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Игтисадиййаты эцжлц олан  

дювлят щяр шейя гадирдир. 

Азярбайжан Республикасынын  

цмуммилли лидери Щ.Ялийев 

 

ЭИРИШ 

 

Мювзунун актуаллыьы. Щал-щазырда игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя 

апарылан ислащатлар щяйатын бцтцн сащялярини, хцсусиля сосиал-игтисади 

мцнасибятляр системиндя мцстясна ролу олан банк секторуну да ящатя едир. 

Бу эцн истянилян игтисади системя малик олан юлкянин малиййя игтисади 

вязиййятини юйрянмяк цчцн онун банк малиййя системини арашдырмаг 

лазымдыр. Чцнки, мящз щяр бир юлкянин малиййя системи илк олараг, онун 

игтисадиййатынын щяр бир сащясиндя баш верян динамик игтисади йцксялишя, йа 

да тяняззцля адекват реаксийа веряряк, бу просесляри габагжадан 

прогнозлашдырмаг цчцн шяраит йарадыр. 

Базар игтисадиййты шяраитиндя малиййя бющранлары ганунауйьун щалдыр. 

Мящз бу бющранлар нятижясиндя сон илляр «епидемийа» щалыны алараг эетдикжя 

даща чох юлкяляри вя реэионлары юз ящатясиня алмышдыр. Бу бющранларын баш 

вермяси нятижясиндя дцнйанын бир чох юлкяляриндя игтисадиййатын дайаныглыьы 

сайылан банклар мцфлисляшмяйя башламыш вя бу да эениш мигйасда банк 

бющранларынын йаранмасы проблемлярини эцндямя эятирмишдир. 

Бу просесляр Азярбайжан малиййя системиня даща чох псиолоъи 

характерли олмуш вя малиййя институтларынын инкишаф стратеэийасынын йенидян 

нязярдян кечирмяйя сювг етмишдир. Ялверишсиз харижи мцщитя бахмайараг 

Азярбайжан банк системи реаллашан рискляря давамлылыг нцмайиш етдиримишдир. 

Азярбайжан игтисадиййаты глобал бющраны кифайят гядяр щазырлыглы вя эцжлц 

мцдафия ресурсу иля гаршылашмышдыр. Бющрандан юнжяки дюврдя щяйата 
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кечиримлиш макроигтисади вя монитор сийасят, малиййя рискляринин габаглайыжы 

реъимдя идаряолунмасы вя с. сайясиндя мцмкцн олмушдур. 

Азярбайжанын бу эцнкц банк системинин фяалиййяти бу эюстярижилярин 

бариз нймунясидир. Хцсусиля, гейри-сабит макроигтисади мцщитдя банк 

фяалиййятинин инкишафы, идаряетмя методларынын даим тякмилляшдирилмяси 

олмадан гейри-мцмкцндцр. Коммерсийа банкларында дахили нязарят, 

рисклярин идаря олунмасы, риск-менежмент системинин йарадылмасы гейри-сабит 

макроигтисади мцщитдя мцщцм ящямиййят кясб едир ки, бу да маэистр 

диссертасийасынын актуаллыьыны юн плана чякир. Чцнки, бу мювзу дахилиндя 

гейри-сабит макроигтисади мцщитдя банк рискляринин вязиййятини тящлил етмяк 

вя гиймятляндирмяк, банкларда риск менежментинин ясас истигамятлярини бу 

фяалиййятин тякмилляшмясини йюнялян нязяри фикирляр вя тяклифляр 

мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Бу вя башга жящятлярдян айдын олур ки, тядгигат 

мювзусу кифайят гядяр актуалдыр. 
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Ы ФЯСИЛ. ГЕЙРИ-САБИТЛИК НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН ЯСАСЛАРЫ 

 

1.1. Гейри-сабитлик нязяриййяляри 

 

Böhran ictimai inkişafın istənilən hadisəsi kimi müəyyən xüsusiyyətlərə 

malikdir.  İqtisadi böhranın mahiyyəti istehsalın və istehlakın kəskin 

uyğunlaşmamağı ilə ifadə olunur. Bu bütün iqtisadi sistemin normal fəaliyyətini 

pozur və ödəmə qabiliyyətli məcmu tələbat, ictimai kapitalın təkrar istifadəsi 

şəraitinin prosesinin pozulması baxımından malların təkrar istehsalında, 

firmaların kütləvi şəkildə iflasa uğramasında, işsizliyin artmasında və digər 

sosial-iqtisadi sarsıntılarda öz əksini tapır. İqtisadi böhranın yaranma dövriliyi və 

onun ifadə fazaları iqtisadi inkişafın dövri xarakterini səciyyələndirirlər, bu da öz 

növbəsinə təkrar istehsalın inkişaf qanununu, istehsalın eniş və yüksəlişlərinin 

bir-birini əvəzləməsini əks etdirir. 

Bu problem daha dərin və ətraflı şəkildə K.Marks tərəfindən tədqiq 

olunmuşdur. İqtisadi böhran adətən maliyyə böhranının yaranmasını şərtləndirir. 

İqtisadi böhranın səbəbləri kimi təkrar istehsal prosesində, yəni istehsal, bölgü, 

mübadilə və istehlak sahəsində yaranan ziddiyyətlər çıxış edirlər. Təkrar 

istehsalın inkişafı və müvafiq olaraq yığılmış ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 

dövri surətdə baş verir. Bu problem K.Marks tərəfindən ətraflı tədqiq 

olunmuşdur. O, böhranların səbəblərini aşkara çıxartmış, onların labüdlüyünü 

əsaslandırmış, və böhranların inkişaf nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. 

İqtisadi böhran haqqında mövcud nəzəriyyələr onun yaranmasının bir çox 

səbəb və amillərini əks etdirirlər. Belə ki, neoklassisizm və liberalizm 

cərəyanlarının nümayəndələri böhranların əsas səbəbi kimi həddindən artıq 

istehsal edilən məhsulların tam istehlak etməməsini hesab edirlər. Bunun əlacını 

onlar istehlakın stimullaşdırılmasında görürlər. Lakin istehlakın və ödəmə 

qabiliyyətinin mövcud azlığı səbəbdən daha çox nəticədir. 
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K. Marksa görə kapitalizm iqtisadiyyatının və iqtisadi böhranların 

dövriliyinin əsas səbəbi istehsalın ictimai xarakteri ilə onun nəticələrinin şəxsi 

mənimsənilməsi arasında olan və aradan qaldırılmayan ziddiyyətlərdir. Onun 

fikrincə bu kapitalizm şəraitində böhranların aradan qaldırılmasını çətinləşdirir. 

Tanınmış alim-iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı V.Leontyev yazırdı: "Rəsmi 

dövr nəzəriyyəsi şübhəsiz olaraq Marksın siyasi iqtisadiyyatına borcludur. Məhz 

"Kapitalın" üç cildinin bu problemin iqtisadi müzakirələrin ön hüdudlarına 

çıxmasına istənilən digər əsərdən olduqca daha çox səbəb olduğunu söyləsək 

yanılmarıq". 

İqtisadi nəzəriyyənin neoklassisizm və liberalizm cərəyanlarının 

nümayəndələri böhranların mənbə və səbəblərini kapitalizmin təbiəti ilə 

əlaqələndirmirlər. Onların bir çoxu böhranların səbəbini əhalinin məhsulların 

tam istehlak etməməsində görürlər. 

Böhranın səbəbini iqtisadi inkişafın nisbətsizliyində yaxud bazarın "qeyri-

tarazlılığında" görən iqtisadçılar marksizm mövqeyinə daha yaxındırlar. Onların 

fikrincə böhranlar sahələr, sahibkarların gözlənilməz hərəkətləri arasında düz 

nisbətin olmaması ilə şərtləndirilmişdir və bu qeyri-mükəmməl, qeyri-peşəkar 

idarəçiliyin nəticəsidir. 

"Qeyri-tarazlıq" nəzəriyyəsi böhranlara xarici (siyasi, demoqrafik, təbii) 

şəraitin törəməsi kimi digər geniş yayılmış baxışla uyğunlaşır. Bazar azadlığının 

tərəfdarı və dövlət müdaxiləsinin azğın əleyhdarı olan iqtisadçı F.Hayyek hesab 

edir ki, həddindən artıq istehsalın böhranları dövlət tərəfindən artıq 

maliyyələşdirmə (ucuz kreditlər, tələbatın olması və s.) səbəbindən baş verirlər. 

Böhranların həmçinin psixoloji nəzəriyyəsi mövcuddur. Y.Şumpeterin 

fikrincə hər bir baza üçün investisiyalara münasibəti formalaşdıran özünün 

psixoloji təsviri səciyyəvidir. 

Böhran vəziyyətinin çaxnaşması və nizamsızlığı kapital qoyuluşlarının 

durğunluğuna gətirib çıxarır, tərəqqi şəraitində eyforiya "dəyişən vəziyyət" 
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həyəcanını stimullaşdırır və bunlar investisiya dövrünün qeyri-müntəzəmliyini 

təşkil edirlər. 

İqtisadiyyat elmi iqtisadi dövrlərin (sikl) və böhranların səbəblərini izah 

edən bir sıra müxtəlif nəzəriyyələr işləyib hazırlamışdır. 

Tanınmış iqtisadçı P.Samuelson həmin nəzəriyyələri ümumiləşdirərək 

dövrlər və böhranlar nəzəriyyələrindən daha vaciblərini qeyd edir: 

1. Dövrü bank kreditinin ekspansiyası (yayılması) ilə izah edən pul böhran 

nəzəriyyəsi və s.; 

2. Dövrü istehsalatda mühüm yeniliklərin tətbiqi ilə izah edən yeniliklər 

nəzəriyyəsi (Şumpeter, Hansen); 

3. Dövrü əhalinin bədbinlik və nikbinlik baxımından quruluş dalğalarının 

nəticəsi kimi şərh edən psixoloji nəzəriyyə (Piqu, Becqot və s.); 

4.Dövrün səbəbini zəngin və qənaətcil insanlann aldığı gəlirin, investisiya 

şəklində qoyulacaq məbləğlə müqayisədə, həddindən artıq böyük payında görən 

tam istehlak etməmə nəzəriyyəsi (Qobson, Foster, Kitiips və s.); 

5. Həddindən artıq investisiya qoyma nəzəriyyəsi - Mizes və s.); 

6. Günəş ləkələri - hava - məhsul nəzəriyyəsi (Cevlis, Mur). Güclü qeyri-

sabitlik, xarici amillərdən asıhhq, risklərin yüksək səviyyəsi və inkişaf etməkdə 

olan ölkələr üçün səciyyəvi olan digər xüsusiyyətlər P.Kruqmanın və 

M.Obstfeldin, Dünya bankının, S.A.Bılinyakın, Z. F.Məmmədovun və digər 

müəlliflərin elmi əsərlərində tədqiq olunmuşdur. 

Müasir rus və xarici ədəbiyyatlarda maliyyə böhranı definisiyasının bir 

mənalı izahı yoxdur. Maliyyə böhranı sadəcə olaraq iqtisadi böhranın bir 

parçasıdır və iqtisadiyyatın ümumi böhranı zamanı yaranır. "Maliyyə böhranı" 

termininin son vaxtlar istifadəsi genişlənib. Adətən əvvəllər "pul böhranı" 

termini istifadə olunurdu. 
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Bir çox iqtisadçı alimlər maliyyə böhranını maliyyə sistemindəki böhran 

kimi qələmə verirlər, başqa sözlə, onu maliyyə sisteminin böhranı kimi 

adlandırırlar. 

A.Q.Qryaznova 2002-ci ildə kollektiv surətdə işlənib hazırlanmış 

"Maliyyə-kredit ensiklopediya lüğətində" maliyyə sistem böhranını maliyyə 

sisteminin əsas tərkib hissələrinin fəaliyyətinin dərin pozğunluğu kimi izah edir. 

Onun fikrincə, maliyyə sisteminin böhranı əsasən maliyyə institutlarının 

borcunu ödəmə bilməməsi ilə ifadə olunur və "maliyyə çaxnaşması" ilə 

müşayiət olunur". 

Bir çox Qərb alimlərinin həmfikir olduğu maliyyə sisteminin bu cür 

institusional anlayışı maliyyə böhranının çox vaxt kredit müəssisələrinin 

müflisləşməsi ilə təsəvvür edilir və bank böhranı ilə əvəz olunur. 

Bizim fikrimizcə, bu cür yanaşma hər zaman doğru deyil, çünki o, 

maliyyənin qeyri-sabitliyini onların sisteminin çərçivələri ilə məhdudlaşdırır. 

Amerikanın "Bank işi və maliyyəsi ensiklopediyası"nda böhrana "tərəqqi 

dövrünün başa çatması, yəni qiymət artımı tendensiyasının, ümumi nikbinlik, 

inflyasiya və möhtəkarlıq dövrünün bitməsi" tərifi verilir. Böhran məqsədli 

dövrün ən inkişaf etmiş mərhələsində dönüş nöqtəsi yaxud həlledici andır, bu 

zaman aydın olur ki, qiymətlərin strukturu ən yüksək inkişaf nöqtəsinə çatır 

vəinkişaf irəli yox, yalnız geri ola bilər. Böhran qiymətlərin anidən həddindən 

artıq qalxması (alıcıların tətilləri), kredit təklifinin gözlənilmədən 

məhdudlaşdınlması ilə sürətləndirilə bilər. 

BVF elmi işlərində böhranların onların təzahür sahələri üzrə təsnifatı təklif 

edilir, maliyyə sisteminin bank, borc və valyuta sektorlarında olan böhranları 

müzakirə edilir. Böhranların alternativ təsnifatı Radeletin və Saksm əsərlərində 

təklif edilmişdir. 

Bu təsnifatda maliyyə böhranının bir çox seqmentləri üçün səciyyəvi olan 

böhranların həyata keçirilmə mexanizmləri birləşmişdir. Görünür, burada 
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maliyyə bazarının qloballaşması və onun aktivlərin ticarətlə bağlı olan bütün 

elementlərinin bir-birindən asılılığının güclənməsi şəraitində böhranların 

inkişafının təhlilinə uni-versal yanaşma təklif edilmişdir. Bu mənada "borc" 

(böhran, yaxud bazar) sözünü qiymətli kağızlarla bağlı olan aktivlərin daha geniş 

seçimini birləşdirən "fond" termini ilə əvəz etmək məqsədəuyğundur. Maliyyə 

bazarının hissələrindən birində böhranların yaranma səbəblərinin və nəticələrinin 

tədqiqi zamanı əvvəlki təsnifatlardan yararlanmaq olar. 

Bir sıra müəlliflər böhranların səbəbini sahələrlə sahibkarların kortəbii 

hərəkətləri arasında düzgün nisbətin olmaması ilə ifadə olunan tarazlıqsızda 

görürlər. Tarazlıqsızlıq nəzəriyyəsi böhranları xarici-siyasi, demoqrafiki, təbii 

şəraitin törəməsi kimi müzakirə edən digər geniş yayılmış baxışla uyğunlaşır. 

Bazar azadlığının tərəfdarı olan və dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə qarşı 

çıxan F.Fon Hayyek hesab edirdi ki, həddindən artıq istehsal böhranları dövlətin 

həddindən artıq maliyyələşdirməsi, iqtisadiyyatın həddindən artıq kreditləşməsi 

və tələbin stimullaşdırılması səbəbindən baş verirlər. 

Y.Şumpeterin fikirlərində əks olunmuş böhranların psixoloji nəzəriyyəsində 

qeyd olunur ki, dövrün hər fazası üçün investisiyalara münasibətləri müəyyən 

edən şəxsi psixoloji mənzərə səciyyəvidir. Böhran vəziyyətinin çaxnaşması və 

qeyri-müəyyənliyi kapital qoyuluşlarınm durğunluğuna səbəb olur, tərəqqi 

şəraitində yaxşı əhval-ruhiyyə aktivlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlı 

eyforiyanı stimullaşdırır. Fikrimizcə, psixoloji amillər yalnız investisiya prosesi 

üçün əhəmiyyətli deyil, eyni zamanda böhranın genişlənməsinə təsir edirlər. 

Bir çox qərb alimlərinin də qəbul etdikləri kimi, maliyyə sisteminin bu cür 

institusional anlaşılması maliyyə böhranının kredit müəssisələrinin 

müflisləşməsi ilə əlaqələndirilməsinə və bank böhranı kimi anlaşılmasma səbəb 

olur. Lakin maliyyə böhranının strukturuna gəlincə, A.A.Anikinin onun 

aşağıdakı komponentlərini müəyyənləşdirir: büdcə, bank, pul dövriyyəsi, valyuta 

və birja. 
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Rus alimi B.B.Rubsov hesab edir ki, "maliyyə böhranına" valyuta 

sisteminin böhranı, bank sisteminin böhranı və fond birjasının böhranı (müvafiq 

olaraq, valyuta, bank və fond böhranları) daxildir. K.Rudovoyun fikrincə, 

maliyyə böhram maliyyə-kredit sisteminin tarazlığının pozulmasıdır ki, bu da 

özünü maliyyə müəssisələrinin və kredit-maliyyə təsisatlarının qeyri-

sabitliyində, milli valyutanm dəyərsizləşməsi və suveren borcların 

ödənilməməsində göstərir. Bütün bunlar ÜDM-un kəskin düşməsinə və 

nəticədə, dövlətin mərkəzləşdirilmiş fondlannın formalaşması və bölüşdürül-

məsi prosesinin pozulmasma səbəb olur. 

Y.A.Konstantinov və A.N.İIyinskiy maliyyə böhranı anlayışını dövlətin 

maliyyə-kredit mexanizmlərinin böhranlı vəziyyəti kimi, maliyyə bazarının 

böhranını isə fond və borc kapitalı bazarındakı vəziyyətin kəskin ağırlaşması 

kimi şərh edir. 

ABŞ-ın Milli iqtisadi tədqiqatlar bürosunun eksperti Maykl Bordonun 

təklif etdiyi geniş yayılmış təsnifata uyğun olaraq, maliyyə böhranları 3 

kateqoriya üzrə qruplaşdırıla bilər: bank, borc və valyuta böhranları. 

F.Mişkin hesab edir ki, maliyyə bazarlarının əsas bəlası olan maliyyə 

böhranı fenomeni maliyyə aktivlərinin qiymətinin kəskin enməsi və bir çox 

maliyyə (və digər) şirkətlərin müflisləşməsi ilə xarakterizə edilir. Mişkin 

maliyyə böhranının aşağıdakı səbəblərini müəyyənləşdirir: faiz dərəcələrinin 

qalxması, fond bazarında qiymətlərin düşməsi, qiymətlərin ümumi səviyyəsinin 

gözlənilmədən düşməsi, qeyri-müəyyənliyin artması və bank çaxnaşması. 

Amerikanm məşhur "Beynəlxalq iqtisadiyyat" dərsliyinin müəllifləri 

Tomas Puqel və Piter X. Lindert hesab edirlər ki, maliyyə böhranına səbəb ola 

biləcək 5 faktor mövcuddur: hədsiz kredit və borclar; beynəlxalq şoklar; valyuta 

riski; müvəqqəti beynəlxalq qısamüddətli kreditlər və qlobal infeksiya. 

Maliyyə bazarlarında sistemli böhran böyük valyuta, faiz şokları və 

ümumiqtisadi durğunluq nəticəsində meydana gəlir. Maliyyə və real sektorda 



11 

 

yaşanan çətinliklər, ödənişlərin vaxtında edilməməsi, borc keyfiyyətinin 

düşməsi, faiz və valyuta məzənnəsində yerdəyişmələr, səhm qiymətlərində 

enmələr ilə meydana gəlir. Bu formada meydana çıxan böhranlarda firmalann 

öz aralarında, hökumət və iqtisadiyyatın digər sektorları arasında, xarici və yerli 

investorlar arasında koordinasiya problemi yaranır. Sistemli bir böhranda yerli 

və ya xarici hər hansı bir firmanın qazancı, sahibinin və menecerinin ən uyğun 

davranışı ümumiqtisadi vəziyyətdən asılıdır. Problem ancaq iqtisadi vahidlər 

arasmda əlaqə və davramş ilə kifayətlənməyib sektor səviyyəsində 

müəyyənedicidir. Maliyyə və real sektor bir-birləri ilə iç-içədir. Sistemli 

böhrandabir-birlərinin davranışları digərinin likvidlik və borcunu ödəmə gücünə 

təsir edəcəyinə görə hər iki tərəfdə də yenidənqurma ehtiyacı yaranacaqdır. Bu 

vəziyyətdə dövlət yenidənqurmanm əsas aktyorlarından biri kimi çıxış edərək 

hər iki tərəf üçün oyun qaydalarını müəyyən etməlidir. Bu qaydalar çərçivəsində 

yerli və xarici investorlar, firma sahibləri, işçilər və dövlət digərlərinin 

davranışlarının nəticəsini gözləyəcək və qərarlarını buna görə müəyyən 

edəcəklər. Bu cür davranış forması sistemli böhranın meydana gəldiyi, yerli və 

xarici kapitala iqtisadiyyatın ən çox ehtiyac duyduğu vaxtda sözügedən 

aktyorların qarşılıqlı təsiredici nəticəsi bazardan geri çəkilmələrini daha yaxşı 

izah edəcəkdir. 

Maliyyə sarsılmaları sferasındakı işləri yekunlaşdıraraq belə qərara gəlmək 

olar ki, maliyyə böhranının tərkibinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

maliyyə böhranı - maliyyə aktivlərinin qiymətinin kəskin düşməsi ilə və ya 

maliyyə bazarında vəziyyətin kəskin ağırlaşması, xüsusən də milli pul vahidinin 

dəyərsizləşməsi və suveren borcun ödənilməsi problemi, maliyyə bazarı və 

maliyyə institutlarının vasitəçilik funksiyasının axsaması və səhmlərin məzənnə 

dəyərinin kəskin düşməsi ilə xarakterizə olunur. 
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1.2. Дцнйа игтисадиййатында малиййя бющранынын эенезиси 

 

 

Cari dünya maliyyə böhranı potensial olaraq gözlənilməz deyildi, o özündə 

tarixi şərtləşdirilmiş hadisəni əks etdirir və hər şeyi əhatə edən, sistemli xarakter 

daşıyır. Ondan əvvəl dünya iqtisadiyyatında böhran hallarının təxminən 200 illik 

transformasiya dövrü olub. 

Əhatəsinin genişliyinə görə böhranlar ayrılır: lokal (milli), regional və 

dünya. Belə ki, XIX əsrin ortalarına qədər onlar bir, iki yaxud üç ölkənin 

hüdudları ilə məhdudlaşırdı, sonradan isə beynəlxalq xarakteri əldə etməyə 

başladı, onların arasında birincisi 1825-ci ilin böhranı olub. 

