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Ticari bankaların davranışını inceleyen bir dizi model bulunmak
tadır. Analitik olarak, ticari bankacılıkla ilgili bir modelin öncelikle sis
temde herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını kabul ederek işleyiş
mekanizmasını açıklaması genel kabul görmüş bir yaklaşımdır. Daha
sonra inceleme konusu olan bankacılık firması ve/veya piyasası dikkate
alınarak, sistemde bulunan mevcut kısıtlam alar ışığında, model
değiştirilmekte ve gerçeğe adapte ettirilmektedir. Çünkü birçok ülkede,
güçlü bir bankacılık sistemi oluşturmak, bankalararası rekabeti
geliştirmek ve hükümetlerin ulusal para politikasında etkinliğini
arttırm ak amacıyla ticari bankacılık sistemine değişik dozlarda
müdahale edilmektedir.
Banka davranışım açıklamaya yönelik teoriler iki ana başlık
altında ele alınabilir: Kısmi teoriler ve genel teoriler (1). Kısmi teorilerde
kullanılan modellerin bir bölümü, bankanın aktif boyutunun ekzojen
olarak belirlendiğini ve dolayısıyla temel ilgi alanının optimum portföy
tahsisi olduğunu ileri sürmektedir. Portföy yönetim modeli olarak da
adlandırılan bu modeller, bankayı risk veya belirsizlik altında faaliyet
gösteren rasyonel yatınmcı bir firma olarak ele almaktadır (2). Modelle
rin diğer bölümü ise, banka pasiflerinin hem yapı hem de boyutunun ek
zojen olarak belirlendiğini ve üzerinde durulması gereken konunun elde
tutulan fonların, gelir getiren ve rezerv olarak bulundurulan aktifler
arasında tahsisi olduğunu dikkate almaktadır.
Genel teorilere dayalı modeller, özellikle işgücü ve kısmen de sabit
sermaye gibi reel kaynak maliyetlerini bankacılık firması için sözkonusu
olan üretim maliyetleri içinde ele almaktadır. Bu modeller özellikle, ban
ka aktiflerinin ve pasiflerinin hem boyut hem de yapısının tamamen
üretim maliyetlerinde yer alan reel kaynak akımlan tarafından belirle
nebileceğini kabul etmektedir (3). Bununla beraber, bu teoriler iki
önemli maliyet faktörünü dikkate alm am aktadır. Bunlar, "likidite
yönetim "maliyeti ile "iflastan korunma" maliyetidir (4). Bu iki maliyeti
de içeren genel bir model kullanılırsa, sadece aktiflerin ve pasiflerin optimal yapısı değil aynı zamanda optimal banka işlem boyutu da belirlenebilmektedir. Böyle bir modelin diğer bir özelliği de, optimum işlem
bpyutunu etkileyen endojen faktörlerin belirlenm esini mümkün
kılmasıdır.
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A. Genel Çerçeve
Bankacılığın birçok bakımdan perakende düzeyde sunulan hizmet
lere benzerliği gözönünde bulundurulduğunda, bir bankanın davranış
modeli daha kolay bir şekilde oluşturulabilir (5). Çünkü bankacılık, eko. nominin pazarlama sektörü içinde yeralan uzmanlaşmış bir kurumun
fonksiyonudur. Öte yandan bankacılık, mal ve hizmetlerin nihai satıcıya
satışını ve dağılımını da içermektedir.
"Mark up" olarak bilinen mal ve hizmetlerin maliyeti ile satış fi
yatı arasındaki fark, sözkonusu m ala ve piyasalara bağlı olarak
değişmektedir. Bu ilişki, bankacılık sektöründe de geçerlidir. Bankalar,
hizm et sundukları müşteri gruplarını dikkate alarak, rekabetçi bir
özellik taşıyan kâr düzeyini belirleyebilmektedir. Bankaların çok geniş
bir hizmet tü rü sundukları gözden uzak tutulmamalıdır. Diğer bir ifa
deyle, bankalar kredi, döviz ticareti, değişik mevduat türleri, seyahat
çekleri, yatınm danışmanlığı ve firma ve hanehalkı için spesifik hizmet
ler sunabilmektedir (6).
Bankacılığın perakende düzeyde sunulan hizmetler şeklinde ele
alınm ası, bankacılık işlemlerinin bir firma teorisi kullanılarak
açıklanmasını anlamsız hale getirmemektedir. Üretim teorisi, özellikle
portföy teorisi açık bir şekilde bankaların yatınm kararlanyla ilgilidir.
1. Bankacılık Modelinin Temel Yapısı
Bankacılık modeli bankalann davranışını ele aldığı için, öncelikle
bankalann davranışı konusunda bazı varsayımlann yapılması gerekli
dir. Bu varsayımlar, klasik olarak tüm modellerde dikkate alınanları
