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   GİRİŞ. 

Mövzunun aktuallığı. Müasir Ģəraitdə iqtisadiyyatda  kredit bazarı xüsusi önəm 

kəsb edir.Kredit bazarı borc verənin,o cümlədən borc alanin razılığı əsasında kreditin 

verilməsi və götürülən borcun bağlanması ilə əlaqədar yaranmıĢ məsələlərin 

toplusudur.Kredit bazarı ümumilikdə bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf olunan 

sistemidir.Həmçinin kreditlərin verilməsi müddətində kredit münasibətləri 

yaranır.Kredit bazarı-Ģəxsi o cümlədən sərbəst qərar qəbul olunan formasıdır.Kredit 

bazarında məhsul rolunda pulun çıxıĢ olması onun ən baĢlıca xüsusiyyətlərindən biri 

hesab olunur.Ssuda kapitalının mahiyyətinin müəyyən olunması kredit bazarından 

asılılğı göstərir.Kredit bazarının iqtisadi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,kreditin 

mülkiyyət hüquqlarının müvəqqəti təhvili ilə bağlı yaranmıĢ münasibətlər olsa 

da,baĢqa tərəfdən bu mülkiyyətçi tərəfindən baĢqasına borc müqabilində xüsusi 

razılıq əsasında qaytarılma Ģərtilə satılmıĢ məhsul qiymətləndirilməsi qəbul 

olunmuĢdur.Qeyd edim ki,bu bazarının inkiĢaf mərhələsi qədim dövrə 

söykənir.Kredit bazarının geniĢ Ģəkildə geniĢ vüsət almasına baxmayaraq inkiĢafının 

geniĢ hissəsini müstəqillik əldə olunduğu dövrdən sonrakı vaxta düĢür.Kredit 

sahəsinin yüksəliĢi naminə bir sıra tədbirlər,metodlar görülmüĢdür.Bunların 

hamısının əsasında inkiĢafda olan kredit bazarının investisiyaların müdaxiləsini 

görməmək mümkün deyil. 

  Kredit bazarının iqtisadi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,iqtisadi-siyasi proseslərə 

görə mövzunun aktuallılığı və araĢdırılması ən böyük mahiyyət hesab olunur. 

    Tədqiqatın məqsədi və qarşıya qoyulan vəzifələr - Bu mövzunun    

funksiyaları  ondan ibarətdir ki: 

-Kredit bazarının inkiĢaf mərhələləri 

-Respublikamızda kredit sisteminin dəyərləndirilmə prosesi 

-Bu fəaliyyətin tələb olunan standartlara uyğun olması 

Dissertasiya işinin predmeti-Predmet iqtisadiyyatımızın inkiĢaf mərhələsində 

kredit bazarının aydınlaĢdırma növləri,qaydaları,prinsipləri və s izahından asılıdır. 
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Tədqiqatın obyekti. Hazırkı dövrdə kredit sisteminin inkiĢaf pilləsindən 

ibarətdir. 

Dissertasiya işinin elmi cəhətdən yeniliyi-Tədqiqat iĢində elmi yeniliklərimiz: 

 Kredit bazarını canlandırmaq məqsədilə kommersiya banklarının göstərdiyi 

xidmət fəaliyyətlərinə yeni növlərin tətbiq olunması 

 Banklara itirilmiĢ etimadın doğrulması 

 Banklar tərəfindən verilən kreditlərin digər banklara satılması məsələsi 

Kredit siyasətində bəzi inkiĢaf yolları,iqtisadi,maliyyə sisteminə təsir dairəsi 

olmuĢdur.Bu siyasətin iĢləmə prinsipinə uyğun olaraq vahid yanaĢma üsulu qeyd 

olunmuĢdur.Aparılan tədqiqatın nəzəri özünü onda göstərir ki,müəllifin praktiki 

cəhətdən rəyləri kredit sisteminin rəyində geniĢ istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın informasiya bazası-Kredit bazarının və onun iqtisadi inkiĢafda rolu 

mövzusunda bir sıra ədəbiyyatlardan yararlanmıĢdır. 

Praktiki əhəmiyyəti-Bu sistem gələcək naminə əsas sayılan olan tədris 

konfraslarında iĢtirakı,o cümlədən inkiĢafında əsas proitet sayıla bilər. 

Dissertasiyanın həcmi və quruluşu:Dissertasiya iĢi giriĢ, üç fəsil, nəticə və 

istifadə edilmiĢ ədəbiyyatın siyahı hissəsindən ibarət olmaqla 79 səhifədən ibarətdir. 

Burada14 cədvəl, sxem, qrafik və diaqram verilmiĢdir. ĠĢin sonunda  34 istifadə 

olunmuĢ ədəbiyyat siyahısı qeyd olunmuĢdur. 
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            I FƏSİL. Kredit bazarının fəaliyyətinin nəzəri metodoloi əsasları. 

1.1  Kredit bazarının mahiyyəti,funksiyası və vəzifələri. 

    

Kredit bazarı maliyyə-kredit bazarınin ən böyük seqmentlərindən sayılır.Bazarın 

iqtisadiyyatını sürətləndirən baĢlıca mexanizmdir.Deməli Kredit münasibəti isə 

kreditin verilməsi,borcun bağlanması ilə yaranan mexanizmidir deyə bilərik..ĠnkiĢaf 

etmiĢ bazar iqtisadiyyatımızın təkrar olunan  istehsalı həyata kecirır və yenilənən  

kredit münasibətləri olmadanda keçinə bilməsi qeyri mümkündur.Kreditlərimiz 

qənaət olunan pulların bu bazarımıza yönəldilməsinə dəstək olur.O cumlədən də 

kredit etimada sökənən bircə qeyd olunmuĢ mexanizmdir.Kredit qənaat olunan 

pulların bazara axmasına birmənalı Ģəkildə olaraq yardımçı olur.Kredit bazarın 

maliyyə bazarının mühüm seqmentlərindən hesabı olunur ki,məhz buna görə də məhz 

əsas fikrimizi maliyyə bazrına yönəldərək, kredit bazarı barəsində aydınlıq etmək 

lazımdır.Kreditin mülkiyyətin hüquqları müvəqqəti verilməsi ilə əlaqədar olan 

munasibətləri mövcud olsa da,baĢqa bir tərəfdən bir mülkiyyətçi tərəfindən borcun 

yəni borc faizinin müqabilində,qeyd olunan zaman ərzində qəbul 

olunmuĢdur.Fikrimizi digər ifadə ilə qeyd etsək deyə bilərik ki,kredit qaytarılma 

razılığı müqabilində ĢəxsiləĢdirilən bir məhsul hesab olunur.Kredit münasibətləri 

dedikdə isə ssuda fondunun meydana gəlməsi və əldə olunan vəsaitdən faiz ödənilmə 

Ģərtilə borc verilmə ilə bağlı yaranan münasibətləri nəzərdə tutur.Qeyd etməliyik  

ki,kreditin verilməsinə görə bəzi  Ģərtlər mövcuddur və bunlara qaytarılma Ģərti 

konkretləĢdirilməklə məqsədli,müddətli,təminatlı və faizli kreditlər aid edilir.Kredit 

özü borc kapitalının xüsusi formasıdır.Borc kapitalının mənbələrinə misal olaraq 

əhali təbəqəsinin gəlirləri(pul Ģəklində) və əmanətləri,pul ehtiyyatları,iqtisadi 

vahidlərin pul vəsaitləri,tədavüldə olan və həyata keçirilən pul emissiyasını 

göstərmək olar.Bazar iqtisadiyyatında kreditin bir neçə vəzifələri 

vardır.Bunlara:Qaytarmaq üçün pulu bölüĢdürür,ümumilikdə pul tədavülünü 

tənzimlənməsinə nəzarət edir,pul vəsaitlərini səfərbərliyə alır.Kreditin funksiyaları 
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içərində bölgü funksiyası mövcuddur.Bölgü funksiyasına pul vəsaitlərinin 

alınması,həmçinin onların yerləĢdirilməsi aid edilir.Kreditin emissiya funksiyası 

özünü kreditləĢmə anında ödəməyə görə vəsaitin yaranmasında təzahür edir.Nəzarət 

olunma fəaliyyəti öz növbəsində borc verən və borcalanların fəaliyyəti üzərində olan 

müĢahidə zamanı,kredit prinsiplərinə əməl olunması zamanı göstərir. 

    Kredit qaytarılmasına görə iki hissəyə bölünür:Qısa müddət zaman ərzində 

qaytarılan və uzun  vaxt ərzində qaytarılan.Qısa zaman ərzində qaytarılan kreditə 

xammal,yanacaq,mal-material almaq məqsədilə verilən 1 il müddəti üçün verilir və 

dövriyyə vəsaitlərinə fəaliyyət göstərir.Uzun müddətli kreditə isə yaĢayıĢ 

binaları,daĢınan və daĢınmaz əmlak  və digər avadanlıqların bərpası üçün 

verilir.Zamanına görə kreditin uzun müddətli növü adətən daha çox müddətə təqdim 

olunur.Digəri isə öz növbəsində bu cür qruplaĢdırılır. 

 daĢınan əmlak,eləcə də daĢınmayan əmlakların iqtisadi xarakterinə görə 

 Müvəqqəti ehtiyyacların ödənilməsinə görə yaradılmıĢ ehtiyyat məqsədilə 

verilən kredit 

 dəyərlərin vaxtında ödənilmə məqsədilə verilən tədiyyə krediti 

 Müvəqqəti tələbatın odənilmə məqsədi ilə verilən birdəfəlik kredit 

 Akkreditivlərin açılması məqsədilə verilən kredit(hesablaĢmaq) 

 Yeni istehsalatların hazırlanması məqsədilə verilən kredit və s. 

Kreditlər ödənilmə müddətinə: 

 Müddətli 

 Vaxtı uzadıla 

 Vaxtı keçən kredit 

Kreditin formalarına isə kommersiya,bank,təsərrüfatlararası kreditlər və 

beynəlxalq kreditlər aid edilir və fərqli cəhət bunların faiz dərəcələri və fəaliyyət 

dairələridir. 

Dövlət krediti-burada dövlət iĢtirak edir.Bu kreditin formaları əsasən əmanət 

kassaları,dövlət istiqrazlarından,xəzinə öhdəliklərindən ibarətdir.Qısamüddətli 
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xəzinənin öhdəlikləri büdcədə kassasını ləğv etməyə görə defisit ilə əlaqədar 

buraxılır. 

Veksel krediti-veksel sahiblərinə və o cümlədən təchizatçılar üçün nəzərdə 

tutulan və verilən  novüdür.Veksel onun sahibinə müəyyən vaxtı keçdikdən sonra 

üzərində olan məbləği ödəməyi öz üzərinə götürən Ģəxsdən  almaq hüququ verən 

xüsusi yazılı borc öhdəliyidir.Bu krediti fəaliyətdə olan sahibkarların əmtəələrin real 

olmasında verilən kommersiya krediti inkiĢafi nəticəsində meydana gəlmiĢdir.Onlar 

hesablaĢma əməliyyatları aparmaq üçün nağd pul əvəzinə veksellerdən istifadə 

edirdilər.Borc öhdəliklərinin sahibləri onu aldıqları əmtəələrin qarĢılığında digər 

Ģəxslərə verə bilərlər.Vekselin baĢqa Ģəxsə verilməsi xüsusi yazılı qeyd aparmaq 

vasitəsilə həyata keçirilir.Bunlar sadə və köçürmə veksellerə bölünür.Sadə veksel 

borc verən tərəfindən borc alanın adına verilmiĢ,üzərində məbləği,verilmə 

vaxtı,verilmə yeri göstərilmiĢ öhdəlikdir.Köçürmə veksel isə bir Ģəxsin digərinə yəni 

üçüncü Ģəxsə verilməsi haqqında yazılı əmri göstərir.Bu vekselin obyekti əmtəə 

kapitalıdır. 

Beynəlxalq kredit-Borc verən həmçinin borc gotürənlər yəni banklar ,xüsusi 

sahibkarlar,hökumət,beynəlxalq və regional təĢkilatlar çıxıĢ edir.Ġqtisadi məzmununa 

görə beynəlxalq kreditlər borcların ödənilməsi,qiymətli kağızların buraxılması 

birbaĢa kapital qoyuluĢları və s. məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Kredit sistemi dedikdə,kreditləĢmənin forma və metodlarının məcmusu baĢa 

düĢülür və bu kredit-hesablaĢma münasibəti borc kapitallarının hərəkəti ilə əlaqədar 

olub,bunun müxtəlif formalarını özunə daxil edir.Bu sistem kredit-maliyyə 

inistutlarının cəmi kimi əhalinin müxtəlif təbəqələrinin gəlirlərini cəmləĢdirir.Kredit 

sisteminin əsası kimi banklar çıxıĢ edir və 3 elementi özundə əks etdirir:kredit 

münasibətləri sistemi,kredit idarələri sistemi və kreditləĢmə sistemi.Kredit sistemində 

həlledici rol kredit idarələrinin fəaliyyətini və quruluĢunu müəyyən edir.Lakin 

kreditin obektivliyi bu sistemi yaradan yeganə əsas deyil.Bunun üçün istehsal 

fondlarının dövriyyəsinin qanunauyğunluqlarının və təsərrüfat mexanizminin də 

nəzərə alınmasının böyük əhəmiyyəti var.Bu sistem ümumi sitemin bir hissəsi 
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olub,digər kənar iqtisadi təsirlər hesabına da inkiĢaf edir.Burada kənar amillər də 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.Onları nəzərə almadan kredit sistemini qurmaq olmaz. 

Kredit mexanizmi bu sitemin tərkib hissəsidir.Ġctimai istehsalın idarə edilmə 

prosesində dövlətin onlardan istifadəsini xarakterizə edən elementlərin məcmusunu 

özundə əks etdirir və bunun struktur elementləri aĢağıdakılardır: 

 kredit planlaĢması 

 kreditləĢmənin obyektləri 

 bank hesablarında vəsaitlərin cəmlənmə qaydası 

 bankların təsərrüfatlarla kredit münasibətlərinin fərqləndirilməsinin meyarları. 

    Kredit mexanizmi kreditin formaları və kreditləĢmənin prinsiplərini 

konkretləĢdirir və kreditin istifadəsi ilə onun təsərrüfatlara verilməsi metodları 

arasında  üsulların məcmusunu özundə göstərir.Bu mexanizm təsərrüfat 

mexanizminin əsas elementlərindən biridir.KreditləĢmə mexanizminin düzgün 

qurulması üçün vəsaitlərin büdcəyə keçirilmə qaydasının ,qiymətlərdəki fərqin 

tənzimlənməsi,qiymətin əmələ gəlməsinin,ictimai istehsalın planlaĢdırılması geniĢ 

rola malikdir.Ġstehsal münasibətlərinin tarixi tipinin dəyiĢməsi kredit mexanizminin 

məzmununda özünü göstərməyə bilməz.Ġstehsal münasibətlərinin dəyiĢməsi ilk 

növbədə kreditləĢmə mexanizminin təĢkilinə təsir edir.Kredit sferasında istehsal 

üsulu üçün iqtisadi qanunlar fəaliyyətdədir.Kreditin mahiyyəti vəsaitlərin müvəqqəti 

istifadəyə verilməsi və müəyən müddət çərçivəsində geri qaytarılmasıdır. 

    Pul-kredit siyasəti pul emissiyasının  yaxĢılaĢdırılmasına  və 

məhdudlaĢdırılmasına yönəldilə bilər.Ġstehsalın aĢağı düĢdüyü vəziyyətdə və 

iĢsizliyin artdığı Ģəraitdə banklar kreditlərin geniĢ vüsət almasına,faiz normalarının 

aĢağı salınmasına çalıĢırlar.Ġqtisadi yüksəliĢ çox vaxt qiymətlərin qalxmasını 

göstərir.Bu cür vəziyyətdə vəziyyətin pozulmasının qarĢısını almaq üçün kredit 

verilməsini məhdudlaĢdırır,dərəcələri yuksək edir və s.Bank sistemi əmanətçilərin 

tələblərini vaxtı -vaxtında ödəməsi məqsədinə xidmət edir.Mərkəzi bank dövlət 

borclarının üzərində diqqəti artırmaqdan ötrü bəzi metodlardan 

yararlanır.Məsələn,istiqrazların qiymətini dəyiĢir,investorlar üçün zəmin 
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yaradır,dövlət öhdəliklərini alır və satır.Bank tapĢırıqların həll olunma  bacarıqlarının 

tənzimlənməsi əmanətlərin quruluĢuna,faizin bazar səviyyəsinə təsir göstərir.Dövlət 

borc öhdəliklərinin bank sistemi daxilində yerləĢdirilməsi pul emissiyasının 

artmasına,bank sistemindən kənarda yerləĢməsi isə onun azalmasına gətirib çıxarır. 

Pul kredit siyasətinin metodları iki hissəyə bölünür ki,bura ümumi və selektiv 

metodlar aid edilir.Ümumi metodlara diskont siyasəti,açıq bazar əməliyyatları və 

zəruri ehtiyyatların təyin edilməsi aid edilir.Uçot siyasəti bunların içərisində ən 

qədim siyasət sayılır.Bu metodun yaranması Mərkəzi bankın kommersiya banklarının 

kreditoruna çevrilməsi ilə əlaqədar olmuĢdur.Faiz dərəcələrini artıraraq Mərkəzi 

Bank kredit idarələrinin aldıqları borclarını azaltmağa sövq edirdi.Bu da öz 

növbəsində bank ehtiyyatlarını artırılmasını çətinləĢdirirdi. 

Selektiv metodlara isə bank əməliyyatlarının likvidliyinin və riskliyinin 

tənzimlənməsi aiddir.Kredit növlərindən qiymətli kağızların qoyulması əsasında 

gotürülən,istehlak  kreditindən istifadə olunur.Bu zaman dövlət borc kapitallarını 

digər sahələrin xeyrinə bölüĢdürməyə çalıĢır.Buna görə də kreditləĢmə zamanı 

banklar müəyyən qaydalara əməl etməlidir 

   Dövlətin rol aldığı  kredit münasibətləri maliyyə resursları ilə birbaĢa bağlı 

hesab olunur.Bu da ona Ģərait yaradır ki,dövlət krediti iqtisadi metodologiyalara aid 

olunsun.
1
  

Ümumilikdə kredit qənaət olunan pulların bazara çıxmasını təmin edir.Pul 

sonsuz likviddir,pul vasitəsilə istədiyimiz mal və xidməti satın ala bilirik.Kredit 

verənin əmtəə və xidmət almaqdan yayınaraq sonrakı dövrlər üçün mal,xidmət 

satınalmasını,kredit alanın isə gələcəkdə mal və xidmət satınalmaqdan əl çəkərək bu 

gün mal və xidmət satınalmasını mümkün edir.Kredit daha sonrakı dövrlərdə əldə 

olunan mənfəət hesabına  sərfiyyat üçün verməklə yanaĢı,valyuta əməliyyatının daha 

da dərinləĢməsini yaradır , bunun yaranması istehsalın növü ilə deyil,tədavüllə 

bağlıdır.Burada əmtəə sahibləri sərbəst insanlar kimi üzləĢir.Kredit münasibətlərinin 

yaranıb inkiĢaf etdiyi zəmin kapitalin dövranı və dövriyyəsidir Yəni dövran həmiĢə 
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təkrarlanır.Kapitalın hərəkət zamanı pul vəsaitlərinin artıb,azalması ilk növbədə əsas 

kapitalın  hərəkəti prosesində resursların sərbəstləĢməsi baĢ verir.Əsas kapitalın 

dövranı daxilində qeyri-bərabər hərəkət baĢ verir ki,bu da onların dəyərinin bərpa 

olunma xüsusiyyətləri ilə izah olunur.Əmək vəsaitlərinin dəyəri hazır məhsula hissə-

hissə keçir.Deməli,kapitalın dəyərinin bərpası tədricən baĢ verir və bu,pul 

vəsaitlərinin hesablarda yığılması ilə müĢayiət olunur.Əsas kapitalın hərəkət 

hissəsindəki qeyri-bərabərlik ona gətirib çıxarır ki,bəzi müəssisələrdə sərbəst pul 

vəsaiti yaranır.OxĢar vəziyyət dövriyyə kapitalının hərəkəti zamanı yaranır.Pul 

vəsaitlərinə tələbat əmtəə material qiymətlilərin iri həcmdə alqı-satqısı əlaqədar ola 

bilər.Pulun hərəkətindəki qeyri-bərabərlik məhsul göndərmələri zamanı mövcud ola 

bilər.Məhsulun göndərilməsi zamanı onun satıĢından gəlirin alınması anı ilə üst-üstə 

düĢmür.Beləliklə,kapitalların qeyri-bərabər dövriyyəsi əsasında istehsal ilə tədavül 

vaxtının uyğunsuzluğunu aradan qaldırmaq üçün vəsaitlərin sərbəstləĢməsi və onların 

təsərrüfatda zəruriliyi arasındaki ziddiyyəti həll edən münasibətlərin meydana 

gəlməsi təbiidir.Kredit əmtəə təsərrüfatının mümkün atributuna çevrilib.Bununla 

belə,kapitalın dövranı kreditin obyektiv vacib əmsalını tam açıqlamır.Buradan belə 

nəticəyə gəlirik ki,dövriyyədə kredit münasibətlərinin yaranma mümkünlüyü 

gizlənir.Borc verənlə borc alan hüquqi cəhətdən müstəqil,öz aralarında iqtisadi 

əlaqələrdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəmanət verən ünsür kimi 

çıxıĢ etməlidir və kredit borc verənlə,borc alanın maraqları üst-üstə düĢdükdə zəruri 

olur. 

   Dövlətin borcuna olan xidməti müqabilində çəkilən xərcləri büdcə ilinə görə 

Azərbaycan Respublikasının büdcə haqqında qanununda xüsusi qeyd olunur.
2
  

 Ümumilikdə kredit əĢyanın və pul vəsaitlərinin müvəqqəti istifadəsi kimi çıxıĢ 

edir.Bunun vasitəsilə müxtəlif növ mal,əmtəə əldə edilir.Elmi nöqteyi nəzərdən 

kreditin əĢya mənasında anlaĢılması düzgün hesab olunmur.Kredit ictimai 

münasibətlərin müəyyən növu kimi qiymətləndirilir.Bunun mahiyyətini açıqlamadan 

öncə ünsürlərini müəyyən etmək lazımdır.Kredit sövdələĢməsində subyekt kimi 
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kreditor və borcalan çıxıĢ edir.Əmtəə alqı-satqısı zamanı alıcının əmtəənin dəyərini 

dərhal ödəmək imkanı olmur və ödəmə əməliyyatı müəyyən müddətdən sonra 

olur.Belə olan halda satıcı kreditora,alıcı isə borcluya çevrilir.Bir qayda olaraq hər 

kəs könüllü Ģəkildə kreditor ola bilər.Borc verilən vəsaitlərin kökü ya Ģəxsi 

resurslar,və yaxud təkrar istehsal prosesinin digər subyektlərindən borc götürülən 

resurslardır. 

