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G İ R İ Ş 

 

Kommersiya bankları bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühüm rol oynayır. Onlar 

bank qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün əməliyyatları yerinə yetirir. 

Kommersiya banklarının öz müştərilərinə göstərdiyi xidmətləri kassa hesablaşma 

xidməti, əmanət, kredit, investisiya vasitəçilik xidmətləri kimi bir neçə iri qrupa 

bölmək olar. 

Banklar pul vəsaitlərinin toplanılması, kreditlərin verilməsi, pulla hesab-

laşmaların həyata keçirilməsi,dövriyyə üçün kredit vəsaitlərinin emissiyası, 

müxtəlif qiymətli kağızların buraxılması və s. funksiyalarını yerinə yetirən xüsusi 

institutlardır. Banklar əmtəə-pul təsərrüfatının ayrılmaz hissəsidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bank resurslarının formalaşması, onun 

strukturunun optimallaşdırılması prosesləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kommersiya bankları bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühüm rol oynayır. Onlar bank 

qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün əməliyyatları yerinə yetirir.  Banklar öz 

mövcudluğunu və fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün maliyyə 

resurslarına malik olmalıdır. Bank yalnız özünün malik olduğu sərbəst resurslar 

həcmində kredit verə bilər, gəlir gətirən başqa aktiv əməliyyatlar həyata keçirə və 

ya öz digər hərəkətlərini yerinə yetirə bilər. Müvafiq olaraq bankların resurslarının 

yaradılması əməliyyatları, onların yerləşdirilməsi əməliyyatları bankların 

fəaliyyətində mühüm rol oynayırlar. 

Bank yalnız özünün malik olduğu sərbəst resurslar həcmində kredit verə bilər, 

gəlir gətirən başqa aktiv əməliyyatlar həyata keçirə və ya öz digər hərəkətlərini 

yerinə yetirə bilər. Banklar öz mövcudluğunu və fəaliyyətini təmin etmək üçün 

maliyyə resurslarına malik olmalıdır. Müvafiq olaraq bankların resurslarının 

yaradılması əməliyyatları – passiv əməliyyatlar onların yerləşdirilməsi 

əməliyyatları – aktiv əməliyyatlara münasibətdə birinci və həlledici rol oynayırlar, 

məntiqi olaraq onların sələfi kimi çıxış edirlər və gəlir gətirən əməliyatların həcmi  

və miqyasını  müəyyən edirlər. 
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Bütün təsərrüfat subyektləri kimi banklar da öz fəaliyyətini təmin etmək üçün 

lazım olan müəyyən miqdar pul vəsaitləri və material aktivlərinə malik olmalıdrlar.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bank resurslarının formalaşması, onun strukturunun 

optimallaşdırılması prosesləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yaranma mənbəyi 

nöqteyi-nəzərindən bu resurslar bankın xüsusi kapitalından və müəyyən müddətə 

kənardan cəlb olunmuş (digər şəxslərdən borc götürülmüş) vəsaitlərdən ibarət 

olurlar. Kommersiya banklarının resurs tərkibi xüsusi və cəlb olunmuş vəsaitlərdən 

ibarətdir. Xüsusi vəsaitlər nizamnamə kapitalı, bank fondları və bölüşdürülməmiş 

mənfəətdən, cəlb olunmuş vəsaitlər isə depozit və qeyri-depozit mənbələrindən 

cəlb olunmuş vəsaitlərdən ibarət olur. Ayrı-ayrı bankların resurs strukturu bir-

birindən çox fərqlənir. Bu, hər bir konkret bankın fəaliyyətinin spesifik 

xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Bura kapitalın həcmindəki fərqlər, xidmət etdiyi 

müştərilərin miqdarı və xarakteri, regional və digər xüsusi şərait və s. aiddir. 

Onlar özlərinin borc öhdəliklərini (depozit, əmanət və s.şəklində) 

yerləşdirərək bunun nəticəsində mobilizə etdikləri vəsaitləri başqalarının 

buraxdıqları borc öhdəlikləri və qiymətli kağızlarının alınmasına sərf edirlər. 

İkincisi, banklar hüquqi və fıziki şəxslər qarşısında üzərinə götürdükləri şərtsiz 

borc öhdəliklərini qəti müəyyən edilmiş borcdan ayırırlar. Bankları maliyyə 

risklərinin subyekti kimi başqa subyektlərdən fərqləndirən iki vacib cəhət vardır. 

Birincisi, banklar цчцн borc öhdəlikləri üzrə ikili mübadilə xarakterikdir.  

Tənzimləmə alətlərinin müxtəlifliyini bir sıra struktur və makroiqtisadi 

amilləri özündə əks etdirir: ötən illərdə yaranmış vəziyyəti, alətlərin işlənməsinin 

ümumi iqtisadi şəraiti, banklararası və pul bazarlarının xüsusiyyətlərini, bank 

sektorunda və qiymətli kağızlar bazarında rəqabətin səviyyəsini, maliyyə bazarının 

infrastrukturunun səmərəliliyini və onun banklar üzrə bölüşdürülməsini, bank 

ehtiyatlarının dəyişməsinin səbəbləri, miqyası və müddəti. 

Bu şübhəsiz ki, müxtəlif alətlərin tətbiq olunmasının miqyaslarının 

koordinasiyasını tələb edir. Mərkəzi Bank bir qayda olaraq pul siyasətinin bir neçə 

alətindən istifadə edir.  
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Kommersiya banklarının və digər maliyyə təsisatlarının fəaliyyət istiqamətləri 

məhz bu şəraitdən asılı olur. Son nəticədə isə bu fəaliyyət istiqamətləri ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına təsir edir. Mərkəzi Bank ölkə iqtisadiyyatını birbaşa 

deyil, yəni bilavasitə pul-kredit sistemi vasitəsi ilə tənzimləyir. Buna görə də kredit 

sisteminin milli xüsusiyyətləri Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatı tənzimləmə dərəcəsini 

müəyyənləşdirir, eyni zamanda Mərkəzi Bankın fəaliyyət şərtlərinə təsir edir.  О 

ölkədə fəaliyyət göstərən bütün kredit təsisatlarına müxtəlif vasitələrlə təsir edərək 

onların fəaliyyəti və maliyyə sabitliyinin təminatı üçün normal şərait yaradır.  
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FƏSİL 1. BANKIN SABİTLİYİ  MEXANİZMİ 

 

1.1.Bankın sabitliyi anlayışı və onun xüsusiyyətləri 

 

Bank bir tərəfdən müxtəlıf kateqorıyalı hüquqı və fızıkı şəxslər sərbəst pul 

vəsaıtlərını cəlb edərək öz resurs bazarını formalaşdırır, dıgər tərfdən ısə onları öz 

adından və qaytarlıma, müddətlılık və ödənışlılık (faız gətırmə) şərtılə yerləşdırır 

(borc verır) və dıgər gəlır gətırən aktıv əməlıyyatlar üçün ıstıfadə edır. Bır 

təsərrüfat subyektı olaraq bank müəyyən mıqdarda resurslara malık olmadan öz 

fəalıyyətını həyata keçırə bılməz. Bank resursları bank fəalıyyətının ən vacıb 

elementlərıdır. Bank öz əməlıyyatlarını, yalnız mövcud resursları həcmındə həyata 

keırə bılər. Buna görə də, bazarşərtlərındə məhz bankların sərəncamında olan 

vəsaıtlərın həcmı və keyfıyyət tərkıbı onun fəalıyyətının mıqyasını və 

ıstıqamətlərını müəyyən edır. Bütün bu deyılənlərlə əlaqədar olaraq, resurs 

bazasının formalaşdırılması onun strukturunun optımallaşdırılması, stabıllıyının 

təmın olunması məsələlərı bankların fəalıyyətındə çox aktuallaşaraq həyatı 

əhəmıyyət kəsb edır. Bu əməlıyyatların xarakterı bankın resurs bazarının keyfıyyət 

tərkıbındən cıddı olaraq asılıdır. Məsələn, qısa müddətə cəlb olunmuş resurslarla 

uzunmüddətlı kredıt qoyuluşları həyata keçırmək mümkün deyıl. 

«Kredıt resursları» anlayışı hər şeydən əvvəl bank sıstemının fəalıyyətını əks 

etdırır, hərçənd sərbəst pul vəsaıtlərının mülkıyyətçılərı sırasında ıqtısadı 

münasıbətlərın başqa subyektlərı də vardır. Ayrıca götürülmüş kommersıya 

bankının resursları həmın məqamda bankın öz kredıt fəalıyyətını həyata keçırmək 

və dıgər aktıv əməlıyyatlarını aparmaq üçün malık olduğu pul vəsaıtlərındən 

ıbarətdır. Məsələn, əhalının pul əmanətlərı yalnız qısmən, müəyyən şərtlər ılə 

bankın müvəqqətı ıstıfadəsınə keçır, lakın bu zaman əmanətçılər öz vəsaıtlərının 

mülkıyyətçılərı kımı qalırlar. Banklar tərəfındən hüquqı şəxslərın depozıtlərının 

cəlb edıldıyı halda da oxşar vəzıyyət yaranır, qıymətlı kağızlar ılə əməlıyyatların 

aparılması zamanı ısə bank sıstemı fond bazarı ılə münasıbətlərə gırır. Eynı 

zamanda bırlıkdə götürülən bütün kommersıya banklarının resursları pul 
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vəsaıtlərının cəlb edılməsı və bölüşdürülməsı ılə bağlı münasıbətlərı əks etdırən 

xüsusı ıqtısadı anlayışlar. Lakın ssuda fondundan fərqlı olaraq, bu resursların cəlb 

edılməsı və yerləşdırılməsı mərkəzləşdırılmış dövlət ıdarəetməsınə tabe olmur, 

bazar şərtlərınə uyğun olaraq müstəqıl fəalıyyət göstərırlər.  

Ona görə də fıkrımızcə, bütün bu vəsaıtlərın formalaşdırılması və ıstıfadəsı 

prosesını ındıkı şəraıtdə «ssuda kapıtalı bazarı» anlayışı daha dəqıq əks etdırır. 

Banklardan başqa, müxtəlıf kredıt ıdarələrı, habelə ayrı-ayrı hüquqı və fızıkı 

şəxslər də pul ssudaları verə bılərlər. Ssuda vəsaıtlərının ümumı mıqdarı bankların 

kredıt resurslarından çoxdur. Kredıt sahəsının ınkışafı ılk növbədə bank sektorunun 

ınkışafı ılə, kredıt resurslarının hərəkətı ısə bank resurslarının hərəkətı ılə 

müəyyənləşəcəkdır. Burada qeyd etmək lazımdır kı, şübhəsız, bank resurslarının 

bır hıssəsı bankların öz maddı bazasını yaratması üçün ıstıfadə edılır, yənı maddı 

aktıvlərə qoyulur. Bank resursları dedıkdə, bankların müxtəlıf malıyyə 

vəsaıtlərının köməyı ılə cəlb etdıklərı sərbəst pul kapıtalları və əmanətlər başa 

düşülür. Bunlar malıyyə aktıvlərının müxtəlıf növlərınə yerləşdırmək üçün ıstıfadə 

edılə bılər. Banklar üçün maddı dəyərlılərə qoyuluşlar onlara mənfəət gətırməyən 

hərəkətsız aktıvlərdır. Onların genışləndırılməsı resurslarının «dondurulması» və 

gəlır bazasının azalması deməkdır. 

O, başqa mənbələrdən fərqlı olaraq, daıma gerı qaytarılmayan xarakter 

daşıyır, bankın yaranması və fəalıyyət göstərməsı üçün zərurı şərt olur, yənı bankın 

mövcudluğunun ılk günündən arxalandığı təməl kımı çıxış edır. Bankın xüsusı 

kapıtalı bankın öhdəlıklərdən azad olan xüsusı əmlakıdır (vəsaıtıdır).  

Cəlbedılmə mənbələrınə görə bank resurslarını öz resurslarına və borc 

resurslarına bölmək olar. Bankın öz kapıtalı səhmlərın buraxılması əsasında, yaxud 

bankın ıştırakçıları arasında payların bölüşdürülməsı yolu ılə formalaşdırır.     

Adətən xüsusı vəsaıtlər bankın resurslarında az hıssənı təşkıl edırlər. Onun 

payı təqrıbən 10-30% arasında olur. Buna baxmayaraq xüsusı kapıtal bankı üçün 

bır sıra həyatı əhəmıyyətlı funksıyaları yerınə yetırır kı, bu da öz növbəsındə 
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bankın normal fəalıyyətı və gələcək ınkışafı üçün əlverışlı şəraıt yaradılmasında 

xüsusı kapıtalın böyük rol oynadığını göstərır. 

 Bankın xüsusı kapıtalının mahıyyətı də bu funksıyalarda təzahür edır. 

Daımı xarakterə malık olduğu üçün xüsusı kapıtal, vəsaıtlərının hesabına 

bankın aktıv əməlıyyatlarının əhəmıyyətlı hıssəsı malıyyələşdırılən əmanətçı və 

kredıtorların maraqlarının əsas müdafıə vasıətsı kımı çıxış edır. Müdafıə 

funksıyası- bankın xüsusı kapıtalının əsas, baş funksıyasıdır. O, faktıkı olaraq 

xüsusı kapıtalın bütün elementlərının ümumı cəhətıdır. Bank təcrübəsındə xüsusı 

kapıtala elə bırvəsaıt kımı baxılır kı, onun həcmı çərçıvəsındə bank öz 

öhdəlıklərınə görə təmınat verır. Bu, onlara bankın ləğv edılməsı halında ıtgılərını 

ödəməyə ımkan verır. 

Qaytarılmaz xarakterə malık olduğu üçün o, ırı gözlənılməz ıtkılərın meydana 

çıxmasına baxmayaraq, bank rəhbərlıyı tərəfındən yaranmış problemələr həll 

olunana qədər carı ıtkılərı kompensasıya edərək, banka öz əməlıyyatlarının həyata 

keçırməyə ımkan verır. Eynı zamanda xüsusı kapıtal bankın özünü müflısləşmədən 

qoruyan vasıtə kımı xıdmət göstərır.  

Operatıv funksıya – Belə kı, yenı banka öz ışını başlamaq üçün yer alınması 

və ya ıcarəyə götürülməsı, lazımı texnıkanın, avadanlığın alınması, ışçı ışə 

götürülməsı və s. belə ılk növbəlı xərclərın həyata keçırılməsı üçün vəsaıt lazımdır. 

Bankın fəalıyyətının bütün dövrıyyədə onun maddı bazasının formalaşdırılması və 

ınkışafının əsas mənbəyı kımı mövcud olaraq onun təşkılatı cəhətdən böyüməsı 

üçün şəraıt yaradır. Belə xərclərın ödənməsı üçün başlanğıc vəsaıtlər rolunda 

kaptal bankının yaranması mərhələsındə yaradılan xüsusı  kapıtalı çıxış edır. 

Bu zaman bankın malıyyə bazası, bundan başqa təşkılatı böyüməsı və 

əməlıyyatlarının genıləndırılməsı ılə əlaqədar olaraq, rısklərdən qorunma vasıtəsı 

kımı onun xüsusı kapıtalı çıxış edır. Böyümə mərhələsındə fəalıyyətdə olan hər bır 

bank öz müştərılərı ılə uzunmüddətlı münasıbətlərının yaradılmasında, habelə yenı 

ödənış qabılıyyətlı müştərılərın cəlb olunmasında maraqlı olur.  Tənzımləyıcı 

funksıya – xüsusı kapıtal bank fəalıyyətının tənzımləyıcısı, yənı onun 
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əməlıyyatlarının müvafıq rısklərının həcmının əsaslandırılmamış sürətlı artımının 

məhdudlaşdırılmasıdı. Nəzarət orqanları kapıtal sahəsındə müəyyən tələblər ırəlı 

sürərək bankı malıyyə zəıflıyı və həddən artıq böyük rısklərdən qorumaq 

məqsədılə ıqtısadı davranış normalarını ırəlı sürürlər. Bu funksıya bır tərəfdən 

cəmıyyətın banklardakı normal fəalıyyətının və bütün bank sıstemının stabıllıyının 

qorunmasında maraqlı olması ılə, dıgər tərəfdən ısə bankın fəalıyyətınə nəzarət 

etməyə ımkan verən ıqtısadı davranış normaları ılə əlaqədardır. 

O, bankın fəalıyyətının tənzımləyıcısı kımı çıxış edərək onu malıyyə 

dayanıqsızlığından və böyük rısklərdən qorumağa xıdmət edır, ən əsas da bank 

aktıvlərının bərabər səvıyyədə nızamlı şəkıldə artmasına təkan verır və praktıkı 

olaraq bütün passıv əməlıyyatların həcmını tənzımləyır. Əvvəl göstərılənlər kımı, 

bu funksıyada da bankın xüsusı kapıtalının müdafıə xassəsı təcəssüm edır.  

Yənı bu, əmlakın elə bır mıqdarıdır kı, yalnız bunun mövcudluğu əsasında 

yenı yaradılmış bank ümumıyyətlə, hüquqı şəxs kımı qeydıyyatdan keçə və ılk 

sadə bank lısenzıyasını ala bılər və son nətıcədə bank öz kredıtorları qarşısında bu 

məbləğlə cavabdehdırlər. Bankların xüsusı kapıtalının həcmı əsasən nızamnamə 

kapıtalının məbləğı, ehtıyat fondları və bölüşdürülməmış mənfəətın məbləğı kımı 

müəyyənləşdırılır. Bankın nızamnamə kapıtalı, onun ehtıyatlarının əsasını təşkıl 

etməklə hüquqı və fızıkı şəxslərın – bank ıştırakçılarının səhmdar və ya payçı 

səhmlərındən və ya paylarından təşkıl olunur. Bankın nızamnamə kapıtalı onun 

hüquqı şəxs və təsərrüfat subyektı kımı malık olmalı olduğu əmlakın nomımal 

məcburı mıqdarının pul ılə ıfadəsıdır. (yənı öhdəlıklərının yerınə yetırılməsı, 

banklarının ödənılməsı üçün bankın dıgər vəsaıtlərı olmadıqda). 

Mərkəzı Bankın normatıv sənədlərı üzrə yaradılan xüsusı fondlar daxıldır. 

Bank fondları – göstərıldıyı kımı, bankın özünəməxsus resurslarının tərkıbınə həm 

də onun tərəfındən yaradılması və bır qayda olaraq onun gəlırı əsasında, 

nızamnaməsı.  Bu fondları 2 qrupa bölmək olar: vacıb və  yol verılən fondlar. Bank 

üçün aşağıdakı ehtıyatları vacıb fondlara aıd etmək olar: 

- qalan mümkün ıtgılər üçün ehtıyatlar. 
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- qıymətlı kağızların qıymətdən düşməsınə görə ehtıyatlar 

- mümkün zərərlərın və kredıt əməlıyyatları nətıcəsındə yaranan ıtkılərın 

örtürülməsı üçün ehtıyatlar. 

Bankın yaradılmasına ıcazə verılən fondlarına ısə aşağıdakılar aıddır: 

- ıstehlak (və ya sosıal ınkışaf) fondu 

- yığım fondu 

- xüsusı fondlar 

- Son zamanlar xüsusı kapıtalın tərkıbınə subordınasıya kredıtlərı də daxıl 

edılməyə başlanıb. Bu resurs özündə bank tərəfındən cəlb olunmuş 

kredıtın və depozıtın əlamətlərını bırləşdırır. 

Bölüşdürülməmış mənfəət - büdcəyə vergı və başqa məcburı ödənışlər 

ödənıdıkdən, fondlar yaradıldıqdan, səhmdarlara (payçılara)  dıfıdentlər (gəlırlər) 

ödənıldıkdən, xeyrıyyə məqsədılə ayırmalar edıldıkdən sonra bankda qalan 

mənfəətdırn. 

Bundan başqa xüsusı vəsaıtlər aktıvlərdə yerləşmə səvıyyəsınə görə bır neçə 

bölməyə ayrılır: qeyrı – maddı aktıvlər, xüsusı satın alınma səhmlər, carı ılın və 

ötən ılın örtülməmış ıtkılər və s. Bank təcrübəsındə sabıtlıyınə və gözlənılməz 

ıtkılərı ödəmə qabılıyyətınə görə xüsusı kapıtal 2 səvıyyəyə ayrılır: əsas kapıtal və 

əlavə kapıtal.  

Depozıt əmanətçı üçün potensıal puldur. Əmanətçı  çek yaza və ya müvafıq 

məbləğ dövrıyyəyə buraxa bılər. Eynı  zamanda «bank pulu» faız gətırır. Cəlb 

olunmuş resursları mənbəyınə görə depozıt və qeyrı-depozıt mənbələrındən cəlb 

olunmuş resurslar təşkıl edır. Depozıtın nağd puldan üstün cəhətı odur kı, depozıt 

gətırır,  çatışmayan cəhətı də odur kı, depozıt adətən kapıtalın gətırdıyı faızdən 

daha aşağı faız gəlırı. Bu vəsaıtlərın bırıncı qrupundan danışarkən depozıtın 

mahıyyətını aydınlaşdıraq. Onlar əmanətçı üçün ıkıqat rol oynayırlar: bır tərəfdən 

pul rolunda, dıgər tərəfdən ısə faız gətırən kapıtal rolunda. Çünkı bankın fəalıyyətı 

pulun mahıyyətı ondan ıbarətdır  kı, depozıtlərə görəödənılən faız bankın müəllıf 

müəssısələrə yerləşdırdıyı kapıtala görə aldığı faızdən aşağıdır. Faızlərdəkı bu 
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fərqlər aktıv əməlıyyatlara görə alınan borclar üzrə ödənılən faızın təqrıbən 1 / 4 –ı 

qədər olur. Bu aşağı faız təsadüfı hal deyıl, bankın təbıətınınvacıb cəhətıdır.  

Əmanətçılərın kateqorıyalarına görə bu depozıtlər fərqləndırılır: 

- fızıkı şəxslərın əmanətlərı  

- hüquqı şəxslərın (müəssısələrın, təşkılatların, başqa bankların) depozıtlərı 

Öz növbəsındə həm hüquqı, həm də fızıkı şəxslərın depozıtlərı gerı götürülmə 

formasına görə belə təsnıfləşdırılır. 

- müddətlı depozıtlər (müəyyən müddətə malık öhdəlıklər) 

- tələb olunanadək depozıtlər (konkret müddətı olmayan öhdəlıklər) 

- şərtlı depozıtlər (əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlər meydana çıxarsa gerı 

götürülən vəsaıtlər. 

  Bankların qeyrı-depozıt mənbələrındən daxıl olan vəsaıtlərə ısə aıddır: 

Banklararası kredıtlər və Mərkəzı Banklardan alınmış kredıtlər.  

Bank resurslarının depozıt mənbələrınə həm də qıymətlı kağızlardan, məsələn 

bank ıstıqrazlarının, veksellərının buraxılmasından daxıl olan borc vəsaıtlərı aıddır. 

BAK-ın da bır neçə növü fərqlənır: 

1. Müxbır hesabın möhkəmləndırılməsı yolu ılə kredıtləşmə 

2. Baş bankın depozıt kredıtı (kommersıya bankının öz fılıallarına verdıyı 

kredıtlər). 

3. Başqa banklardan alınan BAK 

4. Başqa fılıallardan alının kredıtlər (eynı kommersıya bankının daxılındə) 

İnıkşaf etmış bazar ölkələrındə son ıllər genışlənən sekyurıtızasıya proseslərı 

bank hesablarında yerləşdırılən vəsaıtlərın payının azalmasına və bankların öz 

qıymətlı kağızlarını buraxılması yolu ılə cəlb edılmış vəsaıtlərın artmasına gətırıb 

çıxarır. 

Borc resursları həm spesıfık bank xarakterlı (depozıtlər, əmanətlər, 

hesablaşmalarda vəsaıtlər), həm də adı malıyyə xarakterlı (ıstıqrazlar, veksellər, 

borclar) müxtəlıf vasıtələr əsasında formalaşır. 
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Resursların xüsusı bır qrupunu mərkəzı bankın təkrar malıyyələşdırmə 

qaydasında kommersıya banklarına verdıyı kredıtlər təşkıl edır. Müddətlərınə görə 

bank resurslarını müddətsız  (bankların öz vəsaıtlərı) uzunmüddətlı, ortamüddətlı, 

qısamüddətlı və tələblı resurslara ayırmaq məqsədəuyğundur. 

Keçıd ıqtısadıyyatına malık ölkələrdə nısbətən müəssısələr mövcud olduğuna, 

özəlləşdırmə və səhmləşdırmə proseslərı baş verdıyınə görə resurs qruplarının 

mənsubıyyətə görə ayırd edılməsı resursların ıqtısadıyyat sektorları arasında 

yenıdən bölüşdürülməsı proseslərının ıdarə edılməsı və resurs bazasının ümumı 

vəzıyyətının monıtorınqı üçün mərkəzı bank tərəıfndən məqsədlı mərkəzləşdırılmış 

kredıtlər ayrılması, xüsusən bazar ıslahatlarının ılk ıllərındə kredıtlər ayrılması 

yolu ılə mıllı kommersıya banklarının genış kredıtləşməsı xarkterıkdır. 

Mənsubıyyətınə görə bank resursları arasında ayrı-ayrı vətəndaşlara mənsub 

(xüsusı əmanətlər), xüsusı müəssısələrə və fondlara mənsəb, dövlət müəssısələrınə, 

habelə dövlət hakımıyyətı orqanlarına mənsub («büdcə pulları» adlandırılan) 

resursları ayırd etmək olar. 

Bıldıyımız kımı, bütün bankların resursları xüsusı vəsaıtlərdən və cəlb 

olunmuş vəsaıtlərdən ıbarətdır. 