kapsamaktadır. Örneğin, nakit şeklinde para kullanımı, tüm m evduat-'
lara faiz ödenmesi, bankalann sadece finansal kurum olarak dikkate
alınması, likidite riskini azaltmak amacıyla nakit karşılık tutulması,
tüm bankacılık işlemlerinin bir maliyetle sunulabilmesi, iflastan korun
ma maliyetinin dikkate alınması, basitlik amacıyla bankanın tek tip
mevduat ve tek tip krediyle ilgilendiğinin kabul edilmesi, bankanın belli
bir sermaye limitine sahip olması, bankanın hem mevduat hem de kredi
piyasasında fiyatı belirleyici rol oynaması ve bankanın arzı son derece
elastik olan devlet tahvillerine yatınm yapabilme ihtimali bunlardan bir
kısmıdır (7).
Genel bir eğilim olarak, diğer firmalarda olduğu gibi bankalarda
da optimizasyon (yani kâr maksimizasyonu) amacını dikkate alarak
faaliyette bulunmaktadır. Bununla beraber bazı bankalann optimizas
yon kuralları dışındaki amaçlara göre faaliyette bulunm alan da
mümkündür (8). Böyle bir çerçeve içinde bankanın bilançosu aşağıdaki
denklem yardımıyla gösterilebilir.
L+G+R=D+E=A
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Bu ifadede, A işlem ölçeğini, L kredileri, G devlet tahvillerini, R
n a k it k arşılık ları, D m evduatı ve E de banka serm ayesini
göstermektedir. Şüphesiz dengede, aktif ve pasif dengesi eş-anlı olarak
sağlanacaktır. Böyle bir durumda, hem optimal işlem hacmi hem de
aktif ve pasif portföyünün optimal yapısı kendiliğinden oluşacaktır (9).
Belirli bir dönemdeki nakit rezervler, aynı dönemdeki mevduat
çekimlerinin yoğunluk fonksiyonudur (f (x)). Rezerv açığı sözkonusu
olduğunda, banka bir likidite yönetim maliyetiyle karşılaşacaktır.
Çünkü böyle bir durumda devlet tahvilleri elden çıkartılacaktır. Rezerv
açığı dolayısıyla muhtemel yönetim maliyeti (daha açık bir ifadeyle, liki
dite veya çekim risklerinden doğan maliyet),
W = f p(x - R) f (x) dx
RJ
şeklinde ifade edilebilir. Fazla rezervin elde bulunması, hem devlet tah
villerinin pozitif marjinal fırsat maliyetinin varlığını hem de likidite ma
liyetinde marjinal bir azalmanın sozkonusu olduğunu göstermektedir.
.00
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Optimizasyon prensibine göre, elde tutulan fazla rezervin marji
nal maliyeti maıjinal gelirine eşit olmalıdır. Öyleyse.
g = PRf°° f(x)dx
Bu ifadelerde W likidite riskinden doğan maliyeti, p rezerv açığının
boyutunu, R nakit rezervleri, g devlet tahvillerine yatırım oranını
göstermektedir. Yukarıdaki ifade, bankanın rezerv düzeyini, rezerv açığı
ihtimalini dikkate alarak belirlediğini göstermektedir. Bu düzey, g/p'ye
eşittir. Böylece, bankanın arzuladığı rezerv düzeyinin, g, p ve f(x)'e bağlı
olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Banka sermayesi de rezervlere benzer bir ekonomik fonksiyon
görmektedir. Bu fonksiyonun özelliği kredilendirme sürecinde ortaya
çıkan geri dönmeyen kredilere karşı güvence olmasıdır. Belirli bir
dönemde, bankanın aktiflerinden elde ettiği gelir (Y = rL + gG) dir. Bu
yoğunluk fonksiyonu olarak h (Y) şeklinde gösterilebilir. Bu gelir, iflas
riskine, daha açık bir ifadeyle faiz oranlan ve aktif fiyatlan konusunda
belirsizliğe bağlıdır. Mevduat faizi (i) ile birlikte düşünüldüğünde, ban
kanın yüküm lülüğü [D (1 + i) ] dir. Açıktır ki, dönem sonunda
gerçekleşen aktifler (A-Y) dönem sonundaki pasiflerden t D (1 + i) ] daha
az ise bir iflas ihtimali söz konusu olacaktır. Şöyle ki,
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A + Y- D (l + i) = (Y - ÎD) + (A- D) < O
Y < D (1 + i) - A = Y
Bankalar için arzulanmayan iflas olayı, mevduat hacmiyle doğru
orantılı, banka sermayesi ile ters orantılıdır. Bu nedenle, bankalar bu
amaçla kısa dönemde portföylerinde maliyetle düzenlemeler yapmak zo
runda kalmaktadır. İflas ihtimalini azaltmaya yönelik maliyetler, serA
maye açığının CY - Y) boyutuyla doğru orantılıdır. Bu amaca yönelik
düzenleme maliyetinin (a) ile ifade edildiği düşünülürse, beklenen iflasla
ilgili maliyetler şu şekilde gösterilebilir.
*

