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Son zam anla rda parl ame ntol ar, mahkemeler
, başka düzenleyiciler bankaıların başarıısızıl1~ duru muy la
dah a arta n bir ilgi ile
ilg'ilendiler. Top lum da bir Ticare't Banlkası
nın iflası, başka dalların işleıtmelerinin iflasından
da:ha ciddi sonu çlar doğurur. Çoğunlukla ban ka tflas·ları pek
çok kişiyi olumsuz bir biçimde etkilemekte ve topl umu n uzu n dönemli ·ekonom
ik canlılığını tehlikeye sokaibilme'ktedir. Bun dan başlka geniş
kapsamlı ban ka iflasları ekonomik felaketle birli kte orta
ya çillmnakta ve 1'9'2 0'for de ~Iı
nan dersler kolayca unutulmama'kıtadır.
Savaş sonrası döne mde orta ya
çılkan olayların çoğu,
başarısızlığının teni el nede nler

ban ka
i yönetimdeki kusu rlar, saht ekar lık ve kişisel çıkarlara alet etm
e .gibi davranışlardan doğduğunu
göstermektedir. Ancalk 19'70'1i yıllarda banl
ka yapı1sındaki ani yapı
değişi'kli'kleri He kred i koşuHarı
na özen
göstermeyiş çok sayıda
bankanın iflas:ıı sonu cunu doğurmuş
tur.
İflas eden 'bankaların
Ame rika n · tarih inde ki en büy ük iki örne
ği F.N.B. ve Newyork,
U.S.N. Bank'ın iflasıdır. Bu büy ük
ban kala rin iflasında ban ka
başarısızlıkları kad ar yön etim
hataları yanında, e!konomi!k
ve finans al sekt örün yönlendirilmeisindeki hata
ların rolü büy ük olmuştur.
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nı ödeyebilen ban· Bu mak aled e yazar, iflas eden ve borçları
bir ayrım yapm adan , sana yini n yakacılık kurumları: arasında
omik !koşulların rolü hakkında
pısı, · fina nsal perf orm ans ve ekon
·
aktadır.
kazanılan yeni bilgileri orta ya koym
mak sure tiyle , gele·
Ban ka iflasının başlıca nede nler ini anla
taca k muh tem el çöizüm
cek yıllardaki ban ka kapanmalarını azal
t .edilmektedir.
yollarının tasarlanabileceğ'i ümi

NIN
SON YILLARDAKİ BAN KA İFLASLARI
EKONOMİK ETKENLERİ

ın tem el · belirleMevcut birk aç araştırma, ban ka iflasların
elktedirler :' Kredilerin,
yicisi olar ak. şu fakt örle re ağırhk verm
pler i tarafından kullanılması, emabankanın yöne ticil eri .ve sahi
da zim met e geçirilmenet edilen paraların suis tima l edilmesi ya
yöne·t ilme si ve bansi gibi nedenlerle kred ileri n genel olar ak kötü
araştırmalarda, dışsa1
ka memurlarının diğer uyıgulamaıları. Bu_
a önem li bir etke n olaekonomik fakt örle rin, banka[arın iflasınd
ba kaıtılmamalktadır. Bun unla bebileceği husu su genellikle hesa
a, ·bankaiların iflas etrabe r, ulus al ve maha1li e'konomi'k koşuHarl
göst eren bulg ular mevmesi olaşı arasında bir ilişkinin varlığını
omic Res earc h (Ulusal
·c uttu r. Örneğin, Nati onal Bur eau of Econ
gibi, ekon omi k durEkonomik · Araştırma Kur umu ) beHrtildiği
ka sayısı, orta lam a bir
gun luk döne mler i sırasında, ·iflas ·eden b'anl
Ekonomik durgunluğun
he.sapla, en yüksek düzeyde olmuştur.
olaralk mas eden banlka sayısı, 4,5
olmadığı yıllarda orta lam a
üm sürdüğü yıllarda bu
rken, savaş sonrasında durgunluğun hük
lo I).
orta lam a 5,6'ya yükselmiştir, (Balkıİnz: Talb
esiz ve belirsiz olEkonomik ve fina nsal koşullar dah a deng 1
a yı l i'tib anyl a, gözle
may a başladıkÇa, iHas eden banlka sayısınd
da belirtilmesi gere ken
görü nür bir hızlanmanın · orta ya çıktığı
bir noiktadır.
yılda orta lam a olar ak
Örneğin, 1946-1964 . dönemi arasında
her kap anan ban ka
4,4 ban ka iflas ederken, 19'65 yıılndan beri
Bun dan başlka George
olmuştur.
sayısı 6'nın bira z. üzer inde
minde, faal iyet lerin i
Bernston'un istatistiğine göre ·1943-196·2 döne
ban kala r % 3'ü busürd üren banikaların yüzdesi olar ak iflas eden
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TABL0-1
İflas Eden Banka Sayısı (1946 - 1973)
Yıllar