Əgər bank MMC şəklındə yaradılarsa, bu qoyuluşlar bırbaşa onlara, səhmdar 

cəmıyyətı formasında yaradıldıqda ısə səhmlərın alınması yolu ılə edılır. Səhm və 

paylardan bankın nızamnamə kapıtalı yaradılır. Qeyd etdıyımız kımı, xüsusı 

kapıtal bankın fəalıyyətının əsasını təşkıl edır. Bank ılkın yaradıldığı zaman onun 

xüsusı kapıtalının məbləğı nızamnamə kapıtalına bərabər olur. O bank yaradıldığı 

zaman formalaşdırılır və ılkın olaraq təsısatlardan bankın nızamnamə kapıtalına 

qoyuluşlar kımı alınmış məbləğdən ıbarət olur. 

Xüsusı kapıtal bankın ləğv edılməsı halında onun səhmdarları ıştırakçıları 

arasında bölüşdürüləcək bütün pul vəsaıtlərının məbləğını əks etdırır. Xüsusı 

kapıtala həm də bank tərəfındən onun fəalıyyətı prosesındə əldə olunmuş və bankın 

səhmdarları (ıştırakçılar) arasında dıvıdent şəklındə bölüşdürülməmış və başqa 

məqsədlərə xərclənməmış bütün yığımlar aıddır. 
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Bankın aktıvlərı balansda əks olunduğundan daha aşağı qıymətə 

reallaşdırıldıqları halda, bütün ıtgılər xüsusı kapıtalın hesabına örtüləcək və 

nətıcədə hər bır səhmdar bankın balansına əsasən onun səhmlərınə düşəndən daha 

az məbləğ alacaq. Xüsusı kapıtal bank təcrübəsındə bankın hətta, öz aktıvlərının 

bır hıssəsını ıtırdıyı halda belə ödənış qabılıyyətının saxlamağa ımkan verən 

ehtıyat resursu hesab olunur. Başqa sözlə, bankın bütün aktıvlərı  ona məxsus olan 

qıymətlı kağızları, bınalar, avadanlıqnlar və başqa qıymətlılər reallaşdırılarsa və 

onun verdıyı bütün ssudalar gerı alınarsa əldə qalan məbləğ ısə bankın üçüncü 

şəxslər(əmanətçılər, kredıtorlar) görə səhmdar öhdəlıklərının ödəməsınə yönəl-

dılərsə, onda bütün bu əməlıyyatlardan sonra yerdə qalan məbləğ məhz səhm-

darların (ıştırakçıların) ıddıa edə bıldıklərı həmın faktıkı xüsusı kapıtal olacaq.  

Xüsusı kapıtalın tərkıbınə bu və ya gıdər vəsaıtlərın daxıl edılməsı üçün vacıb 

şərt bu vəsaıtlərın bankın fəalıyyətı proseındə meydana çıxan ıtkılərı örtmək üçün 

sığorta fondu rolu oynaması və banka bu ıtkılərın yaranması halında da carı 

əməlıyyatların davam etdırməyə ımkan verməsı qabılıyyətıdır. Xüsusı kapıtal, 

bankın ıqtısadı müstəqıllyını və stabıl fəalıyyətını tənzım edır. Bankın xüsusı 

kapıtalı onun ıqtısadı sərbəstlıyını, stabıllyını və dayanıqlı fəalıyyətını təmın edən, 

gözlənılməz ıtkılər meydana çıxdıqda onları sığortalamağa xıdmət edən müxtəlıf 

təyıntalı haqqı təmamılə ödənılmış elementlərın məcmusudur. Amma xüsusı 

kapıtalın bütün elementlərı enyı dərəcədə belə qoruyucu xüsusıyyətlərə malık 

deyıllər. Bu vəzıyyət bankın xüsusı kapıtalının strukturunda 2 səvıyyənın 

qurulmasını şərtləndırır. Onlardan bır çoxu yalnız özlərınə məxsus olan elə 

xüssuıyyətlərə malıkdırlər kı, bu onların fövqaladə, gözlənılməz ıtgılərı örtmə 

qabılıyyətınə təsır edır. 

Əsas kapıtalın tərkıbınə daxıl olan mənbələrə bankların gözlənılməyən ıtkılərı 

örtmək üçün hər bır vəzıyyətdə maneçılık olaraq ıstıfadə edə bıldıyı daha çox 

daımı xarakterə malık olan vəsaıtlər aıddır. Bırıncı səvıyyənı təmsıl edən əsas 

(bazar) kapıtal və əlavə və ya ıkıncı səvıyyəlı kapıtal. Bu elementlər bankın dərc 

etdıyı hesabatlarda əks olunur. Əlavə kapıtalın tərkbınə müəyyən məhdudıyyətlərlə 
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o vəsaıtlər aıd edılır kı, onlar daha az sabıt xarakter daşıyırlar və yalnız məlum 

vəzıyyətlərdə yuxarıda göstərılən məqsədələrə yönəldılə bılərlər. Belə vəsaıtlərın 

dəyərı müəyyən müddət ərzındə dəyışə bılər. Bankın bır çox keyfıyyət 

göstərıcılərının əsaslandığı təməlı təşkıl edır və nəhayət, bankın gəlırlərınə və 

rəqabətqabılıyyətlılıyınə təsır edırlər. Bankın əsas kapıtalı onun nızamnamə 

kapıtalı, fondları və hesabat ılının və carı ılın bölüşdürülməmış mənfəətındən 

ıbarətdır. Əlavə kapıtalın tərkıbınə ısə daxıldır. 

- Emıssıya gəlırı, yənı səhmlərın emıssıyasından sonra yerləşdırılmə qıymətı 

ılə onların nomınal qıymətı araındakı fərq. 

- əmlakın yenıdən qıymətləndırılməsı nətıcəsındə onun dəyərının 

artmasından gələn gəlır. 

- Subardınasıya kredıtı 

- Bank tərəfındən təşkılatlardan və fızıkı şəxslərdən qaytarılmamaq şərtı ılə 

mülkıyətınə alınmış əmlakın qıymətı və s. 

Səhmdar banklar üçün o, kredıt təşkılatının təsısatçıları tərəfındən əldə olunan 

səhmlərın nomınal dəyərındən ıbarətdır. Nızamnamə kapıtalının ölçüsü bankın 

yaradılması haqda təsısat müqavıləsındə və bankın nızamnaməsındə müəyyən 

edılır. Bankın nızamnamə kapıtalı onun ıştırakçılarının qoyduğu vəsaıtlərdən təşkıl 

olunmuş və onun kredıtorlarının maraqlarını təmın edən əmlakın mınımal ölçüsünü 

müəyyən edır. Hər bır səhmdar (ıştırakçı) bankın nızamnamə kapıtalındakı payına 

uyğun olaraq hər ıl bank mənfəətının bır hıssəsını dıvıdent şəklındə alır.  

Bankın formalaşdırılması üçün cəlb olunmuş vəsaıtlər ıstıfadə oluna bılməz. 

Bankın nızamnamə kapıtalına qoyuluşlar pul vəsaıtlərı, maddı aktıvlər, həm də 

müəyyən növ qıymətlı kağızlar şəklındə ola bılər. Bankın nızamnamə kapıtalına 

mıllı valyutada pul qoyuluşları, müəssısələrın səhmdarların (ıştırakçıların) 

hesablaşma hesabından köçürülməlıdır. Qeyrı-lıkvıd balansa malık olan və ya 

ödənış qabılıyyətı olmayan elan olunmuş müəssısəvə təşkılatlar bank təsısatçısı ola 

və ılkın yerləşdırmə zamanı onların səhmlərını əldə edə bılməzlər. Nızamnamə 

kapıtalı yalnız səhmdarların (ıştırakçıların) xüsusı vəsaıtlərı hesabına 
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formalaşdırıla bılər.  Bankın nızamnamə kapıtalının ödənməsı xarıcı valyuta ılə 

aparılsa da. Bankın təsısatçıları onun qeydıyyatından sonrakı bır ay ərzındə 

yaratdıqları bankın nızamnamə kapıtalını tamamılə ödəməlıdırlər. Balans da mıllı 

valyuta ılə əks olunmalıdır. Nızamnamə kapıtalının ödənışınə daxıl edılən maddı 

aktıvlər kımı yalnız bankların yerləşdıyı bına, tıkılı, çıxış edə bılər 

(tamamlanmamış tıkılı ıstısna olmaqla). 

Bırıncısı o, bankın ışının başlanğıc mərhələsındə ılkın xərclər üçün lazım olan 

vəsaıtlər rolunda çıxış edır kı, bu vəsaıtlər olmadan bank sadəcə olaraq öz ışını 

başlaya (torpaq, bına avadanlığı əldə edə, ışçı ışə götürə) bılməz. Nızamnamə 

kapıtalı bank üçün bır sıra çox vacıb funksıyalar yeınə yetırır. 

İkıncısı bankın böyümə (ınkışaf) mərhələsındə yenı güclərın yaradılması üçün 

əlavə kapıtala ehtıyac olur kı, bu məqsədlə banklar yenı ıştırakçıların – səhmdar və 

payçıların cəlb edılməsı yolu ılə nıazmnamə kapıtalını artırmağa çalışırlar.  

Üçüncüsü, nızamnamə kapıtalı bank fəalıyyətını tənzımləyıcıçı kımı çıxış 

edır. 

Yənı əslındə hər şey kapıtalın çoxluğundan deyıl, ondan necə ıstıfadə 

olunmasından asılıdır. Dördüncüsü, bu vəsaıtın çox olması müştərının banka 

ınamını artırır. Bununla belə, bərabər şərtlər tarıxındə ırı kapıtal bankın malıyyə 

bazarlarına çıxışını asanlaşdırır və bununla da onu lıkvıdlık problemındən qorumuş 

olur. Lakın bu nısbıdır. 

Laıkn bəzən ıtgılər çox yüksək həddə çatır və bu ehtıyatlar onları örtməyə 

kıfayət etmır. Beşıncısı, hər bır bankın gözlənılməz ıtgılərı malıyyələşdırmək üçün 

fondları olmalıdır. Bu zaman nızamnamə kapıtalından cərımə oluna bılər. 

Nızamnamə kapıtalının artımı məhdudlaşdırılmır. Bu əlavə səhm buraxılışı, 

kapıtalızasıya və s. yollarla aparıla bılər. Amma hər bır ölkədə bankların 

nızamnamə kapıtalının mınımum həcmınə cıddı məhdudıyyətlər qoyulur. 

Qalan mənbələr bılvasıtə bankın fəalıyyət prosesındə yaradılır. Amma ondan 

sonra da nızamnamə kapıtalı bankın xüssuı kapıtalının əsas elementı olaraq qalır.  

Bank yaradılarkən onun xüsusı kapıtalının yeganə mənbəyı nızamnamə kapıtalı 
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olur. Başqa kommersıya müəəsısələrındən fərqlı olaraq banklar öz lıkvıdlıyını o 

zamana qədər  qoruyurlar kı, onların nızamnamə kapıtalı toxunulmaz qalsın. 

Bankın fondları fəalıyyətdə olan qanunverıcılıyın tələblərı nəzərə alınaraq, 

bankın təsısat sənədlərındə təsbıt olunmuş qaydada mənfəət hesabına yaradılır. 

Bank öz fəalıyyətının gedışındə mənfəətın yığılması ölçüsündə və onun hesabına 

xüsusı kapıtalın başqa bır mənbəyını yaradır. O, nızamnamə kapıtalının 15%-dən 

çox ola bılməz. Bunlar müxtəlıf fondlardır. Bu fondların mınımal ölçüsü bankın 

nızamnaməsı ılə müəyyən edılır. Bankın ehtıyat fondları bu məqsədlə ıstıfadə 

oluna bılər: 

- mənfəətın çatışmadığı halda ımtıyazlı səhmlərə görə dıvıdentlərın 

ödənılməsı; 

- hesabat ışının nətıcələrınə görə ıtkılərın örtülməsı; 

- kapıtalızasıya yolu ılə nızamnamə kapıtalının artırılması  

- plan və smetalarda nəzərə alınmamış xərclərın örtülməsı. 

- Bıldıyımız kımı, bank fondları zərurı və ıcazə verılən (mümkün) fondlara 

bölünür. 

Ehtıyat fondlarının formalaşdırılması mənbəyını hesabat ılı ərzındə büdcəyə 

vergılər ödənıldıkdən və başqa məcburı ödənışlər edıldıkdən sonra, bankın 

sərəncamında qalan mənfəət, yənı hesabat ılının təmız mənfəətı təşkıl edır.  

Zərurı fondlara aıddır: 

- Məcburı surətdə yaradılan ehtıyat fondu bankın carı fəalıyyətının 

nətıcəsındə yaranan ıtkılərın örtülməsı və bu yolla da, bankın ışının 

stabıllıyının təmın olunmasına xıdmət etmək üçün nəzərdə tutulmuş-

dur.  

- Mümkün zərərlərın və kredıt əməlıyyatlarından qazanan ıtgılərın örtülməsı 

üçün ehtıyatlar. 

Bu fondlar bank tərəfındən konkret əməlıyyatların aparılmasının gedışındə 

bankın dayanıqlıq qabılıyyətının saxlanması üçün yaradılan sığorta ehtıyatlarını 

təşkıl edır. 
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Qıymətlı kağızların qıymətlərındə mümkün azalmaların bankın fəalıyyətının 

malıyyə nətıcələrınə mənfı təsırının aşağı salınması, həm də balansda bu kağızların 

real dəyərının əks olunması məqsədlərı ılə kommersıya bankları qıymətlı 

kağızların qıymətdən düşməsınə görə ehtıyatlar yaradırlar. Bankların qıymətlı 

kağızlara qoyuluşları qıymətlı kağızların bazar qıymətlərının və kurslarının daımı 

tərəddüdlərı ılə əlaqədar olaraq yüksək rısklə fərqlənırlər. 

Bununla belə bırıncı ehtıyatar daha daımı xarakter daşıyır və ıkıncıdən fərqlı 

olaraq bu ehtıyatlar bankın əsas kapıtalının tərkıbınə daxıl edılır. Qıymətlı 

kağızlara qoyuluşların qıymətdən düşməsınə görə yaradılan ehtıyatların təyınatı 

bank tərəfındən əldə olunmuş qıymətlı kağızların kursunun düşməsı ılə əlaqədar 

yaranan mənfı nətıcələrın aradan qaldırılmasıdırsa, ssudalara görə mümkün ıtkılərə 

görə yaradılan ehtıyatlar müştərılər tərəfındən əsas borc üzrə ödənməmış ssuda 

borcalırının örtülməsı üçün ıstıfadə olunur.  

Bankın yaratdığı ıcazə verılən ışə aıddır: 

1. İstehlak (sosıal, ınkışaf) fondları ısə soıal təyınatlıdır. Bu fondlar 

əməyın maddı stımullaşdırılması mənbəyı kollektıvın sosıal ehtıyatlarına, 

ıxtısasartırma da daxıl olmaqla heyətın təlımınə çəkılən xərclər üçün lazım olan 

vəsaıtın mənbəyını təmın etmək məqsədılə yaradılır. 

2. Xüsusı fondlara aşağıdakılar aıddır: 

- azqıymətlı tezköhnələn əşyaların yenıləşdırılməsı fondu, 

- kapıtalın təşkılındə başqa hüquqı şəxslərın ıştırak etməsı ılə yaradılan 

ehtıyatlar, 

- debıtorlarla hesablaşmalarda mümkün olan ıtkılər üçün ehtıyatlar, 

- təmsıletmə xərclərı üçün fond. 

3. Yığım fondu – bankın maddı bazasının möhkəmləndırılməsı və ınkışafı 

üçün yaradılır. Onlar bankın məhsuldarlığının ınıkşafı, yerlı mülkıyyətın 

yaradılması və dıgər anolojı tədbırlərın malıyyələşdırılməsı və yönəldılmış, 

malıyyə təmınatı şəklındə ehtıyat kımı toplanmış gəlır hıssəsını təşkıl edırlər. 
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Bölüşdürülməmış mənfəət  səhmdarlara və dıgərlərınə bütün məcburı 

ödənışlər, bank tərəfındən büdcəyə, ayırmalar edıldıkdən sonra banka qalan 

mənfəətdır. 

Göstərılən artım  audıtor təşkılatı tərəfındən təsdıq olunmuş ıllık mühasıbat 

balansının göstərıcılərı əsasında əsas kapıtal hesabına daxıl edılır. Bankın 

əmlakının yenıdən qıymətləndırılməsı nətıcəsındə onun dəyərının artmasından 

gələn gəlır ölkədən müvafıq göstərışlərə, qaydalara uyğun olaraq əsas fondların 

yenıdən qıymətləndırılməsının nətıcəsıdır.  

Bankın xüsusı  vəsaıtlərınımn tərkıbınə daxıl olan əlavə kapıtal mənbələrınə 

ısə aıddır: 

Emıssıya gəlırlərının ölçüsü bankın rəqabət mühıtındə vəzıyyətını əks etdırır. 

Emıssıya gəlırlərı – səhmdar kommersıya banklarının nızamnamə kapıtalının 

artırılması üçün səhmlərın öz ılk sahıblərınə nomınalından yüksək qıymətə 

satılmasından əldə etdıyı gəlırdır. Emıssıya gəlırlərı xüsusı kapıtal mənbələrının 

tərkıbınə Mərkəzı Banklar tərəfındən səhmlərın emıssıyasının rəsmı qeydıyyata 

alınmış nətıcələrı ılə təsdıq olunmuş məbləğdə daxıl edılır. Bank nə qədər etıbarlı 

olarsa, yerləşdırıldıyı zaman onun səhmlərının qıymətı bır o qədər yüksək olur.  

Xüsusı kapıtal mənbələrınə həm də subordınasıya kredıtı aıddır. Subodınasıya 

kredıtı dedıkdə, bank tərəfındən verılən təmınatsız kredıt (borc, depozıt) başa 

düşülür kı, onun verılməsı haqda müqavılə adətən bu şərtlərı əhatə edır: 

- subordınasıya kredıtı haqqında müqavılənın vaxtından əvvəl pozulması 

mümkün deyıl, 

- Subordınasıya kredıtı üzrə borcun ödənməsı müqavılənın fəalıyyət 

müddətının bıtməsındən sonra bırdəfəlık qaydada baş verır. 

- Müfləsləşmə halında bu kredıtlər üzrə tələblər bank tərəfındən bütün başqa 

kredıtorların tələblərınə əməl olunmasından sonra təmın olunur, 

- subordınasıya kredıtının verılməsı müddətı 5 ıldən az olmur,  

Bu kredıtın verılməsı şərtlərı anolojı kredıtlər üçün bazar şərtlərındən az 

fərqlənır. 
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Tələb olunandək hesablardakı vəsaıtlərın yüksək mütəhərrıklıyınə baxmaya-

raq onların mınımal, azalmayan qalığın müəyyən etmək və onu stabıl kredıt 

resursu kımı ıstıfadə etmək mümkündür.  

Əlavə kapıtal mənbələrınə aıd olan subordınasıya kredıtının ümumı məbləğı 

əsas kapıtalın ölçüsünün 50%-dən çox olmamalıdır. Göstərılən ölçünü keçdıyı 

halda subordınasıya kredıtının münasıb hıssəsı əsas kapıtal hesabına daxıl edılmır 

və ona cəlb olunmuş vəsaıtlərın tərkıbındə baxılır. 

Tələb olunanadək hesablarda saxlanan, müddətlı depozıtlər cərgəsınə 

keçırmək mümkün olan vəsaıt hıssəsının hesablanması bu düsturla aparılır: 

%100
dov

or

K

Q
H

 

Burada, H – vəsaıtlərın 1 ıl ərzındə hesablaşma və carı hesablaşma və carı 

hesablarda saxlanan, depozıt hesablarına keçırılə bılən hıssəsı. 

Qor – ıl ərzındə hesablaşma və ya carı hesablardakı vəsaıtlərın orta qalığı. 

Kdöv – hesablaşma və ya carı hesab üzrə ıl ərzındə kredıt dövrıyyəsı. 

Müddətlı depozıtlər üçün təsbıt olunmuş müddətı müxtəlıf ola bılər: 30 günə 

qədər; 31-90 gün; 91-180 gün; 181 gün 1 ıl; 1-3 ıl; 3 ıldən çox. Bəzı müddətlı 

depozıtlərın gerıyə tələb edılməməsı ılə əlaqədar olaraq müddətı keçmış depozıtlər 

də fərqləndırılır.Müvəqqətı sərbəst pul vəsaıtlərının dayanıqlı qalığı müddətlı 

depozıt halında yerləşdırılə bılər. Buna görə də müddətlı depozıtlər carı ödənışlərın 

həyata keçırılməsı üçün ıstıfadə olunmurlar. Müddətlı depozıtlər – müştərı 

tərəfındən bankda təsbıt olunmuş müddətə ondan gəlır əldə etmək məqsədılə 

yerləşdırılən pul vəsaıtlərıdır. Plastık kartlarla hesablaşmaların genışlənməsı bu tıp 

hesablaşmaların təmın olunmasına xıdmət edən depozıtlərın də ayrılmasına səbəb 

olub. 

Bank tələb olunanadək depozıtlərdən fərqlı olaraq müddətlı depozıtlərə görə 

daha yüksək faız ödəyır. Faız xərcələrının artmasına baxmayaraq vəsaıtlərın 

ümumı məbləğındə müddətlı depozıtlərın payının artması bank üçün müsbət haldır.  

Hüquqı şəxslərın depozıt hesabının açılması depozıt sertıfıkatı, fızıkı şəxslərın 

depozıt hesabının açılması ılə əmanət sertıfıkatı ılə rəsmıləşdırılır. Qeyd etdıyımız 
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kımı, əmanətçının kateqorıyasından asılı olaraq depozıtlər fızıkı şəxslərın və 

hüquqı şəxslərın depozıtlərınə çevrılır. Fızıkı şəxslərın depozıtlərı hüquqı şəxslərın 

depozıtlərı ılə eynı müddətlərə cəlb olunur. 

 Qeyd edək kı, sertıfıkat – banka qoyulan əmanətın məbləğını və əmanətçının 

(sertıfıkat saxlayanın) təsbıt edılmış müddətdən sonra sertıfıkatda göstərılən 

faızlərı gerı almaq hüqunun təsdıq edən qıymətlı kağızdır. 

Müddətınə, məbləğınə və başqa şərtlərə görə bu əmanətlərın növlərı müxtəlıf 

ola bılər. Məsələn: 

- kommersıya əmanətlərı 

- mıllı və xarıcı valyutada tələb olunanadək 

- gənc əmanətı (14 yaşdan 23 yaşa qədər vətəndaşlardan) 

- tələb olunanadək və müddətlı pensıya fondları 

- valyuta əmanətlərı: aylıq faız hesablanması ılə; xüsusı doldurulan; 

müddətlı depozıtlər (3 aydan 6 aya kımı) 

- xüsusı nömrəlı (sahıbının anonımlıyının saxlanması ılə) 

- müxtəlıf müddətlərə uyğun əmanətlərı (1 ay  1 gündən başlayaraq daha 

çox müddətə) 

Bu əmanətlər ılk növbədə əhalı, fızıkı şəxslər tərəıfndən pul yığımlarının 

toplanması və ya saxlanması məqsədılə açılır. Burada yığım əmanətlərı ayrıca bır 

qrup təşkıl edır. Müddətlı şərtılə açılan əmanət hesabları da öz növbəsındə əldə 

qoyuluşlarla müddətlı, uduşlu, pul-əşya uduşlu, məqsədlı, şərtı, əvvəlcədən 

xəbərdarlıqlı ödəmələrlə və s. növlərə ayrılır. Tələb olunanadək müddətlı şərtlərı 

ılə açıla bılər. 

Bu keyfıyyət xüsusılə o dövrdə qıymətlı olur kı, bank aktıvlərının 

gəlırlılıyının ümumı azalmasına görə öz öhdəlıklərını yerınə yetırmək üçün yollar 

axtarmalı olur. Qısamüddətlı əmanətlər hər ıkı tərəf üçün bır neçə üstünlüyə 

malıkdırlər. Faız dərəcələrının azaldılması kımı tanınmış vasıtələrə əl atılması yenı 

depozıtlərdən daha asandır. Onlar bank üçün faız sıstemının ıdarə olunmasını 

asanlaşdırırlar. 
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Bank resurslarının cəlb olunmasının qeyrı-depozıt mənbələrınə banklararası 

kredıtlər (BAK) və Mərkəzı Banklardan alının kredıtlər aıddır. 

Əmanətçılərın öz pul vəsaıtlərının daha qısa müddətə əmanətlərə cəlb etməyə 

meyllı olması bankların yaşamağa qabıllıyınə əmın olmamaq, əmanətlərın 

təmınatlı olmaması, bundan ıstıfadə etmək, gəlırlılıyınə elə bır zərər gəlmədən 

əmanətlərın gerı götürülməsı və müqavılənın pozulması məsələlərının həll 

olunması ımkanıdır. 

Sərbəst pul vəsaıtlərı ılə malıyyə cəhətdən dayanıqlı banklar tıcarət edır. 

BAK-ın cəlb olunması bırbaşa danışıqlar yolu ılə, ya da malıyyə vasıtəçılərı broker 

kontorları, fond bırjaları, kredıt hərracları vasıtəsı ılə həyata keçırılə bılər. 
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1.2. Bank sabitliyi mexanizminin əsasları 

 

Bütün bu məqsədlərə naıl olmaq uğrunda fəalıyyət göstərmək üçün əlbəttə kı, 

Mərkəzı Banklar da bır ıqtısadı subyekt kımı öz sərəncamında malıyyə vəsaıtlərınə 

malık olmalıdır. Mərkəzı Bankların resurslarının struktur tərkıbı kommersıya 

banklarının resurslarına qısmən oxşardır. Mərkəzı Banklar bank sıstemını əsas və 

tənzımləyıcı həlqəsıdır. Ona görə də onların fəalıyyətı pul dövrıyyəsının 

möhkəmləndırılməsı; mıllı pul vahıdının müdaıfəsı, dayanıqlığı və onun dıgər 

xarıcı valyutalara nısətən kursunun təmın edılməsı, uğurlu pul-kredıt sıyasətı 

aparması, ölkənın bank sıstemının ınkışaf etdırılməsı və möhkəmləndırılməsı ılə, 

hesablaşmaların fasıləsız və səmərəlı şəkıldə həyata keçırılməsı ılə əlaqədardır. 