İngiltərədə 1825-ci ildəki böhranı birinci tsiklik (dövri) böhran 

adlandınrlar. Bu böhrana bir çox xarici mütəxəssislər ilk beynəlxalq şok kimi 

baxır.1 

Latın Amerika ölkələri iqtisadiyyatının 1820-ci illərin əvvəlində 

liberallaşdırması, qızıl və gümüşün hasilatını maliyyələşdirmək üçün, habelə 

yeni müstəqil respublikalara suveren istiqrazların təqdim olunması üçün Böyük 

Britaniyadan kapitalın kütləvi axıb gəlməsinə gətirib çıxardı. Bunların hamısı 

dünya ixrac bumuna aparırdı. 

Cənubi Amerika dövlətlərinə qoyuluşlar çox böyük idi. Həm də 

istiqrazların əksər hissəsi qısa müddətdə - 1824 və 1825-ci illərdə 

götürülmüşdü.2 

Əhatə sahəsinə görə böhranlar yerli (milli), regional və dünya olur. Belə ki, XIX 

əsrin ortalarına kimi onlar bir, iki yaxud üç ölkənin hüdudları ilə məhdudlaşırdı, 

                                                           
1Bordo Michael D., Murshid Anni Panini. Are Financial Crises Becoming Increusingly More 

Contangios? What is the Historical Evidence on Confuntion? Working paper N. 7300. National 

Burean of Economic Research. Cambridge M.B. September 2000, p.70 

 
2Тугин – Бариновский М.И. 2008 (1913). Периодические промышленные кризисы. М. 
Директмедиа Паблишинг. 
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sonralar isə beynəlxalq xarakterə malik oldular, ilk beynəlxalq böhran 1825-ci 

ildə baş vermişdir. 

Əvvəl bütün iqtisadi sarsıntılar yalnız iqtisadiyyatdan kənar səbəblərin 

təsiri, ilk növbədə müharibələr, epidemiyalar, təbii fəlakətlər və s. ilə, sonralar 

isə kənd təsərrüfatı məhsullarının tam istehsal edilməməsi ilə bağlı olmuşlar. 

XIX əsrin ortalarından etibarən böhranların əsas səbəbi sənaye istehsalı ilə 

ödəmə qabiliyyəti tələbi arasında tarazlığın pozulması olmuşdur, yəni klassik 

iqtisadi dövr sənaye inqilabı ilə eyni vaxtda meydana çıxmışdır. 

Beləliklə, yeni növ böhranlar XIX əsrdə başlanmış və orta hesabla hər 8-10 

ildən bir təkrarlanırdılar: 1825, 1837, 1847, 1857, 1868-1869, 1873, 1882-1883, 

1890-1892, 1900-1902, 1907 və s. illərdə. Ayrı-ayrı iqtisadi dövrlər müddəti və 

intensivliyinə görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyinə baxmayaraq 

onların hamısı eyni azalma, depressiya, canlanma və yüksəliş fazalarına malik 

idilər. 

İlk dövri böhran 1825-ci ildə İngiltərədə baş vermiş, növbəti böhran 1836-cı 

ildə ABŞ-da baş vermişdir. 1847-ci ildə böhran bütün Avropa, Şimali və Cənubi 

Amerika ölkələrini, 1873 -1878-ci illərin böhranı isə Avropa ölkələrinin çoxunu 

və ABŞ əhatə etmiş və özünün uzun müddətli olması ilə əvvəlkiləri arxada 

qoymuşdur. 

1825-ci ilin dünya iqtisadi böhranına səbəb- kapitalın Böyük Britaniyadan 

Latm Amerika ölkələrinə kütləvi axını və London birjasında möhtəkar 

əməliyyatlarının həcmlərinin artması ilə olmuşdur. Bu ölkənin qızıl 

ehtiyatlarının kəskin azalmasına və ticarət balansının pozulmasına, bu da öz 

növbəsində kütləvi müflisliyə və sonrakı iqtisadi resepsiyaya gətirib 

çıxartmışdır. İnvestisiya və ixracatın azalması Latın Amerika ölkələrinin büdcə 

gəlirlərini azaltmış və bütün regionda dövlət borcları üzrə defoltlara yol 

açmışdır. 
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1857-ci ilin böhranı eyni zamanda ABŞ, Almaniyanın, İngiltərənin və 

Fransanın iqtisadiyyatına toxunmuşdur. Həmin böhrana dəmir yolu şirkətlərinin 

kütləvi müflisliyi və səhmlər bazarının dağılması səbəb olmuş, bu da dünya bank 

sisteminin iflasa uğramasına və istehsalın kəskin aşağı düşməsinə gətirib 

çıxartmışdır. 

Latın Amerika ölkələrində kreditlərə artmış tələblər, Almaniya və 

Avstriyanın daşınmaz əmlak bazarında möhtəkar qiymət artımı ilə nəticələnən 

1873 -1878-ci il ərzində dünya maliyyə böhranına yol açmışdır. 

1893-cü il ABŞ təlaşmı gümüş bazannda azad qiymət qoyulmaya yol verən 

Şermanın Gümüş Paktı qəbul etməsi ilə əlaqələndirirlər. İnvestorlar bu paktın 

qəbul edilməsindən sonra ABŞ-ın "qızıl standartdan" uzaqlaşdığını gözləyərək 

kapitalı ölkədən çıxartmağa başladılar. Pul təklifinin azalması və fond bazarınm 

kollapsı hesabiama-ödəniş sistemində, banklarm fəaliyyətində pozulmalara 

gətirib çıxarmışdır. 

1907-ci il böhranı daha əvvəlki böhranlardan çox əlamətlərə malik olmuş, 

lakin miqyas və nəticələri ilə əvvəlkilərdən olduqca güclü idı. Onu 1906-cı ildə 

öz qızıl ehtiyatlanm artırmaq üçün uçot dərəcəsini 3,5% - dən 6%-ə qaldıran 

İngiltərənin bankı təhrik etmişdi. Bu hadisə ABŞ-dan kapitalların axınına səbəb 

olmuş, nəticədə isə iş fəaliyyətinin aşağı salınması və bu ölkənin kommersiya 

banklarının ləğv edilməsi başlanmışdır. Pul kütləsinin həcminin kəskin azalması 

milli ödəniş-hesablaşma sisteminin pozulmasına və uzun davam edən iqtisadi 

resessiyaya gətirib çıxarmışdır. ABŞ və İngiltərədən böhran Fransa, İtaliya və 

başqa ölkələrə yayılmışdır. 

1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə beynəlxalq 

maliyyə böhranı baş vermişdir. 

Dünyada 1900-1903, 1907, 1920-ci illərdə iqtisadi böhranlar yaşanmış, 

lakin onlann heç biri 1929-1933 illərdə baş vermiş və bütün kapitalizm 

dünyasını, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etmiş dünya böhranı ilə 
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müqayisə edilə bilməzlər. Bu böhran zamanı kapitalist ölkələrinin sənaye 

istehsalının məcmu həcmi 46%, polad əridilməsi - 62%, kömür hasilatı -31 %, 

gəmiqayırma istehsalı - 83%, xarici ticarət dövriyyəsi - 67% azalmış, işsizlərin  

sayı 26 mln nəfərə çatmış, yaxud istehsalatda işləyənlərin 25% təşkil etmişdir, 

əhalinin real gəlirləri orta hesabla 58% azalmışdır. Böhran, çox saylı müflislik 

halları ilə müşayiət olundu - və sadəcə, ABŞ-da 109 min şirkət iflasa uğramışdı. 

1929-1933-cü illərdə - baş verən böhran müasir tarixdə ən iri dünya 

maliyyə böhranı dövrüdür. O, Nyu-Yorkda fond birjasında iflasdan başlamış və 

bank sistemini, sənayeni və kənd təsərrüfatını əhatə etmişdir. Öz xüsusiyyətinə 

görə bu təkrar istehsalın dövri böhranı idi, bu zaman əhalinin aşağı alıcılıq 

qabiliyyəti nəticəsində malın istehsal kütləsi tələb olunmamış və satılmamışdır. 

Nəticədə ictimai təkrar istehsal prosesi pozulmuş, çox saylı ticarət və sənaye 

müəssisələri, nəqliyyat şirkətləri, banklar dağılmışdır. 1932-ci ildə ABŞ-da 

sənaye istehsah, ümumən 46%, məhsulun ayrı-ayrı növləri üzrə isə olduqca daha 

çox azalmışdır, məsələn, çuğun - 79%, polad -76% avtomobil -80%. 

Fəaliyyətdə olan 279 domna Peçindən yalnız 44 qalmışdır. Böhran iflasın kütləvi 

dalğasına səbəb olmuşdur. 1929-1933 illərdə 135 min şirkət və 5760 bank iflasa 

uğramışdır. Yalnız 1932-ci ildə korporasiyalann itkisi 3,2 mlrd dollar təşkil 

etmişdir. Xarici ticarət dövriyyəsi 3,1 dəfə azalmışdır. Ölkə 1911-ci il 

səviyyəsinə düşmüşdür. 

Post-böhran depressiyası uzun müddətli olmuşdur. Müəyyən canlanmadan 

sonra 1937-ci ildə əvvəlcədən yüksəlmə fazasının olmaması ilə xarakterizə 

edilən yeni böhran baş vermişdir. Yeni böhran əvvəlkindən zəif olsa da, olduqca 

kəskin keçirdi. Kapitalist dünyada sənaye istehsalının ümumi həcmi 11%, ABŞ-

da isə 21% ixtisara salmmış, avtomobillərin buraxılması 40% azalmışdır. Bu 

böhranın inkişafı və ağırlaşması 1939 - 1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsi 

ilə dayandırılmışdır. 
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İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1948-1949-cu illərdə ABŞ və Kanadanı 

əhatə edən yerli iqtisadi böhran başlanmışdır. ABŞ-da sənaye məhsullarının 

həcmi 18,2 %, Kanada da - 12% enmiş, inkişaf etmiş kapitalist ölkələrin ümumi 

həcmi 6% azalmışdır. Kapitalist ölkələrdə növbəti iqtisadi böhran 1957 - 1958-ci 

illərdə ABŞ, Yaponiya, Fransa, Kanada, Böyük Britaniya, Belçika, İsveç,  

Niderlandı, Finlandiya və digər ölkələrdə yaranmışdır. Lakin müharibədən 

sonrakı dövrdə ən iri iqtisadi böhran bütün kapitalist ölkələrini əhatə etmiş və 

yüksək inflyasiya səviyyəsi ilə fərqlənən 1974-1975 illərdə olmuşdur. Bu 

böhranın səciyyəvi xüsusiyyəti onun istehsalın əsas sahələrini - energetikanı, 

kənd təsərrüfatı daxil olmaqla xammal sahələrini, həmçinin valyuta sistemini 

əhatə etmişdir. 

Müharibədən sonra ilk dünya iqtisadi böhran 1957-ci ilin sonunda 

başlamış və 1958-ci ilin ortalarınadək davam etmişdir. O, ABŞ, Böyük 

Britaniya, Kanada, Belçika, Niderland və digər bəzi kapitalist ölkələrini əhatə 

etmişdir. İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində sənaye məhsulunun istehsalı 4% 

aşağı düşmüş, işsizlər ordusu demək olar ki, 10 mln. nəfərə çatmışdır. 

1973-cü ilin sonunda ABŞ-da başlanmış iqtisadi böhran, müddət, dərinlik 

və dağıdıcı gücü baxımından 1957 - 1958-ci il dünya iqtisadi böhranını olduqca 

ötüb keçmiş və bir sıra xüsusiyyətlərinə görə 1929 -1933-cü il böhranına 

yaxınlaşmışdır. Böhran dövründə sənaye istehsalı ABŞ-da 13%, Yaponiyada -

20% AFR -22% Böyük Britaniyada -10% Fransada - 13% İtaliyada 14% azal-

mışdır. Səhmlərin kursu yalnız bir ilə (1973-cü ilin dekabr ayından 1974-cü ilin 

dekabr ayına kimi) ABŞ-da 33%, Yaponiyada -17%, AFR - 10%, Böyük 

Britaniyada -56%, Fransada -33, İtaliyada -28% aşağı düşmüşdür. 1973-cü illə 

müqayisədə 1974-cü ildə müflisliyin sayı ABŞ-da 6%, Yaponiyada – 42, AFR - 

40%, Böyük Britaniyada -47%, və Fransada -27% təsir etmişdir. 1975-ci ildə 

inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin işsizlərinin sayı 15 mln. nəfərə çatmışdır. 

Bundan başqa, 10 mln. çox işçi yarımçıq iş həftəsinə köçürülmüş və ya 
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müvəqqəti olaraq müəssisələrdən kənarlaşdırılmışdır. Hər tərəfdə əhalinin real 

gəlirlərinin aşağı düşməsi müşahidə edilmişdir. 

1973-cü ildə OPEK təşkilatına üzv olan ölkələrin neftin hasilat həcminin 

azaldılması haqqında qərarı ilə başlamış ilk energetika böhranı baş vermişdir. 

Beləliklə, dünya bazarında neftin qiymətini qaldırmaq təşəbbüsü göstərilmişdir. 

1973-cü ilin 16 oktyabrında neftin bir barelinin qiyməti 67% (3 dən 5 dollara) 

kimi yüksəlmiş və 1974-cü ildə isə neftin qiyməti 12 dollara çatmışdır. 

1994-1995-ci illərdə Meksikada iqtisadi böhran baş vermişdir. 

1997-1998-ci illərdə cənubi Asiya ölkələrində maliyyə böhranı 

başlanmışdır. Onun səbəbləri arasında regionun milli və CŞA ölkələrinin ödəniş 

balansının yüksək defisit səviyyəsi durur. İqtisadçılarının hesablamalarına görə, 

Asiya böhranı dünya ÜDM 2 trln. dollara kimi azaltmışdır. 

Məlum olduğu kimi, qlobal maliyyə böhranı (2007-2008) dünya maliyyə 

böhranı Amerikanın daşınmaz əmlak bazarında möhtəkirlikdən başlanmışdır. 

Bundan başqa, törəmə maliyyə alətlərinin yaranma səbəblərindən biri risklərdən 

qorunmaq olsa da, onların spekulyativ məqsədlə istifadəsi sürətlə artdı. İpoteka 

"köpüyü" partlayaraq, bütün dünyada bank sektorundakı böhrana təkan 

vermişdir ki, bu da öz növbəsində, dünyanın bütün dövlətlərinin iqtisadiyyatında 

real sektorda resesiyya səbəb olmuşdur. Bütün bunlar maliyyə bazarlarında 

güvən amilinin itməsinə və panikanın yayılmasına gətirib çıxardı. 

Amerikanın bank sistemində başlayan böhran sürətlə dünyanın inkişaf 

etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrinə yayıldı. 

Beləliklə, 2007-2008-ci illərdə başlanan və indiyədək davam edən   qlobal 

maliyyə böhranını 4 mərhələyə bölmək olar: 

1. Anglo-sakson maliyyə böhranı (2007-ci ilin yaz ayından 2008-ci ilin 

mart ayınadək). Qlobal böhranının ilk mərkəzi ABŞ ipoteka bazarında 

problemlərin yaranması ilə meydana çıxdı və ABŞ-ın ən iri ipoteka Bankının 

"Bear Stearns" qurtarılmasına yönəlik başlanan əməliyyat oldu. 



18 

 

2. Hüdüd çəkmə vəya sərhəd çəkmə (decoupling, mart- avqust 2008-ci il). 

Böhran bütünlüklə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrə yayıldı, ancaq 

bununla yanaşı ümid varqlmaqda idi ki, böhran inkişaf etməkdə ölkələrə təsir 

etməyəcək və nəticədə onların dinamik iqtisadi inkişafı burulğan içində olan 

ölkələrin xilasedilməsində əsas katalizator olacaqdır. 

3. Kredit daralma əməliyyatı (deleveraging, sentyabr-noyabr 2008-ci il). Qlobal 

böhranın inkişaf etməkdə ölkələrə bulaşması və inkişaf etmiş ölkələrdə 

resesiyanın başlanması haqqında rəsmilərin etirafları. Dünyanın bir çox 

ölkələrində bank sisteminin kollaps təhlükəsinin başlanğıcı. 

4. Emissionla vurulmaq vəya doldurmaq (quantitative easing, noyabr 2008 -ci 

ilin sonundan indiyədək olan müddətə). Dünya ölkələrinin əksər hökümətləti 

istehsalat kollapsına yol verməmək üçün monetar və fiksal xarakterli çox çesidli 

tədbirlər paketi hazırladı və məqsəd ilk növbədə, pul təklifini artırmaqla tələbi 

stumallaşdırmaqdır. 

Son məlumatlara qlobal maliyyə böhranı (2008) nəticəsində dünya üzrə 

bankların məcmu itkiləri 700 mlrd. dollardan çox təşkil edir, bunlardan yarıya 

qədəri Amerika banklarının payına düşür. Banklar bu məbləğin təxminən 50%-

ni artıq yeni kapitalın cəlb olunması hesabına kompensasiya edə biliblər. Lakin 

BMF-nun son hesablamalarına görə bankların itkilərinin məbləği iki dəfədən də 

çox-1,6 trln. dollaradək arta bilər. 

Beləliklə, Qlobal maliyyə böhranı (2008) və postkrizis ssenarisinin inkişafı 

ardıcılıqla aşağıdakı kimi olmuşdur. 

1. ABŞ ipoteka kreditləşmə sisteminin çöküşü; 

2. kredit həcminin azaldılması və kredit xəttinin açılmasına ciddi nəzarət; 

3. Fond indekslərinin aşağı doğru meyli; 

4. büdcə defisitlərinin artımı; 

5. Real sektorda geriləmə; 

6. işsizliyin güclənməsi; 
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7. istehlak xərclərinin azalması. 

Dünya maliyyə və iqtisadi böhranın başlanmasına dair olduqca müxtəlif 

fikirlər mövcuddur.  Bəziləri,  müasir böhran kompleks şəkildə iqtisadi, hərbi, 

ekoloji sahələri əhatə etməklə Sovet İttifaqının dağılması ilə eyni vaxtda 

başlamaqla düzgün iqtisadi strategiyanın seçilməməsi ilə əlaqədardır. Digərləri 

bu böhranın daha fundamental xarakter daşımaqla təkcə ABŞ-da ipoteka krediti 

ilə deyil, daha geniş makro, mikro, institusional xarakterli iqtisadi problemlərlə 

əlaqədar olduğunu qeyd edir. Bəzilərinin fikrinə görə isə böhran ABŞ-da 

prezident R.Niksonun vaxtından başlayaraq 1971-ci ildə üzən valyuta 

məzənnəsinin tətbiqi ilə, yəni qızılla konversiya edilmiş dollardan imtina 

olunması dövründən başlanıb. Bəziləri ABŞ-m Federal ehtiyatlar sisteminə 

1987-2006-cı illər ərzində sədrlik etmiş A.Qrinspeni günahlandırır. Siyahını 

xeyli uzatmaq olardı, çünki bu istiqamətdə istər ölkə, istərsə də xarici elmi 

ədəbiyyat və informasiya vasitələrində istənilən sayda məlumatlar verilmişdir.1 

Bu baxımdan, dünya maliyyə böhranının səbəblərini araşdırmaqla, onların 

baş verməsi xüsusiyyətlərini üzə çıxartmaqla, hər bir ölkə öz milli iqtisadi 

inkişafının təmin olunması istiqamətində böhrandan qorunmaq tədbirlərini 

hazırlamalıdır. Belə bir tədbirlərin hazırlanması, eyni zamanda, keçmişin 

dərslərini mənimsəmək, gələcəyə məqsəd və vəzifələri hazırlamaqla, yeni 

iqtisadi təfəkkürün formalaşmasmı qarşıya qoyur. 

  

                                                           
1M. Meybullayev. Qlobal maliyyə böhranı  və milli iqtisadi inkişafın tərəddüdləri // Qlobal 

maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəzliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi. Beynəlxalq elmi- 

praktiki konfransın materialları(II kitab). Bakı: İqtisad universiteti.2010. s.70-71. 18 
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1.3.Малиййя бющранынын компонентляри 

 

Bank krizisləri. Bank sisteminin böhrana girməsinin başlıca problemi 

sistemin dövlətə və cəmiyyətə yüklədiyi maliyyə ağırlığındadır. Bəzi hallarda, 

bankların xilas edilmə əməliyyatı maliyyə böhranların şaxələrini artıraraq daha 

böyük zərərlərə yol aça bihr. 

2007-ci ildə ABŞ-da başlayan və daha sonra əksər ölkələrə yayılan maliyyə 

böhranı dünyanın keçirdiyi ən iri tutumlu qlobal böhranıdır. 1975-2009-ci illərdə 

50-dən artıq ölkədə 200-dən çox valyuta və 54 borc/bank böhranlarını qeydə 

alıb. 

2007-2008-ci illərdə ABŞ baş verən böhranın daha çox «maliyyə   

infeksiyası»   kimi   yeni   fenomenin   nəticəsi   olduğu aydınlaşandan sonra 

yeni dünya maliyyə böhranının yaranma təhlükəsi xüsusilə kəskin şəkildə qəbul 

olunmağa başladı. 

1970-2000-ci illərdə maliyyə böhranları onlarla ölkədə milli finans 

aktivlərinin 10-30%-nin itirilməsinə səbəb oldu. 2008-2009-cı illərdə bir çox 

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin bank sistemlərində böhranlar baş 

verdi və bu böhranlar yalnız batan və çətin vəziyyətə düşən bankları deyil, eyni 

zamanda banklarla əlaqəsi olan real sektoru və ev idarələrini də əhatə etdi. 2008-

ci ilin II yarısı - fond indekslərində azalma: 70-80%, qlobal maliyyə sektorunda 

itkilər: 3 trln. $ və ya qlobal ÜDM-in 4.3%-i təşkil etmişdir. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bank böhranının aradan qaldırlmasına 

yönəldilmiş məsrəflər orta hesabla ÜDM-un 15-20%-ni təşkil edir. Məlumdur ki, 

əksər ölkələrdə bank böhranının qarşısının alınması çox böyük məsrəflər tələb 

olunmuşdur: İspaniya və Macarıstanda 15%-ə qədərini, Malayziyada 20,5%-i 

həcmində, Meksikada isə 30%-dən yuxarı səviyyəyə çatmışdı. Bir sıra ölkələrdə 

bu göstərici 40-50%-ə çata bilər. Türkiyənin bank sektorunun yenidən 

kapitallaşmasına və struktur yenilənməsinə dövlətin sərf etdiyi məsrəflər 40-50 
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mlrd. dollar və ya ÜDM-un üçdə birini təşkil edirdi. Türkiyədə hətta bank 

sektorunun 25%-nin öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək yeni tənzimləyici orqan 

(BDDK) yaradıldı. 

Cədvəldən göründüyü kimi, Rusiyada bankların struktur yenilənməsinə 

sərf olan birbaşa maliyyə məsrəfləri 1998-ci ildə ÜDM-un 0,2%-ni təşkil etdiyi 

halda, 2009- ci ilin aprel ayına bu göstərici 21,7% təşkil etmişdi. 