S=

00

i Y a(Y -Y )h(Y )dY
‘

Banka sermayesinin flrsat maliyetinin devlet tahvillerinin getiri
sine eşit olduğunu kabul etmek batalı bir yaklaşım olmayacağından,
sermayenin (E) marjinal flrsat maliyeti, (g - i) olarak ele alınabilir. Öte
yandan marjinal gelir ise iflas maliyetinde ortaya çıkan azalmadır.
Yani,
SE = - [ Y a(ı + i) h (Y) dY
Optimizasyon kuralı gereğince
g-i = a(ı + i)

f Y h(Y) dY dır.

-
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Dolayısıyla bankanın seçmesi gereken sermaye düzeyi, (g - i) / a
(1 + i) dir. Buradan hareketle, bankanın sermaye ve mevduat talebinin
g, i, a ve h (Y) dağılımının bir fonksiyonu olduğu ifade edilebilir.
Aktif ve pasiflerin yapısı, bankanın mevduata verdikleri faizin
devlet tahvili faizinden düşük olmasını, krediden aldıkları faizin de
sözkonusu tahvil faizinden yüksek olmasına neden olmaktadır. Bunun
en önemli nedeni, risk ve fırsat maliyetlerindeki farklılıktır. İflas ihtima
li hesaplanırken, nominal faiz oranı ile beklenen (efektif) faiz oranı
farklılığı gözden kaçırılmamalıdır. Sözkonusu ihtimal olgusu, efektif faiz
oranının nominal faiz oranından daha düşük olacağını ileri sürmektedir.
Genel olarak bankacılıkta belirli bir sermaye ile başlanmakta ve
mevduat endüstri düzeyinde kabul edilebilir standart D/E oranına ka
dar sermayeyi desteklem ektedir. Bu noktadan sonraki m evduat
artışları, bu oranı arttırm akta ve banka mudilere nominal faiz oranında
telafi edici bir düzenlemeyi sunmak zorunda kalmaktadır. Aşağıdaki
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şekilde, ABC eğrisi m evduatla ilgili nominal faiz gelişimini
göstermektedir. Nominal faiz oranı (i), efektif faiz oranı (t) olarak
gösterildiğinde,
i = t + (1 + a) S/aD dir.
OD, rezerv kapasite bölgesini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle,
bu bölgede banka sermayesi endüstri düzeyine eşit veya ondan daha iyi
bir durumdadır.

Ş ekil: 1
2. Bankacılıkta Optimum İşlem Ölçeği
Mikroekonomik teoride, firmaların işlem ölçeği belirlenirken, kısa
veya uzun dönem ortalama maliyetler dikkate alınmaktadır. Ölçek Kat
sayısı ile ortalama maliyetler arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kat
sayı birime eşit olduğunda ortalama maliyet de minimum düzeyde bu
lunmaktadır (10).
Bankalarda maliyet ve çıktıların nasıl belirleneceği önemli bir so
rundur. Maliyetler, veri bir çıktı düzeyinde belirli bir dönem boyunca
yapılan faaliyetlerle ilgili ekonomik ya da fırsat maliyetleri kapsamak
zorundadır. Bankacılık firmalarında dikkate alman çıktı değişkeni veya
değişkenleri, dolaylı ya da dolaysız maliyetlerden hangisinin kul
lanıldığına bağlı olmaktadır (11).
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ifade eden Lx noktasına kadar düşmektedir. Bu nokta optimum işlem
ölçeğini ifade etmektedir. Bu noktadan önceki ve sonra kredi üretim nok
talarında ölçek ekonomilerin olumlu ve olumsuz etkileri sözkonusu ol
maktadır (15). Bu yapıdan dolayı, giriş ve çıkışın serbest olduğu bir ban
