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ЮН  СЮЗ 
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ЭИРИШ 
 

Анамын язиз хатирясиня итщаф едирям. 
  

 
Банк сферасынын фяалиййяти юлкялярин мягсядляриня, 

институсионал структурларына, тарихи инкишафына, жямий-
йятин давранышларына баьлы олараг дяишиклик эюстярмяк-
дядир. 

Пул, кредит вя банклар мювзулары эцндялик щяйатда 
ижтимаиййят тяряфиндян, хцсусиля дя кцтляви инфомасийа 
васитяляриндя ян чох мцзакиря вя шярщ едилян  мювзу-
лардандыр. Яманятляря вя кредитляря тятбиг едилян фаиз 
дяряжяси, валйута мязянняси, пул агрегатларында дяйи-
шикликляр вя с. кими мювзулар тялябяляри йахындан мараг-
ландырмагдадыр. Чцнки йухарыда ады чякилян эюстярижи-
лярдя баш верян дяйишикликляр щюкумятин игтисади сийасят 
гярарларына тясир эюстяряжякдир. 

 Пул, кредит вя банклар мювзуларыны билмядян тяля-
бяляр «банк иши» фяннини юйрянмяк вя дяриндян мяним-
сянилмяси гейри-мцмкцндцр. 

Методики вясаитдя пул, кредит вя банклара аид 
мювзулар: пул игтисадиййатынын тарихи инкишафы, пулун 
функсийалары; пулун тядавцл сцряти; пул системляри; пулун 
тяшкили вя тяляби; инфлйасийа; пул сийасятинин мягсяд вя 
алятляри; кредитин мащиййяи вя принсипляри; кредитин функ-
сийалары; кредитин мягсядляри; Мяркязи Банкларын вязифя 
вя функсийалары; коммерсийа банкларынын ямялиййатлары 
ятрафлы формада изащ едилмишдир. 
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«Пул, кредит вя банклар» фянни цзря имтащан 
веряжяк олан тялябяляр вя эяляжякдя банк системиндя 
ишлямяк мягсядиля имтащанлара щазырланажаг мязунлар 
цчцн файдалы мялумат мянбяйидир. Китабын щазырланма-
сында харижи тяжрцбядян истифадя олунмуш вя Азяр-
байжанын мцасир пул, кредит вя банк системиндя истифадя 
едилян анлайышлара ачыглама верилмишдир. Китаб истяр 
«Пул, кредит вя банклар» фяннинин тядриси просесиндя, 
истярся дя банкларда чалышма сырасында ян чох верилян 
суаллара жаваб олараг щазырланмышдыр. 

Китабын щазырланмасында Азярбайжан Республи-
касынын Мяркязи Банкынын норматив характерли сянядляр 
вя тялиматларындан истифадя олунмуш вя шярщ едилмишдир. 

Дярслийин ишыг цзц эюрмясиндя тяклиф вя тювсийя-
ляриня эюря китабын елми редактору Азярбайжан Дювлят 
Игтисад Университети, «Банк иши» кафедрасынын профес-
сору, и.е.д. (ТР, АР, РФ) З.Ф.мяммядова вя китабын 
резенти дос. З.Щ.Ибращимова тяшяккцрлярими билдирирям.  
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Pul sistemi 
 

Pul sistemi hər bir ölkədə tаrixən fоrmаlаşmış və 
dövlət tərəfindən qаnunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş pul 
tədаvülünün təşkili fоrmаsıdır. 

Pul sisteminin ən mühüm elementləri şəkil 1-də 
verilmişdir. 

 

Milli pul vаhidi Ölkədə vаhid kimi qəbul оlunmuş və əmtəə və 
xidmətlərin qiymətinin ifаdə edildiyi pul ölçüsü 
(manat, rubl, dоllаr, frаnk və b.) 