1.94_6
19147·
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1949
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. 195.3
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Iur!ken, bu oran, 1962-197'3 dönemi için, yüzde 33'lük bir artışla
% 4 olmuştur. ŞüphesiıZ, elmnom'i'k faktörlerle birlikt~ ortaya çı
kan banka .iflaıslarına ilişkin olarak bu bulıgunun iısıtatiısıtiiksel açı
dan güvenirliği açık bir şekilde , görünmemek tedir. Ancak yine
de, e!konomik koşullarla banka iflasları arasında bir ilişkinin mev. cut olduğu reddedilemez. 1946 yıhndan 1973 yılına kadar geçen .
tüm savaş sonrası boyunca, 103'ü sigortalı, 36'sı da sigortasız ol421

bankası iflas
mak üzere, topla m olara k 139 ticar et ve tasar ruf
iflas etme nın
banka
adet
5
k
etmiştir ki bu, yılda ortal ama olara
topla m
olan
500
14
si deme ktir . . Bu duru m, 19'75 yılında, sayısı
bu
eden
İflas
.
bank a sayısıyla karşılaştırılabilecek bir boyuttadır
Örtedir.
gösterme!k
kurumların büyüklüğü, önem li değişiklikler
lık bir· mevd uata
d'olar
n
milyo
934
,
USNB
neğin, San. Diego 'daki
aıta sahip
sahiplken, Fran1 din Natio nal, 1,7 mHyarlı'k bir mevdu
ki yıllarda
sonra
'den
19'70
arı,
bulunmaktadır. Büyü k banıka iflasl
ortay a çıkışı ilgi çekicidir.
iflasları
Yerel ekon omik ve demo grafi k özeHilklerle, bank a
kırsal yöreilerde ve roüçü k kaarasında da ilişki kurul abilm ekte,
a çok fazla eğilimli gönmay
srubalarda kuru lan bank alar, kapa
dönemde, iflas eden
olan
. rünmek'tedirler. 194·6 'dan 1975'e· kada r
birim lerind e
109 bank a, nüfu su 10 b'inin_ altında olan yerleşme
büyü klük
yer almaıktayldı. Bu yerleşme b'irimlerinde'k'i banlkailarm
topla m bank a sayısına göre,
sıralamasında, 1960 yılı itibarıyla,
ık nüfu su bir
iflas eden bank a oranı, yüzde l,09'd ur. Buna karşıl
lmuş olan
kuru
arda
alanl
milyo n ve daha faz'la olan metro polit an
küçü k
nan
kapa
a,
bank alar için iflas. oranı, sadec e 0,75'dir. Aync
İflas
r.
dırla
banlkalar, esas olara k kırsal bölgelerde bulunmakta
cünün 1/4'
eden bankaların yüzd e 70'i. imal at sanaıyiti.ntie işıgü
maktadır.
den daha azına sahip olan piyas alard a yerleşmiş bulun
yalkfarın
banka
nan
kapa
Bunu n dışında, savaş sonrası döne mde
sına
fazla
daha
den
% 50'sin
l~ı'k % 65'i, tarım alanında toprağın
sahip olan pJyas alard a kurulmuş bulunmaktaydı.