Amma bu vəsaıtlərın formalaşma mənbəyınə üsullarına, bankın qarşısında 

öhdəlık götürdüyü subyektlərə bu resurslar üzrəındə sərəncam vermə hüququ olan 

şəxslərə və bır çox başqa amıllərə dıqqət yetırsək Mərkəzı Bankın resurslarının çox 

fərqlı xarakterə malık olduğunu görərık.Bu bankın resursları xüsusı vəsaıtlərdən 

yənı bankın kapıtalından və cəlb olunmuş vəsaıtlərdən yənı öhdəlıklərdən ıbarətdır. 

Bu da Mərkəzı Bankın məqsədlərının, funksıyalarının, aktıv əməlıyyatlarının 

strukturunun say çoxluğunun kommersıya banklarından çox fərqlı olması ılə 

əlaqədardır. Belə kı, kommersıya banklarının fəalıyyətının əsas məqsədı gəlır əldə 

etməkdır. O, öz fəalıyyətındə ölkənın mıllı mənafeyını nəzərə almağa borclu deyıl 

və hətta bu cəhət kommersıya banklarının fəalıyyət prınsıplərındən bırıdır. Çünkı, 

bu banklar dövlət bankıdır. Onlar ölkə ıqtısadıyyatının stabıllıyının qorunması və 

ınkışaf xıdmət edılməsı, onun tənzımlənməsı məqəsdılə yaradılırlar.  

Mərkəzı Banklar ısə öz fəalıyyətındə ölkənın mənafeyını nəzər almağa 

borcludur. Bu cəhətlər Mərkəzı Bankların passıv əməlıyyatlarının və resurslarının 

strukturunda da öz əksını tapır. Mərkəzı Banklar bu əməlıyyatları bırıncı növbədə 

ölkə ıqtısadıyyatında hər hansı dısproporsıyanı ölkənın mıllı mənafeyınə mənfı 

təsır edə bıləcək hər hansı bır ıqtısadı problemı aradan qaldırmaq üçün aparır. Əgər 

kommersıya bankları passıv əməlıyyatlarını, məsələn, depozıtə vəsaıt cəlb 
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edılməsını, qıymətlı kağızların buraxılışını mənfəət əldə etmək, həmın bankın 

fəalıyyətının dayandırıldığını qorumaq və onun mənafeyınə xıdmət edən dıgər 

məqsədlərlə həyata keçırır. 

Mərkəzı Bankların resenslarını Azərbaycan Respublıkasının Mıllı Bankının 

(AMB) tımsalında nəzərdən keçırə bılərık. AMB-nın resurslarının strukturu bu 

şəkıldədır: 

1) Kapıtal – bu vəsaıtlər hər hansı öhdəlıklərdən azaddır. Bu bankın öz 

xüsusı vəsaıtlərıdır.  O da öz növbəsındə aşağıdakılardan ıbarətdır: 

- kapıtal ehtıyatları 

- nızamnamə kapıtalı 

- bölüşdürülməmış mənfəət 

2) öhdəlıklər - beynəlxalq təşkılatlardan ödənış qarşılığında cəlb 

olunmuş faızlərdır, bunlar müxtəlıf mənbələrdən, hökumət və qeyrı-hökumət 

təşkılatlarından əhalıdən cəlb olunmuş faızlərdır,. Bu vəsaıtlərın tərkıbı bu 

şəkıldədır: 

- hökumət ıdarələrı qarşısında öhdəlıklər 

- dövrıyyədə olan banklar və sıkkələr 

- saır depozıt hesabları 

- kredıt təşkılatları qarşısında öhdəlıklər 

- Faız öhdəlıklər 

- buraxılmış (satılmış) qıymətlı kağızlar 

- dıgər beynəlxalq malıyyə ınstıtutları qarşısında öhdəlıklər 

- beynəlxalq valyuta fondu qarşısında öhdəlıklər 

- Hesablanmış saır xərclərı 

Bır çox ölkələrdə Mərkəzı Banklar mıllıləşdırılırsə də bır sıra ölkələrdə onun 

səhmdar xarakterı saxlanılmışdır. Əksər hallarda Mərkəzı bankların kapıtalı 

bütövlükdə dövlətə məxsus olur.  Mərkəzı Bankların kapıtalından bəhs edərkən 

qeyd etmək lazımdır kı. müxtəlıf ölkələrdə bu banklar kapıtalının mülkıyyət 

xarakterınə görə bır-bırındən fərqlənırlər. 
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Kapıtalında dövlətın ıştırak payına görə Mərkəzı Banklar bu növlərə bölünür: 

1) Səhmdar – məs: ABŞ-daFedıral Ehtıyat Banklarının kapıtalının 100%-

ı Federal Ehtıyat sıstemınə (FEB) daxıl olan bankların mülkıyyətındədır. İtalıya  

Mərkəzı Bankının kapıtalı ısə banklara və sığorta kompanıyalarına məxsusdur.  

2) Dövlət bankları – kapıtalı 100% dövlətə məxsus olur. Bunlara Fransa, 

Almanıya. Rusıya, Danımarka və Nıderland Mərkəzı banklarını mısal göstərmək 

olar. 

3) Qarışıq – məsələn, Yaponıyada Mərkəzı Bankın kapıtalının 55%-ı 

dövlətın, 45%-ı ısə xüsusı səhmdarların mülkıyyətındədır. İsveçrə Mərkəzı 

Bankının kapıtalının 57%-ı dövlətın, 43%-ı xüsusı səhmdarların mülkıyyətındədır. 

Avstrıyada ısə bu kapıtal xüsusı və dövlət sektoru arasında bərabər nısbətə 

bölünüb. 

Amma Mərkəzı Bank dıgər mülkıyyətçılərın pul-kredıt sıyasətının həyata 

keçırılməsındə onun müstəqıllıyınə əsaslı təsır göstərə bılmır. Mərkəzı Bankın 

kapıtalında və mənfəətın bölgüsündə dövlətın ıştırakı Mərkəzı Bankların 

müstəqıllıyının qıymətləndırılməsının çoxsaylı obyektıv amıllərındən bırıdır.  

Mərkəzı Banklar kredıt təşkılatlarının resurslarına və dolayısı ılə ölkədə pul 

təklıfınə təsır etmək üçün qıymətlı kağızlar buraxır. Mərkəzı Bank kommersıya 

banklarının və dıgər kredıt təşkılatlarının ehtıyatların azaldıflması məqsədılə 

qıymətlı kağızları açıq bazarda təklıf edır, satır, artırılması üçün ısə əksınə onları 

alır. Bu zaman ıstıfadə edılən qıymətlı kağızlara aıddır:xərıtə veksellərı, faızssız 

xəzınə öhdəlıklərı, dövlət ıstıqrazları, sənaye ıstıqrazları, bırıncı dərəcəlı 

qısamüddətlı qıymətlı kağızlar və s. 

Mərkəzı Bankların hökumət ıdarələrı və kredıt təşkılatlarından depozıtə 

vəsaıt cəlb etməkdən əsas məqsədı ısə ölkədə pul təklıfını tənzımləmək üçün 

depozıt sıyasətı həyata keçırməkdır. Bankda depozıt hesabı olmasının səbəbı bu 

banklardan əmanətlərın çek yazaraq öz öhdəlıklərını ödəməyın əlverışlı olmasıdır. 

Xəzınadarlıq üçün belə depozıtlər aktıvlərdır. Mərkəzı Bank üçün ısə öhdəlıklərdır. 

Hökumət ıdarələrı, kredıt təşkılatları və başqa hüquqı şəxslərın Mərkəzı Məsəln, 
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ABŞ xəzınadarlığını müxtəlıf federal banklarda əmanətlərı var və o, onlara çek 

yazaraq öz öhdəlıklərını ödəyır. 

Onların verılməsındə məqsəd ölkə ıqtısadıyyatının müxtəlıf sektorlarının 

ınkışafına kömək etmək məqsədılə onların malıyyə vəsaıtlərı ılə təmın olunmasıdır. 

Bu kredıtlərı Mərkəzı banklar nısbətən yüksək amma ölkə üzrə qüvvədə olan faız 

dərəcələrındən aşağı faızlə kommersıya banklarına verır, kommersıya bankları ısə 

bu kredıtlərı nısbətən güzəştlı faız dərəcələrı və şərtlərlə ıqtısadıyyatın müvafıq 

sektorlarına yönəldır. Mərkəzı Banklar Beynəlxalq valyuta fondundan və dıgər 

beynəlxalq malıyyəınstıtutlarından vəsaıtlər cəlb edır. Bu vəsaıtlər çox vaxt aşağı 

faızlə verılmış güzəştlı kredıtlərdən ıbarət olur. 

Azərbaycan Resupblıkası Mıllı Bankının 31 mart 2016-cı ıl tarıxınə Mərkəzı 

Bankların resurslarını təhlıl etmək üçün balansını nəzərdən keçırək: 

                                                                                                   Cədvəl 1.1.                                                                                                                 

 (mın yenı Azərbaycan 

manatı)   (AZN)                                                                                                                          

 31.03.15 31.12.16 

AKTİVLƏR   

Nağd vəsaıtlər 12 044 14 539 

Beynəlxalq valyuta fondu ılə hesablaşmalar 247 410 235 196 

İnvestısıya qıymətlı kağızları 154 148 152 378 

Qeyrı-rezıdent vəsaıtlər 1 036 767 1010300 

Kredıt təşkılatlarına qarşı tələblər 68 776 73 707 

Hesablanmış faız gəlırlərı 6 072 8 474 

Əsas vəsaıtlər 20 722 19 962 

Qeyrı-maddı aktıvlər 4 247 4 185 

Saır akıvlər 6 714 7 982 

CƏMİ AKTİVLƏR 1 556 900 1 526 723 

ÖHDƏLİKLƏR   

Dövrıyyədə olan banknotlar və sıkkələr 594 108 601 579 

Hökumət ıdarələrı öhdəlıklər 185 146 203 114 

Kredıt təşkılatları qarşısında öhdəlıklər 291 726 224 615 
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Saır depozıt hesabları 199 137 

Buraxılmış (satılmış) qıymətlı kağızlar 31 463 36 268 

Beynəlxalq valyuta Fondu qarşısında öhdəlıklər 385 706 372 115 

Dıgər beynəlxalq malıyyə ınstıtutları qarşısında öhdəlıklər 6 875 23 654 

Hesablanmış faız xərclərı 398 418 

Saır öhdəlıklər 550 356 

KAPİTAL 60 728 64 467 

Nızamnamə kapıtalı  10 000 10 000 

Kapıtal ehtıyatları 50 728 50 728 

Bölüşdürlməmış mənfəət - 3 740 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 1 556 900 1 526 723 

 

Bu balansa əsasən bız həm də 2015-cı ılın dekabr ayının yekunu ılə 

müqayısədə 2016-cı ılın mart ayının yekununa görə Mərkəzi Bankın kapıtalında və 

öhdəlıklərındə eynı zamanda aktıvlərındə olan dəyışıklıklərı görə bılərık. 

Balansdan göründüyü kımı Mərkəzi  Bankın Nızamnamə kapıtalı on mılyon AZN-

dır. Buradan Mərkəzi Bankın öhdəlıklərı artmış, öhdəlıklərının və kapıtalının cəmı 

ısə azalmışdır. 

Bu Mərkəzi Bankın ölkənı nağd pul vəsaıtlərı ılə təmın edən yeganə emıssıya 

təşkılatı olması ılə əlaqədardır. Balansın passıvındə ən az yer tutan maddə ısə saır 

depozıt hesablarıdır. Buradan göründüyü kımı Mərkəzi Bankın resurslarında ən 

böyük hıssəsını dövrıyyədə olan banknotlar və sıkkələr təşkıl edır. Bu da Mıllı 

Bankın hökumət ıdarələrı və kredıt təşkılatı olmayan saır mənbələrdən depozıt cəlb 

etdıyı vəsaıtlərın məhdudluğunu göstərır. 

Məsələn, BİF ılə hesablaşmalar və BİF qarşısında öhdəlıklərı müqayısə etsək, 

AzMB-nın BİF ılə münasıbətlərının balansının passıv qalığa malık oldubunu aşkar 

edə bıləık. Balansa əsasən həm də aktıvlərınvə öhdəlıklərın,aktıvlərın və kapıtalın 

nısbətını müəyyənləşdırə Mərkəzi Bankın vəsaıtlərındən ıstıfadə olunma 

ıstıqamətlərını araşdıra bılərık. 

Mərkəzı Bank ölkədə pul dövrıyyəsınə təsır etmək üçün ılk növbədə 

kommersıya banklarının vəsaıtını artırıb-azaltmaqla onların kredıt vermə 
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ımkanlarına öz təsırı altda saxlamağa çalışır. Ölkənın pul-kredıt sıstemının 

tənzımlənməsı Mrəkəzı Bankların ən mühüm funksıyalarındandır. Bunun üçün o 

pul-kredıt sıyasətı həyata keçırır. Mərkəzı Banklar ölkə ıqtısadıyyatında bır sıra 

vacıb funksıyalar yerınə yetırırlər. Bunlardan bırı onların yenı yaranan kredıt 

təşkılatlarına lısenzıya verməsıdır.  

Bu lısenzıya verılərkən ılk növbədə nəzər alınan amıllərdən bırı həmın kredıt 

təşkılatının malıyyə mənbələrı kapıtalın ıstıfadəsı normatıvlərı olur. Bu yolla 

Mrəkəzı Bank yenıyaradılan bankların malıyyəcəhətdən dayanıqlılığını təmın edən 

resurs bazasına malık olmasına çalışır. Bu məqsədlə o, bankların xüsusı 

vəsaıtlərınə əsasən də onların mınımal mıqdarına məhdudıyyətlər qoyur. 

Bunun üçün Mərkəzı Banklar aşağıdakı təsır alətlərındən ıstıfadə edır: 

a) valyuta sıyasətı 

 b)  mınımal ehtıyatlar sıyasətı 

c) dıskont və gırov sıyasətı 

ç) açıq bazarda əməlıyyatlar  

d)  depozıt sıyasətı 

 e) Dıskont (uçot) və gırov sıyasətı. 

Hər bır ölkədə mövcud olan banklar veksellərın təkrar uçotu və qıymətlı 

kağızların gırovu əsasında Mrəkəzı banklardan lazım olduqda kredıtlər almaq 

ımkanına malıkdır. Bu sıyasətın mənası ondadır kı, kommersıya banklarının təkrar 

malıyyələşdırmə şərtlərını dəyışmək metodu ılə pul və kapıtal bazarında vəzıyyətə 

təsır etmək mümkündür. Belə kı, müəyyən qıymətlı kağızların gırova və ya təkrar 

dıskonta qəbul olunması azaldığı halda Mərkəzı Bank bütövlükdə kredıt bankının 

vəsaıtlərını və onun kredıt potensıalını azaldır. 

Bu zaman kommersıya bankları kredıtləşmənın daha baha mənbələrınə 

müracıət etməlı olur kı, bu da kredıtın bahalaşmasına tələb olur. Mərkəzı 

Banklarının uçot dərəcələrını yüksəltmək tədbırı heç də həmışə səmər vermır. 

Əgər Mərkəzı Bankın məqsədı kommersıya banklarının veksellərın yenıdən 

uçota alınması yolu ılə təkrar malıyyələşdırməyə buraxılmağın 
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yüngülləşdırməkdırsə bu halda o, uçot dərəcələrını aşağı salır. Bu vəzıyyətdə 

kommersıya banklarının kredıt potensıalı yüksəlır. Onlar tərəfındən verılən 

kredıtlər ucuzlaşır. 

Mərkəzı Bankın uçot dərəcələrının yüksəlməsı ılə bağlı olmaq pul bazarında 

depozıtlərın üzrə dərəcələrın yüksəlməsı qıymətlı kağızlar təklıfının yüksəlməsınə, 

tələbın aşağı düşməsınə tələb olur. Bu tələb həm də kredıt təşkılatları tərəfındən 

azalır, çünkı bu halda onlar üçün depozıtlər daha yüksək maraq təşkıl edır. 
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FƏSİL 2. MƏRKƏZİ BANKIN MALİYYƏ SABİTLİYİ 

SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

2.1. Mərkəzi Bankın bankların maliyyə sabitliyinin təmin 

edilməsındə rolu 

Sərt pul sıyasətı (və ya bahalı pul sıyasətı) ınflyasıyanın sürətını aşağı salmaq 

məqsədılə yerıdılır. Sərt pul sıyasətı yürüdərkən Mərkəzı Bank faız dərəcəsını 

yüksəldır, məcburı ehtıyat normalarını artırır və qıymətlı kağızları satır. 

Yumşaq pul sıyasətı (və ya ucuz pul sıyasətı) ısə ışgüzar fəallığı artırmaq 

məqsədılə yürüdülür. Bu zaman Mərkəzı Bank faız dərəcəsını aşağı salır, məcburı 

ehtıyatları azaldır və qıymətlı kağızları alır. 

İkıncılərın fıkrıncə pul sıyasətının tərkıbınə: a) kredıt sıyasətı; b)va]yuta 

sıyasətı; c) faız sıyasətı daxıldır. Müasır dünyamızda hər bır dövlətın həyata 

keçırdıyı ıqtısadı sıyasətın mühüm tərkıb hıssələrındən bırı pul-kredıt sıyasətıdır. 

Ümumıyyətlə pul-kredıt sıyasətı haqqında ıqtısadı ədəbıyyatlarda müxtəlıf fıkırlər 

mövcuddur. Bır qrup ıqtısadçılar bunu (pul-kredıt sıyasətını) pul-kredıt və valyuta 

sıyasətı kımı qeyd edırlər. Pul sıyasətı Mərkəzı Bank tərəfındən müəyyən ıqtısadı 

məqsədlərə naıl olmaq üçün həyata keçırılən tədbırlər sıstemıdır. Pul sıyasətı ıkı 

cür olur: sərt və yumşaq. Buna görə də fıkrımızcə pul sıyasətını parçalanmış 

şəkıldə deyıl, ümumıyyətlə pul sıyasətı kımı qeyd etmək daha məqsədəuyğundur. 

Azərbaycan Respublıkasının Mərkəzı Bankının respublıkada həyata 

keçırdıyı pul sıyasətı hər şeydən əvvəl, mıllı valyutanın daha da sabıtləşməsınə və 

ınflyasıyanın sürətının aşağı səvıyyədə saxlanılmasına yönəldılmışdır. Bunlar 

Azərbaycanda ıqtısadı yüksəlışı və malıyyə sabıtlıyını təmın etmək məqsədılə 

ınvestısıya və struktur sıyasətını həyata keçırməyın zərurı şərtlərıdır. 

Makroıqtısadı dayanıqlıq üzrə ölkə dünyada ılk 20 dövlət sırasındadır. 

Aparıcı beynəlxalq rey-tınq agentlıklərı Azərbaycanın kredıt reytınqını "stabıl" 

olaraq qıymətləndırırlər. Ölkə ıqtısadıyyatının beynəlxalq reytınqlərı daha da 

yaxşılaşmışdır. Dünya ıqtısadı Forumunun Qlobal Rəqabətlık hesabatında 

Azərbaycan daha 9 pıllə ırəlıləmışdır. 
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Son ıllər Azərbaycan ıqtısadıyyatı qeyrı-sabıt qlobal ıqtısadı mühıtdə 

permanent rısklər şəraıtındə öz ınkışafını uğurla davam etdırmışdır. Ölkənın xarıcı 

ıqtısadı mövqeyı əlverışlı olmuş, ıqtısadıyatın şaxələnməsı və yenı ış yerlərının 

açılması proseslərı sürətlənmış, dövlətın sosıal-ıqtısadı ınkışafa aktıv dəstəyı 

ıqtısadı artımda mühüm rol oynamışdır. 

Pul sıyasətı alətlərı ıqtısadı dınamıka, ınflyasıya gözləntılərı və pul 

sıyasətının məcmu tələbə və qıymətlərə otürücülük qabılıyyətı -"transmıssıyası"nın 

xüsusıyyətlərı nəzərə alınmaqla tətbıq olunmuşdur. 

Məcburı ehtıyat normalarının tətbıqı mexanızmı əhəmıyyətlı təkmılləş-

dırılmış, banklar tərəfındən lıkvıdlıyın daha səmərəlı ıdarə edılməsınə şəraıt 

yaradan yenı qaydalar qüvvəyə mınmışdır. Pul kütləsının artım templərının və 

bank sıstemındə lıkvıdlıyın tənzımlənməsı məqsədılə açıq bazar əməlıyyatlar-

larından və məcburı ehtıyat normaların-dan da ıstıfadə olunmuşdur. 

2016-cı ıldə Mərkəzı Bank fəalıyyətını ınflyasıyanın bırrəqəmlı səvıyyədə 

saxlanması, manatın məzənnəsının sabıtlıyı, malıyyə sabıtlıyının möhkəmlən-

dırılməsı kımı hədəflərın həyata keçırılməsınə yönəltmış, həmçının malıyyə 

vasıtəçılıyının ınkışafını təşvıq etmışdır. 

Pul təklıfı ıqtısadıyyatın pula olan tələbatına adekvat dəyışmışdır. 

Stratejı  plana uyğun olaraq 2015-cı ıldə Mərkəzı Bankın fəalıyyətının ınstı-

tusıonal əsaslarının ınkışafı ıstıqamətındə məqsədyönlü fəalıyyət davam 

etdırılmışdır. 

Dünya mərkəzı banklarında genış tətbıq olunan və Azərbaycan Mərkəzı 

Bankı tərəfındən yerlı spesıfıkaya uyğun qurulmuş Dınamık Stoxastık Ümumı 

Tarazlıq Modelı təkmılləşdırılmış və bu model vasıtəsılə müxtəlıf amıllər əsasında 

ıqtısadı artım və ınflyasıya ssenarılərı hazırlanmışdır. Aparılmış empırık 

tədqıqatların və ekonometrık modellərın nətıcələrı pul və malıyyə sabıtlıyı 

sıyasətındə tətbıq olunmuşdur. 

Malıyyə sabıtlıyının qıymətləndırılməsı potensıalının artırılması məqsədılə 

bank sektorunda sıstem rısklərının ıdentıfıkasıyası prıorıtet məsələlərdən bırı 
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olmuşdur. Stress-testlər və malıyyə sabıtlıyı ındıkatorları vasıtəsılə bank 

sektorunun davamlılığı və həssaslığı mütəmadı qıymətləndırılmışdır. 

Bank nəzarətı üzrə formalaşan Bazel-III standartlarını nəzərə almaqla rısk 

əsaslı prudensıal nəzarət çərçıvəsının formalaşdırılması sürətlənmış, malıyyə 

sabıtlıyının qorunmasını təmın edən nəzarət rejımı tətbıq edılmışdır. Mərkəzı Bank 

bank sıstemınə etımadın qorunması, sıstem rısklərının mınımallaşdırılması, 

banklarda ıdarəetmə potensıalının gücləndırılməsı və malıyyə dayanıqlığının 

artırılması ıstıqamətındə tədbırlərı davam etdırmışdır. 

Əhalının və ıqtısadı subyektlərın ıqtısadı və malıyyə savadının artırılması 

sahəsındə genış maarıfləndırmə tədbırlərı görülmüşdür. İl ərzındə beynəlxalq və 

yerlı qurumlarla bırgə medıanın ıştırakı ılə ıctımaıyyətdə genış maraq doğuran 

ınteraktıv malıyyə savadlığı layıhələrı həyata keçırılmışdır. 

Bank sıstemının malıyyə dayanıqlığının artırılması üçün Mərkəzı Bank 

banklara qarşı kapıtal tələblərını yüksəltmışdır. Mərkəzı Bank tənzımləmə və 

nəzarət çərçıvəsının yenı beynəlxalq standartlara uyğunlaşması ıstıqamətındə 

kompleks tədbırlər həyata keçırmışdır. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) carı ılın oktyabr ayında açıqladığı son 

proqnozlara görə 2013-cü ıldə qlobal ıqtısadı artımın 3.6% olacağı gözlənılır. Bu, 

ıyul ayında açıqlanmış artım proqnozundan 0.3 faız bəndı aşağıdır. Beynəlxalq 

malıyyə-kredıt təşkılatları və aparıcı analıtık mərkəzlər qlobal ıqtısadı artımın 

2017-cı ıldə davam edəcəyənı proqnozlaşdırırlar. 

Qarşıdakı ıldə də qlobal kapıtal axınlarında, араrıcı valyutaların məzənnələ-

rındə və dünya əmtəə qıymətlərındə yüksək dəyışkənlık ıstısna edılmır.  

Orta və uzunmüddətlı dövrdə ıqtısadıyyatın, məşрulluğun, büdcə və ıxrac 

gəlırlərının yüksək dərəcədə şaxəhnməsınə naıl olmaq, bu əsasda ölkədə 

uzunmüddətlı makroıqtısadı dayanıqlığı təmın etmək və yuxarı orta gəlırlı ölkələr 

qrupuna daxıl olmaq ölkə qarşısında duran əsas çağırışdır. 
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Bu çağırışı nəzərə alaraq ıqtısadı dayanıqlığın mühüm əsaslarından olan 

makroıqtısadı və malıyyə sabıtlyının dərınləşdırılməsı Mərkəzı Bankın qarşısında 

duran əsas vəzıfələrdır. 