 

Cədvəl  1 

Müxtəlif ölkələrdə bank böhranlarının aradan qaldırılmasına dövlət 

xərclərinin səviyyəsi, ÜDM-da %-i 

 

Ölkə 
Böhran 

dövrü 

İtkilər 

/ÜDM 
Ölkə 

Böhran 

dövrü 
itkilər /ÜDM 

ABŞ 1984-1991 2-5 Malayziya 1997 20.5 

Norveç 1987-1989 3-4 C. Koreya 1997 26.5 

İsveç 1990-1993 4-6 Meksika 1995 20 

İspaniya 1977-1985 16.8 Argentina 1980-1982 55.3 

Finlandiya 1991-1993 4-6 Kolumbiya 1997-2001 4 

Rusiya 1998-1999 0,2 Braziliya 1994-1996 20 

Yaponiya 1990 20 Çexiya 1994-1995 12 

İndoneziya 1997 51 Türkiyə 2001 19.3 

ABŞ 2008 38,7 Rusiya 2008 21,7 

Avro zona 2008 23 Yaponiya 2008 12 

 

2007-2008-ci il böhranından sonra ABŞ höküməti bankların struktur 

yenilənməsinə sərf etdiyi birbaşa maliyyə məsrəfləri ÜDM-un 38,7%-ni təşkil 

edir, yəni rəqəmlə ifadə etsək - 5500 mlr. $. Avrozonada isə, böhranın qarşısının 
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alınması ilə əlaqədar məsrəflər ÜDM-un 23,4%-i həcminə çatmışdı 

(3285mln.$), o cümlədən AFR hökümətinin antiböhran proqramının həcmi 500 

mlr. Avro, Fransada 360 mlr. Avro, İrlandiyada 400 mlr. Avro təşkil etmişdir. 

Bankların böhrana girməsinə bir çox amil təsir göstərir. Bank aktiv 

dəyərinin pisləşməsinin ən başlıca səbəblərindən biri də verilən kreditlərin geri 

dönməməsidir. Buna bank sistemində buna «kredit riski»1də deyilir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, vaxtı keçmiş kreditlər məcmu kreditlər içində 

(hansı ki, borcluluar tərəfindən vaxtında qaytarılmır və bu vəsaitlər üzrə faizlər 

hesablana bilinmir) artan çəkisi bank sisteminin böhranlı vəziyyətinin əsas 

göstəricisi hesab olunur. Bu cür hallarda hökumətin ləng tərpənməsi bütün 

iqtisadiyyatın vəziyyətinə çox mənfi təsir göstərir. 

Son məlumatlara görə hazırki finans böhranı nəticəsində dünya üzrə 

bankların məcmu itkiləri 700 mlrd dollardan çox təşkil edir, bunlardan yarıya 

qədəri Amerika banklarının payına düşür. Banklar bu məbləğin təxminən 50%-

ni artıq yeni kapitalın cəlb olunması hesabına kompensasiya edə biliblər. Lakin 

BMF-nun son hesablamalarına görə bankların itkilərinin məbləği iki dəfədən də 

çox-1,6 trln. dollaradək arta bilər (Mamedov, 2008, N 12). 

Beləliklə, Qlobal maliyyə böhranı (2008) və postkrizis ssenarisinin inkişafı 

ardıcılıqla aşağıdakı kimi olmuşdur: 

1. ABŞ ipoteka kreditləşmə sisteminin çöküşü; 

2. kredit həcminin azaldılması və kredit xəttinin açılmasına ciddi nəzarət; 

3. Fond indekslərinin aşağı doğru meyli; 

4. büdcə defisitlərinin artımı; 

5. Real sektorda geriləmə; 

6. işsizliyin güclənməsi; 

7. istehlak xərclərinin azalması. 

                                                           
1Basel bankında nəzarət və nizamlama komitəsi tərəfindən kredit riski, bir bankın kredit 
müştərisinin ya da özü ilə bir anlaşmaya tərəf olanın müqavilə şərtlərinə uyğun formada 
öhdəlikləri qarşılayamama olaraq tanımlanmışdır 
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Bank sektorundakı böhranlar bir çox səbəblə izah olunur. Bu səbəblərdən bir 

qismi bank sektorunun strukturu ilə əlaqəli olsa da əsl səbəb iqtisadiyyatdakı əsas 

göstəricilərin qeyri-sabit olmasından qaynaqlanır. Bank sektorundakı böhranlar 

makroiqtisadi və mikroiqtisadi olmaq üzrə iki ana başlıqda toplanır. 

Makroiqtisadi qeyri-sabitlik bank sektoru natarazlığının əsas səbəbi olaraq 

göstərilir. Sərvət qiymətlərinin xüsusilə əmlak qiymətlərinin alt-üst olması, faiz 

dərəcələrindəki kəskin artımlar və ya valyuta məzənnəsindəki eniş və ya davam edən 

durğunluq bank sektoruna da təsir edəcəkdir. Əslində göstərilən problemlər bir-biri 

ilə əlaqəlidir. Bu çətinliklərə əlaqə olaraq keçid iqtisadiyyatlarında nisbi 

qiymətlərdəki sərt sürüşmələr və ya subsidiyaların artırılması bank sektorunun 

təsirinin çox olduğu sektorlarda daha çox hiss ediləcəkdir. 

Daxili makroiqtisadi pozulmalara iqtisadiyyatın inkişaf dövrlərində də rast 

gəlinir. Banklar bu dövrlərdə optimist mühitin təsiri ilə yeni layihələri fondla təmin 

edir. Borclanma müddətində daşınmaz əmlak sahiblərinin sərvətlərinin qiymətini 

qaldırdıqda istehlakın rifah təsiri ilə bir çox iqtisadi fəaliyyətin gəlirliliyi artar. 

Burada bildirilməsi lazım olan məsələ olaraq bank sektorunda artan borclanma 

ilə qiymətlərin həddən artıq qalxması nəticəsində iqtisadiyyatdakı dalğalanmalar 

artır. 

Maliyyə sisteminin makroiqtisadi şokları heç bir təşkilati zərər görmədən 

üzərindən keçməsi çətindir. Ancaq sistemdəki bəzi banklar ciddi iqtisadi şoklardan 

belə zərər görmədən çıxmağı bacarırlar. 

İqtisadi geriləmə və iqtisadi fəaliyyətlərin gərginliyi bankların mənfəətinə güclü 

mənfi təsiri olmuşdur. Bundan başqa, bankçılıq fəaliyyətləri son illərdə gedərək daha 

riskli əməliyyatlar həyta keçirir. Pis idarəçilik göstəricilərin bankçılıq krizislərində 

əhəmiyyətli yeri olduğunu göstərir. 

 



24 

 

Umumiyyətlə maliyyə sektoru xüsusi olaraq bank sisteminin sürətli 

iqtisadi böyümə və inkişafa nail olmaqda önəmli vasitədir. Banklar yalnız 

monetar nəzarət üçün bir kanal deyildir. Bununla bərabər iqtisadiyyatın yenidən 

qurulmasında uzunmüddətli davamlı makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında 

təsirli olan bir sektordur. 

Maliyyə sistemi fərdlərin və firmaların fondlarını məhsuldar investisiya 

imkanlarına çevirən kanaldır. Bu çevrilmənin sağlam olması maliyyə bazarları 

iştirakçılarının investisiya imkanları haqqında düzgün mühakimələrə malik 

olmasından asılıdır. 

Burada əmələ gələn asimmetrik məlumat problemi maliyyə sistemində iki 

əsas problemi ortaya çıxarır: əxlaqi risk (moral hazard) və tərsinə seçim 

(adverse selection). 

Tərsinə seçmə maliyyə əməliyyatı həyata keçmədən əvvəl ortaya çıxır. 

Borc alarkən yüksək risk sahələri yüksək faizi də ödəməyə hazırdırlar, çünki 

borc ödəmə mövzusunda daha istəksizdirlər. Borc verən borc almaq istəyən 

bütün tərəflərin borc ödəmə qabiliyyətlərini bilmədiyi üçün seçim edərkən səhv 

edə bilər. 

Əxlaqi risk isə maliyyə əməliyyatv həyata keçirildikdən sonra əmələ gəlir. 

Əxlaqi riskin əmələ gəlməsinin səbəbi borc alanın yüksək riskli layihələrə 

investisiya qoymasından qaynaqlanır. Layihə uğurlu olarsa borcalan üçün 

problem yoxdur. Layihə uğursuz olarsa borcverənin zərəri çox olacaqdır. 

Borcalanın aldığı borcu öz şəxsi xərcləri üçün istifadəetmə və layihəyə kifayət 

qədər vəsait xərcləməmək riskləri vardır. 

Maliyyə böhranı əxlaqi risk və tərsinə seçmə problemlərinin olması 

səbəbiylə maliyyə bazarlarındakı fondların məhsuldar investisiya kanallarına 

təsirli çevrilə bilməməsidir. 

Bankçılıq sisteminə təsir edən maliyyə böhranları fəaliyyət və 

məhsuldarlıqlarının düşməsinə səbəb olmaqla kifayətlənməmiş, onların struktur 
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quruluşlarının da pozulmasına səbəb olmuşdur. Bank   böhranlarının   yayılaraq   

digər   sektorlara   təsir   etməsinəticəsində problem makroiqtisadi sabitliyə 

təsiredəcək səviyyəyə çatmışdır. Bu mənada böhranın xərci bank sektorunun 

yaxşılaşdırılmasının büdcəyə yükü və onun milli gəlirdəki payı ilə 

kifayətlənməyib, real mənada daha böyük ölçülərə çatmışdır. Son Asiya maliyyə 

böhranında gözlənildiyi kimi bank və maliyyə böhranı inkişaf edən bazarlarda 

maliyyə sərbəstləşməsi ilə başlayan beynəlxalq sərmayə axınlarına açılmanın 

səbəb olduğu əkiz böhranlar olaraq ortaya çıxmış və əvvəlcə ölkə, ardınca isə 

dünya iqtisadiyyatına təsiredəcək hala gəlmişdir. 

Caprio və Klingebielə görə bank böhranı bu vəziyyətlərin hər birinin əmələ 

gəlməsi ilə təyin olunur. 

1. Bank sisteminin investisiyası praktik olaraq yox olmuşdur. 

2. Geri qaytarılmayan kreditlər bütün bank kreditlərinin 15-20%-i civarındadır 

və ya bundan çoxdur. 

3. Bank sektorunda sıxmtıların aradan qaldırılma xərcləri ÜDM-un ən az  3-5%-

inə çatmışdır. 

Kaminsky və Reinhart, Caprio və Klingebieldən fərqli olaraq bank 

böhranlarını "hadisələrlə" açıqlayırlar. 

1. Bank sistemində böhran, bank bağlanması, birləşmələri və ya dövlətin 

müsadirəsi ilə ortaya çıxır. 

2. Böhran, bağlanma, birləşmə və ya dövlət tərəfindən müsadirənin 

olmadığı, ancaq az əhəmiyyətli maliyyə qurumuna böyük miqdarda dövlət 

yardımının edilməsi halında ortaya çıxır. 

Mikroiqtisadi səbəblər bank sektorundakı struktur və idarəetmə 

parametrlərinin hamısmı əhatə edir. Bu çərçivədə hökumətin və ya mərkəzi 

bankın bank sektoruna birbaşa müdaxilələri və ya təsirləri yer alır. 

1. İdarəetmə - Hər bir bank uğursuzluğunda idarəetmə xətasını göstərir, 

ancaq idarəetmə xətası heç bir zaman təkbaşına uğursuzluğun səbəbi ola bilməz. 
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2. Qeyri-qənaətbəxş infrastruktur - Bank sisteminin uğursuzluğunda qeyri-

qənaətbəxş infrastruktur tək başına səbəb olaraq göstərilə bilməz. Ancaq uçot və 

ya yoxlamadakı qüsurlar problemlərin həll olunmasmı gecikdirir. Hüquqi 

infrastrukturdakı problemlər mülkiyyət haqlarından və ya banklarınn 

alacaqlarının reallaşmamasından irəli gəlir. 

3. Sərbəstləşmə/Yenidən Tənzimləmə - Maliyyə sistemindəki rekonstruk-

siya və sərbəstləşmə iddialı bir hərəkət olduğundan bir çox problemə yol açır. 

Bu səbəblə bank sisteminin liberallaşması birdən-birə deyil, pillə-pillə həyata 

keçirilməlidir. Rekonstruksiya isə daha çox qayğı gərəklirdiyindən rəhbərliyin 

bu işin düzgün həyata keçirilməsindən əmin olması lazımdır. 

4. Hökumət Müdaxilələri - Bank sektorunun verdiyi kreditlərə və şərtlərə 

hökumət müdaxilələri bank sektorundakı nağd böhranını sürətləndirmişdir. Bu 

müdaxilə rəqabətçi olmayan faiz dərəcələrinin tətbiq olunması və ya qeyri-

iqtisadi layihələrə fond transferi şəklində olur. Digər bir potensial rəsmi hərəkət 

isə məcburedici qanuni qarşılıqların istənməsi və hökumət açıqlarını 

maliyyələşdirmək üçün bank sektorunun hökumət tərəfindən istifadəsidir. 

5. Əxlaqi Risk (moral hazard) - Bankların iflas etməsinə icazə 

verilməyəcəyinə və çətin zamanlarda maliyyə dəstəyi gələcəyinə dair ümumi bir 

gözləntinin olması əxlaqi risk məsələsini ortaya çıxarır. Bu vəziyyətdə banklar 

vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq əvəzinə hərəkətlərini şiddətləndirirlər və əmanət 

sahibləri də "yaxşı" və "pis" olanı bir-birindən ayıra bilmir. 

6. Şəffaflığın Olmaması - İşlək hüquqi tənzimləmələrin olmamasınma görə 

bank sistemində əmanət sahiblərinə və səhmdarlara düzgün və lazımlı məlumat 

çatmır. 

Ümumiyyətlə bank böhranları maliyyə sərbəstləşməsindən əvvəl meydana 

gəlir. Sərbəstləşmə ilə faiz dərəcələri yenidən tənzimlənərkən bank sistemində 

yer alan digər məhdudiyyətlər qaldırılır. Bank böhranının təxmin edilməsində 
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izləniləcək göstəricilər arasında bunlar yer alır: Real valyuta məzənnəsi, geniş 

pul artımı səhm bazarı, istehsal səviyyəsi və real faiz dərəcələri. 

Yerli pul vahidinin həddindən artıq dəyər qazanması ixracatı gəlirli 

olmaqdan çıxardacaq və valyuta mövqeyində pozuntuya yol açacaqdır. Səhm 

bazarında qiymət enişləri firmaların dəqiq dəyərləriylə birlikdə bank kreditlərinə 

dayaq olan "təminat" dəyərlərinə də mənfi istiqamətdə təsir edəcəkdir. Real 

faizlərin yüksəlməsi istehsalı və iqtisadi böyüməni aşağı salaraq bank 

sistemində aşağı keyfiyyətli aktivlərin artmasına səbəb olacaqdır. 

Sistemli bank böhranları orta hesabla bu mövzudakı ilk mənfi siqnalların 

gəlməsini izləyən 6 və ya 18 ay içində meydana gəlir. 

Bank sektorunda böhranla üzləşən ölkələrin ortaq xüsusiyyətləri böhrandan 

əvvəlki dövrdə artan xarici borclardır. Yeni borc təmin edə bilməmə və ya geri 

ödəmələrdə çıxan problemlər xarici investorlann artan qeyri-müəyyənlik 

qarşısında bölgədən və ya ölkədən investisiyalarını çəkməsi sistemin çökməsini 

sürətləndirir. Artan xarici borclar və bank sektorunun üstləndiyi ağır 

öhdəliklərin hökumətin qarşılaşa biləcəyi maksimum təminat xəttini keçməsi, 

xarici kreditorların banklara isüqamətlənmələri və sərvətlərini geri çəkmələri ilə 

nəticələnir. 

İnkişaf edən bazarlarda özəl sektorun kapital axınlarını çəkməyə yönəlik 

təşviqedici təminatlar böhranların səbəbkarıdır. Qısa müddətli kapitalın təmin 

etdiyi imkanlar, özəl və dövlət sektorunun bu fondları məsuliyyətsiz və hesabsız 

təşviq və təminatlarla ölkə daxilinə çəkməyi cazibədar etmişdir. Beynəlxalq 

maliyyə bazarlarında meydana çıxan hər hansı bir narahatlıq qısa müddətli 

kapitalın dərhal özünə etibarlı bir "liman" axtarması ilə nəticələnmiş və ani 

kapital çıxışı olan ölkə maliyyə çətinliyi ilə qarşüaşmışdır. Beynəlxalq kapital 

axınlarının artan ölçüləri, inkişaf etmiş maliyyə bazarlarından inkişaf etməkdə 

olanlara elm, texnologiya və təşkilati struktur ixracını da artırmşdır. Maliyyə 

liberallaşması nəticəsində ölkəyə girən xarici bankların rəqabət təzyiqi ilə yerli 
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bankların marka dəyərləri düşmüş və bu banklar balanslarını pozan yüksək riskli 

və daha qısa müddətli kreditlərə istiqamətlənmişlər. Vaxt keçdikcə zəifləyən və 

kövrək bir struktura malik olan bu banklara xarici kredit verənlər, kredit 

verdikləri bankların pisləşən vəziyyətini görə bilməmiş və itkilərə uğrarmşlar. 

Bankları tənzimləyən qurumlar isə kommersiya banklarının riskli fəaliyyətlərinə 

müdaxilə etməmiş və xarici banklardan nəzarətsiz səviyyədə xarici 

borclanmalarına göz yummuşlar. Bunun nəticəsində dövlətin verdiyi etibar 

istismar edilmişdir.  

Təşkilati çatışmazlıqlar böhran və böhranın koordinasiyası problemini 

meydana gətirir və ilk anda müdaxilə olunmamış böhran dərinləşir. Bu 

vəziyyətlərdə iflaslara icazə verilməməsi, yenidənqurmanın qanuni-idari 

çərçivəsinin zəifliyi, maliyyə quruluşları və şirkətlərində mühasibat qaydalarının 

çatışmazlığı, şəriklərin və borc verənlərin hüquqlarının zəif qorunması, 

məhkəmə fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması kimi problemlərin meydana gəlməsi 

mümkündür. Bunlara əlavə olaraq maliyyə qurumlarında yaxşı və təcrübəli 

menecer azlığı, ölkədaxili yenidənqurma və təmizlik mütəxəssislərinin olmaması 

və maliyyə quruluşlarının keçmişində bu cür yenidənqurmaların olmaması 

qarşımıza çtxır. Eyni zamanda məsələyə hökumət tərəfdən baxıldığında 

böhranın dərinləşməsinin səbəblərindən biri olaraq hökumətin özünün etibar 

problemi ilə qarşılaşmasıdır. İqtisadiyyatın və sistemin yenidən qurulmasında 

monetar xərclərdən imtina olunması və zamanın düzgün seçilməməsi ilə tez-tez 

rastlanılır. Koordinasiya probleminin qarışıq olması sistemli böhranların həllini 

çətinləşdirir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyə sisteminin ümumi xüsusiyyəti 

maliyyə qurumlarının çeşidinin azlığı, maliyyə sərvətlərinin məhdud olması və 

əhəmiyyətli dərəcədə hökumət müdaxilələrinin olmasıdır. Bu ölkələrdə formal 

olmayan maliyyə strukturları da kommersiya bankları ilə birgə fəaliyyət 

göstərirlər. Bəzi ölkələrdə dövlət müxtəlif mərhələlərdə etdiyi müdaxilələrlə 
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banklara istiqamətlənən fondlara nəzarət etmək, qiymət müdaxilələri ilə bank 

kreditlərinin paylanmasını istiqamətləndirmək və ya bankların fəaliyyətlərinə 

müxtəlif miqdarda məhdudiyyətlər yaradırlar. Bu və ya oxşar tətbiqetmələr 

vasitəçi qurum olan bankların əmələ gətirdiyi kreditləri məhdudlaşdıraraq 

fəaliyyət və məhsuldarlıqdan uzaqlaşdırır, yığım, investisiya və iqtisadi inkişafa 

mənfi təsir edir. 

Beləliklə, hər bir ölkədə bank sisteminin böhrana salan fərqli səbəblərlə 

bərabər,  bütün ölkədə keçərli ortaq səbəblər də var və beynəlxalq təcrübədə 

bank böhranının ən geniş yayılmış izahına görə əgər aşağıdakı dörd şərtdən biri 

mövcud olarsa bank sisteminin vəziyyəti böhranlı hesab oluna bilər: 

1. Bankların aktivlərində işləməyən, yəni gəlir gətirməyən aktivlərin payı 

10%-dən çoxdur; 

2. Bankların xilas etmə əməliyyatına sərf olunan məsrəflər ÜDM-un 2%-

dən çoxdur; 

3. Bank sektorunun problemləri bankların əhəmiyyətli hissəsinin (10%-dən 

artıq) milliləşdirilməsinə gətirib çıxanb; 

4. Əmanətçilər arasmda şaiyələr (panika) yaranıb və depozitlərin kütləvi 

surətdə geri götürülməsi baş verib və ya depozitlərin dondurulması, ya da ki, 

böhrana cavab olaraq hökumət tərəfindən depozitlərə ümumi zəmanətlərin tətbiq 

olunması kimi fövqəladə tədbirlər görülüb. 

Valyuta böhrani. Valyuta krizisi bir ölkənin milli puluna etibarın itməsi, 

dolayısıyla spekulyasiya (alver, bazar qiymətləri) fondlarının həddən artıq 

ölçüdə ölkəni tərk etməyə başlaması və mərkəzi bankın bütün tədbirlərinə 

baxmayaraq mövcud vəziyyətin belə davam etdirilməsinin imkansızlığı şəklində 

özünü göstərir. 

Valyuta (pul) krizislərinin göstəriciləri isə aşağıdakı beş qrupda toplana 

bilər: 

1. Zəyif makroiqtisadi göstəricilər və səhv iqtisadi siyasət. 
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2. Malyyə bünövrəsinin yetərsizliyi/zəyifliyi. 

3. Əxlaqi risk və assimetrik informasiya ifadəsi. 

4. Mövcud kreditlərin və beynəlxalq maliyyə təşklatlarının səhv proqnozları. 

5.Terrorist hadisələri kimi gözlənilməz risklərin reallaşması. 

Maliyyə krizisindən qabaq valyutanın dəyərinin düşməsi, lazım olduqda 

beynəlxalq valyutaya qarşı iqtisadi agentlər tərəfindən spekulyasiya (alver, 

bazar qiymətləri) təzyiqlərinin başladılmasına yol açır. 

1994-cü ilin sonunda Meksika krizisindən sonra Dornbusch belə deyirdi: 

"Valyuta məzənnəsinə əsaslanan sabitləşmə proqramı üç mərhələdən keçir. 

Birinci mərhələ-valyuta məzənnəsindəki istiqraz iqtisadiyyatda da ümumi bir 

sabitləşmə saxlayır. İkinci mərhələdə pulun real olaraq dəyər qazandığı 

məlumdur, gedərək daha çox hiss olunur, fəqət bu mövzuda bir şey etmək 

düzgün ol-maz. Üçüncü və son mərhələdə artıq bir tədbir görmək üçün çox 

gecdir. Pulun real dəyər qazanması (və digər şərtlər) yüksək nisbətli bir 

devalyasyonu (kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi) lazımlı bilir. 