Qiymətlərin 
miqyаsı 

Ölkədə pul vаhidi qismində qəbul оlunmuş 
pul metаlının və həmin vаhidin hissələrinin 
çəki ilə miqdаrı 

Pullаrın emissiyа 
sistemi 

Pul və qiymətli kаğızlаr burаxаn qurum; 
pullаrın tədаvülə qаnunlа təsbit оlunmuş 
burаxılmаsı qаydаsı 

Pulun fоrmаlаrı Əmtəə tədаvülünün sаbitliyini təmin etməyə 
qаbil оlаn və nаğd dövriyyədə qаnuni tədiyyə 
vаsitəsi оlаn ümumi ekvivаlentin müəyyən 
tipində əşyаlаşdırılmış mübаdilə dəyəri 

Vаlyutа pаriteti Digər vаlyutаlаrlа nisbəti 
Pul sistemi 
institutlаrı 

Pul tədаvülünü tənzimləyən dövlət və qeyri-
dövlət müəssisələri 

Tədаvüldəki pul 
kütləsinin 
strukturu 

Nаğd və nаğdsız pullаr, müxtəlif dəyərli 
kupyurlаrın həcmi аrаsındа nisbət; hesаb-
lаşmаlаrın rаhаtlığı bundаn аsılıdır 

Kаssа intizаmı 
qаydаsı 

Kаssа vаsitəsilə həyаtа keçirilən pul hesаblаş-
mаlаrının ümumi həyаtа keçirilmə qаydаlаrı 
və оnlаr üzərində nəzаrətin təmin edilməsi 
prinsipləri (ilkin nəzаrət bаnklаrа həvаlə 
оlunur). 

Şəkil 1. Pul sisteminin ən mühüm elementləri 
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Tədаvülə оlаn pullаrın növündən аsılı оlаrаq üç pul 
tədаvülü sistemi fərqləndirilir: 

•••• əmtəə pul sistemi, əmtəə pullаrındаn – аlıcılıq 
qаbiliyyəti оnlаrın əmtəə dəyərlərinə əsаslаnan reаl 
əmtəələrdən istifаdə edirlər. Əmtəə pullаrının fərqli xüsu-
siyyəti оnlаrın pul kimi qiymətinin əmtəə kimi qiyməti  ilə 
eyni оlmаsındаdır. Özü də bu pullаr dаxili qiymətliliyə, 
yəni mühüm istehlаk xüsusiyyətlərinə mаlikdirlər. Yüksək 
inflyаsiyа şərаitində bu, həttа аrаq, siqrаet və s. də оlа 
bilər; 

•••• metаl pullаrın tədаvül sistemi, bu zаmаn tаm 
dəyərli qızıl və gümüş pullаr tədаvüldə оlur, kredit pullаrı 
isə pul metаlınа (külçə və yа sikkə) sərbəst dəyişdirilir; 

•••• kredit və kаğız pullаrın tədаvül sistemi, bu 
zаmаn qızıl tədаvüldən sıxışdırılmış оlur və bunа görə də 
kredit və kаğız pullаr qızılа dəyişdirilmirlər. Son zamanlar  
fidutsiаr (etibаrа əsаslаnаn) pul tədаvülü sistemi tətbiq 
оlunmаğа bаşlаyıb. 

Fidutsiаr (lаtın sözü fides  - etibаr) pul sistemi - bu 
sistemdə pul nişаnlаrı ictimаi mаddi sərvət göstəricisi 
deyildir, yəni qızılа dəyişdirilmir. Оnlаr metаl puldаn 
kаğız pul dövriyyəsinə keçidlə birgə fоrmаlаşmışlаr.  

İqtisаdi ədəbiyyаtdа üç növ fidutsiаr pul sistemi 
fərqləndirilir: 

•••• keçid - özündə metаl və kаğız tədаvülünü birləşdirir; 

•••• tаm fidutsiаr stаndаrt; 

•••• elektrоn-kаğız pul sistemləri. 
Каьыз пулларын тядавцля чох бурахылмасы онларын 

гиймятдян дцшмяси вя инфлйасийа иля нятижялянир.   
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Tam fidutsiar standart. İstehsal inkişaf etdikcə 
metal pulların kredit tədavül vasitələrilə əvəzlənməsi 
zərurəti yaranır. Hazırda məhz onlar ümumi ekvivalent 
kimi çıxış edərək qızılın rolunu yerinə yetirirlər. Eyni 
zamanda dəyər nişanlarının pul qismində istifadə edilməsi 
onlarda əmtəənin müəyyən cizgilərinin görünməsinə səbəb 
olur: onlar alınır və satılır, əmtəəyə dəyişdirilir, amma bu 
pullar əmtəənin ən əsas xüsusiyyətindən məhrumdurlar - 
onların öz dəyəri yoxdur. Onlar dəyərin ölçmə funksiyasnı 
yerinə yetirirlər. 

Kredit tədavül vasitələri veksellər, çeklər, bank-
notlar şəklində olurlar. Bu vasitələr bütünlüklə onları 
buraxmış Mərkəzi Banka etibara əsaslandığından bankın 
tənzimləyici rolu kəskin şəkildə yüksəlmiş olur. 