i ekonbmik
. - İflas eden bankaların hizm et verdiği alanl ardak
ekted ir:· 19-:15
· durg unluk ve gerilemeyle de bir ilişki kurul abilm
% 85'i, medy an geliri 5000
yılından beri iflas eden · bankaların
yerleşmiş bulunmalktaydı.
a
doların altında. bulun an piyas alard
nmalarından önceki
İflas. etmiş olan banka:ların yüzde 40, kapa
rnakt ayon , yıl içinde · nüfu su azala n piyas alard a yer almış bulun
mde,
.döne
an önceki
dılar. İflas etmiş. banlkaların yüzd e 10, iflast
. piyas alarparak ende satışları neıgatif bir artış hızınıa sahip olan
peraikende
da faaliy et göste rmek teydi ve bu bankaların 1/3'ü nde
3/4'ü nde
n
aları
piyas
ren
satışları % 20'de n daha az bir artış göste
pazar labu
a
Ayrıc
işsizlik oranı, · % 5'in altında bulunmaktaydı.
se~
dığı
bankaların kapan
rın yüzde 3'den daha az b'ir krsmında,
ne, işsizlik oranı % 1O'u aşmıştı . .
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başka,

bu bankal arda yönetim in zayıflığı ve teftiş mekan izmabilgi ve özenden .uzak nitelikl eri dikkati çekicidir.
«Ban1ka ·büyülkıüğü - iflas il'işkisi» nin incelemesi, banka iflasları oranında bölgesel · bir eğilimi de ortaya. koymak
tadır. Savaş
sonrası• · yıllardaki banka iflaslarının . önemli bir kısmı, küçük
bo-yutlu ve kırsal kökenl i bankaları nyükse k bir oranda bulunduğu
orta Batı ve Güney Atlanti k eyaletl eri gibi bölgelerde vuku bulmuştur. Aynı zamand a, banka iflasları, şubeleş
meyi (yeni şu:be
açmayı) sınırlayan veya yasa1kQayan eyaletl erde önemli
derecede
)710ğunluk kazanmıştır. Örneğin, 1946-1973 dönem inde m~
as eden
139 bankanın, lO'uından daha az bir kısmı. eyalet çapında şube
banlkacılığına izin veren eyaletleTde buluınmaktaych
.
sının

Amerik a Birleşik Devletlerindeki banka ifüasları örneğindeki
unsuru n önemin e m.şkin bir diğer bulgu, 1946-73 yıllan
esnasında .banıka iflaslarının hiç olmadığı eyaletl erin
dağılımına
ilişkindir. Banka iflaslarının olmadırğı 17 eyalet şunlard
ır :
yapısial

-

Birim

Bankacılığı

kota ve West
_.

Sınırlı

Olan Eyalet ler:

Banka

Şubeciliği

Mexico ve Tennes see'dir.
-

Minnesoıta,

Nath Da-

Vi'.rıginia.

Olan Ey<iletler :· Missisipi, New

Eyalet Çapında Şube Bankacılığı Olan Eydlet ler: Alaska,
· Arizona, Connec ticut, Delaware, Hawaii, Marylantl, Nevada, Rh'Ode Island, South Dakota , Vermo nt ve Washin gton'dur .

Açıkça görüldüğü

gibi, banka iflaslarının söz konusu olmaeyaletl erin ezici bir çoğunluğunu, eyaleıt. çapında şube bank~cılığına izin veren eyaletl er oluşturmaktaidır.
dığı

Banka · -iflaslarının en büyük oranda olduğu eyaletleri, sadece merkez den ibaret bankacılığı oJan (yani şulbeleşmesi bulun~
mayan ) veya sınırlı bir şufbeleşmeye izin v~ren eyaletl er meyda,
na ge:t irmekt edir.
Savaş sonrası dönem de, Texas,
tadır. Ancak, Texas, şüphesiz, diğer

listenin başında yer almakherhan gi bir eyalett en daha
çok sayıda bankay a sa;h'ip bulunmaktadır. Bunda n sonra~ özel
bankal ar arasında önemli zararla ra uğramış olanların çok sayıda
olduğu Georgi a gelmek tedir.
Georgia'yı her ikisind e de birim
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S ORA NLA RI
YAP ISAL FAK TÖR LER VE BAN KA İFLA