Borc verildikdə Ģəxsi resursların sahibi kreditor olur.Kreditorun yerləĢdirdiyi 

cəlb edilmiĢ vəsaitlərin sahibi daha çox baĢqa təsərrüfat subyektidir.Maliyyə 

bazarının aĢağıdakı növləri vardır: 

                                                                                                        

 

                                                                                          Sxem 1.1 

                                             

 

Əvvəlki dövrlərdən bəri borcgötürən qismində olan  resurslara olan tələbatı  

digər Ģəxslər çıxıĢ edir.Bankların yaranması ilə borcalanların tərkibinin əhəmiyyətli 

geniĢlənməsi baĢ verir.Muasir dövrdə borcalan kimi müəssisələr də .Borc göturənləri 

borcverənlərdən ayıran bir neçə səbəb var ki,sadə bir misal kimi borcalan kreditə 

götürdüyü mənbələrin daimi olmayan iĢtirakçısıdır.Kreditor borc verdikdə mübadilə 

mərhələsində çıxıĢ edir,istehsalda isə iĢtirak etmir.Digər tərəfdən borcalan həm 

SIĞORTA 

BAZARI 

PUL 

BAZARI 

SƏHM 
BAZARI 

 

 

VALYUTA 

BAZARI 

MALİYYƏ 

BAZARI 

KREDĠT 
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müvəqqəti istifadə üçün goturdüyü dəyəri geri qaytarır həm də faizini 

ödəyir.Borcalan məhsuldar qüvvədir.Kreditor tərəfindən müvəqqəti dəyərin meydana 

gəlməsi bu hərəkətin geri qalmasını göstərir.Bunun vasitəsi ilə hərəkəti müvəqqəti 

olaraq dayanmıĢ dəyər yeni sahibə keçməklə öz hərəkətini bərpa etmiĢ olur və 

bununla belə dəyər təkrar istehsal prosesini sürətləndirmək qabiliyyətinə 

yiyələnir.Kredit vasitəsilə hərəkətdə olan dəyər təsərrüfat fondlarin fasiləsiz dövranı 

üçün Ģərait yaradır və onların hərəkətində olan boĢluqları aradan qaldırır,son nəticədə  

təkrar istehsal prosesini sürətləndirir. 

         Kreditordan borcalana keçməklə dəyər öz mövcudluğunu saxlayır.Dəyərin 

qorunub saxlanması borcalanın təsərrüfatında tətbiqi prosesində baĢ verir.Yuxarıda 

qeyd etdiyimiz mənbələrdən bu nəticəyə gəldik ki,kredit əsasən geri qaytarılma 

Ģərtindən qaynaqlanır.Geri vermə mərhələsi kreditin ümumi xüsusiyyətidir.Dəyər 

dövranının sona çatma mərhələsi geri qaytarılma üçün səbəb yaradır.Kredit 

münasibətləri zamanı hər iki tərəf  müəyyən prinsiplərə əməl etməlidir.Kreditin geri 

qaytarılan olması onun mahiyyətindən  irəli gəlir,yəni bu vəsait geri qayıdan olmasa 

kredit adlanmazdı.Ġqtisadi kateqoriya kimi pul-kredit əlaqələr baĢqa iqtisadi 

metodlardan bu xüsusiyyətinə görə fəqlənir.Kreditin qaytarılmalı olması hər iki tərəf 

arasında maddi məsuliyyət daĢıyır.Bazar iqtisadiyyatı münasibətləri daxilində 

maliyyənin  funksiyalarını aĢağıda  göstərilən cədvəldəki kimi təsvir edə bilərik: 

    

Sxem 1.2  

                             Maliyyənin funksiyaları 

 

 

          Təkrar                                       BölüĢdürücü                   Normativ   

 

Bankın kreditorları qarĢısında yaranmıĢ öhdəliklər,sığortalanmıĢ əmanətlərin 

müqabilində yaranan öhdəlikləri çıxmaq Ģərtilə,bu Qanun ilə nəzərdə tutulan və 
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muəyyən olunan vəziyyətdə restrukturizasiya oluna bilər.
3
 Bu Qanunun  2 – ci 

maddəsinə əsasən bank öz öhdəliyinin yaranması ilə əlaqədar hər hansı bir təhlükə 

yaranarsa MüĢahidə ġurasının qərarı əsasında bu prosesə baĢlaya bilər.   Kredit 

sistemi adətən müddətilik  dövrü ilə reallaĢır.Kredit təyin oluduğu zamanlarda geri 

verilməlidir.Müddətilik-borcdan səmərəli istifadə olunduğunu göstərir.Kredit hesab 

edilən vaxtda geri qayıtmadıqda bu dövriyyədə olan borc vəsaitinin iĢtirakından 

xəbər verir və eyni zamanda pul tədavülünə müsbət təsir göstərmir.Kreditin ödənilmə 

vaxtı bağlanan müqavilədə əks olunur və müddətilik prinsipinə əməl etməyən borc 

alanlara maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir,vacib prinsiplərdən biri onun ödəncli 

olmasıdır.Biz qeyd etməliyik  ki,kredit vaxti-vaxtinda ödənilməlidir və faizi də geri 

qaytarılmalıdır. 
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                      1.2Kredit bazarının əhəmiyyəti və rolu 

 

   Kreditin digər növü olan kommersiya krediti sahibkarların bir birilərinə 

verdikləri kreditlərdir.Bunun əsas məqsədi əmtəələrin real olma prosesini 

sürətləndirməkdir və alıcı ilə satıcı arasında vasitəçi rolunu oynayır (veksel) və bu 

sadə o cümlədən köçürmə də ola bilər. 

Bankın kredit mövqeyi onun nəzəri baxıĢı əsasında yaranır.Kredit strategiyası 

cəlb olunan vəsaitlərin informasiya toplusunun lazımı və yüksək səviyədə olmasını 

bilərək kredit resurslarının mövqeyini müəyyən edir.
4
  

  Kredit yaranmıĢ iqtisadi munasibətlərin inkiĢafını əks etdirir.Kredit yaranan 

borc kapitalının hərəkət olunan formasıdır.O,kredit verənlər və kredit götürənlər 

arasında münasibətləri yaradır və bu zaman sərbəstləĢən pul kapitalının borc olunan 

kapitala çevrilməsini məqbul edir.Bunun ödəncli olması kreditdən səmərəli istifadə 

etmək məsuliyyəti daĢıyır.Ondan elə istifadə olunmalıdır ki,əldə olunan yekun olaraq 

kreditin qaytarılmasını,həmçinin faizlərin ödənilməsini də təmin etsin.Kreditor 

ödənclik əsasında həmçinin öz gəlirini də təmin edir.Ödəncliyin mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki,kreditdən istifadə olunan zaman gəlir borcları ilə kreditor arasında 

bölüĢdürülür.Ssuda kapitalına görə ssuda faizi norması kredit resusrlarının qiyməti 

kimi meydana çıxır.Kreditə görə faiz normaları müəyyənləĢdirilərkən nəzərə alınan 

amillərə-bankın müĢtərilərə depozit hesablarına görə verdiyi faiz dərəcəsi,kreditlərə 

olan tələb və təklif,ölkədə pul tədavülünün stabillii və s.Kreditin təminatlı olmasi tam 

və vaxtında qaytarılmasıdır.Kredit təminatlılığı dedikdə onun maddi qiymətlilərlə 

təmin olunması baĢa düĢülür.Bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar təminatın digər 

formalarından ödəmə qabiliyyətli müĢtərilərin zəmanəti,sıgorta polisi və s. Istifadə 

olunur. Kreditin bir neçə funksiyaları mövcuddur ki,bunlara aĢağıdakıları misal 

göstərə bilərik. 

 istehsalın geniĢlənməsinə zəmin yaradan pul kapitalının toplanması 

 pul kapitalının bölüĢdürülməsi funksiyası 

                                                                 
4
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 nağd vəsaitlərin çek və banknotlarla əvəz olunması 

Kreditin tətbiq sərhədlərinin müəyyən olunması və o cümlədən onlara əməl 

olunması həm kredit iĢtirakçılarına görə,həm də iqtisadiyyata gorə vacib hesab 

edilir.Bunun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki,kreditləĢmə lazım olan həcmdə 

olduqda o zaman iqtisadiyyata müsbət təsirini göstərir və kredit münasibətləri yaranır 

ki,bunu da aĢağıdakı sxemdə aydın görmək mümkündür. 

                                               Kreditin Münasibətləri 

 

     Bir çox zamanlarda kredit lazim olan həcmindən artıq verildiyində kapitalın 

dövranının o cümlədən dövriyyəsinin səmərəli olmasında yüksəliĢə marağı 

zəifləyir.Nəticə etibarilə təkrar istehsal proseslərində zəifləmə prosesi baĢ 

verir.Ġqtisadi subyektlərdə kreditə olan tələbat tam ödənilmə baĢ vermədikdə 

fəaliyyətində bir sıra çətinliklər yarana bilər və bu təkrar istehsalın ləngidilməsi 

adlanır.Kreditin sərhədləri düzgün müəyyən edilməlidir ki,bütün bu proseslər 

sonradan baĢ verməsin.Bunlar kommersiya və bank kreditinə aid edilir.Kredit 

sərhədlərinin müəyyən edilmə prosesi bunun borc vəsaitlərinin geri qatarılmasının 

nəzərəalımasından yaranır və buna görə də borc götürülən vəsaitlər üçün geri 

qaytarılmasına görə Ģəraitin mövcudluğunu müəyyən etmək lazımdır.O cümlədən 

götürülən kreditin hansı məqsədlər üçün sərf ediləcəyini aydınlaĢdırmağı tələb edir. 

KREDĠT 
BAZARI 

BORCALAN 

KREDĠT 

KREDĠTOR 
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Kreditin sərhədlərinin müəyyən olunma zamanı qeyd olunan borc vəsaitlərinin 

istehsal və satıĢın qanunauyğunluğunun təmin olunmasındakı iĢtirakın vacibliyi,əldə 

olunan resurslardan istifadənin səmərəlilik prinsipi və s. nəzərə alınmalıdır.Bundan 

baĢqa kreditin sərhədləri iqtisadiyyatdakı inkiĢafın xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 

olunur və istehsaldakı həcmin dəyiĢməsi,dövriyyədə olan pul kütləsinin probleminin 

həlli həmin kredit sərhədlərinin  müəyyən olunması üçün vacib amillərdəndir.Bu 

münasibətlərə girən Ģəxslərin maraqlarını da unutmaq olmaz.Borcgötürənlər öz 

növbəsində məĢqul olduqları fəaliyyətlərinin parametrlərindən irəli gələn vacib 

amillərindən cəlb olunan vəsaitlərin geriyə qaytarılmasını müəyyən etməlidir.Qısa və 

uzunmüddətli kredit sərhədləri də mövcuddur ki,bunların müəyyən olunmasında bəzi 

xüsusiyyətlər mövcuddur. 

Kreditin zamanı baĢa çatanadək realbazar dəyərinin bilinməsi və təminatının 

likvidliyinə görə daima bank tərəfindən dəyərləndirilir və qimətləndirilir.
5
 Məhz buna 

gorə də daima olaraq vacib kreditlərin həcmini müəyyən edir. Borc götürülən 

vəsaitlər istifadə olunduqda kreditin qaytarılma müddəti dövriyyə kapitalının 

müddətinin sona çatması nəticəsində sərbəst olunan vəsaitlər hesabına edilir.Bunun 

üçün də,dövriyyə kapitalının hərəkətləri ilə sıx əlaqələndirilir. 

        Uzunmüddətli kreditin sərhədləri borcun qaytarılmasının əsasını kapitalın 

istismarı prosesində əmələ gələn mənfəət təĢkil edir.KreditləĢmə prosesi bank üçün 

ciddi bir iĢ hesab edilir.Dəqiq müəyyən olunmuĢ kreditləĢmə prosesi kreditin riskinin 

aĢağı salınmasına zəmin yaradır.Bütün bunlara əsasən bankın sağlam Ģəkildə 

fəaliyyət göstərməsi kredit prosesinin düzgün təĢkil olunmasından xəbər verir. 

   KreditləĢmə prosesi özlüyündə iki mərhələyə bölünür.Birici mərhələdə kredit 

əməliyyatının aparılmasını müəyyən etmək üçün müĢtərinin kredit ərizəsi dəqiq  

müəyyən edilir və bundan sonra kredit verənlə kredit götürən arasında müqavilə 

imzalanır.Birinci mərhələ olduqca məsuliyyətli hesab olunur.Bank bu mərhələdə 

özünün kredit riskinin olmasının qarĢısını almağa çalıĢır.Ġkinci mərhələsində isə bank 
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verdiyi kreditin məqsədli Ģəkildə istifadə olunması üçün borc götürənin fəaliyyətinə 

nəzarət edir.Banklar kreditləri qaytarılmalı,müddətilik Ģərtləri əsasında 

yerləĢdirir.Fiziki Ģəxslərdə kreditləĢmə prosesi iqtisadiyyatın inkiĢafında rolu olduqca 

böyükdür və bu rol daima yüksəlməkdədir.Əhalinin kreditləĢməsinin artırılması 

istehsal olunan məhsulların tez bir zamanda alıcılar tərəfindən alınmasına,əmtəə 

dövriyyəsinin sürətli Ģəkildə inkiĢafına,inflasiyanın o cümlədən iĢsizliyin aĢağı 

səviyyəyə endirilməsinə,milli gəlirin artımına yüksək səviyyədə təsirini göstərir.Hər 

hansı bir obyekt,müəssisə və ya təĢkilat  istehsal etdiyi o cümlədən təklif etdiyi hər 

hansı məhsul o cümlədən xidmətlərin sürətləndirilməsində,həmçinin inkiĢafında 

sürətlilik yaradır.Bu da dövlət büdcəsinin gəlirinin artmasında təsir edir.Əhalinin 

kreditləĢdirilməsi öz novbəsində ölkədə yaranmıĢ mənzil probleminin həllində özünü 

göstərir.Xarici bank öz təcrübəsində göstərir ki,əhaliyə verilən kredit növlərinin 

içərisində təhsil kreditinin mühüm yeri vardır.Əhalinin kreditləĢdirilməsi sosial 

problemlərin həllində də öz təsirini göstərir.Əhali ipoteka krediti əldə etmə vasitəsilə 

ehtiyacını ödəyir o cümlədən ölkənin sosial,iqtisadi inkiĢafını yüksəltmiĢ olur. 

    ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə banklarda fiziki Ģəxslərə verilən kreditlər içərisində ən 

geniĢ yayılanı istehlak krediti və ipoteka kreditidir.Bunların içərisində istehlak krediti 

ən sərfəli kredit növü hesab edilir.Ona gorə də gələcəkdə bankların bu kredit 

növündən maksimum istifadəsi danılmazdır.O həmçinin əmtəə və pul formasına 

malikdir.Ġstehlak krediti riskli xarakter daĢıdığından,istehlakçının əldə etdiyi 

gəlirlərdən birbaĢa asılıdır və bu kredit üzrə müəyyən olunmuĢ faiz dərəcəsi digər 

banklar ilə müqayisədə bir qədər yüksəkdir.Lakin dünya o cümlədən yerli bank 

təcrübəsinə uyğun olaraq qeyd etmək olar ki,əhalinin istehlak tələbatını ödəmək üçün 

kreditə hər zaman ehtiyacı vardır.Istehlak krediti də,öz növbəsində qısamuddətli və 

uzunmüddətli olmaqla iki yerə bölünür.Ġstehlak məqsədi üçün sərf edilən kreditləri 

birbaĢa və ya dolayı yolla sərf edilən kreditlərə ayırmaq olar.BirbaĢa kreditləĢmə 

dedikdə,bu zaman müqavilə bank və müĢtəri arasında olur.Dolayı istehlak krediti isə 

digər bir təĢkilat vasitəsilə müqavilə imzalanır.Bu təĢkilatlara misal olaraq 

mağaza,firma və s.  göstərmək olar və bu halda bağlanmıĢ müqavilə müĢtəri və 
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təĢkilat arasında bağlanılır,ssuda da bankdan əldə olunur.ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

banklar daha çox istehlak kreditinin dolayı növündən istifadə edirlər.Çünki kreditin 

bu növü banklara risklik səviyyəsinin yuxarı qalxmasına imkan vermir və bu tip 

ölkələrdə son dövrlərdə kater və ya avtomobillərin əldə olunması üçün həmin  kredit 

növu daha geniĢ vüsət almıĢdır.Kredit bazarı maliyyə bazarının seqmentlərindən 

sayılır və maliyyə bazarında maliyyə resursları əmtəə qismində çıxıĢ edir. Bu sistem 

bir birilə tutduqları metodlara görə fərqlənir.   Bir sıra qərb ölkələrində istehlak 

kreditinin istifadəsi üçün xüsusi qayda,qanunlar mövcuddur.Buna misal olaraq Qərb 

ölkələrinin birində məsələn ABġ-da qüvvədə olan belə qaydalardan biri müĢtərinin 

kredit qabiliyyətinin müəyyən olunmasında əsas nüansları müəyyən edir.Yəni 

müĢtərinin kredit qabiliyyəti müəyyən edilərkən,müĢtəri barədə əldə olunan 

informasiyanın bank vasitəsilə necə istifadə olunması,müĢtəri haqqında hər hansı bir 

məlumatın bank tərəfindən mənimsəmə icazəsi və s. öz töhvəsini tapmıĢdır.Banklar 

fondlardan istifadə etdikdə 3 məqama diqqət yetirməlidir.Bunlara aĢağıdakılar aiddir. 

 güvənli olma 

 təhlükəsiz müddətin mövcudluğu 

 gəlirlilik mümkünlüyü 

Bu önəmli müddət daxilində bir neçə məqamlar nəzərə 

alınmalıdır.KreditləĢdirmə prosesi gəlirli olduğu qədər də riskli əməliyyat 

sayılır.KreditləĢmə prosesi zamanı yarana biləcək riskə təsir göstərən amillər 

bunlardır; 

- Gələcəyin sağlam mühitdə təxmin olunmaması 

- Yarana biləcək təbii fəlakətlər bura misal olaraq zəlzələ,daĢqın,yanğın misal 

göstərmək olar 

- Kredit alan firma aldığı kredit müqabilində yaratdığı mal və xidmətlərə görə 

istehlakçıların həmin mal və xidmətlərə tələbatındakı dəyiĢikliklər. 

- hər hansı bir yaranan dəyiĢmələr nəticəsində kredit götürən firmanın 

rəqabətinin azalması 

- Ġqtisadiyyatdakı dəyiĢikliklərin ümumi firmaların satıĢlarına və s. mənfi təsiri 
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- Kredit götürənlərin maliyyə siyasətindəki səhvləri 

- kredit götürənə məxsus olan Ģəxsi amillər 

- Beynəlxalq anlaĢılmazlıqlar nəticəsində firmaların neqativliyə uğraması 

Kreditləri tələb edən informasiyaların əsas mənbəyi bunlardır: 

 QarĢılıqlı Ģəkildə görüĢmə 

 ġirkətin maliyyə durumu 

 Firmanin bankdakı sənədləri 

 Mövcud olan vergilərin bəyannaməsi və s. 

  Ümumiyyətlə bankın aktiv əməliyyatlarına kassa hesablaĢmaları da aid 

edilir.Banklar öz növbəsində kassa xidmətləri göstərir və bankın kassalarını nağd 

pulla təmin edir.Nağdsız hesablaĢma dedikdə iki Ģəxs arasında olan bank hesabı 

vasitəsilə,həmçinin ödəmə terminalları,nağd əməliyyat nəzərdə tutulur və icra edilir.
6
  

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Respublikada fəaliyyət 

göstərən bütün idarə və təĢkilatlar öz nağd pul vəsaitlərini bankda saxlamaqları 

məsləhət görülür.Ġdarə və təĢkilatlar öz nağd pul vəsaitlərini kassalarında bankların 

təyin etdiyi limit əsasında yerləĢdirə bilər.Limitdən yuxarı olduqda bu vəsaitləri 

banka təhvil verməlidirlər. Kreditin rolu əhali,dövlət üçün tətbiq olunmanın 

inkiĢafında müsbət təsirini göstərir.Kreditin iqtisadiyyat  üçün təsiri  üstün mövqeyə 

malikdir.Qeyd olaraq əmtəələr borca satıldığı zaman burada baĢlıca rolu kommersiya 

krediti oynayır.Kredit nağd pul Ģəklində verildikə bank krediti əhəmiyyətli hesab 

olunur.Kreditin rolu özünü bir neçə yerdə göstərir.Belə ki,əmtəənin əldə olunması və 

ixracatı vaxtı fasiləsiz olmasında təzahür edir. .Borc vəsaitlərin köməkliyi ilə əlavə 

resurslara olan tələbatı ödənilir.Təkrar istehsal prosesləri zamanı ləngiməsinə Ģərait 

yaratmır və əlavə vəsaitlərə yaranan ehtiyac mövsüm amili ilə bağlı ola bilər
 
.Nağdsız 

qaydada bəzi  mühüm hesablaĢmalar həyata keçirilir:vergilər,rüsumlar,inzibati 

cərimələr,lizinq əməliyyatları vasitəsilə yaranan borcların ödəniĢləri və kreditlər bura 

aid edili 

 

                                                                 
6
 Azərbaycan  Respublikası-Nağdsız HesablaĢmalar Haqqında Qanun  
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                  1.3Kredit bazarının təşkilinin dünya təcrübəsi 

 

Belə olan halda kreditin istehsalının inkiĢafının sürətlənməsi üçün vacib olan 

əsas fondların yaranması üçün imkanları artırır.Burada mühüm amil kimi,kredit 

müasir dövrdə inkiĢaf etmiĢ əsas aparıcı qüvvələrindən biri olan inkiĢafa və 

cəmiyyətin məhsuldar,inkiĢaf etmiĢ qüvvələrinin tərəqqisinə öz töhvəsini verə bilər. 

   Kreditin pul dövriyyəsində də rolu danılmaz fakt olaraq 

qalmaqdadır.Məlumdur ki,nağd pulların tədavülə buraxılması və çıxarılması kredit 

əsasında bankların vastəsilə baĢ verir.Bir tərəfdən də bu proses əhali üçün banklarda 

yerləĢən kassalardan nağd vəsaitlərin verilmə yolu ilə ancaq onların hesablarında 

qalıqlar olduqda mümkündür.Bu cür qalıqların olması müĢtərilər ilə banklar arasında 

idarə və təĢkilatların borcalan olduqları kredit münasibətlərinin olmasını 

göstərir.Bankda mövcud olan hesablardan müĢtərilərə kredit verilməsi  həmin bankın 

müĢtəri qarĢısındakı borcunun ödənilməsi adlanır.BaĢqa tərəfdən nəzər salsaq diqqət 

edərik ki,banka nağd pulların mədaxil olunması onların tədavüldən çıxarılmasını 

göstərir və bu zaman bankların müĢtərilərə verdikləri borcların böyüməsi ilə 

müĢahidə olunur.Nağdsız pul dövriyyəsi dedikdə ödəniĢləri hər zaman yerinə 

yetirmək üçün müəssisə və təĢkilatların vəsaitlərə tələbatı yaranır.Buna səbəb olaraq 

deyə bilərik ki,gündəlik nağd pulların mədaxilləri və məxaricləri arasındakı olan 

uyğunsuzluqdur.Bu halda əlavə vəsaitə yaranan tələbatı kredit cəlb olunmaqla 

ödəmək olar.Bu zaman burada verilən borcların  həcmi,istehsalı və satıĢ məsələləri ilə 

əlaqəli olması böyük əhəmiyyət kəsb edir.Dövriyyədə olan pul kütləsinin və 

həmçinin ona olan tələbata uyğun olması kapitalın təkrar istehsalın qanunauyğunluğu 

üçün əhəmiyyət kəsb edir.Dövriyyədə olan pul kütləsinin bütün bu tələbatlara uyğun 

olma məqsədilə kredit prinsiplərinə əməl edilməsi mühüm sayılır.Habelə dövriyyədə 

olan pul vəsaitlərinin tənzimlənməsinin iqtisadiyyatda rolunu nəzərə almaqla kredit 

əməliyyatlarının dövlət tənzimlənməsin tətbiq olunur.Eyni zamanda burada kreditin 

iqtisadi tərəfdən yolunun yeni tərəfi aĢkar olunur.Bu kimi kreditlərdən güclü alət kimi 

istifadə olunur. 
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  Kreditin dinamikası iqtisadiyyatın sürətli inkiĢafı ilə təyin olunsa da,dövlət 

tənzimlənməsi iqtisadiyyatımızın sahəvi və bölmə üzrə yerləĢməsinə öz təsirini 

göstərə bilər.Buna misal olaraq dünya təcrübəsindən hamımıza məlum olduğu 

kimi,böhran vəziyyətində və yaxud böhran yaxınlaĢdıqca bazar tələbatını 

canlandırmaq məqsədilə dövlət kreditlərindən istifadə edərək istehsal 

investisiyalarını,milli ixracı həmçinin tikintini yaxĢılaĢdırmağa çalıĢır.Kredit 

tənzimlənməsi iqtisadiyyatın yaxĢılaĢdırılmasına,həmçinin keyfiyətinin səmərəli 

olmasına xidmət göstərsə də bir qədər çərçivələrə malikdir.Bu sərhədləri bilmək 

kredit tənzimlənməsindən layiqincə yararlanmağı vacibdir.Digər halda kreditə çoxlu 

sayda tələbat ondan makro, mikro səviyyədə istifadə böhran ilə nəticələnə bilər. 

