010, s. 27.
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bunun makroekonomik etkileri” üzerine geliútirdikleri model ampirik olarak
analiz edilmektedir. Stiglitz ve Weiss’in modelinde faiz oranlarÕ, kredilerin
geri ödemelerini etkileyen önemli bir de÷iúkendir ve ekonomik konjonktür
evrelerine göre de÷iúmektedir. Kredi tayÕnlamasÕna en fazla bilgisel asimetri
sorunlarÕnÕn oldu÷u sektörler -ki bu sektörler için menkul kÕymet çÕkarma gibi
alternatif bir fon kayna÷Õ yoktur- maruz kalÕrlar. Di÷er taraftan kredi
tayÕnlamasÕ olsun ya da olmasÕn, asimetrik bilginin oldu÷u kredi
piyasalarÕnda merkez bankasÕ politikasÕnÕn ekonomik faaliyet düzeyini
etkilemesi faiz oranÕndaki de÷iúiklikler ile de÷il kredinin elde edilebilirli÷i ile
gerçekleúecektir. Bu çerçevede çalÕúmamÕzda yedi temel de÷iúkeni
kapsayan VAR modeli uygulanmakta ve Türk bankacÕlÕk sektöründe
asimetrik bilginin etkileri ve bunun da reel sektöre yansÕmalarÕna iliúkin
bulgular de÷erlendirilmektedir.
3.2.3.1. Veriler
ÇalÕúmada, 2002-2010 dönemi analiz edilmiútir. Bu dönemin
seçilmesinde Türk bankacÕlÕk sektörünün, bankalarÕn temel aracÕlÕk iúlevini
oluúturan kredilere yo÷unlaúmasÕ etkili olmuútur. 2002 yÕlÕna kadar geçen
sürede bankacÕlÕk sistemine bakÕldÕ÷Õnda, aúa÷Õda sÕralanan temel yapÕsal
sorunlarÕn varlÕ÷Õ dikkat çekmektedir57.
i)

Kamu
bankalarÕnÕn
Hazine’nin
finansman
ihtiyacÕnÕn
karúÕlanmasÕnda önemli bir rol oynamaya baúlamasÕ, bu
bankalardaki görev zararlarÕnÕn ciddi ölçüde artmasÕ ve banka
aktiflerinde sözkonusu zararlarÕn büyük bir yer tutmasÕ,

ii) Kamu sektörünün finansal sektörden devamlÕ fon talep eder
pozisyonda olmasÕ, iç borçlanma yönteminde tamamen bankacÕlÕk
sektörünün finansman kayna÷Õ olarak kullanÕlmasÕ ve bunun do÷al
bir sonucu olarak bankalarÕn temel fonksiyonu olan aracÕlÕk
hizmetlerini etkin ve yeterli ölçüde yerine getirmekten hÕzla
uzaklaúmasÕ,
iii) Özel sermayeli bankalarÕn grup ve iútiraklerine kullandÕrdÕ÷Õ kredilerin
artmasÕ ve bunun etkin aracÕlÕk faaliyetini engellemesi,
iv) BankalarÕn yetersiz risk yönetim sistemleri.
Türk bankacÕlÕk sisteminin yapÕsal sorunlarÕnÕ aúmaya yönelik olarak 15
MayÕs 2001 tarihinde, “BankacÕlÕk Sektörü Yeniden YapÕlanma ProgramÕ”
hazÕrlanmÕútÕr. Makroekonomideki istikrar ve finansal kesimin yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕ konusunda atÕlan adÕmlar, 2002 yÕlÕ öncesinde kamu
kesimine kaynak sa÷layan bankacÕlÕk sektörü aktif yapÕsÕnÕ, iúletmeler ve
57

ParasÕz, Türkiye’de ve Dünya’da BankacÕlÕk, s. 28; Kaya, a.g.m., s. 1.
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hanehalkÕnÕ finanse eden bir yapÕya dönüútürmüútür. Kredilerin aktifler
içindeki payÕ 2001 yÕlÕnda % 24 iken, 2010 yÕlÕnda % 52’ye yükselmiútir.
Kredilerdeki artÕúÕn iúaret etti÷i aracÕlÕk iúlevinin geliúmiúlik düzeyini gösteren
göstergelerden biri olan mevduatÕn krediye dönüúüm oranÕ (krediler /
mevduat), 2002-2010 döneminde, % 39’dan % 82’ye yükselmiútir58. 2002
öncesinde Türk bankacÕlÕk sektörünün kârlÕlÕ÷ÕnÕ belirleyen en önemli gelir
kalemi olan menkul de÷erlerden elde edilen faiz gelirleri, 2002 sonrasÕnda
yerini kredilerden alÕnan faizlere bÕrakmÕútÕr. 2002 yÕlÕ sonunda faiz
gelirlerinin % 25’i kredilerden, % 62’si menkul de÷erlerden alÕnan faizlerden
oluúurken, krediler lehine yaúanan geliúmeler sonrasÕnda 2010 yÕlÕ sonunda
kredilerden alÕnan faizlerin payÕ % 62’ye çÕkmÕú, menkul de÷erlerden alÕnan
faizlerin payÕ ise % 34’e gerilemiútir59.
15 MayÕs 2001 yeniden yapÕlandÕrma programÕ bankacÕlÕk sektöründe
gözetim ve denetim etkinli÷ini artÕracak yasal ve kurumsal düzenlemeleri
içermesi açÕsÕndan önemlidir60. Çünkü etkin bir banka denetimi
uygulamasÕnÕn oldu÷u ve geri dönmeyen kredilere karúÕ gerekli
düzenlemlerin yapÕldÕ÷Õ bir bankacÕlÕk sisteminde, bankalar riskten kaçÕnan
bir yapÕ sergiler. Böyle bir ortamda makroekonomik istikrarsÕzlÕk oldu÷unda,
merkez bankasÕ tarafÕndan örne÷in zorunlu karúÕlÕk oranÕnÕn artÕrÕlmasÕ
durumunda, bankalarÕn buna tepkisi kredi faiz oranÕnÕ daha fazla düúürme ve
kredi tayÕnlamasÕnÕ daha çok artÕrma yönünde olacaktÕr. Bu durum etkin
banka denetimi ve düzenlemeleri olan ülkelerde gözlenmektedir61. Öte
yandan, 2001 yeniden yapÕlandÕrma programÕ ile bankalarÕn kullandÕrdÕklarÕ
kredilerde risk yo÷unlaúmasÕnÕ önlemek amacÕyla bir gruba kullandÕrÕlacak
kredi limitleri belirlenmiú ve risk grubu tanÕmlanmasÕnÕn gereklili÷i
belirtilmiútir62.
2002 yÕlÕndan sonraki dönem Türk bankacÕlÕk sektörünün hem kredi
faaliyetlerine yo÷unlaúmasÕ nedeniyle aracÕlÕk iúlevinin arttÕ÷Õ, hem de risk
yönetiminin geliúti÷i bir dönemdir. AyrÕca, bankalarÕn iç denetim ve risk
yönetim sistemlerine iliúkin uymalarÕ gereken esaslar, ilk defa BankacÕlÕk
58
59
60

61
62

www.tbb.org.tr. (Eriúim Tarihi: 11.07.2011).
www.tbb.org.tr (Eriúim Tarihi: 11.07.2011).
Türkiye’de bankacÕlÕk alanÕndaki yasal ve kurumsal düzenlemelerin de÷iúen koúullara ve
uluslar arasÕ standartlardaki geliúmelere uyumu konusunda 2001 yÕlÕ öncesinde de önemli
adÕmlar atÕlmÕútÕr. Bu çerçevede, Haziran 1999’da yürürlü÷e giren 4389 sayÕlÕ Bankalar
Kanunu önemli bir dönüm noktasÕnÕ ifade etmektedir. Bu kanun ile bankacÕlÕk sektörünün
düzenleme, gözetim ve denetimi idari ve mali özerkli÷e sahip BankacÕlÕk Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’na devredilmiútir. 4389 sayÕlÕ yasa ve bu çerçevede yapÕlan di÷er
düzenlemeler ile; bankalarÕn mali bünyelerinin güçlendirilmesi amacÕyla asgari sermaye
miktarÕ artÕrÕlmÕú, banka kredileri için genel karúÕlÕk ayrÕlmasÕna baúlanmÕú, tahsilinde güçlük
çekilen krediler için ayrÕlacak özel karúÕlÕklarla ilgili düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. 4491 sayÕlÕ
yasa ile; bankalarÕn kullandÕrabilecekleri kredilere iliúkin hükümler Avrupa Birli÷i direktiflerine
uygun hale getirilmiútir. Bkz. BDDK, a.g.m., s. 5.
Binay ve Kunter, a.g.m., s. 5.
Bkz., BDDK, a.g.m., s. 22.
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Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 8 ùubat 2001 tarihli Resmi Gazete’de
yayÕnlanarak yürürlü÷e giren BankalarÕn øç Denetim ve Risk Yönetim
Sistemleri HakkÕnda Yönetmelik ile belirlenmiútir. Bu yönetmeli÷in 38/a
maddesine göre “bankalar taúÕdÕklarÕ tüm riskleri tespit edecek, ölçecek,
kontrol edecek, yönetecek ve riskler için yeterli sermayeyi bulunduracak
úekilde yönetim kurulunun ve üst düzey yönetimin izleme iúlevini de içeren
geniú kapsamlÕ bir risk yönetimi sistemi tesis ve idame ettirirler”. Böylelikle,
bankalar riskten kaçÕnan bir yapÕya kavuúturulmuúlardÕr. Bu nedenle, 2002
yÕlÕndan itibaren Türk bankacÕlÕk sektörünün kredi davranÕúÕ analiz
edilecektir. Türk bankacÕlÕk sektöründe kullandÕrÕlan krediler göz önüne
alÕndÕ÷Õnda en büyük pay ticari bankalara ait oldu÷undan, sadece bu
bankalar analize katÕlmÕútÕr. Analiz 2002: 1 ile 2010:10 dönemini
kapsamaktadÕr. ÇalÕúmada aylÕk veriler kullanÕlmÕú ve dolayÕsÕyla her bir
de÷iúken için toplam 106 gözlem dikkate alÕnmÕútÕr. Verilerin tümü TCMB
Elektronik Veri Da÷ÕtÕm Sisteminden (EVDS)’den alÕnmÕútÕr.
3.2.3.2. De÷iúkenler
(a) Krediler / Toplam VarlÕklar: BankalarÕn toplam varlÕklarÕ içerisinde
verdikleri kredi oranÕnÕ temsilen kullanÕlan bir de÷iúkendir. BankalarÕn riskli
müúterilerden kaçÕnma davranÕúÕ ile iúletmelere kullandÕrÕlacak kredi miktarÕ
arasÕnda bir iliúki vardÕr. Bankalar artan kredi riski karúÕsÕnda kredilerden
beklenen getirinin azalmasÕ nedeniyle kredilerin varlÕklara oranÕnÕ azaltÕrlar.
(b) Tasfiye Edilecek Krediler: BankalarÕn sorunlu kredi miktarÕnÕ,
dolayÕsÕyla kredi riskini temsil eden de÷iúkendir. Faiz oranlarÕndan pozitif
yönde etkilenmektedir. Yüksek faiz oranlarÕ ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerini artÕrÕr, bu ise kredi geri ödemelerini olumsuz etkiler. Bu
de÷iúken, bankalarÕn kredi kalitesini yansÕtÕr.
(c) Net Faiz MarjÕ: Net faiz marjÕ, bankalarÕn risk algÕlayÕúlarÕnÕ yansÕtÕr.
Kredi riskinin arttÕ÷Õ dönemlerde net faiz marjÕ geniúlerken, azaldÕ÷Õ
dönemlerde bu marj daralÕr. Net faiz marjÕnÕn düúük seviyelerde seyretmesi,
kredi arzÕndaki sÕkÕlÕ÷Õn azaldÕ÷Õna iúaret etmektedir. Net faiz marjÕ ters
seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini etkilemektedir. Bankalar
ters seçim etkisinden kaçÕnmak amacÕyla kredi faiz oranÕnÕ artÕrdÕklarÕnda
kredi riski daha da artacaktÕr. Bu nedenle, marjÕn büyüklü÷ü ile tasfiye
edilecek krediler arasÕnda da bir iliúki vardÕr.
(d) BankalararasÕ Gecelik Faiz OranÕ: Para politikasÕnÕ temsilen
kullanÕlan de÷iúkendir. Para piyasasÕ faiz oranÕ kredinin elde edilebilirli÷ini
etkilemektedir. DaraltÕcÕ bir para politikasÕ nominal faiz oranlarÕnÕ yükselterek,
iúletmelerin nakit akÕúÕnÕ azaltÕr ve iúletme bilançolarÕnda bozulmalara yol
açar. Bunun sonucunda ters seçim ve ahlaki tehlike etkileri artar.
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BankalararasÕ gecelik faiz oranÕ ile tasfiye edilecek krediler de÷iúkeni
arasÕnda “bilanço kanalÕ” etkisi ile ortaya çÕkan bir iliúki vardÕr.
(e) Menkul KÕymetler/Toplam VarlÕklar: BankalarÕn kredi vermek
yerine kamu finansmanÕ sa÷lamak için menkul de÷erlere yönelmelerini
temsilen kullanÕlan bir de÷iúkendir. BankalrÕn aktif politikalarÕnÕ temsil
etmektedir. Kredi riskinin arttÕ÷Õ dönemlerde bankalar daha düúük riskli
varlÕklara kaynaklarÕnÕ plase etmek isterler. Bu nedenle krediler, kredi riski ile
menkul kÕymetler / toplam varlÕklar de÷iúkeni arasÕnda bir iliúki vardÕr.
(f) Üretici Fiyat Endeksi: Piyasa koúullarÕnÕ yansÕtan de÷iúkenlerden
biridir. Enflasyon oranÕ ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini
etkiler. Bu nedenle enflasyon oranÕ ile banka kredileri arasÕnda bir iliúki
vardÕr. AyrÕca enflasyon oranlarÕnÕn yükselmesi, net faiz marjÕnÕ yükseltir.
(g) Sanayi Üretim Endeksi: Reel sektörü temsilen kullanÕlan
de÷iúkendir. BankalarÕn verdikleri kredi miktarÕ sanayi üretimini
etkilenmektedir.
Modelde kullanÕlacak de÷iúkenlere ait semboller aúa÷Õda yer almaktadÕr.
Toplam Krediler / VarlÕklar
Tasfiye Edilecek Krediler
Net Faiz MarjÕ
Menkul KÕymetler / VarlÕklar
BankalararasÕ Gecelik Faiz OranÕ
Üretici Fiyat Endeksi
Sanayi Üretim Endeksi

KRDVR
TSF
NFM
MNKVR
BGFO
UFE
SUE

Bütün de÷iúkenleri aynÕ dinamik yapÕda göstermek için, modelde
kullanÕlan tüm de÷iúkenlerin yüzde de÷iúimleri alÕnmÕútÕr63. Her bir de÷iúkene
ait veriler için mevsimsel düzeltme yapÕlmÕú ve serilerin sonlarÕna SA
eklenmiútir. Üretici fiyat endeksi, 2002:01-2002:12 dönemi 1987=100 endeks
de÷erlerine göre, 2003:01-2010:10 dönemi 2003=100 endeks de÷iúim
de÷erine göre hesaplanmÕútÕr. Sanayi üretim endeksi ise, 1992=100 endeks
de÷eri üzerinden64 2002:1-2004:12 dönemi 1997=100 endeksi de÷iúim
de÷erine göre, 2005:01-2010:10 dönemi 2005=100 endeks de÷iúim de÷erine
göre hesaplanmÕútÕr. YapÕlan bütün testler ve tahminlerde Eviews 6.1
programÕ kullanÕlmÕútÕr.