(yani, bankaların nislbi
olmadı
sayılarının) ' iflas oranı ile ilişkili olup
büyüklüğünün
taönem
r
i
b'
özel
n
ri açısında
ğı husu su, bankaların düz·eİıleyicile
en
1
kalar
bah!
k
haktığımı zda, küçü
şımakıtadır. Tari hsel olar ak
mli
eğili
ce
iflas etme ye son dere
azından mut lak sayı · açısından
şından beri, iflas eden · bank aSava
görü nme kted irler . 2. Dün ya
topl am mevduatları 4 milların 3/4'ü nün. kapandılkıları tarih te,
aların yarıdan daha
yon doların altında bulunmaktaydı. Bu :bank
mily on dofarıdo.n. daiha a;z bir mevfazla:sı, iflas eıttiıkleri taıi'hte", 2
Bun un aksi ne olara k, tüm iflasduaıtı eller inde tutmaktaydıfar.
uatı 10 mily on dola rdan daha
ların yüzd e lO'd an daha azı, mevd
fazla olan bıankalarıda orta ya çıktı. .
muk ayes e ama «Ban ka büyüklüğü ile iflas ilişkisi arasında
a göre; 1946-197'5 döne mi içincıyla da oran kuru lma: kta ve bun
eden bank a sayısı,
de, belirU büyü klük gruıbunda bulu nan iflas
a bulu nan bank a sa19'7 5 yılı itibarıy~a, aynı büyü1k1üık g.rufbund
10 milyon dola rdan daha a.z mevyı1sıyla mukayes:e edilmekt€dıir.
klük grub u için, bu
.duat a sahi p olıan bankaları kaps ayan büyü
rın üzer inde .mevoran 0.022'dir. Bun.a- karşılık, 10 mily on dola
klük grub u için ise,
duat a sahi p olan ban\kaları kaps ayan büyü
anın, küçü k bank51bu oran · 0.003 dür. Ayrıca , pek çok yeni bank
mdan, küçü k bank alar grü buna , söz konu su döne mde ka t.ılmas
a kıyasla, daha da
lara ait oran . büyü k bank alar a ilişkin . oran
düşmüş görü nme kted ir.
esi ise, iflas
«Ban ka büyüklüğü-iflas iliş:kisi>>rrin ince lenm
ez bank amerk
ı,
fikal
eden banlkaların çoğunluğunun, eyal et serti
u aragrub
en. küçü k bank alar
sı üyes i olma yan ve muh teme len
19'4'6 ile 1973 yılları
. sından çıkışının gere kçes ini verm ekte dir :
ının hem en hem en üç katı
arasında, iflas eden uJu sal bank a sayıs
.ve Fede ral ReseT·ve
kada r eyalet-sertifikalı bank a iflas etmiş
olup iflas eden 'bani
Sys~m (Amerika'nın Merkez Ban'kıası) üyes
o~mıayan . banika iflası
ka sayısının yaıklaşık üç katı kada r da üye
istat istik ler, bizi şaşırtmamalıdır.
gerçekleşmiştir. Ancak, bu
de kurulmuş. küçü k
Çün kü iflas eden · pek çok bank a, kırsal kesim
n olum suz elkonomik
boyu tlu kuru mlar. niteliğinde olduklarında
i ve yatırım~arına
kred
· ve finansıal gelişmelere karşı koym ak için
ktadırlar. · Bun dan
esne klik verm e yeten.eğinden yoks un buJunma'
Bankacılık

endü stris inin

ve

1

1

1
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yapısının

bankacılığı

olan Colorada ve Illinais ile sınırlı şube bankacılığı
Michigan izlemektedir, ancak; banka iflaslarının, çeş'itli eyaletlerdeki toplam banka sayısına 1 oranı, bu konuda daha
uygun bir standart olma;ktadır. Bu esasa göre iflas edenlerin faaliyette bu'lunan tüm bankalara ' oranı, açısından; en üstte bulunan on eyalet, sırasıyla, şunlardır: ldaho, Georgia, Colorado,
nın · oıduğµ