kacılık endüstrisinde, bazı bankalar piyasada dominant rol üstlenirken
bazıları da alınan kararlan izlemek durumunda kalmaktadır.
Buraya kadar ki açıklamalan dikkate alarak, bankanın amaç
fonksiyonunu, ve optimizasyon davranışını bazı seçimlik değişkenleri
gözönünde bulundurarak denklemler yardımıyla gösterebiliriz.
Bankanın amacı, bilanço kısıtlamasına bağlı olarak, beklenen
kânnı maksimize etmektir. Diğer bir ifadeyle
A = L + G + R = D + E kısıtlaması altında
A
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dolayısıyla
E (k ) = rL + ^G - tD - gE - c (D,L) - W - S dir.
Yukarıdaki ifade bankanın, kânnı maksimize ederken dört
seçimlik değişkeni dikkate aldığını göstermektedir. Bunlar, işlem hacmi
(A) ile mevduat, kredi ve devlet tahvilinin toplam işlem ölçeği içindeki
payıdır. Yani a = D/A, p = 1/A ve y = G/A. Bu nedenle, bankanın kâr
maksimizasyonu, aktif yapısını gösteren parametrelere ( P, y) , pasif
yapısını gösteren parametreye ( a ) aktiflerin getirisine (r, g) ve maliyet
lere bağlı bulunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle banka, gelir getiren ak
tiflerinin maıjinal getirisini bunlarla ilgili maıjinal maliyetlere (reel kay
nak, likidite ve iflas gibi) eşitlediğinde, optimal işlem ölçeğine
ulaşmaktadır.
Optimum işlem ölçeğine ulaşm a sürecinde, bazı bankalar
başarısız olurken bazıları da başarılı bir performans göstermektedir.
Böyle bir yapı içinde birleşmeler ya da bankaların başka bankaları
satınalm ası sözkonusu olmakta dolayısıyla bankacılık sektöründe
yoğunlaşma veya oligopolistik özellikler ağırlık kazanmaktadır.
B. Oligopolistik Bankacılık Modeli
Birçok ülkede bankacılık endüstrisindeki rekabetin derecesini
büyük ölçüde, bankaların fiyat ve çıktı konusundaki davranışları belirle
mektedir. Rekabetin yoğun olduğu piyasalarda, üretim maliyeti ile nor
mal getiri oranının toplamına eşit olan fiyat ideal düzeyine genellikle
daha yakındır.
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Bankalann bir çok hizmet arzetmesi, finansman mağazaları ola
rak adlandırılmalarına neden olmaktadır (12). Bu nedenle hizmetlerin
bir tasnifini yapmak, hangi çıktının dikkate alınması konusunda
yardımcı olmaktadır.
Bu çalışmada, daha önce de bilanço denkleminde gösterildiği gibi,
temel girdi mevduat temel çıktı da krediler olarak ele alınmıştır. Bir
önceki kısımda üzerinde durulan tüm maliyet faktörlerinin kredilerle il
gili olduğu varsayılarak kredilendirme işleminin kısa dönemli maliyetle
rini belirlemek O
mümkündür.
Mevduat maliyeti (tD), mevduat ve kredi üretme ve korumayla ilgi
li "reel kaynak maliyeti [c (D,L) ] sermayenin firsat maliyeti (gE), likidite
yönetim maliyeti (W) ve iflasla ilgili maliyetler (S) toplam maliyeti
oluşturmaktadır (13).
Toplam Maliyet = tD + c (D,L) + gE + W + S
O rtalam a toplam maliyet toplam m aliyetin kredi düzeyine
bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu maliyet eğrisinin şekli aşağıda da
Maliyet
(Kredi inik.. %)