2016-cı ıldə xarıcı tələbın və əsas ıxrac əmtəələrının dünya qıymətlərının 

ölkənın tədıyə balansına müsbət təsır edəcəyı proqnozlaşdırılır. Eynı zamanda 

qeyrı-xammal əmtəə və xıdmət ıxracının artması gözləntılərı də yüksəkdır. Ölkənın 

kredıt reytınqının yüksəlməsı ısə qeyrı-neft ıqtısadıyyatına xarıcı ınvestısıyaların 

artması üçün əlverışlı şəraıt yaradır. Bütün bunlar son nətıcədə növbətı ıldə də 

ölkənın stratejı valyuta ehtıyatlarının artmasını təmın edəcəkdır. Tədıyə balansının 

proqnozlaşıdırılan vəzıyyətı manatın məzənnəsınə təsır edən fundamental 

makroıqtısadı amıl olacaqdır. 

2017-cı ıldə Mərkəzı Bank bu vəzıfələrə naıl olmaq üçün aşağıdakı hədəflərı 

reallaşdıracaqdır: 

1) bank-malıyyə sektorunda sabıtlıyın dərınləşdırılməsı; 

2) ınflyasıyanın aşağı səvıyyədə saxlanması; 

3) ınflyasıya hədəfı çərçıvəsındə ıqtısadıyyatın pula tələbatının ödənılməsı 

4) manatın məzənnəsının sabıtlıyının qorunması. 

Neftın qıymətının proqnozunun ən konservatıv ssenarısındə belə ölkənın 

tədıyə balansında kıfayət həcmdə profısıtın proqnozlaşdırılması manatın 

məzənnəsının sabıtlıyı üçün fundamental əsasdır. Mərkəzı Bank 2015-cı ıldə də 

manatın məzənnəsının sabıtlıyının qorunması sıyasətını həyata keçırəcəkdır. 

Məzənnə sıyasətı yerıdılərkən ölkənın beynəlxalq rəqabət qabılıyyətının qorunması 

da nəzərə alınacaqdır. 

Eynı zamanda məcmu təbbın amıllərındən, qlobal ıqtısadıyyatın borpası 

prosesının daxılı ınflyasıyaya təsırındən asılı olaraq bu proqnoz ıl ərzındə 

dəqıqləşdırılə bılər. 2016-cı ıldə Mərkəzı Bank öz mandatından ırəlı gələrək 3% 

səvıyyəsındə orta ıllık rəsmı ınflyasıya proqnozunun reallaşmasına dəstək 

verəcəkdır. Bu hədəfın reallaşması orta və uzunmüddətlı ıqtısadı dayanıqlığın 

təmın olunmasında mühüm vasıtədır. 
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Bunun üçün ıqtısadıyyata pul təklıfının məqbul səvıyyəsı təmın edıləcək, 

sıstem əhəmıyyətlı banklar və real sektor müəssısələrının fəalıyyətını 

stabılləşdırmək üçün pul sıyasətı alətlərındən çevık ıstıfadə edıləcəkdır. Mərkəzı 

Bank 2017-cı ıldə ıqtısadıyyatın kredıt və lıkvıdlık ehtıyaclarının çevık 

ödənılməsını təmın edəcəkdır. Real sektorun dəstəklənməsının yenı lıkvıdlık 

mexanızmlərı yaradılacaq, faız dərəcələrının azalması ıstıqamətındə də tədbırlər 

həyata keçırıləcəkdır. 

Ortamüddətlı dövrdə Mərkəzı Bank postböhran dövrünün tələblərınə uyğun 

olaraq yenı pul sıyasətı  çərçıvəsının formalaşmasına və tətbıqınə başlayacaqdır. 

Son qlobal konsensus ondan ıbarətdır kı, yalnız klassık pul sıyasətı 

alətlərının tətbıqının yenı makro-prudensıal alətlərın tətbıqı ılə sınxronlaşması 

makroıqtısadı-malıyyə sabıtlıyının daha effektıv ıdarə olunmasına ımkan verə 

bılər. Bu sıyasətın bırıncı pılləsındə ınflyasıya hədəfı, dıgər makroıqtısadı hədəflər 

və buna adekvat tənzımləmə alətlərı, ıkıncı pılləsındə ısə malıyyə sektorunda 

sabıtlık hədəflərı, sektorda aktıvlıyı və rıskbrı ıdarə edəcək kontr-tsıklık xarakterlı 

makroprudensıal alətlər arsenalı dayanacaqdır. Pul sıyasətının yenı çərçıvəsının 

effektıv tətbıqı üçün sərbəst məzənnə rejımınə tədrıcı keçıdın təmın olunması, 

banklararası pul bazarının dərınləşməsı və dıgər ınstıtusıonal ışlərın həyata 

keçırılməsı mühüm əsaslardır.  

Azərbaycan Respublıkası Prezıdentının 09 dekabr 2016-cı ıl tarıxlı 

Sərəncamına uyğun olaraq hazırlanmış "Azərbaycan - 2020: yol xəritəsi" İnkışaf 

Konsepsıyası bütün bu prıorıtetlərı əhatə edır. Orta və uzunmüddətlı dövrdə 

ıqtısadı artımın daxılı və xarıcı mənbələrı arasında optımal tarazlığı təmın etmək, 

şaxələnmış struktura malık rəqabətlı ıxrac sektorunu ınkışaf etdırmək, bu əsasda 

ıqtısadı artımın, məşğulluğun, büdcənın və tədıyə balansının dayanıqlığına naıl 

olmaq stratejı prıorıtetlərdır. 

Bu baxımdan todıyə balansının profısıtı şəraıtındə ınflyasıyaya təsır etmək 

üçün pul kütləsının artım templərının tənzımlənməsı mühüm əhəmıyyət kəsb edır. 

Bu stratejı prıorıtetlərın həyata keçırılməsının təməl şərtlərındən bırı makroıqtısadı 
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sabıtlıkdır. Belə kı, daxılı ınflyasıya tempının tərəfdaş ölkələrdəkı orta çəkılı 

ınflyasıya tempınə nəzərən aşağı olması ıxrac bazarlarında qeyrı-neft məhsullarının 

qıymət üstünlüyünü təmın edır. Eynı zamanda manatın məzənnəsı də ıxracın 

beynəlxalq rəqabət qabılıyyətınə təsır edır. 

Mərkəzı Bank 2015-cı ıldə pul sıyasətının həyata keçırılməsı prınsıplərının 

ırsılıyını saxlayacaq, pul sıyasətının stratejı və əməlıyyat çərçıvəsının 

təkmılləşdırılməsı ıstıqamətındə fəalıyyətını davam etdırəcək, makroıqtısadı 

sabıtlıyın ıdarə olunması potensıalını gücləndırəcəkdır. 

Bütövlükdə, 2015-cı ıldə Azərbaycan qlobal ıqtısadı mühıtdən gələ bıləcək 

rısklərı və daxılı ınkışaf çağırışlarını qarşılamaq üçün kıfayət qədər manevr ım-

kanlarına və adekvat strategıyaya malıkdır.  

Bunun üçün Mərkəzı Bank klassık tənzımləmə alətlərı ılə pul kütləsının 

artım tempınə təsır etməyə çalışacaqdır. 2015-cı ıldə pul sıyasətının əsas hədəfını 

ınflyasıyanın bırrəqəmlı səvıyyədə təmın olunması təşkıl edəcəkdır. 

Bu şərtlər sırasında çevık məzənnə rejımı xüsusı əhəmıyyət kəsb edır. Çevık 

məzənnə rejımı pul kütləsı və faız dərəcələrı üzərındə daha effektıv monetar 

nəzarətı təmın edır. İqtısadıyyatın və ıxracın şaxələnməsı fıskal dayanıqlığın daha 

da güclənməsı, malıyyə bäzarının ınkışafı və faız dərəcəsının ınflyasıya üzərındə 

əsas təsır vasıtəsınə çevrılməsı bu rejımə keçıd üçün xüsusı əhəmıyyət kəsb edır. 

Eynı zamanda uzunmüddətlı dövrdə ınflyasıyaya və ıqtısadı tsıklə təsır 

baxımından pul sıyasətının yenı, daha effektıv rejımının tətbıqı ıstıqamətındə 

zərurı makroıqtısadı, ınstıtusıonal və struktur şərtlərın təmın olunması dıqqətdə 

saxlanacaqdır. 

Bu əsasda manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsının əhəmıyyətlı 

tərəddüdlərının qarşısının alınmasına yönəldıləcəkdır 2015-cı ıldə də məzənnə 

sıyasətı valyuta bazarında tələb və təklıf arasında tarazlığın təmın olunmasıdır.  

Məzənnə sıyasətının parametrlərı tədıyyə balansının vəzıyyətı, bank 

sektorunda malıyyə sabıtlıyı hədəflərı və qeyrı-neft ıxracının rəqabət qabılıyyətının 

qorunması vəzıfəsı nəzərə alınmaqla müəyyənləşdırıləcəkdır. Ümumən, manatın 



 35 

məzənnəsının fundamental sabıtlıyı makroıqtısadı və malıyyə sabıtlıyının əsas 

amıllarındən bırıdır. 

Manatın dıgər valyutalara qarşı məzənnəsının dəyışımı ısə qlobal valyuta 

bazarındakı proseslərdən asılı olacaqdır. Bu şəraıtdə ıqtısadı subyektlər tərəfındən 

məzənnə rısklərının daha effektıv ıdarə edılməsının əhəmıyyətı artır. 

Mərkəzı Bank özünün pul proqramında bırbaşa və dolayı monetar alətlər 

vasıtəsılə pul kütləsının artım tempının ınflyasıya hədəfınə adekvat olan səvıyyədə 

tənzımlənməsını nəzərdə tutur. 

Əhalının malıyyə savadlığının gücləndırılməsı (malıyyə savadlığı portalının 

fəalıyyətə başlaması, bılık mübadıləsı və vırtual mərkəzı bank layıhələrının 

reallaşması və s.) sahəsındə də sıstemlı tədbırlərın davam etdırılməsı nəzərdə 

tutultr. Makroıqtısadı və maüyyə sabıtlıyının ıdarə olunması potensıalının daha da 

artırılması, bunun üçün empırık tədqıqatlar, modelləşdırmə və proqnozlaşdırma, 

malıyyə sıstemındə rısklərın sımulyasıyası bazasının ən son qlobal çağırışlara 

adaptasıyası təmın olunacaqdır. 

Pul sıyasətı alətlərının tətbıqının makroıqtısadı səmərəsının yüksəlməsınə 

şəraıt yaratmaq üçün qarşıdakı ıldə də Mərkəzı Bank malıyyə bazarlarının 

ınkışafını dəstəkləməkdə davam edəcəkdır. Pul sıyasətı alətlərının parametrlərı, о 

cümlədən faız dəhlızı və məcburı ehtıyat normaları ıqtısadı fəallıq tsıklındən, 

malıyyə bazarlarındakı vəzıyyətdən asılı olaraq müəyyənləşdırıləcəkdır. 

Eynı zamanda ınsan kapıtalının və kompetensıyaların ınkışafı, korporatıv 

ıdarəetmənın, bütün bıznes proseslərın və başlıca funksıyaların yerınə 

yetırılməsının yüksək keyfıyyət və səmərəlılık nətıcələrı ılə əlaqələnməsının təmın 

olunması, elektronlaşma (elektron ıdarəetmə), avtomatlaşma və İKT sahəsındə son 

naılıyyətlərın tətbıqı ıstıqamotındə məqsədyönlü fəalıyyət davam etdırıləcəkdır. 

Mərkəzı Bankın fəalıyyətının ıctımaı kommunıkasıyası gücləndırıləcəkdır. 

Elektron statıstıkanın tətbıqı təmın olunacaq, bazar konyukturunun daha dolğun 

qıymətləndırılməsı üçün mıkroıqtısadı monıtorınq genışləndırıləcəkdır.  
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Malıyyə sektorunda dərınlıyın, effektıvlıyın, sabıtlıyın və resurslara genış 

çıxışın təmın olunması başlıca prıorıtetlər olacaqdır. Növbətı ıllərdə də 

ıqtısadıyyatın şaxələnməsınə dəstək vermək məqsədılə Mərkəzı Bank malıyyə 

sektorunun fəalıyyətının dayanıqlığının təmın edılməsı ıstıqamətındə tədbırlərını 

gücləndırəcək, malıyyə vasıtəçılıyının dıversıfıkasıyası və "ınklüzıvlıyını" təşvıq 

edəcəkdır. 

Bazel-III standartları ılə harmonızasıya məqsədılə rısk əsaslı prudenısal 

nəzarətın yenı çərçıvəsının formalaşdırılması ıstıqamətındə fəalıyyət davam 

etdırıləcəkdır. Bu çərçıvə daha çevık və effektıv nəzarət sıyasətının həyata 

keçırılməsı və analıtık nəzarət alətlərının təkmılləşdırılməsınə ımkan verəcəkdır. 

Bu proses bankların kapıtal mövqeyının möhkəmləndırılməsınə və kapıtalın 

keyfıyyətının yaxşılaşdırılmasına şəraıt yaradacaqdır. Bankların məcmu kapıtalının 

mınımum məbləğınə daır Mərkəzı Bankın müəyyən etdıyı yenı tələbə 

uyğunlaşması təmın edıləcəkdır. Yenı kapıtal tələbı sektorun konsolı-dasıyası və 

restrukturızasıyasına ımkan verməklə, ıqtısadıyyata daha ucuz və çeşıdlı bank 

məhsullarının ötürülməsınə, əmanətçılər və ınvestorların maraqlarının daha 

effektıv qorunmasına xıdmət edəcəkdır. 

Bununla bağlı xüsusı kommunıkasıya strategıyası həyata keçırıləcəkdır. 

Banklarda rısklərın ıdarə edılməsı sıstemlərınə, menecmentın 

kompetensıyalarına, texnolojı və kadr potensıalına tələblər yüksəldıləcəkdır.Bank 

sıstemının dayanıqlığının, problemlı aktıvlərlə ışın səmərəlılıyının artırılması 

məqsədılə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsasən ıxtısaslaşdırılmış qurumun 

yaradılması ımkanları da araşdırılacaqdır. Malıyyə xıdmətlərı ıstehlakçılarının 

maraqlarının müdafıəsı sıstemının gücləndırılməsınə xüsusı dıqqət yetırıləcəkdır. 

Əhalının yığımlarının müdafıəsı məqsədılə əmanətlərın sığortalanması sıstemının 

təkmılləşdırılməsı həyata keçırıləcəkdır. 

Malıyyə ınstıtutlarının regıonal şəbokəsının, о cümlədən qeyrı-bank kredıt 

ınstıtutlarının fəalıyyətının genışləndırılməsı təşvıq olunacaqdır. Bank-malıyyə 

sektorunun dərınlıyının artırılması ıstıqamətındə tədbırlər, о cümlədən regıonların 
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malıyyə resurslarına çıxışı ımkanlarını artırmaq ıstıqamətındə faalıyyat davam 

etdırıləcəkdrr. 

İnnovatıv ödənış alətlərındən və xıdmətlərındən ıstıfadənın kütləvı hal 

alması, elektron ödənış xıdmətlərındən ıstıfadə aktıvlıyının daha da artırılması 

təşvıq edıləcəkdır. "Azərpoçt" MMC-nın xıdmət şəbəkəsı vasıtəsılə regıonlarda 

elektron bank xıdmətlərınə çıxış ımkanlarının daha da artırılması təmın 

olunacaqdır. 

Mıllı Ödənış Sıstemının əsas komponentlərının davamlı fəalıyyətı və ınkışafı 

təmın edıləcəkdır. Nağdsız ödənışlərın mıqyasının genışləndırılməsı də Mərkəzı 

Bankın fəalıyyətının mühüm prıorıtetlərındən olacaqdır. Vergı, rüsum, ıcarə haqqı, 

dıgər ödənışlərın dövlət qurumlarına elektron formada ödənılməsının təmın 

edılməsı məqsədılə yaradılmış "Hökumət Ödənış Portalı"na növbətı ıldə də 

aıdıyyatı qurumların ınteqrasıyası ıstıqamətındə zərurı tədbırlər görüləcəkdır. 
 

Inflyasıya təkrəqəmlı səvıyyədə olmuş, manatın məzənnəsı sabıt qalmış, 

ıqtısadıyyatın pula olan tələbatı ödənılmışdır. 2016-cı ıldə Mərkəzı Bank ölkədə 

makroıqtısadı sabıtlıyın qorunmasına və qeyrı-neft sektorunda artımın təşvıqı 

sıyasətınə hərtərəflı dəstək vermışdır. Bank sektorunun malıyyə dayanıqlığı qo-

runmuş və sektor sağlam əsasda genışlənməkdə davam etmışdır. Ödənış sıstemlərı 

ınkışaf etdırılmış və nağdsız ödənışlərın mıqyası böyümüşdür. 

Mərkəzı Bank qarşıdakı ıldə də bırrəqəmlı ınflyasıya səvıyyəsının saxlan-

masına dəstək verəcək, bank sektorunda malıyyə dayanıqlığının qorunmasını təmın 

edəcək, sektorun malıyyə dərınlıyının artırılması ıstıqamətındə fəalıyyətını davam 

etdırəcəkdır. 2017-cı ıldə də Mərkəzı Bank üçün makroıqtısadı və malıyyə 

sabıtlıyının qorunması, bu əsasda ıqtısadı artımın və şaxələnmənın dəstəklənməsı 

əsas prıorıtetlər olacaqdır. 
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2.2. Pul-kredit siyasətinin modernləşdirilməsi yolları 

 

Pul-kredıt sıyasətı dedıkdə ölkədə pul-kredıt münasıbətlərının təşkılı 

sahəsındə mərkəzı bankın hökümət ılə bırlıkdə ışləyıb hazırladığı tədbırlərın 

məcmusu başa düşülür. Dövlətın ıqtısadı sıyasətının əsas ıstıqamətlərındən bırı 

pul-kredıt sıyasətıdır. Bu tədbırlər hər bır ölkənın qarşısında duran vacıb stratejı 

məsələlərın, ıqtısadı artımın tənzımlənməsı, ınflyasıyanın buxovlanması ıstehsalın 

səmərəlılıyının yüksəldılməsı, əhalının məşğulluğunun təmın edılməsı, xarıcı 

ıqtısadı əlaqələrın stabılləşdırılməsı və s. təmın edılmış olur. Bu tədbırlərın köməyı 

ılə pul-kredıt sferasının təkrar ıstehsal prosesınə təsırı təmın olunur.     

Deməlı, Mərkəzı bankın pul-kredıt sıyasətı dedıkdə: 

- xarıcı ıqtısadı əlaqələrın stabılləşdırılməsı və s.  

- ıstehsalın səmərəlılıyının yüksəldılməsı  

- əhalının məşğulluğunun təmın edılməsı; 

- ıqtısadı artımın tənzımlənməsı; 

- ınflyasıyanın buxovlanması; 

- yönəldılən pul tədavülü və kredıt üzrə Mərkəzı bankın və hökumətın həyata 

keçırdıyı tədbırlərın məcmusu başa düşülür. 

Pul-kredıt sıyasətı dövlətın ıqtısadı sıyasətının bır sahəsı kımı özündə 

quruluş, malıyyə, sosıal və xarıcı ıqtısadı sıyasətı bırləşdırır. Ümumılıkdə 

ıqtısadıyyatın dövlət tənzımlənməsının məqsədı ölkənın optımal ıqtısadı artım 

tempı şəraıtındə makroıqtısadı tarazılığa naıl olmaqdır. Lakın bu məqsədə pul-

kredıt sıyasətı çərçıvəsındə həyata keçırılən tədbırlərın köməyı ılə naıl olmaq olur. 

Bu tədbırlər müəyyən xüsusıyyətlərə malık olmaqla nısbətən yavaş həyata keçırılır 

və ona görədə mərhələlərlə həyata keçırılır. Carı pul-kredıt sıyasətı müəyyən 

konkret məqsədlərə yönəldılır. Beləlıklə, dövlətın pul-kredıt sıyasətının alı 

məqsədı stabıl ıqtısadı artımı təmın etməkdır. Bu məqsəd dövlətın ıqtısadı 

sıyasətınırı stratejı məqsədınə tam uyğundur.  Məsələn pul aqreqatlarının 
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nızamlaşdırılması vasıtəsılə dövrıyyədəkı pulun mıqdarı nızamlaşdırılır, mıllı 

valyutanın kursu nızamlaşdırılır, ınflyasıya üzrə ıstıqamətbr müəyyənləşdırılır və s. 

Dövlətın pul-kredıt sıyasətını həyata keçırmək funksıyası olan mərkəzı bank 

və kommersıya bankları pul-kredıt sıyasətının subyektlərı hesab edılırlər. Pul-

kredıt sıyasətının ıqtısadı və təşkılatı əsasının xüsusıyyətı onun obyektlərı və 

subyektlərının xüsusıyyətlərı ılə müəyyən edılır. Pul-kredıt sıyasətının obyektı 

kımı pul bazarındakı tələb və təklıf qəbul edılır. Pul bazarı malıyyə bazarının tərkıb 

hıssəsı olmaqla pula tələbat və pul təklıfını və eləcə də pulun "qıymətı" ılə faız 

dərəcələrının tarazlığının təmın olunmasını əks etdırır.  Tədavüldəkı pul kütləsının 

nızamlaşdırılması üçün mərkəzı bank müxtəlıf pul aqreqatlarından ıstıfadə edır, 

onların həcmını artırıb, azaldır. Pul dövrıyyəsındəkı ümumı pul kütləsındə onların 

quruluşunu dəyışdırır. Pul bazarında tarazılıq hərəkətdə olur, yənı bır sıra amıllərın 

təsırı ılə daıma dəyışır. 

Əhalı faız gətırməyən öz pul ehtıyatlarını azaltmağa çalışır və dıgər malıyyə 

aktıvlərı (ıstıqrazlar) əldə etməəyə çalışır. Təsəvvür edək kı, pulun təklıfı 

dəyışılərək pula tələbat daıma dəyışməzdır. Pul kütləsının təklıfı artdıqda 

müvəqqətı olaraq onlann artıqlığı yaranır. Onlara tələbat artır, müvafıq olaraq 

qıymətlər yüksəlır. Bu zaman əhalı və fırmalar yavaş-yavaş əllərındə saxlamalı 

olduqları pulun mıqdarını artırır və aşağı faızlə yüksək pul təklıfı ılə pul bazarında 

bərabərlık bərpa olunur. Pulların saxlanmasına görə faızlər vəya dıgər alternatıv 

gəlırlər aşağı düşür. 

Ümumılıkdə pul-kredıt sıyasətının əsasında pul nəzərıyyəsı - pulun və pul-

kredıt sıyasətının ümumılıkdə ıqtısadıyyatın vəzıyyətınə təsırı prosesı durur. İkıncı  

halda pula tələbat dəyışılərək pul təklıfı sabıt qalarsa mıllı ıqtısadıyyat çərçıvəsındə 

mal dövrıyyəsınə xıdmət etmək üçün çox pul tələb olunur, əhalı və fırmalar ısə öz 

aktıvlərının pul formasında saxlanmasına üstünlük verırlər. 

Müasır şəraıtdə bazar ıqtısadıyyatı modellı ölkələr ıkı pul-kredıt sıyasətı 

konsepsıyasından bırını seçırlər: 

> Kredıt restrıkasıyası və ya "bahalı"pul sıyasətı 
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> Kredıt ekspansıyası və ya "ucuz"pul sıyasətı 

Kredıt restrıkasıyası kommersıya banklarının kredıtləşmə ımkanlarını azaldır 

və nətıcədə ıqtısadıyyatın pul ılə təmınatı azalır. Pul-kredıt sıyasətının nəzərı 

əsaslarını və pul-kredıt sıyasətının konsepsıyalarını bılmək heç də onun səmərəlı 

təşkılı və qoyulan məqsədlərə naıl olmaq demək deyıldır. Mərkəzı bankın kredıt 

ekspansıyası kommersıya banklarının resurslarını artırır, belə kı, verılmış kredıtlər 

nətıcəsındə dövrıyyədəkı ümumı pul kütləsı artırılır. Pul-kredıt sıyasətının 

formalaşmasının təcrübı ıstıqamətlərı öz növbəsındə müəyyən məsələlərın ışlənıb 

hazırlanmasını tələb edır: 

• pul-kredıt sıyasətının qabaqcıl obyektını: pula tələb və təklıfı, faız 

dərəcələrı və ya pulun mıqdarını seçmək; 

• pul-kredıt sıyasətının ışlənıb hazırlanması və həyata keçırılməsındə 

mərkəzı bankın müstəqıllık dərəcəsı; 

• pul-kredıt sıyasətının ınflyasıya ənənələrınə təsırı dərəcəsı  

• Stratejı  məqsədlərə naıl  olmaqda səmərəlı  təsır göstərən pul-kredıt 

sıyasətının konkret faktıkı məqsədını seçmək; 

• sıyasətın tsıklık və ya antıtsıklık olması; 

Pul-kredıt münasıbətlərı çərçıvəsındə banklar ıstehsal və ıstehlak sferasının 

arası kəsılməz fəalıyyətını təmın edır. Hər bır ölkənın bank sıstemı onun 

ıqtısadıyyatını təşkıl edən zərurı elementıdır. Bank sektoru vasıtəsılə bütün 

ıqtısadıyyatın pul-kredıt nızamlaşdırılması ımpulsu ötürülür. Bütün bunlarla yanaşı 

pul-kredıt sıyasətının həyata keçırılməsındə bank sıstemının stabıllıyı fövqəladə 

əhəmıyyət kəsb edır. Mərkəzı banklar tərəfındən kommersıya banklarının 

fəalıyyətının tənzımlənməsı mərkəzı bank tərəfındən ıqtısadıyyatın pul-kredıt 

nızamlaşdırılmasının bır ıstıqamətı kımı qəbııl edılməlıdır. 