Veksel tədavülü hüdudlarının dar olması xüsusi 
veksel növünün - banknotların və kredit pullarının xüsusi 
tədavül formasının yaranmasını şərtləndirdi. 

 
 

 Pul tədavülü  
 

Pul və pul tədаvülü оlmаdаn bаzаr mümkün deyil. 
Sоnuncu əmtəə və xidmətlər dövriyyəsini əhаtələyən pul 
hərəkətidir. Pul tədаvülü əmtəə və xidmətlərin аlqı-sаt-
qısınа, həmçinin mаliyyə bаzаrının hərəkətinə xidmət edir. 
АBŞ-dа ödəmə dövriyyəsinin 3/5-ü mаliyyə əməliy-
yаtlаrının pаyınа düşür. Pul tədаvülünün mаliyyə ilə belə 
sıx əlаqəsi bəzi iqtisаdçılаrа pul tədаvülünü ölkədə 
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qаnunvericiliklə tənzimlənən mаliyyə sistemi hesаb 
etməyə əsаs verir . 

Pul tədavülü iki dairəyə bölünür: nağd və nağdsız. 
Pul tədavülünün nağd formasında banknotlar, xırda pullar 
və kağız (xəzinədarlıq) biletləri, yəni öz fiziki formasında 
nağd olan və ödənişlərin əksər növlərində tətbiq olunan 
pullar nəzərdə tutulur, istifadə olunur.  

Bir də sabit təminatlı pul sistemini və azad pul 
tədavülünü fərqləndirirlər. Belə fərq tədavüldə pul kütləsi 
defisitinin tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. Sabit təminatlı 
sistemlərdə pul çatışmazlığı qanunvericilik qaydasında 
ödənilmə norması haqqındakı müddəanı təmin edir. Eyni 
zamanda, xalq təsərrüfatının kifayət qədər pul kütləsi ilə 
təmin edilməməsi təhlükəsi deflyasiya ilə,  azad pul 
tədavülündə pul kütləsinin hədsiz artırılması isə inflyasiya 
təhlükəsinə yol aça bilir.  

 
 

  Pulun funksiyaları 
 

Pulun funksiyaları aşağıdakılardır: 
1. Pul dəyər ölçüsü kimi - pul istehsal və mübadilə 

mövzusu olan çeşidli mal və xidmətlərin hesablanmasında 
müştərək bir ölçü hesab vahididir. Mübadilə edilən mal və 
ya xidmətlərin vahidi qarşılığında ödənən pul miqdarına 
qiymət deyilir. Qiymət mübadilə edilən malların bir-biri ilə 
qarşılaşdırılmasını asanlaşdırır.  Ancaq  dəyər ölçüsü olan 
pulun dəyəri dəyişikliyə məruz qala bilər. Çünki pul 
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vahidi qarşılığında satın alınacaq mal və xidmətin 
miqdarı sabit deyildir. 

2. Pul mübadilə vasitəsi kimi -  hər kəs tərəfindən 
ödəmələrdə qəbul edilən və ümumi bir mübadilə vasitəsi 
olan pul mübadiləni ikiyə ayırmaqdadır. Mübadilə edilən 
mal və xidmətlər öncə pula çevrilir və daha sonra arzu 
edilən mal və xidmətlər asanlıqla satın alınır. 

3. Pul yığım vasitəsi kimi -  pul hər kəs tərəfindən 
ödəmələrdə qəbul edilən ümumi bir mübadilə vasitəsi 
olduğuna görə, insanlar yığımlarını pul olaraq saxla-
maqda исрарлыдырлар. Çünki, пулун йыьым олараг saxlanıl-
ması istənilən anda istənilən mal və xidmətin satın alın-
masını mümkün edir. Bundan başqa, pul müəyyən bir 
satınalma gücünə sahibdir, pulun mühafizəsi bir çox mal-
lara nəzərən daha asandır. Ancaq, pulun yığım vasitəsi 
olması, pulun dəyər ölçüsü və ümumi bir mübadilə va-
sitəsi olma funksiyasının sağlam işləməsinə bağlıdır. 