Valyuta böhranlarının təsnifatı yetərincə dərin işlənib hazırlanmışdır. Bu 

məsələ daha ətraflı Z.V.Atlas, A.V.Anikin, L.N.Krasavina tərəfindən müzakirə 

olunmuşdur. Valyuta böhranları həm böhran hadisələrinin əsasında, həm də 

təzahür miqyasları üzrə mövcud yaranma səbəbləri üzrə bölünürlər. Ölçü 

əlamətinə görə ümumi və xüsusi böhranlar seçilir. Ümumi valyuta böhranları 

ümumi iqtisadi böhranların tərkib hissəsidirlər, onlar həm qızılm 

demonetizasiyası, valyutaların qiymətdən düşməsi, təkrar istehsal sistemində 

struktur nisbətsizlikləri ilə permanent (daimi) xarakterə malikdirlər, gecə 

böhranları müvəqqəti xarakterə malik olan amillərlə - müharibələr, inflyasiya, 

pul-kredit mexanizminin balansının pozulması ilə şərtləndirilmişdir. İkinci 

əlamətə əsasən böhranlar dünya və yerli (lokal) olurlar. Dünya valyuta 

böhranlarına beynəlxalq valyuta münasibətlərinin xroniki ziddiyyətləri ilə 

qarışan valyuta sisteminin struktur böhranlan aid edilir, məsələn, 1969-1971 
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illərin böhranı (bu böhran qızıl valyuta standartından imtina ilə nəticələnmişdir). 

Yerli valyuta böhranlarına ayrı ölkənin valyutasına zərər vuran böhranlar aid 

edilir (məsələn, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Fransa və 

İngiltərə böhranları, 1994-1995-ci illərdə baş vermiş Meksika böhranı). Valyuta 

böhranlarının səbəbləri aşağıdakılardır: 

• qısa və uzun müddətli dövri dəyişmələr; 

• milli valyutaları məzənnəsini pozan inflyasiya proseslərinin inkişafı; 

• bəzi ödəmə balanslarının xroniki passivliyi, digərlərinin isə xroniki 

aktivliyi ilə ifadə olunan beynəlxalq hesablaşmaların müvazinətsizliyi; 

• beynəlxalq valyuta-maliyyə münasibətləri hüquqlarını, onların dünya 

iqtisadiyyatında roluna uyğun, təmin etməyən beynəlxalq sistemin təşkili 

prinsiplərinin natamamlığı; 

• iqtisadiyyatdan kənar amillərin təsirinə məruz qalan beynəlxalq valyuta 

bazarlarının qeyri-sabitliyi; 

• beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının həcmi ilə müqayisə edilən möhtəkar 

axınlarının yaranmasına səbəb olan istehsalın beynəlmiləlləşməsi; 

• ölkələrin qeyri-bərabər inkişafının güclənməsi; 

• yüksək dərəcəli milli tənzimləmə ilə dövlətlərarası səviyyədə valyuta 

münasibətlərinin tənzimlənməsinin məhdud imkanları arasında ziddiyyət. 

L.N.Krasavinanın qiymətləndirdiyi kimi dünya valyuta sisteminin 

böhranına valyuta məzənnələrinin kəskin dəyişmələri, kapitalların "qaçışı", 

devalvasiya və revalvasiya, beynəlxalq valyuta satılma qabiliyyətinin 

pisləşməsi, valyuta-kredit və maliyyə münasibətlərində ziddiyyətlərin 

kəskinləşməsi ilə ifadə olunan valyuta sahəsində ziddiyyətlərin sərt 

kəskinləşməsi tərifi verilir. Qeyd olunmuşdur ki, iqtisadi böhranın təzahürlər ilə 

şərtləndirilmiş dövri valyuta böhranları ilə ödəmə balansının böhranı, borc 

böhranı ilə, fövqəladə hadisələrlə şərtləndirilmiş xüsusi valyuta böhranları 

arasında aydın fərq silinir. Valyuta böhranının ictimai təkrar istehsal prosesi ilə 
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qarşılıqlı əlaqəsi xüsusi qeyd olunur. Valyuta böhranlarının səbəblərindən biri 

kimi valyuta hegemonluğu (hökmranlığı), satış bazarları, xammal və mal 

mənbələri və kapitalların istifadə sahələri uğrunda mübarizə olan valyuta 

müharibəsi göstərilir. Bunun bariz nümunəsi kimi 1960-cı illərin sonlarında 

Fransa ilə ABŞ arasında baş vermiş valyuta müharibəsini göstərmək olar. Bu 

gün dolların və Avronun bazar rəqabəti şəklində gizli valyuta müharibəsi gedir. 

Bütün maliyyə sisteminin sabitliyinin pozulmasına gətirib çıxardan valyuta və 

maliyyə böhranları arasında sıx əlaqə onları ümumiləşdirilmiş hadisə - valyuta-

maliyyə böhranı kimi müzakirə etməyə imkan verir. Beləliklə, valyuta və 

maliyyə böhranlarının mahiyyəti kökləri iqtisadi və pul-kredit sahələrində 

gizlənən və bazar aktivlərinin qiymətlərinin xeyli aşağı düşməsinə və kapitalların 

kənara axmasına səbəb olan ziddiyyətlərin kəskinləşməsindən ibarətdir. 

Valyuta və maliyyə böhranları nəzəriyyəsinin mühüm tərkib hissəsini 

ümidlərin qeyri-sabitliyində və mənfəət yaxud zərərin məhdudlaşdırılması 

axtarışında hadisələri qabaqlamaq arzusunda ifadə olunan aspekt təşkil edir. O, 

həmişə müəyyən çəkiyə malik olub, çünki istənilən sistem, o cümlədən maliyyə 

sistemi insanlar tərəfindən idarə edilir. Lakin maliyyə sistemi və maliyyə 

bazarlan və xüsusilə bir-biri ilə sıx əlaqəli olan dünya bazarlan digər 

sistemlərdən fərqli olaraq kapitallann sürətli hərəkəti, sazişlərin böyük həcmdə 

və yüksək sürətlə həyata keçirilməsi üçün böyük imkan yaradırlar. 

Valyuta böhranlarının aşağıdakı klassifikasiyası mövcuddur: 

• Birinci tip - hər hansı ölkədə kursun sabitləşdirilməsi şəraitində pul 

kütləsinin artımı ilə bağlıdır, hansı ki, daxili qiymətləri dünya qiymətlərinə 

nisbətdə artmır, bu isə ticarət balansını pozur və nəticədə sabit valyuta 

kursundan imtina olunur. 

• İkinci tip - həddən arüq dövlət borcunun yığılması ilə əlaqədardır. Bu 

müəyyən müddətdə investorların itməsinə yol açır, kapitalın "qaçışı" baş verir və 

kurs kəskin enir. 
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• Üçüncü tip - özəl sektorun borcları ilə bağlıdır. 

• Dördüncü tip - dövlət borcunun həddən artıq yığılması və bu borcun 

büdcənin ödəmə qabiliyyətində olmaması bu isə sonda inflyasiya və 

devalvasiyaya yol açır. 

1999-cu ilin yanvar ayında Braziliyada maliyyə böhranı başladı, və 

C.Saksın fikrincə, bu böhranın səbəbi Braziliya valyutası realın dəyərinin 

təxminən 30-40% qalxması idi. Bu o deməkdir ki, Braziliyadakı əmək haqları 

və qiymətlər cari mübadilə kursu ilə ABŞ dollarına çevrildikdə çox yüksək olur 

və bu ölkənin beynəlxalq bazarlardakı rəqabət qabiliyyətini aşağı salır. Braziliya 

valyuta bazarına müdaxilələr vasitəsilə mübadilə kursunu süni şəkildə yüksək 

səviyyədə saxlayırdı. 1998-ci ilin avqust aymın sonunda Mərkəzi Bank milli 

valyutanı qorumaq məqsədilə 25 mlrd. dollarlıq valyuta rezervini satmışdır. 

Valyuta rezervlərinin ümumi həcmi 70 mlrd. dollardan, təxminən, 45 mlrd. 

dollara endi. 

Elmi ədəbiyyatda valyuta, böhranının birmənalı şərhi mövcud deyil. 

Valyuta böhranı maliyyə böhranı ilə əlaqələndirilir və qarşılıqlı əvəz oluna bilən 

anlayışlar kimi nəzərdən keçirilir. Valyuta böhranına geniş nəzər onu valyuta 

bazarındakı vəziyyətin kəskin ağırlaşması kimi təqdim edilir. Valyuta böhranı - 

valyuta sferasındakı qarşıdurmanın kəskin ağırlaşmasıdır. O, valyuta kurslarının 

kəskin tərəddüdlərində, kapital axınında, devalvasiya və revalvasiyada, 

beynəlxalq likvidliyin zəifləməsində, valyuta-kredit və maliyyə 

münasibətlərində qarşıdurmanın kəskinləşməsində özünü göstərir. 

BPF-nin verdiyi tərifə görə, valyuta böhranı mübadilə kursuna spekulyativ 

hücumlar zamanı xarici rezervlərin xərclənməsinə və ya faiz dərəcələrinin 

kəskin qalxmasma səbəb olur. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. ГЕЙРИ-САБИТЛИК ШЯРАИТИНДЯ БАНК РИСКЛЯРИНИН 

ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 

2.1. Bank risklərinin yaranma səbəbləri 

 

Bank riski daxili və xarici amillərlə əlaqədar yaranan arzuolunmaz 

hadisələr nəticəsində bank fəaliyyətinə xas olan itgilərin yaranması və 

likvidiliyin asağı düsməsi ehtimalıdır. 

Bank riski xüsusi fəaliyyət növüdür. Riskin özü qeyri-müəyyənlik 

olmayıb, iqtisadi subyektlərin qeyri-müəyyənlik səraitində fəaliyyətdir. 

Bankların fəaliyyəti müstərilər ilə əlaqədar olduqdan bank riskləri istehsalçıların 

riskləri ilə sıx əlaqəlidir. 

Bank kapitalının xüsusiyyəti ondadır ki, o əsasən borc kapitalından – 

müvəqqəti cəlb olunmus kapitaldan ibarətdir. Bank kapitalının geri qayıtması 

bir tərəfdən borc alanın təsərrüfatından vəsaitlərin dövriyyəsinin basa çatması, 

digər tərəfdən borc alanın təsərrüfatından sərbəstləsən vəsaitin kreditor banka 

verilməsi mərhələsi ilə əlaqədardır. Bu zaman bank bir tərəfdən müstəri ilə risk 

edir, digər tərəfdən bas sərbəst subyekt kimi, özünə mənsub olmayan borc aldıgı 

vəsaiti öz vəsaiti sifətində basqalarına müvəqqəti istifadəyə verdiyinə görə riskə 

məruz qalır. Beləliklə, bankın öz üzərinə götürdüyü risk faktiki olaraq ikiləsir. 

Bank riskinin xüsusiyyəti bank fəaliyyətinin xüsusiyyəti ilə əlaqədardır. 

Belə ki, ictimai məhsulun istehsalı və tədavülünü özündə əks etdirməklə yanası 

mübadilə sferası və tədiyə dövriyyəsində də özünü göstərir. 

Məlum oldugu kimi bank pul ilə əlaqədardır: onun məhsulları və 

xidmətləri pul xarakterini dasıyır. 

Öz mahiyyətinə görə bank nagd və nagdsız formada olan ödəmə 

dövriyyəsini nizamlasdıran ictimai maliyyə-kredit institutdur. Bu o deməkdir ki, 

riskli bank fəaliyyətində iqtisadi münasibətlər subyektləri tərəfindən dəyər 

mütənasibliyinin, tələb və təklif münasibətlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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Cədvəl 2 
Bank risklərinin təsnifatı 

 
Təsnifləsmə 
kateqoriyası 

Bank riskinin növləri 

Risk səviyyəsi Makro münasibətlər sistemindəki risk. 
Mikro münasibətlər sistemindəki risk. 

Bankın məhsullarının, 
xidmətlərin yaradılması 
əməliyyatlarının 
xarekteri 
 

Balans arxası əməliyyatlar üzrə risk. 
Kredit riski. 
Hesablasma riski. 
Valyuta riski. 
Əməliyyat riski və s. 

Bankınmükəmməl 
inkisafınıntəminolunma 
səviyyəsi 
 

Balanslasdırılmamıs likvidlik riski. 
Faiz riski. 
Gəlirliliyin itirilməsi riski. 
Rəqabət qabliyyətinin itirilməsi riski. 
Kapital bazası riski. 
Risk- menecment. 

Riski yaradan amillər Xarici risklər (siyasi, iqtisadi, demokratik, sosial 
və s. 
Daxili risklər (əsas və köməkli fəaliyyət, bankın 
aktiv 
və ya passivləri ilə əlaqədar, idarəetmə keyfiyyəti 
və s.) 
 

Riskin miqyası və sferası Ölkədən gələn risk. 
Müəyyən tip bankların fəaliyyəti ilə əlaqədar 
risk. 
Mərkəzlərin fəaliyyəti ilə əlaqədar risk. 
Bankın əməliyyatlarından irəli gələn risk. 

Meydana çıxma vaxtı Retrospektiv 
Cari 
Perspektiv 

 

 

Hər seydən əvvəl riskləri səviyyə baxımından təhlil etmək lazımdır. Belə ki 

bank riski tək bir bankın deyil onların məcmusudur. Bu baxımdan risklərə 

mikro və makro münasibətlər baxımından yanasılır. 
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Bank fəaliyyəti çoxsaxəli oldugundan bank risklərinə məhsul və 

xidmətlərin yaradılması, əməliyyatların yerinə yetirilməsi baxımından 

yanasılmalıdır. Banklar kredit, hesablasma, depozit, valyuta və digər 

əməliyyatlarla məsgul olduqdan o hər bir əməliyyata görə riskə məruz qala 

bilər. 

Bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında risklər bankın mətin 

inkisafının təmin olunması baxımından təsnifatlasdırılır. Ölkə iqtisadiyyatında 

bankın balanslasdırılmıs stabil və mətin fəaliyyəti bankların öz likvidliyinin, 

kapital bazasının formalasmasının idarə edilməsindən, aktiv və passiv 

əməliyyatlar üzrə faiz dərəcələrinin razılasdırılmasından, bank məhsulları və 

xidmətləri bazarında yüksələn rəqabət qabliyyətliliyinin təmin edilməsindən 

asılıdır. 

Bank fəaliyyətinin və risklərin idarə olunması baxımından riskin asılı 

oldugu amilləri müəyyənləsdirmək ən aktual məsələ kimi meydana çıxır. Bu 

zaman xarici və 

daxili risklərin müəyyən edilməsi vacib xarekter alır. 

Xarici risklərin tərkibinə bir qayda olaraq siyasi, iqtisadi, sahə, 

demoqrafik sosial və cografi və s. risklər daxil edilir. 

Siyasi risklər bankın fəaliyyətinə neqativ təsirini asagdakı hallarda 

göstərir: 

� siyasi rejimin dəyisməsi təhlükəsi olduqda; 

� yerli valyutanın sərbəst konvertasiyalı valyutalara mübadiləsinin 

� məhdudlasdırılması imkanı; 

� dövlət və icra orqanları tərəfindən kontragent bankın yerləsdiyi 

yerlə əlaqələrin qoyulması, sərhədlərin baglanması; 

� müharibə və özbasınalıqda və s. 
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Siyasi amillər bank prosesinə müsbət təsir də göstərə bilər. Belə ki 

hakimiyyətə sahibkarlıgı müdafiə edən, hökümətin gəlməsi iqtisadi 

kanyukturanın yaxsılasması və bank riskinin asagı düsməsinə səbəb ola bilər. 

Makro səviyyədə iqtisadi risklər bütövlükdə ölkədə iqtisadiyyatının 

dəyisməsi ilə əlaqədar olur. Buraya bazar kanyukturunun, tədiyyə balansının, 

valyuta kursunun dəyisilməsi daxildir. Bank fəaliyyətinə qanunçuluqdakı 

dəyisikliklər də əməli təsir gösətrir. Mərkəzi Bank tərəfindən normativ aktlara 

yenidən baxılması, kredit risklərinə əməli təsir göstərə bilir. 

Mikro səviyyədə konkret bank ilə onun müstərilərinin fəaliyyətinə bir 

neçə risk amili təsir edir. Belə risklər borc alanın kredit qabliyyətinin, kredit 

təskilatının maliyyə vəziyyətinin dəyisilməsi ilə əlaqədar kredit müqaviləsinə 

yenidən baxılması nəticəsində bas verə bilər. 

Mikro səviyyədə xarici amil kimi kredit riskinə borc alanın müflisləsməsi, 

kreditorların borclarının ödənilməsi haqqında tələbləri, ogurluq, ailə 

problemləri, issizlik və s. təsir edə bilir. 

Daxili amil kredit riskinə aiddir: təminat çatısmamazlıgı, müstərinin 

kredit sifarisinə səhv yanasma, kreditləsmə prosesində zəif nəzarət və s. 

Göstərilən amillər kredit itgisinə gətirib çıxaran əsas amillərdir. 

Asılılıq dərəcəsi baxımından risklər bankdan asılı və asılı olmayanlara 

bölünür. 

Bankın özündən asılı olmayan risk bir qayda olaraq siyasi, ümumi iqtisadi 

amillər və qanunculuqda gözlənilməz dəyisikliklərlə əlaqədar ola bilir. Bankın 

özündən asılı olan risklər müstəri ilə mikro münasibətlər səviyyəsində meydana 

çıxır ki, bu da bank menecmentinin səviyyəsi ilə əlaqədar olur. 

Banklarda bank riskləri ilə əlaqədar tədbirlər görülür və onun idarə 

edilməsinə çalısılır. 
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Bank risklərinin idarə olunma sistemi dedikdə: bank fəaliyyətində qeyri 

müəyyənlik olduqda bank isçilərinin müsbət maliyyə nəticələrinin təmin 

olunmasına yönəldilən üsulların məcmusu basa düsülür. 

Bankların riskdən qorunması mexanizmi riskin cari nizamlasdırılması və 

onun minimumlasdırılması tədbirlərin əhatə edir. 

Bank risklərinin idarə edilməsinin təskili aspekti idarə etmənin asagdakı 

elementlərini nəzərdə tutur: 

� idarəetmə subyektləri; 

� riskin eyniləsdirilməsi; 

� risk səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 

� riskin monitorinqi. 

Bank risklərinin idarə edilməsi subyektləri bankın qurulusu və həcmindən 

asılıdır. 

Bütün banklar üçün ümumi olan cəhətlər asagdakılardır; 

� bankın strategiya və taktikasına cavabdeh olan bank rəhbərliyi; 

� fundamental risklərin səviyyəsi haqqında qərar verən komitələr; 

� bankın fəaliyyətinin planlasdırılması ilə məsgul olan bank bölümü; 

�  kommersiya riski üçün cavabdeh olan funksional bölmələr; 

� hüquqi risklərə nəzarət edən hüquq söbəsi. 

 

Cədvəl 3 

 

Riskin növləri Riskin zonası 
 

Kredit riski 
 

Borc alanın kredit qabliyyətinin asagı düsməsi. 
Kredit portfelinin keyfiyyətinin pisləsməsi, əsas 
borcun və faiz ödənislərinin vaxtında 
aparılmaması. 
Problemli ssudaların meydana çıxılması. 
İşgüzar risk faktorunun meydana çıxması. 
Borcun ödənis mənbələrinin etibarsız olması 
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Balanslasdırılmamıs likvidlik 
riski 
 

Qısa müddətli resurslardan uzun müddətli 
aktivlərin örtülməsində istifadə, ötəri resurslarla 
asagı likvidli aktivlərin örtülməsi. 
 

Faiz riskləri 
 

• Bankın aktivləri və passivlərinin həcmi və 
müddətlərinin uygunsuzlugu. 

• Faiz marjının asagı düsməsinə səbəb olan 
aktiv və passiv əməliyyatlar üzrə faiz 
dərəcələrinin dəyisilməsi. 

• Bankın ayrı ayrı əməliyyatları üzrə faiz 
marjının asagı düsməsi. 

 
Gəlirliliyin 
itirilməsi riski 
 

Resursların real dəyərinin artması. 
Resursların stabil və ya nisbətən uzun müddətli 
hissəsinin yüksək likvidli aktivlərin ödənilməsinə 
istifadə. 
İşləməyən aktivlərin payı 

Əməliyyat riski 
 

Bank isçilərinin yerinə yetirdikləri yeni əməliyyat 
üzrə kifayət qədər pesakarlıga malik olmaması. 
Bankın fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətlərinin 
proqram təminatının kifayət qədər islənməməsi. 
Bankən fəaliyyət dairəsi kifayəq qədər 
ixtisaslaşmış kadrlarla təmin olunmaması. 
 

 

Risk səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün keyfiyyət və kəmiyyət 

göstəricilərindən istifadə olunur. 

Keyfiyyət göstəricisi dedikdə risk mənbələri və potensial zonalarının 

təhlili basa düsülür. 

Kəmiyyət təhlilinin məqsədi risk səviyyəsini miqdar səviyyədə təhlil 

etməkdir. 

Bank fəaliyyətinin vacib növlərindən biri kredit əməliyyatıdır. 

Kredit riski dedikdə kredit təskilatı qarsısında üçüncü tərəfin kredit 

öhdəliklərinin yerinə yetrilməsidir. Bu risk adətən balansda əks olunan ssuda və 

ona bərabər tutulan əməliyyatların yerinə yetriliməsi ilə əlaqədar meydana çıxır. 

Bu əməliyyatlara daxildir: 

- verilmis və alınmıs kreditlər; 
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- yerləsdirilmis və cəlb olunmus depozitlər; 

- sair cəlb olunmus vəsaitlər (borc qiymətli ksgızları səhmlər, veksəllər); 

- bank zəmanətləri üzrə benefisiara ödənislər; 

- faktorinq üzrə kredit təskilatının pul tələbi; 

- ödənilmis akkreditlər üzrə kredit təskilatının ödəyicilərə tələbləri və s. 

Kredit riskinin səviyyəsi bir sıra amillərdən asılıdır: 

• ölkədə və regionda iqtisadi və siyasi vəziyyət; 

• borc alanların kredit qabliyyəti, mövqei və tipləri; 

• borc alanın müflisləsməsi; 

• maliyyə cətinliyi çəkən müstərilərə kreditlərin və digər bank 

kontraktlarının xüsusi çəkisinin yüksək olması; 

• yeni və yenicə cəlb edilmis müstərilərin xüsusi çəkisi; 

• verilmis kreditlərin növü, forması və onların təminatı və s. 

Kredit riskinin amilləri onun təsnifləsdirilməsinin əsas meyarıdır. 

Amillərin təsir dairəsindən asılı olaraq: daxili və xarici kredit riskini; amillərin 

bank fəaliyyəti ilə əlaqəsi dərəcəsindən – bank fəaliyyətindən asılı və asılı 

olmayan kredit riskini fərqləndirmək lazımdır. 