Michigan, Tex as, Oregon, California, Maine, Utah ve Wyoming'

dir. Bu listen1n göze çarpan özelliği, birinc'i olarak Batı'daıki ve
Güney Batı'daki eyaletlerin yüksek , oranda bulunması ve ikinci
olarak, eyalet çapında şulbe açmaya izin veren eyaletlerin sayı-

BANKA İFLASLARINDA FİNANSAL FAKTÖRLER

Problemli

ban~alar

ile kapanmak üzere ol~n bankaların 1970'
özelliklerini inceleyen pe:k çok sayıda arıaştırma
yapılmıştır. Bu araştırmalar, şu sorular etrafında yoğunlaşmış
tır: İflas fiilen gerçekleşmeden önce, bankıanın tehlikede olduğunu gösteren (önceden haber veren) bir ikaz sistemıi var mıdır?
Pro1b'lemli olan bankalar, sağlrklı olanlardan nasıl ayırdedilmek
teidir? Sorunu ya da ülas eden bankayı, keşfedecek bıir «er'ken
H~az sisıtemi» geliştirmek mümkün müdür?
1i

yıllarda f:inaınsal

19'70

yılında,

Faul A. Meyer ile Howard A. Pifer, bazı finanik'i yıl kadar önceden, iflasa yüz tutan bankaları
diğer bankalardan başarılı bir şekilde ayıraJbileceğini ortaya koydular. Eın önemli finansal göste!igeier şunlardır : Ç€şitli aiktif ve
pasif ,k~lemlerinde'ki denge~'i~ligi, işletme etkinliğini ve aktif ve
pasif.lerinin yapısı gösterrgıelerid:ir.
sal

·oranların,

Bu yazarlar

şu

sonuca

varma.ktadırlar .~

İ)' Bir ticaret bankasının taa:hhütılerini yerine getirememesi ·z immete para geçirme (yolsuzlu'k) ve diğer finansal düzensizliklede doğ'rudan ilişkili bulunsa bile, belli başlı finansıaJ .göstergeler, if,Ias eden bankaları önceden teşhis etmede kullanılafbilir.
Ancak, banka iflasındalk'i önceki · (ön süre) üç yıl veya daha fazla
i se, finansal göstergeler, borçlarını ödeyebilen bankalarla borçlarını · ödeyemeyen bankalar arasında .bir ayırım yapamamaktadır.
Banka iflaslarına füşkin tahmin, bankanın kapanmasından önceki bir ya da iki yıl içinde ancak vuku bulmaktadır.
1
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Jos·e ph F. Sinkey ile David A. Walker tarafından yapılan diğer bir araştırma, ge'lecekteki sorunlu bankaları teşhis ·edecelk
bir «erken ikaz sistem.ini» geliştirmeye çahşmaktatlır. Sermaye~
nin yeterliliği, A.B.D. Hazine Tahvillerinin toplam alktif1ere oranı, kred~ - aktif oranı, . kredi risiki, işletme etkinliği ve k.azançılar
alanında, sorunlu bankalar ile diğerleri arasında önemli farklar bufünmuştur. Sorunlu bankalar, prolblemsiz olan bankalar'dan
daha· d:üşük bir sermaye ve daha düşük A.B.D. devlet tahvillerinin toplam alktiflere oranına sahip buılunma:kta ve ayrıca, sorunlu bankalar, diğer bankalarôan önemli ölçüde daha yüksek
bir :k redi/ alktif oranına ve daha. yüksek bir, (kredilerden sağla
nan gelirlerin/top lam işletme g~l'irleTine)' oranına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca, sorunlu bankalar, işletme gideı::Ierinin/işlet
me geliderine oram ile ölçüJen kıstasa göre, önemli ölçü.de az bir
etkinliğe sahip bulunmaktadırlar ve net getirin/serma ye oram
sorunlu kurumlada yaklaşık % yarımı ibulmıaktadıır. Adı geçen
yazarlar, banka inceleyiciieri nin sorunlu banlkalVl teşhis etmelerinden en az bir yıl önce, ortalama sorunlu bir bankaırıın önemli
tıinansal güçlfü.deri bulunıduğunu ortaya koyduıar;
Sinkey tarafından yapılan b'ir başka çalışma, yöneıticilere v~
düzenleyicilere yardımcı olabilecek sorunlu bankaların özelliğine
iHŞkin bir profil geliştirmektedir.
'!tipik olarak finansal durumu bo~uk olan b'ir banka, (işlet~
me masrafılarınm işletme gelirlerine oranı ile ölçülen) azalan bir
etkinlik oranı, (kredilerin sermayeye· oranı ile gösterileın) azalan
bir sermaye pozis:yonu ve (çeşi t1i masrafların artan bir oranı He
orta.ya çıfkan) masraf kontrol fonu ıile be'lirl~ınefktedir. Bunun
finansal durumundak i
dışında, Sinke.y, çoğu sorunlu bankanın
problemi tıahmin
şekilde,
bir
yansıtaca;k
mayı
l
bozu\
gittikçe artan
içinde iy!Heşti
zaman
~decek olanı bu gö stergelerin kaföil'iyet'inin,
1