63
64

Bir serinin yüzdesi, aynÕ zamanda o serinin logaritmik farkÕna eúittir
SUE de÷iúkeni için 1992 temel yÕlÕ seçilmesinin nedeni, 1987=100 endeks de÷erine yakÕn
oldu÷u içindir.
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3.2.3.3. Birim Kök Testi
De÷iúkenler arasÕnda ekonometrik olarak anlamlÕ iliúkiler elde edilmesi
için analizi yapÕlan serilerin güçlü bir trend taúÕmamasÕ gerekmektedir. E÷er
de÷iúkenlere ait zaman serilerinde trend bulunuyorsa, iliúki gerçek olmaktan
çok sahte regresyon úeklinde ortaya çÕkmaktadÕr65. Regresyonun gerçek
veya sahte bir iliúkiyi ifade edip etmedi÷i, zaman serilerinin dura÷an olup
olmamasÕ ile yakÕndan iliúkilidir. Zaman serilerinde dura÷an olmama durumu
genelde “zamanla de÷iúen ortalama”, ve “zamanla de÷iúen varyans” olmak
üzere iki úekilde ortaya çÕkmaktadÕr. Seri dura÷an de÷ilse sabit bir ortalama
yoktur66. DolayÕsÕyla, zaman serilerinin dura÷an olmasÕ, zaman içinde
varyansÕn ve ortalamanÕn sabit olmasÕ ve gecikmeli iki zaman periyodundaki
de÷iúkenlerin kovaryansÕnÕn67 zamana de÷il de÷iúkenler arasÕndaki
gecikmeye ba÷lÕ olmasÕdÕr68. Di÷er bir ifadeyle;
Ortalama = E(Yt)= μ
Varyans = var (Yt - μ )2=į2
Kovaryans = J k =E[(Yt - μ )(Yt-k - μ)]
E÷er bir zaman serisi dura÷ansa, onun de÷erleri sabit ortalama etrafÕnda
de÷iúecektir. DolayÕsÕyla dura÷an zaman serilerinde, serinin ortalamasÕ
zamanla de÷iúmemektedir. Ancak, gerçek dünyada trend, konjonktürel
dalgalanmalar, mevsimsel dalgalanmalar arÕzi hareketler gibi faktörler zaman
serilerinin dura÷an olmasÕnÕ engellemektedir69. Zaman serilerinin uygun bir
model içine oturtulabilmesi için, bu serilerin dura÷an hale getirilmesi
gerekmektedir70. Çünkü zaman serisi analizleri için geliútirilmiú olan olasÕlÕk
teorileri sadece dura÷an zaman serileri için geçerlidir. Dura÷an olmayan
zaman serileri için t, F, x 2 testlerine dayalÕ geleneksel hipotez testi
prosedürleri kuúkulu hale gelmektedir71.
Serilerin dura÷anlÕklarÕ birim kök testleri yapÕlarak belirlenmektedir. Birim
kökü olmayan ve dolayÕsÕyla dura÷an olan zaman serileri I(0) olarak ifade
edilmektedir. Birim köke sahip olan de÷iúkenler ise, birinci farklarÕnÕn
alÕnmasÕ ile dura÷an hale getirilebilir. Orijinal bir serinin birinci farkÕ dura÷an
ise seriye birinci bütünleúik seri denir ve I(1) ile gösterilir. E÷er seriyi dura÷an
yapmak için iki defa fark almak gerekirse I(2), “d” defa fark almak gerekirse
65
66

67

68

69
70
71

Recep TarÕ, Ekonometri, østanbul: Alfa YayÕnlarÕ, 1999, s. 367.
Bruce L. Bowerman and Richard T. O’Connell, Forecasting and Time Series, Duxbury
Press, North Scituate, 1979, p. 340.
Kovaryans, iki de÷iúkenin ne kadar birlikte de÷iútiklerinin bir ölçüsüdür. E÷er iki de÷iúken
birbirinden ba÷ÕmsÕz ise kovaryanslarÕ sÕfÕr olur.
Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, Third Edition, New York: McGraw-Hill, 1995,
pp. 712-713.
Özer Serper, a.g.e., s.
Aziz Kutlar, Ekonometrik Zaman Serileri, Ankara: Gazi Kitabevi, 2000, ss. 12-13.
Gujarati, a.g.e., p. 707.
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I(d) olarak yazÕlÕr. Böylece dura÷an olmayan bir seri, farklarÕ alÕnarak
dura÷an hale getirilir72.
Zaman serisi modellerinde birim kökün varlÕ÷ÕnÕn belirlenmesinde bazÕ
yöntemler kullanÕlmaktadÕr. Bu yöntemlerden biri Dickey-Fuller (DF) testidir73.
Bu test ile herhangi bir zaman serisinin “tesadüfi yürüyüú” özelli÷i gösterip
göstermedi÷ine yönelik hipotez test edilir. DF testinde denklem;

Yt= J Yt-1+İt
úeklindedir. Bu eúitlikte İt ortalamasÕ sÕfÕr, varyansÕ de÷iúmeyen, ardÕúÕk
ba÷ÕmlÕ olmayan olasÕlÕklÕ hata terimidir. Bu hata terimi “beyaz gürültü hata
terimi” (white noise) olarak anÕlmaktadÕr. Yt-1 in katsayÕsÕ 1’e eúit ise birim kök
sorunu yani dura÷an olmama durumu sözkonusu olmaktadÕr. J katsayÕsÕnÕn
1’e eúit olup olmadÕ÷Õ H0: J =1 ve H1: J <1 hipotezleri test edilerek
araútÕrÕlmaktadÕr. J ’ nÕn 1’e eúit olmasÕ yani sÕfÕr hipotezinin kabulü, Yt’nin
birim kök içerdi÷ini yani dura÷an dÕúÕlÕ÷Õ temsil etmektedir. Alternatif hipotez
olan H1: J <1 hipotezinin kabulü ise Yt’nin birim kök içermedi÷i ve serinin
dura÷an oldu÷unu ifade etmektedir.
DF testinde “ W ” (tau) istatisti÷i kullanÕlmaktadÕr. “ W ” istatistiklerinin
de÷erlendirilmesinde bilinen t testi yapÕlamaz. Çünkü hesaplanan t de÷eri
büyük örneklerde bile t da÷ÕlÕmÕna uymayacaktÕr. Bu nedenle W istatisti÷i
MacKinnon kritik de÷erleri ile karúÕlaútÕrÕlÕr. E÷er W istatisti÷i mutlak de÷er
olarak (| W |) MacKinnon kritik de÷erinden küçük ise, sÕfÕr hipotezi kabul edilir
ve serinin dura÷an olmadÕ÷Õ sonucuna varÕlÕr. E÷er W istatisti÷i mutlak de÷er
olarak (| W |) MacKinnon kritik de÷erinden büyük ise, sÕfÕr hipotezi reddedilir
ve serinin dura÷an oldu÷u sonucuna varÕlÕr74.
Dickey-Fuller’in ortaya koydu÷u üç denklem türü bulunmaktadÕr.75
(Sabitsiz trendsiz)
ǻ Yt = J Yt-1+İt

D0
ǻ Yt = D 0
ǻ Yt =

72

73

74
75

J Yt-1+İt
+ D1 t + J Yt-1+İt

+

(Sabitli trendsiz)
(Sabitli Trendli)

G. S. Maddala and Inn-Moo Kim, Unit Roots, Cointegration and Structural Changes,
Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.18; TarÕ, a.g.e., s. 369; Gujarati, a.g.e., p. 719.
Peter C. B. Phillips and Pierre Perron, “ Testing for a Unit Root in Time Series Regression”,
Biometrika, Volume 75, No: 2 (June 1988), p. 335.
Tümay Ertek, Ekonometriye Giriú, østanbul: Beta YayÕnlarÕ, 1996, s. 387.
Walter Enders, Applied Economics Time Series, Second Edition, USA: John Wiley&Sons,
2004, p. 181.

117

Türkiye Bankalar Birli÷i

Üç regresyonun birbirinden farkÕ

D 0 ve

t (trend) gibi deterministik

elemanlar içermesidir. E÷er, İt ardÕúÕk ba÷ÕmlÕ ise (hata terimleri arasÕnda
otokorelasyon olmasÕ) aúa÷Õdaki regresyon denklemleri kullanÕlmaktadÕr.
k

JYt 1  ¦ E'Yt  i  H t

'Yt

i 1

k

D o  JYt 1  ¦ E'Yt  i  H t

'Yt

i 1

'Yt

k

D 0  D1t  JYt 1  ¦ E'Yt i  H t
i 1

YukarÕdaki denklemlerde Y, dura÷anlÕ÷Õ belirlenmek istenen de÷iúkeni,

' fark parametresini, J ,D ve E katsayÕlarÕ, t trend de÷iúkeni, J gecikme
uzunlu÷unu

Ht

rassal hata terimini ifade etmektedir. YukarÕdaki modellere

DF sÕnamasÕ uygulanÕrsa, buna Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) sÕnamasÕ
adÕ verilmektedir76. ADF testi, DF denklemine ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin gecikmeli
de÷erlerinin
eklenmesi
ile
yapÕlmaktadÕr.
Böylelikle
modelde
otokorelasyonun ortadan kaldÕrÕlmasÕ mümkün hale gelmektedir77. Bu
durumda test edilecek hipotez, H0: J =0 ve H1: J =1’dir. ADF testine göre
hesaplanan t istatisti÷i mutlak de÷er olarak MacKinnon tablo kritik
de÷erinden küçük oldu÷unda sÕfÕr hipotezi reddedilemez. Bu bulgu, ilgili
serinin birim kök taúÕdÕ÷Õ yani dura÷an olmadÕ÷Õ anlamÕnÕ taúÕmaktadÕr.
ADF testi birim kökün bulunmasÕnda oldukça önemli bir yere sahip
olmasÕna ra÷men testin içerdi÷i bazÕ eksiklikler bulunmakta ve bu eksiklikler
yardÕmcÕ testlerle giderilmektedir78. ADF testinin eksikliklerini gideren ve onu
tamamlayan bir di÷er dura÷anlÕk testi Phillips-Perron (PP) testidir79. ADF
testi, hata terimlerinin istatistiksel olarak ba÷ÕmsÕz olduklarÕnÕ ve sabit
varyansa sahip olduklarÕnÕ varsayar. Bu varsayÕmlar PP testinde dikkate
76
77
78

79

Gujarati, a.g.e., p. 720.
Gujarati, a.g.e., p. 817.
Zaman serileri otoregresif (autoregressive-AR) ya da hareketli ortalama (moving averageMA) süreçler olabilir. DF testi denklemi zaman serilerinin AR özelli÷ini dikkate alÕr. ARMA
içeren veri seti içinde hareketli ortalama derecesinin bilinmemesi, AR sürecinin tam olarak
bilinmemesi ve oluúturulacak gecikme sayÕsÕ problemi, sabit terim ve zaman trendinin
regresyonda olup olmamasÕna karar verilmesi durumu, zaman serilerinde mevsimsellik
etkisinin bulunmasÕ, yapÕsal kÕrÕlma, çoklu birim kök durumu, parçalÕ dura÷anlÕ÷Õn bulunmasÕ
DF testine yöneltilen eleútiriler arasÕnda yer almaktadÕr.
Bir testin gücü, yanlÕú olan hipotezi reddetme olasÕlÕ÷Õ ile ölçülmektedir. DF testleri birim kök
ve yakÕn birim kökü ayÕrt etmede yetersiz kalmasÕ nedeniyle gücü yüksek olmayan bir testtir.
Bkz., Enders, a.g.e., pp. 251-252.
Phillips and Perron, a.g.m., pp. 335-346.
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alÕnmamÕú, hata terimlerinin zayÕf ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ ve heterojen da÷ÕlÕmÕ kabul
edilmiútir80. PP testinin basit bir AR(1) otoregresif süreçteki denklemi
aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir;

'Y
'Yt
'Yt

JYt 1  H t
D 0  JYt 1  H t
D o  D1T  JYt 1  H t

PP testi için tahmin edilen denklemde ardÕúÕk ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn kontrol altÕna
alÕnmasÕ için Newey ve West (1987)’in önerdi÷i varyans-kovaryans matrisi
kullanÕlÕr, yeni standart sapma ve W istatistikleri elde edilir. PP testi
sonucunda hesaplanan W istatisti÷inin mutlak de÷eri, ADF testinde oldu÷u
gibi, MacKinnon tarafÕndan belirlenen tablo kritik de÷erinden büyükse serinin
dura÷an oldu÷u sonucuna varÕlÕr.
Bu çalÕúmada, zaman serisi analizleri için geliútirilmiú olan olasÕlÕk
teorilerinin sadece dura÷an zaman serileri için geçerli olmasÕ nedeniyle
öncelikle serilerin dura÷an olup olmadÕklarÕ araútÕrÕlacaktÕr. Serilere ADF ve
PP (Phillips-Perron) birim kök testleri uygulanmÕú ve elde edilen sonuçlara
Tablo 3.10 ve Tablo 3.11’de yer verilmiútir.
ADF testi sonuçlarÕna göre (Tablo 3.10), de÷iúkenlerin yüzde de÷iúim
de÷erleri için, % 1 anlamlÕlÕk düzeyinde NFMSA ve UFESA de÷iúkenleri
hariç sÕfÕr hipotezi red edilmemiútir. Di÷er bir ifadeyle yüzde de÷iúim
de÷erleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda NFMSA ve UFESA de÷iúkenlerinin dura÷an,
di÷er de÷iúkenlerin ise dura÷an olmadÕ÷Õ görülmüútür.

Tablo 3-10: Birim Kök Testi (ADF Testi)
Seriler
KRDVRSA
TSFSA
NFMSA
MNKVRSA
BGFOSA
UFESA
SUESA

Sabitsiz
-2.01(6)
-1.87(6)
a
-11.23 (1)
-1.91(6)
-2.58(3)
-2.37(5)
-2.19(9)

Sabitli
-3.25(6)
-1.87(6)
-11.31a(1)
-2.15(6)
-3.03(3)
a
-6.23 (0)
-2.74(8)

Sabitli-Trendli
-3.90(6)
-2.03(6)
-9.36a(0)
-2.14(6)
-2.98(3)
-6.57a(0)
-2.80(8)

a, %1 anlamlÕlÕk düzeyini, parantez içindeki sayÕlar optimal gecikme uzunlu÷unu göstermektedir.
Maxlag (maksimum gecikme uzunlu÷u) 12 alÕnmÕútÕr. Parantez içindeki de÷erler Modified AIC
kriterine göre elde edilmiú olan gecikme sayÕsÕnÕ göstermektedir. Test kritik de÷erleri MacKinnon
(1996) tek yanlÕ tablo de÷erleridir.

80

Enders, a.g.e., pp. 239-240.
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Tablo 3.11’de yer alan PP birim kök sonuçlarÕna göre, de÷iúkenlerin
yüzde de÷iúim de÷erleri için, sÕfÕr hipotezi reddedilmiú, alternatif hipotez
kabul edilmiútir. Yüzdesel de÷iúim de÷erleri göz önüne alÕndÕ÷Õnda
de÷iúkenlerin tümü dura÷andÕr.

Tablo 3-11: Birim Kök Testi (Phillips Peron Testi)
Seriler
KRDVRSA
TSFSA
NFMSA
MNKVRSA
BGFOSA
UFESA
SUESA

Sabitsiz
-6.60a(5)
-9.12a(6)
-9.42a(3)
-10.88a(6)
-4.29a(5)
-4.80a(5)
-18.73a(3)

Sabitli
-7.14a(4)
-9.09a(6)
-9.37a(1)
-10.98a(6)
-5.24a(5)
-6.19a(4)
-20.39a(2)

Sabitli-Trendli
-7.09a(4)
-9.46a(6)
-9.35a(1)
-10.95a(6)
-5.22a(5)
-6.55a(2)
-20.06a(3)

a, %1 anlamlÕlÕk düzeyini, parantez içindeki sayÕlar optimal gecikme uzunlu÷unu göstermektedir.
Bant aralÕ÷Õ olarak Newey-West kullanÕlmÕútÕr.
Test kritik de÷erleri MacKinnon (1996) tek yanlÕ tablo de÷erleridir.