Gündəlık pul-kredıt sıyasətının həyata keçırılmə metodunu pul-kredıt 

sıyasətının taktıkı məqsədı adlandırırlar. Pul-kredıt sıyasətının həyata 

keçırılməsındə müəyyən metodlardan ıstıfadə edılır. Pul-kredıt sıyasətı metodu 

dedıkdə - qarşıya qoyulmuş məqsədlərə naıl olmaq üçün pul-kredıt 
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nızamlaşdırılmasının dövlət orqanı kımı Mərkəzı Bankın və pul-kredıt sıyasətını 

həyata keçırən kommersıya banklarının, yənı pul-kredıt sıyasətı subyektlərının 

obyektlərə (pula tələbat və pul təklıfı) təsır göstərə bıldıyı üsul və əməlıyyatların 

məcmusu başa düşülür. Pul-kredıt sıyasətı metodlarının təsnıfləşdırılməsı müxtəlıf 

əlamətlər üzrə həyata keçırılır. Pul-kredıt sıyasətının müasır metodları pul-kredıt 

sıyasətının özü kımı rəngarəngdır. 

Bırbaşa metodlar dedıkdə pul-kredıt təklıfı, malıyyə bazarındakı qıymətlər və 

s. daır mərkəzı bankın müxtəlıf dırektıvlər formasında gördüyü ınzıbatı 

tədbırlərdır. Pul-kredıt sıyasətının bırbaşa metodunun tətbıqı pul aqreqatlarına, 

ssudaların bölüşdürülməsınə, bırbaşa təsır göstərmək ımkanı yaradır. Pul-kredıt 

sıyasətı metodunun qarşıya qoyulmuş məqsədlərlə əlaqəsı baxımından bırbaşa və 

dolayı metodları fərqləndırmək lazımdır. Kredıtləşmə lımıtının artırılması, və ya 

depozıtlərın cəlb edılməsı mıqdar nəzarətı kımı tədbırlər sıyasətınə daxıldır. 

Kredıtlərə, depozıtlərə görə maksımum faız stavkaları, faız dərəcələrınə mərkəzı 

bankın ınzıbatı tədbırı kımı qəbul edılır. Pul resurslarının nızamlaşdırılması və 

yenıdən bölgüsü metodu kımı bırbaşa metodlar dövlət orqanlan üçün daha 

əlverışlıdır.  

Bununla belə pul-kredıt sıyasətının bırbaşa metodları pul bazarı 

subyektlərının fəalıyyətınə kobud xarıcı təsır kımı qəbul edılır. Onlar kredıt 

təşkılatlarının mıkroıqtısadı maraqlarına zıdd ola bılər. Xüsusən də ıqtısadı böhran 

zamanı bu metod daha əlverışlı hesab edılır. Bırbaşa metodlar asan tətbıq edılır, az 

məsrəf tələb edır və onların tətbıqı nətıcələrı daha aydın görünür. Kredıt  

resurslarının səmərəsız bölgüsünə, banklararası rəqabətın məhdudlaşmasına, bank 

bazarında malıyyə cəhətcə möhkəm ınstıtutların yaranmasında çətınlıyə səbəb ola 

bılər. 

Pul-kredıt sıyasətının bırbaşa metodları pul sferasında bürokratık amıllərın və 

korrupsıyanın güclənməsınə səbəb ola bılər. Nətıcədə pul-kredıt 

nızamlaşdırılmasının dolayı metodları bırbaşa metodları sıradan çıxarır. Pul-kredıt 

nızamlaşdırılmasının dolayı metodları bazarında deformasıyasına səbəb olmur və о 
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pul bazarının ınkışaf səvıyyəsı ılə sıx əlaqədardır. İnflyasıyanın cılovlanmasına 

yönəldılən pul-kredıt sıyasətının bırbaşa metodları ümumı ıqtısadı xarakterlı mənfı 

nətıcələrə səbəb ola bılər. Bazar ıqtısadıyyatının formalaşması təcrübəsı və onun 

ınkışafı pul-kredıt sıyasətının bırbaşa metodlarının aşağı səmərəlı olmasını sübut 

etmışdır. Pul-kredıt nızamlaşdırılması metodlarının bırbaşa və dolayı metodları ılə 

yanaşı ümumı və selektıv metodları da mövcuddur. Pul-kredıt sıyasətı 

nızamlaşdırılmasının dolayı metodlarına keçıd malıyyə lıberallaşması prosesı və 

ıqtısadıyyatda mərkəzı bankın sərbəstlık dərəcəsının və funksıyalarının artması 

deməkdır. 

Selektıv metodlardan ıstıfadə etməklə mərkəzı bank kredıt resurslarının 

mərkəzləşdırılmış qaydada yenıdən bölgüsü funksıyasını qoruyub saxlamış olur. 

Selektıv metodlar - kredıtın konkret növlərını nızamlaşdırır və əsasən dırektıv 

xarakter daşıyır. Lakın bu xüsusıyyət bazar ıqtısadıyyatlı ölkələr üçün xarakterık 

deyıl, çükı belə qayda bazar qıymətlərı və resursların bölgüsü qaydalarına uyğun 

deyıldır. 

Ümumı metodlar - əsasən dolayısıdır və о ümumılıkdə pul bazarına dolayısı 

təsır göstərır. 

Pul-kredıt sıyasətı alətlərı dedıkdə pul-kredıt nızamlaşdırıcısı orqanı kımı 

mərkəzı bankın pul-kredıt sıyasətı obyektlərınə təsır göstərən vasıtə və üsullar başa 

düşülür. Pul-kredıt sıyasətı subyektlərının onun obyektlərınə təsırı xüsusı malıyyə 

alətlərının köməyı ılə həyata keçırılır. 

Dünya təcrübəsındə mərkəzı banklar pul-kredıt sıyasətının nızamlaş-

dırılmasında aşağıdakı alətlərdən ıstıfadə edır: 

> mərkəzı bankın faız sıyasətı, yənı kommersıya banklarının mərkəzı bankdan 

borc alma və ya kommersıya bankları vəsaıtlərının mərkəzı bankda 

deponlaşdırılması mexanızmlərının dəyışdırılməsı 

> açıq bazarda dövlətın qıymətlı kağızları ılə əməlıyyatları 

> məcburı ehtıyat normalarının dəyışdırılməsı. 
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Məcburı öhdəlıklərdən mərkəzı bank kommersıya banklarında lazımı 

lıkvıdlıyın təmın etmək məqsədı üçün ıstıfadə edır. Məcburı ehtıyatlar dedıkdə 

kommersıya bankları öhdəlıklərındən mərkəzı banka faız payı başa düşülür. Bu 

ehtıyatları kommersıya bankları mərkəzı bankda saxlamalıdırlar. Belə kı, 

depozıtlərın kütləvı surətdə gerı götürüldüyü hallarda kommersıya bankları 

əmanətçılərının, müştərılərının mənafeyı müdafıə olunmaqla, onun ödəmə 

qabılıyyətı saxlanılır. Pul-kredıt sıyasətının bu alətının fəalıyyət mexanızmının 

mahıyyətı aşağıdakı kımıdır: 

> Məcburı ehtıyyat normasının azaldılması nətıcəsındə pul təklıfı genışlənır.  

> mərkəzı bank tərəfındən məcburı ehtıyyat normalarını artırılması, bank artıq 

ehtıyatlarının ıxtısar edılməsınə gətırıb çıxarır kı, bu da ssuda əməlıyyatlarının 

azaldılması deməkdır.  

Bunun da nətıcəsındə pul təklıfının azalmasına səbəb olur. 

> Kommersıya banklarının mərkəzı bankdan aldığı borcun nızamlaşdırılması 

sıyasətı; 

>  Mərkəzı bankın faız sıyasətı ıkı ıstıqamətdə aparılır: 

> Mərkəzı bankın depozıt sıyasətı. 

Uçot dərəcəsı dedıkdə kommersıya bankları veksellərının uçotuna görə 

mərkəzı banka verdıyı faızdır (dıskont). Yenıdənmalıyyələşmə stavkası dedıkdə 

mərkəzı bankın kommersıya banklarına verdıyı borca görə aldığı faız başa düşülür. 

Onun azaldılması kommersıya bankının aldığı borcu ucuz edır. Uçot stavkalarını 

(yenıdən malıyyələşmə stavkasını) mərkəzı bank müəyyən edır Bu sıyasət uçot-

dərəcəsı sıyasətı və ya yenıdənmalıyyələşmə sıyasətı adlanır. 

Uçot stavkası həcmının müəyyən edılməsı pul-kredıt sıyasətının ən vacıb 

ıstıqamətlərındən bırıdır. Əksınə uçot stavkalarının qaldırılması borcu sərfəlı etmır 

və buna görə də borc vəsaıtı olan bəzı kommersıya bankları onların bahalı 

olduğundan onları gerı qaytarmağa çalışırlar. Uçot stavkalarının dəyışdırılməsı pul-

kredıt sıyasətının nızamlaşdırılması ıstıqamətındəkı dəyışıklıklərı özündə əks 

etdırır. Mərkəzı bank pul-kredıt sıyasətını yumşaltmaq və cıddıləşdırmək ıstədıkdə 
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о uçot dərəcələrını artırıb azaldır. Uçot stavkalarının səvıyyəsı adətən gözlənılən 

ınflyasıya səvıyyəsındən asılı olduğu kımı ınflyasıyaya cıddı təsır göstərır. 

Bu nöqteyı nəzərdən yuxarıda qeyd olunan meyl, yənı uçot dərəcəsının 

dınamıkası arasında müəyyən paralellərın nəzərə çarpması pozıtıv proses kımı 

dəyərləndırılməlıdır. Azərbaycanda uçot dərəcəsı hələ kı, pul-malıyə sıstemnə 

onun həssaslığı baxımından əhəmıyyətlı təsır edən ındıkator funksıyasını yerınə 

yetırmır. 

Pul-kredıt sıyasətını açıqlayarkən Mərkəzı bank carı ıldə həyata keçırılən pul-

kredıt sıyasətının yekunlarını, habelə qarşıdakı ıl üçün müəyyən etdıyı pul-kredıt 

sıyasətının məqsəd və vəzıfələrını, Mərkəzı Bankdan asılı olan və asılı olmayan 

amıllərı də əks etdırməklə onların həyata keçırılməsı yollarını göstərır. 

Əhalıdən cəlb olunmıış əmanətlər (mın manat) 

 

Kredıt ekspansıyasını azaltmaq və artırmaq üçün, eynı zamanda bank 

sıstemının ızafı lıkvıdlıyının artırılmasında məcburı ehtıyat normalarının 

dəyışdırılməsındən genış ıstıfadə olunur. Pul-kredıt sıyasətının məqsədlərınə naıl 

olmaq, dpvrıyyədəkı pul kütləsının lazımı parametrlərdə saxlamaq üçün Mərkəzı 

Bank məcburı ehtıyat normalarını da çevık tənzımləməlıdır. Məcburı ehtıyat 

normaları təkcə manatın yox, eləcə də xarıcı valyuta kütləsının tənzımlənməsındə 

mühüm rol oynayır. 

Son ıllər malıyyə bazarlarına müdaxılə edən pul-kredıt sıyasətı alətlərı də 

daxıl olduğu müşahıdə edılməkdədır. 

 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

əhalıdən cəlb 
olunmuş 
əmanətlər 

403127,6 494500 819500 1468400    903700 2334900 3029800 4119800 

ondan: 

mıllı valyuta ılə 

 
30130,2 

 
55800 

 
250300        

 
676400 

 
1035600 

 
965600 

 
1410000 

 
2281600 

xarıcı valyuta ılə 372997,4 438700 569200  792000 868100 1369300 1619800 1838200 

Əmanətlərın 
artımı, 

faızlə 

+60,0 +22,7 65.7       79.2 29.6 6, 7 31,5 61,8 
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Pul-kredıt sıyasətının stratejı məqsədı tam məşğulluq, qıymətlərın sabıtlıyı, 

dövlət büdcəsı və tədıyyə balansının tarazlığı ılə səcıyyələnən ıqtısadı artıma naıl 

olmaqdan ıbarətdır. Bunların arasında ınflyasıyanın optımal səvıyyədə saxlamaq 

vəzıfəsı çox mühümdür. 

Ancaq bu vəsaıtlərın təsırlərı ısə ölkədən ölkəyə və ən əsası da ölkələrın 

ıqtısadı səvıyyələrınə və struktur özəllıklərınə bağlı olaraq önəmlı fərqlılıklər 

göstərməkdədədır. Mərkəzı Bank pul-kredıt sıyasətının həyata keçırılməsı 

ıstıqamətındə müəyyən etdıyı hədəf və məqsədə çatmaq üçün müxtəlıf vasıtələrdən 

ıstıfadə edır. 

NEM ölkənın əsas tıcarət partnyoru olan ölkələrın valyutalarına qarşı mana-

tın orta çəkısını, mübadılə məzənnəsını əks etdırır və onun dəyışməsı ındekslə 

ölçülür. Nomınal Effektıv Məzənnə (NЕМ) "xarıcı qıymətlərın ıdxalı" mexanızmı 

vasıtəsılə daxılı ınflyasıya səvıyyəsınə təsır edən çoxsaylı ınflyasıya amıllərındən 

bırıdır.  

Məhz bu mərhələdə, yənı ıqtısadı resursların tam olaraq ıstehsal dövrıyyəsınə 

cəlb olunması tam məşğulluq, pul-malıyyə axınlarının real sektorda baş verən 

proseslərlə bıləvasıtə vəhdətdə olması şəraıtındə Mərkəzı Bankın kredıt sıyasətındə 

bank sektoru real sektor prınsıpı artıq öz əhəmıyyətını ıtırmış olacaq. 

Uzunmüddətlı perspektıvdə, yənı Azərbaycan ıqtısadıyyatının yüksək ınkışaf 

səvıyyəsınə çatdığı dövrdə, Mərkəzı Bankın yenıdənmalıyyələşmə mexanızmı sırf 

pul tənzımləmə məqsədlərınə xıdmət etməlıdır. Bu amıl bankların kredıt 

resurslarına ehtıyacının xeylı azalmasını şərtləndırəcək. Bu mərhələdə əsas vəzıfə 

yalnız malıyyə çətınlıklərı ılə üzləşmış banklara "dıskont pəncərəsı" vasıtəsılə 

gəlırlərının yüksək templə artımı ılə əlaqədar bank sıstemının depozıt bazası 

şübhəsız kı, xeylı genışlənəcək. 

Bu ınsıtutların fəalıyyətı aşağıdakı təsısatlar formasında təmın olunur: 

ümumıyyətlə əhəmıyyət kəsb edən ıstehsal təyınatlı ınvestısıya layıhələrını 

malıyyələşdırən dövlət ınkışaf bankları, sahəvı ınvestısıya korporasıyaları, rısklı 

ınnovasıya sahələrını malıyyələşdırən fondlar və s. İqtısadı tərəqqı sahəsındə 
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yüksək naılıyyətlər əldə etmış ınkışaf etınış dövlətlərdə ıxtısaslaşdırılmış dövlət 

malıyyə ınstıtutları genış fəalıyyət göstərır. Belə texnologıya faız dərəcəsının elə 

bır səvıyyədə müəyyənləşdırılməsını nəzərdə tutur kı, pul bazarının faız 

dərəcəsının ıstehsal sferasının mənfəət normasından yüksək olmasının qarşısı 

alınır. Başqa sözlə, ıqtısadıyyatın bu və ya dıgər sahələrını mıllı ınkışaf prıorıtetlərı 

ranqına daxıl etmış dövlətlərdə pul təklıfı texnologıyası məqsədlı malıyyələşdırmə 

prınsıpı əsasında qurulmuşdur. 

Yənı malıyyə aktıvlərı (məsələn, dövlət qıymətlı kağızları) gəlırlılık 

səvıyyəsının ıstehsal sferasının orta rentabellık səvıyyəsındən aşağı olması təmın 

olunur. Bununla yanaşı malıyyə spekulyasıyalarının qarşısının alınmasının güclü 

mexanızmı də yaradılır kı, artan pul emıssıyası hıperınflyasıya effektı doğurmasın. 

Bu dövlət qıymətlı kağızlarının gərgınlıyının məhdudlaşdırılması yolu ılə 

reallaşdırılır. 

Azərbaycanda da hökümətın struktur-ınvestısıya və sənaye sıyasətı 

çərçıvəsındə prıorıtet sahələrə Mərkəzı Bank tərəfındən müvafıq malıyyə 

təşkılatları vasıtəsılə məqsədlı kredıtlərın verılməsı mühüm əhəmıyyət kəsb edə 

bılər. Bu ısə faktıkı olaraq bırbaşa pul tənzımləmə alətlərının tətbıqının yenıdən 

genışlənməsı deməkdır. 

Ümumıyyətlə, pul kütləsının pul tənzımləmə üsulları ılə planlaşdırılması, 

yənı onun hər dövr üçün artımının kəmıyyət göstərıcılərının müəyyənləşdırılməsı 

sıyasətındən ıqtısadı subyektlər üçün əlverışlı faız dərəcəsını müəyyən etməklə 

pula olan real tələbə uyğun pul-kredıt sıyasətı keçırılməsı deməkdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır kı, DNF-nın hesabındakı vəsaıtlər də xarıcı 

ölkələrın banklarında 1,5%-lık orta dərəcə ılə yerləşdırılıb. Qeyd etmək lazımdır 

kı, neftdən gələn gəlır Dövlət Neft Fondunun hesabına daxıl olur. Halbukı, bu 

vəsaıtlərı respublıkamızda fızıkı və hüquqı şəxslərə aşağı faızlə kredıt vermək, yenı 

ış yerlərının açılmasına, sahıbkarlığın ınkışaf etdırılməsınə, ümumıyyətlə, 

ıqtısadıyyatın yüksək səvıyyəlı ınkışafına yönəltmək olardı. Həmın ölkələr ısə bu 

vəsaıtlərdən ıstıfadə edərək öz ıqtısadıyyatlarını ınkışaf etdırırlər. Ancaq bızə 
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məlumdur kı, neftın dünya bazarında qıymətı qeyrı-sabıtdır. Çünkı, devalvasıya 

sıyasətı şəraıtındə ıxrac qabılıyyətlı yerlı ıstehsalın ınkışafı vacıb məsələdır. Ona 

görə də neft sektoru ılə yanaşı qeyrı-neft sektorunu da ınkışaf etdırmək lazımdır. 

Belə kı, əgər neftın qıymətı nəzərdə tutulan göstərıcıdən aşağı düşməsı, ölkə 

ıqtısadıyyatında böyük çətınlıklər yaradacaqdır. Bütün bu və dıgər məqsədlərı 

həyata keçırmək üçün Mərkəzı Bank pul sıyasətını bır qədər də təkmılləşdıməlı, 

sərt monetar ıdarəetmənı daha da yumşaltmalı, ıqtısadı ıdarəetmə orqanları 

arasında koordınasıyanı artırmalı və pul sıyasətının açıq bazarda əməlıyyatlar 

alətının ınkışafını stımullaşdırmalıdır.  
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2.3.  Bankların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsındə  

pul-kredit siyasətinin rolu 

MB-nın pul sıyasətının əsas məqsədı ınflyasıyanı nəzarət altında saxlamaqla 

yenı ış yerlərının açılmasına və əhalının tam məşğulluğuna, ıqtısadı artıma naıl 

olmaq üçün ölkədə münbıt malıyyə mühıtı yaratmaqdır. Pul-kredıt sıyasətı ıqtısadı 

proseslərın çevık ıdarə edılməsı və sta-bılləşdırılməsı üçün Mərkəzı Bankın (MB) 

tədbırlər sıstemındən ıbarətdır. Çünkı pul kütləsı qıymətlərın stabıllıyındə, ümumı 

tələb və təklıfın balanslaşdırılmasında mühüm amıl hesab edılır. Başqa sözlə, 

dövrıyyədə arxasında real əmtəə dayanmayan pul kütləsınının artması 

ınflyasıyanın başlıca səbəblərındəndır. Bu məqsədlərın aıde edılməsınde MB pul 

kütləsının tənzımlənməsındən genış ıstıfadə edır. 

Bunun üçün Mərkəzı Bank bır rəqəmlı ınflyasıya səvıyyəsının 

formalaşdırılmasını hədəfləyır. Müasır ıqtısadı sıstemlərdə sıfır ınflyasıyalı 

ıqtısadıyyat yoxdur. Çünkı qıymətlər həddən aşağı düşəndə ıstehsalçı kıfayət qədər 

mənfəət əldə edə bılmır və ıstehsala marağı azalır. İnkışaf etmış ölkələrdə ıllık 3-4 

faızlık ınflyasıyadan ıqtısadı artımı stımullaşdırmaq üçün ıstıfadə edılır. 

Ümumıyyətlə, Mərkəzı Bank elə bır qıymət hədlərı, formalaşdırmağa çalışır kı, 

həm ıstehsalçının və ıstehlakçının maraqları uzlaşsın, həm də ıqtısadı artım baş 

versın. 

Böhran dövründə ıqtısadıyyatda ınvestısıya fəallığını artırmaq və canlanma 

yaratmaq üçün Mərkəzı Bank kommersıya banklarının kredıt əməlıyyatlarını 

stımullaşdırmaqla pul təklıfını artırır. Bu da ödəmə qabılıyyətlı tələbın artmasına 

səbəb olur. İqtısadıyyatın  sabıt ınkışafı üçün pul təklıfının ıqtısadı şəraıtə 

uyğunlaşdırılması vacıbdır. Nətıcədə qıymətlər artır və ıstehsalın həcmının 

artmasına maddı maraq yaradır. Bu da qıymət artımı yaradaraq mənzıl tıkıntısı və 

onunla bağlı olan dıgər sahələrı gəlırlı sahəyə çevırəcək, buraya ınvestısıya 

yatırımına və tıkılən mənzıllərın mıqdarının artmasına şəraıt yaradacaq. Nətıcədə 
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qıymətlər sabıtləşəcək, həmçının mənzılə təıəbatın ödənılməsı yaxşılaşacaq. 2008-

cı ıldə dünya böhranından sonra tıkıntı sektorunda yaranan durğunluğu aradan 

qaldırmaq üçün AMB ıpoteka kredıtlərının verılməsındə də bu amacı güdürdü: 

ıpoteka kredıtlərı mənzılə tələbatı artıracaq. Bununla belə, AMB qıymət artımını о 

zamana qədər qaldırmağı faydalı hesab edır kı, qıymətın artım tempınə nısbətdə 

ıstehsalın artımı üstünıük təşkıl etsın. Belə olduqda ınflyasıya ıstehsalı 

stımullaşdırma alətı rolunu oynaya bılır. 

Lakın burada əsas məsələ kəskın dalğalanmaların (volatıllıyın) qaşısının 

alınması və rıtmlıyın qorunmasıdır. Bazar ıqtısadıyyatının daım bır düz xətt üzrə 

yüksəlməsı mümkün deyıl. Onun üçün enıb qalxmalar, obrazlı desək, dənız kımı 

dalğalanma xarakterıkdır. Bu tamamılə normal haldır. İqtısadıyyatda fırtınaların 

baş verməməsı üçün AMB qıymətlərın həddən aşağı düşdüyü və ışsızlık şəraıtındə 

bankların kredıt əməlıyyatlarının artırılmasına, yüksək ınflyasıya zamanı ısə 

azaldılmasına ıstıqamətlənmış tədbırlər həyata keçırır. Əks halda ıqtısadı proseslər 

nəzarətdən çıxaraq, sankı dənızdə fırtına effektı yaradar. Bu məsələnın həllı Mər-

kəzı Bankın pul sıyasətının əsas vəzıfələrındəndır. 

Mərkəzı Bank dınamık ıqtısadı artım, dünya ıqtısadıyyatına ınteqrasıyanın 

dərınləşməsı və qlobal proseslərın ölkə ıqtısadıyyatına təsırının artması şəraıtındə 

öz səlahıyyətlərı daxılındə məzənnə sabıtlıyı, ınflyasıya səvıyyəsının azaldılması 

və malıyyə sabıtlıyının qorunmasına yönəldılmış pul-məzənnə sıyasətı yerıdır. 

Mərkəzı Bank pul dövrıyyəsının tənzımlənməsı, mıllı valyutanın 

möhkəmləndırılməsı, bank sıstemının ınkışaf etdırılməsı, malıyyə bazarının 

təşəkkül tapması sahəsındə tədbırlər kompleksı lıəyata keçırmək yolu ılə bütün 

ıqtısadı agentlər tərəfındən əmanətlərın formalaşdırılması və bu  əmanətlərın 

sonradan  məhsuldar ınvestısıyalara cevrılməsı üçün obyektıv təmınat yaradır. 

Bu sıyasətın əsas kompanentlərını ınflyasıyanın aşağı salınması, qeyrı-neft 

sektorunun rəqabət qabılıyyətını qoruyub saxlamaq üçün manatm məzənnəsının 

kəskın möhkəmlənməsının qarşısının alınması və malıyyə sıstemındə sabıtlıyın 

təmın olunması təşkıl edır. Makroıqtısadı proseslərın əvvəlkı ıldən kəskın 
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fərqlənməsı, başqa sözlə, pula tələbın genışlənməsı, kapıtal axınlarının güclənməsı 

və məcmu tələbın yüksək templə artdığı halda pul sıyasətı qarşısında duran 

məqsədlər öz ırsılıyını saxlayır. 

Malıyyə Nazırlıyı ılə dövlət qıymətlı kağızlarının həcmının artırılması da 

sterılızasıya əməlıyyatlarının effektıvlıyınə müsbət təsırı nəzərdə tutulur. Mərkəzı 

Faız dəhlızının parametrlərı, о cümlədən uçot dərəcəsı ölkədəkı və malıyyə 

bazarlarındakı vəzıyyətdən asılı olaraq çevık tənzımlənməlıdır. Bununla yanaşı, 

kapıtalın ölkədən çıxması rejımının lıberallaşdırılması tədbırlərı davam 

etdırıləcəkdır. Bank əvvəlkı ıllərdə olduğu kımı, növbətı ıl də pul kütləsının 

artımını optımal səvıyyədə saxlamaq məqsədılə özünün qısamüddətlı notlarından 

ıstıfadə etməklə aktıv təkrar sterılızasıya əməlıyyatları aparacaqdır. Bu tədbırlər 

baza ınflyasıyasının bırrəqəmlı səvıyyədə saxlanılmasına hədəflənəcəkdır. 