ğiıni ortaıya koymafktatlır.

Da:vid P. Stulhr ile Robert Van Wicklen ilgili bir araştırmada
New-York Federal Reıserve'dekıi üye bıankaıların inceleme değer
lendirmelerin i açıkfaıyacak olan fin!ansal faktörleri arayıp bulkalitesi
yeıterliJiği, yönetimin
muştur. Alktif ka.liresi, sermaye
iliş
oranına
ak:tif
kredi
ile
yapı,
örgütsel
büyüklüğü,
bankanın

değerlendirme
düşük
in
inceleyicilerin
kin· olan ölçümler, · ban'ka"
lerine kıyasla oldukça yüksek olarak tahmin edi'lmiştir.
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Bu. sonuçla r, sorunlu bankayı, teşhis etmek için bıi.r yol aramaya girişenıleri özendirmesine rağmen, çalışmalarındaki gizli
kalmış faktörle rin güvenirliği belirlem ek amacıyla, yazaTlar
, daha urun bir zaman dönemi nin gerekli olduğunu kaıbu1l etmeik:tedirler. Leon Korolbow He Stuhr, son bir raporda , 12 önceden ha. ber verici (predict or) değişkeni kullanm ak su~etiyle, finansal
çöküntü ye uğramak üzere olan banıkaları, teşhis e~mede başarı
lı olmuş~rtlı. Söz konusu değişkenler, mevdua t hacmi
ne vadeli
ve tasarruf mevduatına ödenen faiz oranlan yanında, net geUrin sermayeye oram temettü lerin sermaye ye oranı, krediler in gayri safi sermaye ye oranı ve borçfam lan fonlann toplam sermaye ye oranı'nı kapsamaktatYdL
Sinkey tarafından yapılan ilginç bir araşıtırma, bir · bankanın
'(San Diego'dakd. Tfhe Unttıed Staeıs Nationa l Bank) (USNB) 'nin,
kii lbu banka ABD tarihind e iflas etmiş ikinci en büyük bankatlıır)
iflıas etmeden önce özellikleri üzerind e dikkatle rini yoğunlaş
tır
muştur.