3.2.3.4. VAR Analizi ve Granger Nedensellik Testi
Nedensellik testi, iki de÷iúken arasÕndaki nedensel bir iliúkinin varlÕ÷ÕnÕ
test etmek amacÕyla kullanÕlmaktadÕr. Nedensellik testinde, de÷iúkenler
arasÕnda nedensellik iliúkisi varsa bu iliúkinin yönü de belirlenmektedir.
Ekonometrik bir çalÕúmada modelde yer alan de÷iúkenler arasÕnda nedensel
iliúkinin yönü iktisat teorisinden elde edilen bilgiye göre belirlenmektedir.
Nedenselli÷in yönünü belirlemek amacÕyla kullanÕlan Granger, Sims ve
Haugh gibi farklÕ testler bulunmaktadÕr. Granger nedensellik testi
uygulanabilirli÷indeki kolaylÕk nedeniyle sÕk kullanÕlmaktadÕr.
VAR modelinde de÷iúkenler arasÕndaki karúÕlÕklÕ iliúkiler Granger
nedensellik testi ile ortaya çÕkarÕlmaktadÕr81. Granger nedensellik kavramÕ,
uygun gecikme uzunlu÷una sahip iki de÷iúkenli bir VAR modelidir. Ancak,
Granger nedensellik testi için kurulan model, yapÕsal bir ekonometrik model
de÷ildir. Bu model gelece÷in tahminini de÷il nedensellik sÕnamasÕnÕn
gerçekleúmesini amaçlamaktadÕr82. Granger nedensellik testinde, bir
de÷iúkenin di÷er bir de÷iúkene düzenli olarak etki edip etmedi÷i test
edilmektedir83. Granger nedenselli÷i “Y’nin öngörüsü, X’in geçmiú de÷erleri
kullanÕldÕ÷Õnda, X’in geçmiú de÷erlerinin kullanÕlmadÕ÷Õ duruma göre daha
baúarÕlÕ ise X, Y’nin Granger nedenidir” úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. Bu ifadenin
81
82

83

IúÕk, a.g.m., s. 346.
Atilla Gökçe, “øMKB’de Fiyat-Hacim ølkiúkisi: Granger Nedensellik Testi”, Gazi Üniversitesi
ø.ø.B.F. Dergisi, Cilt: 4, SayÕ: 3, 2002, s. 45.
Edwart E. Leamer, “Vector Autoregression for Causal Inference”, in Understanding
Monetary Regimes (Ed.), A. M. Meltzer, 1985, p. 259.
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do÷rulu÷u Xt o Yt olarak gösterilmektedir84. Granger nedensellik
analizinde, de÷iúkenlerin birbirlerini gecikmeli olarak etkiledikleri
düúünüldü÷ünde, nedensellik iliúkisi anlÕk olmamakta, neden ve sonuç
arasÕnda daima zaman farkÕ olmaktadÕr. Granger tarafÕndan iki de÷iúken
arasÕnda nedensellik iliúkisi úöyle bulunmaktadÕr85. X ve Y de÷iúkenleri
birbirlerini gecikmeli olarak etkiledi÷inde Granger nedensellik sÕnamasÕ;
k

¦w Y

Xt

Yt

k

i t k

i 1
k

¦OY

i t k

i 1

 ¦ E j X t k  H 1t

(1)

i 1
k

 ¦ U j X t k  H 2t

(2)

i 1

Burada w , E , O ve U gecikme katsayÕlarÕnÕ, k bütün de÷iúkenler için
ortak gecikme derecesini ve H ise modeldeki hata terimlerini göstermektedir.
Regresyonda yer alan hata terimleri arasÕnda bir iliúkinin olmadÕ÷Õ varsayÕlÕr.
X ve Y arasÕnda Granger nedensellik analizi úöyle yapÕlmaktadÕr:
H0:

¦w

¦U

j

i

0 ’dÕr ve H1: ¦ w i z 0 hipotezleri ile

¦U

j

0 ’dÕr ve

z 0 olmak üzere her iki regresyon için iki hipotez kurulmaktadÕr. H0

hipotezi yokluk hipotezidir. Bu hipotezin sÕnamasÕ için F veya Ki-Kare
istatisti÷i kullanÕlmaktadÕr. Hesaplanan F de÷eri, belirli anlamlÕlÕk
düzeylerinde eúik F de÷erini veya Ki-Kare de÷erini aúÕyorsa H0 hipotezi
reddedilir ve HÕ hipotezi kabul edilir. Bu durumda X de÷erlerinin
regresyonda yeri vardÕr ve X, Y’nin Granger nedenidir. Y de÷iúkeninin
X’in nedeni olup olmadÕ÷ÕnÕ test etmek için aynÕ iúlem tekrarlanÕr. Hipotez
takÕmlarÕndan her ikisinde H0 hipotezi reddedilmiúse de÷iúkenler arasÕnda
çift yönlü iliúki vardÕr. Hipotez takÕmlarÕndan her ikisi için H0 hipotezi
reddedilmemiú ise de÷iúkenler arasÕnda Granger nedensellik iliúkisi
yoktur86.
Granger nedensellik tanÕmÕna göre;
i) E÷er 1 numaralÕ denklemdeki gecikmeli Y’nin tahmin katsayÕlarÕ
istatistiksel olarak sÕfÕrdan farklÕysa, yani

¦w

i

z 0 ise ve 2 numaralÕ

denklemdeki gecikmeli X’nin tahmin katsayÕlarÕ istatistiksel olarak sÕfÕrdan

84

85

86

Clive W. J. Granger, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods”, Econometrica, Volume 37, No: 3 (August 1969), pp. 424-438.
Damodar N. Gujarati, Temel Ekonometri, (çev.), Ümit ùenesen, Gülay Günlük ùenesen,
østanbul: Literatür YayÕncÕlÕk, 1999, ss. 620-623.
Erkan IúÕ÷Õçok, Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Bursa: Uluda÷ Üniversitesi
BasÕmevi, 1994, s. 94.
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farklÕ de÷ilse, di÷er bir ifadeyle
nedensellik vardÕr. (Y o X)

¦U

i

0 ise Y’den X’e do÷ru tek yönlü bir

ii) E÷er 1 numaralÕ denklemdeki gecikmeli Y’nin tahmin katsayÕlarÕ
istatistiksel olarak sÕfÕrdan farklÕ de÷ilse, yani

¦w

i

0 ve 2 numaralÕ

denklemdeki gecikmeli X’in tahmin katsayÕlarÕ istatistiksel olarak sÕfÕrdan
farklÕ ise, yani
(X o Y)

¦U

i

z 0 ise X’den Y’ye do÷ru tek yönlü nedensellik vardÕr.

iii) X ve Y’nin katsayÕlarÕ istatistiksel olarak sÕfÕrdan farklÕysa ve katsayÕlar
anlamlÕ ise çift yönlü nedensellik iliúkisi vardÕr. (X l Y)
iv) X ve Y katsayÕlarÕ istatistiksel olarak anlamlÕ de÷ilse iki de÷iúken
arasÕnda nedensellik iliúkisi yoktur. (X ve Y birbirinden ba÷ÕmsÕzdÕr.)
Granger nedensellik testi, VAR modelindeki gecikme uzunlu÷una çok
duyarlÕdÕr. Bu nedenle, Granger nedensellik testi uygulanmadan önce, VAR
modelindeki de÷iúkenlerin uygun gecikme uzunluklarÕnÕn belirlenmesi
gerekmektedir. Gecikme uzunlu÷unun belirlenmesi için Akaike Information
Criterion (AIC), Schwartz (SC), Final Prediction Error (FPE) ve Likelihood
Ratio (LR) gibi bilgi kriterleri kullanÕlmaktadÕr. Bu kriterleri minimum yapan
gecikme uzunlu÷u optimal olarak kabul edilmektedir.
ÇalÕúmada, dura÷anlÕk testinden sonra de÷iúkenler arasÕndaki karúÕlÕklÕ
iliúkiler VAR analizi temelinde maksimum gecikme 5 alÕnmÕútÕr87. Gecikme
uzunlu÷unun belirlenmesinde sadece LR, FPE, AIC ve SC kriterlerinden
yararlanÕlmÕútÕr. LR, FPE, AIC kriterlerinin 3 gecikme için minimum de÷er
verdi÷i görülmektedir. Bu nedenle uygun gecikme sayÕsÕ 3 olarak tespit
edilmiútir. (Tablo 3.12)

Tablo 3-12: Optimal Gecikme Uzunlu÷u
Gecikme
0
1
2
3
4
5
87

LR
NA
191.5867
89.49052
89.11468*
61.14559
57.42846

FPE
2.24e-19
7.46e-20
7.03e-20
6.19e-20*
7.46e-20
9.11e-20

AIC
-2.307.730
-2.417.976
-2.425.259
-24.41509*
-2.429.629
-2.421.361

SC
-22.89493*
-2.272.086
-2.151.716
-2.040.312
-1.900.780
-1.764.858

3. gecikmede optimal gecikme elde edildi÷inden, maksimum gecikme 5 olarak alÕnmÕútÕr.
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Yüzde de÷iúmelerin alÕndÕ÷Õ de÷iúkenlerin de÷erlerinden hareketle, 3
gecikme için de÷iúkenler arasÕnda nedensellik olup olmadÕ÷Õ, yapÕlan F 2
test sonuçlarÕna göre belirlenmiútir. Nedensellik testi sonuçlarÕ ùekil 3.1 ile
gösterilmiútir. Buna göre, tüm de÷iúkenler arasÕnda do÷rudan ve dolaylÕ bir
iliúki sözkonusudur. Bu iliúkilerden hareketle yapÕlacak temel tespitler
úunlardÕr;
i)

BankalararasÕ gecelik faiz oranÕ ile tasfiye edilecek krediler arasÕnda
karúÕlÕklÕ bir nedensellik iliúkisi vardÕr.

ii) Net faiz marjÕndan tasfiye edilecek kredilere do÷ru tek taraflÕ bir
nedensellik vardÕr.
iii) Tasfiye edilecek kredilerden, krediler oranÕna do÷rudan bir
nedensellik iliúkisi bulunmamaktadÕr. Ancak, asimetrik bilgi
problemlerinin derecesini etkileyen fiyat endeksi üzerinden bir iliúki
sözkonusudur.
iv) BankalararasÕ gecelik faiz oranÕndan banka kredi oranÕna do÷rudan
bir nedensellik iliúkisi yoktur. Bu iki de÷iúken arasÕnda kredi riski
de÷iúkeni üzerinden kurulan bir iliúki görülmektedir.
v) Enflasyon oranlarÕ ile banka kredi oranÕ arasÕnda iki taraflÕ bir
nedensellik iliúkisi vardÕr.
vi) Hem kredi oranÕndan hem de tasfiye edilecek kredilerden menkul
kÕymet oranÕna do÷ru bir nedensellik bulunmaktadÕr.
vii) Banka kredilerinden sanayi üretimine do÷ru bir nedensellik iliúkisi
vardÕr.

ùekil 3-1: De÷iúkenler ArasÕndaki Nedensellik øliúkileri
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3.2.3.5. Etki-Tepki FonksiyonlarÕ ve Varyans AyrÕútÕrmasÕ
VAR modelinde yer alan de÷iúkenler arasÕndaki dinamik iliúkiler etkitepki fonksiyonu ve varyans ayrÕútÕrmasÕ aracÕlÕ÷Õyla izlenmektedir. Etki tepki
fonksiyonlarÕ, modeldeki de÷iúkenden birine bir standart sapmalÕk úok
uygulandÕ÷Õnda di÷er de÷iúkenlerin bu úoka verdi÷i tepkiyi göstermektedir.
Varyans ayrÕútÕrmasÕ ise, her bir de÷iúkenin öngörü hata varyansÕnÕn hangi
oranlarda di÷er de÷iúkenlerin bileúenlerine ba÷lanabilece÷i hakkÕnda bilgi
vermektedir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕnÕ oluúturan asimetrik bilginin banka kredileri ve
bankalarÕn kredi davranÕúÕ üzerinde yarattÕ÷Õ etki ve bu etkinin reel sektöre
yansÕmasÕ hakkÕnda daha fazla bilgi sahibi olmak amacÕyla VAR modelinden
elde edilen etki tepki fonksiyonlarÕ ve varyans ayrÕútÕrmasÕndan
yararlanÕlacaktÕr. Bu çalÕúmada, etki tepki fonksiyonlarÕ bir de÷iúkenin di÷er
de÷iúken üzerindeki etkisini göstermektedir. Etki tepki fonksiyonlarÕ,
bankalarÕn sorunlu kredilerinin yani kredi riskinin hangi unsurlardan
etkilendi÷ini, banka kredilerinin kredi riski karúÕsÕndaki tepkisi ve reel sektör
üretiminin banka kredilerine tepkisinin test edilmesinde yardÕmcÕ olacaktÕr.
Bu kapsamda, öncelikle bankalararasÕ gecelik faiz oranÕ ve kredi faiz
oranÕndaki de÷iúmelerde meydana gelecek bir úok karúÕsÕnda, banka
bilançolarÕnda yer alan tasfiye edilecek kredilerin gösterdi÷i tepki, banka
kredilerinin tasfiye kredilerdeki de÷iúime verdi÷i tepki, ve sanayi üretim
endeksinin banka kredilerine tepkisi de÷erlendirilerek elde edilen sonuçlarÕn,
çalÕúmanÕn hipotezleriyle ne ölçüde örtüútü÷ü analiz edilecektir.
Grafik 3.1’de VAR modeline iliúkin etki-tepki fonksiyonlarÕ görülmektedir.
Grafiklerin her biri gelecek on aylÕk dönem boyunca, modeldeki bir
de÷iúkene uygulanan bir standart sapmalÕk pozitif úok karúÕsÕnda di÷er
de÷iúkenlerde meydana gelen de÷iúmeleri göstermektedir. Kesikli olmayan
koyu renk çizgiler, bir de÷iúkende meydana gelen bir de÷iúme ya da úoka,
di÷er de÷iúkenin verdi÷i tepkiyi göstermektedir. Kesikli çizgiler ise etki ve
tepki fonksiyonlarÕ etrafÕnda %90 güven aralÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Grafikte yer
alan dikey eksen, ilgili de÷iúkenin tepkisini ölçerken, yatay eksen etki
gerçekleútikten sonra geçen zaman süresini göstermektedir.
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Grafik 3-1: De÷iúkenlerin Etki-Tepki FonksiyonlarÕ
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of TSFSA to BGFOSA
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Etki tepki fonksiyonlarÕ ile ilgili úekillerden ilk olarak banka bilançolarÕnda
yer alan tasfiye edilecek kredilerin, bankalararasÕ gecelik faiz oranÕna verdi÷i
tepkiye bakÕlacaktÕr. Grafik 3.2’de görüldü÷ü üzere, bankalararasÕ gecelik
faiz oranÕnda meydana gelen pozitif bir úok (artÕú), tasfiye edilecek kredilerde
bir artÕú (pozitif tepki) meydana getirmektedir. Bu artÕúÕn etkisi ikinci ve
üçüncü dönemde maksimuma ulaúmakta daha sonra ise etki giderek
azalmaktadÕr.
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Grafik 3-2: TSF’nin BGFO’ya tepkisi
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Grafik 3-3: TSF’nin NFM’ye Tepkisi
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Tasfiye edilen kredilerin, net faiz marjÕna tepkisi ise grafik 3.3’de yer
almaktadÕr. Net faiz marjÕnda meydana gelen bir úok karúÕsÕnda tasfiye
edilen krediler ikinci döneme kadar negatif bir tepki vermektedir Net faiz
marjÕndaki bir úoka tasfiye kredilerin gösterdi÷i bu negatif tepki baúlangÕçta
açÕk ve kesin olmuútur. Ancak, ikinci aydan sonra tepkinin yönü
belirsizleúmektedir. Net faiz marjÕnÕn zaman zaman negatif de÷erler almasÕ,
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tasfiye krediler açÕsÕndan ters yönde bir tepkinin ortaya çÕkmasÕna neden
olmuútur.
økinci bölümde de ifade edildi÷i gibi, bankalar risk nötr de÷ilde riskten
kaçÕnan bir yapÕda ise, kredi riskindeki artÕú karúÕsÕnda bankalar verecekleri
kredi miktarÕnÕ azaltacaklardÕr. Kredi riski azaldÕ÷Õnda ise bankalar kredi
verme e÷ilimini artÕracaklardÕr. Bu ba÷lamda, tasfiye kredilerde meydana
gelen bir úok karúÕsÕnda banka kredilerinin tepkisine bakÕlacaktÕr. Grafik
3.4’de görüldü÷ü gibi, tasfiye kredilerde meydana gelen bir úok (etki)
karúÕsÕnda, banka kredilerinin tepkisine bakÕldÕ÷Õnda, ikinci döneme kadar
negatif bir tepki sözkonusudur. økinci dönemden sonra ise tepkinin belirsiz
oldu÷u söylenebilir. Negatif tepkinin ikinci döneme kadar devam etmesi
kredilerin sorunlu kredilerde meydana gelen bir úok karúÕsÕnda verdi÷i
tepkinin geçici oldu÷unu göstermektedir. Ancak, bu bulgu bankalarÕn kÕsa
dönemde de olsa sorunlu kredilerdeki artÕú karúÕsÕnda kredi miktarÕnÕ
azalttÕklarÕ görüúüne destek verir niteliktedir.