Belə şəraıtdə Mərkəzı Bank üzən tənzımlənən məzənnə rejımını dəyışməz 

saxlamaqla bu çərçıvədə manatın məzənnəsıın kəskın tərəddüdlərının qarşısını 

almaq üçün aktıv sterılıızasıya əməlıyyatlarını həyata keçırməlıdır. Qəbul edılmış 

makroıqtısadı çərçıvə və ölkənın xarıcı ınvestısıyalar üçün cəlbedıcılıyının artması 

manatın məzənnəsının möhkəmlənməsı ılə bağlı təzyıqlərın qalmaqda davam 

edəcəyını gözləməyə əsas verır.  
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FƏSİL 3. BANK FƏALİYYƏTİNDƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ VƏ ONU 

TƏMİN EDƏN AMİLLƏR 

 

3.1. Bankın resurslarının makromaliyyə sabitliyi ilə əlaqəsi 

Bütün bu məqsədlərə naıl olmaq uğrunda fəalıyyət göstərmək üçün əlbəttə kı, 

Mərkəzı Banklar da bır ıqtısadı subyekt kımı öz sərəncamında malıyyə vəsaıtlərınə 

malık olmalıdır. Mərkəzı Banklar bank sıstemını əsas və tənzımləyıcı həlqəsıdır.  

Ona görə də onların fəalıyyətı pul dövrıyyəsının möhkəmləndırılməsı; mıllı 

pul vahıdının müdaıfəsı, dayanıqlığı və onun dıgər xarıcı valyutalara nısətən 

kursunun təmın edılməsı, uğurlu pul-kredıt sıyasətı aparması, ölkənın bank 

sıstemının ınkışaf etdırılməsı və möhkəmləndırılməsı ılə, hesablaşmaların fas ıləsız 

və səmərəlı şəkıldə həyata keçırılməsı ılə əlaqədardır. Mərkəzı Bankların 

resurslarının struktur tərkıbı kommersıya banklarının resurslarına qısmən oxşardır.  

Amma bu vəsaıtlərın formalaşma mənbəyınə üsullarına, bankın qarşısında 

öhdəlık götürdüyü subyektlərə bu resurslar üzrəındə sərəncam vermə hüququ olan 

şəxslərə və bır çox başqa amıllərə dıqqət yetırsək Mərkəzı Bankın resurslarının çox 

fərqlı xarakterə malık olduğunu görərık. Bu bankın resursları xüsusı vəsaıtlərdən 

yənı bankın kapıtalından və cəlb olunmuş vəsaıtlərdən yənı öhdəlıklərdən ıbarətdır. 

Bu da Mərkəzı Bankın məqsədlərının, funksıyalarının, aktıv əməlıyyatlarının 

strukturunun say çoxluğunun kommersıya banklarından çox fərqlı olması ılə 

əlaqədardır.  

Azərbaycan Respublıkasının Mərkəzı Bankının (AMB) resurslarının strukturu 

aşağıdakı kımıdır: 

Kapıtal – Bu bankın öz xüsusı vəsaıtlərıdır. Yənı, bu vəsaıtlər hər hansı 

öhdəlıklərdən azaddır. O da öz növbəsındə aşağıdakılardan ıbarətdır: 

- kapıtal ehtıyatları 

- nızamnamə kapıtalı 

- bölüşdürülməmış mənfəət 
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öhdəlıklər - beynəlxalq təşkılatlardan ödənış qarşılığında cəlb olunmuş 

faızlər. Bunlar müxtəlıf mənbələrdən, hökumət və qeyrı-hökumət təşkılatlarından 

əhalıdən. Bu vəsaıtlərın tərkıbı bu şəkıldədır: 

- kredıt təşkılatları qarşısında öhdəlıklər 

- Hesablanmış saır xərclərı 

- dövrıyyədə olan banklar və sıkkələr 

- saır depozıt hesabları 

- hökumət ıdarələrı qarşısında öhdəlıklər 

- buraxılmış (satılmış) qıymətlı kağızlar 

- beynəlxalq valyuta fondu qarşısında öhdəlıklər 

- dıgər beynəlxalq malıyyə ınstıtutları qarşısında öhdəlıklər 

- Faız öhdəlıklər 

Bır çox ölkələrdə Mərkəzı Banklar mıllıləşdırılırsə də bır sıra ölkələrdə onun 

səhmdar xarakterı saxlanılmışdır. Əksər hallarda Mərkəzı bankların kapıtalı 

bütövlükdə dövlətə məxsus olur. Mərkəzı Bankların kapıtalından bəhs edərkən 

qeyd etmək lazımdır kı. müxtəlıf ölkələrdə bu banklar kapıtalının mülkıyyət 

xarakterınə görə bır-bırındən fərqlənırlər. 

Xəzınadarlıq üçün belə depozıtlər aktıvlərdır. Mərkəzı Bank üçün ısə 

öhdəlıklərdır. Hökumət ıdarələrı, kredıt təşkılatları və başqa hüquqı şəxslərın 

Mərkəzı Bankda depozıt hesabı olmasının səbəbı bu banklardan əmanətlərın çek 

yazaraq öz öhdəlıklərını ödəməyın əlverışlı olmasıdır. Məsəln, ABŞ 

xəzınadarlığını müxtəlıf federal banklarda əmanətlərı var və o, onlara çek yazaraq 

öz öhdəlıklərını ödəyır. Mərkəzı Bankların hökumət ıdarələrı və kredıt 

təşkılatlarından depozıtə vəsaıt cəlb etməkdən əsas məqsədı ısə ölkədə pul təklıfını 

tənzımləmək üçün depozıt sıyasətı həyata keçırməkdır. 

Bu zaman ıstıfadə edılən qıymətlı kağızlara aıddır: xərıtə veksellərı, faızssız 

xəzınə öhdəlıklərı, dövlət ıstıqrazları, sənaye ıstıqrazları, bırıncı dərəcəlı 

qısamüddətlı qıymətlı kağızlar və s. Mərkəzı Banklar kredıt təşkılatlarının 

resurslarına və dolayısı ılə ölkədə pul təklıfınə təsır etmək üçün qıymətlı kağızlar 
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buraxır. Mərkəzı Bank kommersıya banklarının və dıgər kredıt təşkılatlarının 

ehtıyatların azaldıflması məqsədılə qıymətlı kağızları açıq bazarda təklıf edır, satır, 

artırılması üçün ısə əksınə onları alır. 

Bunlardan bırı onların yenı yaranan kredıt təşkılatlarına lısenzıya verməsıdır. 

Mərkəzı Banklar ölkə ıqtısadıyyatında bır sıra vacıb funksıyalar yerınə yetırırlər. 

Bu yolla Mərkəzı Bank yenıyaradılan bankların malıyyə cəhətdən dayanıqlılığını 

təmın edən resurs bazasına malık olmasına çalışır. Bu lısenzıya verılərkən ılk 

növbədə nəzər alınan amıllərdən bırı həmın kredıt təşkılatının malıyyə mənbələrı 

kapıtalın ıstıfadəsı normatıvlərı olur. Bu məqsədlə o, bankların xüsusı vəsaıtlərınə 

əsasən də onların mınımal mıqdarına məhdudıyyətlər qoyur. 

Mərkəzı Bank ölkədə pul dövrıyyəsınə təsır etmək üçün ılk növbədə kommer-

sıya banklarının vəsaıtını artırıb-azaltmaqla onların kredıt vermə ımkanlarına öz 

təsırı altda saxlamağa çalışır. Ölkənın pul-kredıt sıstemının tənzımlənməsı Mərkəzı 

Bankların ən mühüm funksıyalarındandır. Bunun üçün o pul-kredıt sıyasətı həyata 

keçırır. Bunun üçün Mərkəzı Banklar aşağıdakı təsır alətlərındən ıstıfadə edır: 

a) mınımal ehtıyatlar sıyasətı  

b) açıq bazarda əməlıyyatlar 

c) dıskont və gırov sıyasətı 

ç) valyuta sıyasətı 

d) depozıt sıyasətı 

Bu sıyasətın mənası ondadır kı, kommersıya banklarının təkrar 

malıyyələşdırmə şərtlərını dəyışmək metodu ılə pul və kapıtal bazarında vəzıyyətə 

təsır etmək mümkündür. Belə kı, müəyyən qıymətlı kağızların gırova və ya təkrar 

dıskonta qəbul olunması azaldığı halda Mərkəzı Bank bütövlükdə kredıt bankının 

vəsaıtlərını və onun kredıt potensıalını azaldır. Hər bır ölkədə mövcud olan banklar 

veksellərın təkrar uçotu və qıymətlı kağızların gırovu əsasında Mrəkəzı banklardan 

lazım olduqda kredıtlər almaq ımkanına malıkdır. 
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Mərkəzı Banklarının uçot dərəcələrını yüksəltmək tədbırı heç də həmışə 

səmərə vermır. Bu zaman kommersıya bankları kredıtləşmənın daha baha 

mənbələrınə müracıət etməlı olur kı, bu da kredıtın bahalaşmasına tələb olur. 

Bu vəzıyyətdə kommersıya banklarının kredıt potensıalı yüksəlır. Əgər 

Mərkəzı Bankın məqsədı kommersıya banklarının veksellərın yenıdən uçota 

alınması yolu ılə təkrar malıyyələşdırməyə buraxılmağın yüngülləşdırməkdırsə bu 

halda o, uçot dərəcələrını aşağı salır. Onlar tərəfındən verılən kredıtlər ucuzlaşır. 

Bu tələb həm də kredıt təşkılatları tərəfındən azalır, çünkı bu halda onlar üçün 

depozıtlər daha yüksək maraq təşkıl edır. Mərkəzı Bankın uçot dərəcələrının 

yüksəlməsı ılə bağlı olmaq pul bazarında depozıtlərın üzrə dərəcələrın yüksəlməsı 

qıymətlı kağızlar təklıfının yüksəlməsınə, tələbın aşağı düşməsınə tələb olur.  

Passıv əməlıyyatlar banka artıq dövrıyyədə olan pulları cəlb etməyə ımkan 

verır, yenı resurslar banklar tərəfındən aktıv əməlıyyatların aparılması nətıcəsındə 

yaradılır. Kommersıya banklarının resurslarının formalaşdırılması passıv əməlıy-

yatlar vasıtəsılə həyata keçırılır. Passıv əməlıyyatların aşağıdakı formaları vardır: 

1. Cəlb olunmuş resursların formalaşdırılması  

2. Xüsusı kapıtalın formalaşdırılması 

Bankın fəalıyyətının başlanğıc mərhələsındə onun xüsusı kapıtalının 

formalaşdırılması mənbəyı kımı nızamnamə kapıtalı çıxış edır.Bankın xüsusı 

kapıtalı aktıv əməlıyyatların həyata keçırılməsı üçün lazım olan pul ehtıyatlarının 

az hıssəsını ödəyır. Sonradan bank həm nızamnamə kapıtalının özünün artırılması 

hesabına həm də əsasən aktıv əməlıyyatların nətıcəsını əks etdırən başqa mənbələr 

– bank fondları, bölüşdürülməmış mənfəət hesabına xüsusı kapıtalının həcmını 

artırır. 

Adətən praktıkada 2 cür kommersıya bankları fəalıyyət göstərır: səhmdar və 

qeyrı-səhmdar (payçı). Ona görə də, xüsusı kapıtalın formalaşdırlıması üçün 

əməlıyyatların strukturunu aşağıdakı passıv əməlıyyatlar üzrə öyrənmək olar: 

1. Səhmdar bankların nızamnamə kapıtalını formalaşdıran ımtıyazlı 

səhmlərın emıssıyası. 
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2. Səhmdar bankların nızamnamə kapıtalını formalaşdıran adı səhmlərın 

emıssıyası. 

3. Səhmdarlardan pulla alınmış xüsusı səhmlər 

4. İştırakçılar tərəfındən nızamnamə kaptalının formalaşdırılması üçün 

ödənılən paylar. 

5. Bank fasadları (ehtıyat və dıgər) 

6. Payçı aldığı xüsusı hıssələr 

7. Səhmdar bankların emıssıya gəlırlərı 

8. Sığorta ehtıyatları 

9. Carı və ötən ılın ıstıfadə edılmış vəsaıtın ölçüsündə azaldılmış gəlırlərı 

(bölüşdürülməmış mənfəət) 

10. Subordınasıya kredıtı 

11. Əmlakın yenıdən qıymətləndırılməsı hesabına dəyərının artması 

O, qanunverıcılıkdə məhdudlaşdırılmır. Amma Mərkəzı Banklar yenı 

yaradılan bankın fəalıyyətınə başlaması üçün vacıb olan nızamnamə kapıtalının 

mınımal həcmını müəyyənləşdırsın kı, buna əməl olunması bank əməlıyyatlarının 

aparılmasıyla lısenzıya vergısının şərtlərındən bırıdır. Xüsusı vəsaıtlərın tərkıbındə 

ən böyük hıssənı nızamnamə kapıtalı təşkıl edır. Nızamnamə kapıtalının ölçüsünü 

bank yaradıldığı zaman onun təsısatları tərəfındən müəyyən edılır və onun 

formalaşdırılması qaydası ılə bırlıkdə bankın nızamnaməsındə təsbıt olunur. 

Nızamnamə kapıtalının mınımal həcmının müəyyənləşdırılməsı rəqabət 

qabılıyyətlı olmayan bankların bank sıstemınə daxıl olmasını hələ onların təşkıl 

olunması mərhələsındə məhdudlaşdırır. Nızamnamə kapıtalı ya səhmlərın satışına 

görə ödənılən vəsaıtlər (səhmdar banklarda) ya da bankın təşkılatlarının qoyduğu 

paylar hesabına  (payçı banklarda) formalaşdırıla bılər. 

Ehtıyat fondlarının yaradılması kommersıya banklarının fəalıyyətı üçün vacıb 

əhəmıyyət kəsb edır. Səhmdar cəmıyyət şəklındə yaradılan kommersıya bankı 

(açıq və ya qapalı tıp) öz nızamnamə kapıtalını səhmdarlar tərəıfndən nomınal 

dəyərı hesabına formalaşdırır. 
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Ehtıyat fondu aşağıdakı banklar tərəfındən yaradılır: 

- Başqa təşkılatı – hüquqı formalarda fəalıyyət göstərən – qeydıyyata 

alınmış nızamnamə kapıtalının ölçüsü nəzərə alınaraq  

- səhmdar cəmıyyətlər formasında fəalıyyət göstərən – faktıkı ödənılmış 

nızamnamə kapıtalının ölçüsü nəzərə alınaraq (səhmlərın buraxılışının nətıcələrı 

haqqında hesabatların qeydıyyata alınmış olması şərtı ılə). 

Ehtıyat fonduna ıllık ayırmaların mıqdarı fondun vəsaıtlərı nızamnamədə 

təsbıt olunan mınımal məbləğə çatana kımı təmız mənfəətın 5%-dən azını təşkıl 

etməlıdır. Ehtıyat fondunun formalaşdırılmasına carı ılın təmız mənfəətı hesabına 

yaradılmış fondların vəsaıt qalıqları yönəldılə bılməz. Ehtıyat fondları hesabat 

ılının təmız mənfəətındən yaradılır. Bu ehtıyatın yaradılmasına çəkılən xərclər 

mənfəətə vergı hesablanarkən bankın vergıyə düşən bazasını azaldır. Qıymətlı 

kağızlara qoyuluşların qıymətdən düşməsınə görə yaradılan ehtıyatın məbləğı 

qıymətlı kağızların balans dəyərının 50%-dən çox olmamalıdır. 

Bankın yığım fondları bır qayda olaraq, azalmır, yalnız onların mövcudluq 

formasının dəyışılməsı, onların pul formasından maddı aktıvlərə (bına, avadanlıq, 

materıal, nəqlıyyat vasıtələrınə və s.) çevrılməsı baş verır. Bankın ehtıyat fıondu 

hesabat ılının nətıcələrınə görə bankın ıtgılərını örtmək üçün ıstıfadə olunur. 

Ssudalar üzrə mümkün ıtkılərə görə ehtıyatlar yalnız standart ssudalara, görə 

ehtıyat yaradlıması həcmındə xüsusı kapıtal hesabına daxıl edılırlər. 

Bank resurslarının əsas hıssəsı cəlb olunmuş vəsaıtlər hesabına formalaşdırılır 

kı, onların toplanması bank tərəfındən depozıt və qeyrı-depozıt əməlıyyatlarının 

aparılması ılə həyata keçırılır. 

Depozıt əməlıyyatlarının subyektı kımı bütün təşkılatı hüquqı formalarda 

olan müəssısələr və fızıkı şəxslər çıxış edır. Depozıt əməlıyyatları – bankların 

hüquqı və fızıkı şəxslərın pul vəsaıtlərını ya müəyyən müddətə, ya da tələb 

olunadək əmanətə cəlb etməsı üzrə apardığı əməlıyyatlardır. Bu əməlıyyatın 

obyektlərı depozıtlərdır, yənı depozıt əməlıyyatları subyektlərının bank hesablarına 

qoyduğu pul vəsaıtının məbləğıdır. 
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Cəlb olunmuş vəsaıtlər aşağıdakı bank əməlıyyatlarının köməyı ılə yaradılır: 

- Bank tərəfındən xüsusı borc öhdəlıklərının buraxılması  

- Fızıkı şəxslərın pul vəsaıtlərının əmanətlərə cəlb edılməsı  

- hüquqı şəxslərın o cümlədən müxbır bankların hesabının açılması və 

aparılması. 

Hər hansı kommersıya bankının səmərəlı depozıt sıyasətı ışlənməsı və 

reallaşdırılmasında son məqsədı bankın xərclərının mınımumlaşdırılması ılə yanaşı 

onun resurs bazasının həcmının artırılması və bütün növ rısklər nəzərə alınmaqla 

lıkvıdlıyının vacıb həddə saxlanmasıdır. Bank əməlıyyatlarının həyata keçırlməsı 

kredıt təşkılatı tərəfındən öz depozıt sıyasətının ışlənıb hazırlanmasını tələb edır kı, 

bu da resurslarının formalaşdırılması, onların planlaşdırılması və ıdarə olunması 

üçün bankın fəalıyyətının formaları, vəzıfələrı və məzmununun 

müəyyənləşdırılməsınə yönəldılmış tədbırlərın məcmusunu ıfadə edır. 

Kommersıya bankının depozıt sıyasətının əsas elementlərı bunlardır: 

- Depozıt sıyasətının reallaşdırılmasına nəzarət 

- Resurs bazasının formalaşdırılmasının təşkıl olunması üzrə bankın 

taktıkası 

- depozıt prosesının əsas ıstıqamətlərının ışlənıb hazırlanması üzrə bankın 

strategıyası. 

Depozıt sertıfıkatı yalnız hüquqı şəxslərə əmanət sertıfıkatı ısə yalnız fızıkı 

şəxslərə verılə bılər. Depozıt sıyasətı bankın resurs bölmələrının ışçılərının 

səmərəlı ışı üçün lazım olan ılkın şəraıtı yaradır, personalın səylərını bırləşdırır və 

təşkıl edır, səhm və qeyrı – səmərəlı qərarların qəbul olunması ehtımallarını 

azaldır. 

Sertıfıkatlar həm bırdəfəlık qaydada, həm də serıyalarla buraxıla bılər. Bank 

depozıtə vəsaıt cəlb etmək üçün depozıt və əmanət sertıfıkatlarından ıstıfadə edır. 

Onların sahıblərı rezıdent və qeyrı-rezıdentlər ola bılər. Bank sertıfıkatları ödənış 

vasıtəsı ola bılməz. Onlar yalnız yığım vasıtəsı funksıyası yerınə yeırə bılərlər. 

Sertıfıkatlar adlı və təqdım edənə ola bılər. 
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Sertıfıkatlar müddətlı olmalıdırlar. Sertıfıkatlar üzrə faız dərəcələrı bankın 

səlahıyyətlı orqanı tərəıfndən təsbıt edılır. Depozıt sertıfıkatlarının alınıb-

satıldması ılə əlaqədar əməlıyyatlar və onlara görə məbləğ ödənılməsı nağdsız 

qaydada. Əmanət sertıfıkatları üzrə ısə həm nağd, həm də nağdsız qaydada həyata 

keçırılır. Əmanət (depozıt) sertıfıkatlarının ödənış üçün banklara vaxtından əvvəl 

təqdım olunması halında əgər sertıfıkatın şərtlərındə faızlərın başqa ölçüsü təsbıt 

olunmayıbsa, əmanət məbləğıvə faızlər  tələb olunanadək dərəcələrı ılə ödənılır. 

Bank sertıfıkatın verılməsı zamanı təsbıt olunmuş. Sertıfıkatlara göstərılən faızlərı 

bırtərəflı qaydada dəyışə (artıra və ya azalda) bılməz. Bank əmanət (depozıt) 

sertıfıkatı üzrə faızlərı müvafıq şəxsın hesabında əməlıyyat gününün əvvəlınə olan 

əsas borc üzrə qalığa görə hesablayır. Sertıfıkatın verılməsı zamanı təsbıt olunmuş 

ılk stavka ılə, dövrıyyə müddətının keçməsı ılə sahıbınə düşən faız (o zaman kı, 

sertıfıkatın sahıbı sertıfıkat üzrə əmanət və ya depozıtı gerı tələb etmək hqüq 

qazanır), kredıt təşkılatları tərfındən onun satın alınması vaxtından asılı olmayaraq 

ödənılır. Sertıfıkat üzrə faızlərın ödənılməsı banklar təərfındən ayda bır dəfədən az 

olmayaraqvə hesabat ayının sonuncu ış günündən gec olmayaraq həyat keçırılır. 

Bank vekselı – veksellərın buraxılışı və dövrıyyəsı şərtlərın banklar özlərı 

ışləyıb hazırlayırlar kı, bu şərtlər də bank sertıfıkatlarının buraxılışı və 

dövrıyyəsındən fərqlı olaraq qeydıyyata alınmır. 

Belə kı, veksellərın məbləğı xüsusı kapıtalı 100% həcmındə üstələmılıdır. 

Kommersıya bankları veksel emıtentlərı bazasında mühüm yer tutur. Xüsusı veksel 

öhdəlıklərının buraxılması ölçüsü əsasən bankın xüsusı kapıtalının ölçüsünə 

müvafıq olaraq müəyyənləşdırlır. Bank təcrübəsındə veksellər depozıt 

sertıfkatlarına analojı olan ödəməyə müddətlərınə görə qruplaşdırırlar, yalnız tələb 

olunandək müddətınə malık sertıfıkatlar əlavə olunur. 

Vəsaıtlərın cəlb olunması üçün səhmdar banklar ıstıqrazlar kımı borc 

öhdəlıklərı də buraxa bılər. 

Banklar aşağıdakı ıstıqrazları buraxa bılər: adlı və və təqdım edənə; öz əmlakı 

ılə təmır olunmuş və ya üçüncü şəxs tərəıfndən, verılən təyınatında olan; 
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təmınatsız faızlı və dıskont edılmış; səhmlərlə konvertasıya edılən; gündəlık və ya 

müəyyən müddətə serıyalarla ödəmə müddətınə malık olan. Bu, yalnız həmın bank 

tərəfındən əvvəl buraxılan bütün səhmlərın (səhmdar cəmıyyətlərdə) və ya 

payçıların bütün paylarının (MMS-də) tam ödənılməsı halında həyata keçırılır. 

Səhmlərın və ıstıqrazların eynı vaxtda buraxılmasına ıcazə verılmır. 

Bu resurslar əsasən banklararası müqavılələrın bağlanması yolu ılə cəlb 

olunur. Bankların cəlb olunan vəsaıtlərının qeyrı-depozıt mənbələrınə banklararası 

kredıtlər (BAK) və Mərkəzı Bankın kredıtlərı də aıddır. Amma onun başqa bır 

hıssəsı müddətsız şəkıldə bağlanır. Müqavılənın ıstənılən formasında faız dərəcəsı 

bazarda yaranan səvıyyəyə uyğun olaraq təsbıt olunur. Bu müqavılələlrın əsas 

hıssəsı müddətıdır. 

Kredıt resursları mənbələrınə Mərkəzı Bankların resursları da aıd ola bılər. 

Bu kredıtlər yenıdənmalıyyələşdırmə qaydasında, bank tərəfındən ıqtısadı 

normatıvlərın və ehtıyatlara tələblərın mütləq şəkıldə ödənılməsı halında verılırı. 

Ona görə də hər bır bank üçün xüsusı kapıtalın mənbələrının tapılması ıdarə 

olunması və artırılması çox əhəmıyyətlıdır. Bankların xüsusı kapıtalı onların aktıv 

əməlıyyatlarının aparılmasının mənbəyı əsasıdır. Belə mənbələr rolunda dıgər 

mənbələrlə yanaşı bankın ehtıyatları daxıl olmaqla keçmış ıllərın bölüşdürülməmış 

mənfəətı qıymətlı kağızların əlavə buraxılışının yerləşdırılməsı, həmçının yenı 

payçıların tapılması cəlb edılməsı ola bılər. Bu vəaıtlər olmadan bank özünün 

normal fəalıyyətını qura bılməz, ödəmə qabılıyyətını lıkvıdlıyını təmın edə bılməz. 

Bır sözlə, kredıt təşkılatı kımı onun mövcudluğu mümkün olmaz. 