Bank fəaliyyətindən asılı olan kredit riskləri: fundamental; kommersiya; 

fərdi və məcmu risklərə bölünür. 

Fundamental bank risklərinə: qızıl marjası standartları ilə bank 

standartlarına cavab verməyən borc alanlara suda verilməsi haqqında qərar 

qəbul etmık ilə əlaqədar risklər daxildir. 

Kommersiya riskləri xırda biznes, iri və orta müstərilərlə bankın kredit 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri ilə əlaqədardır. 

Fərdi kredit risklərinə: kredit məhsullarının, xidmətlərin, sövdələsmələrin 

eləcə də borc alanın riski və s. daxildir. 

Məcmu risk və ya kredit portfeli riski öz xüsusiyyətlərinə malikdir. 
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Məcmu risk-kommersiya banklarının kredit portfelinin riskidir. Bu risk ilə 

əlaqədar mübahisə problemi kimi çıxıs edir: 

� kredit portfeli anlayısı 

� onun qurulusu 

� kredit portfelinin keyfiyyət anlayısı 

� onun keyfiyyətinin qiymətləndirmə metodu. 

Kredit portfelinin mahiyyətinin açılması üçün ona iki səviyyədə: 

kateqoriya və tətbiqi səviyyəsində yanasılmalıdır. 

Birinci səviyyədə kredit portfeli: dəyərlərin qaytarılma hərəkəti üzrə bank 

ilə onun kontraqentləri arasındakı münasibətdir. 

İkinci aspektdə kredit portfeli: ssuda, veksellər, banklar arası kredit, 

depozit, kredit xarekterli digər tələblərin məcmu kimi qəbul edilir. 

Kredit portfelinin keyfiyyəti dedikdə kredit riskinin və bank likvidliyinin 

icazə verilən səviyyəsində maksimum gəlirliliyi təmin edən kredit portfelinin 

qurulusu başa düsülür. 

Faiz riski bank fəaliyyətində qaçılmaz risk növlərinə daxil olan riskdir. Bu 

riskin səviyyəsinin ölçülməsi, təhlili və idarə edilməsinə görə məsuliyyəti bank 

menecmenti  dasıyır. 

Faiz riskinin kredit təskilatının maliyyə vəziyyətinə, onun gəlirləri və 

kapital bazasına neqativ təsiri bank menecmentinin bu sahəyə diqqətinin yüksək 

olmasını tələb edir. 

 

 

 

  

Faiz riski 

Aktiv və passivlərin 
qiymətinin dəyişməsi 

Gəlirlilik əyrisinin 
dəyisilmə riski 

 

Bazis riski Opsion riski 

Qeyd olunmus faiz 
dərəcələri olduqda 

 

Üzən faiz 
dərəcələri olduqda 

 

Sxem 1 
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Aktivlərin və passivlərin qiymətlərinin dəyisilmə riski üzən faiz dərəcəli 

aktivlərin və passivlərin balanslasmaması ilə əlaqədar meydana çıxır. Buraya 

eyni zamanda aktivlərin və passivlərin ödənilməsi müddətləri arasındakı 

nisbətin pozulmasıda təsir göstərir. Gəlirlilik əyrisinin dəyismə riski aktivlər və 

passivlər üzrə faiz dərəcələri dinamikasının vaxt baxımından uygunsuzlugu ilə 

əlaqədardır. 

Bazis riski: 

� bank tərəfindən resursların bir stavka ilə alınıb basqa stavka ilə 

yerləsdirilməsi. (vəsaitlərin möhkəm qiymətlə alınıb üzən qiymətlə 

yerləsdirilməsi) 

� resursların real dəyərinin qeyri dəqiq uçotu; 

� vəsaitlərin müxtəlif valyutada alınıb yerləsdirilməsi; 

Opsion riski bilavasitə faizli opsionlardan istifadə ilə əlaqədardır. 

Faiz riskinin mahiyyəti onun səviyyəsinə təsir edən amilləri müəyyənləsdirməyə 

imkan verir. 

Faiz riski amilləri daxili və xarici amillərə bölünür. Xarici amillərə daxildir: 

� bazar konyukturunun sabit olmaması; 

� faiz riskinin hüquqi nizamlasdırılması; 

� siyasi vəziyyət; 

� ölkədəki iqtisadi vəziyyət; 

� bank xidmətləri bazarındakı rəqabət; 

� beynəlxalq hadisələr. 

Faiz riskinin daxili amillərinə daxildir: 

� faiz riskinin idarə edilməsi üzrə bankın dəqiq strategiyasının 

olmaması; 

� bank əməliyyatlarının idarə edilməsində buraxılan səhvlər; 

� faiz risklərinin xecləsdirilməsi üzrə islənmis proqramın olmaması; 
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� bank inkisafının planlasma və proqramlasdırmasında çatısmamaz-

lıqlar; 

� əməliyyatların yerinə yetirilməsində isçilərin buraxdıgı səhvlər. 

Təcrübədə bank risklərinin əsas problemi faiz riski amillərinin nəzərdən 

qaçılmasıdır. 
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2.2. Банкрисклярининмцасирвязиййяти 

 

Гейри-

сабитликшяраитиндябанкрисклярининвязиййятинитящлиледяркянилкнювбядябанкриск

лярининмащиййятиниачмагзяруридир. Беля ки, банк фяалиййятиня даир рискляр 3 

категорийайа бюлцнцр: 

� малиййя рискляри; 

� функсионал рискляр; 

� банк фяалиййятиня даир харижи рискляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 2.Банк рискляринин мащиййяти 

 

 

Малиййя рискляри актив вя пассивлярин структурунда, дяйяриндя, 

эялирлийиндя, щяжминдя мювжуд олан эюзлянилмяз дяйишикликляр иля сых 

ялагядардыр. Функсионал риск щяр щансы бир мящсулун йарадылмасы вя 

хидмятлярин эюстярилмяси просесиня аиддир. Банкын фяалиййяти рискя мейллидир, 

Банк рискляринин мащиййяти 

малиййя рискляри 

 

банк фяалиййятиня даир 

харижи рискляр 

функсионал рискляр 
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функсионал рискляр малиййя-тясяррцфат просесиндя там щяжмли, вахтлы-вахтында 

нязарят едилмямяси вя лазыми информасийанын топланыб тящвил олунмасы 

нятижясиндя мейдана чыхыр. Функсионал рискляри юзляри дя йарым щиссяляря 

айрылырлар: 

� Малиййя рискляри 

� Кредит рискляри 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 3. Функсионал рискляр 

 

Кредит риски илк нювбядя борж алан шяхслярин, о жцмлядян дя 

контраэентлярин ющдяликлярини йериня йетирмядикляри тягдирдя мцмкцн 

малиййя иткиси демякдир. Кредит риски контраэентлярин балансы вя балансархасы 

ющдяликляри заманы мейдана чыхыр. Тяряфдаш, боржлу тяряф, емитент тяряфиндян 

няинки формал, щятта гейри-формал ющдяликляр цзря кредит риски йарана биляр. О 

щям реал, щям дя там номинал иткиляря сябяб ола биляр. Кредит рискинин ясас 

тяркиб щиссяляриндян бири сащя рискидир. Сащя риски боржлу шяхсин инкишаф 

сащясинин перспективляри вя онун йерляшмя мянтягяси иля ялагяли олуб юлкядя 

мювжуд риск цзря гейри-мцяййянлик иля сых шякилдя узлашыр. Юлкядяки риск 

сявиййяси яжняби борж алан шяхсляря кредитин верилмясиндя ящямиййятли йер 

тутур вя борж алан шяхсин йашадыьы юлкяйя аид риск амилляринин фяалиййятиндян 

чох асылыдыр. Кредит риски там олараг кредитин тягдиматында, гиймятли 

каьызлары портфелинин тяшкилиндя, банкларарасы ямялиййатларын, валйута 

Функсионал рискляр 

Малиййя рискляри 

 

Кредит рискляри 
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ямялиййатларынын ижрасынд зяманятли вя заминли фяалиййят нювцндя гиймятли 

каьызларын истещсалында вя дилер фяалиййяти сащяляриндя мювжуд олур. 

Ликвидлик риски. Банкын ликвид олмасы банкын яманятчиляринин вя диэяр 

боржлулар гаршысында ющдяликлярини вахтында йериня йетирмяк ликвидлик 

бажарыьыдыр. Кифайят гядяр юдяниш габилиййятинин олмамасы риски ися банкын 

вахтлы-вахтында юз ющдяликлярини йериня йетиря билмямяси ялверишсиз шяраитдя 

банкын айры-айры активляринин сатышы демякдир. Ифрат юдяниш габилиййяти риски – 

банкын йцксяк ликвид активляринин ифрат чохлуьу нятижясиндя эялирин иткиси 

рискинин мейдана чыхмасы демякдир. Бу да банк цчцн юдянишли ресурслар 

васитясиля азэялирли активлярин ясассыз малиййяляшдирилмясинин нятижясидир. Яэяр 

кредит тяшкилаты яманятчиляр гаршысында вахтлы-вахтында юз ющдяликлярини йериня 

йетиря билмирся онда «кома еффекти» мейдана чыхыр. Йяни, депозитлярин ахыны 

баш верир вя щесабларда галан галыг принсипиал сурятдя юдяниш габилиййятинин 

азалмасына шяраит йарадыр. 

Ликвидлик (юдяниш габилиййяти) рискини мцяййян етмяк чох 

мцряккябдир. Ян ясасы она эюря ки, банкын ликвидлийиня бир чох амилляр тясир 

эюстярир. Бу амилляря банк да юз нювбясиндя кяс тясир эюстяря билмир. 

Тяжрцбядя бир сыра эюстярижилярдян истифадя едилир. Онларын щяр бири банкын 

ликвидлийини мцяййян едян аны характеризя едир. 

Эюстярижилярин илк нювбядя мялум групуна баланс ликивдлийинин 

ямсаллары дахилдир. Активлярин ликвидлик сявиййясини характеризя едян ян садя 

ямсаллардан бири кредит тяшкилатынын ликвид активляринин цмуми активляря олан 

нисбятидир.  

Пассивляри даими шякилдя нязяря алмаг цчцн аз давамиййятли активляр иля 

ликвидли активлярин гаршылыглы ялагясини нцмайиш етдирян ямсаллардан диэяр 

ямсалларын сырасына аз ликвидли активляр иля даими пассивляр, ликвид активляр иля 

даща бюйцк ющдяликляр, кредитляр иля актив-депозитляр арасында ялагяни дягиг 

якс етдирян ямсаллар аиддир. Ликвидлик ямсалларынын щесабланмасы заманы 

принсипиал сурятдя беля бир суал мейдана чыхыр: 
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Активлярдян щансы бирини ликвидли щесаб етмяк олар? Жаваб бирмяналы 

дейилдир. Беля ки, щям сянайе мцяссисяляринин малиййя тящлилинин тяжрцбяси, 

щям дя тижарят сащяси щал-щазырда активлярин щансы биринин ликвидли олмасыны 

ямсалларын мейдана чыхмасына шяраит йаратмышдыр. Бу мянада банклара даир 

ясас проблем мейдана чыхыр: мцяййян мцддят ярзиндя юдянилян, лакин бу 

мцддятя кими сыфра бярабяр дювриййяйя олан кредит гойулушу кими тядгиг 

едилмялидирми? Бу мягсядля, МБ-нын хцсуси йанашмасына уйьун олараг, 

ликвид активляр кредит гойулушундан ибарят олмайан йцксякликвидли активляря 

вя 30 эцн ярзиндя юдянилмяйи нязярдя тутан кредитлярдян ибарят ликвидли 

активляря бюлцнцр. Уйьун дцзялишляр банк цчцн мяжбуридир. Бу эюстярижиляр 

нязарят мягсядиля дейил, йалныз рискин банкдахили нязаряти мягсядиля 

истифадяси заманы 30 эцн ярзиндя активлярин ликвид активляря кечмяси мцддяти 

чох олдуьундан, бу интервалы 2,5-3 дяфя азалтмаг даща мягсядяуйьундур. 

Балансын ликвидлийинин гиймятляндирилмяси мягсядиля ямсалларын тящлили 

методундан, башга диэяр алятлярдян дя истифадя олунур. Буна мисал олараг: 

актив вя пассивлярин мцддятиня эюря тящлили эюстярмяк олар.  

Лакин бу жцр тящлилин аналитик дяйяри чох ашаьы олдуьундан ону, даща 

тяфсилатлы ликвидлик ямсалларынын тящлили цчцн зярури олан ани мярщяля кими 

нязярдян кечирмяк мцмкцндцр. 

Балансын ликвидлилик эюстярижиляри садя, нисби истфиадя сайясиндя вцсят 

алмышдыр. Бунунла беля онлар принсипиал чатышмамазлыьа маликдирляр. Бу жцр 

йанашма заманы банкы фяалиййятдя олан тяшкилати кими дейил, ляьв олмаьа 

щазыр олан актив вя пассивлярин портфели кими нязярдян кечирилир. бу жцр 

мцлащизя банкын нязарят органлары вя инвесторлар васитяси иля хариждян 

тящлилиня тамамиля мцнасибдир, лакин бу ещтимал банк дахилиндя идаряетмя 

сянядляри цчцн гятиййян йарарсыздыр. Беля щалда баланс ликвидлилийинин тящлилини 

пул вясаитляринин дювриййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси васитяси иля 

тамамламаг зяруридир. Бу заман вясаитлярин, эерийя, онларын арасындакы 
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фярги, айры-айры дяряжяляря бюлцнмясини нязяря алан пул вясаитляринин 

дювриййяси щаггында щесабатын тяртибаты мяркязи елемент кими чыхыш едир. 

Гиймят риски банк рискляринин бцтюв групу олуб, кредит вя ликвидлик 

рискляри иля бирликдя ясас малиййя рисклярини тяшкил едир. Гиймят рискляри 

активлярин вя банк ющдяликляринин эялирлийинин, о жцмлядян дя дяйяринин 

эюзлянилмядян дяйишмяси мцмкцнлцйц иля сых ялагядардыр. Бу група цч ясас 

рискляр гейри аид едилир: 

� фаиз дяряжясинин дяйишилмя риски; 

� базар риски; 

� валйута рискляридир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 4. Гиймят риски 

 

 

Фаиз дяряжясинин дяйишмя риски кредит гойулушуна, еляжя дя ющдяликляря 

тясир эюстярир. 

Базар риски активлярин базар гиймятинин дяйишмяси рискиня дейилир. 

Валйута риски харижи валйутада актив вя пассивлярин конвертасийа 

(гиймятин дяйишмяси) риски мювжуд олдуьу заман медана чыха биляр. 

Гиймят риски 

фаиз дяряжясинин 

дяйишилмя риски 

валйута  

рискляри 

базар риски 
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Валйута вя фаиз дяряжясинин дяйишмя рискинин  банк ишиндя биринжи 

дяряжяли ящямиййят дашыдыьыны нязяря алсаг, онларын айры-айрылыгда тящлил 

едилмяси зярурилийини вурьуламалыйыг. Гиймят рискиня ися галан активлярин, илк 

нювбядя ися гиймятли каьызларын гиймятляринин дяйишмяси иля ялагядар рискляри 

аид едилир. 

Фаиз дяряжясинин дяйишмяси риски банк эялириня фаиз дяряжясинин цмуми 

сявиййясинин эюзлянилмяз дяйишикликляринин мянфи тясири деймкдир. 

Фаиз дяряжясинин дяйишмяси риски гейри-сабитлийин нятижяси олуб, базар 

игтисадиййатында гейри-мцяййянлик фактору кими щямишя фяалиййят эюстярир. 

Пассив вя актив ямялиййатлар цзря, еляжя дя айры-айры малиййя алятляри 

цзря дя фаиз дяряжясини фяргляндирилир. Бунунла беля онларын арасында дягиг 

гаршылыглы ялагяляр вя табелик ялагяляри мювжуддур. Бу да фаиз дяряжясинин 

цмуми структуру щаггында мцлащизя йцрцтмяйя имкан верир. Мясялян: 

депозит цзря дяряжянин енмя яняняси, билаваситя боржлу шяхслярин 

кредитляшдирилмяси дяряжясинин енмясиня шяраит йарадыр.  

Малиййя базары механизми ня гядяр чох инкишаф едирся, о заман 

мялум ганунауйьунлуг да даща айдын нязяря чарпыр.  

Малиййя базарынын даща чох мцряккябляшмяси вя рягабятин артмасы 

фаиз дяряжясинин дяйишмя рискини банк малиййя менежментинин ясас аспектиня 

чевирир. 

Фаиз дяряжяляринин енмяси заманы банк даща ужуз фондлар иля 

мцнасибят йарадыр вя аз мябляьдя эялир алараг вясаитлярини йерляшдирир. Якс 

тенденсийаларын мцшащидя олунмасы актив ямялиййатларын эялиринин, еляжя дя 

ресурслара эюря юдянишин артымына эятириб чыхарыр. 

Беляликля, ликвидлик риски кими щяр бир банк фаиз дяряжясинин дяйишмя 

рискиня мейллидир. Кечмиш Совет Республикаларынын бир чохунда фаиз 

дяряжяляринин дяйишмя рискиня ликвидлилик риски иля мцгайисядя дювлятин кяскин 

тянзимлямя гануну цзцндян диггят йетирилмирди. Азярбайжан Республикасы 

цчцн дя бу факт юзц дя характерикдир. Лакин буна бахмайараг йеня дя 



50 

 

бурада ликвидлийин идаряолунмасына чох фикир верилирди няйин ки, фаиз 

дяряжясинин дяйишилмясиня. 

Бу мцяййян гядяр актив вя пассивлярин юдянилмясинин принсипиал 

сурятдя гыса мцддяти иля шяртляндирилмишди. Бурада диэяр сябяб банкларын 

яввялляр манеясиз олараг дяряжяляринин ялверишсиз дяйишкянлийи нятижясиндя 

банк вахты кечмиш вясаити мцштяриляря, илк нювбядя ися яманятчиляря цзяриня 

кечирмяк игтидарында дейил. Буна бахмайараг, щяр заман банк фаиз 

дяряжясинин дяйишкянлик рискиня даир мясулиййятин бир щиссясини мцштяринин 

цзяриня гоймаг ихтийарына маликдир. Лакин бу жцр сийасятин 

мягсядяуйьунлуьунун мцяййян олунмасы заманы (ону «агрессив» дя 

адландырырлар) ики мцлащизядян биринжи истифадя олунур. Мцштяринин диэяр 

банкын хидмятляриндян истифадя етмяк мцряккяб олдуьу цчцн фаиз 

дяряжясинин жями мцяййян олунур, фаиз дяряжясинин артмасы заманы ися 

мцддятли яманят вя депозитляр цзря фаиз дяряжясинин жями тяйин едилир. Фаиз 

дяряжяляринин идаряолунмасы стратеэийасынын планында икинжи мцлащизя илк 

бахышдан о гядяр дя айдын дейилдир. Фаиз дяряжясинин дяйишкянлик рискинин 

бюйцк бир щиссясинин борж алан шяхсин цзяриня гойан банк бу шяхсин юдяниш 

габилиййятинин енмясиня шяраит йарадыр вя бунунла да бцтцнлцкдя кредитинин 

вя фаизинин итирилмясиня эятириб чыхарыр. Сянайе вя тижарят мцяссисяляри иля 

мцгайисядя малиййя тяшкилатлары рискин бу нювц иля идаряетмядя даща бюйцк 

имканлара маликдирляр. 

Эюстярилян риск нювляри иля бярабяр базис риски дя мювжуддур. Фаиз 

дяряжяляринин дяйишкянлик рискинин яксиня олараг о фаиз дяряжясинин цмуми 

сявиййясинин дяйишмяси иля дейил, фаиз дяряжяляринин структурунда щярякятля иля 

сых ялагядардыр. Башга сюзля десяк о айры-айры фаиз дяряжяляринин щярякятля 

асимметрийанын йаранмасы иля шяртляшдирилмишдир. 

Мясялян, банк щяр жцря имканлардан истифадя едиб юдяниш мцддяти цзря 

актив вя пассивлярин арасында уйьунлуьа, мцтянасиблийя наил олур. Лакин фаиз 

дяряжясинин дяйишмя рискиня мейллилийин щяля дя ляьв едилмямишдир. Яэяр 
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кредитляр цзря дяряжяляр билаваситя банкларарасы кредитлярин фаиз дяряжяси иля 

ялагядардырса депозитлярин фаиз дяряжяси бундан асылы дейилдир. Актив вя 

пассивлярин эялирлилийи мцяййян едян база дяряжяляринин дювриййясиндя щяр 

щансы бир уйьунсузлуг йа эялир эятиря, йа да иткиляря сябяб ола биляр. Нятижядя 

фаиз дяряжясинин дяйишмя риски иштирак етмякдя щяля дя давам едир. 

Валйута риски активлярин йаранмасы заманы вя харижи дювлятлярин 

валйутасындан истифадя етмякля ресурс мянбяляринин жялб едилмяси заманы 

йараныр. Валйута риски бир сыра амилляр иля йаранмыш, бу амиллярин сырасында 

онларын йалныз бир щиссяси нормал базар гцввяляринин фяалиййяти иля 

шяртляндирилмишдир. Валйута курсуна ящямиййятли дяряжядя юлкянин игтисади 

инкишафынын тенденсийалары тясир едир. Валйута курсуна еляжя дя валйута 

тянзимлянмяси сийасятинин дяйишкянликляриндян башлайараг бцтцн сийаси 

мягамлар вя сосиал эярэинлийин сявиййяси тясир эюстярир. 

Валйута рискинин 3 ясас тяркиб щиссясини гейд етмяк олар: 

1. Мцбадиля курсунун дяйишкянлик курсу – мцбадиля курсунун 

эюзлянилмядян дяйишмяси нятижясиндя харижи валйутада вясаит гойулушунун 

гиймятдян дцшмяси риски; 

2. Конвертасийа риски – мцбадиля ямялиййатларынын кечирилмяси заманы 

мювжуд мящдудиййятляр иля сых ялагядардыр; 

3. Ачыг валйута мювгейи риски – банкын валйута активляри вя банкын 

харижи валйута цзря ющдяликляринин параметрляри цзря уйьунсузлуглары заманы 

мейдана чыхыр. 

Кредит риски чярчивясиндя валйута рискинин дцзэцн гиймятляндирилмяси 

ликвидлилийин бющраны иля нятижяляня биляр, йа да борж алан шяхсин тяряфиндян 

кредит рискинин амилиня чевриля биляр. Валйута риски бцтцн баланс вя 

балансархасы ямялиййатларда харижи валйута васитяси иля иштирак едир. Лакин 

кредит тяшкилаты рискин амилляриня ящямиййятсиз дяряжядя тясир эюстяря биляр. 