görüldüğü üzere, modern mikroekonomik teoride yer alan ortalama top
lam maliyet eğrisine benzemektedir (14).
Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin (SAVC) tabanının geniş ol
ması, endüstri düzeyinde kabul edilebilir borç/sermaye oranına
ulaşıldığını ve ortalam a mevduat faiz oranının hem de ortalam a
değişken reel maliyetin sabit kaldığını göstermektedir. SAVC'nin azalan
ve yükselen kısmında verimlilik ve iflas ihtimali olumlu ve olumsuz
yönde gelişmektedir. Ortalama sabit maliyet (ATC) ise rezerv kapasiteyi
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dolayısıyla
E (tc) = rL + gG - tD - gE - c (D,L) - W - S dir.
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Rekabetçi özellik taşımayan piyasalarda, bankalar arasında Kar
tele benzer bir anlaşma sözkonusu olduğundan, etkin olmayan bankalar
korunmakta, kredi m iktarı düşmekte ve kredi faiz oranlan dolayısıyla
kârlar yükselmektedir.
Daha önceki kısımda da ifade edildiği gibi, ölçek ekonomileri nede
niyle, düzenlemelerin söz konusu olmadığı bir piyasada bankalar oligopolistik bir yapıyı oluşturma eğilimindedir. Böyle bir yapı içinde bile, ban
kalar bazı aktif piyasalarında (devlet tahvilleri gibi) ve bazı pasif
piyasalarda (büyük ölçekli mevduat sertifikaları gibi) yoğun bir rekabet
içinde faaliyet göstermektedir. Öte yandan diğer piyasalann tümünde oligopolistik bir görünüm sözkonusudur. Diğer bir ifadeyle bankalar, raki
plerinin seçimlerine bağlı olarak kendileri için en uygun seçimi yapmak
tadır. Bu ise, mikroekonomik teoride oligopolistik davranış olarak
bilinmektedir. Bu nedenle bu kısımda, oligopol piyasalardaki fiyatlamanın temelini oluşturan limit fiyatlama üzerinde durulacaktır.
Oligopol fiyatlar isimli maliyet ve talep şartlarındaki değişikliklere
karşı rijittir. Bu piyasa da bankalararası ilişki yoğun olduğundan, firma
k â n yerine kollektif kârlar maksimize edilmektedir. Bu ise monopolist
fiyatlama özelliğine sahip bir davranıştır. Bankalardan biri ya da bir
kaçı en uygun faiz oranı ve hizmet yapısı konusunda diğer bankalardan
farklı düşündüğünde, kollektif kârların maksimizasyonu mümkün ola
mamaktadır. Böyle bir durumda fiyat liderliği olgusu gündeme gelecek
tir. Fiyat liderliği özellikle temel faiz oranında ortaya çıkmaktadır (16).
Fiyat liderliğinin derecesi, ilgili ülkenin ekonomik özelliklerine ve
bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyine bağlıdır (17). Fiyat lider
liğinde başarı, bankaların ortaklaşa fiyatlama durumunda ortak men
faatlerinin bulunduğunu kabul etmelerine ve lider firmaların fiyatlama
politikalarına bağlıdır. Bu şartlar altında liderlerin belirlediği fiyat
"barometrik fiyat" olarak adlandırılmaktadır.
Bu şekilde belirlenen fiyatın tam rekabet fiyatından yüksek
olduğu açıktır. Oligopolistik bankaların bu konuda ortak menfaatleri
olsa da, bu görünüşteki işbirliğini zorlayan bazı faktörler de bulunmak
tadır. Bankaların sayısı ve boyutları, arzedilen mal ve hizmetlerin
farklılığı, gizli fiyat indirimlerinin sağladığı avantajlar, olumsuz iş
şartlarının sözkonusu olması ve genel masrafların (sabit masraflar) top
lam maliyet içindeki payı bunların bir kısmıdır. Genel olarak, maliyetler
bankadan bankaya değişiklik gösterdiğinden ortak fiyat politikasının
uygulanması son de-rece zayıf bir ihtimal durumundadır.
1. Limit-FiyatLama Modeli
* Oligopol bankacılık teorisini tümüyle klasik oligopol teorilerine
dayandırm ak tu ta rlı bir yaklaşım değildir. Çünkü, bankacılık
sektöründe, mevcut bankalarla potansiyel olarak girme durumundaki
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bankalar arasında karşılıklı bağımlılık diğer sektörlerden farklıdır. Kla
sik oligopol modellerinin en önemli özelliği kapalı olması ve sektöre giriş
konusunu dikkate almamasıdır (18). Bu tür modeller bankacılık firma
larının davranışını gerektiği şekilde açıklamaktan uzaktır. Bu nedenle
sektöre girişi engelleyen uygulamalar dolayısıyla limit fiyatlama modeli,
bankaların fiyatlama davranışını açıklamada daha kullanışlıdır (19).
Geleneksel organizasyon teorilerinde rekabet olgusuna fiili
girişlerle yaklaşılm asına rağmen, bankacılık sektöründe, faaliyet
gösteren bankaların üzerinde durdukları konu potansiyel girişlerdir.
Bankacılık sektöründe fiyat, tam rekabet fiyatının üstündeyken monopol
fiyatının altındadır (20). Teknik ifadeyle, oluşan fiyat uzun dönem orta
lama maliyetin üstünde fakat kısa dönem MG = MM koşullarının belir
lediği fiyatın altındadır. Bu davranış, açıktır ki girişlerin engellenmesine
yönelik bir prensibi ifade etmektedir. Dolayısıyla, sektörde faaliyet
gösteren bankaların belirlediği fiyat "Limit-fiyat"tır. Bu fiyat, söz konusu
b a n k a la rın sektöre herhangi bir girişi teşvik etm eksizin
oluşturabilecekleri en yüksek fiyattır. Diğer bir ifadeyle, yeni girecek
banka, girişten sonra söz konusu fiyatlarla elde edilecek kâr düzeyinin
tam anlamıyla normal kâr olacağına inanacaktır.
Teorik limit-fiyatlama modeli oluşturmadan Önce, bu modelin uy
gulanabilmesi için gerekli olan firma ve piyasa yapılarını varsayımlarla
oluşturmak gereklidir. Bu nedenle bankaların elastikiyetini bildikleri bir
uzun dönem talep eğrisini (DD') dikkate aldıkları, sektörde yer alan
bankaların etkili bir anlaşma sağladıkları, bankaların uzun dönemli
kârlarını maksimize etmeyi amaçladıklarını, sektöre yeni girişler olduğu
ve bu girişlerin optimal banka ölçeğiyle yapıldığ, endüstride yer alan
tüm bankaların benzer teknoloji kullandıkları, bankacılık hizmetlerinin
homojen olduğu, faiz oranının en büyük en etkili bankalarca belirlendiği,
sektörde çok sayıda banka bulunmasına rağmen piyasa paylarının eşit
olmadığ ve yeni girişler olduğunda bazı bankaların müşteri kaybedebi
lecekleri gibi varsayımlar yapılacaktır. Bunlar birçok ülkede bankacılık
sisteminin temel özelliklerini yansıtmaktadır.