Grafik 3-4: KRDVR’nin TSF’ye Tepkisi
.020
.015
.010
.005
.000
-.005
-.010
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BankalarÕn plase edecekleri kredi miktarÕ banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olan
iúletmelerin yatÕrÕm kararlarÕnÕ, dolayÕsÕyla üretimlerini etkileyecektir. Bu
çalÕúmada reel ekonomiyi temsilen sanayi üretim endeksi seçilmiútir. Grafik
3.5’de izlenece÷i üzere, banka kredilerinde meydan gelen bir úok (etki)
karúÕsÕnda, sanayi üretim endeksinin tepkisine bakÕldÕ÷Õnda, üçüncü döneme
kadar pozitif bir tepki vermekte daha sonra tepki belirsizleúmektedir.
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Grafik 3-5: SUE’nin KRDVR’ye Tepkisi
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Varyans AyrÕútÕrmasÕ
Etki tepki analizi, modelde yer alan herhangi bir de÷iúkene uygulanan
úokun belirli bir zaman süresi boyunca di÷er de÷iúkenler üzerindeki etkilerini
ölçerken, varyans ayrÕútÕrmasÕ belirli bir dönem boyunca de÷iúkenlerdeki
de÷iúimlerin ne kadarÕnÕn kendinden, ne kadarÕnÕn di÷er de÷iúkenlerden
kaynaklandÕ÷ÕnÕ yüzde olarak ifade etme kolaylÕ÷Õ sa÷lamaktadÕr. Varyans
ayrÕútÕrmasÕ, modeldeki de÷iúkenlere uygulanan úoklarÕn göreceli önemi
hakkÕnda bilgi vermektedir.
Tasfiye edilen krediler de÷iúkeninin varyans ayrÕútÕrmasÕ sonuçlarÕ Tablo
3.13’de yer almaktadÕr. Buna göre varyansÕn temel kayna÷Õ, ilgili de÷iúkenin
kendi úokundan kaynaklanmaktadÕr. Örne÷in, üçüncü ayda tasfiye edilen
kredilerdeki de÷iúimin yaklaúÕk % 75.11’i kendinden kaynaklanÕrken, %
11.88’i bankalararasÕ gecelik faiz oranÕndan kaynaklanmaktadÕr; onuncu
ayda ise bankalararasÕ gecelik faiz oranÕnÕn etkisi % 19.53’dür. Tasfiye
edilecek kredi oranÕnÕ etkileyen ikinci de÷iúken net faiz marjÕdÕr. Üçüncü
ayda tasfiye edilen kredilerdeki de÷iúimin yaklaúÕk % 4.3’ü net faiz marjÕndan
kaynaklanmÕútÕr. Ancak, net faiz marjÕnÕn tasfiye edilecek krediler üzerindeki
etkisi, bankalararasÕ gecelik faiz oranÕ kadar yüksek de÷ildir.
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Tablo 3-13: Tasfiye Edilen Krediler De÷iúkeninin Varyans
AyrÕútÕrmasÕ
Öngörü
Dönemi

KRDVRSA

MNKVRSA

TSFSA

NFMSA

BGFOSA

SUESA

UFESA

1

0.707831

3.241790

96.05038

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2

0.625831

2.982494

85.82285

5.076351

4.287213

0.231108

0.974157

3

3.436891

2.594621

75.11039

4.327284

11.87544

1.651760

1.003614

4

3.445444

2.396966

73.72435

3.939821

10.92263

1.944265

3.626525

5

3.643295

2.654929

70.35453

3.779738

13.95237

1.855029

3.760105

6

3.979711

2.861150

67.93899

3.703568

16.18126

1.762893

3.572432

7

4.228729

3.263600

65.89171

3.740420

16.63282

1.702312

4.540414

8

4.348461

3.567491

64.10407

3.638707

18.23447

1.661742

4.445067

9

4.366873

3.957397

62.98297

3.666859

18.94839

1.659324

4.418184

10

4.525090

4.333602

61.84073

3.602684

19.53174

1.665526

4.500630

Genel bir de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, kendinden kaynaklanan úoklar
dikkate alÕnmadÕ÷Õnda geri ödenmeyen krediler büyüklü÷ünü etkileyen en
önemli de÷iúkenin bankalararasÕ gecelik faiz oranlarÕ oldu÷u görülmektedir.
Di÷er bir ifadeyle daraltÕcÕ bir para politikasÕ úoku, yarataca÷Õ ters seçim ve
ahlaki tehlike problemlerindeki artÕú nedeniyle geri ödenmeyecek kredi
büyüklü÷ünü etkilemektedir. Tasfiye edilecek kredi oranÕnÕ etkileyen ikinci
de÷iúken, net faiz marjÕdÕr. Ancak, net faiz marjÕnÕn tasfiye edilecek krediler
üzerindeki etkisi, bankalararasÕ gecelik faiz oranÕ kadar yüksek de÷ildir.
DolayÕsÕyla, bankalarÕn sorunlu krediler büyüklü÷ünün, bankalarÕn belirledi÷i
kredi faiz oranÕndan ziyade para piyasasÕ faiz oranlarÕndan etkilendi÷ini
söylemek mümkündür.
Tablo 3.14’de ise banka kredileri de÷iúkeninin varyans ayrÕútÕrmasÕ
sonuçlarÕ yer almaktadÕr. Bulgular banka kredilerinde ortaya çÕkan
de÷iúmelerin büyük ölçüde kendinden kaynaklandÕ÷ÕnÕ göstermektedir.
Örne÷in onuncu ayda kredi miktarÕndaki de÷iúmelerin yaklaúÕk % 75.9’u
kendinden, % 24.1’ü ise di÷er de÷iúkenlerden kaynaklanmÕútÕr. Onuncu ayda
kredilerin banka varlÕklarÕna oranÕndaki de÷iúmelerde fiyatlar yaklaúÕk % 5.5,
bankalararasÕ gecelik faiz oranÕ % 4.5, tasfiye edilen krediler % 4, net faiz
marjÕ % 3.5 belirleyici olmuútur. Bu çalÕúmada asimetrik bilgi sorunlarÕnÕn
derecesini etkileyen de÷iúkenlerden biri olarak ele alÕnan fiyat endeksinin,
banka kredilerindeki de÷iúimi açÕklama gücünün di÷er de÷iúkenlere göre
daha yüksek oldu÷u görülmektedir. BankalarÕn fonlarÕnÕn ne kadarlÕk kÕsmÕnÕ
kredilere plase edecekleri para politikasÕ uygulamalarÕndan, sorunlu krediler
miktarÕndan ve bankalarÕn risk algÕlayÕúÕndan belirli düzeyde etkilenmektedir.
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Tablo 3-14: Kredi De÷iúkeninin Varyans AyrÕútÕrmasÕ
Öngörü
Dönemi KRDVRSA MNKVRSA

TSFSA

NFMSA

BGFOSA

SUESA

UFESA

1

100.0000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2

92.63934

0.150298

2.332473

0.073893

1.474609

0.814302

2.515083

3

83.46637

0.304471

2.069489

1.966486

1.307332

4.872241

6.013606

4

81.41582

0.284557

2.309984

3.809905

2.430356

4.377971

5.371408

5

78.45489

0.747552

3.219257

3.662881

2.706164

5.569346

5.639909

6

78.02367

0.766488

3.191042

3.630908

3.065449

5.568723

5.753724

7

77.35603

0.763802

3.706930

3.619472

3.496411

5.446789

5.610564

8

76.71780

0.757503

3.987131

3.593819

3.736692

5.642166

5.564889

9

76.34148

0.794238

3.959076

3.576838

4.184543

5.600924

5.542903

10

75.89751

0.833741

4.138327

3.546565

4.513094

5.551425

5.519340

Tablo 3.15’de ise menkul kÕymetler de÷iúkeninin varyans ayrÕútÕrmasÕ
sonuçlarÕ yer almaktadÕr. BankalarÕn varlÕklarÕ içerinde menkul kÕymet
oranÕndaki de÷iúimi etkileyen en önemli de÷iúkenlerin krediler, tasfiye edilen
krediler ve gecelik faiz oranlarÕ oldu÷u görülmektedir. Beúinci ayda menkul
kÕymetlerde meydana gelen de÷iúimin yaklaúÕk % 65.23’ü kendinden, %
10.06’sÕnÕn kredilerden, % 8.03’ünün tasfiye edilen kredilerden ve % 7.5’inin
merkez bankasÕnÕn uyguladÕ÷Õ para politikasÕndan kaynaklandÕ÷Õ
görülmektedir. Buna göre; bankalarÕn fonlarÕnÕn ne kadarlÕk kÕsmÕnÕ menkul
kÕymetlere plase edece÷ini belirleyen en önemli de÷iúkenler bankalarÕn arz
edece÷i kredi miktarÕ, bankalarÕn sorunlu kredi miktarÕ ve para piyasasÕ faiz
oranÕdÕr.

Tablo 3-15: Menkul KÕymetler De÷iúkeninin Varyans AyrÕútÕrmasÕ
Öngörü
Dönemi

KRDVRSA

1

0.046678

99.95332

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2

10.23104

81.56243

3.192615

0.002133

1.241903

2.991991

0.777891

3

9.053074

72.73105

8.326055

0.001942

1.216346

5.420549

3.250982

4

8.554618

67.56552

8.236613

0.336445

7.100267

5.202753

3.003788

5

10.05994

65.22764

8.033168

0.639414

7.543151

5.316580

3.180110

6

9.820615

63.90458

9.069370

0.643154

7.653827

5.839565

3.068886

7

10.00615

63.47339

9.011281

0.832535

7.790315

5.810880

3.075450

8

9.957066

62.57617

9.317496

0.858623

7.698626

6.339454

3.252564

9

9.950768

62.37596

9.488084

0.862794

7.763429

6.314421

3.244540

10

10.21336

62.04272

9.454874

0.880730

7.759426

6.402256

3.246635

MNKVRSA

TSFSA

NFMSA
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Sanayi üretimine ait varyans ayrÕútÕrmasÕnÕn sonuçlarÕ ise Tablo 3.16’da
yer almaktadÕr. Di÷er de÷iúkenlerde oldu÷u gibi sanayi üretim endeksi
de÷iúkeninde de varyansÕn temel kayna÷Õ kendisinden kaynaklanan
úoklardÕr. Örne÷in 6. ayda sanayi üretimindeki de÷iúimin yaklaúÕk % 87.5’i
kendinden, % 12.5’i di÷er de÷iúkenlerden kaynaklanmÕútÕr. Di÷er de÷iúkenler
içerisinde banka kredileri yaklaúÕk % 5.2’lik bir etkiye sahiptir.

Tablo 3-16: Sanayi Üretim Endeksi De÷iúkeninin Varyans
AyrÕútÕrmasÕ
Öngörü
Dönemi KRDVRSA MNKVRSA