Демяли кредит тяшкилаты шяхси марагларыны горуйараг, риски вахтлы-вахтында 

мцяййян етмяли вя онун мцмкцн нятижялярини мящдудлашдырмалыдыр. 
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Базар риски – фаиз дяряжяси, харижи валйута мязянняси вя капиталын 

гиймятляриндяки ениб-галхмаларын нятижясиндя банк активинин базар дяйярини 

дяйишмясиндян иткийя сябяб ола билян ещтималдыр. Бу анлайша ясасян базар 

риски рискин мянбяйиндян асылы олараг ашаьыдакы категорийалара бюлцня биляр: 

� Фаиз дяряжяси риски – фаиз дяряжясинин дяйишилмяси нятижясиндя 

йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи илк нювбядя фаиз эятирян 

малиййя алятляриня тясир едир; 

� Xarici valyuta riski - valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərə 

görə yaranan riskdir. Bu risk mənbəyi xarici valyutada 

yerləşdirilən alətlərin portfelinə təsir edir. O, həmçinin ticarət 

əməliyyatları müxtəlif valyutalarda aparıldıqda və sonradan 

qiymətləndirmə uçotu və hesabatları yerli valyutaya çevirildikdə 

bankm ümumi portfeli xarici valyuta riski ilə üzləşə bilər; 

� Kapital riski - kapitalın və digər bazar giymətli kağızlarınm 

qiymətlərindəki dəyişikliklərə görə yaranan riskdir. Bu risk 

mənbəyi kapital portfelinə, eləcə də hecinq və spekulyasiya 

məqsədləri üçün istifadə edilən kapitalın törəmə alətlərinə təsir 

göstərir; 

� Əmtəə-mal riski - əmtəə-mal qiymətlərindəki dəyişikliklərə görə 

yaranan riskdir. Bu risk mənbəyinin təsir göstərdiyi portfellər 

faktiki əmtəələrdən (məsələn, qızıl) və ya əmtəə fyuçerslərindən 

və forvard müqavilələrindən ibarət ola bilər. Bu riskin banklara 

təsiri onların fəaliyyətindən asılı olacaqdır. 
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2.3. Банк рискляринин мониторинги вя гиймятляндирмя 

 

Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти, бцтцн риск юлчцляриня айры-айрылыгда 

вя йа цмумиликдя нязарят етмяли вя мцнтязям олараг мцвафиг гаршы тяряф 

лимитляри иля мцгайися етмялидир.  

Ялавя олараг, Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти банкын кредит риски 

тящлцкяси олан сянайе сащяляри цзря даима тядгигат апармалы, еляжя дя 

эяляжякдя кредит проблемляринин йаранмасына эятириб чыхара билян 

проблемлярин илкин яламятлярини ашкар етмяк мягсяди иля, борж алан 

мцяссисялярин фяалиййят вязиййятини тядгиг етмялидир. Бу сябябдян, щямин 

сянайе сащяляри вя йа боржаланлар цзря мювжуд вя эяляжяк кредит риски 

тящлцкясинин йенидян гиймятляндирмяси тяляб олунур. 

Рисклярин мониторинги. Базар, кредит вя ликвидлик рискляри бизнес бюлмяляри, 

банк хидмятляри, ямялиййатчы вя ямялиййат сявиййяси нювляри цзря 

топланмасындан ялавя олараг. Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти 

тяряфиндян бцтцн банк цзря топланмалыдыр. Топланмыш рискляр эцндялик 

цмуми банк тялиматлары вя лимитляри ясасында нязярдян кечирилмялидир. 

Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти, Рисклярин Идаря Едилмяси 

Комитясиня вя Идаря Щейятиня банк вя бизнес бюлмяляри сявиййясиндя 

рисклярин жямляшмяси щаггында цмуми шярщ тягдим едилмялидир. 

Банк цзря лимитляря ашаьыдакылар дахил ола биляр: 

� Бизнес бюлмяляри вя банк хидмятляри цзря Рискя мяруз Дяйяр 

лимитляри (базар риски) 

� Ири кредит тящлцкяляри 

� Йцксяк сявиййяли кредит жямляшмяси цзря лимитляр 
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Sxem 5.Банк цзря лимитляр 

 

Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти мцяййян олунмуш риск лимитляринин 

юлчцлмяси васитясиля дцзялиш тядбирлярини разылашдырмаг цчцн Идаря Щейятинин 

мясул цзвцня мцражият етмялидир. 

Гиймятляндирмя. Банк Рисклярин Идаряедилмяси Департаменти васитясиля 

йухарыда гейд олунан риск нювляри иля цзляшмя тящлцкясиня нязарят етмялидир. 

Буну сечилмиш моделя уйьун олараг бир нечя цсулла щяйата кечирмяк олар. 

Бундан башга банк фаиз дяряжяси, харижи валйута мязянняси вя капитал (базар 

гиймятли каьызларын) гиймятляриндяки ениб-галхмаларын нятижясиндя йаранан 

рискляря бирэя нязарят едян даща тякмилляшмиш йанашма тятбиг етмялидир вя 

онларын щярякятиндяки гаршылыглы ялагяни нязяря алмалыдыр. 

Бцтцн мювгеляр Мцшащидя Шурасы тяряфиндян тясдиг едилян проседур вя 

гайдалардан истифадя етмякля ян азы эцндялик сярбяст олараг вя жари базар 

шяраитиня уйьун йенидян гиймятляндирилмялидир. Жари базар шяраитиндя 

йенидянгиймятляндирмя, мцмкцн олдугда, базар йюнямли мцстягил 

трейдерлярин гцввялярдян истифадя едяряк щесабланмалыдыр. 

Банк цзря лимитляр 

Бизнес бюлмяляри вя банк 

хидмятляри цзря Рискя мяруз 

Дяйяр лимитляри (базар риски) 

Ири кредит тящлцкяляри 

 

Йцксяк сявиййяли кредит 

жямляшмяси цзря лимитляр 
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Бу йенидянгиймятляндирмя щям базар, щям дя кредит рискини щесабламаг 

цчцн ясас шяритляри мцяййян едир. 

Мцяййян гиймятляндирмя алгоритмляри банк портфелинин тяркибиндян вя 

базар щаггында мялуматларын мювжудлуьундан асылыдыр. Айры-айры 

мювгелярин вя цмуми портфелин жари базар шяраитиндя йенидянгиймятлян-

дирилмяси бцтцн риск юлчцляри цчцн ясасдыр. 

Кредит рискинин гиймятляндирилмяси. Кредит рискляринин кямиййятинин тяйин 

олунмасы садяжя олараг айры-айры мцштяри цчцн кредитин юдянилмямяси 

ещтималынын щесабланмасы дейилдир. О, щямчинин рисклярин спесифик мцштярийя 

вя йа сянайейя доьру консентрасийасыны вя эировун дяйяриндяки дяйишикликляри 

якс етдирмялидир. Бу жцр мялуматлар бцтцн кредит портфели вя йахуд айры-айры 

кредитляр цзря рисклярин щесабланмасы мягсяди иля тящлил едилмялидир. 

Кредит рисклярини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы юлчцляр щесаблана биляр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габагжадан юдянилмя риски: бу риск мцштяринин вя йа якс тяряфин кредити 

юдяйя билмямяси нятижясиндя йаранан зяряр рискидир. Бу заман зярярин 

Кредит рисклярини мцяййян етмяк 

цчцн юлчцляр 

Габагжадан 

юдянилмя риски 

Жари  

тящлцкя 

Потенсиал риск 

тящлцкяси 

Щесаблашма  

риски 

Эюзлянилмяйян 

зяряр 

Эюзлянилян  

зяряр 

Sxem 6. Кредит рисклярини мцяййян етмяк цчцн юлчцляр 
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юлчцсц гцввядя олан базар дяряжяляриндян асылы олур. Габагжадан юдянилмя 

риски, кредит еквивалентлийи принсипиня эюря юлчцлмялидир вя рискин вязиййятинин 

жари бярпа дяйяринин базардакы дяйишикликлярин нятижяси кими мцяссисянин 

эяляжяк потенсиал риск тящлцкясинин бязи чохсайлы тяхминляринин жямини якс 

етдирмялидир. 

Жари тящлцкя: бу якс тяряфин бу эцн кредити юдяйя билмядийи вя вязиййятин жари 

базар шяраитиндя йенидянгиймятляндирилмясиня еквивалент олдугда йаранан 

зяряр нювцдцр. 

Потенсиал риск тящлцкяси: якс тяряф эяляжякдя мцяййян олунмуш мцддят 

ярзиндя кредити юдяйя билмядикдя няйин итириляжяйини якс етдирян ямялиййатын, 

эяляжяк жари бярпа дяйяринин гиймятляндирилмясидир. Мцкяммял тяжрцбяйя 

ясасян, бу дяйяр симулйасийа васитясиля ялдя олунмалыдыр вя базарын 

дяйишкянлийи, портфелин тясири, явязляшдирмя мцгавиляляри, эиров вя диэяр кредит 

васитялярини (зяманятляр, аккредитивляр вя с.) нязяря алмагла, Рискя мяруз 

Дяйяря эюря базар риски симулйасийасына аналоъи олмалыдыр. Нисбятян 

мцряккябляшдирилмиш алтернатив тяжрцбяйя эюря, потенсиал риск тящлцкясини 

щесабламаг цчцн гиймятляндирмялярдян етибарлы истифадя олуна биляр. 

Эюзлянилян зяряр, мювжуд мялумата ясасян банкын цзляшяжяйи ещтимал едилян 

зярярлярин сявиййясини якс етдирир. Бу, эяляжяк потенсиал тящлцкянин якс тяряфин 

кредити юдяйя билмямяси ещтималы вя нязяря алынмыш йыьылма дяряжяляри иля 

рийази ещтималдыр. Эялирляря тятбиг едилян кредит риски дяйяри кими истифадя 

едилян эюзлянилян кредит иткиси юлчцляри, банкы узун мцддятли истифадя олунан 

кредит зярярляриндян горумаг цчцн бир васитядир. 

Эюзлянилмяйян зяряр, фактики зярярин эюзлянилян зярярдян йухары вя йа ашаьы 

олажаьы ещтималыны якс етдирир. Эюзлянилмяйян зярярин сявиййяси, мцяййян 

едилмиш етибарлылыг сявиййяси чярчивясиндя ян пис кредит зярярини юлчмякля 

гиймятляндирилир. Мцяййян едилмиш етибарлылыг сявиййяси чярчивясиндя 

эюзлянилмяйян зярярляри щасил етмяк цчцн кифайят риск капиталынын 
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бюлцшдцрцлмяси иля эюзлянилмяйян зяряр юлчцляри, банкы эюзлянилян кредит 

зяряриндян хейли йцксяк олан гысамцддятли зярярлярдян горуйан васитядир. 

Щесаблама риски: якс тяряфдян эюзлянилян юдянилмямиш мябляьлярдир ки, 

бурада дяйяр артыг банк тяряфиндян якс тяряфя эюндярилмишдир. Мясялян, 

щесаблашма риски харижи валйута ямялиййатлары иля вя йа гиймятли каьызларын 

сярбяст тяжщиз едилмяси заманы (юдяниш гябул едилмяздян яввялки тяжщизат) 

йарана биляр. Спот харижи валйута ямялиййатлары баш вердийи щалда, бу рискин 

саат гуршаьындакы фяргляр, валйутанын юдянилмяси вя онун бенефисиарыынын 

щесабына эюндярилмяси заманы йаранан вахт фяргляриня эюря мейдана 

чыхмасы ещтимал едилир. 

Банклар тяряфиндянтясдиг едилмиш бцтцн ямялиййатлар, ямялиййаты тяшяббцсц 

иля бирляшян аудит изи сахланылмагла, вахтлы-вахтында ишлянилир. Юдямялярин 

щамысына йухары вязифяли ишчи тяряфиндян мцвафиг сурятдя ижазя верилдикдян 

сонра юдямяляря тяшяббцс едян бизнес бюлмясиндян асылы олмайан ишчи 

тяряфиндян бу просес ижра едилир. 

Ейни заманда банкын сащиб вя мясул олдуьу активлярин горунмасы вя 

мцштяри активляринин мцяййян едилиб банк активляриндян айрылмасыны тямин 

етмяк цчцн нязарят системи фяалиййят эюстярир. Бу заман идаряетмя органлары 

нязарят органларына вахтлы-вахтында тяляб олунан мялуматын верилмясини 

тямин етмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмялидир. Идаря Щейяти, мцвафиг капитал 

тялябляриня давамлы вя яйани шякилдя риайят едир. 

Мониторинг вя гиймятляндирмя проседрларына эялдикдя, гейд етмяк лазымдыр 

ки, бу сащядя щяр бир банкын кредит вермя вя ямялиййат функсийаларынын 

идаряеятмясиндян мцстягил мцвафиг хязиня функсийасы олур. Хязинядарлыг 

бюлмяси ися бу заман щяр бир бизнес бюлмясинин халис наьд вясаит ахынына 

нязарят етмяк цчцн мясулиййят дашыйыр. 

Дахили аудит бюлмяси банк ямялиййатлары цзяриндя мцщасибат учоту вя диэяр 

нязарятля баьлы мясяляляри гиймятляндирир вя сонра Идаря Щейяти вя Мцшащидя 

Шурасына бу щагда щесабат верир. Дахили аудит, рисклярин идаря едилмяси цзря 
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стратеэийа иля ялагядар йохладыьы щяр бир сащядя компйцтер системинин вя 

диэяр ямялиййат системляринин адекватлыьыны хцсусиля гиймятляндирилир. 

Эюзлянилмяйян щалларын планлашдырылмасы. Идаря Щейяти, фяалиййятин давамлылыьы 

цзря ятрафлы планларын йарадылмасыны вя нормал бизнес ямялиййатларына тясир 

эюстяряжяк щяр щансы позунту щалынын ашкар едилмяси мягсяди иля бу 

планларын йохланылмасыны тямин едир. 

Информасийа Системляри вя Рисклярин идаря едилмяси. ИТ тятбиг етмя структуру 

Компйцтер системинин ИТ тятбиг етмя структуру, банк цзря рисклярин идаря 

едилмяси тяляблярини мцяййян едир. Тятбиг етмя структурунун тялябляри 

ашаьыдакылар дахил олмагла мцхтялиф нюв рисклярин идаря едилмяси цзря ижра 

едилян функсийалары ящатя едир: 

� Базар вя кредит рискляринин идаря едилмяси 

� Капитал бюлэцсц 

� Актив вя ющдяликлярин идаря едилмяси 

� Фяалиййят нятижяляринин гиймятляндирилмяси 

� Нязарят органына щесабатларын верилмяси. 

Тятбиг етмя  структуру щяр бир функсийайа айдынлыг эятирмякдян ялавя, бу 

функсийаларын дахилиндя тятбиг едилян методолоэийалары да мцяййян едир. 

технолоъи бахымдан, тятбиг етмя структуру мцряккябляшмиш методолоэийа-

дан йаранмасы ещтимал едилян систем мящдудиййятлярини нязяря алыр. 

Тятбиг етмя структуру, риск емалынын айры-айры бизнес бюлмяляриня 

мяркязляшдирилмясиля мцгайисядя мяркязляшдирилмясинин нювцнц вя 

сявиййясини тяйин едир. 

Риск системляри цзря мяркязляшдирилмиш вя мяркязляшдирилмиш емалы арасында 

сечим ашаьыдакылар тяряфиндян мцяййян едилир: 

� Рисклярин идаря едилмяси системляринин тяляб етдийи 

функсийаларын ижрасы 

� Тяляб олунан нязарят сявиййяси 
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� Мяркязляшдирилмиш системин щяйата кечирилмясиндян йаранан 

асанлыглар 

Тятбиг етмя структуру планлашдырылмамыш сорьулар дахил олмагла, бцтцн риск 

щесабаталарынын тезлийини вя форматыны тякин едир. 

Тяляб олунанлара ашаьыдакылар дахилдир: 

� Форнт офис, 

� Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти, 

� Кредитлярин верилмяси, 

� Капитал бюлэцсц вя фяалиййятин гиймятляндирилмяси, 

� Нязарят органларына щесабатларын верилмяси. 

Фронт офис: «щягиги-вахт» реъиминдя риск щесабламаларынын вя кредит 

лимитляринин йохланмасыны щяйата кечирмяк цчцн тяляб олунан рисклярин идаря 

едилмяси системи; 

Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти: базар мювгейи щаггында мялумат иш 

эцнц ярзиндя вя иш эцнцндян сонрасы мцддятдя йенилянмялилдир; 

Кредитлярин верилмяси: Банкын юлчцсцндян асылы олараг, кредитляр цзря 

ямялиййатларын щяжми щаггында мялумат иш эцнцндян сонракы мцддятдя 

груплара эюря щазырланмалыдыр; 

Капитал бюлэцсц вя фяалиййятин гиймятляндирилмяси: щесаблама просесинин 

интенсивлийиндян асылы олараг, стратеъи идаряетмя васитяси кими истифадя олунан 

бу просес эцнлцк вя йа щятта щяфтялик олараг щесабланмалыдыр; 

Нязарят органларына щесабатларын верилмяси: нязарят органларынын 

тялябляриндян асылы олараг фяргляняжякдир. 

Бу заман рисклярин тящлили ямялиййаты кечирилмяздян яввял, ямялиййатын 

ещтимал едилян тясири щаггында габагжадан мялумат верян ссенари тящлилляри 

йарадылмасы мягсядяуйьундурю сонракы ямялиййатлар, бцтцн бизнес 

бюлмяляринин тясиря мяруз галмыш системляринин йениляшмяси иля щягиги вахтда 

йениляшир. 



60 

 

Мялуматларын топланмасы вя тамлыьы. Мялуматларын структуру банк цзря 

мялуматларын топланмасы тялябляри, о жцмлядян, гурулушу, деталлашдырманын 

дяряжяси вя йерляшдирилмяси иля мцяййян едилир. 

Мялуматларын 2 нювц мювжуддур: 

� динамик мялуматлар 

� база мялуматлары 

Щяр ики мялумат нювц нязяря алынмалыдыр. 

Динамик мялуматлар базара аид олмайан (харижи валйута, гиймятли каьызлар) 

вя ашаьыдакы мцнтязям йениляшян мялуматлардыр: 

� Ямялиййатлар щагда мялуматлар; 

� Базар шяраити щагда мялуматлар; 

� Гиймят/мязяння щагда мялуматлар. 

Ямялиййат щаггында мялуматлар: гаршы тяряф, хидмятин нювц, номинал 

мябляьляр, ямялиййат тарихи, наьд вясаит щярякяти щаггында ятрафлы 

мялуматлар, валйута, мязянняляр, щесаблашма щаггында мялуматлар вя с. 

дахил олмагла ямялиййат щаггында ятрафлы мялуматлардыр. 

Базар шяраити щаггында мялуматлар: хидмятин нювцня вя йа ямялиййатын 

апарылдыьы гаршы тяряфя ясасян цмумиляшдирилмиш ямялиййатлар щаггында ижмал 

мялуматлар щесаб едилир. 

Системля баьлы гяза щалларынын бярпасы вя йа фювгяладя планлара ялавя олараг, 

цмуми системин дайанмасына гаршы зярури ямяли проседурлар мювжуд 

олмалыдыр. 

Рисклярин идаря олунмасы вя дахили нязарят цзря ясас принсипляр 

ашаьыдакылардыр: 

� Банкын цзяриня эютцрдцйц риск ющдяликляри цзря 

мящдудиййятляр мцяййян олунур; 

� Ишчиляря йалныз эюстярилмиш мящдудиййятляр чярчивясиндя 

фяалиййят эюстярмяк цчцн сялащиййятляр верилир; 
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� Ющдялийин эютцрцлмяси, тясдиглянмяси вя йериня йетирилмяси 

цзря бюлэц мцяййян олунур; 

� Щяртяряфли йохлама вя нязарят  системляри тятбиг едилир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. ГЕЙРИ-САБИТЛИК ШЯРАИТИНДЯ БАНКЛАРДА  

БАНК РИСК МЕНЕЖМЕНТИНИН ТЯNZİMЛЯНМЯСИ 

 

3.1.Банк риск менежментинин ясас истигамятляри 

 

Menecment – dahasəmərəlitəskilvə idarə etmə haqqındaelmdir. 

Bankmenecmentidedikdə isə makrovə mikroiqtisadinailiyyətlərin əldə 

edilməsiməqsədiiləkreditresurslarınınfasiləsizhərəkətinintəminedilməsi 

üçünmüvafiqsrukturlartərəfindənhəyatakeçirilənidarə etmə 

tədbirlərisistemibasadüsülür. 

Menecmentistehsalınsəmərələliyininyüksəldilməsininvacibelementlərindənbirid

ir. Menecmentin əsasməqsədi – dahasəmərəli, münasibidarəetmə 

sisteminintətbiqinəticəsində mənfəət əldə etməkdir. 

Bankmenecmentinin – bazariqtisadiyyatı səraitində bankınidarə edilməsinin –

əsasındaasagdakı prinsiplərdurur: 

� bank özfəaliyyətistiqamətinibazarıntələbivə ehtiyacı, 

müstərilərinsorgusu,bankaplanlasdırılanmənfəətigətirə 

bilənbankməhsulları və xidmətininyaradılması; 

� bankfəaliyyətininsəmərələliyiniyüksəltməyə, 

xərcləriazaldaraqoptimalmaliyyə nəticələrini əldə etməyə çalısmaq; 

� optimalqərarlarınqəbuledilməsiməqsədiilə 

müasirinformasiyatexnologiyalarındanistifadə, 

isçiheyətininseçilibondansəmərəliistifadə. 

� Bank fəaliyyətinə daxildir: 

� bank texnologiyalarının islənib təkmilləsdirilməsi; 

� bank məhsulları və xidmətlərinin keyfiyyətli təminatı; 

� bank əməliyyatları və bütün hesablasmaların həyata keçirilməsi; 
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� bank fəaliyyətinin maddi texniki təchizatının və əməliyyatlara 

texniki xidmət; 

� yüksək səviyyəli mütəxəssislərlə təminat; 

� bankın stabilliyi və likvidliyini təmin etmək. 

Bank menecmenti çərçivəsində bank mexaniziminə daxildir: 

� bank daxili idarəetmə; 

� bank fəaliyyətinin idarə edilməsi; 

� bank personallarının idarə edilməsi 

Bank mexanizmindən bankın təsərrüfat fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsiprosesində, dəqiq bank, maliyyə və sosial məsələlərin həllinə 

yönəldilən tədbirlərinyerinə yetirilməsində istifadə olunur. 

 

Cədvəl 4 

Bank daxili idarəetmə 
 

Функсионал 
щалгадыр 

Хцсусиййятляри 

Принсипляри  1.Мяркязляшмя 
2.Идаряетмядя десентрализасийа 
3.Мяркязляшмя вя десентрализасийанын вящдяти 
4.Узунмцдятли инкишаф мягсядиня сямтляшмяси 
5.Идаряетмянин демократикляшмяси 

функсийалары 1.Маркетинг 
2.Планлашма вя прогнозлашма 
3.Дахили структурун тяшкили 
4.Учот вя щесабат (дахили аудит) 

Банк фяалиййятинин 
методлары 

1.Банкын актив вя пассив ямялиййатлары  
2.Банк дахили щесаблама 
3.Фаиз сийасяти 
4.Банк сийасяти вя стратеэийасынын вя онун ясас 
елементляринин щазырланмасы 

 
Mərkəzləsmə prinsipiodeməkdirki, banksiyasətində 

əsasstratejiməqsədidarəetməninaliorqnaı tərəfindənformalasdırılır(idarə heyəti). 
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Desentralizasiya prinsipi o deməkdir ki, bank siyasətinin konkret məqsəd 

vəelementləri bankın söbələri və departamentləri səviyyəsində hazırlanır. 