Şekil: 3

Bu özellikleri taşıyan bankacılık sektörünün mikroekonomik
görünümü aşağıdaki şekilde ortaya konulabilir.
Yukarıdaki şekilde kısa dönemde minimum maliyet ( ic ) iken li
mit fiyatlama uygulamasından dolayı faiz oranı ( İl ) dir. Bu faiz
oranında piyasaya arzedilen kredi m iktarı da ( Ll ) dir. Bu şartlar
altında sektördeki bankalar anormal kâr elde etmektedir. Bunun en
önemli nedeni ölçek engeliyle ( Lx en küçük optimal banka ölçeğidir)
girişlerin engellenmiş olmasıdır. Bankalar bu limit fiyatı ve bunun
altında ve üstünde yer alan fiyatı, kârı maksimize etmek koşuluyla
seçebilir (21). Bunlardan sadece daha yüksek fiyatın seçilmesinde giriş
serbesttir, buna karşılık risk ortaya çıkmaktadır. Bankalar hangi fiyatı
seçeceğini, söz konusu alternatiflerin net bugünkü değerini dikkate ala
rak belirlemektedir.
Limit fiyat aynı zamanda endüstrideki tüm bankaların arzedeceği
kredi miktarını ( Ll ) da belirlemektedir. Lx miktar kredi arzı teklif
eden bankalar sektöre girdiğinde, kredi miktarı artacak ve faiz oranı
düşecektir. Sektöre giriş ancak sektörde bulunan bankaların sundukla:!
kredi miktarı Ll eşit ya da büyük olduğunda engellenecektir. Ölçek
engeli limit fiyatın ic'den yüksek olmasına neden olmaktadır. Prim ola
rak ele alınabilecek ( İl ■ic ) değeri prim şeklinde yorumlanabilir.
Limit fiyatla tam rekabet durum unda ortaya çıkacak fiyat
arasındaki ilişki, talep elastikiyeti dikkate alınarak açıklanabilir. Mini
mum optimal banka ölçeği, talep elastikiyeti ve rekabetçi fiyat ( ic ) su
nulacak kredi miktarı ile ters yönlü ilişki içindedir. Ayrıca limit fiyat
sektördeki banka sayısıyla doğru orantılıdır.
Limit fiyatlamanın uygulanması durumunda, marjinal düzeyde
kredi belirleme kuralı izlenememektedir. Diğer bir ifadeyle, kredinin top
lam parasal değeri belirlenmekte, her bankanın üreteceği kredi miktarı
MC = MR prensibi ile belirlenmemektedir. Optimalite, her bankanın, İl
fiyatında, önceden belirlenm iş piyasa payını üretm esiy le
gerçekleştirilmektedir. Endüstri talep fonksiyonu değiştiğinde, limit fi
yatın yeniden belirlenmesi gerekecektir. Bu da ancak, bankaların üretim
dalgalanmalarının (artışlar veya azalışlar), fiyat dışı rekabetle absorbe
edildiğinde sağlanacaktır. Bu rekabetin yapısı, kredi düzeylerine ilişkin
önemli bir ipucu durumundadır.
2. Limit-Fiyatlamanın Etkinliği
Limit fiyatlamanın etkinliği, bankalara uzun dönemde kâr maksimizasyonu imkânı sağlamasından doğmaktadır. Yoğunlaşma oranının
yüksek olduğu bankacılık piyasalarında, bankaların piyasaya girişinin
cazibesini azaltan bir fiyat belirlemeleri birçok faktörün etkisi altındadır
(22). Hem mevcut bankaların hem de yeni girecek bankaların uzun
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dönemde kâr maksimizasyonunu amaçlaması, mevcut bankaların limitfiyat belirleme konusunda birbirleriyle anlaşmış olmaları ve mevcut ban
kaların yeni girenlerin de kendileri gibi davranacağını tahmin etmeleri
bu faktörlerin önemli olanlarıdır.
Mevcut bankalar girişi engelleyerek daha yüksek kâr bekliyorsa,
bunu sağlayacak fiyatı belirleyecektir. Endüstriye yeni giren bankaların
davranışı, piyasa talebi ve maliyet fonksiyonları dikkate alınarak, Cournot ve Stackelberg modeli çerçevesinde analiz edilmektedir.
Analitik olarak girişin engellendiği nokta, potansiyel olarak girme
durumdaki bankanın reaksiyon fonksiyonunun eş-kâr doğrusundan
daha dik olduğu durumda olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Stackelberg
modeline bağlı olarak belirlenen çıktı, girişin engellendiği noktanın
sağında yer almaktadır. Bu nedenle, limit fiyatlama teorisinin etkinliği,
monopol şeklinde davranan bankalar grubunun girişleri engellemesiyle
açıklanabilmektedir.
C. Uluslararası Bankacılığın Yapısı
Uluslararası Bankacılık, hem geleneksel olarak dış ticaretin fi
nansmanını hem de döviz bankacılığını ya da Eurobanking işlemlerini
ifade etmektedir. Dış ticaretin finansmanına yönelik faaliyetler, banka
ların merkez şubelerinde veya yurt dışındaki bankacılık birimlerinde
gerçekleştirilmektedir. Eurobanking işlemleri ise genellikle, yurt dışında
bulunan bankacılık birimlerince yapılmaktadır (23). Bu nedenle ulusla
rarası bankacılığın gelişimi büyük ölçüde, yurt dışındaki bankacılık bi
Timlerinin artmasını ifade eden bankacılık ağı vasıtasıyla hızlı bir tempo
kazanmıştır (24).
Ulusal bankacılıkta, yatırımcılar ve tasarruf edenler aynı ülke va
tandaşıdır ve işlemler de bu ülkenin parasıyla yapılmaktadır. Uluslar
arası bankacılıkta ise her iki husus da önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Böyle bir çerçevede bankacılık faaliyetleri aşağıdaki
gruplar halinde ele alınmaktadır (25).
Ulusal Bankacılık:
Kullanılan Nakit = Bankanın Yerleşim Yeri = M üşterilerin
ikâmetgâhı
Europara Bankacılığı:
Kullanılan Nakit * Bankanın Yerleşim Yeri = M üşterilerin
ikâmetgâhı
Dış Bankacılık:
Kullanılan Nakit =Bankanın Yerleşim Yeri * M üşterilerin
ikâmetgâhı
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Europara ve Dış Bankacılık

Kullanılan Nakit * Bankanın Yerleşim Yeri * M üşterilerin
ikâmetgâhı
Uluslararası bankacılığın bu tü r sınıflandırılması, Bank of Inter
national Settlement (BIS)' in yaklaşımıdır. Bu çerçeve içinde, ulusal piy
asa 1. ve/veya 2. kategoriyi kapsarken, Europara piyasası 2. kategoride
ele alınabilmektedir. Örneğin Londra'daki bir banka bir Alman vatan
daşına dolar bazında kredi kullandırırsa, bu kredi hem dış hem de euro
para bankacılığıyla ilgili bir işlemdir.
Uluslararası bankacılık faaliyetleri basit bir diyagram yardımıyla
da gösterilebilir (26). Bu diyagramda, değişik bankacılık piyasalarında
yukarıda ifade edilen işlemlerin yayılma alanı gösterilmektedir.