  Kreditdən danıĢarkən kredit multiplikatoru barədə məlumat vermək 

istərdim.Kredit multiplikatoru dedikdə pulu ifadə edən mexanizm anlayırıq.Əgər 

ödəmələr aparılan zaman ancaq çekdən istifadə olunursa kredit multiplikatorunun 

düsturunu aĢağıdakı kimi qeyd etmək olar.K=(1-R)/R düsturdan göründüyü kimi 

k(kredit multiplikatoru),r(bankların əmanətə qarĢılıq nisbətini ifadə edir).Buradan 

belə nəticəyə gəlirik ki,bu görünən nisbət min olanda kredit multiplikatorunun dəyəri 

yüksək olar.Banklarda isə alınan kreditlərin çeklə əldə olması bir o qədər mümkün 

olmadığı üçün ödəmələr daha çox banknot vasitəsilə aparılır. 

Krediti bir neçə əlamətə görə də bölmək olar ki,bunlara misal olaraq bir neçəsini 

sadalaya bilərik. 

1)Ssuda dəyərindən asılı olan 

2)Borc alandan asılı olan 

Bunların hər birinə ayrılıqda misal olaraq əmtəə,pul,dövlət və s.misal göstərmək 

olar.Təsərrüfat subyektləri krediti pul formasında və kommersiya krediti formasında 

istifadə olunur.Kommersiya krediti götürülən zaman borcalan kimi idarə,təĢkilat 

firma və Ģirkətlər çıxıĢ edir.Deməli belə nəticəyə gəlirik ki,kommersia krediti 

götürülən zaman satıcı əmtəə dəyərinin ödənilməsi üçün möhlət vermək və təyin 

olunan zaman keçdikdən sonra dəyərini ödəmək üçün öhdəlik kimi alıcının veksel 

verməsi durur.Buna görə də bu prosesə veksel krediti deyilir.Buradan kommersiya 
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kreditinin obyekti və subyekti  məlum oldu.Obyekti əmtəə formasıdır,subyekti isə 

vekseldir.Bu kredit növünün daxilində ödəmə möhləti məhsul satıĢının davamı kimi 

rol oynayır.Bunun üçün də,bu kredit vasitəsilə satıĢın tezləndirilməsi və tədavül 

vaxtının məhdudlaĢdırılması həllinə nail olunur. Və bu kapitalın fəaliyyətinə xidmət 

etmiĢ hesab olunur.Bu əsas cəhətin davamı olaraq faiz məsələsinin formalaĢması rol 

oynayır.Mal,əmtəə satanın əsas məqsədi məhsulun satıĢının tezləĢdirilməsidir.Buna 

səbəb olaraq kommersiya krediti üzrə olan ödəniĢlərin vaxtının haqqı zamanı birbaĢa 

olaraq məhsulun qiymətinin üzərində hesablanır və bu faiz ilə müqayisədə çox 

kiçikdir.Hazırda bu kredit xidmətinin 3 növündən geniĢ istifadə olunur 

 Kreditin tarixi müəyyən edilmiĢ qaydada ödəmək 

 hissə hissə ödəmək imkanı 

 Açıq hesab vasitəsilə kreditləĢmə 

Ġlk olaraq satılmaqda olan malı alıcıya göndərdikdən sonra alıcı öz növbəsində 

satıcıya vekseldə göstərilən vaxtda borcun ödəməsinin yerinə yetirilməsi üçün 

öhdəliyi verir.Ġkinci prosesə misal olaraq satıcı malını realizə edəndən sonra kreditora 

verməli olduğu borcunu yerinə yetirir.Buna misal bazarin tələbini qiymətləndirmək 

çətin olduğu bir zamanda konsiqnasiya tətbiq olunur.Ancaq bu kredit növü bir sıra 

idarə və təĢkilatlar üçün sərfəli hesab olunmur və ən geniĢ yayılan forması məhz  

bank kreditindən istifadə etməkdir.Adətən bankdan götürülən kreditlər hər hansı bir 

məqsəd üçün istifadə olunur.Banklar krediti ən çox maliyyə ehtiyacı olan Ģəxslərə 

verir. 

Bank kreditinin faizi hər zaman kommersiya kreditinin faizindən yüksək 

olur.Bank adətən digər vəsaitlərdən kredit mənbəyi kimi istifadə etdiyindən verdiyi 

kreditlər üzrə faizi maksimum səviyyədə qoruyub saxlamağa çalıĢır.Ancaq bunları bir 

birindən fərqləndirən cəhət bunlar deyil.Kreditin obyekti olaraq ticarət o cümlədən 

sənaye kapitalından ayrılan pul kapitallarını misal göstərmək olar.Borc göturən 

dövlət o cümlədən fiziki və hüquqi Ģəxslər özləri Ģəxsən çıxıĢ edir.Bu kredit növü 

ticarət və sənaye ehtiyyatları ilə izah olunur. 
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Bank krediti digər kredit növünə aid olan maneələri aradan qaldırır.Ona görə 

ki,o öz növbəsində kreditləĢmə prosesləri məbləğ və müddətlər ilə məhdudlaĢmır.Bu 

kredit kommersiya kreditinə yalnız əmtəə tədavülü üçün deyil eyni zamanda kapital 

yığımına xidmət göstərir.Bank vekseli ilə kommersiya vekselinin vasitəsilə əvəz 

olunması kreditin məhsuldarlığını gücləndirir.Buradan belə nəticəyə gəlirik ki,onun 

miqyaslarını həmçinin uzunmüddətli və qısamüddətli olmalarını geniĢləndirir.Bütün 

bu fərqlərə baxmayaraq kreditlərin də öz növbəsində ümumi cəhətləri 

vardır.Kommersiya krediti digər kredit növündən əvvəl yaranmıĢdır və kredit 

sisteminin əsasını təĢkil edir.Bunu belə izah edə bilərik ki,kommersiya krediti ticarət 

və o cümlədən sənaye kapitalının dövranına xidmət göstərir.Digər tərəfdən bank 

kreditinin üstünlüyü və cəld hərəkətdə olması onun əvvəlki dövrlərə nisbətən 

müqayisədə daha dinamik inkiĢaf etməsini aĢkar etdi.ĠnhisarlaĢma prosesi 

gücləndikcə kreditin üstünlükləri özünü daha açıq Ģəkildə göstərir.Əgər onlardan real 

kapitalın dövriyyəsinin artması üçün istifadə olunursa bu bank kreditlərində 

dəyiĢikliklərin olması deməkdir. 

Bank kreditinin üstün olmasına baxmayaraq kommersiya krediti dövriyyədən 

çıxmır.Əksinə olaraq kommersiya krediti bu kreditin güclü Ģəkildə inkiĢafından xəbər 

verir.Bank kommersiya veksellərinin təminatını möhkəm etməklə həmin kreditin iri 

idarə və təĢkilatlar üçün əhəmiyyətini yüksəldir və resursların əmtəə,eyni zamanda 

pul formasında borc Ģəklində olaraq inkiĢaf edir və banklar vasitəsilə mümkün olur. 

   Kreditin növü onun ayrıca əlamətlərini açır.Kreditləri verən,o cümlədən alan 

Ģəxslərə onun istifadəsinə görə və müddətinə görə ayırmaq olar. 

o dövlət sektoruna açıq olan kreditlər 

o iqtisadi sektorlara görə ayrılan  kreditlər 

o istehsal və istehlak üçün açıq olan kreditlər 

o təminatlı və təminatsız kreditlər 

o müddətinə görə ayrılan kreditlər 

o faizinə görə seçilən kreditlər 
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3-cü qrupa aid olan kreditlərə misal olaraq investisiya krediti adətən müddəti 

uzun olur.Ġstehlak krediti isə malların təmin olunmasında istifadə olunur.Bu kredit 

növü adətən ehtiyacların qarĢılanması üçün istifadə olunur.Həmin kredit növünün 

vasitəsilə istehlak mallarına yaranan ehtiyacın tam təmin olunması ilə təmin edilir və 

alıcılıq qabiliyyəti də gəlirlərdən müəyyən olunur.Məsələyə digər tərəfdən baxsaq 

gəlirlər ilə istehlak malları arasında bir uyğunsuzluq olduğunun Ģahidi olarıq.Digər 

tərəfdən əhalinin bir sıra tələblərində pul vəsaitlərinin müvəqqəti olaraq sərbəstləĢmə 

prosesi baĢ verir.Bu halda istehlak kreditinin yaranması normal görünür,ona görə 

ki,iki növ ziddiyyət aradan götürülür. 

 Uzunmüddətli olan istehlak mallarına tətbiq edilən yüksək qiymətlər hazırki 

gəlirlər arasında tərs mütənasiblik təskil edir.Digər məsələ sərbəst Ģəkildə pul 

yığımlarının mövcud olması həmçinin onların istifadəsinin vacibliyinin olması 

arasında yaranan tərs mütənasiblik.Belə nəticəyə gəldik ki,istehlak krediti əhalinin 

həmin kredit növünün yüksəldilməsi üçün çalıĢır və bu kredit növünün bir neçə 

formaları mövcuddur. 

  Ġstehlak kreditinin digər növündə mənzil krediti xüsusi yer alır.Burada kredit 

verilərkən əsas diqqət mənzilin əldə edilməsinə və ya tikilməsinə yetirilir.Mənzil 

krediti verilərkən pul və yaxud natura formasında verilir.Bu zaman əsas diqqət 

girovun alınmasına edilir.Borc götürən Ģəxs həmin krediti ödəmə qabiliyyətinə malik 

olmadıqda borc verənə mənzilin müsadirə olunması üçün hüquq verilir.Buna baĢqa 

dildə ipoteka deyilir və bunun üzərində girovnamə tərtib olunur.Digər hallarda bu 

kredit növünün borcunun qaytarılması borcalanın gəliri sayılır və bu borc 

vəsaitlərinin geri qaytarılmaması Ģəklində girov qoyulan əmlakın satılması Ģəraitini 

yaradır. 

  Krediti zamanına görə ayırdıqda qısa,orta,uzunmüddətli kreditə ayıra 

bilərik.Əksər hallarda 7 gündən 10 gün üçün nəzərdə tutulur.Orta müddətli kreditlərin 

müddəti 1 ildən 5 ilə qədərdir.Bir çox hallarda sənaye və kənd təsərrüfatı bu kredit 

xidmətindən istifadə edir.Ġnvestisiya sferasında isə uzunmüddətli kredit xidmətindən 

istifadə olunur.Burada isə 5 ildən yuxarı müddətə olur.Kredit alan Ģəxsə uyğun olaraq 
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dəyiĢir.Kim kreditdən istifadə edirsə dövlət və bələdiyyə qurumları bundan xəbərdar 

olur.Kreditin bu növü özəl kreditdən bir balaca fərqlənir.Kredit vaxtında ödənməzsə 

təzyiqlər zəif olur.Digər kredit növünə dövlət krediti aid edilir.Dövlət kreditinin 

meydana gəlməsi səbəbi borcalan imicdə dövlətin iĢtirak etməsidir.Əgər borcalan 

kimi çıxıĢ edirsə dövlət xərclərin təmin edilməsi kimi büdcəyə əlavə vəsait cəlb 

edir.Dünya təcrübəsindən göründüyü kimi daxildəki borclar dövlət xərclərinin 

vergilərdən sonra ikinci yerdə durur.Həmçinin büdcə kəsrinin örtülməsi ilə əlaqədar 

olaraq borc vəsaitlərdən istifadə olunması qənaətli istifadəsi nəzərindən 

məhdudlaĢdırılır. 

  Borc öhdəliklərini dövlət proqramlarının büdcəsinin maliyyələĢdirilməsi ilə 

bazar iqtisadiyyatında yerləĢdirə bilər.Buna misal olaraq iqtisadiyyatın 

inkiĢafı,regionların inkiĢaf etməsi,təbii fəlakətlərin yaxĢılaĢdırılması üçün görülən 

tədbirlər və s.dövlət borcu ilə maliyyələĢə bilər.Deməli milli iqtisadiyyatın  az 

mənfəətli,ancaq təkrar istehsal prosesində vacib sahələrə aiddir.Dövlət kreditindən 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üçün istifadə olunur.Həmçinin kredit münasibətləri 

ölkələr arasında da öz mövcudluğunu göstərir.Həmçinin kapitalın ixracının növləri 

kimi çıxıĢ edir.Belə olan halda kreditin bir baĢqa növü ön plana keçir.Bu kredit 

zamanı iĢtirakçı qismində iĢtirak edənlər dəyiĢmir,kredit müqaviləsində qeyd 

olunanlar arasında biri xarici ölkəyə aid olmalıdır. 

  Təminatına görə kreditlərin növləri açıq və təminatlı kreditlərə bölünür.Açıq 

kredit dedikdə borcludan heç bir Ģey alınmır,yalnız və yalnız maliyyə,o cümlədən 

Ģəxsi durumlar göz qabağında durulur.Açıq kredit növünün verilməsinə görə Ģirkətlər 

tərəfindən borc götürənin ödəmə qabiliyyəti olmalıdır.Təminatlı kredit növü isə açıq 

kredit növündən fərqli olaraq Ģəxs kreditdən istifadə edərkən borcu üçün təminat 

görünür.Maddi təminat zamanı daĢınmaz,o cümlədən qiymətlər düz mütənasiblik 

gostərir.Bunların üzərində ipoteka təsis edilir.Ġpoteka dedikdə,bu söz yunan sözü olub 

mənası girovdur.Daha sonra bu anlayıĢ inkiĢaf edib Almaniyada fəaliyyətini davam 

etmiĢdir.Azərbaycanda ipoteka haqqında qanun 2005 ci ildə qəbul olunmuĢdur.Ölkə 

ərazisində yaĢayıĢ mənzillərinin kreditlə alınmasına yardımçı vasitə oldu.Ġpoteka 
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kredit növü borc götürənə mənzil alması üçün,məqsədli Ģəkildə istifadəsi üçün ayrılan 

pul vəsaitidir.Bu qanuna əsasən mülkiyyətdə olan torpaq sahələri,həmçinin mənzillər 

bu kredit növünün predmeti ola bilər.Həmçinin istirahət üçün nəzərdə tutulan 

obyektlər,bağ evləri də ipoteka predmeti ola bilər.Bu kredit növünün predmeti 

həmçinin hərracda o cümlədən açıq bazarda satıla bilər.Ġpoteka kreditlərinin 

verilməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur və bir sıra tələblərə cavab 

verməlidir.Bu tələblər aĢağıdakılardır. 

 Kredit manat vasitəsilə verilməlidir 

 Burada predmet ancaq yaĢayıĢ evləri ola bilər 

 Nəzərdə tutulan kreditin məbləği 85% dən yuxarı olmamalıdır 

 Borc götürənin yaĢı nəzərə alınmalıdır 

 Kredit nəzərdə tutulan daĢınmaz əmlakın krediti ilə təmin olunmalıdır 

 Həmin daĢınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi 

 HesablanmıĢ faizlər annuitet ödəniĢlər əsasında ödənilməlidir 

 Həyat sığorta məsələsi və s. tələblər 

Ümumilikdə kredit sistemi Ģəxslərdən depozitləri cəlb edir və bunları həmin 

fərdlər arasında bölüĢdürür.Və burada kreditorlar və borclular kimi iki qrup nəzərdə 

tutulur.Bu sistemin ən vacib Ģərtlərindən biri əməliyyatın nizamlı Ģəkildə iĢləməsidir. 

     Kredit sisteminin fəaliyyətinə təsir edən bir sıra amillər var ki,bunlar 

aĢağıdakılardır. 

- Həmin qurumların sayı 

- Təklif üçün nəzərdə tutulan xidmətlərin növləri 

- Sektora giriĢin mexanizmi 

- Ġstehlak proseslərinin qanunauyğunluqları 

- BaĢ verən texnoloji dəyiĢikliklər 

- Qanunda nəzərdə tutulan dəyiĢikliklər 

- MüĢtərilərin ixtiyarına buraxılan seçimlər 

- Göstərilən faiz nisbətləri 

- Qiymətli kağızların geniĢ vüsət alması və s. 
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II FƏSİL. Azərbaycanda kredit bazarının infrastrukturu. 

2.1 Bankların kredit bazarında fəaliyyəti 

 

 Bank qanunvericiliyinə görə fiziki,hüquqi Ģəxslərin pul vəsaitlərini cəlb 

etmək,geri qaytarmaq,köçürmə əməliyyatlarını aparmaq həddinə və hüququna 

mənsubdur.
7
 Tarixən sübut olunur ki,bu vasitəçili olan banklar finans qurumları ilə 

yerdəyiĢmə etməkdədir. 

Bu aktivlər içərisində pensiya üçün nəzərdə tutulan fondlar daima artımla 

müĢahidə olunur.Banklar günü gündən sərmayə bazarından sıxıĢdırılır.Sistem iki 

pilləli olur və buradan da Mərkəzi bank “ Banklar Bankı”kimi təqdim olunur,Mərkəzi 

banka bir sıra funksiya və səlahiyyətlər verilmiĢdir.Eləcə də bu bank kreditin son 

nöqtəsidir.Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydalara əsasən bank sistemini 

tənzimləyir.Hökümət üçün maddi məsələlərdə müĢavirlik edir.Buradan belə nəticəyə 

gəlirik ki,Mərkəzi bank bir neçə səlahiyyətlərə sahibdir. 

    Finans Ģirkətlərinə vasitəçilik olma səbəbi fond transferini əldə saxlamaq 

məqsədilə hər iki tərəf arasında vəzifəni görməsidir.Qurumlar əmanətləri qəbul 

edir,həmçinin ehtiyacı olanlara ehtiyac qismində verib bu prosesi tamam 

edir.Vasitəçilər fondlardan istifadə edərkən komisiya ödəyirlər eləcə də,komisiya 

tələb edirlər.Bunlar arasında yaranan fərq mənfəət adlanır.O cümlədən vasitəçilər 

pula ehtiyac duyarkən,ehtiyac olanlar arasında vasitəçi qismində iĢtirak edir,istifadəçi 

qismində iĢtirak edən Ģəxslərin sərəncamlarına köçürürlər.Əmanətləri qəbul edən 

Ģirkətlər həmin çoxluğa sahib olanlardan “əmanət” adı kimi qəbul edirlər.                                                

    Kommersiya bankların fəaliyyəti də həmçinin qanunvericilik ilə 

tənzimlənir.Əksər ölkələrdə kommersiya banklarınin fəaliyyətlərinə hüquqi 

müstəvidə,digərlərində isə geniĢ miqyasda Ģərait yaradırlar.Bu banklar yığdıqları 

əmanətlərlə birgə istiqraz və kreditlərə maliyyə yatıran qurumlardır.Bu ad banklarla 

ticarət tərəfdən yaxın olmaq anlamına gəlir,həmçinin yaranan gündən kredit vermək 

əməliyyatlarını reallaĢdırırlar.Ən baĢlıca xüsusiyyətlərdən biri kredit götürmək və 
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vermək.Borc götürmək adətən əmanət qismində,vermək isə kredit qismində 

yaranır.Bu bankların baĢlıca xüsusiyyətlərindən biri öz pulunu yarada bilmək 

qabiliyyətinə malik olmasıdır.Həmçinin bank ora qoyulan yəni orada saxlanılan 

əmanətin digər normalara ayrılan miqdarı xaric edildikdən sonra yenidən kredit 

vermək qismində yaranır. 

Kommersiya bankları həm özəl həm də dövlət idarələrinə xidmət göstərir.Bu 

banklar kreditlər üzərində formalaĢarkən,digər tərəfdən kredit Ģirkətləri istehlak və s. 

kredit sahələri tərəfindən formalaĢır.Kredit ittifaqları həmçinin öz növbəsində gəlir 

məqsədi güdmür.Daha çox istehlak kreditlərinə yaranan ehtiyaclara yatırım 

edirlər.Azərbaycan Respublikasında ,”Kredit ittifaqlar haqqında ”qanun 2000-ci ildə 

qüvvəyə minmiĢdir.Kredit ittifaqları bank olmayan kredit təĢkilatlarıdır. 

   Mərkəzi bankın təĢəbbüsü ilə MərkəzləĢdirilimiĢ Kredit Reyestri 2005- ci ildə 

yaradıldı.2008-ci ildə ölkədə fiziki və hüquqi Ģəxslərin reyestrinin aparılması təmin 

olunmuĢdur.Bu sistem yaradılan zaman istənilən məqsədə çatmaq üçün 3 faza 

yaradılmıĢdır.Birinci fazaya kommersiya bankları,ikinci fazaya kredit məlumatlarının 

qeydiyyata alınması və sonuncu fazaya isə məlumat bazaları ilə digər qarĢıya qoyulan 

məqsədlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.Həmçinin MKR-də borc 

götürənlərin öz kredit tarixçələri haqqında sorğu etmək imkanları yaradılmıĢdır. 

     MKR-də reallaĢan təkmilləĢdirmələr,həmçinin iĢ prosedurların 

sadələĢdirilməsi,kreditlərin reyestr ilə mübadiləsinin təmin olunması bu sayı 

maksimum səviyyədə artırmıĢdır.Klassik iqtisadçıların fikrinə görə inkiĢaf etməkdə 

olan ölkələr maliyyə ehtiyaclarının ödənilməsinə beynəlxalq kredit 

deyilir.Beynəlxalq kreditə  yaranan ehtiyacı bir misal ilə qeyd edə bilərik.J-S=B-N  

Burada J-ölkə daxilində yaranan yığım,S-investisiya,B-ixracatı,N-idxalı 

göstərir.Belə olan halda investisiyaların beynəlxalq kredit hesabına qorunub 

saxlanması məsələsi olacaq.Bu cür maliyyələĢmə ölkələr arasında fərqli maliyyə 

axınlarının və əməliyyatları tam əhatə edir.Bu mövzu həm xarici borcları,həmçinin də 

beynəlxalq yardımları əhatə edir.Beynəlxalq maliyyələĢmənin geniĢ hissəsini rəsmi 

Ģəkildə baĢ verən yardımlar təĢkil edir.Adətən aĢağı faizli olurlar.Digər növünə isə 



29 
 

millətlər arası açılan kreditlər aid edilir.Beynəlxalq kreditləĢmənin baĢqa növünə aid 

edilən özəl satıcı kreditləridir.Özəl istehsalçılar qarĢı tərəfdəki ölkənin qurumlarına 

kredir verirlər. 