Mərkəzləsmə ilə desentralizasiyasın vəhdəti dedikdə səlahiyyətlərin bank 

daxiliidarəetmənin ali və orta həlqələri arasında bölgüsünü göstərir. 

İnkisafın uzun müddətli məqsədlərə səmtləsmə o deməkdir ki, bank daxili 

idarəetmə uzun müdddətli prespektivə səmtləsdirilir. 

Marketinq funksiyası müstərilərin bank məhsulları və xidmətlərinə 

olanehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə bazarın tələbini öyrənməkdir. 

Bank daxili çərçivədə bankın əsas əməliyyatı aktiv və passiv əməliyyatlarıdır. 

Bank strategiyasının vacibi elementlərindən biri faiz siyasətidir. Belə ki, 

bankəməliyyatlarının genisləndirilməsi, gəlirliliyin yüksəldilməsi, aktivlər və 

passivlər,maliyyə xidmətləri üzrə faizlər səviyyəsindən asılıdır. 

Cədvəl 5 

Bank fəaliyyətinin idarə edilməsinin funsional həlqələri 

Функсионал щалганын 
тяркиби 

Характеристикасы 

Елми тядгигат ишляринин 
апарылмасы 

1.Банкн елми-техники сийасятинин ишлянмси 
2.Йени банк мящсуллары вя хидмятляринин ишлянмяси 
вя тятбиги 
3.Елми-техники фяалиййятин тяшкили 

Банкын фяалиййяти 
инкишафынын тямин едилмяси 

1.Банк фяалиййятинин важиб истигамятляри цзря 
сийасятин ишляниб тятбиги 
2.Банк технолоэийасынын инкишафы 
3.Мадди-техники ресурсларла тяминат 
4.Кейфиййят вя рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмяси 
5.Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси 

Банкын мящсулларынын 
реализасийасынын тямин 
едилмяси 

1.Банк мящсулларынын вя хидмятляринин реаллашмасы 
сийасятинин ишлянмяси 
2.Банк мящсуллары вя хидмятлярин реаллашмасы 
метод вя йолларынын сечилмяси 
3. Банк мящсуллары вя хидмятляринин сатышынын 
тяшкили 
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Банкын идарячилийинин 
тяшкилати гурулушу 

1.Функсионал 
2.Хятти-функсионал 
3.Проблемли-мягсядли 
4.Програм-мягсядли 

 

Cədvəl6 

Bank personalının idarə edilməsinin funksional həlqəsi 

 

Функсионал щалганын тяркиби Характеристикасы 

Кадр сийасятинин ишляниб 
щазырланмасы 

1. Персоналын сечилиб йерляшдирмя принсипляри 
2. Ишя гябул вя ишдян чыхма шяртляри 
3. Пешякарлыьын кейфиййятинин йцксялмяси вя тящсили 
4. Персоналын вя онун фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси 

Ямяк юдяниши вя 
щявясляндирилмяси 

1. Ямяйин юдяниш формасы 
2. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси йоллары 
3. Ямяк юдянишлярини щявясляндирмя системи 

Щямкарлар тяшкилаты вя 
коллективин гаршылыглы 
мцнасибятляринин груп 
идарячилийи 

1. Персоналдан ашаьы сявиййяли идаряетмядя 
истифадя 
2. Шюбя ишчиляри вя онларын йериня йетирдийи 
функсийаларын фяргляндирилмяси 
3. Коллективдяки гаршылыглы мцнасибятин идаря 
едилмяси 
4. Щямкарлар иля гаршылыглы мцнасибят 

Идаряетмянин сосиал-псиолоъи 
аспектляри 

1. Ямяк персоналларынын ишэцзарлылыьы вя 
йараждыжылыг тяшяббцсц 
2.Банкын тяшкилат мядяниййяти 
3. Персоналын идаря едилмясинин банкын фяалиййяти 
вя банкын тяшкилати гурулушуна тясири 

 

Banksiyasətininislənibhazırlanması bankınpotensialimkanları və 

bankresurslarındanasılı olaraqbankfəaliyyətininməqsədivə 

onuninkisafperespektivlərininmüəyyənedilməsininəzərdə tutur. 

Bankınməqsədlərionuninkisafkonsepsiyasını və isgüzarfəaliyyətin 

əsasistiqamətlərinimüəyyənedir. 
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Bankınstrategiyası bankınbütüünpotensialınınvə imkanlarınınnəzərə 

alınmalıolan əsaslandırılmısməqsədvə üsullarsistemidir. 

Bank siyasətinin islənib hazırlanmasına daxildir: 

1. strateji məqsəd və vəzifələrin formalasması; 

2. bankın güclü və zəif tərəflərinin təhlili; 

3. bank fəaliyyətinin mövcud və perpektiv istiqamətlərinin müəyyənləs-

dirilməsi; 

4. ətraf mühitin və onun bank fəaliyyətinə təsirinin təhlili; 

5. bank fəaliyyətinə alternativ fəaliyyətin islənilməsi və müəyyən edilməsi; 

6. strategiyanın seçilməsi. 

Bank siyasətinin – bankın strategiyası və məqsədləri –islənilməsi üçün əsas 

bazatam informasiya məlumatının olmasıdır. Buraya cari dövr üçün bank 

fəaliyyətininmaliyyə nəticələrinin və inkisaf proqnozunun təhlili daxildir. 

Bankın ümumi məqsədi bankın uzun müddətə inkisaf konsepsiyasını əks etdirir. 

Onlar bankın əsas inkisaf istiqamətlərini müəyyən etdiyindən həmin tədbirlərin 

bankınmənsub oldugu resuslarla əlaqələndirilməsini tələb edir. 

Bankın ümumi məqsədlərinin əsas istiqamətlərinə daxildir: 

1. optimal rentabelliyin təmin edilməsi; 

2. bankın vəziyyətinin möhkəmliliyinin təmin edilməsi; 

3. yeni inkisaf istiqamətləri və yeni növ bank fəaliyyətinin islənib hazırlanması. 

Bank menecmenti bankın strateji məqsədlərinə nail olmasına 

yönəldilənproseslərdən ibarət olan mürəkkəb prosesdir. 

İdarə etmə prosesi kimi bank menecmentinə daxildir: 

•idarəetmə qərarlarının qəbul edilib yerinə yetirilməsi; 

•bank menecmentinin informasiya təminatı; 

•bank menecmentinin iqtisadi mexanizmi; 

•heyətin idarə edilməsi; 

•bankın sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsi. 
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Bank menecmentini asagıdakı amillərə görə qiymətləndirilir: 

•kəmiyyət və kefiyyət; 

•obyektiv və subyektiv; 

•formal və qeyri formal. 

Bank menecmentinin kəmiyyət göstəricisinə: bankın kapitalının 

həcmi;təsisçilərin sayı;bankın səbəkəsi; müxbir münasbətləri; bank 

məhsullarının sayı və s.daxildir. 

Keyfiyyət göstəricilərini üç qrupa bölmək olar. 

Birinci qrupa kredit pesəkarlıgı baxımından bankın gəlirləri və 

xərclərinimüəyyən edən göstəricilər daxldir. Buraya: bankın kapitalınını 

yetərliliyi; aktivlərinkeyfiyyəti; mənfəətlilik; likvidilik; əməliyyatların yerinə 

yetirilmə sürəti; bankxidmətlərinin komplektliliyi; bankın müstərilərinin bank 

xidmətlərindən razılıqsəviyyəsi və s. daxildir. 

İkinci qrupa isə sosial gösətəricilər: isçilərin əməyə münasibəri, isçilərin 

ocümlədən rəhbərin pesəkarlıgı, isə vicdanla yanasması, sosial problemlərinin 

həllbacarıgı və s. daxildir. 

Bank fəaliyyətinin təmin edilməsinin əsas amili onun resurs bazası 

oldugundanpassiv əməliyyatların idarə edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu 

idarəçilk əsasənasagdakı istiqamətləri əhatə edir: 

1. Banka gəlir gətirməyən resursların cəlb edilməsinə yol verməmək 

2. Aktiv əməliyyatların inkisafı üçün zəruri kredit resurslarını axtarıb tapmaq. 

3. “Ucuz” kredit resurslarını axtarıb tapmaq 

4. Yaranması baxımından “sübhəli” görünən resursları təhlil etmək və onları 

bankacəlb etməmək 

5. Maksimum dərəcədə sabit kredit resursları axtarıb tapmaq. 

Bank fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən biri də cəlb olunmus 

resurslarınyerləsdirilməsidir. Belə ki, bu əməliyyatlar nəticəsində bankın 

gəlirləri formalasır. 
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Aktivlərin idarə olunması bank menecmentinin əsas istiqamətlərindən biridir. 

Aktivlərin idarə olunması prosesində əsas vəzifə kimi bankın balansının 

likvidiliyinin və onun mənfəətli fəaliyyətinin təmin edilməsi məsələləri durur. 
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3.2.Банкрискменежментининмцасирвязиййятинингиймятляндирилмяси 

 

Менежментинмащиййятиидаряетмясубйектининюзишинибилмясиндя, 

юзямяйинивяколлективинишинитяшкилетмякгабилиййятиндя, 

тякмилляшмявяйарадыжыфяалиййятдямараглыолмасындадыр. 

Менежментинмяркязисимасымяшьулолдуьуишининкишафперспективляриниэюрябиля

н, щягигивязиййятитезгиймятляндирябилян, 

гойулмушмягсядячатмагданютрцоптималщяллитапанпешякарменежердир. 

Бунунлабаьлыменежерйцксяксяриштя, чевиктяфяккцр, рисгетмякгабилиййяти, 

инадкарлыг, мцяййянедилмишпланларыщяйатакечирмякгабилиййяти, 

коллективинлидерикимимцвафигпешякарвяшяхсикейфиййятлярямаликолмалыдыр. 

Инкишафетмишюлкялярдяменежментистещсалынсямярясининйцксялдилмясини

нмцщциамилляриняаидедилир. Сониллярдяонахцсусиящямиййятверилир, 

чцнкименежментялавякапиталгойулушуетмядян, 

хяржляринисбятянашаьысалдыгжайцксяксоннятижялярялдяетмяйяимканверир. 

Менежментин ясас мягсяди идаряетмянин ян расионал системини тятбиг 

етмякля мянфяят ялдя етмякдир. Бунунла ялагядар менежмент, базар 

мцнасибятляри инкишаф етмиш юлкялярдя сярт рягабят шяраитиндя жяряйан едян 

ишэцзарлыг, сащибкарлыг фяалиййятиля сых баьлыдыр. Галиб эялмякдян ютрц вя 

йахуд садяжя  олараг нормал инкишаф имканларына малик олмаг цчцн 

идаряетмя системини даими тякмилляшдирмяк, топланмыш нязяри вя тяжрцби 

биликляря тез йийялянмяк, дяйишян вязиййятдя йени, гейри-яняняви йоллар 

тапмаг зяруридир. 

Мянфяят ялдя етмяк менежментин йеэаня мягсяди дейил. Мцасир 

идаряетмядя ижтимаи етиканын ролу артыр, бу ися менежмент фяалиййятиндя 

ижтимаи тялябатларын юдянилмясинин хцсуси вуьуланмасы демякдир. 

Ишэцзарлыьын ижтимаи етикасы асан йолла газанж, мянфяят ялдя етмяк дейил, 

жямиййят цчцн зярури олан ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын 

эенишляндирилмяси мцяййян едир. Сон иллярдя ишэцзарлыьын мягсядляриня 
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коллективин сосиал мясяляляринин щялли дя аид едилир, бунсуз инсан юз дахили 

имканларындан истифадя едя билмир вя там гцввя иля ишляйя билмир. 

Банк ишчиси цчцн идаряетмянин ясасларыны билмяк ики тяряфдян важибдир. 

Илк нювбядя банкын игтисадчысы банкын мцштяриси олан вя йа олмаг истяйян 

мцяссися вя тяшкилатларда менежментин сявиййясиня гиймят вермяйи 

бажармалыдыр. Харижи игтисади ядябиййатда гейд едилир ки, менежментин 

кейфиййяти мцяссисялярин малиййя сабитлийинин, онларын кредити эери гайтармаг 

(юдямяк) габилиййятинин йцксяк олмасынын ян мцщцм амилидир. Мясялян, 

Алманийада фирма вя юзял мцяссисялярин тяхминян 40 фаизи мящз 

менежментин кейфиййятжя ашаьы олмасындан ифласа уьрайыр. 

Ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн бир щиссяси (щялгяси) олан банк фяалиййятинин 

сяжиййяси банк менежментинин хцсусиййятлярини мцяййян едир. Гейд едилдийи 

кими, банк ишэцзарлыгла мяшьул олан юзцня мяхсус бир мцяссисядир. О, 

сярянжамында олан кредит вясаитлярини юдянишли ясасда мцяссися вя 

тяшкилатлара, ящали вя дювлятя вериб, онларын ялавя пл вясаитляриня олан 

тялябатыны юдяйир. Бунунла беля, банк башгаларына мяхсус олан пулларла 

«ишляйир». Банкда мцхтялиф сащибляря – дювлят мцяссися вя тяшкилатларына, 

сящмдар мцяссися вя жямиййятляря, кооперативляря, фярди шяхсляря мяхсус 

олан вя дювриййядян чыхан мцвяггяти сярбяст олан пул вясаитляри жямляшир. 

Нятижядя банк ижтимаи капиталын бюлцшдцрцжцсц вя горуйужусу кими чыхыш 

едир. Бу ися щесабларда йыьылан пулун горунуб сахланмасы цчцн банкын 

онларын сащибляри гаршысында жавабдещ олмасы демякдир. Беляликля, банк тяк 

юзцнцн фярди мянафелярини дейил, щям дя ижтимаи мянафеляри ифадя едир. 

Мянафелярин бу жцр узлашдырылмасы банка щямишя хас олуб, бунсуз балансын 

ликвидлийини вя демяли, банкын пул базарындакы мювгеляринин мющкямлийини 

тямин етмяк мцмкцн дейил. 

Ейни заманда банк фяалиййятиндя ортаглыг кими сяжиййялянян мцгавиля 

мцнасибятляри ящямиййятли йер тутурлар. Ортаглыг мцнасибятляриня етибарлыг, 

гярар вя фяалиййятин гаршылыглы сурятдя файдалы олмасы кими жящятляр хасдыр. 
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Тясадцфи дейил ки, кредит сювдяляшмясинин гаршылыглы сурятдя файдалы олмасы 

онун шяртляринин коллектив мцзакиря едилмясини, компромися эетмяк 

габилиййятини нязярдя тутур. 

Фярди вя коллектив мянафелярин узлашдырылмасы банк менежментинин 

мязмунунда нежя якс олунур? 

Илк нювбядя беля узлашдырма банк менежментинин ашаьыдакы 

мягсядляринин хцсусиййятлярини мцяййян едир: 

� пул базарында банкын тясяррцфат субйекти кими мянфяятли 

ишлямясинин тямин едилмяси; 

� банкын етибарлы олмасынын тяминаты кими банк балансынын 

ликвидлийинин тямин едилмяси, кредитор вя яманятчилярин 

мянафеляринин горунмасы; 

� банкын мцштяриляря эюстярдийи вя онлар арасында узунмцддятли вя 

сабит ишэцзар ялагяляри мцяййян едян хидмятляря мцштярилярин 

тялябатынын щяжмжя, гурулушжа вя кейфиййятжя максимал дяряжядя 

юдянилмяси; 

� коллективин истещсал, коммерсийа вя сосиал  проблемляринин 

мцсбят щялл олунмаларынын узлашдырылмасы; 

� потенсиал имканларын там истифадя едилмясини мцмкцн едян 

мцтяхяссислярин щазырланмасы вя йерляшдирилмясинин сямяряли 

системинин йарадылмасы. 

Эюстярилян мягсядлярля ялагядар олараг банк менежменти бир сыра 

кямиййят, кейфиййят вя ижтимаи эюстярижилярин йериня йетирилмясиня доьру 

истигамятлянир. 

Кямиййят эюстярижиляри банк фяалиййятинин идаря едилмясинин бцтцн 

сащяляриня аиддирляр. Банкын мцштяриляринин вя онларын щесабларынын сайы, 

яманятлярин, кредит гойулушларын, инвестисийаларын щяжми, банкын етдийи вя 

эюстярдийи ямялиййат вя хидмятлярин щяжми фяалиййятин цмуми нятижяляринин 
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тящли вя гиймятляндирилмясиндян ютрц истифадя едилян эюстярижилярин йалныз бир 

нечясидир.  

Кейфиййят эюстярижилярини бир нечя йеря айырмаг олар. Биринжи дястяни 

банкын мядахил вя мяхариж эюстярижиляри тяшкил едир. онлар васитясиля банкын 

мянфяятлилийи идаря олунур. Икинжи дястя вясаитлярин дювриййя сцряти, 

ямялиййатларын кечирилмясиня едилян хяржлярин ямяк тутуму, сянядлярин 

ишлянмяси сцряти эюстярижилярини ящатя едир. цчцнжц дястяйя банкын эюстярдийи 

хидмятляря щяжмжя, гурулушжа вя кейфиййятжя мцштярилярин тямин едилмяси 

дяряжяси эюстярижиляри дахилдирляр. Бурайа ишэцзар данышыгларын мяхфилийини, 

мялуматын горунуб сахланмасыны банкын тямин едя билмяси габилиййяти дя 

аид едиля биляр. 

Банк менежментинин диэяр хцсусиййяти онунла баьлыдыр ки, пул 

яманятляринин сащибляринин мянафеляринин мцдафия едилмяси мягсяди иля банк 

фяалиййяти дювлят тяряфиндян ян чох тянзимлянян бир сащядир. Банкларын 

фяалиййятини тянзимляйян ганунлардан башга, кредит мцяссисяляринин 

ликвидлийинин тямин едилмясиня йюнялдилян бир сыра мяжбури норматив сянядляр 

дя мювжуддур. Идаряетмянин тяшкил едилмяси нюгтейи-нязяриндян бу ня 

демякдир? 

Биринжиси, мцстягил сурятдя гярарларын гябул едилмясиндя мяжбури 

норматив сянядляря риайят едилмясиля шяртлянян мцяййянсяжиййяви олан чохсай 

мящдудиййятлярин мювжудлуьу. Икинжиси, пул базарында вязиййятин даима 

дяйишдийи шяраитдя менежерляр тяряфиндян банкын ликвидлийинин тямин едилмяси 

йолларынын ахтарылмасынын зярурилийи. 

Банк фяалиййятинин идаря едилмясинин хцсусиййяти идаряетмя сащясинин 

эениш олмасыдыр. Бурайа пул дювриййяси, макро вя микро сявиййялярдя кредит 

мцнасибятляри, пул ямялиййатлары кечирдикдя рисгин олмасы аиддирляр. Бу рисг 

пул базары вя демяли, онунла баьлы олан гурумлар цчцн сяжиййяви олан 

чохсайлы дахили вя харижи амиллярин мцряккяб гаршылыглы нцфуз етмяляриндян 

иряли эялир. она эюря дя банкда ян мцщцм гярарларын коллектив ясасда гябул 

едилмяси принсипи тятбиг едилир, мцмкцн олан рисгдян кредиторларын мцдафия 
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едилмясинин мцхтядиф цсулларындан истифадя едилир, кредит ямялиййатларынын 

кечирилмяси сащясиндя банкын баш идарясиля филиаллары арасында щцгугларын 

бюлцшдцрцлмяси тятбиг едилир. 

Мцштярилярля апарылан бир сыра иш вя банк ямялиййатларынын мцгавиля 

сяжиййяси дашымасы тякжя йцксяк иштисади щазырлыг дейил, щям дя 

психолоэийанын ясасларыны, щцгуг йазшы билмяйи, данышыглар апармаг 

габилиййятини, ишэцзарлыг етикасына бяляд олмаьы тяляб едир, йяни банк 

мцтяхяссисин щазырланмасынын хцсусиййятлярини шяртляндирир. 

Банк менежмнетинин истигамятлярини ики бюйцк щиссяйя айырмаг олар. 

Биринжи дястя банкын сялащиййятиндя олан игтисади просеслярин тяшкили вя идаря 

едилмясиля баьлы олан мясяляляри ящатя едир. Икинжи дястяйя ися банк 

коллективинин тяшкили вя идаря едилмяси мясяляляри аид едилир. Юз нювбясиндя бу 

сащялярин дя бир нечя истигамяти вар. Онларын ясасларынын мязмунуну 

арашдыраг. 

Банк менежментинин ян мцщцм щиссяси планлашдырмадыр. 

Планлашдырма просесиндя эяляжяк фяалиййяти мцяййянляшдирян бан сийасяти 

ишляниб щазырланыр. Бу ишин тяркиб щиссясини конкрет банкын инкишаф 

консепсийасынын формалашдырылмасы, мцвафиг дювр цчцн жари вязифялярин 

мцяйяйн едилмяси, онларын йериня йетирилмяси цзря тядбирлярин ишляниб 

щазырланмасы тяшкил едир. банк сийасятинин тяркиб щиссяслярини кредит, 

инвестисийа, фаиз сийасяти тяшкил едир. бурада банк инкишафынын кямиййят, 

кейфиййят вя сосиал эюстярижиляринин дяйишмя перпективляринин, банкын фяалиййят 

принипляринин, ишин тяшкил едилмяси цсулларынын мцяййян едилмяси мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Мцасир шяраитдя щеч дя бцтцн йени йаранмыш 

коммерсийа банклары щяртяряфли ишляниб щазырланмыш фяалиййят сийасятиня малик 

дейилляр. 

Игтисади жящятдян ясасландырылмыш банк сийасятинин ишляниб 

щазырланмасындан ютрц ян азы цч мясяляни – тяшкилати, игтисади вя информасийа 

мясялялярини айдынлашдырмаг тяляб олунур.  
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Тяшкилати мясяля ясас идейанын мейдана эялмясиндян башлайараг онун 

конкрет тядбирляр вя эюстярижилярдя тяжяссцм тапана гядяр планлашдырма вя 

банк сийасяти механизминин ишляниб щазырланмасы вя мяшьул олан бюлмянин 

йарадылмасыны нязярдя тутур. 

Банк фяалиййятинин планлашдырылмасы пул базарындакы вязиййятин вя 

банкын имканларынын дярин тящлилиня ясасланыр. 

