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36. ICA Konferansı olumlu
değerlendirmelerle sonuçlandı: İkinci
bir kriz beklenmiyor!
36. ICA (Interarab Cambist Association) Konferans ve Fuarı, dün
akşam A&T Bank’ın sponsorluğunda Binbirdirek Sarnıcı’nda
gerçekleşen Türk Gecesi ile sona erdi.
Bu yıl 36.sı düzenlenen ICA Konferansı, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı’nın himayesinde ve A&T Bank’ın ana sponsorluğuyla 30 Eylül- 3 Ekim tarihleri
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.
“Fırtına Sonrası Küresel Finans: Sırada neler bekliyor?” temalı konferansta, küresel krizlerin
nedenleri ile ekonomik durgunluğun etkilerine değinilerek ve küresel ekonomileri dengelemek
için çözüm önerileri tartışıldı. Ekonomik krizin ardından, gelişen yeni finansal düzenle
şekillenen küresel ekonomi ve finansal endüstrinin sağladığı yararların tartışıldığı konferans
ünlü ekonomist ve spekülatörlerin de konuşmalarına sahne oldu.
Birçok ülkeden hazine ve bankacılık uzmanı 700 üst düzey yöneticinin katıldığı konferans,
Mark Mobius, Alan Greenspan, Bill Clinton gibi yabancı konuşmacılar ile Merkez Bankası
Başkanı Durmuş Yılmaz, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
Hüseyin Aslan gibi konuşmacıları ağırladı.
UBS Bank Global Ekonomiler Başkan Vekili Paul Donovan; “Bugünkü sunumumdan hiçbir
şey aklınızda kalmasa da sadece şunu unutmayın: İKİNCİ BİR ÇÖKÜŞ OLMAYACAK. Peki,
niçin herkes bu kadar endişeli? Şu an ekonomik piyasalarda çalışan arkadaşlar çok genç, hiç
kriz yaşamamışlar, kriz sonrası toparlanma nasıl olur bilmiyorlar.” dedi. “Ancak dünyanın
önündeki en önemli sorun Euro. Bunun işlemeyeceğini biz ekonomistler yıllar önce söyledik
fakat inanmadılar. Önümüzdeki 2-3 sene boyunca Avrupa bunun zorluklarını yaşayacak.”
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yaptığı konuşmada “Sistemimiz şu ana kadar gayet
iyi işledi, fakat henüz test edilmedi. Ancak Amerika’daki gibi bir krizle karşılaşırsak bundan
emin olabiliriz.”dedi.
Templeton Asset Management Yönetim Kurulu Başkanı Mark Mobius, yaptığı konuşmada
merkez bankalarının politikalarına ilişkin olarak “İkinci bir çöküş beklemiyorum. Merkez
bankaları bu konuda o kadar endişeli ki; bu durumu önlemek adına yapılabilecek tüm
yardımları yapıyor. Piyasaya başta bankalar olmak üzere verdikleri destek paketlerini geri
çekerek sıkılaştırma politikalarına geçmeyeceklerdir ve piyasadan para çekmeyeceklerdir.”

dedi ve şöyle devam etti: ”Obama da daha gerçekçi bir ekonomik politikaya yöneliyor
gözüküyor; küçük ve ortaklı şirketlere daha fazla destek verecek. Biz, maden ve petrol
şirketlerinin yanı sıra bankacılığa yatırım yapıyoruz. Garip karşılanabilir fakat gelişmiş
ülkelerde değil; Türkiye, Tayland, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü
çok iyi durumda. Katar, Abu Dabi ve Libya da çok ilgi çeken ve yatırıma elverişli ülkeler…
Çok zenginler ama uluslararası piyasanın ilgisini yeni yeni çekmeye başladılar diyebiliriz.”
A&T Bank’ın Türkiye’den tek sponsor olarak katıldığı ve 17 yıl aradan sonra Türkiye’nin ikinci
kez ev sahibi olmasına ön ayak olduğu konferans, MENA Bölgesi dışında gerçekleşmesinin
yanı sıra yeni ilişkiler kurulması ve işbirlikleri geliştirilmesi adına bir adım daha ileri atılması
nedeniyle farklı bir öneme sahip.
Profesyonel deneyimin paylaşılarak iletişimin güçlendirildiği bir platform olan ICA Konferansı,
A&T Bank’ın ev sahipliğinde Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşen Türk Gecesi ile son buldu.
Kapanış yemeği olarak düzenlenen Türk Gecesi, dünyanın her yerinden uluslararası banka
ve kurumların üst düzey hazine yöneticileri, yatırım bankacıları, risk yöneticileri ve aktif
sermaye yöneticileri, mali piyasaların üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi.
ICA hakkında: (Arap Ülkeleri Kambiyo Birliği)
ICA (Arap Ülkeleri Kambiyocular Birliği), 1972 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, Kuzey Afrika, Orta
Doğu ve Körfez üyesi 14 Arap ülkesinin kazanç amacı gütmeyen profesyonel birliği doğrultusunda 13
Arap ülkesinden kambiyocuların imzaladığı anlaşma ile kuruldu.
ICA üyeleri; finansal ticaret, Forex satışları, mevduat ürünleri, emtia, temettü ve benzeri işlemlerle
ilgilenen Arap bankaları, yabancı bankalar ve finans kurumları için çalışan Arap ve Arap olmayan
üyelerden oluşmaktadır.
A&T BANK hakkında:
1977 yılında kurulan A&T Bank, Libyan Foreign Bank (%62,37), Türkiye İş Bankası A.Ş. (%20,58), T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. (%15,43) ve Kuwait Investment Co.’nun (%1,62) ortak girişim bankasıdır. Türk, Arap ve diğer
yabancı ülkelerdeki işadamları arasında bağlantı oluşturmak üzere, uluslararası para piyasaları, yabancı para
işlemleri ve global finans ve mevduat toplama faaliyetleri gibi her türlü bankacılık yapma iznine sahiptir. A&T
Bank, Arap ülkeleriyle ve uluslararası bankalarla olan mükemmel ilişkileri sayesinde tüm bankacılık faaliyet
alanları içinde kalan endüstriyel, ticari ve finansal işlemleri teşvik etmekte ve bunlar arasında köprü ve lider banka
olma hedefini gerçekleştirebilmek için tüm deneyim ve güçlü bağlarını ortaya koymaktadır.
Banka, bugün itibariyle Türkiye çapında 6 şube ile hizmet vermektedir. Uzman ve deneyimli bir kadroya sahip
olan Banka, yurtiçi ve yurtdışı ticaret işlemlerinin yapılmasında ve doğunun ile batının en büyük şirketleriyle
bağlantı kurmakta müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en iyi ve en güvenilir bilgi ve hizmeti sunmaktadır.