O cümlədən xarici investisiyalar xüsusi bir yer tutur.Bu cür inkiĢaf edən Ģirkətlər 

gəlir əldə etmək üçün məqsəd güdür.Ümumilikdə borc iqtisadiyyatı dedikdə ödəməli 

olan vəsaitlərin artımı nəzərdə tutulur.Kreditlər içərisində mühüm yer tutan 

Beynəlxalq kreditlər ilk növbədə iqtisadi əlaqələrə,daha sonra ölkələrdə yerləĢən 

inistutlara,sonda isə kapital bazarında əməliyyatlara xidmət edir.Bir kredit növünün 

mənbəyi dünya səviyyəsində ölkələrin əmanətləridir.Bu öhdəliklərə aĢağıdakılar 

aiddir: 

 qiymətli kağızlar 

 xarici investisiyalar 

 portfel investisiyalar 

Bunlar bir tərəfdən mənfəət rolunu oynayır,həmçinin rəsmi və özəl ola 

bilər.Rəsmi kreditlərə adətən regional və yerli orqanlar aid olunur və əsas mənbəyi 

büdcə vəsaitlərinin hesabına olur.Maliyyə təĢkilatları kreditləri ancaq özəl layihələrə 

ayırır və verilən borclar məqsədi müəyyənləĢmiĢ istiqaməti olur.O cümlədən xarici 

kredit proseslərini xarci banklar yerinə yetirir.Beynəlxalq kredit bazarına isə qiymətli 

kağızlar bazarını özündə ehtiva edir. 

Beynəlxalq kreditin əldə olunmasının təsnifatı belədir: 

1. Kredit göturmənin əsasına görə 

2. Beynəlxalq müqaviləyə əsasən 

3. Xarici kreditlərdən istifadəyə əsasən 

4. Beynəlxalq maliyyə mərkəzinin borc dərəcəsinə əsasən 

5. Kredit mqaviləsinin Ģərtinə əsasən  

6. Ticari təĢkilatlar 

7. Kredit müqaviləsinə əsasən kommersiya krediti 

8. Digər məqsədlər üçün istifadə edilən kreditlər 

9.Kreditin növlərinə əsasən 
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9.1 kommersiya məqsədli kredit 

9.2 pul formasında yarana kredit 

9.3 qiymətli kağızları yerləĢdirmək üsulu ilə 

Bütün kredit münasibətlər cəmi kredit bazarını yaradır. Kredit bazarının 

institusional tərifi də mövcuddur. Kredit institutlarının toplusunu nümayiĢ etdirir. 

Kredit bazarının təĢkilati strukturu çətin və qeyri-bircinsdir.Tərəflər arasında 

bağlanan müqaviləyə əsasən aktivlərin təsnifləĢdirilməsi belə qeyd olunur: 

                                                                                                            

         Cədvəl 2.1
8
 

 

                                            

Gecikmə 

günləri. 

Keyfiyyət 

göstəriciləri 

0-30 gün 

müddətində 

31-90 gün 

müddətində 

91-180 gün 

müddətində 

181-270 gün 

müddətində 

270 gündən 

artıq 

müddətdə 

Yuxarı QənaətbəxĢ 

 

Nəzarətdə 

olan 

Qeyri 

qənaətbəxĢ 

Təhlükəli Ümidsiz 

Orta Nəzarətdə 

olan 

Qeyri 

qənaətbəxĢ 

Təhlükəli Ümidsiz Ümidsiz 

AĢağı Qeyri 

qənaətbəxĢ 

Təhlükəli Ümidsiz Ümidsiz Ümidsiz 

 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə kredit ssuda kapitalının əsas 

mənbəyidir.Həmçinin milli iqtisadiyyatın təkamülündə əsas paya sahibdir.Kreditin 

inkiĢafi birtərəfli hərəkət edir,yəni ĠnkiĢaf olunan ölkələrdən,ĠnkiĢafda olan ölkələrə 

doğru hərəkət edir.Bu kredit növünün inkiĢafını inteqrasiya,ixtisaslaĢma,qloballaĢma 

təĢkil edir və 3 əsas mənbəyi mövcuddur ki,bunlara pul formasında olan 
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vəsait,valyuta ehtiyyatları,pul yığımları təĢkil edir.Spesifik funksiyalarına kapitalın 

təmərküzləĢməsi aiddir.Beynəlxalq kreditlərin özəl Ģirkətlərin yaradılmasında xüsusi 

yeri vardır və subyekti kimi kreditor çıxıĢ edir.Əsas funksiyalarına misal 

olaraq,ölkələr arasında yaranan ssuda kapitalının bölünməsi,inteqrasiya prosesini 

gücləndirmək və ödəniĢləri sürətləndirmək. 
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2.2 Bank olmayan kredit təşkilatlarının kredit bazarlarındakı yeri və rolu 

Biz kredit siyasəti dedikdə bunun mənası riskin ölçülməsi,o cümlədən idarə 

olunması baĢa düĢülür.O cümlədən fəaliyyətin artmasına Ģərait yaradır.Adətən kredit 

siyasəti bunları əhatə edir. 

 Qiymətləndirmə modellərinin hazırlanması 

 Kredit risklərinin istifadəli Ģəkildə təmin olunması 

 Ġzlənilmə prosesi 

 DüzəliĢlərin olunması və razılaĢma prosesi 

  Banklarda həyata keçirilən kredit siyasəti rəhbərliyin göstəriĢi ilə 

hazırlanır.Siyasətin tətbiq olunması ilə kredit hesablanır və lazım olan iĢlər 

görülür.Kredit zamanı faiz dərəcələrinin müəyyən olunmasına lazimi diqqət 

yetirilir.Adətən kommersiya banklarında kredit portfelinə nəzarət ilə bağlı 

proqnozların müəyyənləĢməsi nəzərdə tutulur.Ümumilikdə maliyyə riskləri aktivlər 

və passivlərin fonunda olan dəyiĢikliklərlə sıx əlaqədədir.Risklər içərisində mühüm 

yer tutan funksional risk məhsulun yaradılması mərhələsinə aid edilir.Funksional risk 

prosesinə birmənalı olaraq bankın fəaliyyəti də aid edilə bilər.Bu risk prosesi adətən 

maliyyə məsələlərində lazımı məlumatların toplanıb həll olunmamasında 

yaranır.Funksional risklər ayrılıqda maliyyə və kredit risklərinə bölünür.Kredit 

riskinə borc götürən firma və təĢkilatlar,o cümlədən Ģəxslərin ödəyə bilmədikləri 

yaranan itkidir.Bank sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsas qolu sayılır.Məhz buna görə 

də bu risklərin idarə olunma prosesləri təcrübə toplayaraq daha da ümumi 

dəyiĢikliklər aparılır.Qeyd edək ki,ölkəmizdə yaranan risklərin idarəsində Mərkəzi 

Bankın rolu danılmaz faktdır.Həmçinin Mərkəzi Bankda Risklərin Ġdarə olunması 

Departamenti yaradılmıĢdır və bu daha da mühüm nəticəsini göstərməyə 

baĢlamıĢdır.Mərkəzi bank Maliyyə inistutlarının strategiyalarına əsaslanaraq daima 

inkiĢafa doğruislahatlar keçirməkdədir.Ġslahatların məqsədi sağlamlaĢdırma 

proseslərini reallaĢdırmaqdır. 

     Dinamik inkiĢaf edən ölkələr arasında Azərbaycan xüsusi yer tutur.Son 

dövrlərdə yaranan maliyyə böhranı Ģəraitində Azərbaycan öz stabilliyini saxlamağı 
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bacarmıĢdır.Bunlar öz növbəsində düĢünülmüĢ islahatların reallaĢdırılması 

nəticəsində baĢ vermiĢdir.Deyə bilmərik ki,bütün bunlar risklərdən 

sığortalanıb.Mövcud potensial problemlərin istisna olmağını qeyd edə bilərik.Bütün 

formalarda risk qaçılmazdır və müəyyən Ģəraitlərdə idarə olunur.Ġqtisadiyyat inkiĢaf 

etdikcə maliyyə alətləri çətinləĢdikcə yeni idarəetmə mərhələsi tələb olunur.Biznes 

subyektləri idarə olunma qərar qəbulu vaxtı balansı qorumalıdır.Risklərə daha da 

düĢünülmüĢ Ģəkildə yanaĢmalıdır.Mərkəzi Bank yarana biləcək riskləri müvafiq 

araĢdırmalar aparmaq vasitəsilə araĢdırır.Hər hansı bir çatıĢmazləqlar olduqda aradan 

qaldırılması üçün müvafiq iĢlər görülür. 

   Risklərin idarə olunmasına diqqət adətən daxildən yox,kənardan yaranan 

təsirlərdəndir.Kənar təsirlər bankların xaricdən yaranan tələbləri qismində 

yaranır.Məhz buna görə də risklərin idarə olunması formal xarakter 

daĢıyır.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklarda risk menecment adı altında bölmə 

fəaliyyətinə davam edir.Digər yaranan mühüm sektorlarda iĢlər görülür.Qeyd etmək 

lazımdır ki,görülən iĢlər bir birindən fərqlənir.Dünyada yaranan maliyyə böhranı 

bizim ölkədə yaranan boĢluqları aktual etmiĢdir.Bu proses bir çox ölkələrdə hiss 

olunduğu kimi,Azərbaycanada öz təsirini göstərmiĢdir.Qeyd edə bilərik 

ki,Azərbaycandan böhranın təsirləri yan ötmür.Bunlar maliyyə bazarının nisbətən 

aĢağı səviyyədə olması ilə əlaqədardır.Həmçinin banklar yaranan qısamüddətli 

böhran ilə rastlaĢsalar da bu vəziyyət tez bir zamanda aradan qalxa bilmiĢdır.Bütün 

bunlar idarəetmə standartlarının ayrılmaz hissəsidir.Mərkəzi Bank tərəfindən yaranan 

bu normativlərin inkiĢafına müsbət Ģəkildə baĢlanılmıĢdır.Banklarda risklərin idarə 

sistemi gündəmdədir.Böhran bir çox maliyyə inistutlarına ziyan vurmuĢdur.Hal-

hazirda risklərin idarə edilməsi,gəlirlərin yüksəldilməsi vacib məsələ hesab 

olunur.Ölkədə yaranan boĢluqları aradan qaldırmaq üçün ARPA Ģirkəti 

yaranmıĢdır.Risk menecmenti sahəsində 2 il ərzində mühüm layihələr öz tohvəsini 

tapmıĢdır.Qiymətli kağızlarin təsnifləĢdirilməsi metodu sxemdə qeyd olunmuĢdur. 
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  Yığımların investisiyaya dönüĢü bu sistemin varlığını reallaĢdırır.Kredit 

ssitemi idarə və təĢkilatlardan depozitləri toplayır sonra isə bölüĢdürür.Bununla belə 

kreditorlar və borcu olanlar kimi qruplar yaranır.Kredit sisteminin ən vacib 

məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, 

Burada sistem nizamlı Ģəkildə fəaliyyət göstərsin.Kommersiya bankları əldə 

etdikləri əmanətlərlə birgə,maliyyə alətləri qarĢılığında fond yaradaraq istiqraz kimi 

alətlərə yatırılan qurumlar hesab edilir. 

Əmanət bankları-Bu bankların baĢlıca funksiyası əldə olunan əmanətlərin 

iqtisadiyyata ötürülməsidir. 

Əmanət və kredit birlikləri-avtomobil,ev və s kimi kreditləri bölməsində 

ixtisaslaĢırlar 

Kredit ittifaqları-Gəlir məqsədi güdmürlər 

Poçt bank qurumlar-əhaliyə keyfiyyətli xidmətlər təklif edir 

Ümumilikdə bank xidmətlərinin hansı cür yer aldığını və bu məsələni 

ümumiləĢdirməyi əsas tuturuq.Bununla belə bank xidmətlərinin mənasını baĢa 

Törəmə şəklində 

qiymətli kağızlar 

bazarı və  müddətli 

bazar 

Qiymətli kagızlar 

bazarı  

Spot Müddətli   

ol  

Birja Birjadankənar Birinci       İkinci  

Forford Fyuçers Opsion Svopt bazarı 
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düĢmüĢ olarıq.Bir sıra əməliyyatlara bərabər tutulan növlər banklarda müĢtərilər 

hesabına reallaĢdırılır.Həmin nəzərdə tutulan əməliyyatlarına bunları aid etmək olar: 

 inkassasiya üzrə əməliyyatlar 

 köçürmə vasitəsilə reallaĢan əməliyyatlar 

 etibar olunan əməliyyatlar və s. 

Neft qiymətlərinin aĢağı səviyyəyə düĢməsi Azərbaycanda Ġqtisadi böhrana 

birmənalı olaraq təkan yaradır.Qeyd etmək olar ki,Azərbaycanda 1995-ci ildə 

maliyyə bazarı demək olar ki formalaĢmıĢdır.Respublikamızda 4 birja fəaliyyət 

göstərmiĢdir.Nəticə olaraq son illərdə respublikada qanuni baza  fəaliyyət göstərir və 

bunlara müvafiq olaraq qərarlar öz töhvəsini tapmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasında audit sistemi mükəmməl Ģəraitdə 

yaradılmıĢ,sığorta təĢkilatlarında irəliləyiĢlər olmuĢdur.Maliyyə bazarı yalnız 

birtərəfli Ģəkildə öz inkiĢafını artıra bilmiĢdir.Bəzi alıcılar üçün resurslar əlçatmaz 

olaraq qalır və bununla əlaqədar olaraq dövlət borcalan adlanır.Həmçinin 1998-ci ildə 

Respublikamızda kəmiyyət və keyfiyyət aspektlərindən yanaĢaraq bir sıra 

dəyiĢikliklər olmuĢdur.Ġdarə və təĢkilatların payı alıcılar arasında artmıĢ,o cümlədən 

dövlətə düĢən pay isə azalmıĢdır.Hal-hazırda maliyyə bazarı inkiĢaf etməkdədir. 

Azərbaycanda olan maliyyə bazarının mühüm Ģərtlərindən biri o 

cümlədən,problemlərindən biri resurs bazasının azlıq təĢkil etməsidir.Burada baĢlıca 

rol kommersiya strukturlarına aid edilir.Ümumilikdə idarə və təĢkilatların gəlir və 

zərərləri arasında yaranan fəqr müsbətə doğru irəliləmiĢdir ki,bu da öz reallığını qeyd 

edir.Bir sıra məlumatlar öz təsdiqini tapmıĢdır ki,bizim respublika əhalisi xeyli sayda 

potensiala mənsubdur.Ancaq bundan kifayət qədər istifadə olunmur.Demək olar 

ki,respublika əhalisi öz vəsaitlərini ölkənin kommersiya banklarında yatırmaqdan 

çəkinir. Resurs bazasının müsbətə doğru irəliləməsinə baxmayaraq onun həcmi 

demək olar ki,tələbat ödənilmə gücünə malik deyil,səmərəli olması aĢağı 

səviyyədədir və bu çatıĢmazlığın həlli əldə olunan mal,əmtəəyə görə aparılan 

hesablamaların gecikdirilməsi hesabına baĢ verir.Həmçinin ölkəmizdə yaranan 

borcların yuxarı səviyyədə qalması davam edir.Bütün bunlara baxmayaraq həmin 
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resursların çatıĢmazlığı vəziyyətində borc götürənlərin xarici maliyyənin bazarlara 

ehtiyac duymaqları diqqətdən heç cürə yayınmır.Buna misal olaraq Azərbaycanın 

Türkiyə ilə imzaladığı müqaviləyə diqqət etmək olar.Bu müqavilə Eksimbank 

adlanır,mahiyyəti ondan ibarətdir ki,ölkəmizlə xarici borc münasibətlər arasında əsas 

yaranmıĢdır.Maliyyə bazarının səmərəliliyinin mənfiyə doğru düĢməsinə,həmçinin 

digər resursların yüksək olmasına Ģərait yaradan səbəb dərəcələr arasında yaranan 

uyğunsuzluqdur. 

Daxili auditin vəzifələrinin,o cümlədən fəaliyyətlərinin qeyd olunan əsas 

sahələrinin kommersiya banklarının təĢkilatına öz töhvəsini verə bilər.Prefessor 

Musayev öz yazısında qeyd edir ki,yaranan böhranların aradan qaldırılması naminə 

görülən iĢlərdə auditlərin rolu xeyli çoxalmıĢdır.Həmçinin qeyd edir ki,daxili audit 

daxildə yaranan problemlərin həllində öz fəaliyətini göstərir.Daxili auditin 

iqtisadiyyatda yaranan proseslərə düzgün yanaĢmada,qərarların doğru həllində,lazımı 

orqanlara məlumatların ötürülməsində öz yanaĢması vardır.Bu proses o cümlədən 

respublikamızda yaranan Ģəffavlığın təmin olunmasında əlindən gələni etmiĢdir.Qeyd 

olunan əməliyyatların lazimi səviyyədə həyata keçirilməsi üçün daxili auditin iĢ 

prinsipi də olduqca inkiĢaf etmiĢdir. 

Əsasən daxili auditin formalaĢmasının əsasını onun təĢkili,vəzifələri,meyarları 

təĢkil edir.Həmçinin kommersiya banklarında auditin təĢkili ayrıca bir yanaĢma 

istəyir.Burada qiymətləndirmə məsələsi də diqqətdən yayınmır.Maliyyə bazarlarında 

adətən xeyli sayda daxilən və xaricən amillər yaranır.O cümlədən bank öz yerindən 

asılı olamayaraq bir sıra iqtisadi vəziyətlərə birləĢməyə məcbur olur.BaĢqa bu 

yanaĢmadan asılı olaraq bank riskləri qaçılmazdır,buna görə də tədbirlərin görülməsi 

məcburidir. 

Deməli yaranan risklərin tədbirləri,həmçinin onların mənbəyinin müəyyən 

edilməsi və s. kimi məsələlər daxili auditin roludur.Respublikada fəaliyyət göstərən 

bankların yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün auditin rolu 

danılmazdır.Dünyada fəaliyyət göstərən iri audit Ģirkətlərindən biri olan Deloitte 

kompaniyasında çalıĢan mütəxəssislərin fikrinə görə audit rolunun artırılması 
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məqsədilə öncəlikə yoxlamadan keçmiĢ üsullara diqqət etmək lazımdır.Əgər daxili 

audit optimal təĢkil olunarsa yüksək nəticələr əldə olunar.O cümlədən daxili audit 

bank risklərinə nəzarət etməklə yanaĢı,inkiĢafa uyğun tədbirlər hazırlamalı və onu 

rəhbərliyə göstərməlidir,həmçinin reallaĢdırılması üçün təkliflər irəli 

sürməlidir.Daxili auditin fəaliyyət növləri kommersiya banklarının fəaliyyət növləri 

ilə birbaĢa bağlıdır.Daxili auditin mühüm əsas vəzifələrindən biri ölkə qanunlarına 

uyğun fəaliyətini davam etdirməsidir.Bank fəaliyyətlərində olan bütün boĢluqları 

rəhbərliyin nəzərinə çatdırır və bu məsələnin sağlamlaĢdırılması naminə bəzi 

perspektivli tədbirlər görür.Habelə daxili auditin baĢqa funksiyalarına iĢ rejimlərinə 

əməl olunması,yaranan problemlər barədə rəhbərliyi 

məlumatlandırmaq,əməliyyatların vaxtı-axtında aparılması aid edilir.Audit 

komitəsinin iclasda üzvlərinin bir çox hissəsi iĢtirak etdikdə səlahiyyətli qeyd olunur 

və icra edilir 
9
 Daxili auidit bolməsin iĢciləri MüĢahidə ġurasının tərəfindən vəzifəyə 

təyin olunur,həmçinin də azad olunur
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
 Banklar haqqında Azərbaycan  Respublikasının Qanunu-Audit Komitəsi və daxili audit   Maddə 27.5 

10
  Banklar haqqında Azərbaycan  Respublikasının Qanunu-Audit Komitəsi və daxili audit   Maddə 27.8 
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2.3Kredit bazarı fəaliyyətinin prıoritet istiqamətləri 

 

Bunun vasitəsilə idarə və təĢkilatlar bölmələrin,görülən iĢlərin effektiv Ģəkildə 

təĢkil olunur.Yuxarıda qeyd olunan iĢlər qeyri adekvat təĢkil olunduqda burada əldə 

olunan gəlirin aĢağı olması qaçılmazdır.Adətən banklar mahiyyətcə bir çox 

çətinliklərlə üzləĢirlər.Soninin dediyinə görə daxili auidit olduqca səmərəli rola 

sahibdir. 

Danılmaz fakt olaraq qalır ki,Azərbaycanda da daxili audit fəaliyyəti sürətli 

Ģəkildə iĢtirak edir.Ümumiyyətlə bütün sahələrə diqqət ayrılsa hər bir sahədə inkiĢafa 

doğru irəliləyiĢi hiss edərik və Ģahidi olarıq.Bütün bu nəzərdən keçirilən məsələləri 

nəzərə alaraq digər fəsillərdə biz bank risklərinin idarə olunması proseslərindən bəhs 

edəcəyik.QloballaĢma mərhələsinin dərinləĢməsi vəziyyətində kommersiya 

banklarında  yaranan problemləri özünü göstərir.Yaranan maliyyə böhranı 

nəticəsində demək olar ki,ən çox zərər bank sektoruna dəymiĢdir.Bir sıra banklar 

yaranan böhran nəticəsində bir sıra çətinliklərlə üzləĢmiĢdirlər.Təsadüfü deyil 

ki,bütün bu yaranan çətinliklərin qarĢısını almaq üçün obyektiv qiymətləndirmə 

vacibliyi yaranır və bütün mövcud təhlillər aparılır.Həmçinin banklar davamlı 

fəaliyyət göstərmək məqsədilə öz iĢlərində daha diqqətli,qarĢılaĢdıqları çətinlikləri 

aradan qaldırmaq,onların düzgün qiymətləndirilməsi yaranır.Yalnız bu halda 

mümkün ola biləcək neqativlərin azaldılması mümkün olacaq.Müəllifin bütün qeyd 

olunan fikirlərini rəhbər tutaraq auidit təĢkili ilə yanaĢı monitorinqin təĢkil edilməsi 

də məqsədə uyğun proses hesab edilir.Məsələ ondadır ki,təĢkil olunan monitorinq 

nəticələri adətən müzakirələrə səbəb olur,o cümlədən iĢçi heyyətinə qarĢı bir sira 

tələblər görülür.Bu hallara da demək olar ki,çox rast gəlinir.Buna misal olaraq qeyd 

etmək olar ki,bank nə zaman kredit verirsə,risklərin idarə olunması prinsiplərinə əməl 

etməyi qənaətbəxĢ hesab olunardı.Əgər kreditin məbləğində limit müəyyən olunubsa 

bu qaydalara əməl olunması vacib hesab edilir. 

BaĢqa bir məsələ bank kredit risklərini sığortalamalıdır.Kredit verərkən borc 

götürənin imkanları nəzərə alınmalıdır ki,sonradan hər hansı bir problemlə 
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üzləĢməsin.Bank risklərini idarə olunması Ģəffavlığının artırılması vacib 

məsələlərindən biri sığorta sisteminin reallaĢdırılmasıdır.Adətən bankın hər bir 

müĢtərisi sığorta ilə qarĢılaĢır.Bank əməliyyatları aparılan zaman bu xidmətdən 

istifadə olunur.Bank risklərinin idarə olunması etibarlı,o cümlədən səmərəli tətbiqi 

yüksək qarĢılanır.Çernoquzova bu məsələnin problemlərini dərindən araĢdıran 

alimlərdəndir.Ümumilikdə bankda görülən bir əməliyyat sığorta olunursa bu 

məsələyə görə bank risklərinin əksər hissəsi sığorta təĢkilatına yönəlir. 