TSFSA

NFMSA

BGFOSA

SUESA

UFESA

1

2.671161

0.374213

1.121812

1.725126

0.217242

93.89045

0.000000

2

2.304560

0.968744

0.756445

1.097340

0.274658

94.50738

0.090871

3

2.263642

0.939738

0.729180

1.076589

0.454459

93.77992

0.756471

4

3.366919

1.282811

0.799635

1.233597

0.843470

90.65067

1.822894

5

4.936806

1.252405

1.440694

1.295643

0.846134

88.45039

1.777925

6

5.195241

1.387715

1.507234

1.282236

1.314123

87.55253

1.760917

7

5.182765

1.402329

1.527868

1.298595

1.341825

87.46727

1.779346

8

5.286570

1.498189

1.600293

1.302988

1.431521

87.07136

1.809079

9

5.368512

1.495956

1.615132

1.308378

1.438502

86.96547

1.808052

10

5.364727

1.522899

1.695960

1.311701

1.436017

86.86289

1.805804

Birinci aydan onuncu aya kadar olan dönemde kredi de÷iúkeninin sanayi
üretimindeki de÷iúmeyi açÕklamada di÷er de÷iúkenlere göre daha etkili
oldu÷u görülmektedir. Genel olarak bir de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, sanayi
üretim endeksinin kendinden kaynaklanan de÷iúmelerin dikkate alÕnmamasÕ
halinde, reel sektör üretimdeki de÷iúmelerin belirlenmesinde banka
kredilerinin önemli oldu÷u ve bu nedenle bankalarÕn kredi verme
kararlarÕndaki de÷iúikliklerin reel sektör üretimini etkileyebilece÷i sonucu
ortaya çÕkmaktadÕr.
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Sonuç ve De÷erlendirmeler
Finansal iktisat teorisinde önemli tartÕúmalardan biri, asimetrik bilgi
problemlerinin finansal piyasalarÕn iúleyiúi üzerinde yarattÕ÷Õ etki ile ilgilidir.
Kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgi problemini banka davranÕúÕ açÕsÕndan
inceleyen çalÕúmalardan bir kÕsmÕ, bankalarÕn kredi talebinde bulunanlarÕ
risklilik açÕsÕndan elemek amacÕyla teminat ve faiz oranÕ yöntemlerini
kullanarak rekabet etmeleri durumunda tayÕnlamanÕn olmayaca÷ÕnÕ,
dolayÕsÕyla kredi arz ve talep eúitli÷inin sa÷landÕ÷Õ noktada dengenin
oluúaca÷ÕnÕ iddia etmektedir. Oysa yapÕlan ampirik çalÕúmalar, asimetrik bilgi
problemlerinin hem finansal kurumlarÕ ve kredi sözleúmelerini úekillendirdi÷i
hem de para politikasÕnÕn ekonomiye aktarÕm kanallarÕndan biri olan kredi
kanalÕ yoluyla önemli makro ekonomik sonuçlar do÷urdu÷unu ortaya
koymaktadÕr.
Kredi piyasalarÕnda bilgi önem kazanan bir konudur. Walrasyan ArrowDebrue modelinde tam bilgi varsayÕmÕ yapÕldÕ÷Õ için bilgi maliyetleri yoktur.
DolayÕsÕyla tam bilginin oldu÷u piyasalarda kredilerin elde edilmesinde
herhangi bir sorun olmayacak ve finansal aracÕlara da gerek kalmayacaktÕr.
Gerçekte ise kredi piyasalarÕnda tam bilgi de÷il, eksik bilgi sözkonusudur.
Kredi alanlar, projelerinin risklili÷i ve getirisi hakkÕnda kredi veren tarafa göre
daha fazla bilgi sahibidir. Asimetrik bilgi teorilerinde, bilgi eúitsizli÷inin ters
seçim ve ahlaki tehlike problemlerine yol açaca÷Õ ve bunun da kredi riskini
artÕrarak bankalarÕn kredi verme kararlarÕnÕ etkileyece÷i iddia edilmektedir.
Ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini etkileyen en önemli
unsur asimetrik bilgi teorilerinde faiz oranlarÕ gösterilmektedir. Çünkü, yüksek
faiz oranlarÕ kredi havuzunda daha riskli kredi baúvurularÕnÕn sayÕsÕnÕ
artÕrÕrken, kredi alanlarÕn aldÕklarÕ krediyi daha riskli iúlerde kullanmasÕna yol
açmaktadÕr. Bu nedenle asimetrik bilgi teorilerinde, kredi riski ile kredi faiz
oranlarÕ arasÕnda do÷rudan bir iliúki oldu÷u varsayÕlmaktadÕr.
Hem bankalarÕn belirledikleri kredi faiz oranÕ, hem de para politikasÕ
uygulamalarÕ sonucu belirlenen kÕsa vadeli nominal faiz oranÕ asimetrik bilgi
problemlerinin derecesini etkilemektedir. Kredi faiz oranÕ para piyasasÕ faiz
oranÕndan büyük ölçüde etkilenir. Ancak, bazen kredi faizleri para piyasasÕ
faiz oranÕna uyum sa÷lamada hazine bonosu faiz oranÕ ve mevduat faiz
oranÕ kadar esnek olmayabilir. Bankalar mevduat faizinin çok üzerinde bir
kredi faiz oranÕ belirleyip, bu faiz oranÕndan sÕnÕrlÕ sayÕda kredi verebilirler.
Bu durumda kredi faiz oranÕ ile mevduat faiz arasÕndaki fark (net faiz marjÕ)
açÕlacaktÕr.
BankalarÕn kredi risk algÕlayÕúlarÕnÕn, faiz politikalarÕna yansÕmasÕnÕ net
faiz marjÕnda görmek mümkündür. BankalarÕn risk nötr yerine, riskten
kaçÕnan bir yapÕda olmalarÕ durumunda net faiz marjÕ geniúler. Net faiz
marjÕnÕn düúük seviyelerde seyretmesi ise, kredi arzÕndaki sÕkÕlÕ÷Õn
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azaldÕ÷Õna iúaret etmektedir. Di÷er taraftan, e÷er bankalar riskten kaçÕnan bir
yapÕ sergiliyorlarsa, kredi riski banka fonlarÕnÕn krediler ve menkul kÕymetler
arasÕndaki da÷ÕlÕmÕnÕ etkileyecektir.
BankalarÕn kredi verme davranÕúÕ para politikasÕ uygulamalarÕndan ayrÕ
düúünülemez. Asimetrik bilgi teorilerinde de, para politikasÕ uygulamalarÕnÕn
kredi tayÕnlamasÕna neden oldu÷u ve kredilerin elde edilebilirli÷ini etkiledi÷i
belirtilmektedir. Bu etkiler parasal aktarÕm kanallarÕndan biri olan kredi kanalÕ
aracÕlÕ÷Õyla kurulmaktadÕr. Kredi kanalÕ bankalarÕn kredi verme stratejileri ile
do÷rudan ba÷lantÕlÕdÕr; kredi kanalÕnda para politikasÕ toplam talebi kredi
koúullarÕnÕ de÷iútirerek etkilemektedir. Kredi kanalÕnÕn önemi para
politikasÕnÕn, banka kredilerine daha fazla ba÷ÕmlÕ olan küçük iúletmelerin
harcamalarÕnÕ, bono ve tahvil piyasasÕndan do÷rudan borçlanma imkanÕna
sahip olan büyük iúletmelerden daha fazla etkilemesinden kaynaklanÕr.
Kredi kanalÕ, “banka kredi kanalÕ” ve “bilanço kanalÕ” olmak üzere iki
koldan iúlemektedir. Banka kredi kanalÕ, kredinin elde edilebilirli÷i etkiler.
Örne÷in geniúletici bir para politikasÕ faiz oranlarÕnÕ düúürür ve daha az riske
açÕk kredi alÕcÕlarÕnÕn sayÕsÕ artar, bankalar kredi vermeye daha istekli olurlar.
Oysa daraltÕcÕ bir para politikasÕ faiz oranlarÕnÕ yükseltir ve bankalar verdikleri
kredi miktarÕnÕ sÕnÕrlandÕrÕrlar. Bilanço kanalÕnda ise para politikasÕ
uygulamasÕnÕn iúletmelerin net de÷eri üzerinde yarattÕ÷Õ etki ele
alÕnmaktadÕr.
øúletmelerin net de÷eri, iúletmelerin kredi maliyetini etkileyen önemli bir
unsurdur. Net de÷eri yüksek olan bir iúletmenin kredi baúvurusunda
bulunurken daha fazla teminat gösterme imkanÕ oldu÷u için, uygun
koúullarda kredi almasÕ daha kolaylaúacaktÕr. Oysa, net de÷eri düúük
iúletmeler bankalar açÕsÕndan riski yüksek olan iúletmeler olarak
de÷erlendirilirler. Net de÷eri düúük olan iúletmelerin ters seçim ve ahlaki
tehlikeden kaynaklanan sorunlarÕ daha fazla olaca÷Õ için, bankalar bu tür
iúletmelere kredi vermek istemeyebilirler. Bilanço kanalÕ, iúletmelerin net
de÷erinin yanÕsÕra nakit akÕúÕnÕ azalttÕ÷Õ için de banka kredilerini
etkilemektedir. DaraltÕcÕ bir para politikasÕ nominal faiz oranÕnÕ yükseltti÷i için,
faiz yükümlülü÷ü artan bir iúletmenin nakit akÕúÕ ve dolayÕsÕyla likiditesi
azalacaktÕr. Bu durum ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerini artÕrÕr ve
banka kredileri ile ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkiler.
Kredi piyasalarÕnda bilgi, piyasa koúullarÕna ba÷lÕ olarak de÷iúmektedir.
Asimetrik bilgi ekonomik faaliyetlerin arttÕ÷Õ zamanlarda düúük, ekonomik
faaliyetlerin daraldÕ÷Õ zamanlarda yüksektir. Ekonomik faaliyetlerin arttÕ÷Õ
zamanlarda riskli projelerin baúarÕlÕ olma ihtimali artar ve faiz oranlarÕ da
düúer. Oysa, ekonomik faaliyetlerin daraldÕ÷Õ zamanlarda riskli bir projenin
baúarÕlÕ olma ihtimali azalÕr ve bankalar daha yüksek kredi faizi uygularlar.
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Bu nedenle bankalar ekonominin konjonktür evrelerine göre kredi verme
standartlarÕnÕ de÷iútirmektedirler.
Türk bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilginin öneminin belirlenmesi için
yapÕlan bu çalÕúmanÕn hipotezleri úunlardÕr:
i)

Faiz oranlarÕ ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini
etkiler,

ii) Banka kredileri para politikasÕ uygulamalarÕndan etkilenir,
iii) Banka kredileri reel sektör üretimini etkiler.
Faiz oranlarÕnÕn ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin derecesini
etkileyip etkilemedi÷i Türk bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan analiz edildi÷inde,
genel olarak faiz oranlarÕnÕn yüksek oldu÷u dönemlerde banka
bilançolarÕnda sorunlu krediler oranÕnÕn arttÕ÷Õ, faiz oranlarÕnÕn düúük
seyretti÷i dönemlerde sorunlu krediler oranÕnÕn düútü÷ü tespit edilmiútir.
2001 yÕlÕnda BankacÕlÕk Sektörünü Yeniden YapÕlandÕrma ProgramÕ ile hem
kamu bankalarÕ hem de özel sektör bankalarÕ risk yönetimini giderek
güçlendirmiúlerdir. Nitekim, 2002 yÕlÕnda gecelik faiz oranÕ % 44, kredi faiz
oranÕ % 50, sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki oranÕ % 6.6 iken, 2010
yÕlÕnda bu oranlar sÕrasÕyla % 1.5, % 12.3 ve % 0.6’dÕr. AyrÕca, 2002 yÕlÕnda
bankalarÕn plase ettikleri kredi oranÕ % 26.5 iken, 2010 yÕlÕnda bu oran %
52.1 olarak gerçekleúmiútir. Sonuç olarak, faiz oranlarÕnÕn yüksek,
dolayÕsÕyla enflasyon oranlarÕnÕn da yüksek oldu÷u dönemlerde sorunlu
krediler oranÕ daha yüksek ve bankalarÕn varlÕklarÕ içerisinde kredilere
ayÕrdÕ÷Õ pay daha düúük iken; faiz oranlarÕnÕn düútü÷ü dönemlerde sorunlu
krediler oranÕ azalmÕú ve bankalarÕn verdikleri kredi miktarÕ artmÕútÕr. Faiz
oranlarÕ ve dolayÕsÕyla enflasyon oranlarÕ ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerinin derecesini etkilemektedir. Kredi alÕcÕlarÕna uygulanan faiz
oranlarÕ ekonomik konjonktür yapÕsÕndaki de÷iúikliklerle geniú ölçüde
tutarlÕdÕr.
ÇalÕúmanÕn ikinci hipotezi için de iktisadi ön analiz yapÕlmÕútÕr. Para
politikasÕ uygulamalarÕnÕn banka kredilerini etkileyebilmesi belirli koúullarÕn
gerçekleúmesine ba÷lÕdÕr. Bu koúullardan biri, bankalarÕn finansal sistem
içerisindeki payÕnÕn yüksek olmasÕdÕr. Bu ba÷lamda, Türkiye açÕsÕndan bir
de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, banka aktiflerinin finansal sektörün toplam
aktifler içindeki payÕnÕn % 80.4 oldu÷u, hatta banka dÕúÕ mali kuruluúlarÕn
önemli bir kÕsmÕnÕn bankalarÕn iútirakleri oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda
bankalarÕn finansal sistem içerisindeki payÕnÕn çok daha yüksek oldu÷u
görülmüútür. Mevduat bankalarÕnÕn bankacÕlÕk sektörü içindeki a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn
2009 yÕlÕ itibariyle % 90.5 düzeyinde olmasÕ merkez bankasÕnÕn uyguladÕ÷Õ
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para politikasÕnÕn kredi kanalÕyla yarataca÷Õ etkinin daha fazla olaca÷ÕnÕ
göstermektedir.
Banka kredi arzÕnÕn, para politikasÕ uygulamalarÕndan etkilenebilmesi için
gerekli olan di÷er bir koúul, banka bilançolarÕnda varlÕk kalemini oluúturan
krediler ile menkul kÕymet stoku arasÕnda tam ikame olmamasÕdÕr. Aksi
takdirde, merkez bankasÕnÕn banka rezervlerini azaltacak para politikasÕnÕn
etkileri ortaya çÕkmayacak ve bankalar portföylerindeki menkul kÕymetleri
satarak kredi arzÕnÕ daraltmayacaktÕr. Türk bankacÕlÕk sektörü için bu koúulun
geçerlili÷i analiz edildi÷inde, kredi riskinin arttÕ÷Õ yani sorunlu kredi miktarÕnÕn
arttÕ÷Õ dönemlerde bankalarÕn bilançolarÕnda krediler/varlÕklar oranÕnÕn
azaldÕ÷Õ, menkul kÕymetler/varlÕklar oranÕnÕn arttÕ÷Õ tespit edilmiútir. Kredi
riskinin azaldÕ÷Õ dönemlerde ise bankalarÕn kredi verme e÷ilimini artÕrdÕklarÕ,
buna karúÕlÕk menkul kÕymet stokunu azalttÕklarÕ gözlenmiútir. Bu durum, aynÕ
zamanda Türk bankacÕlÕk sektöründe, bankalarÕn krediler ve menkul
kÕymetler arasÕnda yaptÕ÷Õ portföy tercihinin, bankanÕn likidite ihtiyacÕnÕn yanÕ
sÕra kredi riski tarafÕndan belirlendi÷ini göstermektedir.
ÇalÕúmanÕn üçüncü hipotezi olan, banka kredilerinin reel sektör üretimini
etkileyip etkilememesi, iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ olma koúuluna
ba÷lÕdÕr. Bu ise iúletmelerin finansmanÕnda banka kredisi ile finansman
bonosu arasÕnda tam ikame olmamasÕnÕ gerektirmektedir. Bu durum en çok
küçük ölçekli iúletmeler için geçerli olmaktadÕr. Çünkü asimetrik bilgi
sorunlarÕnÕn sÕkÕntÕsÕna en fazla küçük ölçekli iúletmeler maruz kalmaktadÕr.
Bu iúletmelerin bilanço yapÕlarÕnÕn güçlü olmamasÕ ve net de÷erlerinin
yüksek olmamasÕ bankalarÕn küçük iúletmelere kredi verme isteklili÷ini
azaltmaktadÕr. Türkiye’de reel sektörde faaliyet gösteren iúletmelerin büyük
ço÷unlu÷unun küçük iúletmelerden oluútu÷u tesbit edilmiútir. Bu tesbit
bankalarÕn kredi davranÕúÕnÕn reel sektör üzerinde bir etki yaratÕp
yaratmayaca÷Õ noktasÕnda önemlidir. Bu nedenle üçüncü hipotez
çerçevesinde, Türkiye’de iúletmelerin banka kredisine ba÷ÕmlÕ olup
olmadÕklarÕ ve alternatif finansman olanaklarÕna ne ölçüde sahip olduklarÕ
de÷erlendirilmiú ve veriler kapsamÕnda úu sonuçlara ulaúÕlmÕútÕr:
Türkiye’de küçük iúletme sayÕsÕ yüksektir. Güçlü olmayan bilanço yapÕlarÕ
dolayÕsÕyla riskli algÕlanan küçük iúletmeler menkul kÕymet ihraç ederek
piyasalardan fon sa÷layamamaktadÕrlar. 500 kiúinin üzerinde istihdamda
bulunan iúletmeler büyük ölçekli kabul edildi÷inde, iúletmelerin % 92’si küçük
ve orta büyüklüktedir. Türkiye’de özel sektörün iúletme dÕúÕndan sa÷ladÕ÷Õ
finansman kaynaklarÕna bakÕldÕ÷Õnda, menkul kÕymet ihracÕ ile sa÷lanan
fonlarÕn toplam fon miktarÕ içerisindeki payÕnÕn % 18, banka kredileri payÕnÕn
ise % 82 oldu÷u görülmektedir. Sermaye piyasalarÕnda menkul kÕymet
stoklarÕnÕn % 82’lik payÕnÕn kamu sektörüne ait olmasÕ, Türkiye’de
iúletmelerin banka kredilerine ba÷ÕmlÕ hale geldiklerinin önemli bir
göstergesidir.