Sinikey, USNB bankasındaki finansal düzensizliklerin, bu
banka ülas etmeden önceki finansal tablolarında ortaya çıkıp
çı'kmadığım anlama k iÇiin, Califom ia bankalarıyla ilgili
bir =
· kontrol gru!buyl a USNB'yi karşılaştıT'dı. Sinkey, aşağıdaki oranlar açısından, USNB iJe füğer Califbrn ia banıkalarıına ait kon:trol
gru!bu arasında önemli farklar buldu. Bu oranlar şunlardır : EY,~1et ve yerel hükümeıt mevduatları ile müşteri pasif1leriniın toplam
aktifler e oranı, ödenmemiş akseptansların toplam ak'tiflere oram, işletme giderleırinin, işletme gelirine oranı, net iş'galiye masrafılarımn işletme gelirine oranı,
borçlanılan diğer paralar · için
ödenen fra~n toplam işletme gelirleri ne oram, toplam krediler in
'sermaye ve ihtiyaıtlara ('karşıhlkhlarıa) oranı, net gelirin- a'ktiflerre oram ve net gelirin sermaye ye oranı. Burada belirtile n son üç
oran, kontrol grulbu tarafınldan rapor edilen oranlar dan oldukça
düşük olmasm a ka·rşıılık, il!k altı dran USNB'de olağanüstü
yüksek bulunmakrtaydı.
Sink~y, geılecekte sorunlu bankaların teşhis edilmes inde
.==
kendi teJmiğanin yararlı o1'aibileceği kanısındadır. ·
Özetlersek, prdblem li ve iflas etmiş bankala ra ilişkin olarak
yapılan bi:r'kaç araşıtırma, finansal tablolar a ilişkin oran
anali- ·
·zinin, finansal açıdan güçlükl e bulunan bankayı sağhlklı blir yapıda olanlard an ayırt etmede
başarılı sonuçla r
verefbıileceğini
göstermeıktedir. Taahhü tlerini yeriıne getiremeyiş, Çoğunlukla
hi1
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diiğer usulsü z faaliy etler·
yıine de, finam::ıa!l tabn,
rağme
ına
le sıikı bir §€kild e bağlı olmas
i sürdü rmekt edir.
iliğin
geçerl
lolarl a ilgili oran analizi, bu konud a

le, suisti mal, zimm ete para geçirn1e ve
Ne var ki, banka

iflaslarını

ortala ma sadece 1 ve 2
süre o~maktadır.

yıl

tahm in etmed e ön süre, olay öncesi,
arasında değiştiğinden çok kısa bir

ÖZET VE SONU ÇLAR

dönem deki · ABD deney imi, çoğunlukla bil'.im
biçim inde olan ve ekobankacılığı ya da sınırlı şube bankacılığı
boynomik açıdan gerile yen bölgelerde faaliy et göste ren küçük
olemel
muht
lu kırsal kesim banikalarmın, iflas etmes inin çok
Bank
Frnnk lin Natio nal
duğunu göste rmekt edir (New-York'da!ki
.lar, halkın· çoğunlugu
baı:ıka
n
polita
gibi) kapan an büyük metro
lar, iflas eden top~
banka
tür
bu
tarafından bfünm ekted ir. Ancak ,
ktadır ..
tutmaJ
yer
iJ.am banka sayısı içinde çok önemsiz bir
arının
Pek .çok durum da, muht emele n çoğu kere, banka iflasl
zluğu
ilk neden i olarak , banka. perso nelini n ya da saihi'binin yolsu
istaıtis
görün me'kt edir.. Bunu nla birlik te · sayıları gittik çe artan
üze't iksel aı;aş.tırmalar, belirl i finan sal değişkenlerin, iflas etme'k
nda
arası
lar
banka
olan
re olan banka larla yaşamını sürdü recek
Aktifedir.
meikıt
bir ayrım . yapm ada başarılı ola'bilece,ğini goster
serma ye
lerin bileşimi, pasifi n yapısı; işletmenin etkinliği ve
ları ya da iflas eden
yeterl_ildği' gibi değişkenler, sorun lu banka
teşhis etmed e, «erke n
kadar
ine
'banıkalan, iflast an 2 yıl önces
dirler . Bunu n dı
mekte
görün
.
ikaz si stemin fonks iyonu nu sağlar
n araştırılma~ını ·
lerini
neden
·şında, banka iflaslarının ekonc mik
halklı .çıkaran . araş'tırma'1ar da mevc uttur.
Savaş sonrası