Göründüyü kimi bu məsələ ayrıca bir xüsusiyyətə mənsubdur.Əgər əhali öz 

sərbəst vəsaitlərini banklarda saxlayıb və onun müqabilində faizlər əldə etməzsə yəni 

bu məsələdə əhalidə inam yaranmazsa,heç bir kəs öz vəsaitlərini banklara heç bir 

halda etibar etməzlər.Bütün bu qeyd olunan əməliyyatlar konkret məsələlərdən ibarət 

olunarsa,bunun müqabilində yaranmıĢ itkilərin aradan qaldırılmasına Ģərait 

yaradır.Həmçinin ümumi yaranan risklərdə azalmağa doğru gedən nəticəni müĢahidə 

edə bilərik.Bir sıra yeniliklər nəticəsində Prezident Ġlham Əliyev Ġqtisadiyyatin əsas 

və mühüm istiqaməti barəsındə sərəncam imzalayıb
11

. O cümlədən kommersiya 

banklarının risklərinin idarə edilməsi vaxtı bu vasitənin daha inkiĢaf etmiĢ formasını 

düĢünüb reallaĢdırmaq daha məqsədə uyğun hesab olunur.Çunki burada bir sıra 

xüsusi əlamətlər geniĢ vüsət almıĢdır.Az öncə qeyd etmiĢdik ki,müəlliflər öz 

məqalələrində qeyd etmiĢdir ki,banklar fəaliyyət göstərərkən risklər diqqətdən 

yayınmır və bunların real olmasına inam artır.Məsələn,kommersiya banklarında 

yaranan xidmətlər nəticəsində bir sıra problemlər yaranır.Belə olan halda kreditorlar 

arasında yaranan  səhvlərin o cümlədən icraçı əməkdaĢların ,həmçinin götürülən 

kredit vaxtında qaytarılmadığı təqdirdə risklər artar,gəlirlər azalar.Digər bir tərəfdən  

buarad düzgün olmayan məsələlər yaranır,kreditlərin əvvəlcədən geri alınması,nəticə 

etibarilə risklər daha da böyüyür və zərər artır.Əməliyyatların reallaĢdırılması 

texnoloji tərəfdən digər banklarla müqayisədə risklərlə qarĢılaĢır.Belə olan halda 

müĢtərilər getdikcə azalır,banka olan etimad minimum səviyəyə enir və zəifləmə 

prosesi baĢ verir.Bank mənfi məsələlərə bir daha diqqət etməyə,əlavə itkilərə yol 

                                                                 
11

 http://metbuat.az/news/403978/ 
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açır.Banklar məhsulun mənbəyi kimi həmin resurslardan mənfəət götürməyə 

hazırdırlar.Belə olan məqamda gəlirin özünü doğrultmaq mərhələsi üçün risk 

proseslərinin mahiyyətinin öyrənilməsi məqsədə uyğun hesab olunur.Təkcə bankların 

kredit vermə mərhələsi ilə iĢ bitmiĢ hesab olunmurKreditin hansı məqsədlər üçün 

istifadə edilməsinə banklar Ģəxsən nəzarət etməlidirsə,həmçinin bütün bu prosesləri 

təhlil etməlidir.Öncəki səhifələrdə likvidlik risklərindən ətraflı Ģəkildə bəhs 

etmiĢdik.Bank risklərinin idarə olunma mərhələsi zamanı bu yanaĢmadan olan 

risklərə təĢkil etmək məqsədi uyğundur.Maliyyə aktivlərindən bəhs edərkən 

investisiyadan danıĢmamaq mümkün deyildir. Maliyyə təĢkilatları - topdan o 

cümlədən pərakəndə satıĢın malların satılmasını kreditləĢdirəndır.  Ġnvestisiya 

Ģirkətləri öz səhmlərini balaca sahiblər arasında yerləĢdirir və əldə olunan nağd 

vəsaitləri qiymətli kağızların alınması üçün xərcləyirlərdə.Buraya investisiyanın 

qoyuluĢ qaydası istiqrazlara eləcə də aktivlərə təmin edilir.Ġnvestisiaların bölgusu 

aĢağıda izah olunmuĢdur. 
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yayınmır.Ümumi olaraq valyutada yaranan vəziyyət də nəzərdən 

yayınmamalıdır.MəĢhur alim O.LavruĢin bu məsələnin,yəni risklərin sisteminin 

yaranma tarixinə,növlərinə görə,həmçinin tipinə görə xüsusi yer vermiĢdir.Bankın 

ümumi fəaliyyət məsələsinə aid olaraq,mühasibatlıq iĢlərinin,iĢçilərin 

yoxlanılması,yəni nəzarəti,yaranmıĢ problemlərin aradan qaldırılması üçün 

tədbirlərin görulməsi,nəzarət edilməsi vəzifəsini reallaĢdırır.Məqsəd Ģəkildə qoyulan 

iĢlərin və təklifləri hazırlamaq üçün ilk öncə öndə olan iĢlər görülür.Yoxlama 

məqsədilə görülən iĢlərin maliyyə sənədlərinin doğru məlumatlar toplanmalıdır. 

  Ġqtisadiyyatımızın ən mühüm amillərindən biri olan bank sisteminin idarə 

olunma qabiliyətinə malik olan bu sahəsinə ehtiyac vardır.Əgər idarə etmə sistemi 

dəqiq olarsa bu proses istisadiyyatın barometri sayılır və ona görə də idarə olunma 

tərzindən və mexanizminin inkiĢafına özəl yer verilməlidir.Ġstehsal münasibətlərinin 

ən pik nöqtəsi bank iĢinin idarə olunma prosesi üzrə ən düzgün tərzin hazır 

olunmasını Ģərtləndirir.Bu sistemin avtomatlaĢdırılması əhatəsində də iĢlər 

görülməkdədir və normativ bazasını Bazel Komitəsi əməllərinə uyğun etməsini 

Ģərtləndirir.Monetar idarə üsulunun tərzlərindən biri kimi bankın hesabat sisteminin 

tətbiq olunma üsulları davam etdirilir.Menecment və müasirləĢmiĢ planlaĢdırma 

növlərinin və vəzifələrin düzgün seçim olunmasında,həmçinin onlara tabe olmaqda 

mühüm və müstəsna önəm kəsb edir.Hər növ fəaliyyətə mənsub idarə və təĢkilatlarda 

qərarlar qəbul olunarkən yaranan prosesi hüquq müstəvisində qiymətləndirməyi,o 

cümlədən bir sıra amillərin izahının və onların inkiĢaf mərhələlərində düzəliĢ 

olunmasını tələb edir.Kommersiya bankının fəaliyyət növlərindən mühüm təhlil 

olunması,bəzi amillərin təsiri nəticəsində yaranmıĢ risklərin idarə olunma prosesləri 

üçün nəzarətin hansı tərzdə təĢkil olunma Ģərtinin vacibliyi dərk olunur. 

  Belə olan halda sturuktur bölmələrin qəbul olunan nəzarət proseslərinə uyğun 

araĢdırmaların olmasına Ģərait yaradır.O cümlədən bazar iqtisadiyyatında iĢlərin 

qənaətbəxĢ idarəsi üçün bir sıra yanaĢmalar mövcuddur ki,bunların içərisində daxili 

auditin mövqeyi rəhbər tutulur.Əksər hallarda daxili auditin qarĢısina qoyulan 

mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi naminə inkiĢaf etmiĢ və daha da müasir 



42 
 

sistemlərin yaranmasının vacibliyi yaranır.Keçirilən audit nəticəsində bütün daxili və 

xarici risk amilləri öyrənilməklə bütün proseslərin səmərəliliyi müəyyən olunur və 

bütün bu prosesləri öyrənməkdə vacib sahələrdən biri kimi sayılır.Ümumilikdə bu 

sistemin müəyyən olunması üçün bir sıra yanaĢmalar xarakterikdir,məhz bunların 

daxilində bir sıra Ģərtləri birləĢdirən tərzlər azlıq təĢkil edir.Daxili auditin 

faydalılığının müəyyən olunması üçün bəzi baxıĢlar aĢkar olunsa da,bunlar içərisində 

ətraf mühit və daxili nəzarət sistemlərinə sıra verilməsi diqqətdən yayınmır. 

  Pulların saxlanması,o cümlədən texnologiyanın inkiĢafı nəticəsində pulların 

kağızdan elektron sistemə keçməsinə Ģərait yaratdı və bunların çiplərlə əvəzlənməsini 

təmin etdi.Bazel Komitəsinin mexanizminə görə elektron pullara ödəniĢ kartları,o 

cümlədən proqram vasitəsilə istifadə olunan məhsullar aid edilir.Bu sistemin 

daxilində tronsfarmasiyaya meylli olması diqqətdən yayınmır.  
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III FƏSİL.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KREDİT BAZARININ 

PROBLEMLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

3.1 Kredit bazarının beynəlxalq standartlara uyğun olma prinsipi. 

 

80-ci illərdə banklar elektron komunikasiya sisteminə keçdilər.EDĠ ilə elektron 

informasiya banklar tərəfindən yaranan ödəniĢləri həmçinin qiymətli kağızların 

alınıb-satılmasında xeyli istifadə olunur.Burada əsas meyar sayılan SWĠFT  sisteminə 

dünyanın ən mühüm qurumları aiddir.Bu sistem vasitəsilə xeyli sayda ABġ doları 

dövriyyə edir.Son dövrlər ərzində SWĠFT sistemi öz əhatə dairəsini geniĢləndirməklə 

xidmət sahəsini təkmilləĢdirmiĢdir.Maliyyə xidmətləri sahəsində aparılan xidmətlərin 

sahəsi və həcmi həmin iqtisadi fəaliyyəti rəhbər mövqeyə malik olmasından xəbər 

verir.Bununla belə BMT-nin araĢdırmasına görə Böyük Britaniyada kommersiyanın 

60 % i maliyyə xidmətlərinin üzərinə düĢür.Maliyyə xidmətləri Ģəbəkəsində elektron 

Ģəbəkənin əsas quvvəsi kimi ən böyük banklar olmaqda davam edir.Bir sıra resurslara 

malik olmaqla ən yeni sistemlərə yatırım qoyur.Maliyyənin xidmətlərində 

informasiyanın  Ģəbəkələrindən aktiv Ģəkildə istifadə olunması idarə və təĢkilatlar,o 

cümlədən sığorta Ģirkətləri tərəfindən yaranan səddləri də təmizlənmiĢdir.Bu 

həmçinin orqanların iĢini çətinə salır və bu təĢkilatıar arasında vaciblik 

yaratmıĢdır.ĠnkiĢaf EtmıĢ ölkələrdə  banklar SWĠFT tipli elektron sistemlərdən 

istifadə edirlər.MüĢtərilərə həmçinin internetdə istifadə olunan xidmətlərin satıĢı üçün 

fəaliyyət mühüm xarakter daĢıyır.Belə ölkələrdə məlumaltların yığılmasında elektron 

poçtdan mütəmadi Ģəkildə istifadə edilsə də,ancaq müqavilə və danıĢıqlar adekvat 

Ģəkildə aparılır. 

   Bəzən bu ölkələrdə mühüm çətinliklər ondan ibarətdir ki,telekomunikasiya 

dəyərinin yuxarı olması,təbəqənin kompyuter səviyyəsinin aĢağı səviyyəyə malik 

olması,biznesin inkiĢafının aĢağı olmasıdır.Danılmaz faktdır ki,Rusiyada,Meksikada 

və s. ölkələrdə yaranan böhranlar əsas mövqeləri sarsıtdı.Orta təbəqədən ibarət olan 

iĢtirakçılar sərbəst Ģəkildə internetdən istifadə edə bilir.Bu yaranan vəziyyət elektron 

kommersiyyanin qeyri adekvat xarakterizə olunur və bundan xəbər verir.Bu 
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proseslərdə əsas rolu ġimali Amerika oynayır.Kredit kartlarını təĢkil edən banklar öz 

müĢtəriləri barədə sistemli Ģəkildə kredit barədə informasiya toplayırlar.Bunlar öz 

növbəsində her Ģeydən öncə Ģirkətlər və banklarla birlikdə hamısı maliyyə 

vasitəçilərinin özləri hesab olunur.Kreditlər barədə məlumatları toplaya bilən 

təĢkilatlarda mövcuddur.Bəzi ölkələrdə bu firmalar kredit üçün yaradılan büro 

adlanır.ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin bəzilərində kreditlər barədə informasia əldə etmək hələ 

də tam inkiĢaf etməmiĢdir.Dünya iqtisadiyyatın çətinləĢmə prosesi çərçivə 

daxilində,əldə olunan məlumatlardan istifadə edərək inkiĢaf etməsini vacib 

edir.Aparıcı rolunu oynayan qərb dövlətləri bazada oolan məlumatlar bankının 

inkiĢafında maraqlı olur.Misal üçüçn qey edə bilərik ki,Fransanın məĢhur firması 

hesab olunan KOFAS firması reytinq sistemini yarada bilmək qabiliyyətinə 

malikdir.Ġnternetin bir çox sistemlərə koməyi olduğu kimi kredit risklərinin idarə 

olunma prosesinə öz təsirini göstərərək xərclərin azaldılması və inkiĢafın artmasına 

Ģərait yaratmaq imkanına malikdir.Birlik rəmzi olan internet vasitəçilər arasında 

əlveriĢli Ģərait yaradarsa bu məsələ onların sürətli inkiĢafına təkan vermiĢ olar. Daxili 

auditin vəziyyətinin aydın olunma zaman onun bir sıra prinsiplərinə əməl olunması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Məsələn daxili audit özünün bütün üstün xusiyyətlərini 

qoruyub saxlamalıdır.Daha sonrakı məsələ auiditin aparılmasında iĢtirak edən məsul 

Ģəxslər xüsusi keyfiyyətlərin yüksək olmasına daim xüsusi diqqət 

yetirməlidirlər.Çunki bu sistem üzrə aparılan araĢdırmaların inkiĢafı,əldə olunan 

sübutlar,yaranan problemlərə göz yummamalıdır.Daxili auditin qarĢısına qoyulan 

tələblərə əməl etmək üçün daima inkiĢafına nəzər salmaq lazımdır.Belə olan halda 

bankların xarakter cəhətdən yeni risklərin kreativ Ģəkildə,onların 

mənimsənilməsi,araĢdırılması,nöqsanlı vəziyyətlərin aradan qaldırılması 

mümkündür.Həmçinin risklərin azaldılması proseslərində tədbirlərin 

təĢkilində,reallaĢmasında fəal iĢtirakı zamanı onun inkiĢaf səviyyəsi daha da inkiĢaf 

edir.Burada risk amillərinin azaldılması üçün bir sıra tədbirlər təĢkil 

olunmalıdır.Daxili audit bir sıra mühüm səlahiyyətlərə malik xarakter daĢımalıdır və 
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effektivliyi ondan ibarətdir ki,bankların daima iĢləməsi,bütün neqativlərdən uzaq 

olması obyektiv Ģəkildə qiymətləndirə bilər. 

  Bank üzrə mütəxəssis R.Asanova daxili auditin iĢini qiymətləndirən yəni 

dəyərləndirən zaman problemlər yaranarkən bu məsələlərə 3 mərhələdə baxmağı 

qənaətbəxĢ hesab edir. 

 Birinci mərhələyə adətən auditin keçirilmə Ģəraiti,planlaĢdırma 

vəziyyəti,yaranmıĢ vəziyətin əldə olunan göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

mərhələsi və s. 

 Ġkinci mərhələyə daxili auditin qarĢısında qoyulan vəzifələrə aid iĢlərin 

yekunlaĢdırılması 

 Üçüncu mərhələyə isə ümumi fəaliyyət qiymətləndirilir.Burada 5 ballıq 

sistem ilə qimətləndirmə prosesi aparılır. 

 Bizim fikrimizcə audit yoxlanmasının yekunu olaraq,oxlamaprosesinin 

aparılma qaydasına sistemli Ģəkildə nəzarət olunmalı və o cümlədən 

dəyərləndirilməlidir.Ən baĢlıca Ģərtlərdən biri bütün bu son nəticələrə obyektiv 

Ģəkildə baxılması və qiymətləndirilməsidir.Çünki sonda qeyd olunan nəticələr heç də 

istənilən nəticəni verməyə bilər.Misal olaraq keçirilən yoxlama nəticəsində yaranan 

səhvlərin həll olunması istiqamətində bir sıra tədbirlər qeyd oluna bilər.Bununla belə 

bankın rəhbərliyi tərəfindən yüksək səviyyədə hazırlanmıĢ sənədlər və qərarlar,yəni 

göstərilən xidmətlərdə istifadə olunan məsələlər təsirsiz olduqda çətinləĢir.Belə olan 

vəziyyətdə bu xidmətin səlahiyyətli Ģəxsləri  mövcud vəziyyəti qiymətləndirməklə 

Ģərait yaradaraq çıxıĢ etməlidir.Bu istiqamətlər üzrə yaranan çətinliklərin aradan 

qaldırılması üçün əlveriĢli qərarların təsdiqlənməsinə nail olmalı,həll olunması yolları 

üçün məsələlərin hazırlanmasıdır.Daxili auditin əlveriĢli istiqamətlərinin əsas mənbə 

kimi optimal qiymətləndirilməsi vacib sayılır.Həmçinin daxili auditin səmərəli 

inkiĢafının və proseslərinin təhlili və qiymətləndirilməsindən öncə bir risklərin 

araĢdırılması və bir sıra amillərin roluna nəzər salmıĢdıq. 

    Bu halda bəzi situasiyalar tərəfindən yaranan problemlər heç bir halda 

diqqətimizdən yayınmadı.Və həmin qimətləndirmə tərzlərinin,risklərinin idarə 
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olunma məsələlərinin daha da yüksək səviyyədə nəzarəti,çətin Ģəraitlərin həll olunma 

yollarına baxılması mühüm vəzifələrdən hesab olunur.Ona görə də digər fəsildə 

risklərin idarə olunmasının Azərbacanın bir çox bank sistemində istifadəsinin 

vacibliyini əsas proitet hesab edirik.Azərbaycanda bank sisteminin sabit Ģəkildə 

fəaliyyəti mövcuddur.Belə ki,son 12 il ərzində bank sisteminin dayanıqlı olmasının 

naminə inkiĢafı üçün mühüm tədbirlər təĢkil olunmuĢdur.Bunun üçün qanunvericilik 

bazası və digər amillərə diqqət yetirməklə təkmilləĢdirilmiĢdir.Yaranan maliyyə 

böhranı ilə əlaqədar olaraq bəzi banklar fəaliyyətini dondurmuĢ,yaranmıĢ böhranlara 

sinə gəlməyi bacarmamıĢdır.Belə banklarda xoĢagəlməz vəziyyətlərin yaranmasında 

mühüm amil bank risklərinin qalxması,azaldılması üçün yaranan Ģəraitlərin 

hazırlanması növlərinin təĢkil olunmaması,ləngliyin olması,bütün bu idarə olunma 

üsullarının iĢlənib hazır olmamasıdır.Digər bir məsələ bank risklərinin 

qavranılması,sistemli Ģəkildə məsələlərin həll olunması və s. kimi üsulların 

yaradılmasına Ģərait yaradan daxili auditin əsas xüsusiyyətlərinin daha da dərindən 

mənimsənilməməsi,bu sistemə olan tətbiqin reallaĢdırılmaması halları da diqqətdən 

yayınmır.Məhz bu məsələyə görə Respublikamızda bir çox banklar risklərlə 

üzləĢmiĢdir və öz fəaliiyətini dondurmağa məruz qalmıĢdır.Qeyd etmək lazımdır 

ki,ölkəmizdə bank sisteminin yaxĢılaĢdırılması naminə bir sıra tədbirlər 

görülür.Bununla belə risklərin idarə olunma naminə iĢlək bank alətlərinin olması əsas 

sayılır.Ümumilikdə iqtisadi proseslərin çətinləĢməsi,yaranan böhranın gücünün hər 

bir sahəyə öz təsirini göstərməsi,bankların əksəriyyətinin böyük risklərlə 

qarĢılaĢması,ölkələr arasında yaranan rəqabətlərin daha da artması,dünyanın bəzi 

ölkələrində geoiqtisadi maraqların dərinləĢməsi və bu kimi bir sıra məsələlər xüsusi 

diqqətimizi çəkir. 

  Banklar göstərilən xidmətlər zamanı nə qədər enerji sərf etsələrdə əvvəl axır 

yeniliklərin yaranmasına hər zaman ehtiyac duyulur.Yeniliklərin hazırlanması üçün 

marketinqin xidmətlərindən də istifadə olunur.Yaranan yeniliklər zamanı çox vaxt 

banklarda fəaliyyət göstərən əməkdaĢların yüksək təcrübələrindən görülən iĢin 

effektivliyindən,yeni məhsulların hazırlanması zamanı müvafiq vasitələrdən istifadə 
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olunur.Bank məhsullarının yaradılması və xərclərin hesab əməliyyatları vacibdir.Yeni 

xidmətləri iĢləyib hazırlayarkən onların gəlir verməsinə öncədən nəzarət etmək 

lazımdır.Öncədən bu yaranan yeni xidmətlər banka gəlir verməsə də lakin sonradan 

gəlir üçün addım atmaq vacibdir. 

  Dünyada bank fəaliyyəti nəticəsində yaranan təcrübələrin müĢahidələri göstərir 

ki,yaranmıĢ böhrana  səbəb olan yaran risklərin qeyri adekvatlığı müĢahidəsində 

reallaĢır.Bütün bu yaranan proseslərə aktivlər ilə müqayisədə kreditlərin nəzərdə 

tutulan zamanda mümkün olmaması,yəni problemlı müĢtərilərin artması,yaranmıĢ 

risklərin çətinləĢməsi və s. bura aid edilir.Belə yaranmıĢ hallar qeyri sabitlik ilə 

üzləĢir və burada bank dayanıqlıq vəziyyətini itirməyi ilə raslaĢar.Bank risklərinin 

əhəmiyyətli dərəcədə idarə olunması inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

bankların uzunmüddətli təcrübələrindən istifadə etməklə,həmçinin risklərin idarə 

olunma mexanizminin metodlaĢdırılması,bankın xidmətləri nəticəsində fəaliyyət 

göstərən iĢçilərin fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi və s. aid olunur. 

Bank sistemində təhlükəli Ģərait yaradan vəzifələrdən biri də valyuta 

əməliyyatlarıdır və bu məsələlər hazırda öz aktuallığını qoruyub 

saxlamıĢdır.Valyutaların qısa dövr ərzində dəyiĢməsi,yəni enib qalxması yaranmıĢ 

yəni mövcud olan risklər ilə sona çatır.Məhz buna görə də kommersiya bankları öz 

potensialını formalaĢmıĢdır.Mütəxəssislərin fikrinə görə hər hansı bir risklərin 

qarĢısını alinması üçün nəzarət sistemlərinin iĢlənib hazırlanması əsas meyarlardan 

sayılır.Demək lazımdır ki,bank risklərinin araĢdırılmasında bəzi məqamları nəzərə 

almaq mühüm amillər kimi diqqətimizdən yayınmır.Bütün bu məsələlərə idarə 

olunma obyektlərinin reallaĢdırılması,yaranan risklərin məzmunun qavranılması və 

omların metodlaĢdırılması,əhatə dairəsinin qavranılması,idarə və təĢkilatlarda 

manitorinqlərin keçirilməsi  aid olunur.Ancaq  bu məsələlər kommersiya banklarında 

mühüm əhəmiyyətli rola malik hesab olunur.Bütün bu proseslər nəzərindən risklərin 

idarə olunma məsələləri yüksək təĢkilatçılıq səviyyəsində mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. 
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   Beynəlxalq iqtisadi birləĢmələrə nəzərən,o cümlədən valyuta sistemi,xarici və 

daxili əməliyyatların razılıği ilə reallaĢdırılmasına Ģərait yaradır.Dünya dövlətləri bu 

məsələlərlə bağlı əhalinin maddi və mənəvi  rifahinin yüksəlməsi  üçün əlveriĢli 

tədbirlər  layihəsi hazırlayırlar.Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın vacib elementi kimi 

ümumi bazarı misal göstərmək olar.Bu həmçinin təsərrüfat fəaliyyətlərinin 

ümumiləĢdirilməsi ilə yanaĢı əmək bölgüsünü mükəmmələĢdirir.Bu bölgünün pik 

nöqtədə olması ilə əlaqədar olaraq Qərbi Avropada o cümlədən ġimalə və Cənubi 

Amerikada inteqrasiyanın  yayılmasına səbəb olmuĢdur.Bu proses bir sıra ölkələr 

arasında da yayılmağa davam etməkdədir. 