136

BankalarÕn Kredi Verme DavranÕúÕ Üzerine Asimetrik Bilginin Etkisi ve Reel Sektör
YansÕmasÕ (Türkiye Analizi 2002-2010)

ÇalÕúmanÕn hipotezleri çerçevesinde yapÕlan iktisadi ön analizden, banka
kredileri üzerinde asimetrik bilginin etki yaratmasÕ ve bunun reel sektöre
yansÕmasÕ için gerekli olan koúullarÕn Türk bankacÕlÕk sektörü açÕsÕndan
önemli ölçüde geçerli oldu÷u sonucu ortaya çÕkmaktadÕr. Ancak, asimetrik
bilgi ÕúÕ÷Õnda bankalarÕn kredi davranÕúÕ ve bunun ekonomik faaliyetlere
yansÕmasÕyla ilgili daha do÷ru bir de÷erlendirme yapabilmek için ekonometrik
bir analiz yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu çerçevede, çalÕúmada VAR modeli
kullanÕlarak asimetrik bilgi problemlerinin temel kayna÷Õ olarak görülen ve
para politikasÕ ile ekonomik konjonktüre göre úekillenen faiz oranlarÕnÕn
bankalarÕn sorunlu kredi miktarÕnÕ etkileyip etkilemedi÷i ve artan asimetrik
bilgi problemlerinin bankalarÕn, bilgisel saydamlÕ÷Õn zayÕf oldu÷u iúletmelere
kredi verme kararlarÕna yansÕyÕp yansÕmadÕ÷Õ incelenmektedir.
Bankalarda asimetrik bilgi problemlerinin etkileri konusunda yapÕlan ve
bu konunun teorik altyapÕsÕnÕ oluúturan en önemli çalÕúmalar Jaffee ve
Russell (1976), Stiglitz ve Weiss (1981, 1992)’a ait çalÕúmalardÕr. Sözkonusu
çalÕúmalarÕn ortak özelli÷i, faiz oranlarÕndaki yükselmenin ters seçim ve
ahlaki tehlike problemlerini artÕraca÷Õ ve bankalarÕn bunun etkilerinden
kaçÕnmak için riski yüksek olan iúletmelerin kredilerini tayÕnlayacaklarÕ tezine
dayanmasÕdÕr. BankalarÕn kredi verme davranÕúÕ üzerine asimetrik bilginin
etkilerini ve bunun reel sektördeki yansÕmalarÕnÕ Türkiye açÕsÕndan analiz
etmeyi amaçlayan bu çalÕúmada, Stiglitz ve Weiss (1992)’in teorik modeli
esas alÕnmÕútÕr. Bu modelin özellikleri úunlardÕr: BankalarÕn ters seçim ve
ahlaki tehlike etkilerinden kaçÕnmak amacÕyla faiz oranÕnÕ artÕrmalarÕ kredi
riskini daha fazla artÕrÕr. BankalarÕn bir krediden bekledi÷i getiri, kredi faiz
oranlarÕnÕn artan bir fonksiyonu de÷il, kredi risklili÷inin azalan bir
fonksiyonudur. Bu nedenle bankalar yüksek riskli kredi müúterilerine kredi
vermek yerine krediyi tayÕnlarlarlar. TayÕnlama her risk sÕnÕfÕndaki kredi
alÕcÕlarÕ için geçerli olabilir. Bir kredi müúterisine uygulanacak faiz oranÕ
ekonomik konjonktür yapÕsÕndaki de÷iúikliklerle geniú ölçüde tutarlÕdÕr. Kredi
tayÕnlamasÕ para politikasÕ uygulamalarÕna ba÷lÕ olarak da ortaya çÕkar. Para
politikasÕ kredinin elde edilebilirli÷ini etkiler. Kredinin elde edilebilirli÷ine en
fazla bilgisel asimetrinin oldu÷u küçük iúletmeler maruz kalÕrlar. Böylelikle
banka kredileri ekonominin reel üretim düzeyinde önemli sonuçlar yaratÕr.
Stiglitz-Weiss modelinden ortaya çÕkan temel de÷iúkenler úunlardÕr; para
politikasÕ de÷iúkeni, kredi fiyatlama de÷iúkeni, riskli krediler, krediler ve reel
sektör de÷iúkenleri.
ÇalÕúmada, kredi riski, faiz oranlarÕ, banka kredileri ve reel sektör üretimi
arasÕndaki iliúkileri ampirik olarak analiz etmek amacÕyla temsili de÷iúkenler
belirlenmiútir. Bu çerçevede, banka kredilerini temsilen krediler/toplam
varlÕklar (KRDVR), sorunlu kredileri ve dolayÕsÕyla kredi riskini temsilen
tasfiye edilecek krediler (TSF), bankalarÕn kredi faiz politikalarÕnÕ ve risk
algÕlayÕúlarÕnÕ temsilen net faiz marjÕ (NFM), para politikasÕnÕ temsilen gecelik
faiz oranÕ (BGFO), bankalarÕn kredi vermek yerine alternatif bir varlÕk kalemi
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olan menkul kÕymetlere yönelmesini temsilen menkul kÕymetler/toplam
varlÕklar (MNKVR), bankalarÕn kredi miktarÕnÕ de÷iútirmeleri karúÕsÕnda reel
sektör üretiminin etkilenip etkilenmedi÷ini temsilen sanayi üretim endeksi
(SUE) ve asimetrik bilgi problemlerinin derecesini etkiledi÷i düúünülen
enflasyonu temsilen üretici fiyat endeksi (UFE) seçilmiútir. Böylelikle, StiglitzWeiss modelinden ortaya çÕkan de÷iúkenlere menkul kÕymetler ve fiyat
endeksi olmak üzere iki de÷iúken daha ilave edilmiútir.
VAR modelinin kullanÕldÕ÷Õ bu çalÕúmada, veriler için 2002:1-2010:10
dönemi esas alÕnmÕútÕr. Ekonometrik analiz için seçilen veri döneminin
gerekçelerini úunlar oluúturmaktadÕr. Makroekonomideki istikrar ve finansal
kesimin yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ konusunda atÕlan adÕmlar nedeniyle 2002
yÕlÕndan itibaren Türk bankacÕlÕk sektörü kredi faaliyetlerine yo÷unlaúmÕú ve
sektörün aracÕlÕk iúlevi artmÕútÕr. 2002 yÕlÕ öncesinde kamu kesimine kaynak
sa÷layan bankacÕlÕk sektörü, aktif yapÕsÕnÕ iúletmeler ve hanehalkÕnÕ finanse
eden bir yapÕya dönüútürmüútür. 2001 krizinden sonra Türk bankacÕlÕk
sektörünün bankalarÕn esas iúlevi olan kredi faaliyetlerine yo÷unlaúmasÕ,
2002 ve sonrasÕ dönemi önemli kÕlmaktadÕr. Bu dönem, çalÕúmanÕn
hipotezini geçerli kÕlan bir dönemdir. Yedi de÷iúkeni kapsayan ve aylÕk
verilerin kullanÕldÕ÷Õ VAR modelinden elde edilen sonuçlar Granger
nedensellik testi, etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrÕútÕrmasÕndan
yararlanÕlarak ortaya konmuútur.
Granger nedensellik testi sonucunda, de÷iúkenler arasÕnda ortaya çÕkan
iliúkiler modelin birinci ve üçüncü hipotezleri ile beklenildi÷i gibi uyumlu, ikinci
hipotez ile ise kÕsmen uyumlu oldu÷u görülmüútür. ùöyle ki, hem
bankalararasÕ gecelik faiz oranlarÕ, hem de net faiz marjÕndan bankalarÕn
sorunlu kredi miktarÕna do÷ru bir nedensellik iliúkisinin olmasÕ, para piyasasÕ
faiz oranlarÕ ile bankalarÕn kredi fiyatlama politikalarÕnÕn ters seçim ve ahlaki
tehlike problemlerinin derecesini etkiledi÷ini göstermektedir. Tasfiye edilecek
kredilerden kredi oranÕna do÷rudan bir nedensellik iliúkisi yoktur. Ancak,
bankalarÕn risk algÕlayÕúlarÕnÕ yansÕtan net faiz marjÕndan krediler oranÕna
do÷ru bir nedenselli÷in olmasÕ bankalarÕn kredi verme davranÕúÕ üzerinde
kredi riskinin etkili oldu÷unu göstermektedir. Hatta, bankalarÕn fonlarÕnÕn ne
kadarlÕk kÕsmÕnÕ menkul kÕymet portföyüne plase edecekleri kredi riski ve
banka kredileri oranÕndan etkilenmektedir. Hem kredi oranÕndan hem de
tasfiye edilecek krediler miktarÕndan menkul kÕymet oranÕna do÷ru tek yönlü
nedensellik iliúkisi vardÕr. Nedensellik testinde çalÕúmanÕn birinci hipotezinin
genel olarak do÷rulandÕ÷ÕnÕ söyleyebiliriz. økinci hipotez açÕsÕndan bir
de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda ise, banka kredi kanalÕnÕn geçerlili÷i hakkÕnda
net bir úey söylemek mümkün de÷ildir. Ancak bilanço kanalÕnÕn iúledi÷i
görülmektedir. Çünkü para piyasasÕ faiz oranlarÕ ters seçim ve ahlaki tehlike
problemlerinin derecesini etkilemektedir. Öte yandan, banka kredi oranÕndan
sanayi üretim endeksine do÷ru bir nedenselli÷in olmasÕ üçüncü hipotezi
do÷rulamaktadÕr.
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Etki-tepki fonksiyonlarÕndan yararlanarak modeldeki bazÕ de÷iúkenler
arasÕndaki iliúkiler tespit edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu çerçevede Türk bankacÕlÕk
sektörü için elde edilen sonuçlar úunlardÕr: bankalararasÕ gecelik faiz
oranÕnda meydana gelen pozitif bir úok, yani daraltÕcÕ para politikasÕ
karúÕsÕnda tasfiye edilecek krediler de÷iúkeni artÕú úeklinde bir tepki
göstermiú; net faiz marjÕnda meydana gelen bir úok karúÕsÕnda ise tasfiye
edilecek kredilerin tepkisi beklentilerle uyumlu çÕkmamÕútÕr. Bunun en büyük
nedeni net faiz marjÕnÕn zaman zaman negatif de÷erler almÕú olmasÕndan
kaynaklanmaktadÕr. Di÷er taraftan bankalarÕn riskten kaçÕnan bir yapÕda
olmalarÕ ve riskli kredi baúvurularÕnÕ reddetmeleri nedeniyle bankalarÕn kredi
fiyat politikalarÕ kredi riski üzerinde bir etki yaratmamÕú olabilir. Para politikasÕ
úoklarÕ ise “bilanço kanalÕ” etkisiyle iúletmelerin krediyi geri ödeme koúullarÕnÕ
etkilemekte, bu ise banka bilançolarÕnda tasfiye edilecek kredi miktarÕnÕ
etkilemektedir. Tasfiye edilecek kredilerde meydana gelen bir úok karúÕsÕnda
bankalar kredi miktarÕnÕ azaltmak úeklinde bir tepki göstermiúlerdir. Fakat,
tüm ele alÕnan etki tepki fonksiyonlarÕnda de÷iúkenlerin ilgili de÷iúkene
gösterdi÷i tepkiler çok kÕsa dönemde açÕk ve net olmuú, daha sonra tepkinin
yönü belirsizleúmiútir.
Varyans ayrÕútÕrmasÕnda çalÕúmanÕn hipotezlerini destekleyici bulgular
elde edilmiútir. Nitekim tasfiye edilecek kredilerde, kendisinden kaynaklanan
de÷iúmeler dikkate alÕnmadÕ÷Õnda, üçüncü aydan itibaren tüm dönemlerde
tasfiye edilecek kredilerdeki de÷iúmelerin açÕklanmasÕnda bankalararasÕ
gecelik faiz oranÕnÕn di÷er büyüklüklere göre daha etkili oldu÷u gözlenmiútir.
Net faiz marjÕnÕn tasfiye edilecek krediler üzerindeki etkisi, bankalararasÕ
gecelik faiz oranÕna göre daha düúüktür. Bu durum, kredi riskinin bankalarÕn
belirledikleri kredi faiz oranÕndan ziyade piyasa faiz oranlarÕndan
etkilendi÷ini, dolayÕsÕyla bankalarÕn riskten kaçÕnan bir yapÕda olduklarÕnÕ
göstermektedir. Banka kredilerinin varyans ayrÕútÕrmasÕndan elde edilen
sonuçlara göre, kredilerin toplam varlÕklara oranÕndaki de÷iúimin büyük bir
kÕsmÕ kendinden kaynaklanmÕú, ancak bu dikkate alÕnmadÕ÷Õnda asimetrik
bilgi sorunlarÕnÕn derecesini etkileyen de÷iúkenlerden biri olarak bu
çalÕúmada ele alÕnan fiyat endeksinin, banka kredilerindeki de÷iúimi açÕklama
gücünün di÷er de÷iúkenlere göre daha yüksek oldu÷u görülmüútür. Banka
kredi oranÕndaki de÷iúmelerin açÕklanmasÕnda para politikasÕ uygulamalarÕ,
sorunlu krediler miktarÕ ve bankalarÕn risk algÕlayÕúlarÕ ile ilgili de÷iúkenler
belirli düzeyde etkiye sahiptir. BankalarÕn kredi riskinden kaçÕnma göstergesi
olarak ele alÕnan menkul kÕymetler oranÕ de÷iúkeninin varyans
ayrÕútÕrmasÕnda ise, menkul kÕymetlerin kendinden kaynaklanan de÷iúim
dikkate alÕnmadÕ÷Õnda en etkili de÷iúkenlerin tasfiye edilecek krediler ile
krediler oranÕ oldu÷u gözlenmiútir. Di÷er bir ifadeyle, bankalarÕn aktiflerinde
ne kadar menkul kÕymet portföyüne yer verecekleri hem kredi oranÕndan
hem de kredi riskinden etkilenmektedir. Sanayi üretim endeksinde ise en
etkili de÷iúkenin banka kredileri oldu÷u tespit edilmiútir. Nedensellik testi,
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etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrÕútÕrmasÕ sonuçlarÕ Türk bankacÕlÕk
sektöründe asimetrik bilginin önemine iúaret etmektedir.
Elde edilen bulgular, piyasalarda Walrasyan dengenin geçerli
olmayaca÷ÕnÕ ve Pareto optimalitesinin oluúmayaca÷ÕnÕ ileri süren “Yeni
Keynesyen øktisatçÕlar”Õn iddialarÕnÕ desteklemektedir. Türk bankacÕlÕk
sektörü reel sektörü etkilemede pasif de÷il aktif bir role sahiptir. Parasal
kesimdeki de÷iúiklikler reel sektörü etkilemektedir.
Kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgi problemlerinin ortadan kaldÕrÕlmasÕ ve
piyasanÕn etkin iúleyiúinin sa÷lanmasÕ için, hangi çözüm yollarÕnÕn
uygulanmasÕ gerekti÷i teorik olarak yeterli açÕklÕkta de÷ildir. Kredi
borçlularÕnÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, izlenmesi, kredi bürolarÕnÕn kurulmasÕ,
teminatlarÕn artÕrÕlmasÕ v.s. asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve
ahlaki tehlike problemlerini çözebilecek önerilerde bulunulmaktadÕr.
Türkiye’de bankalar arasÕnda gerçek kiúilerin kredi bilgilerini paylaúan Kredi
KayÕt Bürosu ve ticari iúletmelerin kredi bilgilerini paylaúan ve TCMB
bünyesinde kurulu olan Risk Santralizasyon Merkezi bulunmaktadÕr. Bunun
yasal dayana÷Õ da TCMB Kanunu’nun 44. maddesinde “Banka, Türkiye’de
faaliyette bulunan bankalarÕn müúterilerinin risk durumlarÕnÕ nezdinde
toplamak maksadÕyla bir risk santralizasyon teúkilatÕ kurar” úeklinde yer
almaktadÕr. Fakat, 2011 yÕlÕ ùubat ayÕnda BankacÕlÕk Kanunu’nda yapÕlan bir
de÷iúiklikle Risk Merkezi’nin Türkiye Bankalar Birli÷i nezdinde oluúturulmasÕ
öngörülmüútür. Bu düzenlemeye dayalÕ olarak hazÕrlanan yönetmelik Resmi
Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayÕlÕ nüshasÕnda yayÕnlanmÕútÕr.
BankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgi problemlerinin azaltÕlmasÕ için,
bankalarÕn finansal aracÕlÕk iúlevini teúvik eden düzenlemeler ve uygulamalar
gerekmektedir. Bunun yanÕ sÕra, makroekonomik istikrarsÕzlÕklarÕn bankacÕlÕk
sektöründe ahlaki tehlikeye yol açmamasÕ için etkin bir banka denetiminin
yapÕlmasÕ ve geri ödenmeyen kredilere karúÕ gerekli düzenlemelerin
yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yapÕlmasÕ bankalar için riskten
kaçÕnan bir yapÕ oluúumunu sa÷lar. Ahlaki tehlikenin oldu÷u ve banka
denetiminin yeterli olmadÕ÷Õ durumlarda ekonomide varolan istikrarsÕzlÕk,
iúletmelerin vadesi gelen kredilerin daha yüksek faizlerle çevrilmesine yol
açacaktÕr. Faizlerin aniden yükselmesi halinde kredi talebi faize duyarlÕ
olmaktan çÕkarak, esnek olmayan duruma gelecektir. øúletmeler faiz
borçlarÕnÕ anaparaya ekleyerek daha yüksek faizle kredi borçlarÕnÕ ödemek
durumunda kalacaklardÕr. Bu ise iúletmelerin kredi alma kapasitelerini
azaltacak ve aynÕ zamanda bankalarÕn geri ödenmeyen kredileri artacaktÕr.
Devletin bankacÕlÕk sektörünü yeteri kadar denetleyememesi bankacÕlÕk
risklerini artÕracaktÕr. Bu kapsamda de÷erlendirme yapÕldÕ÷Õnda, Türkiye’de
2001 krizinden önce bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgi problemlerini
dikkate almayan yasal bir çerçevenin oldu÷u, 2001 yÕlÕndan sonra Türk
bankacÕlÕk sektöründe asimetrik bilgi problemlerini azaltÕcÕ ve finansal
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aracÕlÕ÷Õ teúvik edici düzenlemelerin yapÕldÕ÷Õ görülmektedir. Bu çerçevede
yapÕlan en önemli düzenleme TCMB’ye özerklik sa÷lanmÕú olmasÕ ve
BDDK’nÕn kurulmasÕdÕr. Özellikle 2005 yÕlÕnda çÕkarÕlan Bankalar Kanunu ile
bankacÕlÕk sektörü daha güçlü bir finansal yapÕya kavuúmuútur. AyrÕca, 2001
yÕlÕndan sonra bankalarÕn aracÕlÕk maliyetini etkileyen düzenlemeler
yapÕlmÕútÕr. Bu çerçevede kredilerden alÕnan damga vergisi ve harçlar ile
ticari ve kurumsal kredilere uygulanan kaynak kullanÕmÕ destekleme fonu
kesintisi kaldÕrÕlmÕútÕr. Di÷er taraftan, mevduat sigortasÕ uygulamasÕna bir
sÕnÕrlandÕrÕlma getirilmesi bankalarÕ riskten kaçÕnan bir davranÕú
sergilemelerini sa÷lamÕútÕr.
Kredi piyasalarÕnda asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerin
çözümlenmesi, düzenleme ve denetleme uygulamalarÕnÕn yanÕ sÕra istikrarlÕ
bir makroekonomik ortamÕn sa÷lanmasÕ ile gerçekleúecektir. Mal ve üretim
faktörlerinin fiyatlarÕndaki dalgalanmalar yatÕrÕm projelerinin getirilerinin
varyanslarÕnÕn yükselmesine yol açar. Bu nedenle bir çok yatÕrÕm projesi
ekonomik istikrarsÕzlÕk nedeniyle olumsuz yönde etkilenir. Sözkonusu
yatÕrÕmlar için verilen banka kredilerinin geri ödenme olasÕlÕklarÕ azalÕr.
Makroekonomik istikrar banka ve kredi müúterisi arasÕnda riskin bölüúümde
etkinlik sa÷lar. Bu çerçeveden de÷erlendirildi÷inde, 2001 krizinden sonra
uygulanan iktisat politikalarÕ ile kamu sektörünün iç borç stokunun düúmesi
ve buna ba÷lÕ olarak mali disiplinin sa÷lanmasÕ, Türk bankacÕlÕk sektörünün
esas faaliyetlerine yönelmesini sa÷lamÕútÕr. Devlet iç borçlanma senetleri için
reel faizlerin yüksek olmasÕ ve geri ödenmeme riskinin çok düúük olmasÕ
bankalarÕn aktiflerinde önemli oranda kamu ka÷ÕtlarÕna yer vermelerine
neden olmaktadÕr. Düúen faiz oranlarÕ bankalarÕn menkul kÕymetlerden
sa÷ladÕ÷Õ geliri azaltÕcÕ yönde etkilese de devletin yüksek borç stoku devam
etti÷i ve reel faizlerin cazibesi devam etti÷i sürece riski düúük bu gelir
kayna÷Õ kredi gelirlerine tercih edilecektir. Bu nedenle, bankalarÕn kredi
vermek yerine riski düúük gelir kaynaklarÕna yönelmesini engellemek
amacÕyla mali disiplinin sürdürülmesi esastÕr. AyrÕca, ekonomideki pozitif
yönlü geliúmeler iúletmelerin bilançolarÕnÕ olumlu yönde etkileyece÷inden,
hem iúletmeler daha kolay kredi temin edebilecek hem de bankalarda kredi
riski azalaca÷Õ için bankalar kredi verme e÷ilimini artÕracaklardÕr.
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Ekler
Ek 1: De÷iúkenlerin Zaman Serisi Verileri
Dönem