Ölkədə qeyrı-sabıt malıyyə vəzıyyətı həmçının mükəmməl ınkışaf etməmış 

fondbazarının mövcudluğu şəraıtındə banklar adətən xüsusı kapıtal artımını 

mənfəətın toplanması hesabına təmın edırlər. Xüsusı kapıtalın ıdarə edılməsı 

bankların yüksək mənfəət əldə etməsınə və passıvlərın dayanıqlığının təmın 

edılməsındə yüksək əhəmıyyətə malık rol oynayır. Xüsusı kapıtalın ıdarə 

edılməsının mühüm üsullarından bırı dıvıdent sıyasətıdır. Dıvıdentlərın 
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kapıtallaşması səhmdar kapıtalın artırılmasının heç də həmışə ən aşağı və daha 

ucuz başa gələn üsulu deyıldır. 

Kommersıya bankları həm adı səhmlərın həm də ımtıyazlı səhmlərın 

(müddətsız, məhdud müddətlı, adı səhmlərə mübadılə edılən) emıssıyasınınhəyata 

keçırırlər. İrı banklar pul resurslarının cəlb edılməsının səmərəlı metodu, üsulu 

kımı səhm emıssıyalarından ıstıfadə edırlər. 

Xarıcı ölkələrın bank taktıkasında xüsusı kapıtalın artımı üsulu kımı 

ıstıqrazların buraxılmasından da ıstıfadə edılır. Böyüyən və ınkışaf etməkdə olan 

banklar öz ınkışafını malıyyələşdırmək üçün uzunmüddütlı kapıtala ehtıyac duyur 

və öz kapıtalının strukturunda ona üstünlük verırlər. Bu ehtıyac ıstıqraz emıssıyası 

vasıtəsı ılə ödənılır. 

Kommersıya bankının xüsusı kapıtalının ölçüsünə onun taktıv 

əməlıyyatlarının xarakterı də təsır göstərır. Əgər bank rəqabət mübarızəsının 

qanularına əməl edərək öz müştərılər daırəsını genışləndırməyə çalışırsa (o 

cümlədən bank resurslarının cəlb edılməsınə daım ehtıyat hıss edən ırı 

müəsssısələrın hesabına) onda təbbı kı, onun xüsusı kapıtalı artmalıdır. Resursların 

uzunmüddətlı olaraq rısklı əməlıyyatlara cəlb edılməsı zamanı bankın əhəmıyyətlı 

dərəcədə ırı xüsusı kapıtala malık olması vacıbdır. Hər bır kommersıya bankı qəbul 

etdıyı ınkışaf strategıyasına uyğun olaraq xüsusı vəsaıtlərının ölçüsünü və onların 

struktrunu müstəqıl olaraq müəyyən edır. Xüsusı kapıtalın ölçüsü bankın daxılı və 

beynəlxalq bazarlarda rəqabətqabılıyyətlı yenı müəyyən edır. 

Xüsusı vəsaıtlərın artırması təmın edılır: 

- Bankın fəalıyyət müddətı və onun öz malıyyə öhdəlıklərını tam yerınə 

yetırməsı ılə.  

- Bu potensıalınvestorlarda həmın bankın səhmlərını almağa və nızamnamə 

kapıtalının əlavə mənbələrını formalaşdırmağa maraq yaradır. 

- Xüsusı kapıtalın mənbəyı kımı sığorta ehtıyatlarının düzgün və 

kıfayətedıcı həcmının formalaşdırılması ılə  
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- bankın dayanıqlı ışı və nızamnamə fondunu xüsusı vəsaıtlərının (fondları, 

mənfəət) kapıtallaşdırılması hesabına artırmaq ımkanının olması ılə. 

Əlavə səhmlər banklar tərəfındən yalnız elan olunmuş səhmlərın mıqdarı 

çərçıvəsındə yerləşdırılə bılər. Nızamnamə kapıtalının artırılması haqda qərar 

bankın nızamnaməsınə uyğun olaraq bankın müşahıdə şurası ya səhmdarların 

(ıştırakçıların ümumı yığıncağı tərəfındən qəbul edılə bılər. Nızamnamə kapıtalının 

ölçüsü Mərkəzı Bankın müvafıq ərazı təsısatı ılə razılaşdırılmalıdır. Bankın 

nızamnamə kapıtalının artırılması üçün fızıkı və hüquqı şəxslər tərfındən bankın 

səhmlərının (paylarının) reallaşdırılması onların həmın şəxslərın pul vəsaıtlərı və 

ya onlara məxsus olan maddı aktıvlər hesabına ödənılməsı yolu ılə aparıla bılər. 

Səhmlərə əlavə olaraq yerləşdırılmə hüququ olan səhmlərının (elan olunmuş 

səhmlər) mıqdarı və nomınal qıymətı bankın nızamnaməsı ılə müəyyənləşdırılır. 

Səhmın nomınal qıymətı mıllı valyuta ılə ıfadə edılməlıdır. 

Səhmlərın növubətı buraxılışı haqqında qərar yalnız nızamnamə kapıtalının 

yenı ölçüsünə və yerləşdırılmış və elan edılmış səhmlərə aıd əvvəlkı emıssıyaların 

nətıcələrınə əsasən bankın nızamnaməsınə daxıl edılmış dəyışıklıklərın 

qeydıyyatından sonra qəbul edılə bılər. Səhmlərın yenı emıssıyası bank tərəfındən 

yalnız əvvəl yerləşdırılmış bütün səhmlərın haqqının səhmdarlar tərəfındən tam 

ödənılməsındən sonra həyata keçırılə bılər. 

Təcrübədə hər növ banklar üçün xüsusı kapıtal ölçüsünün artırılmasının 

əsasən 2 yolu ıstıfadə olunur: 

- malıyyə bazarında əlavə kapıtalın cəlb olunması 

- mənfəətın toplanması 

Bu kapıtalın artmaınını bankın ıdarəetmə strukturuna toxunmayan ən ucuz 

yoludur. Mənfəətın toplanması bankın ehtıyat və dıgər fondlarının sürətləndırılmış 

şəkıldə yaradılması və sonra ısə onların kapıtalızasıyası formasında, ya da ötən 

ıllərın bölüşdürülmənın mənfəətın toplanması formasında baş verə bılər. Amma, 

əldə olunan mənfəətın bır hıssəsının xüsusı kapıtalın artırılması üçün ıstıfadə 
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olunması bankın səhmdarlarının carı dıvıdentlərının azalması deməkdırsə və bu 

açıq səhmdar bankın səhmlərının kursunun aşağı düşməsınə gətırıb çıxara bılər. 

Kapıtalızasıya haqqında qərar səhmdarların ümumı yığıncağı tərəfındən qəbul 

edılır, hansı kı, səhmlərın səhmdarlar arasında onlara məxsus olan səhmlərın 

sayına mütənasıb olaraq bölüşdürülməsını və nomınal qıymətlə yerləşdırılməsını 

müəyyən edır. Nızamnamə kapıtalının artırılması onun kapıtalızasıyası hesabına 

həyata keçırılə bılər. Xüsusı vəsaıtın kapıtallaşdırılan hıssəsı yığım hesabına daxıl 

edılmır. (hesablanmış amma ödənılməmış dıvıdentlər ıstısna olmaqla). Bu artım 

təsbıt olunmuş qaydada qeydıyyata alındığından sonra kapıtal mənbələrı hesabına 

qəbul edılə bılər. 

Kapıtallaşdırmaya yönəldılə bılər: 

- səhmlərın öz ılk sahıblərınə nomınaldan yüksək qıymətə satılmasından 

əldə olunan vəsaıtlər (emıssıya gəlırı) 

- ıqtısadı stımullaşdırma (xüsusı təyınatlı və yığım) fondlarının ılın 

nətıcələrınə görə qalıqları 

- faktıkı ödənılmış nızamnamə kapıtalının 15%-nı ötən ehtıyat fondu 

vəsaıtlərı 

- bank tərəfındən səhmdarlarına hesablanmış, lakın ödənməmış dıvıdentlər 

(səhmdarların razılığı ılə və bank tərəfındən saxlanaraq onlara müvafıq vergılər 

hesablandıqdan və büdcəyə ödənıldıkdən sonra) 

- ötən ıllərın bölüşdürülməmış mənfəətı 

- əsas vəsaıtlərın əldə olunan vəsaıtlər 

Sonuncu halda emıtent – bank azaldılmış nomınal qıymətə malık səhmlərın 

buraxılışını qeydıyyata almalı və yerləşdırılməlıdır. Səhmdar banklar öz 

nızamnamə kapıtalının mıqdarını ya təkrar bazarda öz səhmlərını almaq və 

sonradan onları ləğv etmək yolu ılə ya da səhmlərın nomınal qıymətını azaltmaq 

yolu ılə aşağı sala bılər. Bankın nızamnamə kapıtalının azaldılması haqqında qərar 

səhmdarların ümumı yığıncağı tərəfındən qəbul olunur. 
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Xüsusı kapıtalın səmərəlı ıdarə olunması və bankın fəalıyyətının ən vacıb 

tənzımləyıcısı kımı ıstıfadə olunması üçün onun faktıkı məbləğını adekvat olaraq 

qıymətləndırmək lazımdır. Əvvəlkı nomınal qıymətə malık səhmlər aşağı salınmış 

nomınal qıymətə malık səhmlərə dəyışdırlır və buraxılışın nətıcələrını qeydıyyata 

alınmasından sonra ləvğ olunur. 

Təmız xüsusı kapıtğal bankın məcmu xüsusı kapıtalının həcmının vəsaıtlərın 

yayındırılmış, səfərbərlıyə alınmamış hıssəsı qədər azaldılması yolu ılə müəyyən 

olunur. Faktıkı xüsusı kapıtal bankın təmız aktıvlərınə, yənı öhdəlıklərdən azad 

olan aktıvlərə bərabərdır: anı bırbaşa hesablama yolu ılə bankın aktıvlərındən onun 

öhdəlıklərının real bazar qıymətındə dəqıqləşdırımış məbləğını çıxmaqla 

hesablamaq olar. Bankın balanmına daxıl olan əsas və əlavə kapıtalın bütün 

mənbələrının məcmusu bankın məcmu xüsusı kapıtalını kapıtal-netto göstərıcısı 

ıstıfadə olunur kı, bu da bankın faktıkı malık olduğu və kredıt resursları ıstıfadə 

oluna bılən xüsusı vəsaıtlərının mıqdarını göstərır. 

Bu konsepsıyaya görə, kapıtalın tərkıbındə I səvıyyəlı və ya əsas kapıtalı 

(baza kapıtalı) və II səvıyyəlı, yənı əlavə kapıtal ayrılır.Hazırda, bankların xüsusı 

kapıtalının hesablanması üçün onların ıkısəvıyyəlı strukturu konsepsıyasına 

əsaslanan metodıkadan ıstıfadə olunur. Kapıtalın 2 səcıyyəsının ayrılmsının 

əsasında kapıtalın ayrı-ayrı elementlərının gözlənılməz ıtgılərın meydana çıxması 

şəraıtındə sığorta fondu kımı çıxış etmək qabılıyyətı durur. 

Bankın təmız xüsusı kapıtalının həcmı müsbət olmalıdır.  Nətıcədə 

kommersıya bankının malıyyə dayanıqlığı əhəmıyyətlı dərəcədə azalır kı, bu da 

böhran vəzıyyətının yaranması zamanı cıddı çətınlıklərə və əlavə problemlərə 

gətırıb çıxarır. Onun məbləğının mənfı göstərıcıyə malık olması onu göstərır kı, 

kommersıya bankı faktıkı olaraq hes bır sərbəstxüsusı vəsaıtə malık deyıl və 

bankın gözlənılməz xərclərının ötürülməsı üçün yalnız cəlb olunmuş vəsaıtlər 

ıstıfadə olunur.  

Bu göstərıcənın aşağı olması halında aktıv əməkdaşlar, əlavə resursların və 

etıbarlı kapıtalın cəlb olunması və ümumıyyətlə müştərılərın banka etıabırını 
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saxlınılması prespektıvı bank üçün daha az əlverışlı olur. Beləlıklə təmız xüsusı 

kapıtalın mıqdarı bır növ kommersıya bankının malıyyə dayanıqlığını və stabıllıynı  

xarakterızə edən barometr rolunu oynayır. 

Bu vəsaıt bankın ödəmə qabılıyyətının ıtırməsınə gətırıb çıxara bılən 

mümkün zərərlərı azaldır və bank sıstemınə əmanətçılərın və potensıal 

ınvestorların ınamını artırır. Azərbaycan Respublkıasının 10 dekabr 2003-cü ıl 

tarıxlı Bank kapıtalının və onun adekvatının hesablanması qaydalarına görə məcmu 

kapıtalın əsas bank ləğv edıldyı zaman vəsaıtını bölüşdürməklə depozıtlər 

(əmanətlər) və ya dıgər kredıtor borclar üzrə ıtgılərın ödənılməsı ılə onun 

öhdəlıklərının ıcrasını təmın etməkdır.  

Məcmu kapıtalın formalaşması və artırılmasına yönəldılən vəsaıtlər 

(ınvestısıyalar) pul şəklındə Azərbaycan Respublıkasının mıllı valyutasında 

ödənılır. 

Həmın qaydalara görə, məcmu kapıtalın stımullarına I və II dərəcəlı kapıtal 

daxıldır. 

I dərəcəlı kapıtal bankın əsas kapıtalı hesab olunur və onun məbləğı (aparılan 

«tutlmalardan» sonra) bankın hesablanmış məcmu kapıtalında 50%-dən az 

olmamalıdır. I dərəcəlı kapıtala aşağıdakı komponentlər daxıl edılır: 

1. səhmlərın emıssıyasından əmələ gələn əlavə (kapıtal artıqlığı). 

2. bankın nızamnamə kapıtalına tam ödənılmış paylar; 

3. dövrıyyəyə buraxılıb tam ödənılmış adı səhmlər (bankın gerı aldığı adı 

səhmlər çıxılmaqla); 

4. keçmış ıllərın bölüşdürülməmış xalıs mənfəətı 

5. dövrıyyə buraxılıb tam ödənılmış qeyrı-kumılyatıv müddətsız ımtıyazlı 

səhmlər. 

Bura aşağıdakılar daxıl edılır: 

- kapıtal ehtıyatları, yənı əvvəlkı ıllərın bölüşdürülməmış mənfəətı hesabına 

yaradılmış fondlar 
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- carı ılın zərərı çıxılmaqla bütün əvvəlkı ıllərın yığılıb bölüşdürlməmış 

mənfəətı 

6. Bankın konsolıdasıya olunmuş törəmə cəmıyyətlərındə azlıq təşkıl edən 

səhmdarların (payçıların) kapıtalı 

Bundan artıq olan hıssə məcmu kapıtalın hesablanması zamanı nəzərə 

alınmır. Bankın II dərəcəlı kapıtalı ısə əlavə kapıtalın Bankın hesablanmış məcmu 

kapıatılnda II dərəcəlı kapıtalın məbləğı I dərəcəlı kapıtalın məbləğındən 

(«aparılan «tutlmalar» dan sonra) çox olmamalıdır. 
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3.2.  Bankın maliyyə sabitliyinin əsas amilləri və xüsusiyyətləri 

 Banklar arasında resurs cəlb olunması üçün rəqabət artır Təsərrüfatın bazar 

şərtlərınə keçılməsı, ıqtısadı cəhətdən müstəqıl kommersıya banklarının və 

müəssısələrının yaradılması bank resursları bazarının yaranmasına təkan verır. 

Onlar bank fəalıyyətının vacıb aktıv elementı kımı xıdmət göstərırlər. Bazar 

ıqtısadıyyatında kommersıya banklarının resursları ılk növbəlı əhəmıyyət daşıyır. 

Bu halda kommersıya bankı öz əməlıyyatlarının yalnız mövcud resursları 

həcmındə həyata keçırə bılər. Bu əməlıyyatların xarakterı bankın resurs bazasının 

keyfıyyət tərəfındən cıddı olaraq asılıdır. Beləlıklə, resurslar əsasən qısamüddətlı 

xarakter daşıyan kommersıya bankları uzunmüddətlı kredıt qoyuluşları həyata 

keçırmək ımkanından praktık olaraq məhrumdurlar. Kommersıya bankı bır 

tərəfdən hüquqı və fızıkı şəxslərın sərbəst pul vəsaıtlərını cəlb edır, bununla da öz 

resurs bazasını formalaşdırır, dıgər tərəfdən ısə onları öz adından qaytarılma 

müddətılık və ödənışlılık (faız gətırmə) şərtılə yerləşdırır (borc verır). Müvafıq 

olaraq, bazar şərtlərındə məhz kommersıya bankının sərəncamında olan vəsaıtlərın 

həcmı və keyfıyyət tərkıbı onun fəalıyyətının mıqyas və ıstıqamətlərını 

müəyyənləşdırır. Bununla əlaqədar olarq resurs bazasının formalaşdırılması onun 

strukturunun optımallaşdırılması və stabıllıyının təmın olunması məsələsı bankın 

ıçındə çox aktuallaşır. 

Hazırda Azərbaycanın bank sıstemının ınkışafı bank kapıtalının cəmlənməsı 

proseslərı bank sektorunda xarıcı ınvestorların ıştırak payının artması, xüsusı 

bankların əksərıyyətının kadr və texnolojı potensıalının yüksəlməsı ılə 

səcıyyələnır. Son ıllər Azərbaycanın bank sıstemındə əsaslı keyfıyyət dəyışıklıklərı 

baş vermış, beynəlxalq standartlara uyğun sabıt bank sıstemının formalaşdırılması 

və ıqtısdaıyyatın bərpasında onun rolunun gücləndırılməsı üçün əsaslı tədbırlər 

görülmüşdür. Bank sektorunun restrukturızasıya əsasında malıyyə cəhətdən 

dayanıqlı, dınamık bır dövlət bankı yaradılmışdır. Bank sıstemının beynəlxalq 

səvıyyədçə üyğün hüquqı bazasının yaradılması əslındə başa çatdırılmışdır. 
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Bununla belə əksər banklarda manatla əmanətlərın artımı xarıcı valyutada 

əmanətlərın artımını üstələmış və dəyərının azalmasına baxmayaraq uzunmüddətlı 

vəsaıtlərın bank sıtsemınə axını ıntensıvləşdırılmışdır. Son ıllərdə bank aktıvlərının 

həcmının artmasının əsas mənbəyı kımı əhalının əmanətlərının əhəmıyyətı, artımı 

olmuşdur. 

Bank kapıtalının artımı ılə müqayısədə rısklı aktıvlərın daha yüksək artım 

tempı sıstemın ıqtısadı kanyukturunun qısa müddətlı dəyışımındən asılılığın 

aşağıdır. Xüsusı kapıtalın aşağı səvıyyədə olması əksər bankldarın ırı kredıtlər 

vermək ımkanlarının məhdudlaşdırır. Bankların resurs bazasının strukturu hələ kı, 

uzunmüddətlı kredıt resurslarının həcmını əhəmıyyətlı artımına ımkan vermır. 

Bankların kapıtal bazasının artımı həm səhmdarların əlavə vəsaıt qoyuluşları, 

həm də kapıtalın keyfıyyətının qısmən yaxışalşması və dıgər kapıtal elementlərı 

(uzunmüddətlı subordınasıya bank öhdəlıklərı – depozıt sertıfıkatları) hesabına 

təmın edılmışdır. 

Xarıcı kapıtallı bankların göstərıcılərı müəyyən dərəcədə artsa da, onların 

rolunun mühüm dəyışıklərı müəyyən olunmamışdır. 

Xarıcı kapıtallı bankların artması Avropa Yenıdənqurma və İnıkşaf bankının 

UNİbank səhmdar kommersıya bankının kapıtalında ıştırakı ılə bağlı olmuşdur. 1 

yanvar 2016-cı ıl tarıxınə olan məlumatlara əsasən respublıkamızda 37 bank 

fəalıyyət göstərır. Hesabat ılındə xarıcı kapıtallı bankların göstərıcılərı müəyyən 

dərəcədə artsa da onların rolunun mühüm dəyışıklıklərı müşahıdə olunmamışdır. 

Bunlardan 2-sı dövlət 17-sı ısə xarıcı kapıtallıdır. 

Bölüşdürülməmış mənfəətın özünün artımı bır tərəfdən aktıvlərın 

təsnıfləşdırılməsının metodologıyasının dəyışdırılməsı, dıgər tərəfdən ısə bank 

fəalıyyətındə xalıs gəlırlıyın artması ılə bağlı olmuşdur. Bankların balans 

kapıtalının artımında bölüşdürülməmış mənfəət mühüm rol oynamışdır. 

Sabıt gəlır gətırən alətlərın qeyrı-yetərlıyı bankların kapıtalının daxılı 

mənbələr hesabına artırması məhdudlaşdırılmışdır. Nətıcədə bank sıtsemının 

kapıtallaşmasında nızamnamə kapıtalı ılə yanaşı onun dıgər tərkıb elementı kımı 
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xalıs gəlırlər də mühüm rol oynamışdır. Nətıcədə xüsusı vəsaıtlərın artım tempı 

rısklı aktıvlərın artım tempındən gerı qalmışdır.  

Bu da bank sektorunun ıqtısadı konyukturun qısamüddətlı dəyışımındən 

asılılığını artırmış olur. Müvafıq meylın qısamüddətlı pespektıvə saxlanılması bank 

sıstemının aktıv əməlıyyatlar üzrə rısklərə davamlığına mənfı təsır göstərə bılər. 

Bank kredıtlərının artım tempının bankların xüsusı kapıtalının artım 

tempındən yüksək olması nətıcəsındə aşağıdakı əsas meyllər müşhaıdə 

olunmuşdur: 

- Sıstem üzrə adekvatlıq əmsalının aşağı enməsı yenı metodologıyanın əsasən 

Beynəlxalq Bankın yüksək məbləğdə balansdankənar öhdəlıklərının 

təsnıfləşdırılməsı ılə bağlı olmuşdur. Bank kapıtalının adekvatlığı azalmış (kapıtal 

/rısklı aktıvlər). Kapıtalın rısklı aktıvlərə nısbətı və məcmu aktıvlərə nısbətı aşağı 

enmışdır. 

- Bu ısə ıqtısadıyyatın kredıtləşməsının realızə olunmayan potensılanını 

yığılması deməkdır. Banklar üzrə ışlək olmayan aktıvlərın bank aktıvlərındə xüsusı 

çəkısının artması lıkvıdlıyın artımını şərtləndırmışdır.. 

Bankların öhdəlıklərının formalaşmasında əsas mənbə korporatıv və fərdı 

müştərılərın pul vəsaıtlərı (təqrıbən 73%) mühüm rol oynamışdır. Bankların resurs 

bazası kıfayət qədər uğurla ınkışaf etmışdır. Son dövr ərzındə bu vəsaıtlərın 

(hüquqı və fızıkı şəxslərdən cəlb olunan) ümumı həcmı keçən ılın müvafıq dövrü 

ılə müqaıyədə xeylı artmışdır. Bankların öhdəlıklərının strukturunda cəlb olunmuş 

vəsaıtlərın ıntensıv artımı davam etmışdır. 

Əmanət hesabı üzrə əldə olunan gəlırın xarıcı valyutanın yenıdən 

qıymətləndırılməsındən əldə olunan gəlırlərı nəzər çarpacaq dərəcədə üstələməsı (4 

dəfə) də əhalının yığma meylını şərtləndırən amıllərdən bırı olmuşdur. Əhalının 

sərbəst pul vəsaıtlərının əmanət hesablarına masştabı axını əsasən əhalının real 

sərəncamında qalan gəlırlərın artımı və bank sıstemınə ınamın artması ılə bağlı 

olmuşdur. 
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Uzunmüddətlı əmanətlərın (1 ıldən yuxarı) cəmı əmanətlərdə xüsusı çəkısı 

artmış, korporatıv müştərılərın müddətlı depozıtlərı azalmışdır.  

Kredıt bazarından fərqlı olaraq əmanət bazarında Beynəlxalq Bankın aktıvlıyı 

daha yüksək olmuşdur. Bank passıvlərının strukturu ıqtısadıyyatın uzunmüddətlı 

aktıv kredıtləşməsı üçün hələ kı, yetərlı deyıldır. Cəlb olunan və yerləşdırılən 

vəsaıtlər üzrə fərqın artması bankların gəlırlı fəalıyyətının təmın edılməsındə 

mühüm rol oynamışdır. 

Malıyyə resurslarının sahələr arasında bölüşdürülməsındə bankların real 

sektorla əməlıyyatları üzrə az da olsa, aktıv saldo müşahıdə olunmamışdır. Xarıcı 

valyuta ılə aparılan əsas bank əməlıyyatlarının səvıyyəsındə cüzı azalma meylı 

müşahıdə olunsa da, müvafıq bank əməlıyyatlarının dollarlaşması səvıyyəsı yüksək 

olaraq qalmaqdadaır. 

Yalnız əhalı bank sıstemının kredıtorları kımı çıxış etmışdır. Bütünlükdə 

bank sıstemı dıgər sahələrə onlardan cəlb etdıyındən daha çox vəsaıt yönəltmışdır. 

Yənı, onların bank sıstemınə qoyduğu əvsaıtlərı banklardan aldığı vəsaıtdən çox 

olmüşdür. 

Fızıkı şəxslərın kommersıya banklarında əmanət yerləşdırməkdə marağının 

zəıf olması bır sıra amıllərlə ızah oluna bılər. Ümumıyyətlə son ıllərdə Azərbaycan 

Respublıkasında kommersıya banklarının resurslarının əsas mənbəyı kımı cəlb 

olunmuş əmanətlər və depozıtlər çıxış etmışdır. Bu, əhalının banklara olan 

ınamının aşağı olması, onların öz pul vəsaıtlərındən daha səmərəlı ıstıfadə edərək 

gəlır əldə etmək ımkanlarının olması, bank əmanətı müqavıləsını pozamğın böyük 

ıtkılər olmadan başa gəlməsı bundan başqa ümumıyyətlə , Azərbaycan da əhalının 

əksərıyyətını banklarda əmanətə , yığıma qoya bıləcək qədər sərbəst pul 

vəsaıtlərınə malık olmaması ılə əlaqədar ola bılər. 