   Respublikamızda maliyyə kredit sisteminin vacib elemetlərindən biri kimi 

sayılan kredit bazar fəaliyyəti nəzərdə tutulur.Məhz ona görə də banklar əhatə 

dairəsinə görə və o cümlədən dövriyyəsinə görə üstün mövqeyə malik hesab 

olunurlar.Doğru neft metodlarının məntiqi üzərində iri miqyasda neftdən gəlirlər axın 

oldu və bununla belə əlveriĢli Ģərait yaranaraq yeni müqavilə hazır oldu.O cümlədən 

korporativ müĢtərilər də öz depozitlərini banklarda yatırmaqdan heç bir halda 

çəkinmədilər.Bununla belə müĢtərilərin banklara inamının artması nəticəsində 

respublikamızda pul dövriyyəsinin vəziyyəti kəskin Ģəkildə geniĢ vüsət 

almıĢdır.Banklara yaranan inamın sayəsində “Əmanətlərin Sığortalanması 

Fondu”əhalinin əmanətlərinin sürətli Ģəkildə banklara yerləĢdirilməsinə zəmin 

yaratmıĢdır.Həmçinin strateji məqsədlərə çatması naminə bank fəaliyyətinin inamının 

artması,bank xidmətlərənin və fəaliyyətlərinin geniĢ vüsət alması əsas 

yaratmıĢdır.Ġslahatların fonunda maliyyə kredit fəaliyyətlərinə həmçinin risklərin 

idarə olunmasına uyğun formalaĢmıĢdır.Bununla belə xidmətlərdən istifadə edən 

müĢtərilərə daha da müasir metodlar təqdim olunur.Böyük nüfuza malik olan 

Commerrsbank və City bankın əməkdaĢlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərməsinə 

birmənalı Ģəkildə icazə verilmiĢdir.QarĢıya qoyulan iĢlərin səriĢtəli Ģəkildə 

reallaĢdırılması bank sistemində yaranan inkiĢafın müsbət tərəflərini yaratmıĢ,bu 

sahədə fəaliyyətini və rolunu daha da möhkəmlənmiĢdir.Bankın əsas vəzifələrindən 

biri ondan ibarətdir ki,neftdən əldə olunan gəlirlərin yaranmıĢ qeyri neft sektoruna 
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təhlükəsiz Ģəkildə köçürülməsini və bu məqamda ölkədə yoxsulluq səviyəsinin 

minimuma endirməsini yaratmıĢdır.Ölkəmizin mənsub olduğu maliyyədən əldə 

olunan imkanların bazasında maliyyə kreditin rolu danılmaz fakt olaraq qalmaqdadır.  

Bizə məlumdur ki,Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına üzv olmaq və Avropa ölkələri ilə 

razılaĢmalar ölkənin daxili tələblərinə uyğun aparılmalıdır.Bu proses isə hazırda bir 

sıra dəyiĢikliklərlə sona çatacaqdır. Deməli mövcud olan sistemdən fərqlənərək 

burada olan məhsullar xüsusilə dövlət tərəfindən qorunur və idarə olunur.Həmçinin 

məhsulların keyfiyyətinin yoxlanilması ilə də dövlət özü məĢqul olur. Məhsulların 

keyfiyyətinə dair bir sıra mövcud tələblər öz həllini tapır.Dövlət məhsulların 

keyfiyyətini yuksəltmək naminə,digər məhsullar ilə müqayisədə ön plana keçirmək 

üçün mühüm tədbirlər görürlər və buna yüksək səviyyədə nail olmaq qabiliyyətinə 

malikdirlər. Ötən ilin son rübündə respublikamızda fəaliyyət göstərən bankların 

balans üzrə göstəriciləri aydın olub.Depozit portfelləri banklar üzrə aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırılmıĢdır. 

 

                                                                                                           Cədvəl 
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3.2 Kredit bazarının inıstutlarının fəaliyyətinin hüquqi təminatı 

Dövlət də öz növbəsində məhsullara olan nəzarəti əsirgəmir.Milli 

standartlaĢdırma fəaliyyəti mühüm standartlara uyğun olması aĢağıdakı Ģərtlər 

daxilində reallaĢacaq. 

-Həmin  sistemin bazar iqtisadiyyatı metodlarına yaxınlaĢması 

-Məhsulların təhlükəsiz Ģəraitləri üzərində çalıĢıb hazırlanması 

-Məhsullara qarĢı qoyulan məqsədlərin beynəlxalq standartlarla qarĢılaĢdırılması 

-Tələblərin məqsədlərinin müəyyən olunması və bunun müqabilində texniki 

məsələlərdə əsas məhsullara aid məqsədlərin təyin olunması 

-bu kimi sahələrdə müəyyən islahatların aparılması və həmin təyin olunan 

islahatlara əməl olunması 

-Məhsulların təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların müqayisəli Ģəkildə 

qiymətləndirilməsi 

Burada özəl sektorlarla əlaqədə bir sıra anlar yaĢanır ki,bunlar da 

aĢağıdakılardır. 

-Yaranan yeni Ģərtlərə uyğunlaĢmaq üçün müəyyən qədər müddətin ayrılması 

-Milli standartlaĢdırma fəaliyyətinə aid məsələləri reallaĢdıraraq özəl 

müəssisələrə dəstəklərin təĢkil olunması 

-Ġstehlak bazarında yaranmıĢ məhsulların yeni gələn məhsullarla uyğun olması 

Ģərti 

  Bir sıra banklar öz fəaliyyət dairələrində bank siyasətlərinin kodlarından 

istifadə edirlər.Bura aĢağıdakılar aid edilir. 

 kredit iĢlərində hər hansı mövcud sənədlərin çatıĢmazlığı 

 borc götürənə daha çox istifadə üçün məbləğin verilməsi 

 kredit proseslərinə nəzarətin mövcud səviyyədə olmaması  

 bank ilə əlaqədar olan Ģəxslər üçün ayrılan kreditlərin məbləğinin böyük 

olması 

 gələcək üçün reallaĢan xidmətlərə söykənən kreditləĢmə prosesi 

 kredit götürənlərlə bağlı risklərin düzgün Ģəkildə uyğunlaĢdırılması 
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 müĢtərilər qoyduqları depozitlərə uyğun olan məbləğ həcmində kreditlərin 

verilməsi 

 MüĢtəriləri banka cəlb etmək məqsədilə minimum səviyyədə kreditlərin 

verilməsi və s. 

  Bankların xidmət etdikləri bazarlarda likvidlik əmsalı mütəmadı olaraq 

dəyərləndirilir.Əksər hallarda bazar Ģəraitinin qapalı olması ilə əlaqədar olaraq dəyər 

modelinə qəbul olunmalıdır.Borc götürənlərin ödəmə məsələləri ilə mövqelərini bank 

Ģəxsən özü təxmin edir.Bunu kredit ödənilmə zamanı müĢtərilərin çətinliklərlə 

üzləĢməməsi üçün edirlər.Əməliyyat riskinin aĢağıdakı növləri vardır... 

 insan fəaliyyətinin resursları kimi 

 sistemlərin riski 

 proseslərin uyğunlaĢma riski 

 kənar təsirlərin riski 

Bundan əlavə olaraq bank fəaliyyətlərində risklərin idarə olunması vacib məsələ 

sayılır.Bunlara nüfuz və strateji risklər də aid edilir.Nüfuz riskinə zərərin əmələ 

gəlməsi aid edilir.Strateji riskə isə bankın qarĢılaĢdığı risk aid edilir.Ġqtisadi 

ədəbiyyatımızda kredit mexanizmi ilə əlaqəli fikirlər mövcud deyil.Bu prosesin hər 

kəs tərəfindən qəbullanan məsələsi verilməyib.Kreditin risklərinə olan yanaĢmalar 

risk yanaĢmaları ilə müqayisə olunur.Ancaq fərq ondan ibarətdir ki,müəlliflərin və 

yazıçıların həmin  bu riski əlaqələndirir.Rusiyanın ensiklopediyasında kredit riskinə 

dair bir misal olaraq qeyd olunmuĢdur ki,kommersiya banklarının aktiv olunan 

əməliyyatları ilə faizlərin bağlanılması qeyd olunur.Bizim fikrimizcə  həmin kredit 

riskinə olan yanaĢma bu qeyd olunan məsələni bir qədər qısaldır.Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz deyimləri əsas mənbə kimi qeyd etmiĢ olsaq,buradan belə nəticəyə gələrik 

ki,kredit riski müqavilədə qeyd olunan kimi qeydiyyata alınır.Yaranan kredit riski 

ancaq fəaliyyətdə olunan kreditlər üçün məqsədə uyğun hesab olunur.Belə olan halda 

kredit riski kredit prosesləri və digər bank xidmətləri və prosesləri cavab olaraq daxili 

və xarici amillər əsasında yaranan bir kənarda olmasıdır.Qeyd etdiyimiz izahdan asılı 

olaraq kredit riskinin müqayisə əsasında qiymətləndirmə prosesi ,lazımlı həllərin 
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müəyyənləĢdirilməsi üçün bəzi ödəniĢlər,qeyd olunan üsuldan asılı olaraq mövqeyini 

anlamaq olar. 

   Belə kredit sisteminin məbləğinin təyin olunmasının əsas metodu risk 

mərhələsinin təyin olunmasından asılıdır.Bunun mövqeyini və idarə olunma 

Ģəraitində qeyd olunmuĢ risk dəyərinin düzgün dəyərini nümayiĢ etdirəcəkdir.Deməli 

buradan belə nəticəyə gəlirik ki,maliyyə cəhətdən olan itkilərə söykənən nəticələrdən 

qırağa çıxmasından qaynaqlanan məsələ onunla qeyd olunur ki,pulla yaranan yəni 

qeyd olunan sərhədləri müqayisə olunmayan gəlirin dövriyyəsini nəzarətə götürüb.Bu 

prosesin idarə olunması nəzərdə tutulduqda doğru olan nəticələrin yaranan riskin 

öncədən qarĢısının saxlanılmasına Ģərait yaratmaq baĢa düĢülur. 

  Tarixən borc götürənin göturduyu borcunu geri vermək üçün bacarığını sadəcə 

inanmaqdan baĢqa,kreditin qaytarılması üçün analizin aparılıb reallaĢdırılması da 

qarĢıda məqsəd olaraq durur.Məhz yalnız bu prosesə görə də,banklar yarandığı 

vaxtdan etibarən kreditlər üzərində nəzarətini geniĢləndirmiĢlər.Çünki burada kredit 

götürülərkən onun qaytarılması da vacib Ģərtlərdən sayılır və sayılmaqdadı.Aktiv 

əməliyyat üzrə xidmət göstərən banklar öz kredit vasitələrindən istifadə imkanına 

görə ümid etməkdədir.Kredit riskinin baĢqa bir mühüm növlərindən biri kimi onun 

assimmetrik olmasıdır.Məhz bu xüsusiyyət onu digər növlərindən fərqləndirir.Əldə 

etdiyimiz nəticələrdən gəlirin azalması,o cümlədən onların ümüdsiz formada 

tanınmasına yol açmıĢdır  və qeyd etdiyimiz assimmetrik burda qeyd olunur və 

diqqətdən yayınmır. 

Risk sözundən yaranan kreditin riski dəqiq anlayıĢdır.M.Bakanov öz Ģərhində 

qeyd edir ki,həmin bu bəhs etdiyimiz kredit riskini ən geniĢ miqyasda diqqətdən 

keçirmək mümkündür.Həmçinin A.Belyakov da öz məqaləsində qeyd edir ki,kredit 

riskləri digər kommersiya banklar arasında müqayisədə mühüm əhəmiyyətə malik 

hesab olunur və digərləri ilə müqayisədə üstün tutulur.Buna görə də 2008-ci ildə 

kredit risklərinin lazımı səviyyədə dəyərləndirilməsi buna misal olaraq 

qalmaqdadır.Hər bir fəaliyyət göstərən yəni xidmətdə olan banklarda onun 
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fəaliyyətinin növünə,dəyərinə,çətin olub-olmamasına uyğun idarə üsulu 

yaranmalıdır.Belə ki,bunlar qurularkən aĢağıdakılar nəzərdən keçirilməlidir. 

 bankın müvcud hədəfləri 

 bankın xidmət növləri 

 bankın xidmət və əməliyyat məhələləri 

 bankın daxilində yaranan təĢkilatı sturuktur 

 daxili və o cümlədən xarici yaranan mühit 

 risklər arası mövcud olan əlaqə 

 böhran yaranan zaman bankların dəstəklənməsi üçün görülən tədbirlər 

Bu risklərin idarə olunma mərhələsi daima olaraq auditlər tərəfindən 

dəyərləndirməlidir.Bank fəaliyyətində yaranan hər hansı bir riski idarə edərkən 

mümkün ola biləcək Kredit komitəsi yaranır.Vacib hallarda informasiyanın 

texnologiyaları metodlarının səriĢtəli yaratmaq vı bununla belə əgər bank hər hansə 

bir problem və ya risklə qarĢılaĢarsa burada idarə etmə sisteminin əsas vəzifə və 

məqsədi ehtiac duyulan komitələrin yaradılmasıdır.Bank daxilində yaranan 

komitələrə aid edilən səlahiyyətlərə Mərkəzi bankın hüquqi normtiv aktları ilə 

tənzimlənir.Bütün bu funsiyaları həyata keçirən funksiyalara aid olanlar 

aĢağıdakılardır. 

- maraqlar vasitəsilə yaranmayan münaqiĢə 

- idarə strukturunun bütün dərəcələri arasında məlumat toplusu 

- cavabdehliyin müəyyən olunması 

- sərbəst qərar vermə Ģəraiti 

- bankda yaranan hər hansı problemlər barəsində rəhbərliyə məlumatın    

ötürülməsi 

- risk barəsində metodların qiymətləndirilməsi 

Mövcud olan MüĢahidə ġurası bankın xidmətləri daxilində yaranan hər hansı bir 

problemləri baĢa düĢməli,bütün məlumatlar haqqında bütün informasiyanı əldə 

etməkdir. MüĢahidə ġurasının funksiyalarına aiddir-risklərin idarə olunma 

metidları,məsuliyyətlərini,daxili və xarici prosedurları,metod və metodologiyaları 
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təsdiqləmək,həmin sistemin effektivliyini nəzarətinə dair bölməsinə bir sıra məsələlər 

vermək,RĠK-ə rəhbərlik təsdiqləmək.Idarə heyəti tərəfindən təsdiqlənən idarə heyəti 

sturukturu yaradır.Həmin məsələlər daxilində dayanıqlı nəzarət sistemi yaratmalıdır 

və qərarlar qəbul etməlidir.Ġdarə heyətinin görüləcək iĢlərə bunları misal göstərmək 

olar. 

 səlahiyyətlərin bölüĢdürülməsi məsələsini həll etmək 

 bu sistemə səriĢtəli,iĢini bilən iĢçilərin cəlb olunması 

 görülən iĢlərə daimi olaraq nəzarət etmək 

 iĢlərin qiymətləndirilməsi 

 tapĢırıqların ötürülməsi 

  Xidmətdə olan fəaliyyətlərin əhatə dairəsinə,növünə və əməliyyatların 

müqayisə dərəcəsinə görə sistem yaratmalıdır.Banklarda mövcud olan bütün bu 

yarana biləcək proseslərin həlli üçün müəyyən qaydalar tədqiq olunmalıdır.RĠK-in 

özünəməxsus icra xususiyyətləri vardır. 

1. risklərin idarə olunma zamanında qarĢıya qoyulan tələblərə nəzarət etmək 

2. hesabatları əldə etmək 

3. müəyyən tələb olunan limitləri təsdiq etmək 

4. bu proseslərin Ģəffavlığı barədə məlumatları MüĢahidə ġurasına məruzə 

etmək 

5. risklərin idarə olunmasında xüsusiyyətləri müəyənləĢdirmək və əməl etmək 

Risklərin idarə olunması gün aĢırı RĠK-in məĢquliyyətinə köməyin tədqiq 

olunmasıdır.Bura daima RĠK tərəfindən müəyən əməl olunası tapĢırıqlar ötürülür.Bu 

bölmədə rəhbər vəzifədə çalıĢan əməkdaĢın 3 il bank sahəsində müəyyən səriĢtəyə 

sahib olmalıdır. 

  Kreditlərdə yaranan risklərə baĢçılıq etmək amalında,həmçinin yaranan 

problemləri sovuĢdurmaq,gəlirlərin yaranan itkilərə xərclənməsinə yönəltməkdən 

ibarətdirsə idarə prosesində bəzi məqamlara diqqət etmək vacibdir ki,bunları aĢağıda 

qeyd edək: 

 Bağlanan kredit müqaviləsinə diqqət etmək 
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 MüĢtərilərlə mümkün hallarda görüĢmək 

 MüĢtərilər kredit götürərkən qeyd olunan təyinat üzrə kreditin xərclənməsinə 

nəzarət etmək 

 Kredit götürənlərin maliyyə əziyyətinə nəzarət etmək və daima diqqətdə 

saxlamaq 

 Son olaraq vaxtı keçən yəni vaxtı ötmüĢ kreditlərlə bağlı bir sıra tədbirlər 

görmək 

Mütəxəssislərin apardıqları araĢdırmalara görə bank sektorunda yaranan 

problemlərin həlli üçün Ģəraitin yaradılması və o cümlədən hesabatların daxili auidit 

tərəfindən yoxlanılmasına nəzarət etmək vacibdir.Kommersiya banklarının yoxlanma 

prosesi  bəzi məsələlərin mənbəyinə köklənmiĢdir 

 Ölkədə yaranan göstəricilər barədə məlumatların toplanması 

 Bank sisteminin dözümlülük prinsipinin qiymətləndirilməsi  

 Bu sistemin etibarlılığının müəyyənləĢdirilməsi 

 Dövlət tənzimlənməsi sərhədlərində görülən iĢlərin səmərəli olmasını 

qiymətləndirilməsi 

Bank sisteminin bəzi risklərlə qarĢılaĢma vəziyyəti bu sektorun icmallarında 

xususi olaraq qeyd olunur.Kredit portfelinə Mərkəzi Bankın təsdiq etdiyi bir sıra 

tələblər aid edilir. 

- qeyd olunan kreditlərin ümumi dəyərinin depozitlərin dəyərinə olan nisbəti 

- depozitlərin,həmçinin müĢtərilərdən cəlb olunan baĢqa vəsaitlərin cəminə 

nisbəti 

- borc götürənlərin kreditinin maksimum məbləği və bu kimi kreditlərin 

toplanması 

- ödəmə zamanları eyni olan kreditlərin toplanması 

- qeyri-adekvat olan kreditlərin bir yerə toplanması 

- təminat dərəcəsi olmayan kreditlərin ən yüksək həddi və bu kimi kreditlərin 

cəmlənməsi 

- banka aidiyyatı olan Ģəxslərin ayrılan kredit məbləğinin cəmi və s. 
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Kredit riski Azərbacanın bütün bank sistemlərində,ən əsas bu portfelin daha çox 

hissəsi qeyri idarə və təĢkilatlarda ən ciddi növ hesab olunur.Borc götürənin maliyyə 

tərəfdən vəziyyətini eləcə də kredit götürərkən bağladığı müqaviləni borc üzrə 

əməliyyat göstərmə qismində iĢtirak edən ssudanın riskinin əsası kimi 

sayılır.Həmçinin maliyyə durumunun borc göturənin xidmətləri qismində keyfiyyət 

göstəricisi qeyd oluna bilər.Korporativ məqsədlərlə verilən kreditlərlə əlaqədar 

nəzarət balansı ssuda tərəfindən pərakəndə məqsədilə verilən kreditlərlə bağlı təkcins 

ssuda təĢkil olunur.Belə olan halda ehtiyyatın dəyəri həmin götürülən kreditlərin 

təĢkil olunma dərəcəsindən o cümlədən kredit ödəyənlər tərəfindən bu prosesin 

gecikdirilməsindən ibarət olur. 
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3.3Kredit bazarının müasir vəziyyətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi yolları 

 

Pərakəndə məqsədilə verilən kreditlər zamanı da riskin müəyyən olunan 

əmsalları Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı tərəfindən təĢkil 

olunur.Ehtiyyatın idarə olunması borc götürənlərin prnsiplərindən asılı olmayaraq bir 

neçə meyara bölünür.Belə ki,bu prinsipin artıb və ya azalmasına məqsədindən və 

xarakterindən asılı olmayaraq bankın səriĢtəli mütəxəssisləri tərəfindən baxıla 

bilər.RazılaĢdırılmayan ssudanın silinməsinə görə bazadan istifadəsi üçün ancaq 

haqqında bütün lazımı tədbirlərin hazırlanması naminə icazə olunur.Bütün bu 

prinsiplərə əməl olunmadıqda bankın ssudalarını araĢdırmaq əsası vardır.Buradan 

belə nəticəyə gəlirik ki,kredit riskinin dəyərləndirilməsinə asan yanaĢma olur və 

bunlar hamısı risk əmsalları müqabilində tətbiq olunur. 

  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankı vacib hesab etdiyi anlarda sübut və 

dəlillər əsasında mümkün ziyanlar müqabilində ehtiyyat fondlarının dəyiĢikliyini 

tələb etmək hüququna malikdir: 

 bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq kreditlərin verilməsi 

 verilmiĢ kreditlərin regionlar  və digər sahələr ətrafında toplanması 

 eyni növ üzrə kreditlərin müqabilində bankda yaranan itkilərin reallaĢması 

 nəzərdə tutulan kredit portfelinin vəziyyətinin mənfiyə doğru getməsi 

 ödəniĢlərin aparılmamasına görə lazımı təcrübəyə malik olmaması 

 AMB tərəfindən borcgöturənin və borcalanın maliyyə baxımından 

vəziyyətinin neqativə doğru getməsini barədə məlumatlandırılmaq 

Belə ki,bütün bunlar baza yanaĢmasının rellaĢması üçün təməl hesab 

olunur.Bəzən metodiki tövsiyyələr inkiĢafında gözə çarpacaq itkilərin hesablanmsı 

Ģəraitində yaranan itkilərə görə lazimi ehtiyyatların yaradılması labüd sayılır.Məhz 

buna gorə də kreditlərin neqativə doğru getməsinin qiymətləndirilməsi barəsində 

danıĢılan məsələ kimi qeyd olunur.Kredit portfeli bir sira kredit riskləri və eləcə də 

onlardan mühafizə tərzləri ilə bağlı Ģərtlər əsasında idarə olunmuĢ toplusudur.Kredit 

portfeli qısa,uzunmüddətli balans nəzarətində olan qalıqlardan təĢkil olunub.Bütün 
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bunlar kəmiyət göstəricilərinə aid olunub.Bankın daxilində yaranan qaydalara kredit 

portfelinə mütəmadi olaraq diqqət yetirilməsi vacib sayılır və nəzarətin aparılmasına 

görə bu iĢlə məĢqul olan məsul Ģəxslər zaman dəqiqləĢdirməlidirlər.Bu prosesin 

qiymətləndirilməsi naminə bank bir sıra üsullar tədqiq edir. 

  Qiymətləndirmə prosesi aparılan zaman kreditorlar üçün aparılan keyfiyyət 

göstəriciləri qrup Ģəklində göstərilir.Madiyyat baxımından fərqli olaraq kreditlər hər 

bir formada qiymətləndirilir. 