KRDVR

TSF

NFM

BGFO

MNKVR

UFE

SUE

2002M01

0.221165

2278789.

-0.212570

59.00046

0.407458

192854.2

109.2064

2002M02

0.211107

2602426.

1.137.880

58.44445

0.432005

197014.3

104.5832

2002M03

0.206771

2425518.

6.168.370

55.32571

0.435194

200748.9

129.1984

2002M04

0.209133

2645958.

2.686.600

51.57143

0.440718

204723.0

128.6986

2002M05
2002M06

0.189905
0.185222

2755784.
2710556.

-1.557.400
0.127900

48.00000
48.00000

0.427823
0.446101

206322.1
210339.7

135.6958
129.5733

2002M07

0.177750

3033781.

-2.093.000

48.03435

0.422675

217237.0

131.8224

2002M08

0.175025

2601035.

-4.447.010

46.19952

0.431997

222245.3

128.5737

2002M09

0.178242

2490934.

-3.552.600

46.00333

0.424154

228875.3

141.0687

2002M10

0.176411

2876945.

-5.120.240

46.00319

0.430806

235759.2

139.0695

2002M11

0.171743

2777103.

-3.276.590

44.58809

0.428227

238938.9

132.6970

2002M12

0.178049

2779980.

-1.835.660

44.00000

0.426518

244615.1

126.8244

2003M01

0.178961

2667737.

-2.211.450

44.00000

0.431475

258134.2

131.3226

2003M02

0.179665

2776125.

-0.623770

44.00000

0.435344

263805.6

109.3313

2003M03

0.202275

2787300.

0.669280

44.00000

0.432171

268379.7

138.6946

2003M04

0.206179

2920641.

1.605.480

43.42857

0.437731

266191.7

132.4471

2003M05

0.205279

2853369.

2.093.740

41.00000

0.448455

263596.2

139.6942

2003M06

0.211488

2690707.

2.483.670

38.28571

0.455011

262967.0

142.0683

2003M07

0.211746

2617983.

1.921.020

36.43478

0.452968

263909.1

146.0667

2003M08

0.210013

2572434.

2.999.620

32.42857

0.448825

265341.6

141.3186

2003M09

0.216324

2004658.

4.972.570

30.77273

0.440589

265104.2

156.0627

2003M10

0.222329

1752915.

6.206.950

27.36364

0.442659

267911.3

153.8136

2003M11

0.226594

1596988.

4.857.210

26.00059

0.446135

273600.2

135.3210

2003M12

0.230091

960092.0

4.225.830

26.00000

0.439240

274874.0

153.5637

2004M01

0.230602

959527.0

4.594.780

26.00000

0.472639

285240.4

138.6946

2004M02

0.234329

955890.0

4.482.280

24.00000

0.464104

285848.5

127.0743

2004M03

0.243876

802037.0

5.876.280

23.04348

0.455571

287527.1

159.0615

2004M04

0.258320

809202.0

3.652.150

22.00000

0.453034

294064.9

155.1880

2004M05

0.269676

795478.0

3.689.790

22.00000

0.444717

307414.8

164.6842

2004M06

0.280928

751797.0

4.145.960

22.00000

0.425568

309874.0

165.5589

2004M07

0.280726

750597.0

3.311.950

22.00000

0.426148

307569.7

165.3090

2004M08

0.281231

700779.0

1.633.530

22.00000

0.417838

310567.9

152.9389

2004M09

0.279300

658644.0

2.718.840

20.45455

0.415249

312802.5

163.8096
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2004M10

0.278327

645236.0

1.892.050

20.00000

0.426473

320513.1

154.0635

2004M11

0.281899

650054.0

1.299.000

20.00000

0.424882

320512.6

147.5661

2004M12

0.288173

728703.0

4.267.070

19.13043

0.408660

317059.3

159.8112

2005M01

0.293683

717657.0

3.670.920

17.31579

0.417659

315761.0

145.6918

2005M02

0.295882

689255.0

3.156.270

16.65000

0.410189

316101.7

151.7623

2005M03

0.306491

656786.0

4.275.690

15.76087

0.415612

320100.1

175.6872

2005M04

0.310977

672473.0

2.386.150

15.14286

0.419515

323959.2

170.6880

2005M05

0.320041

656046.0

0.592090

14.64286

0.408611

324598.0

178.3653

2005M06
2005M07

0.322110
0.326611

764779.0
787721.0

-0.542000
-1.023.270

14.31818
14.25000

0.393180
0.392861

323054.3
320659.0

184.4358
176.5799

2005M08

0.326832

781829.0

-1.926.020

14.25000

0.393618

323985.9

175.5086

2005M09

0.323953

737368.0

-0.881320

14.25000

0.393290

326514.3

196.7554

2005M10

0.340750

739460.0

-0.604430

14.07143

0.400386

328750.0

201.2190

2005M11

0.340717

740786.0

-2.482.590

13.80000

0.388506

325636.0

182.4719

2005M12

0.340718

739507.0

-1.675.740

13.56818

0.362939

325502.9

203.3615

2006M01

0.347157

740859.0

-0.159110

13.50000

0.372915

331890.6

147.1202

2006M02

0.351479

754529.0

-0.724840

13.50000

0.371828

332742.2

166.5815

2006M03

0.356271

776921.0

-2.478.300

13.50000

0.362006

333567.3

199.6121

2006M04

0.368256

776191.0

-0.950280

13.48750

0.366430

340034.8

190.1492

2006M05

0.376266

771874.0

-1.721.340

13.25000

0.363413

349456.5

202.1.117

2006M06

0.381576

674175.0

-4.636.850

15.11364

0.349553

363509.3

204.9684

2006M07

0.391495

708980.0

-3.658.430

17.33333

0.350096

366649.9

194.6128

2006M08

0.395447

693569.0

-3.686.960

17.50000

0.347542

363908.5

186.2213

2006M09

0.390256

698092.0

-3.495.020

17.50000

0.341492

363056.9

205.3255

2006M10

0.398465

736486.0

-3.240.800

17.50000

0.337693

364707.0

193.0059

2006M11

0.395580

708676.0

-3.240.140

17.50000

0.333986

363642.4

210.5032

2006M12

0.394470

734116.0

-3.304.380

17.50000

0.324949

363189.9

206.5753

2007M01

0.396983

765408.0

-3.903.760

17.50000

0.328687

363003.6

176.7585

2007M02

0.397041

849127.0

-3.536.640

17.50000

0.328939

366437.0

182.4719

2007M03

0.395801

850735.0

-3.816.120

17.50000

0.330688

370003.4

212.6458

2007M04

0.406194

854622.0

-2.896.790

17.50000

0.321934

372957.7

199.9692

2007M05

0.407984

874223.0

-3.605.790

17.50000

0.316992

374421.5

216.0381

2007M06

0.407170

925576.0

-3.482.860

17.50000

0.314780

374022.3

212.2887

2007M07

0.415879

950499.0

-3.557.130

17.50000

0.310978

374261.8

204.9684

2007M08

0.414923

960166.0

-4.184.590

17.50000

0.315207

377455.6

200.3262

2007M09

0.424004

983988.0

-4.093.250

17.36.250

0.315737

381288.2

211.3960

2007M10

0.435920

1018957.

-4.236.650

17.01190

0.312403

380782.5

213.0029
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2007M11

0.437408

1069489.

-4.030.080

16.47727

0.308265

384189.3

229.4289

2007M12

0.434043

1109176.

-3.973.370

15.98684

0.293208

384774.8

201.2190

2008M01

0.445218

1140344.

-4.255.020

15.63637

0.301008

386398.3

196.7554

2008M02

0.446294

1151550.

-4.540.310

15.36905

0.294142

396299.1

196.0412

2008M03

0.442134

1260390.

-4.378.670

15.25000

0.291117

408861.5

216.5737

2008M04

0.455074

1328318.

-4.094.640

15.25000

0.296770

427252.5

214.2527

2008M05

0.459830

1405149.

-4.297.150

15.48809

0.282020

436301.7

221.7515

2008M06

0.462794

1562677.

-4.540.770

15.99048

0.270235

437712.3

215.8596

2008M07

0.468098

1657460.

-4.431.530

16.46739

0.273386

443168.4

211.7531

2008M08

0.476538

1780018.

-4.812.270

16.75000

0.275707

432815.1

190.3278

2008M09

0.474279

1876803.

-4.894.980

16.75000

0.269610

428929.3

200.1477

2008M10

0.450931

2026828.

-4.281.120

16.75000

0.272079

431377.9

195.5056

2008M11

0.440957

2190453.

-3.144.250

16.57500

0.279758

431244.8

195.3270

2008M12

0.428424

2408509.

-3.089.230

15.65790

0.273908

415967.7

160.6895

2009M01

0.428398

2586178.

-0.735940

13.95238

0.286679

416925.9

148.7271

2009M02

0.421056

2861185.

-0.988470

12.55000

0.299761

421796.4

144.9776

2009M03

0.410587

3270716.

-0.104900

11.13636

0.293405

423020.7

165.6887

2009M04

0.418352

3272096.

-2.397.330

10.17857

0.304504

425762.1

169.6167

2009M05

0.418472

3139750.

-3.538.410

9.486840

0.308824

425549.2

179.2581

2009M06

0.415038

3180495.

-4.402.950

9.022720

0.302076

429568.0

192.1132

2009M07

0.418961

3297192.

-4.238.800

8.510860

0.311840

426533.9

189.9707

2009M08

0.417952

3467547.

-4.792.090

8.035710

0.321606

428317.1

176.5799

2009M09

0.412153

3570468.

-5.530.760

7.575000

0.315978

430952.0

180.6864

2009M10

0.417104

3465286.

-5.424.830

7.011910

0.333084

432176.3

208.3607

2009M11

0.424429

3404175.

-6.089.380

6.684210

0.336105

437765.5

189.7922

2009M12

0.418984

3115607.

-6.493.950

6.500000

0.329894

440639.9

205.8611

2010M01

0.430592

3220356.

-6.184.470

6.500000

0.341816

443195.0

170.3309

2010M02

0.432031

3175826.