1

olarak 140 kadar banka ,
kadar
ifrlas eıtmiş olmasına rağmen, son zama nlara gelinceye
çalış
.
an
yapı'l
yla
amacı
banka iflaslarını önced en haiber almak
arın
t.ırmal
at!-aşf
an
malar çok sınırlı kalmıştır. Bugü ne kadar yapıl
r
araştı
acak
dikka tlice incelenmesi, geelceide :bu aland a yapıl
2. Düny a

Savaşından .

beri

yaklaşık

nması gereğini
maların aşağıdaki soruların etrafında topla

belirt -

mekte dir.
mı?
Bank a iflasl annm asıl yükün ü kim taşımaktadır? Halk
firnmsal
Piyas adaki diğer banka lar mı? Hissedaırlar mı? Yoksa,
·
ke'Sim dışında kalan işletmeler mi?
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Bir ticaret bankasının iflasına yol açabilecek muhtemel ekonomik kıoşu:llar hang:iJ.eridir?
Bir bankanın iflası, kazançların., masrafların, likidi tenin, sermaye yeter1Hiğfaı1n ve sair etkenlerle i'lişkHi ölçüler gibi finansal orariıla.rın zaman içindeki değişmeler'inıdm, tahmin . edilebilir
'?
mı.

bir

GeleGeıkte'ki y1llartla, banka iflaslarının hızlanacağı .y olunda

bekleyişte bulunmayı,

gerektti.rece'k nedenler: var : mıdır?

Bankacılık endüst.r,i sinin, düzenleyic i politiıka üzerinde tesirli bir etki yara ta!bilmesi açısından, .yukarıda sıralanan sorulara
verilecek cevaplar, hayati b!ir önem taşıyacaktır. Aynı z·a manda
bu sorulara verilece!k cevaplar, bankacılık sisteminin ve tek tek
bankaların istikrarlı bir yapıya
kavuşturr-ulmaJannı · sa~ğlamalk
amacıyla eıyalet çapında veya federal dıüzeıyde~ı{i herhangi bir ka.nun değişikliği için de zorunlu biir başlangıç olacaktır.
Geçmişte yıaşanmış banka iflaslarından ders a1albilir miyiz?
Banka iflasları tarihinden , çok sayıda ders alına!bilir. İlk olarak,
Federaıl Reıserve (ABD'n!iın Merkez Bankası) banka karşılıkların
da veya ülJkede~'{i parıa arzında şiddetli bir daralmayı başlatma
dıkça, kütle haliınde banka iflasları
muhtemel gözükmekt edir.
İikinci oılarak, bazı eyaletlerde şuibe bankacılığı, smırlandıırıldığı
veya yasaklandığı sürece, pek çok münferit banka, yerel ekonomik koşul1ara veya hile ve diğer sahte uyıgufamalara karşı duyarlı olmaya devam ede'Cektir.

Ticaret Bankaları, fonlarının büyü!k bir kısmını baın'ka sahiplerinin ÖIZ sermayesindffiı değil, fakat mu\diletrden sağladıkla
rından bankacılık konusunda ki düzenlemey e bankala.rm faaliyetlerini, riski düşük olan iş alanlarıyla sınırlamalarim zorunlu
kılacaktır. Bu husus, özellikle, bankafar nievduata ödedikleri
fai'zleri ris'ki~e göre ,düzenleye~edikleri (çünkü mevtluata veri:lecelk en yülksek fıa:iz oranı yasalarla belirlendiğinden) için doğ
ruduc. Muhtemele n, gayrimenk ul kredisi, ticari kredi vey.a inşarut
kredileri gilbi belirli kredi türlerine sınırılamalar getirilmelid ir.
1974 yazında, New-York şehrind~k\i FTanklin. National Bank'ın
. çöıküşü, bankaların emtia ticaretinde ve döviz piyasalıannda spekülaSlVOn yapmalarına izin veren uygulanı:aya şiddetli btr tepki
oluşturmuş.tur.
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