- Hüquqi Ģəxslər üçün nəzərdə tutulan kreditlər 

- Banka aidiyyatı olan Ģəxslər üçün nəzərdə tutulan kreditlər 

- verilən gündən sonra faiz dərəcələri,eləcə də bəzi Ģərtləri dəyiĢikliyə uğrayan 

hər növ kreditlər 

- ödənilmə zamanından gecikən kreditlər 

- qeyri-adekvat Ģəklində dəyərləndirilən kreditlər 

- iĢlək Ģəklində fəaliyyət göstərməyən kreditlər 

- bankın daxili prosedurlarına əsasən formalaĢan kreditlər 

  Banklar kredit portfelinə diqqət edərkən gecikdirilmiĢ və ya hər hansı səbəbdən 

ödənilməsində problem yaĢanan kreditlərin tez bir zamanda məlumatlandırılmalı və 

lazımı tədbirlər görməlidir.Faiz dərəcələrinin dəyiĢilməsi o cümlədən iqtisadi 

məsələlər ilə bağlı bəzi məsələlərə,qiymətlərin qalxıb düĢməsi ilə əlaqədar məsələlər 

hazırlanmalıdır.Qiymətləndirmə metodu kimi sistemin reallaĢması üçün riyazi 

metodlardan da təĢkil oluna bilər.Banklar daima bu mövzunun iĢıqlandırılmasına 

çalıĢır və pulun növləri bunlardır. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kredit portfelinin qiymətləndirilməsinə görə bank kreditləri fərqli-fərqli 

xüsusiyyətlərə ayıra bilər.Bankın tərəfindən ani,müxtəlif sayda kreditlər seçilir eləcə 

də onların dəyərləndirilməsi prosesi həll olunur.Bank kredit portfelinə problemi olan 

kreditlər barədə məlumatlandırma mərhələsini,üstü açılan məsələlərin 

kənarlaĢdırılması üçün Ģərait yaratmalıdır.Həmçinin maliyyə,kredit,iqtisadi risklərlə 

əlaqədar dəyərləndirilməlidir.Qiymətləndirmə prosedoru ilə əlaqədar olaraq 

ssenaristlərin izahı və bu kimi baĢqa üsulların istifadəsi mümkündür.Banklar bu 

üsulların dəyərini daima qorumaqdadır.Həmin  kredit portfelinin qiymətləndirilməsi 
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mərhələsində bəzi məsələlər barəsində qərarların qəbuluna görə aidiyyatı qurumlara 

təqdim olunmalıdır.Bankdaxili yaranan bəzi qaydalara nəzər salarkən qiymətləndirmə 

məsələsinə həssas yanaĢmaq lazımdır.Bankdaxili qaydalar deyərkən banklar 

problemli kreditləri yəni ödəniĢlərin gecikdirilməsində adı hallanan kreditlərin 

metedologiyası öz əksini tapmalıdır.Bəzi hallarda kreditlər nüfuzunun mənfiyə doğru 

getməsi kimi qiymətləndirilə bilər 

- maliyyə baxımından faizlərin ödəniĢlərinin gecikdirilməsi,bu kimi məsələlər 

əsas götürülür 

Kredit əməliyyatları aparılarkən bir sıra amillər nəzərə alınır ki,bunlar 

aĢağıdakılardır 

o kreditin təsdiq olunma mərhələsi 

o kredit təĢkilatının bütün limitlər nəzərə alınmaqla faiz dərəcələrinin 

müəyyənləĢdirilməsi 

o nəzərədə tutulan girov məsələləri ilə bağlı aparılan qiymətləndirmə 

o kreditlərin vaxtı vaxtında yoxlanılması 

o problemlı kreditlərlə əlaqədar iĢ qrafikinin müəyyənləĢdirilməsi 

 Kredit portfelinin keyfiyyət göstəricisi baxımından bəzi sahələri əhatə 

etməlidir-borcgötürənlərə verilən kreditlər,səhmdarlar üçün nəzərdə tutulan 

kreditlər,dəyiĢikliyə məruz qalan kreditlər,ödənilməsində problem olan 

kreditlər,zəmanətinə görə dəyərləndirilən kreditlər və s. ĠĢlək olmayan kreditlər 

dedikdə bunlara aiddir: 

- 30,90,180 və 360 gündən çox ödənilməyən yəni gecikdirilən kreditlər 

- həmin kredit portfelinin neqativə doğru getməsi 

- iĢlək olmay an kreditlər barədə lazımı məlumat 

- bəzi itkilərə görə yaradılan ehtiyyatlar 

- Kreditin keyfiyyəti mənfi olarsa bəzi neqativlərə təsiri 

ÖdəniĢində problem yaĢanan kreditlər,gecikdirlən kreditlər bircə dəfə müqavilə 

vasitəsilə rəsmiləĢdirilən kreditlərdir.Gecikdirlən krediti hər halda problemi olan 
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kredit adlandırmaq olmaz.Vaxtı vaxtında ödənilən borclar gecikdirilən məbləğin 

etibarlı olmasına təminat vermir. 

  Bununla əlaqədar olaraq bu sistemin pozulması banka ciddi 

xəbərdarlıqdır.MəĢhur Amerikan alimi Rouzun  nəzəriyyəsinə görə kredit üzrə olan 

təminat dərəcəsinin dəyəri azaldılıb.Problemli olan kreditlərin ucbatından yaranan 

neqativlər məbləğlərin ödənilmə Ģərtində öz əksini tapmır.Əgər problemli kreditlərlə 

əlaqədar itkimiz faiz dərəcəsini öyrənmək istəyirsinizsə bu zaman onun yaranması 

 qeyri adekvat aktiv əməliyyatlarında dondurulma prosesi baĢ verir 

 zəiflənmə prosesinə gətirib çıxarır 

 bankda olan inzibati məsələlər üzrə xərcləri artırır 

 gəlirin aĢağı düĢməsi ilə əlaqədar bankda kadr axınını artırır 

  Deməli buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki,problem yaradan kreditlərlə 

ssudalar barəsində danıĢıqlar aparmaq vacib Ģərtlərdən sayılır və bunların yaranıĢı 

fərqli-fərqli ola bilər.Əksər hallarda müĢtərilər ilə bağlı ola bilər,digər hallarda isə 

bankda göstərilən xidmətlərlə bağlı ola bilər.Borcgötürəndən asılı olaraq problemli 

kreditlərin olması adətən rəhbərliyin məsuliyyətsizliyi ucbatından baĢ 

verir.Borcalanın iĢinə məsuliyyətsiz yanaĢması,o cümlədən məhsulun keyfiyyətinin 

aĢağı keyfiyyətə malik olması və s.ilə nəticələnib bunlarla əlaqədar ola bilər.Yaranan 

problemli kreditlər adətən borc götürənlərin ucbatından deyil qanunvericilkdə 

yaranan problemlərlə bağlı əlaqələndirilə bilər.Və bunların aradan qaldırılması üçün 

bir sıra qoruyucu tədbirlər görmək lazım olur. 

  Əksər hallarda borcalanın xəbəri olmadan belə quldurluq,həmçinin ödəniĢlərin 

olmamamsı bura aid olunur.Bütün bunların qarĢısını almaq üçün yəni bu kimi 

problemlərin qarĢısının alınması üçün ödəmə qabiliyyətinə malik olan müĢtərilərin 

seçilməsi,baĢ verə biləcək itkilərin aradan qaldırılmasına dair tələblərin görünməsi 

məqsədə uyğun hesab edilir.Əgər bank müĢtəridən götürduyu krediti vaxtından əvvəl 

ödənməsi halını zəruri edərsə belə olan halda borcalanın müflisləĢməsi halının Ģahidi 

ola bilərik. 
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Belə olan halda borcgötürənin banka hər hansı bir neqativlə bağlı modeli yaxud 

mənəvi ziyan vura bilər. 

1. verilən kredit sifariĢinin zəif Ģəkildə təhlil olunması 

2. kreditin borcu götürülənlə dostluq etməsi əsasında kreditin verilməsi 

3. kreditin lazımı Ģəkildə təminatının demək olarki yox vəziyyətdə olması 

4. kredit müqaviləsinin səhv rəsmiləĢdirilməsi 

5. kreditin mənfi keyfiyyətə dair metodlaĢdırılması 

   Belə olan halda məsələlər kredit sisteminin dağılmasına Ģərait yaradır.Belə 

digər neqativ təsirlər təbii ki,dərhal biruzə vermir.Belə məsələlər bu hallarda özünü 

açıq Ģəkildə biruzə verə bilər.Bura-borcun vaxtında ödənilməməsi,mühasibat 

sənədlərinin banka dəvamiyyət Ģəkildə təqdim olunmaması,maliyyə məsələlərində 

bəzi çatıĢmazlıqlar və s səbəb kimi göstərilə bilər. 

Banklar bir sıra məsələlərə diqqəti yönəltməlidir.Buraya aĢağıdakılar aid edilir 

- debet borcunun max səviyyəyə qalxması 

- maliyyə baxımından dövriyyənin aĢağı düĢməsi 

- aktivlərin dövriyyəsində neqativə doğru meyl olması 

- likvidlik əmsalının aĢağı olması 

- malların satıĢından əldə olunan gəlirin çox  az olması 

- vaxtından keçən ödəniĢlərin olması 

- əməliyyatlardan,xidmətlərdən görülən zərərlər 

- kredit xəttinin yüksək həddə sahiblənməsi 

- alıcıların mənfi diversifikasiyası 

  Respublikamızda iki səviyyəyə malik olan sxemdən istifadə olunması 

mümkündür.Birinci olaraq maliyyə sistemində baĢ verən çətinliklər aid edilir.Buna 

misal olaraq 

 əsas dövr ərzində təkrar olunan itkilər 

 gecikdirilən kredit səviyyəsinin yüksək həddə çatması 

 borc kimi götürülən vəsaitlərdən çox istifadənin olunması 

 likvidlik əmsallarının min səviyyədə olması 
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 səhv aparılan reinvestisiya fəaliyyəti 

 səhmdarların verdiyi tapĢırıqları vaxtında yerinə yetirilməsi 

 limitdən çox satıla bilməyən malların olması 

 vaxtı keçmiĢ avadanlıqların istifadəsinin olunması 

 sifariĢlərin müqabilində ani Ģəkildə yaranan dəyiĢikliklər 

   Ġkinci qrup üçün nəzərdə tutulan məsələlərə elə növlər aid olunur ki,həmin 

onların digər xüsusiyyətlərnə diqqət yetirmək olar.Deməli bütün bunlar ona iĢarədir 

ki,bəzi mühitdə lazımı iĢlər görülmədikdə vəziyyət o qədər də ürəkaçan 

olmur.Bunlara aĢağıdkıları misal göstərmək olar 

- idarə olunma metodunun əsas sayılan iĢçilərinin itirilməsi 

- istehsal mərhələsinin yetərsiz olması 

- maliyyə nəticələrinin bəzi növlərdən asılı vəziyyətə düĢməsi 

- yeni yaradılan layihənin gəlirli olmasına ümüd bəslənilməsi 

- nəticəsi məlum olmayan müəssisələrin lazımı orqanlarda çıxıĢ etməsi 

- əsas mənbələrin ləğv olunması 

- idarə və təĢkilatlarda texniki məsələlərin lazımı səviyyədə 

qiymətləndirilməməsi 

- uzun müddətdə bağlanan müqavilələr 

- siyasi risklərin bərqərər olması 

- aktivlərin neqativə doğru getməsi 

       Yaranan maliyyə sixıntılarının əksini zamanında cavabının verilməsi 

Ģəraitini yaradır.Bütün bunları tez görmək lazım olur.Əgər bank böhran Ģəraitini 

görürsə bu zaman necə davranmalıdır.Ġlk öncə bütün yaranan problemləri 

araĢdırmalıdır və bu səbəblərin nədən qaynaqlandığını müəyyənləĢdirməlidir.Beləki 

bankdan borc götürənin məqsədini dəqiqləĢdirməli,borcunu zamanında ödəyib-

ödəməyəciyini aydınlaĢdırmalıdır.Bank öz müĢtəriləri ilə münasibətlərini qoruub 

saxlamağını,daha sonrakı fəaliyyətlərində bəzi düzəliĢlərini edib-etməyəcəyini 

müəyənləĢdirməlidir. 

Belə olan halda bir sıra məsələlərə diqqət etmək lazımdır. 
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- məsələnin neqativə doğru getmə səbəbini araĢdırmaq 

- qeyd olunan kreditin əldə olunması 

- rəhbərlik ilə keçirilən yiğıncaqdan dərhal sonra tədbirlərin görünməsi 

- vacib hallarda ödəmələrin bankın aktivlərində nümayiĢ olunmasına sərhəd 

qoyulması 

- zərurət yarandığı hallarda kredit verilməsinin Ģərtlərinin dəyiĢikliyə uğraması 

- bank naminə yaradılan çətinliklərin dəqiqləĢdirilməsi 

- kredit müqaviləsinin Ģərtlərinin araĢdırılması 

- qaytarılan kreditlərin etibarlı olmasına bir daha dəqiqləĢdirilməli 

- bankın xidmətlərində istifadə zamanı müĢtərilərin hesabına nəzarətin 

gücləndirilməsi 

- müĢtərilər tərəfindən qaytarılan kreditə zamanın ayrılması 

Respublikamızın iqtisadi vəziyyətinə,potensialına müvafiq olaraq zəmin 

yaratmalıdır.Bu mühüm vəziyyətin reallaĢması üçün öz aralarında sıx əlaqədə üç 

funksiyanı nəzərdə tutur.Birinci olaraq bazar sisteminin formalaĢdırılması  prinsipi 

nəzərdə tutulur.Ġkinci olaraq dünyada mövcud olan iqtisadi sistemlərdən milli 

təsərrüfatın inkiĢafı naminə istifadə olunur.Son olaraq isə artım üçün planlaĢdırılan 

amilin reallaĢması.Deməli xarici iqtisadi siyasətə bəzi mühüm nəticələr çıxartmaq 

olur ki,baĢqa bir dövlətlər iqtisadi sahə mövzusunda ümumi mövzu əsas amil kimi 

götürülür.Respublikamız xarici iqtisadi siyasəti və bu kimi oxĢar siyasətləri 

reallaĢdırarkən dövlət rüsumlarını,huquqi normativ aktları,eləcə də mübadilə 

əməliyyatlarını misal göstərmək mümkündür. 

     Azərbaycan respublikamizin ümumi iqtisadi vəziyyətini rəhbər tutaraq bütün 

cəhətləri özündə ehtiva edir.Respublikamizin inkiĢafına çatmaq üçün mövcud olan 

siyasət bəzi məqamları özündə birləĢdirir ki,bunlar da aĢağıdakılardır. 

 maliyyə sisteminin sabitliyinin qorunub saxlanması 

 ixracat ilə məĢğul olanların iqtisadi bazarlarda yüksək mövqeyə malik olması 

 ixracatçılara etibarın və diqqətin dövlət səviyyəsində göstərilməsi 

 xarici kapitalın cəlb olunması üçün görülən tədbirlər 
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  Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində bazar münasibətlərinə keçid həmin bu mühitin 

realaĢdırılması ilə kifayətlənmir.Həmçinin iqtisadi münasibətlər sistemi ilə 

birləĢir.Milli iqtisadiyyatımızda keçirilən bəzi islahatlar bazar iqtisadiyyatı sisteminə 

keçidin cərəyanıdır.Məhz ona görə də respublikamızın bazar iqtisadiyyatı xususi 

olaraq milli iqtisadi dəyərlər ilə əlaqəlidir.Dövlətlərarası münasibətlərdə bazar 

iqtisadiyyatının yaranması dövlət daxilində baĢ verən proseslər müqayisə 

olunur.Buraya: 

1. ümumi əmək bölgüsü  

2. Ģəxsi mülkiyyətçilərin olması 

Kredit münasibətlərinin yekcins olmağı iqtisadi münasibətlərdə olan 

ayrıseçkilikə fərqlənir.Xarici iqtisadi əlaqələr prosesində əmək bölgüsü böhran 

vəziyyətinin Ģəraitində beynəlxalq səviyyədə çıxıĢ edir.Az öncə qeyd etdiyimiz 

kimi,coğrafi mühitdən və bir sıra səbəblərdən qaynaqlanır.Xarici iqtisadi siyasət 

ixracın inkiĢafı naminə yaranan bir stimulverici siyasətdir və bu prosesin tənzimləmə 

sistemi aĢağıdakı kimi qeyd olunur. 

 gömrük sistemin birliyi 

 bu sistemin dövlət idarəsi sistemin nəzarəti 

 xarici iqtisadi fəaliyyət ilə məĢqul olanlarının hüquqlarından eyni olması  

 mövcud olan qanuni maraqların qorunması 

 təhlükəsizlik Ģəraitinin yaranması və yüksək səviyyədə təmin olunması 

 iqtisadi azadlığın bərqərər olması 

 bazar iqtisadiyyatının inkiĢafının dünya səviyyəsində mövcudluğu 

 təkrar istehsalın yaradılması 

  Kreditin siyasəti dedikdə-istehsal olunan malların dəyərinin stabil saxlanması 

vacibdir.Belə ki,pul-kredit siyasəti neqativə doğru getdiyi an,xərclərin daha da çox 

olması təklif olunma mərhələsini artırır,infilasiya zamanı isə bu prosesin əksini 

müĢahidə etmiĢ olarıq.Məhz ona görə də kredit siyasətinin əsas hissəsi məĢqulluq 

səviyyəsini artırmaqdır və pulun təklifində yaranan  dəyiĢikliklərdir.Böhran Ģəraitində 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı banklarda kredit sisteminin inkiĢafının 
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artırılması,o cümlədən faiz məsələləri ilə bağlı faizlərin aĢağı salınmasına nail olmaq 

üçün bir sıra tədbirlər görür.Qalxma mərhələsində isə tam fərqli olaraq kreditlərin 

fəaliyyəti demək olar ki,yox dərəcəsində olur və kredit sisteminin əsas 

xüsusiyətlərinə aid olan məqamlar. 

- böhran Ģəraitində infilyasiya  ilə mübarizənin davam etdirilməsi 

- valyutaya əsasən tənzimləmə sisteminin reallaĢması 

- eləcə də respublikamızın tədiyyə balansının əldə olunması 

  Dövlətimiz tərəfindən reallaĢdırılan kredit sisteminin mühüm istiqamətləri 

mövcuddur ki,bunlara aiddir. 

1. infilyasiyanin səviyyəsini təmin etmək 

2. pul kredit siyasətinin iqtisadi stabilliyə çatması naminə inkiĢafı 

3. Respublikamızın gələcək fəaliyyəti naminə  bu sistemin mövqeyini 

müəyyənləĢdirmək 

4. hər il üçün nəzərdə tutulan bir sıra strateji tədbirlərin görülməsi naminə 

məsələlərin təsdiqi 

  Bazar iqtisadiyyatı dövründə kreditin bir özunəməxsusluğu vardır.Hal-hazırkı 

dövrdə kreditin rolu danılmaz fakt olaraq qalmaqdadır.Milli iqtisadiyyatımızın 

mövcud olduğu zamanda istehsal olunan malların yüksək səviyyəyə,çəkiyə malik 

olması vacib Ģərtlərdən sayılır.Ancaq bu xüsusiyyətə yeganə olaraq inkiĢaf 

mərhələsində nail olmaq olar.Əgər hər hansı idarə,təĢkilat və ya müəssisələr yeni 

yaradılarsa bu zaman kreditə olan ehtiyacı açıq Ģəkildə Ģahidi olarıq.Deməli buradan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki,hər hansı müəssisə,idarə,təĢkilat açılarsa burada həmin 

təĢkilatlatlar bank kreditlərindən açıq Ģəkildə istifadə edir.Burada maraqlı Ģəxs 

qismində hər üç tərəf iĢtirak edir.Həmçinin bank kredit xidmətlərindən istifadə 

olunan zaman ölkənin iqtisadi cəhətdən inkiĢafına müsbət təsir göstərir.Hazırda bazar 

iqtisadiyyatı kimi fəaliyyət göstərən ölkələr sırasında qeyd olunan kreditlər inkiĢaf 

etməkdədir.Qeyd olunan kredit metodologiyasının iki müxtəlif xüsusiyyətə bölmək 

olar. 

 birinci olaraq sərt siyasət nəzərdə tutulur 
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 Qiymətli kağızların əldə olunması 

 Faiz dərəcələrinin mümkün qədər aĢağı salınması 

 Məcburi ehtiyyat normasının min səviyədə olması 

 YumĢaq siyasətə isə yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplərin tam əksi. 

 qiymətli kağızların ləğv ediməsi 

 faiz dərəcələrinin max səviyyədə olması 

 məcburi ehtiyyat normasının max səviyyədə olması 

  Kredit mexanizminin ölkədə əsas banklar reallaĢdırır.Buraya misal olaraq ABġ 

deyə bilərik.ABġ-da (FEB)bankları,B.Britaniyada,Almaniyada həmçinin 

(FF)bankları,respublikamızda isə Mərkəzi Bank.Ġqtisadiyyatın daima inkiĢafda 

olması naminə Mərkəzi Bank qiymətli kağızları satıĢa çıxarmaqda bir sıra tədbirlər 

görur.Kredit siyasəti ancaq ümumi maliyyə sistemində deyil,eləcə də istehsal 

həcminin inkiĢafına Ģərait yaratmalıdır.Ġsdəyimiz keyfiyyəti əldə etmək üçün 

də,mikromaliyyənin  inkiĢaf etdirilməsi mühüm məsələ sayılır. 

Neqativə doğru gedən  dərhal normallaĢdırmaq olmursa, onda kreditin xilas 

olunması üzrə tədbirlərin görülməsi qənaətbəxĢ sayılır. Bura  daxildir:  

1. Kreditin geri qaytarılmasını Ģərtləndirən  əlavə formaların cəlb olunması: 

əlavə təminatın cəlb olunması prosesi; təminatın  satılması mərhələsi ; aktivlərin bəzi 

hissəsinin satıĢı metodologiyası və s. kimi xüsusiyyətlər daxildir. 

 2. Maliyyə ehtiyyacının cəlb olunma prosesi : bu idarə və təĢkilatlara  aid 

resursları yerləĢdirmək istəyən və bunu bacaran  investorların axtarılması; yoldaĢlıq  

məqsədilə bağlanan müqaviləsindən istifadə etməklə yeni kapitalın qoyuluĢu prosesi 

3. TəĢkilatı tədbirlər: idarə rəhbərləri  haqqında məsələnin əsas səhmdarlarla 

müzakirəsi,menecerlər komandasının yığılması; ssuda ilə yığılan borcunun 

məhkəmələr vasitəsilə  alınmasının qarĢısını almaq naminə borcgötürənlə barıĢıq  

müqaviləsinin imzalanması. Kreditin geri qaytarılmaması təhlükəsinin qarĢısını 

almaq mümkün olmadıqda, bəzi metodların həyata keçirilməsi məqbul hesab edilir: 

hüquq tədbirlərin yaranması, həmçinin zaminlərə icazələrin  əmə olunması ilə 

əlaqədar rəsmi Ģəkildə müraciət etməsi, girovun satıĢı prosesi ; kreditin satıĢı 
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məsələsi . Praktikada  qeyd olunan bankın problemli kreditlərlə iĢi adətən problemli 

kreditlər bölməsində idarə olunur. Məqsədə uyğun olmayan zamanlarda  banklar 

kredit Ģöbəsinin, təhlükəsizlik xidmətinin  əməkdaĢları arasında  xüsusi iĢçi qrupları 

ilə idarə olunur.Ssudaların problemli kreditlər arasına  keçməsi müxtəlif zamanlarda 

kredit prosesinin səhv təĢkili ilə bağlı olur. Bu, həmçinin bir pis analizin, həmçinin də 

girova max qiymətin qoyulmasından qaynaqlana bilər.Kredit sövdələĢməsinin  

qeyripeĢəkar olması ucbatından, həm də kredit məsələsinə yüksək səviyyədə nəzarət 

etmək  ola bilir. Problemli kreditlərlə iĢin adekvatlığı bir çox mənada bank 

əməkdaĢlarının  peĢəkarlığı, informasiya və metodik təminatın keyfiyyəti göstəricisi 

ilə Ģərtlənir. 