MQ: Merkez Şube
MO: Çokuluslu Bankacılık Ofisi
TO: Uluslarüstü Bankacılık
CB: Merkez Bankası
LB: Yerel Bankalar (Ulusal ve Yabancı)

^ — : Banka içi akımlar
liiıhıuııııııu : Bankalararası Akımlar
- ------: Uluslararası Bankacılığın
Faayilet Alanı

Ş ekil: 4
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1. U lu slararası B ankacılık T eorisi

Uluslararası bankacılık teorisi esas itibariyle, bu tür bankacılık
alanında ortaya çıkan önemli gelişmeleri açıklayan yaklaşım tarzı ola
rak ele alınm aktadır (27). Bu konular, yabancı bir ülkede faaliyet
gösteren bankaların sahip olduğu avantajların kaynaklarının nasıl belir
leneceği ve belirli ülkelerdeki bankalarla bunların dış şubeleri
ara sın d a k i sim etrik ilişkinin nasıl açıklanacağı konusunda
yoğunlaşmaktadır.
Bankaların kendilerinden önce yurtdışına yönelmiş müşterilerine
hizmet sunmak amacıyla yurtdışına yöneldikleri, genel kabul görmüş bir
yaklaşımdır. Bu ilişki literatürde cazibe çekim etkisi'olarak bilinmekte
dir (28). Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerde bankacılık
sektörünün etkinliği yetersiz olması, gelişmiş ülke bankalarının bu
ülkelere gidişini kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan bir diğer
gelişme de, uluslararası bankaların gelişmiş ülkelerde de şube açma
eğilimleridir. Bunun en önemli nedeni, gelişmiş ülkelerdeki müşterilerini
benzer hizm et sunabilme özelliğine sahip bankalara kaptırm am a
düşüncesidir. Bu nedenle, birçok banka farklılaştırılmış hizmet paketi
oluşturmuş ve bu hizmetler yoluyla değişik firma gruplarıyla daha yakın
bağlantı kurmaya çalışmıştır.
Bankacılığın dışa açılmasında bu tür bir eğilimin ağırlık kazan
ması, birçok ülkede bankacılık sektörünün oligopolistik özellikte ol
masıyla açıklanabilmektedir. Ana ülkede ve/veya gidilen ülkede oligopo
listik hiyerarşiyi bozmamak için bankalar 'liderini takip et" anlayışı ile
uluslararası özellik kazanmaktadır.
Bir ülkedeki bankaların dışa açılması ile aynı ülkedeki endüstriyel
firm aların dışa açılması arasında çok yakın bir parelellik vardır.
Örneğin 1960'İı yıllarda ABD'de ve 19701i yıllarda Batı Avrupa ve J a 
ponya'da bu ilişkiye bağlı olarak birçok banka uluslararası özellik ka
zanmıştır. Bunun yanında, finansal aracılık işlemlerini düşük maliyetli
teknoloji ile gerçekleştirebilen bankalar, spesifik bir avantaja sahip ol
duklarından, uluslararası bankacılık sektörüne daha uygun şartlarda
katılm a imkânına sahip olmaktadır.
Literatürde, uluslararası bankacılık olarak ele alınabilecek faali
yet ve/veya işlemler farklı şekilde ele alınıp, bunların teorik temelleri
farklı esaslara dayandırılmıştır, örneğin, Aliber olaya uluslararası tica
ret teorisi açısından yaklaşırken; Fieleke, Bronson, Goodman ve Khoury
portföy teorisi açısından; Grubel ve Gray and Gray doğrudan yatırım teo
risi açısından yaklaşmaktadır. Giddy ise her iki yaklaşımı birlikte ele
alan bir çalışma yapmıştır (29). Söz konusu yaklaşımlarda uluslararası
.bankacılık faaliyetleri, mukayeseli maliyet avantajı, farklı risklere sahip
portföy düzenlemesi, riskleri farklılaştırma, perakende hizmet ve toptan
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bankacılık hizmetleri, çok uluslu özellik kazanılm asına neden olan
faktörler, oligopolistik davranış biçimi ve üretim süreçleri gibi faktörler
esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Genel bir eğilim olarak, uluslararası bankacılık teorisi büyük
ölçüde doğrudan yabancı yatırım teorisinin esaslarına göre oluşturulmuş
durum dadır (30). Kapsamlı bir yabancı yatırım teorisi henüz
geliştirilemediğinden, uluslararası bankacılık teorisi de benzer eksiklik
leri taşımaktadır.
Yabancı yatırım teorileri arasında en popüler olanlarından biri,
monopolistik avantaj ve/veya oligopol teorileridir. Çünkü birçok ülkede
mal piyasalarının en önemli özelliği, monopol ve/veya oligopol şartlarına
göre örgütlenmiş olmalarıdır. Bir ülkedeki finansal yapının endüstriyel
yapının aynası durumunda olduğu (yani finansal piyasalarında benzer
şekilde örgütlendiği) gözönünde bulundurulursa, söz konusu olan yatırım
teorilerinin bankacılığın dışa açılmasını açıklamada önemli ipuçları sun
duğu kabul edilebilir. Örneğin, bu teorilerin ABD bankalarının dışa
açılmasına ve yabancı bankaların ABD piyasalarına girmelerine (diğer
bir ifadeyle uluslarası bankacılığa geçişe) neden olan faktörleri
açıklayabildiği, birçok çalışmada gösterilmiştir (31).
2. Uluslararası Bankacılık Endüstrisinin Piyasa Yapısı
Uluslararası bankacılık endüstrisi, değişik ülkelerin bankacılık
piyasalarından oluşm aktadır. Bununla beraber, ulusal çerçevenin
sınırlamaları dışında kalan önemli uluslararası bankacılık piyasaları
vardır. Özellikle Europara, Eurotahvil ve Offshore piyasalar bunların en
önemlileridir. Böyle karmaşık ve birçok değişkenin etkisi altında bulu
nan bu piyasayı analiz etmek, şüphesiz son derece güçtür. Bu nedenle,
uluslararası bankacılık piyasasında önemli bir paya sahip bir ülkenin
piyasasının incelenmesi bu konuda önemli ipuçları sunabilmesi
açısından son derece önemlidir. ABD bu bakımdan ilginç bir örnektir.
Çünkü hem bu ülkenin bankaları uluslararası düzeyde faaliyet
göstermektedir hem de birçok ülke bankası ABD bankacılık piyasasında
yer almaktadır. Bundan dolayıdır ki, ABD’nin ekonomik performansında
ortaya çıkan bir değişiklik tüm ekonomileri ve dolayısıyla ulusalararası
bankacılık endüstrisini etkilemektedir.
Ulusal ekonomilerin artan bir şekilde karşılıklı ilişkilerini
geliştirmeleri, bankacılık endüstrisinde uluslararasılaşm a eğilimi ka
zanmasına yol açmıştır. Ulusal bankacılık sistemleri arasında benzer
likler bulunmasına rağmen, önemli ölçüde farklılıklar da söz konusudur.
Şubeleşme düzeyleri, bankacılık sisteminin geçmişi ve dinamikliği, faa
liyet gösteren banka türleri, merkez bankalarının bankacılık sisteminde
ki fonksiyonu bu farklılıkların önemli olanlarıdır (32).