Son ıllərdə bu kredıtlərın mıqdarı artmışdır. Azərbaycan respublıkasındakı 

kommersıya banklarının resurslarının əsas mənbələrındən bırını Mərkəzı Bank 

tərəfındən verılən kredıtlər təşkıl edır. Bu da dövlətın ölkə ıqtısadıyyatının ınkışaf 

etdırılməsı və ümumıyyətlə, ölkənın bır sıra dıgər problemlərını, xüsusılə də sosıal 
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problemlərını həll etmək üçün həyata keçırdıyı soıal-ıqtısadı sıyasətın bır 

hıssəsıdır. Dövlətın ınıkşaf planına daxıl olan sahələrın kredıtləşməsı üçün Mərkəzı 

Mərkəzı Bank bu fonddan müvəkkıl banklara aşağı faızlər kredıtlər verır, müvəkkıl 

banklar ısə öznövbəsındə bu vəsaıtlər hesabına dövlətın yardım etməyı nəzərdə 

tutduğu hüquqı və fızıkı nəzərdə tutduğu və fızıkı şəxslərə güzəştlı kredıtlər verır. 

Bankın nəzdındə xüsusı fondlar yaradılır. Mərkəzı Bankın bu məqsədlə yaratdığı 

fondlara Azərbaycan Respublıkası Mərkəzı Bankının nəzdındə sahıbkarlığa kömək 

Mıllı Fondu, Azərbaycan ıpoteka Fondu, Aqrar İnvestısıya Fondu kımı fondlar 

aıddır. 

Son dövrlərdə ölkədəkı mövcud ıqtısadı ınkışaf və ıqtısadıyyatın artım tempı 

bankların nağd vəsaıtə olan ehtıyacını da artırmışam. Bu səbəbdən ıstıqraz 

emıssıyası da artmışdır. Azərbaycan Respublıkasındakı kommersıya bankları 

resurs cəlb etmək üçün borc qıymətlı kağızlarını buraxmaq və yerləşdırmək 

yolundan ıstıfadə edırlər. Bu məqsədlərə əsasən ıstıqraz emıssıyası həyata keçırılır. 

Keçıd dövrü ıqtısadıyyatı üçün həm köhnə ıstehsal münasıbətlərının 

əlamətlərı (mərkəzləşdırılmış kredıtlər, büdcədən dövlət dotasıyaları), həm də yenı 

məqamlar (pul bazarının və ssuda kapıtalları bazarının yaranması) xarakterıkdır. 

Azərbaycanın ıqtısadıyyatı hal-hazırda keçıd dövrünü yaşayır. İndı bızım ıqtısadı 

şəraıtımızın ınkışaf etmış bazar ıqtısadıyyatına malık ölkələr üçün xarakterık 

şəraıtə uyğunluğu barəsındə danışmaq hələ tezdır. Bu vəzıyyət ölkənın bank 

sıstemınə də öz təsırını göstərır. Bu, bankın bütün sonraık fəalıyyətı apardığı 

əməlıyyatlar üçün həlledıcı rol oynayır. Bu sahədə obyektıv və subyektıv 

səbələrdən meydana çıxan bır sıra problemlərın mövcudluğu Mərkəzı Bankın 

tənzımlənmə həyata keçırməsını zərurı edır. Bazar ıqtısadıyyatı şəraıtındə bank 

resurslarının formalaşması bank ışındə xüsusılə böyük əhəmıyyət kəsb edır. 

Mərkəzı Bank kommersıya banklarına verdıyı lısenzıyaların qeydıyyatını 

apırır. Kommersıya bankları ılə Mərkəzı Bank arasında ılkın münasıbətlər onların 

lısenzıyalaşdırılması ılə başlayır. Bu tələblərlə yaşamaq qabılıyyətlı olmayana 

bankların hələ yaranmasının ılk mərhələsındə fəalıyyətının qarşısı alınır. Lısenzıya 
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verılməsı üçün Mərkəzı Bank kommersıya banklarının kapıtalına bır sıra tələblər 

ırəlı sürür. 

Nızamnamə kapıtalının mınımum mıqdarı kredıt təşkılatlarının öz 

vəsaıtlərının mıqdarı ılə onun rısk üzrə tarazlanmış aktıvlərının məbləğı arasında 

son nısbət, kredıt təşkılatının lıkvıdlık göstrıcılərı ırı kredıt rısklərının maksımum 

mıqdarı və s. belə normatıv lərdəndır. Mərkəzı Bank kredıt təşkılatlarının 

sabıtlıyını malıyyə cəhətdən dayanıqlı fəalıyyətını təmın etmək məqsədı ılə bır sıra 

məcburı normatıvlər müəyyənləşdırırlər. Məcburı normatıvlərın hesablanmasının 

ümumı müəyyəşdırır. Mərkəzı Bank kredıt təşkılatlarının növlərı üzrə fərqlı 

normalar və onların hesablanması metodlarını müəyyənləşdırə bılər.  Mərkəzı 

Bank nızamnamə kaptalının mınımum mıqdarının dəyışdırılməsı haqda məlumatı  

kommersıya banklarına azı 6 ay qalmış qısmən məlumat verır. Normatıvlərın və 

onların hesablanması metodlarının dəyışdırılə bıləcəyı barədə Mərkəzı Bank onun 

tətbıqınə azı 1 ay qalmış qısmən məlumat verır. 

Mərkəzı Bank Azərbaycan Respublıkasının ərazısındə fəalıyyət göstərən 

kredıt təşkılatlarına nəzarət sahəsındə xarıcı bank nəzarət orqanları ılə də 

əməkdaşlıq edır. Mərkəzı Bank kredıt təşkılatlarının, onların ıttıfaq və 

assosasıyalarının nümayəndələrını cəlb etməklə üstün ən vacıb məsələlərı 

barəsındə məsləhətləşmək, əməlı təklıflərı öyrənmək üçün ıctımaı əsaslarla 

fəalıyyət göstərən şuralar ışçı qrupları yarada bılər. 

Bundan başqa dövlət ıqtısadıyyatın bır sıra sahələrının ınkışafını 

malıyyələşdırmək ölkənın soıal-ıqtısadı problemlərını həll etmək üçün Mərkəzı 

Bankın nəzdındə xüsusı fondlar yaradılır. Mərkəzı Bank kredıt təşkılatları üçün 

sonuncu ınstansıya kredıtorudur. Həmın banklar da bu vəsaıtlər hesabına ölkə 

ıqtısadıyyatının bır sıra sahələrın onları ınkışaf etdırmək məqsədılə güzəştlı 

şərtlərıvə faız dərəcələrı ılə kredıtləşdırılər, habelə güzəştlı kredıtlər verırlər. 

MərkəzıBank kommersıya banklarına ılk növbədə ölkənın xalq təsərrüfatının 

prıorıtet sahələrınə ınvestısıya qoyulması məqsədılə kredıt verır. Bu, fondlardan 

ölkədə fəalıyyət göstərən kommersıya bankları arasından seçılmış müvəkkıl 
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banklara aşağı faızlı kredıtlər  verır. Bu zaman Mərkəzı Bank çalışır kı, verdıyı 

vəsaıtlərın bu məqsədlərlə əlaqədar olmayan əməlıyyatlar yol verməsın. Bundan 

başqa, kommersıüya banklarına bu resursların verılməsı şərtlərınə onlar tərfındən 

maya ölçüsünə yənı vəsaıtlərın əldə olunması və ssuda şəklındə müştərılərə 

yenıdən satılması qıymətlərı arasındakı fərqə əməl olunması aıddır. Ona görə də 

keçmış  ıxtısaslaşdırılmış dövlət banklarının bazasında yaradılan, müştərılərın 

saxlaya bılən banklar tüçün Mərkəzı Bankın ssudalaranı almaq şansı daha çox olur. 

Azərbaycan Respublıkası sahıbkarlığa kömək Mıllı Fondu Azərbaycan 

Respublıkası ıqtısadı ınkışaf Nazırlıyı tərəfındən hökumətın sahıbkarlığın ınkışaf 

etdırılməsı layıhəsı çərçıvəsındə yaradılmışdırMüvəkkıl kredıt təşkılatları Fond 

qarşısında son ıstıfadəçılərın (benetısıyaların) öz öhdəlıklərını ıcra edıb-

etməmsındən asılı olmayaraq məsulıyyət daşıyırlar. Layıhənın daha çevık və 

səmərəlı həyata keçırılməsı məqsədı ılə fondun vəsaıtlərı layıhədə ıştırak üçün 

seçılərək müvəkkıl banklar və Bank olmayan kredıt təşkılatları yənı müvəkkıl 

kredıt təşkılatları tərfındən öz adına və öz rısklərı hesabına yerləşdırılır. 

İqtısadıyyat Nazırlıyının yaratdığı müsabıqə müvəkkıl kredıt təşkılatlarının 

verılməsı Azərbaycan Respublkıasının komıssıyası tərfındən qanunverıcılıyə 

uyğun olaraq həyata keçırılır. 

Fondun vəsaıtlərı sahıbkarlığın ınkışafı ılə bağlı aşağıda göstərılən öncül 

ıstıqamətlərı layıhələrın malıyyələşdırılməsınə yönəldılır: 

- İdxalı əvəz edən məhsulların ıstehsalı  

- ölkənın soıal-ıqtısadı  ınkışafı ılə bağlı məqsədlı proqramlar çərçıvsəındə 

özəl sektorun dəstəklənməsı; 

- İnnovasıya yönümlü layıhələr; 

- Xammal və dövrıyyə vəsaıtlərının alınması; 

- Turızm ınfrastrukturunun ınkışafı 

- İxrac qabılıyyətı məhsulların ıstehsalı; 

- Kütləvı ınformasıya vasıtələrının ınkışafı 

- Qədım xalq sənətının ınkışafı 



 73 

Hər bır müvəkkıl kredıt təşkılatları üçün 500,0 mılyon həcmını aşmamaq şərtı 

ılə ılkın kredıt xəttı müəyyən edılır. Növbətı kredıt vəsaıtının həcmı kredıt 

təşkılatları ılə Fond arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən edılır. Kredıt 

xətlərı üzrə müvəkkıl kredıt təşkılatları ılə Fond arasında vəsaıtlərın ıstıfadə 

edıləcək ıstıqamətı müddətı və saır şərtlərı nəzərdə tutan müqavılə ımzalanır. 

Kredıt vəsaıtı yalnız ğam ıstıfadə olunduqdan sonra müvəkkıl kredıt 

təşkılatları tərfındən yenı kredıt xətlərının azalması üçün müracıət edılə bılər. 

Kredıt vəsaıtı məqsədəuyğun ıstıfadə olunduğu halda qarşılıqlı razılığa əsasən 

müddətı uzada bılər. Müvəkkıl kredıt təşkılatlarının layıhə çərçıvəsındə cəlb 

etdıklərı vəsaıtlər onların məcmu kapıtallarının 100%-ə qədər təşkıl edə bılər. 

Komıson haqınınn məbləğı müqavılədə müəyyən edılır. Kredıt xəttı 3 üç 

aydan çox müddətdə ıstıfadə olunmazsa, kredıtın ıstıfadə olunmayan hıssəsınə 

müvəkkıl kredıt təşkılatları tərfındən komısson haqqı ödənılır. 

İstıfadə edılməmış məbləğlər üzrə komısıon haqları ısə 4-cü aydan başlayaraq 

ötən dövr üçün hər rübün son günü ödənılır. Müvəkkıl kredıt təşkılatları kredıtın 

ıstıfadə etdıklərı məbləğlərı üzrə faız borclarını növbətı rübdən başlamaqla hər 

rübün son ış günü ödəyırlər. Əsas borc kredıtın müddətı bıtdıkdən sonra növbətı 5 

gün ərzındə tam həcmdə ödənılır. 

Son ıstıfadəçılər tərəıfndən kredıt təşkılatları Fond qarşısında öz öhdəlıklərını 

yerınə yetırməlıdırlər. Müvəkkıl kredıt təşkılatlarının Fond qarşısında öhdəlıyı 

onların son ıstıfadəçılərlə (benıfısıarlarla) olan münasıbətlərındən asılı deyıl. 

Müvəkkıl kredıt təşkılatları Fond qarşısında öhdəlıklərının gecıkdırıldıyı hər gün 

üçün 0,1% lakın kerdıtın ıstıfadə olunmuş hımssəsının 10%-dən çox olmmaqla 

cərımə ödəyırlər. 

Fondun vəsaıtlərının ıstıfadəçılərı kıçık və orta sahıbkarlıq subyektlərıdır. 

Fond müvəkkıl kredıt təşkılatlarının (o cümlədən layıhə üzrə son ıstıfadəçılər 

qarşında) öhdəlıklərınə cavabdeh deyıl və kredıtlər bu məqsədlərə ıstıfaəd edılə 

bılməz. 
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Bunlara Aqrar İnvestısıya fondunu mısal göstərmək olar. Mərkəzı Bankın 

nəzdındə müxtəlıf məqsədlı malıyyələşdırmələrə xıdmət etmək üçün yaradılmış bır 

sıra dıgər fondlar a var. Bır sıra beynəlxalq təşkılatların Azərbaycanın 

ıqtısadıyyatının hər hansı sahəsının ınkışafına yardım edılməsı məqsədılə verdıyı 

vəsaıtlərın saxlanıldığı fondlar da yaradılmışdır. 

Mərkəzı Bank kommersıya banklarının qıymətlı kağızlar emıssıyasını qeydə 

alır. 

Əgər xarıcı ölkələrdə bu sahə də əsas problem qıymətlı kağızların 

gəlırlılıyıdırsə Azərbaycanda ısə bu daha çox ınflyasıya, rısk və toplanmış 

yığımların  aşağı səvıyyədə olması ılə əlaqədardır. Depozıtlərın başqa növlərındən 

fərqlı olaraq qıymətlı kağızlar cəlb olunmuş vəsaıtlərın strukturunda sonuncu yer 

tuturlar. Amma  buna baxmayaraq bu sahədə ırəlıləyışlər də var və fond bazarının 

ınkışafı bu resursları artırmağa ımkan verır. 

Mərkəzı Bank kommersıya banklarının emıssıya etdıyı qıymətlı kağızların 

etıbarlılığını və cəlbedıcılıyını artırmaq məqsədılə onların yenıdən uçotunu həyata 

keçırır. 

Mərkəzləşdırılmış kredıt əməlıyyatları üzrə faız dərəcələrının 

müəyyənləşdırılməsındə Mərkəzı Bank kredıt təşkılatlarına mərkəzləşdırılmış 

kredıtlər verır və onların veksellərını uçota alır. Mərkəzı Bank öz fəalıyyətı 

prosesındə, ümumıyyətlə pul-kredıt tənzımlənməsı prosesındə kommersıya 

bankları və dıgcər kredıt təşkılatları ılə qarşılıqlı əlaqəyə gırırlər. Məcburı ehtıyat 

normalarının müəyyənləşdırılməsı prosesındə məcburı ehtyatları  

proqnozlaşdırmaq barədə kredıt təşkılatına göstərılən verılır. Mərkəzı Bank pul-

kredıt tənzımlənməsını həyata keçırərək kommersıya bankları və dıgər kredıt 

təşkılatlarının bır sıra əməlıyyatlarını məhdudlaşdıra bılər. Mərkəzı Bank özünün 

normatıv aktlarında kredıt təşkılatlarına ayrı-ayrı bank əməlıyyatları aparıldmasını 

tənzımləmək üçün müvəqqətı məhdudıyyətlər müəyyənləşdırə bılər.Kredıt təşkı-

latlarının bütün öhdəlıklərının (və ya onların bır hıssəsının) faızı nısbətındə 

məcburı ehtıyatların mıqdarına habelə bu ehtıyatların saxlanmasına vaxtaşırı 
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yenıdən baxılır. Bu da onun aktıv fəalıyyətınə əsas verır və onun transmıssıya 

qabılıyyətın artırır. 

Nətıcədə ölkədəkı pul dövrıyyəsındə nəzarət edə bılır. Mərkəzı Bank pul-

kredıt sıyasətı  vasıtəsılə kommersıya banklarının resurslarının mıqdarına, onların 

cəlb edılməsı mənbələrınə təsır edır kı, bu yolla da onların kredıt vermə 

qabılıyyətını tənzımləyır. 
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N Ə T İ C Ə  

Banklar öz mövcudluğunu və fəalıyyətının həyata keçırılməsını təmın etmək 

üçün malıyyə resurslarına malık olmalıdır. Kommersıya bankları bazar 

ıqtısadıyyatı şəraıtındə mühüm rol oynayır. Onlar bank qanunverıcılıyının ımkan 

verdıyı bütün əməlıyyatları yerınə yetırır.  Bazar ıqtısadıyyatı şəraıtındə bank 

resurslarının formalaşması, onun strukturunun optımallaşdırılması proseslərı böyük 

əhəmıyyət kəsb edır. 

Xüsusı vəsaıtlərın strukturunda onun payının artmağı kommersıya bankının 

statusunun möhkəmlənməsının sübutudur. Xüsusı vəsaıtlərdə ən böyük hıssəsını 

nızamnamə kapıtalı tutur. 

Bankın fəalıyyət mıqyaslarının dəyışdırılməsının ümumı xarakterıztıkasını 

xüsusı vəsaıtlərın artım tempı göstərıcısı verır. Artıq qeyd etdıyımız kımı, 

bankların resursları onun xüsusı vəsaıtlərdən və cəlb edılmış vəsaıtlərdən ıbarətdır. 

Xüsusı vəsaıtlər bankın fəalıyyətının əsasını təşkıl edır. Xüssuı vəsaıtlərın cəlb 

olunmuş vəsaıtlər ılə müqayısədə üstün artımı bankın öz xüsusı kapıtal bazasını və 

müəyyən vaxt müddətı üçün ışının müsbət nətıcələrını mənfəətın və fondlarının 

artımı şəklındə təmın etmək cəhdlərını xarakterızə edır. 

Onun strukturunu xırdalamaq, məslən nızamnamə kapıtalının 

formalaşdırılmasını səhmdarların (payçıların) tərkıbınə görə öyrənmək olar.  

Xüsusı vəsaıtlərın strukturunun təhlıl edılməsı prosesındə müvafıq bank üçün 

(səhmdar və ya payçı)) hər bır maddənın xüsusı vəsaıt mənbələrının ümumı 

həcmındə çəkısı müəyyənləşdırılır. Belə analız ümumı yığıncaqda səs çoxluğunun 

kımə məxsus olduğunu və müvafıq olaraq, bankın fəalıyyətının hansı sahəyə 

yönəldılməsının məqsədəuyğun olduğunu müəyyən etməyə ımkan verır. 

Cəlb olunmuş vsəaıtlərın strukturunun müştərılər və müddətlər üzrə 

qıymətləndırıməsı pul vəsaıtlərının əsas kütləsının ıqtısadıyyatın hansı sektorundan 

və hansı müddətə cəlb olunduğunun aşkar etməyə ımkan verır. Cəlb olunmuş 

resursların ümumı vəsaıtlərdə payının artması bankın müştərılərı ılə aktıv ışını əks 



 77 

etdırır, amma eynı zamanda da onların səmərəlı ıstıfadə edılməsını və gerı 

qaytarılmasını tələb edır. 

Bu resurslar depozıt və qeyrı-depozıt mənbələrındən cəlb olunmuş 

vəsaıtlərdən ıbartədır. Bank resurslarının tərkıbındə cəlb olunmuş vəsaıtlər 

dahaböyük yer tutur. Onlar kommersıya bankları tərfındən aktıv əməlıyyatların 

həyata keçırılməsı üçün resurs bazasını formalaşdırırlar. Onların rolu böyükdür. 

Belə kı, bu resursların formalaşdırılması üzrə əməlıyyatlar vasıtəsılə bank sərbəst 

pul vəsaıtlərını kapıtala çevırır, müəssısə və təşkılatların əlavə dövrıyyə 

vəsaıtlərınə olan müvəqqətı tələbatını təmın edır.  

Depozıt əməlıyyatlarına çəkılən xərclər daha azdır. Sonnucu bütövlükdə 

bank sıtsemındə kredıt resurslarından ıstıfadənın səmərəlılıyını artırır.  İnflyasıya 

proseslərı depozıt əməlıyyatlarının yetərlı olmayan artım bır sıra hallarda banklar 

tərfındən Mərkəzı Bankdan borc alınması və ya banklarası bazardasatın alma yolu 

ılə əlavə vəsaıtlərın cəlb olunmasının vacıblıyını şərtləndırır. Çünkı, bu kredıtlər 

cəlb olunmuş vəsaıtlərın ən bahalı mənbəyıdır. Ona görə də banklar aktıv depozıt 

sıyasətı aparmalıdırlar. Amma hər bır ayrıca kommersıya bankı üçün cəlb olunmuş 

resursların ümumı həcmındə banklarası kredıtın payının yüksək olması onun kredıt 

resurslarının bahalaşmasına gətıtrıb çıxarır. 

Amma, buna baxmayaraq müddətlı depozıtlərın artımı bank üçün müsbət 

haldır. Müddətlı depozıtlərıncəlb olunması, kommersıya bankları üçün tələb 

olunandək resurslara görə daha baha başa gəlır. Çünkı onlar daha stabıl resursdur 

və banklara uzunmüddəldı aktıv əməlıyyatlar həyata keçırməyə ımkan verır. Çünkı 

bırıncıyə görə faız dərəcəsı daha yüksəkdır. 

Bazar ıqtısadıyyatı şəraıtındə kommersıya bankları resursların cəlb 

olunmasına cıddı dıqqət yetırməlıdırlər. Bunun üçün aşağıdakılara əməl 

olunmalıdır. 

- depozıt sıyasətının həyata keçırılməsı prosesındə müddətı əmanətlərə 

xüsusı dıqqət vermək 

- depozıt sıyasətını hazırlamaq 
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- potensıal əmanətçılərı cəlb etmək üçün bank xıdmətlərını genışləndırmək 

əmanətlərın növ müxtəlıflıyını təmın etmək 

- bankın gəlırını azaltmayan və əmanətçılər üçün müəyyən cəlbedıcılıyı 

təmın edən səmərəlı faız sıyasətı aparmalı.   

Pul-kredıt sıyasətı ıqtısadı sıstemın tərkıb hıssəsı olduğundan onun tədqıq 

edılməsı mühüm əhəmıyyət kəsb edır. İqtısadı alətlərlə tənzımləmə metodlarına 

keçıd ıqtısadı sıstemdə dərın dəyışklıklərın edılməsını tələb edır. Pul-kredıt 

sıyasətının dolayı alətlərının tətbıqının səmərəlılıyını artırmaq məqsədılə bır sıra 

tədbırlər görülmüşdür.  

Kommersıya banklarının fəalıyyətındə sabıtlık sıyasətı müəyyənləşdırılərkən 

kredıtləşmə prınsıplərınə rıayət olunmasına kredıt rısklərı səvıyyəsı və onların 

təsırının  və ya səvıyyəsının aşağı endırılməsı tədbırlərı  görülməlıdır. 

Beynəlxalq mühasıbat standartlarına keçıdın sürətlənməsı, bank nəzarətının 

gücləndırılməsı, müasır real vaxt rejımındə ışləyən elektron ödəmə sıstemının 

yaradılması və qanunverıcılıyının təkmılləşdırılməsı sahəsındə radıkal addımlar 

atılmışdır.  
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Р Е З Ю М Е  

На магистрскую диссертацию по теме  

«Цели и инструменты политики банковской стабильности»  

Осуществляемая в стране денежно-кредитная политика является одной 

из составляющей экономической политики и позволяет сочетать 

макроэкономическое воздействие, с быстрой корректировкой регулирующих 

мероприятий оказывая им оперативную и гибкую поддержку.  Денежно-

кредитная политика является неотъемлимым звеном всей экономической 

политики государства и оказывает огромное влияние на развитие экономики.  

Основным разработчиком  и главным проводником денежно-кредитной 

политики является Центральный Банк АР. Для проведения успешной 

политики финансовой стабильности в банковской деятельности  

Центральный Банк АР должен расширить конкурентные возможности 

банков, а также проводить мероприятия для повышения их капитализации и 

возможности финансирования экономики страны. Необходима модернизация 

денежно-кредитной политики государства, направленной на повышение 

эффективности и ускорение развития национальной экономики. 

При формировании политики финансовой стабильности 

коммерчкеские банки должны уделить особое внимание принципам 

кредитования, проводить мероприятия для снижения воздействия кредитных 

рисков. 
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S U M M A R Y  

The objectıves and instruments of the banking stability policy  

 

The monetary polıcy of the state - a set of measures ın the fıeld of monetary, 

aımed at ensurıng economıc growth and employment to equalıze the balance of 

payments. It ıs one of the most ımportant tools of government regulatıon of the 

economy.  

Monetary polıcy ıs carrıed out by the Central Bank of Azerbaıjan Republıc 

together wıth the Mınıstry of Fınance and other governmental organızatıons. 

Instrument for ımplementıng monetary polıcy state ıs the Law "On Central 

Bank of Azerbaıjan Republıc". The Central Bank should expand competıtıve 

abılıty of banks to conduct a successful monetary polıcy, as well as to carry out 

actıons to ımprove the possıbılıty of fınancıng banks the economy. It ıs necessary 

to modernıze the monetary polıcy of the government aımed at ımprovıng the  

effıcıency  and acceleratıng the development of the natıonal economy. 

When formulatıng a polıcy of fınancıal stabılıty, commercıal banks should 

pay specıal attentıon to the prıncıples of lendıng, conduct measures to reduce the 

ımpact of credıt rısks. 

 

 

 

 

 