-6.646.570

6.500000

0.339165

450567.4

174.6159

2010M03

0.440404

3209437.

-6.493.560

6.500000

0.333033

459323.8

205.5040

2010M04

0.454239

3123953.

-6.186.190

6.500000

0.331952

470129.5

201.5761

2010M05

0.462036

3058394.

-6.562.730

6.500000

0.325972

464726.6

208.7178

2010M06

0.468664

2900390.

-6.420.980

6.500000

0.315930

462384.5

212.5565

2010M07

0.477507

2921171.

-6.267.120

6.500000

0.315218

461665.9

208.1822

2010M08

0.481792

2921064.

-6.460.670

6.500000

0.310811

466988.9

195.0592

2010M09

0.485340

2988434.

-6.486.380

6.375000

0.305609

469357.7

197.7909

2010M10

0.492443

2856389.

-4.498.000

6.000000

0.302477

475026.7

230.6966
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Ek 2: Mevsimsellikten ArÕndÕrÕlmÕú Yüzde De÷iúim De÷erleriyle
De÷iúkenlerin Zaman Serisi Verileri

KRDVRSA

MNKVRSA

TSFSA

NFMSA

BGFOSA

SUESA

2002M01

Dönem

NA

NA

NA

NA

NA

NA

UFESA
NA

2002M02

-0.048967

0.046285

0.044612

2.975.049

-0.029038

0.023969

0.020618
0.021855

2002M03

-0.043358

0.015031

-0.026842

6.560.209

-0.059742

0.004950

2002M04

-0.017520

0.005505

0.012218

-0.468352

-0.053146

0.030415

0.016294

2002M05

-0.088045

-0.023788

-0.000781

-1.450.420

-0.072102

0.008145

0.011611

2002M06

-0.032317

0.066915

-0.019687

-0.702857

-0.009581

-0.035050

0.020644

2002M07

-0.019491

-0.058670

0.078042

3.626.473

-0.012911

0.020180

0.039671

2002M08

0.002690

0.023102

-0.103129

1.123.772

-0.044628

0.023636

0.024388

2002M09

0.016005

-0.008638

0.011561

-0.027951

0.032303

0.010710

0.031290

2002M10

-0.007872

0.000692

0.140859

0.173328

6.21E-05

0.017280

0.021089

2002M11

-0.021370

-0.007091

-0.019656

-0.302439

-0.022025

0.016823

0.018577

2002M12

0.037933

0.019881

-0.010484

-0.283371

-0.029103

-0.084158

0.031468

2003M01

0.017210

-0.016105

0.042725

-0.221790

0.014249

0.167632

0.039306

2003M02

0.001907

-0.003890

-0.041332

-0.695861

-0.016578

-0.116913

0.021568

2003M03

0.101433

0.000820

0.042048

-1.841.282

-0.003951

0.037407

0.019864

2003M04

-0.007551

0.004608

-0.020865

2.633.315

0.001976

-0.010538

-0.012304

2003M05

-0.004143

0.030721

-0.063587

0.198979

-0.062152

0.008427

-0.007181

2003M06

0.024137

0.039083

-0.062360

0.127376

-0.073160

0.024822

-0.001715

2003M07

0.018967

-0.011408

-0.056455

-0.066588

-0.062505

0.037729

0.010322

2003M08

0.009527

-0.009173

0.030335

0.560985

-0.118563

0.014573

0.005854

2003M09

0.031814

-0.010171

-0.196795

0.424539

-0.020930

0.016314

0.000619

2003M10

0.026387

-0.008892

-0.139152

0.213687

-0.109549

0.015634

0.002668

2003M11

0.026134

0.006367

-0.075922

-0.117066

-0.045138

-0.065720

0.027170

2003M12

0.017169

0.008835

-0.520189

-0.147102

-0.012675

0.090452

0.012343

2004M01

0.010509

0.046638

0.065294

0.075379

0.018828

0.020625

0.024952

2004M02

0.017148

-0.029862

-0.070347

-0.024351

-0.087118

-0.040925

0.002025

2004M03

0.022468

-0.009755

-0.149711

0.172695

-0.037659

0.032481

0.007380

2004M04

0.035508

-0.014373

-0.043721

-0.259352

-0.031352

0.015833

0.017117

2004M05

0.038102

-0.011996

-0.052406

0.032120

-0.010585

0.012416

0.045662

2004M06

0.039041

-0.019505

-0.061985

-0.126001

-0.008856

0.007943

0.007992

2004M07

0.009430

-0.006131

-0.022094

-0.070768

-0.018433

0.017597

-0.000216

2004M08

0.016697

-0.020729

-0.027330

-0.344313

-0.015239

-0.031156

0.008744

2004M09

0.001202

-0.000871

-0.015533

-0.002392

-0.047627

-0.013218

0.008991

2004M10

-0.009465

0.015247

-0.024069

-0.107233

-0.019102

-0.033452

0.018805

2004M11

0.022574

-0.005858

0.024658

0.037313

0.000640

0.011650

0.006057
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2004M12

0.025029

-0.011962

0.100876

0.761669

2005M01

0.022150

2005M02

0.010964

2005M03

-0.046277

0.044597

-0.002633

-0.007188

0.031691

0.039103

-0.027802

-0.091410

0.006249

-0.073388

0.031493

-0.011950

-0.042127

0.074787

0.023802

0.022028

-0.036622

0.013932

-0.046222

0.000728

-0.032118

0.012650

2005M04

-0.003416

-0.000256

-0.011235

-0.391846

-0.027759

0.012697

0.003998

2005M05

0.020020

-0.018752

-0.051413

-0.585409

-0.045470

-0.006313

-0.000769

2005M06

0.007415

-0.013167

0.146062

-1.689.059

-0.033123

0.034136

-0.005528

2005M07

0.014595

-0.009527

0.019700

0.754116

-0.027117

-0.017737

0.000741

2005M08

0.012307

-0.001637

0.025204

0.309348

-0.018937

0.042618

0.008815

2005M09

0.002888

0.002886

-0.020381

-0.268760

0.009664

0.034770

0.010170

2005M10

0.040196

0.007985

0.000253

0.027584

-0.006511

0.047539

0.003339

2005M11

0.011761

-0.032832

0.018439

0.703432

-0.014542

-0.050977

-0.003564

2005M12

0.007230

-0.038213

-0.018294

-0.302095

-0.010350

0.081673

0.008644
0.017294

2006M01

0.016077

-0.002742

0.030099

-0.343606

0.016735

-0.178865

2006M02

0.017179

-0.010144

-0.015277

-0.098735

0.004639

0.149368

0.000363

2006M03

0.011233

-0.018758

0.023080

1.087.725

0.011679

0.019330

-0.000368

2006M04

0.015539

0.001835

-0.015284

-0.095755

0.009492

-0.009993

0.008802

2006M05

0.013428

0.000466

-0.017864

0.462552

-0.030394

0.009390

0.023053

2006M06

0.016740

-0.012504

-0.145950

0.779292

0.121652

0.009499

0.039236

2006M07

0.018816

-0.008121

0.049011

-0.031812

0.117465

-0.020191

0.017423

2006M08

0.015437

-0.014272

-0.000682

0.038394

-0.011855

0.006497

-0.008855

2006M09

0.000619

-0.014651

0.034977

-0.140622

0.001459

0.024652

0.000161

2006M10

0.009612

-0.019172

0.053813

-0.030729

0.005320

-0.052608

0.004223

2006M11

0.005569

-0.015509

-0.025918

0.016433

0.009386

0.142024

0.002381

2006M12

0.007980

0.003736

0.024230

-0.000119

0.014401

-0.044348

0.008316

2007M01

-0.000499

-0.019973

0.051658

0.167496

0.018425

-0.021651

0.001456

2007M02

0.004987

-0.003149

0.082986

-0.093028

0.011681

0.035921

0.005048

2007M03

0.002643

0.012642

-0.019005

0.070357

0.013386

0.004173

2007M04

0.005833

-0.036876

0.005406

-0.178547

0.006615

2007M05

-0.001254

-0.005811

0.024223

0.139143

2007M06

0.000884

0.020570

0.048934

-0.020006

2007M07

0.009548

-0.022689

0.029499

2007M08

-0.001040

0.003386

2007M09

0.035488

0.005449

2007M10

0.018979

-0.017869

0.004040

-0.030361

-0.004539

-0.011802

0.026285

-0.001354

-0.020002

-0.024349

-0.001701

0.075075

-0.024803

-0.003575

0.009458

0.021408

0.102187

-0.020029

0.034471

0.008289

0.041016

0.007233

-0.013579

-0.008903

0.013423

0.037962

0.027662

-0.015554

-0.008716

0.000474

2007M11

0.014519

-0.018649

0.058453

-0.048389

-0.018090

0.132133

0.013200

2007M12

0.008237

-0.019519

0.033278

0.013238

-0.014626

-0.142889

0.011198

2008M01

0.015255

-0.005456

0.022523

0.046762

-0.008514

0.129280

0.009184
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2008M02

0.008271

-0.024084

-0.001137

0.041654

-0.001367

-0.007096

0.018334

2008M03

0.000909

-0.003537

0.056636

2008M04

0.006437

0.009232

0.064182

-0.017191

0.007494

-0.041386

0.023141

-0.032147

0.005204

0.012944

2008M05

0.005822

-0.040289

0.031277

0.071249

0.010928

0.004741

-0.015910

0.016445

2008M06

0.007833

2008M07

-0.001348

-0.015302

0.101378

0.045855

0.009954

-0.036879

0.003451

0.000555

0.060640

0.018936

0.005909

0.009709

2008M08

0.021050

0.015854

-0.003434

0.074581

0.067000

-0.002865

-0.043277

-0.022457

2008M09

0.009045

-0.017682

0.058242

-0.037443

-0.006734

0.002029

-0.005346

2008M10

-0.053627

0.002067

0.086510

-0.052638

0.005827

-0.066026

0.009451

2008M11

-0.013443

0.022281

0.083310

-0.280517

-3.32E-05

0.061516

0.001960

2008M12

-0.010684

0.008169

0.101595

-0.094127

-0.041295

-0.196116

-0.026213

2009M01

-0.011936

0.012942

0.056426

-0.709872

-0.097700

0.076563

0.008831

2009M02

-0.009960

0.046544

0.093869

0.182711

-0.085190

-0.028764

0.002712

2009M03

-0.015340

-0.014790

0.094892

-0.641336

-0.096771

-0.005582

-0.006972

2009M04

-0.003707

0.028376

0.015598

5.765.744

-0.082963

0.040812

-0.007082

2009M05

-0.004686

0.024324

-0.018955

0.363967

-0.076507

0.006381

-0.004670

2009M06

-0.007844

0.005412

0.013309

0.332515

-0.069872

0.057915

0.010439

2009M07

-0.003153

0.019807

0.034868

0.010426

-0.076516

0.011886

0.001662

2009M08

-0.004079

0.019279

0.048202

0.094690

-0.074651

-0.003625

0.006089

2009M09

-0.001050

-0.011951

0.026754

0.108071

-0.065890

-0.014413

0.010499

2009M10

0.009657

0.045862

-0.012772

0.047797

-0.064031

0.079568

0.006502

2009M11

0.024425

0.002782

-0.015212

0.080186

-0.041320

-0.022615

0.013612

2009M12
2010M01

0.007176
0.014511

0.010195
0.002174

-0.080054
0.017465

0.051851
-0.001236

-0.013800
0.010792

0.060110
-0.036475

0.016346
0.013695

2010M02
2010M03

0.011769
0.027349

-0.005491
-0.012216

-0.020065
-0.030008

0.029536
-0.015418

0.017173
0.019159

0.021812
0.028101

0.006399
0.008374

2010M04

0.009509

-0.012081

-0.010823

-0.015256

0.003721

-0.008227

0.009517

2010M05

0.011777

-0.007685

0.005207

0.017938

-0.008462

-0.012534

-0.015050

2010M06

0.013615

-0.003186

-0.051960

-0.016792

-0.021081

0.003154

-0.003534

2010M07

0.006821

-0.015268

0.003965

0.027016

-0.020594

-0.000982

0.007532

2010M08

0.008014

-0.025594

-0.005521

-0.030494

-0.021249

0.008391

0.014065

2010M09

0.020063

-0.010324

0.018571

-0.026439

-0.028926

-0.018602

0.009380

2010M10

0.013131

-0.018687

-0.023663

-0.208821

-0.043802

0.079272

0.015491
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Ek 3: Ham De÷erleriyle Zaman Serileri
K RDV R

TSF

.5

3,600,000
3,200,000

.4

2,800,000
2,400,000

.3

2,000,000
1,600,000

.2

1,200,000
800,000

.1

400,000
02

03

04

05

06

07

08

09

10

02

03

04

05

06

07

08

09

10

B GFO

NFM
60

8

50
4
40
30

0

20
-4
10
0

-8
02

03

04

05

06

07

08

09

02

10

03

04

05

06

07

08

09

10

UFE

MNK V R
500,000

.50

450,000
.45
400,000
.40

350,000
300,000

.35

250,000
.30

200,000
150,000

.25
02

03

04

05

06

07

08

09

02

10

SUE
240

200

160

120

80
02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Ek 4: Mevsimsellikten ArÕndÕrÕlmÕú Yüzde De÷iúim De÷erleriyle
De÷iúkenlerin Grafikleri
KRDVRSA
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Ek 5: Granger Nedensellik Testi SonuçlarÕ
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/12/12 Time: 14:29
Sample: 2002M01 2010M10
Included observations: 102
Dependent variable: KRDVRSA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

MNKVRSA
TSFSA
NFMSA
BGFOSA
SUESA
UFESA

0.440764
3.347769
11.79089
2.824069
5.274179
7.821609

3
3
3
3
3
3

0.9317
0.3410
0.0081
0.4196
0.1528
0.0498

All

27.55629

18

0.0691

Dependent variable: MNKVRSA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
TSFSA
NFMSA
BGFOSA
SUESA
UFESA

15.01168
10.92049
2.805947
11.38828
6.614231
2.226301

3
3
3
3
3
3

0.0018
0.0122
0.4225
0.0098
0.0853
0.5268

All

51.50693

18

0.0000

Dependent variable: TSFSA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
MNKVRSA
NFMSA
BGFOSA

3.049591
2.460064
10.82374
17.96979

3
3
3
3

0.3840
0.4826
0.0127
0.0004
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SUESA
UFESA

2.773377
1.647567

3
3

0.4279
0.6487

All

37.28209

18

0.0048

Dependent variable: NFMSA

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
MNKVRSA
TSFSA
BGFOSA
SUESA
UFESA

6.854412
2.251480
0.754419
4.619782
9.860913
3.711429

3
3
3
3
3
3

0.0767
0.5219
0.8603
0.2019
0.0198
0.2944

All

37.95261

18

0.0039

Dependent variable: BGFOSA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
MNKVRSA
TSFSA
NFMSA
SUESA
UFESA

0.070811
5.157175
10.11507
1.324537
0.548357
17.10892

3
3
3
3
3
3

0.9951
0.1606
0.0176
0.7233
0.9081
0.0007

All

39.65477

18

0.0023

Dependent variable: SUESA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
MNKVRSA
TSFSA
NFMSA

8.865457
0.365556
0.522927
2.892920

3
3
3
3

0.0311
0.9473
0.9138
0.4084
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BGFOSA
UFESA

1.475600
1.407468

3
3

0.6879
0.7038

All

20.81068

18

0.2891

Dependent variable: UFESA
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

KRDVRSA
MNKVRSA
TSFSA
NFMSA
BGFOSA
SUESA

12.11886
5.281779
14.76952
1.820472
5.624081
5.580956

3
3
3
3
3
3

0.0070
0.1523
0.0020
0.6105
0.1314
0.1339

All

32.65170

18

0.0184
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