%
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Bankacılık piyasalarının yapısını belirleyen bir dizi faktör ol
masına rağmen, özellikle iki tanesi son derece önemlidir. Bunlardan biri
piyasaların bölümlü olması diğeri ise piyasaların rekabet derecesidir
(33) . Bankaların üretim yapılan ile ticari bankacılıkla ilgili mevzuat,
bankacılık piyasalarını bölümlü hale getirmektedir. Bir dizi hizmet
tü rü n d en oluşan bankacılık ü rü n lerin in etkin bir şekilde
değerlendirilmesi, bankaların m üşterilerine yakın olmasını gerekli
kılmaktadır. Büyük müşteri grubunun düşük mobiliteye sahip olması,
belirli bölgelerdeki banka sayısını etkilemektedir. Öte yandan, ban
kacılık faaliyetlerini ve/veya işlemlerini düzenlemeye yönelik hükümler,
bankaların fonksiyonlarını etkilemektedir. Bu nedenle bankalarının
genişleme stratejileri, değişik bankacılık piyasalarına girme imkânları
sınırlandırıldığından, piyasalar bölümlendirilmiş olmaktadır.
Piyasalarda noksan rekabet şartlarının doğmasına neden olan
faktörler, faaliyet gösteren firmaların oligopolistik ve/veya monopolistik
güçlerinin derecesiyle yakından ilgilidir. Aynca böyle bir yapı yasal
düzenlemelerden de kaynaklanabilmektedir. Birçok ülkede, mevduat
ların büyük bir kısmının sınırlı sayıdaki bankanın kontrolünde olması,
yukarıda ifade edilen pisaya yapılarının doğmasına neden olmaktadır
(34) . Yoğunlaşma oranlarının yüksekliği, hem ulusal hem de uluslara
rası piyasalarda bankaların oligopolistik davranışlarının temel nedenini
oluşturmaktadır.
ABD'de uluslararası bankacılık piyasasının yapısıyla ilgili bir
çalışmada elde edilen sonuçlar, daha önce sunulan teorik açıklamalarla
tutarlılık göstermektedir (35). Çalışma kapsamına bir dizi kurum
alınmış olmasına rağmen ticari bankacılık sistemine ağırlık verdiğimiz
için, ABD’deki bankalar ile yabancı banka şubeleri üzerinde durul
m uştur. Dış krediler, dış ticaretin finansmanı, fon transferi ve döviz
işlemleri sunulan en önemli uluslararası finansal hizmetler durumun
dadır. Pazarlama stretejileri açısından ise, müşterinin ihtiyaçlarını ta t
min, tüketiciye göre fiyatlama, hizmet paketi sunma ve müşteriye
yakınlık üzerinde durulan önemli faktörler olarak ilk sıraları almıştır.
Daha açık bir ifadeyle, bankaların önemli bir kısmı, fiyat dışı
farklılaştırma ve entegre hizmet paketini temel pazarlama stratejisi ola
rak seçmiştir. Bu piyasada fiyatlamayı etkileyen temel değişkenler fon
m aliyetleri, rekabet, uzun dönemli kâr amacı ve tüketici riskini
farklılaştırmadır.
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