 Bazar iqtisadiyyatında onun keyfiyyət göstəricisi  bazar münsasibətlərinə öz 

töhvəsini verir.Ümumilikdə bu sturuktur bazar elemtlerinin iĢtirakını təmin 

edir.Hazırkı dövrdə bazarların inkiĢafı və metodologiası,məkan dərəcəsi və s.üzrə 

təsdiqlənir.Bazar iqtisadiyyatının strukturunu formalaĢdırarkən bir sıra 

xüsusiyətlərinin olduğunun Ģahidi oluruq; 

- iqtisadi inkiĢafın təyinat dərəcəsinə görə 

- rəqabət formasının adekvatlığına görə 

- qanunvericilik normasının qorunub saxlanmasına gorə 

- məhsulların dərəcələrinə gorə 

- coğrafi mühitinə görə 

- subyektlərin metodologiyasına gorə 

- obyektlırin xüsusiyyətinə görə 

  Məhz bu yuxarıda qeyd olunan formalarin siniflərə görə bölüĢdürülmə prosesi 

bu cür qeyd olunur; 

a) kommunal və yaxud digər ödəniĢlərin daxil olduğu fəaliyyət sahələri 

b) faydalı qazıntılar,əmək alətləri və s.istehsal sahələri nəzərdə tutulur 

c) iĢ qüvvəsi daxil edilir 

d) və son olaraq qiymətli kağızlar 
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 Bazar infrastrukturu aranarkən öncəliklə baza forması hazırlanır və bütün 

hazırlanma mərhələsinə nəzarət edilir.Ölkələrində bazar münasibətlıri formalaĢan 

ölkələr təsdiq edir ki,dövlət bütün bu proseslərə öz təsirini göstərə bilər.Bu 

infrastukrun əsas mənbələrində biri bank hesab olunur ələxsus kommersiya bankları 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Kommersiya bankları alıĢ veriĢ sistemində fəaliyyət 

göstərir.Bu xismət göstərən banklar üçün sahibkarlıqa xas olan bütün cəhətlər aid 

edilir. 
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 NƏTİCƏ 

Kredit bazarının dayanıqlı,eləcə də səmərəli Ģəkildə olmasının mövcudluğu onun 

təĢkil olunmuĢ monitorinqləri ilə bağlıdır.Bizə məlum olduğu kimi Mərkəzi 

Bankların nəzarəti və tənzimlənmə prosesi kommersiya banklarının kompleks 

Ģəklində olan məsələlərin həllinə köklənmiĢdir.Ölkəmizin iqtisadi cəhətdən olan 

inkiĢafının,kommersiya banklarının sisteminin inkiĢafının fəaliyyət növünün 

metodlarını əks etdirən məlumatın bir yerə yığılması,bank sektorunun dayanıqlı 

olmasının izahı,sistemlı Ģəkildə dəyər verilməsi,banklarımızın etibarlı olmasını və 

möhkəmliyini yəni dayanıqlı olmasını qeyd edən müxtəlif Ģəkildə olan məqamların 

təsir olma növünün aĢkarlanması.Bank sisteminin dövlət tənzimlənməsi dairəsində 

olan məsələlərin qiymətləndirilməsi. 

     Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına körpü banklar təĢkil etmək vəzifələrinin 

verilməsi qeyd olunur.Bizim fikrimizə görə ümumilikdə problemi olan və könüllü 

formada restrukturizasiya olunma gücünə malik olmayan bankların problemli olan 

məsələlərini vacib Ģəkildə həll etməlidır.Həlli yollarını aĢağıda qeyd etmək istərdim: 

 Banka aidiyyatı olan Ģəxslərin demək olar ki,səhmdarların bankda yatırılan 

depozitlərini onların səhmlərinə keçməklərinə inandırmağa çalıĢmalıdırlar. 

 Banklar verdikləri kreditləri digər kredit təĢkilatlarına sataraq,cəlb olunan 

vəsaitlərlə müĢtərilərin depozit ehtiyaclarını təmin etməlidirlər. 

 Bankın aktiv Ģəkildə olan öhdəliklərinin bir yerdə yaxud ayrı Ģəkildə götürüb 

satılmasına diqqət yetirməlidir. 

Ümumilikdə ilk yaranan devalvasiyadan dərhal sonra bank sektorunda yaĢanmıĢ 

problemlər açıq Ģəkildə qeyd olunmaqla yanaĢı,digər devalvasiyada geniĢ miqyasda 

problemlər yarandı və meydana gəldi.Əsasən kreditlərin geri verilməsində bəzi 

problemlər mövcuddur.MüĢtərilər əldə etdikləri kreditləri təkrar geri qatramaqda 

çətinliklə üzləĢirlər.Məhz buna söykənərək deyə bilərik ki,gəlirlər aĢağı səviyyəyə 

düĢüb,əhalinin demək olarki bir cox hissəsi iĢləmir və bu proses getdikcə daha da 

artmaqdadır. 
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  Qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərə görə bu sistemdə bəzi sağlamlaĢdırılma 

məqsədinə görə bəzi iĢlərə ehtiyac vardır.Görülməsi lazım olan tədbirlər 

bunlardır: 

 Kiçik olan bankların birləĢib birlikdə fəaliyyət göstərməsi 

 Dövlət tərəfindən dayanıqlı olan bankların yaranması 

 Əksər bankların fəaliyyətinin dayandırılması yəni ləğv olunması 

 GeniĢ miqyasli yəni iri layihələr həyata keçirmək məqsədilə bizdə bank 

supermarketlərinin,bank konqlomeratlarının yaradılmasına diqqət etmək lazımdır. 

 MüĢtərilər qarĢısında kommersiya banklarının qismən itirilmiĢ etibarlarını 

bərpa etməyə görə əsaslı tədbirlər görmək. 

Əgər əhali arasında bir anlaĢılmazlıq yaranacaqsa ,banklar bağlanma prosesi 

artacaqsa insanlar banklarda öz depozitlərini yerləĢdirməkdən imtina edəcəklər.Bu 

vəziyyətdə prosesi daha da neqativə doğru yönəldəcək. 

  Hesab edirəm ki,yaranan vəziyyətin yəni problemlərin həlli qaydası kimi körpü 

bankların mövcudluğu bu məsələnin həlli kimi görünür.Körpu banklarının movcüd 

olmasınin məqsədləri; 

 Bağlanma ehtimalı olan bankların depoztlərini,ohdəliklərini həll etmək üçün 

açılan müvəqqəti bank 

 Problemi olan bankların müĢtərilərinin mənafelərini qorunma mərhələsi və 

onların hər hansı bir çətinliklə üzləĢməsinin qarĢısının alınması 

 Aparılan əməliyyatların hüququnu alıcıya verəndən dərhal sonra öz 

funksiyasını dondurur 

Son olaraq belə nəticəyə gələ bilərik ki,Körpu bankları Respublikamızda bank 

sektorunun qüvvətləndirilməsində effektli rolda tətbiq olunma gücünə malikdir. 
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                                               SUMMARY 

The collection of data in one place, an explanation of the banking sector to be 

sustainable, systematic value-giving strength of our banks to be valid and the points 

in different ways, which noted that the impact-resistant varieties of the evaluation of 

the issues with Bank system of state regulation. 

 Bank's related parties are almost the shareholders invested in bank deposits, 

shares to try and convince them. 

 banks sell their loans and other credit organizations, involved materials must 

satisfy the needs of customers' deposits. 

 or a combination of assets and liabilities of the different ways you should pay 

attention from the sale. 

Revenues fell to its lowest level, a lot of people say it is part of much modern 

work, and this process is growing more and more.Some of the features mentioned in 

this system for the purpose of rehabilitation measures to need some work are: 

• Small banks unite to work together 

• Creation of the banks by the government stable 

• Most of the suspension of the liquidation of banks  

• In order to carry out large-scale projects that have a wide range of banking, 

banks need to focus on the creation of 

• partly due to customers of commercial banks to restore lost confidence 

measures in the capital. 

If a dispute among the population is established, the process of closing the banks 

refuse to place their deposits in banks people in the process that leads to negative. I 

think that that is the situation as a bridge to solve the problems of banks, the 
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availability of the procedure as a solution to the problem of the presence of banks' 

objectives; 

 The possibility of closing the banks, in order to settle obligations opened a 

temporary bank 

 The problem is to protect the interests of the banks and their customers suffer 

any hardship stage and Prevention 

 Immediately after giving the buyer the right to freeze operations carried out 

its function 

Finally, we come to the conclusion that an effective role in reinforcing the 

bridge banks, the banking sector in the country is capable of application. 
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                                                 РЕЗЮМЕ 

 Контрольная палата организовать обязанности банков и финансовых рынков, 

давая мост отмечать добровольной реструктуризации мнение общей проблемы 

банков, которые не имеют власти для решения проблемных вопросов в важно 

отметить следующие способы: 

 связанные стороны Банка являются почти акционеры инвестировали в  

банковские депозиты, акции, чтобы попытаться убедить их. 

 банки продают свои кредиты и другие кредитные организации, 

вовлеченные материалы должны удовлетворять потребности депозитов 

клиентов. 

 или комбинация активов и обязательств различных способов, вы 

должны обратить внимание на продаже. 

 доходы упали до самого низкого уровня, многие люди говорят, что она 

является частью многих современных работ, и этот процесс все больше и 

больше. 

  Некоторые из функций, упомянутых в этой системе с целью 

реабилитационных мероприятий, чтобы быть нужна работа, являются: 

• Мелкие банки объединяются для совместной работы 

• Создание банков правительства стабильной 

• Большинство приостановления ликвидации банков 

• Для проведения крупномасштабных проектов, которые имеют широкий 

спектр банковских supermarketlərinin, банки должны сосредоточиться на 

создании. 

• частично из-за клиентов коммерческих банков для восстановления 

утерянных мер доверия в столице. 
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Если спор среди населения устанавливается, процесс закрытия банков 

отказываются размещать свои депозиты в банках людей в процессе, что 

приводит к отрицательному. 

  Я думаю, что это положение в качестве моста для решения проблем 

банков, наличия процедуры в качестве решения вопроса о наличии целей 

gorunurKorpu банков; 

 Проблема заключается в том, чтобы защитить интересы банков и их 

клиентов страдают какой-либо стадии в трудных условиях и профилактика 

 Сразу после предоставления покупателя права заморозить операции 

осуществляют свою функцию 

Наконец, мы пришли к выводу, что эффективная роль в укреплении 

берегов моста, банковский сектор в стране способна приложение. 
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    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzinin   

                magistrı  Rzayeva Çimnaz Talətdin qızının  

    “Kredit bazarı və onun iqtisadi inkişafda rolu”  

            mövzusunda magistr dissertasiyasının 

                                     REFERATI 

Mövzunun aktuallığı. Müasir cəmiyyətin aktiv növlərindən  kredit bazarı 

olduğunu demək mümkün olur.Kredit bazarı borc verənin,o cümlədən borc alanine 

razılığı əsasında kreditin verilməsi və götürülən borcun bağlanması ilə əlaqədar 

yaranmıĢ məsələlərin toplusudur.Kredit bazarı ümumilikdə bazar iqtisadiyyatının 

inkiĢaf olunan sistemidir.Həmçinin kreditlərin verilməsi müddətində kredit 

münasibətləri yaranır.Kredit bazarı-Ģəxsi o cümlədən sərbəst qərar qəbul olunan 

formasıdır.Kredit bazarında məhsul rolunda pulun çıxıĢ olması onun ən baĢlıca 

xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur.Ssuda kapitalının mahiyyətinin müəyyən 

olunması kredit bazarından asılılğı göstərir. .Qeyd edim ki,bu bazarının inkiĢaf 

mərhələsi qədim dövrə söykənir.Kredit bazarının geniĢ Ģəkildə geniĢ vüsət almasına 

baxmayaraq inkiĢafının geniĢ hissəsini müstəqillik əldə olunduğu dövrdən sonra 

vaxta düĢür.Kredit sahəsinin yüksəliĢi naminə bir sıra tədbirlər,metodlar 

görülmüĢdür.Bunların hamısının əsasında inkiĢafda olan kredit bazarının 

investisiyaların müdaxiləsini görməmək mümkün deyil. 

  Kredit bazarının iqtisadi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,iqtisadi-siyasi proseslərə 

görə mövzunun aktuallılığı və araĢdırılması ən böyük mahiyyət hesab olunur. 

    Tədqiqatın məqsədi və qarşıya qoyulan vəzifələr- Bu mövzunun    

funksiyaları  ondan  ibarətdir ki: 

- Kredit bazarının inkiĢaf mərhələləri 

- Respublikamızda kredit sisteminin dəyərləndirilmə prosesi 

- Bu fəaliyyətin tələb olunan standartlara uyğun olması 

Dissertasiya işinin predmeti-Predmet inkiĢaf mərhələsinin aydınlaĢdırma 

növləri,qaydaları,prinsipləri və s izahından asılıdır. 
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Tədqiqatın obyekti. Hazırkı dövrdə kredit sisteminin inkiĢaf pilləsindən 

ibarətdir. 

Dissertasiya işinin elmi cəhətdən yeniliyi-Tədqiqat iĢində Azərbaycanın 

kredit,maliyyə sistemi sahəsində araĢdırılmıĢ məsələlər,o cümlədən inkiĢaf mərhələsi 

izah olunmuĢdur.Deməli: 

 Birinci fəsildə  kredit bazarının metodoloji cəhətdən növləri 

 Ġkinci fəsildə kredit bazarının iqtisadiyyatda rolu və inkiĢafı 

 Üçüncü fəsildə kredit bazarında yarana biləcək problemlər və onların həlli 

yolları öyrənilmiĢdir. 

Kredit siyasətində bəzi inkiĢaf yolları,iqtisadi,maliyyə sisteminə təsir dairəsi 

olmuĢdur.Bu siyasətin iĢləmə prinsipinə uyğun olaraq vahid yanaĢma üsulu qeyd 

olunmuĢdur.Aparılan tədqiqatın nəzəri özünü onda göstərir ki,müəllifin praktiki 

cəhətdən rəyləri kredit sisteminin rəyoində geniĢ istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın informasiya bazası-Kredit bazarının və onun iqtisadi inkiĢafda rolu 

mövzusunda bir sıra ədəbiyyatlardan yararlanmıĢdır. 

Praktiki əhəmiyyəti-Bu sistem gələcək naminə əsas sayılan olan tədris 

konfraslarında iĢtirakı,o cümlədən inkiĢafında əsas proitet sayıla bilər. 

Kredit münasibətləri dedikdə isə ssuda fondunun meydana gəlməsi və əldə 

olunan vəsaitdən faiz ödənilmə Ģərtilə borc verilmə ilə bağlı yaranan münasibətləri 

nəzərdə tutur.Qeyd etməliyik  ki,kreditin verilməsinə görə bəzi  Ģərtlər mövcuddur və 

bunlara qaytarılma Ģərti konkretləĢdirilməklə məqsədli,müddətli,təminatlı və faizli 

kreditlər aid edilir.Kredit özü borc kapitalının xüsusi formasıdır.Borc kapitalının 

mənbələrinə misal olaraq əhali təbəqəsinin gəlirləri(pul Ģəklində) və əmanətləri,pul 

ehtiyyatları,iqtisadi vahidlərin pul vəsaitləri,tədavüldə olan və həyata keçirilən pul 

emissiyasını göstərmək olar.Bazar iqtisadiyyatında kreditin bir neçə vəzifələri 

vardır.Bunlara:Qaytarmaq üçün pulu bölüĢdürür,ümumilikdə pul tədavülünü 

tənzimlənməsinə nəzarət edir,pul vəsaitlərini səfərbərliyə alır.Kreditin funksiyaları 

içərində bölgü funksiyası mövcuddur.Bölgü funksiyasına pul vəsaitlərinin 

alınması,həmçinin onların yerləĢdirilməsi aid edilir.Kreditin emissiya funksiyası 
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özünü kreditləĢmə anında ödəməyə görə vəsaitin yaranmasında təzahür 

edir.Nəzarətolunma fəaliyyəti öz növbəsində borc verən və borcalanların fəaliyyəti 

üzərində olan müĢahidə zamanı,kredit prinsiplərinə əməl olunması zamanı göstərir. 

   Kreditin pul dövriyyəsində də rolu danılmaz fakt olaraq 

qalmaqdadır.Məlumdur ki,nağd pulların tədavülə buraxılması və çıxarılması kredit 

əsasında bankların vastəsilə baĢ verir.Bir tərəfdən də bu proses əhali üçün banklarda 

yerləĢən kassalardan nağd vəsaitlərin verilmə yolu ilə ancaq onların hesablarında 

qalıqlar olduqda mümkündür.Bu cür qalı  qların olması müĢtərilər ilə banklar 

arasında idarə və təĢkilatların borcalan olduqları kredit münasibətlərinin olmasını 

göstərir.Bankda mövcud olan hesablardan müĢtərilərə kredit verilməsi  həmin bankın 

müĢtəri qarĢısındakı borcunun ödənilməsi adlanır.BaĢqa tərəfdən nəzər salsaq diqqət 

edərik ki,banka nağd pulların mədaxil olunması onların tədavüldən çıxarılmasını 

göstərir və bu zaman bankların müĢtərilərə verdikləri borcların böyüməsi ilə 

müĢahidə olunur.Nağdsız pul dövriyyəsi dedikdə ödəniĢləri hər zaman yerinə 

yetirmək üçün müəssisə və təĢkilatların vəsaitlərə tələbatı yaranır.Buna səbəb olaraq 

deyə bilərik ki,gündəlik nağd pulların mədaxilləri və məxaricləri arasındakı olan 

uyğunsuzluqdur.Bu halda əlavə vəsaitə yaranan tələbatı kredit cəlb olunmaqla 

ödəmək olar.Bu zaman burada verilən borcların  həcmi,istehsalı və satıĢ məsələləri ilə 

əlaqəli olması böyük əhəmiyyət kəsb edir.Dövriyyədə olan pul kütləsinin və 

həmçinin ona olan tələbata uyğun olması kapitalın təkrar istehsalın qanunauyğunluğu 

üçün əhəmiyyət kəsb edir.Dövriyyədə olan pul kütləsinin bütün bu tələbatlara uyğun 

olma məqsədilə kredit prinsiplərinə əməl edilməsi mühüm sayılır.Habelə dövriyyədə 

olan pul vəsaitlərinin tənzimlənməsinin iqtisadiyyatda rolunu nəzərə almaqla kredit 

əməliyyatlarının dövlət tənzimlənməsin tətbiq olunur.Eyni zamanda burada kreditin 

iqtisadi tərəfdən yolunun yeni tərəfi aĢkar olunur.Bu kimi kreditlərdən güclü alət kimi 

istifadə olunur. 

  Kreditin dinamikası iqtisadiyyatın sürətli inkiĢafı ilə təyin olunsa da,dövlət 

tənzimlənməsi iqtisadiyyatımızın sahəvi və bölmə üzrə yerləĢməsinə öz təsirini 

göstərə bilər.Buna misal olaraq dünya təcrübəsindən hamımıza məlum olduğu 
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kimi,böhran vəziyyətində və yaxud böhran yaxınlaĢdıqca bazar tələbatını 

canlandırmaq məqsədilə dövlət kreditlərindən istifadə edərək istehsal 

investisiyalarını,milli ixracı həmçinin tikintini yaxĢılaĢdırmağa çalıĢır.Kredit 

tənzimlənməsi iqtisadiyyatın yaxĢılaĢdırılmasına,həmçinin keyfiyətinin səmərəli 

olmasına xidmət göstərsə də bir qədər çərçivələrə malikdir.Bu sərhədləri bilmək 

kredit tənzimlənməsindən layiqincə yararlanmağı vacibdir.Digər halda kreditə çoxlu 

sayda tələbat ondan makro, mikro səviyyədə istifadə böhran ilə nəticələnə bilər. 

  Kreditdən danıĢarkən kredit multiplikatoru barədə məlumat vermək 

istərdim.Kredit multiplikatoru dedikdə pulu ifadə edən mexanizm anlayırıq.Əgər 

ödəmələr aparılan zaman ancaq çekdən istifadə olunursa kredit multiplikatorunun 

düsturunu aĢağıdakı kimi qeyd etmək olar.K=(1-R)/R düsturdan göründüyü kimi 

k(kredit multiplikatoru),r(bankların əmanətə qarĢılıq nisbətini ifadə edir).Buradan 

belə nəticəyə gəlirik ki,bu görünən nisbət min olanda kredit multiplikatorunun dəyəri 

yüksək olar.Banklarda isə alınan kreditlərin çeklə əldə olması bir o qədər mümkün 

olmadığı üçün ödəmələr daha çox banknot vasitəsilə aparılır. 

Krediti bir neçə əlamətə görə də bölmək olar ki,bunlara misal olaraq bir neçəsini 

sadalaya bilərik. 

1) Ssuda dəyərindən asılı olan 

2) Borc alandan asılı olan 

Bunların hər birinə ayrılıqda misal olaraq əmtəə,pul,dövlət və s.misal göstərmək 

olar.Təsərrüfat subyektləri krediti pul formasında və kommersiya krediti formasında 

istifadə olunur.Kommersiya krediti götürülən zaman borcalan kimi idarə,təĢkilatfirma 

və Ģirkətlər çıxıĢ edir.Deməli belə nəticəyə gəlirik ki,kommersia krediti götürülən 

zaman satıcı əmtəə dəyərinin ödənilməsi üçün möhlət vermək və təyin olunan zaman 

keçdikdən sonra dəyərini ödəmək üçün öhdəlik kimi alıcının veksel verməsi 

durur.Buna görə də bu prosesə veksel krediti deyilir.Buradan kommersiya kreditinin 

obyekti və subyekti  məlum oldu.Obyekti əmtəə formasıdır,subyekti isə vekseldir.Bu 

kredit növünün daxilində ödəmə möhləti məhsul satıĢının davamı kimi rol 

oynayır.Bunun üçün də,bu kredit vasitəsilə satıĢın tezləndirilməsi və tədavül vaxtının 
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məhdudlaĢdırılması həllinə nail olunur. Və bu kapitalın fəaliyyətinə xidmət etmiĢ 

hesab olunur.Bu əsas cəhətin davamı olaraq faiz məsələsinin formalaĢması rol 

oynayır.Mal,əmtəə satanın əsas məqsədi məhsulun satıĢının tezləĢdirilməsidir.Buna 

səbəb olaraq kommersiya krediti üzrə olan ödəniĢlərin vaxtının haqqı zamanı birbaĢa 

olaraq məhsulun qiymətinin üzərində hesablanır və bu faiz ilə müqayisədə çox 

kiçikdir.Hazırda bu kredit xidmətinin 3 növündən geniĢ istifadə olunur 

1) Kreditin tarixi müəyyən edilmiĢ qaydada ödəmək 

2) hissə hissə ödəmək imkanı 

3) Açıq hesab vasitəsilə kreditləĢmə 

Ġlk olaraq satılmaqda olan malı alıcıya göndərdikdən sonra alıcı öz növbəsində 

satıcıya vekseldə göstərilən vaxtda borcun ödəməsinin yerinə yetirilməsi üçün 

öhdəliyi verir.Ġkinci prosesə misal olaraq satıcı malını realizə edəndən sonra kreditora 

verməli olduğu borcunu yerinə yetirir.Buna misal bazarin tələbini qiymətləndirmək 

çətin olduğu bir zamanda konsiqnasiya tətbiq olunur.Ancaq bu kredit növü bir sıra 

idarə və təĢkilatlar üçün sərfəli hesab olunmur və ən geniĢ yayılan forması məhz  

bank kreditindən istifadə etməkdir.Adətən bankdan götürülən kreditlər hər hansı bir 

məqsəd üçün istifadə olunur.Banklar krediti ən çox maliyyə ehtiyacı olan Ģəxslərə 

verir. 

 

 

 

 

 