Активлярин идаря едилмяси банк менежментинин мцщцм истигамятляриня 

аиддир. О, банкын мцвафиг мцддят цчцн нязярдя тутулан сийасятини щяйата 

кечирир. Активлярин идаря едилмяси просесиндя икили мягсяд (вязифя) гойулур: 

балансын ликвидлийиня риайят етмякля банкын мянфяятли ишини тямин етмяк. Бу 

вязифя йалныз йаранан вязиййятин даими тящлили ясасында активлярин 

гурулушунун дяйишмясиня йюнялдилмиш мягсядйюнлц тядбирляр ясасында 

йериня йетириля биляр. Мялумдур ки, мцхтялиф активляр банка мцхтялиф мянфяят 

эятирир, мцхтялиф рисг дяряжясиня маликдирляр. Буна эюря дя банклар бцтцн 

активляри вясаитлярин гойулуш мцддятиндян, онларын мянфяятлилийи вя рисг 

дяряжясиндян асылы олараг тясниф етмялидирляр. 

Пассивлярин идаря едилмяси менежментин мцстягил истигамятидир вя 

ашаьыдакы мясяляляри щялл едир: 

мяжбури ещтийатларын йарадылмасыны тямин едян вясаитляри истисна 

етмякля банкда эялир эятирмяйян вясаитлярин олмасына йол вермямяк; 

банкын мцштяриляр гаршысында мцвафиг ющдяликлярини йериня 

йетирмякдян вя актив ямялиййатларыны инкишаф етдирмякдян ютрц зярури олан 

кредит вясаитлярини ахтарыб тапмаг; 

«ужуз» вясаитляр жялб етмяк щесабына банкын мянфяят ялдя едилмясини 

тямин етмяк. 

Бу мясялялярин щяр бирисинин йериня йетирилмясинин хцсуси цсуллары вя 

йоллары вар. Онлар арасында депозит фаизи, гойулушун мцддятиндян асылы 

олараг онун диференсиасийасы мцщцм йер тутур. Лакин тякжя щяжмляринин 

артырылмасы дейил, щям дя нювляринин мцхтялифлийи мянасыны верян банкын 

пассив ямялиййатларынын инкишаф етдирилмяси юзцнцн илкин ясасы кими пул вя 
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малиййя базарынын мювжудлуьуну, мцлкиййятин юзялляшдирилмясинин 

сцрятляндирилмясини, пул дювриййясинин сабитлийини нязярдя тутур. 

Банк вясаитляринин идаря едилмяси онун ликвидлийини вя юдяниш 

габилиййятини тямин етмякдян ютрц мцщцм ящямиййят кясб едир. Актив 

ямялиййатларыны эенишляндирдикжя вя депозитлярин щяжмини артырдыгжа банкын 

юзцнямяхсус капиталыны артырмаг зяруриййяти йараныр. Юзцнямяхсус 

капиталын идаря едилмяси онун кафилик мейарларынын вя бу кафилийин 

гиймятляндирилмяси эюстярижиляринин мцяййян едилмясини нязярдя тутур. 

Банкын бурахдыьы сящмляр цзря дивидентляр сийасяти юзцнямяхсус капиталын 

идаря едилмясинин сямяряли алятидир. Дивидентлярин артырылмасы сящмлярин 

гиймятинин галхмасына эятирир вя демяли, ялавя сящмлярин сатылмасы вя 

юзцнямяхсус капиталын артырылмасы имканыны йарадыр. 

Банк фяалиййятинин мянфяятлийинин идаря едилмяси онун эялир вя 

хяржляриня, вясаитлярин жялб едилмяси цзря едилян максимал хяржляря, 

кредитляшмя вя инвестисийалардан ялдя едилян эялирляря, малиййя нятижяляринин 

сабитлийинин тямин едилмясиня, итки вермяк рисгиня, нязарятин олмасыны 

нязярдя тутур. 

Рисгин идаря едилмяси просесиндя щялл едилян башлыжа мясяляляр 

бунлардан ибарятдир: 

а) рисгин мцмкцн олан щаллары мцяййян едилсин; 

б) ещтимал едилян зярярин мигйаслары гиймятляндирилисин; 

в) онун габагланмасы йоллары вя йа юдянилмя мянбяляри тапылсын. 

Рисгин идаря едилмяси яввялки дюврлярдя зярярин баш вердийи бцтцн 

щалларда юйрянилмяси, конкрет мцштяри цчцн онун баш веря билмяси 

ещтималынын прогнозлашдырылмасы, мцмкцн ола билян зярярин гаршысынын 

алынмасы вя йа юдянилмяси цсулларынын габагжадан ясаслындырылмасы цзяриндя 

гурулур. 
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3.3. Банк риск менежментинин тякмилляшдирилмяси 

 

Мцасир шяраит банкларын игтисадиййатын реал сектору иля даща сых гаршылыглы 

ялагясини тяляб едир. Бурада цстцн истигамятлярдян бири, даща чох рискля 

мцшайият олунан мцштяриляря верилян ссудалар вя онлара тяклиф едилян диэяр 

банк мящсулларыдыр. Банклар мцштярилярин бизнесиндя баш веря биляжяк 

рисклярин ясас щиссясини юз цзярляриня эютцрмцш олурлар. Анжаг банкларда 

рисклярин идаря олунмасы щеч дя щямишя истянилян нятижяни вермир. 

Бцтцн йухарыда гейд олунанлар банк ямялиййатлары цзяриндя нязарятин 

мцхтялиф формаларынын, биринжи нювбядя аудитин тякмилляшдирилмяси зярурилийини 

диктя едир. 

Bank menecmenti idarəetmənin xüsusi sahəsi olmaqla, bazar 

iqtisadiyyatının inkişafı şəraitində ortaya çıxır. Bank əməliyyatlarının inkişaf 

etmiş ölkələrdə olan əməliyyatlar səviyyəsinə çatdığı mərhələdə bu xidmətlərə 

qiymətli kağızlarla, kredit kartları ilə, valyuta ilə əməliyyatlar, digər 

kommersiya bankları və strukturlarının səhmlərinin yerləşdirilməsinə kömək, 

müştərilərə onların vəsaitlərinin səmərəli yerləşdirilməsində xidmət, investisiya 

layihələrinin qiymətləndirilməsi, lizinq, faktorinq və digər əməliyyatlar aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, belə şəraitdə bankın nizamnamə kapitalı digər 

kommersiya bankları üçün ehtiyyat fonduna çevrilə bilər. Bank menecmenti bu 

və ya digər proqrammı sadəcə olaraq kreditləşdirmir, həmçinin kreditlərin necə 

sərf olunmasına nəzarət edir. Xüsusən isə, onların hansı məqsədlərə sərf 

olunmasına və vaxtında geri qaytarılmasına nəzarəti öz üzərinə götürür. 

Ümumi şəkildə bank menecmenti bankın strateji və taktiki planlaş-

dırması, təhlil, tənzimləmə və bank fəaliyyətinə nəzarətlə əlaqədar olan 

münasibətlərin, maliyyə resurslarının, marketinq fəaliyyətinin, bank 

əməliyyatlarının yerinə yetirən işçi qrupunun idarəolunmasını tərənnüm edir. 

Bank menecmenti kommersiya banklarının öz funksiyalarını yerinə 

yetirmələri ilə bilavasitə bağlı olan praktiki fəaliyyətdir. Bu aspektdə bank 
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menecmenti idarəedici obyektlərə: bankın aktiv və passiv əməliyyatlarına, 

hesablama-kassa əməliyyatlarına, normativ maliyyə göstəricilərinin yerinə 

yetirilməsinə, daxili audit və nəzarətə təsir sistemi kimi çıxış edir. 

Beləliklə bank menecmenti bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda olan 

aşağıdakı parametrlər sistemini təşkil edir: 

� İqtisadi-maliyyə göstəriciləri; 

� Bankın qarşısında duran məsələlərin həllinə cavab verən təşkilati 

quruluş; 

� Bank məhsullarının texnoloji-funksional idarəedilməsi. 

Нər bir bank öz fəaliyyətində daxili nəzarət mexanizmlərinin 

adekvatlığını təmin etmək məqsədilə aşağıdakı əsas prinsipləri və qaydaları 

rəhbər tutmalıdır: 

a) Mükəmməl təşkilati struktur; 

b) Zəruri siyasət və uçot qaydaları; 

c) Aktivlərin qorunması üçün tədbirlər; 

d) Daxili audit üzrə səmərəli proqram. 

Bank işinin və siyasətinin ümumi strateji istiqamətlərinin, о cümlədən 

daxili nəzarət siteminin yaradılması və həyata keçirilməsi, habelə bank 

əməliyyatlarının düzgün və səmərəli aparılması üçün bankın Müşahidə şurası və 

İdarə Heyəti məsuliyyət daşıyır. Bankın Maliyyə-təftiş komissiyası isə bankın 

qanunlara, normativ aktlara, habelə bankın özünün siyasətinə və qaydalarına 

əməl edilməsini təhlil etmək məqsədilə, onun əməliyyatlarının müntəzəm 

auditinin keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. 

Daxili nəzarət mexanizmləri bank fəaliyyətində potensial səhvlərin, 

nöqsanların və itkilərin vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınmasının, bank 

risqlərinin minimuma endirilməsinin mühüm vasitəsidir. Daxili nəzarət 

mexanizmlərinin yaradılması bank əməliyyatlarının etibarlılığı, təhlükəsizliyi, 

səmərəliliyi və qanunvericiliyə uyğunluğunu təmin etmək üçün zəruridir. 
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Təşkilati struktur bankda səlahiyyətlərin və vəzifələrin dəqiq və aydın 

bölgüsünü nəzərdə tutur. Müşahidə şurası tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq 

siyasətdə, məsələn kreditlərin verilməsi, investisiyaların həyata keçirilməsi, 

yaxud ticarət (valyuta, qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı) və s. əməliyyatlarının 

aparılması üçün işçilərin səlahiyyətləri aydın və dəqiq reqlamentləşdirilməlidir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bankın hər bir işçisi tərəfindən aparılan kreditləşmə, 

investisiya, valyuta və qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı və s. əməliyyatlarının 

həcmi məhdudlaşdırılır. Bu məhdudlaşdırma limitlərlə müəyyənləşir. Bunun 

üçün: 

❖ limitlər üzrə monitorinq və hesabat sistemləri yaradılmalıdır; 

❖ müntəzəm surətdə rəhbərliyə, Müşahidə şurasına və Maliyyə-təftiş 

komissiyasına siyasətə əmə1 edilməsi barədə hesabatlar təqdim edilməlidir. 

Нər bir kommersiya bankının ayrı-ayrı fəaliyyət növü üzrə müvafiq 

siyasət və daxili prosedur qaydaları işlənib hazırlanır, habelə həmin siyasətə və 

qaydalara əməl olunmasına nəzarət etmək üçün adekvat nəzarət sistemləri 

müəyyənləşdirilir: 

❖ hər bir siyasət Müşahidə şurası tərəfindən təsdiq olunur; 

❖ hər bir siyasət ən azı ildə bir dəfə yenidən nəzərdən keçirilir; 

❖ bütün əməkdaşlar bankın siyasəti ilə və onların sahəsinə aid olan 

qaydalarla tanış olur; 

Bank menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Kredit 

təşkilatlarında minimum aşağıdakı daxili siyasət, prosedur və qaydaların işlənib 

hazırlanması zəruridir: 

❖ bankın idarəetmə strukturu və qərarların qəbul edilməsi prosedurları; 

❖ bankın ayrı-ayrı struktur bölmələri və əməkdaşları arasında hüquq və 

vəzifələri reqlamentləşdirən sənədlər; 

❖ bankın daxili audit xidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən qaydalar; 
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❖ bankın kredit siyasətini, vəsaitlərin cəlb edilib yerləşdirilməsini 

tənzimləyən qaydalar; 

❖ bankın likvidliyinin, aktiv və passivlərinin idarə olunması siyasəti; 

❖ qiymətli kağızların buraxılması və investisiya siyasəti; 

❖ müştəri hesablarının açılması və hesabların aparılması qaydaları; 

❖ kompüter sistemləri, onları istifadəsi və təhlükəsizliyinin qorunması 

qaydaları; 

❖ kadr siyasəti; 

❖ digər siyasət, prosedur və qaydalar. 

Qyed etmək lazımdır ki, bu siyasət qüvvədə olan qanunvericilik Mərkəzi 

Bankın təlimat, qaydalar və normativ göstərişlərinin tələblərə cavab verməlidir. 

Bankın rəqabət qabiliyyətli və yüksək səviyyədə fəaliyyətini tənzimləmək 

məqsədilə bankın daxilində işçilərin vəzifələri elə bölünülməlidir ki, hər bir 

əməliyyatın əvvəlindən sonunadək onunla bir məşğul olmasın, yəni hər bir 

əməliyyatın icrası və həmin əməliyyat nəzarət eyni şəxs tərəfindən aparılmasın. 

Yəni, kreditlərin səndləşdirilməsi ilə məşğul olan bank əməkdaşı, kredit vəsaiti 

vermək səlahiyyətlərinə malik olmalı deyil. Və yaxud, müxbir hesablarla əməliv 

aparan bank işçisi, bu əməliyyatları balans və şəxsi hesablara işləyə məz və s. 

Bankın kadr siyasəti yürüdülərkən vəzifələr periodik olaraq birini əvəz 

edir. Onu da nəzərə alaq ki, bu prosesin səmərəli olması əvəzetmənin müddəti 

kifayət qədər uzun olmalıdır. Həmçinin bankın bütün əməkdaşları,  hətta rəhbər 

işçiləri də birbaşa ildə azı iki fasiləsiz öz iş yerlərini tərk etməlidirlər ki, 

(məzuniyyət vaxtı) bu müddətdə onların işini başqa əməkdaşlar yerinə 

yetirsinlər. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

 

Artıq keçid dövrünü arxada qoymuş və dünya iqtisadi böhranından uğurla 

keçmiş Azərbaycanda son dövrlər bank sisteminin inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində sistemli tədbirlərin görülməsi gələcəkdə bank fəaliyyətinin daha 

da sürətləndirilməsini və inkişafını şərtləndirir. 

Antiböhran tədbirləri sırasında 2009-cu ildə «Mərkəzi Bank haqqında»  

qanuna edilən dəyişikliklər mühüm rol oynayıb. 

Mütləq qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın qan-damar sistemi sayılan 

banklar, bank əməliyyatları, bank sistemi hər bir ölkənin, dövlətin iqtisadi 

inkişafında mühüm rol oynayır. Bu xüsusiyyət xüsusilə iqtisadiyyatda  baş verən 

tənəzzül, böhran, qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə özünü daha çox büruzə 

verir. 

Beləliklə, uğurla həyata keçirilən inkişaf və modernləşmə strategiyası 

nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan bankları dünya ölkələrində 

tüğyan edən qeyri-sabit makroiqtisadi şəraitdə  də yüksək dayanıqlıq nümayiş 

etdirərək müvazinətini itirmədi və sosial inkişaf səviyyəsini qoruya bildi. 

Ölkəmizdə güclü sabitlik potensialının yaradılması şəraitində gücləndirilən 

antiböhran tədbirləri maliyyə-bank sektorunda da sabitliyin qorunmasında da 

yaxşı imkanlar yaratdı. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, banklarlın fəaliyyət istiqamətində bank-risk 

menecment sisteminin yaradılması və strateji planlaşdırma, məqsəd və 

vəzifələrin düzgün seçilməsi və onlara səmərəli surətdə nail olmaqda müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. İstənilən fəaliyyət sferasına malik təşkilatda idarəetmə 
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qərarlarının qəbul edilməsi yaranmış vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyi 

prosesini təmin edir. 

Son dövrlərdə Azərbaycanda bir tərəfdən maliyyə-bank sisteminin inkişaf 

etdirilməsi istiqamətiəndə sistemli tədbirlərin görülməsi, makroiqtisadi 

sabitliyin davamlı inkişafı, gələcək dövr üçün bank fəaliyyət inkişafının strateji 

proqramının işlənib hazırlanmasına nail olunmalıdır. Şübhəsiz ki, qeyd olunan 

tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə maliyyə-

bank sistemi də daxil olmaqla beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi bu 

proqramda öz əksini tapmalıdır. 

Fikrimizcə, makroiqtisadi səmərədən maksimum istifadə etməklə və bu 

səmərəlnin qeyri-neft sektorunun, daxili investisiyaların, regionların inkişafına 

yönəldilməsi xüsusi aktuallıq kəsb etməlidir. 

Hər bir müstəqil iqtisadiyyatın real ünsürlərindən olan bank sistemi 

müəyyən mənada real iqtisadiyyatın barometridir. Məhz bu baxımdan da bank 

sisteminin idarə olunması mexanizminin təkmilləşdirilməsinə xüsusi yer 

verilməlidir. 

Banklarda bank-risk menecmenti sistemi qurularkən  aşağıdakılar nəzərə 

alınmalıdır: 

1. bankların missiyası, strateji, taktiki hədəfləri; 

2. bankın menecment və əməliyyat prosesləri; 

3. bankdaxili təşkilati strukturu; 

4. banklarda risklərlə əlaqə və onların bir-birinə təsiri; 

5. böhran vəziyyətlərində bankın dəstəklənməsi tədbirləri və s. 

Bunlardan başqa makroiqtisadi səmərədən istifadə etmək məqsədilə 

banklarda risklərin idarəedilməsi və bank risk-menecmentinin yaradılması 
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sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bankın daxili audit bölməsi 

tərəfindən qiymətləndirilməli və nəticələr barədə bankın Audit Komitəsinə 

hesabat verilməlidir.  
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SUMMARY 

 

 

Currently the reforms related to all the fields of economy involve all the 

areas of life, particularly banking sector played an exceptional role in socio-

economic relations system. Because financial system of each country initially 

responds adequately to growth or decline in its economy and thus creates 

condition to advance programming. 

In recent years, crisis in the world, unstable macroeconomic environment in 

economy impact on banking sector of the world countries and in recent years, 

conducted scientific-research works in this area are significantly increasing. From 

this point of view, applied the master thesis topic is relevant.  

Because, The banking system has an important role in the development of 

economy. It should be noted that, the economy of Azerbaijan shown itself as a 

instability island in unstable macroeconomic environment happened in the world 

countries. It is the result of successful policy that Azerbaijan banking sector 

implemented quite prepared and strong defense and this rational macroeconomic 

and monetary policy was possible as a result of the proactive management of 

bank risk. 

All these increase stability in the macroeconomic and the banking sector by 

strengthening significantly of “safety pillow” of dynamically developing Azerbaijan 

economy. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Реформы, проводимые во всех областях экономики в настоящее время, 

охватывают все сферы персонала, а в особенности и финансово-банковский 

сектор, являющийся исключительной ролью в системе социально-

экономических отношений. Потому что, первоначально именно финансовая 

система каждой страны, дав адекватную реакцию подъему или упадку, 

произошедшему в ее экономике, заранее создает условия для 

программирования.  

Кризис и нестабильная макроэкономическая среда в экономики, 

произошедшие в мире за последние годы, не прошли стороной и финансово-

банковский сектор стран мира и значительно возросли научно-

исследовательские работы, рассмотренные в этой области за последнее 

время. С этой точки зрения тема магистерской диссертации представляется 

актуальной.  

Потому что деятельность финансово-банковской системы в развитии 

экономики имеет большое значение. Следует отметить, что экономика 

Азербайджана, в нестабильной макроэкономической среде проживания 

стран мира, показала себя как остров стабильности в кризисе. Результатом 

успешной политики является то, что банковский сектор Азербайджана в 

нестабильной макроэкономической среде мира осуществил достаточно 

подготовленную и сильную защиту, и рациональная макроэкономическая и 

монетарная политика стала возможной благодаря превентивному 

управлению финансово-банковских рисков.  

Все это увеличило стабильность макроэкономики и финансово-

банковского сектора, значительно увеличив «подушку безопасности» 

экономики динамически развивающегося Азербайджана.  
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Magistratura Mərkəzi» 

«Maliyyə» fakültəsinin, «Bank işi» ixtisası 602XİQ  magistri  

Nur-Ay Aytəkin Bayram qızının«Qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə 

kommersiya banklarında risk-menecment sisteminin yaradılması 

xüsusiyyətləri» mövzusunda magistr dissertasiya işinin  

 

R E F E R A T I 

 

 

Mövzunun aktuallığı.Hal-hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələrində aparılan 

islahatlar həyatın bütün sahələrini, xüsusilə də sosial-iqtisadi münasibətlər 

sistemində müstəsna rolu olan maliyyə-bank  sektorunu da əhatə edir.  

Son illərdə isə dünyada baş verən böhranları, iqtisadiyyat qeyri-sabit 

makroiqtisadi mühit, dünya ölkələrinin maliyyə-bank sektorundan da yan 

ötüşməmiəşdir və bu sahədə son dövrlərdə araşdırılan elmi-tədqiqat işləri xeyli 

artmaqdadır. Bu baxımdan yerinə yetirilən magistr dissertasiyasının mövzusu 

aktual məsələyə həsr edilib.Çünki, iqtisadiyyatın inkişafında maliyyə-bank 

sisteminin fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Problemin öyrənilmə səviyyəsi. Qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə, maliyyə 

böhranı şəraitində maliyyə-bank sisteminin fəaliyyətinə aid fikirlərə, elmi 

nəzəriyyələrə geniş yer verilmişdir. Belə ki, K.Marks, P.Samuelson, S.A.Bilinyakın, 

O.İ.Lavruşin eyni zamanda Ə.Bayramov, D.Bağırov, Z.Məmmədov, R.Rzayev, 

Z.İbrahimov, Ş.Abdullayev, E.Sadıqov və s. bu sahədə geniş elmi araşdırmalar 

aparmışlar. 
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Tədqiqatın predmeti və obyekti. Tədqiqatın predmeti qeyri-sabit 

makroiqtisadi mühitdə kommersiya banklarının dayanıqlı inkişafının təmin 

olunması, möhkəmləndirilməsi kimi əhəmiyyətli məsələlərin təsbitidir. 

Tədqiqat işinin obyekti kimi isə qeyri-sabit makroiqtisadi şəraitdə banklarda 

risk menecment sisteminin fəaliyyətinin reallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi 

mexanizmi seçilərək tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi-nəzəri və metodoloji əsasını – respublikanın və xarici 

ölkələrin iqtisadçı alimlərin elmi əsərləri, ölkəmizin müvafiq qanunverici aktları, 

Mərkəzi Bankın normativ sənədləri təşkil edir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. Tədqiqat işinin elmi yeniliyi  - böhran şəraitində 

kommersiya banklarının fəaliyyəti kompleks formada tədqiq olunmuş və onun 

əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

• qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə  kommersiya banklarında risk-

menecment sisteminin təkmilləşdirilməsi elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır; 

• qeyri-sabit makroiqtisadi şəraitdə kommersiya banklarının fəaliyyətində 

yaranan risklərin səbəbləri elmi araşdırmalarla tədqiq edilmişdir. 

İşin quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, 3 fəsil, 9 sual, 6 cədvəl, 4 sxem, 

nəticə və təkliflər, ədəbiyyat siyahısı, rus və ingilis dilində xülasədə də daxil 

olmaqla86səhifədən ibarətdir. 
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