4. Pul tədiyyə vasitəsi kimi - pulun dəyər ölçüsü və 
hesab vahidi olması gələcək ödəmələrdə bir ölçü olaraq 
istifadəsinə səbəb olmaqdadır. Pulun tədiyyə vasitəsi ol-
ması, kreditə satış kimi iqtisadi mübadilələri artıran yeni 
bəzi mübadilə formalarının ortaya çıxmasına шяраит 
йаратмышдыр. 

5. Pul dünya pul funksiyası kimi -  ölkələr arasın-
da və yaxud müxtəlif ölkələrin şəxsləri arasındakı qarşılıqlı 
münasibətlərdə təzahür edir. Bu cür münasibətlərdə pul-
dan satın alınan malların ödənilməsi, kredit və bir sıra 
digər əməliyyatların aparılması ücün istifadə edilir. Hal-
hazırda ölkələrarası başlıca hesablaşmalar Amerikan 
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dolları, ingilis funt-sterlinqi, yapon yenası, İsveçrə frankı 
və avronun yardımı ilə aparılır. 
 
 

 Banknotların tədavülünün  
səciyyəvi xüsusiyyətləri 

 
Banknotların tədavülünün səciyyəvi xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

• borclu qismində dövlətin Mərkəzi Bankı çıxış edir; 

• banknotların təminat vasitəsi kimi ölkənin qızıl-
valyuta ehtiyatları çıxış edir; 

• tədavül obyektinin (banknotun) ümumi tədavül və 
ümumi ödəmə vasitəsi olması; 

• banknot müddətsiz öhdəlikdir; 

• banknotlar kredit vermə qaydasında buraxıldığın-
dan və kreditlərin müddəti başa çatdıqda qaytarılmalı ol-
duğundan, son nəticədə banknot da emissiya bankına qa-
yıdır. Əgər banknotların emissiyası dövlət xərclərinin ödə-
nilməsi məqsədilə istifadə olunursa, banknotlar faktik 
olaraq kredit pulundan kağız pula çevrilir. 

 
 

Çek tədavülü 
 

Müəyyən edilmiş formada sənədin tədavülünü nəzər-
də tutur və sənəddə çeki verənin kredit müəssisəsinə sənədi 
(çeki) təqdim edənə onda göstərilmiş məbləği ödəməsi 
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haqqında şəksiz sərəncam verir. Çek bankdan pul alınması 
və alınan malların ödənilməsi üçün istifadə oluna bilər. 

Çeklər ilk dəfə İngiltərədə 1659-cu ildə tətbiq olun-
muşdur. Hazırda çeklər ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya və 
s. kimi ölkələrdə mühüm rol oynayır (ABŞ-da çeklər 
nağdsız ödənişlərin 70%-dən çoxunu təşkil edir və onların 
dəyərinin 11% -ni təşkil edir). 

Çek tədavülünün nağd pul tədavülündən üstün 
cəhətləri: 

• çeki istənilən məbləğə yazmaq olar; 

• çeklər elə hesablaşmalarda istifadə olunur ki, orada 
qarşılıqlı tələblərin əsas hissəsi nağd pulun iştirakı 
olmadan ödənilir. Məhz bu pul tədavülü forması əsasında 
nağdsız hesablaşmalar sistemi yaranmışdır; 

• istifadədə rahatdır və itirdikdə onları bərpa etmək 
olur. Lakin çeklə işləmək, yəni onların təhlükəsizliyini 
yoxlamaq xeyli çətindir. Bu, çox əməktutumlu proseşdir. 

 
 

 Elektron-kağız pul sistemi 
 

Kredit pulları tərəfindən qızılın sıxışdırılması öz 
sonrakı inkişafını çekin bir növ adlı əvəzləyicisi olan 
kredit elektron kartlarında tapdı. Onların meydana gəlməsi 
həm ticarət şəraitlərinin dəyişilməsi, həm də bankların öz 
bazarlarını genişləndirmək istəyinin nəticəsi kimi bank 
texnologiyalarının inkişafı ilə bağlıdır. XX əsrin 80-ci 
illərində kredit kartlarından istifadənin alternativi - «smart-
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kart» və elektron nağd pul sistemi şəklində elektron pullar 
meydana gəldi. 

Hazırda iki növ elektron pul sistemi fərqləndirilir: 

• çoxməqsədli «card-based sistems» kartları; 

• «şəbəkə» pulları. 
Birinci sistem «elektron kisələr»ə əsaslanır. Elek-

tron nağd pullar sistemi 1985-ci ildə görkəmli holland ri-
yaziyyatçısı D.Çaum tərəfindən təklif olunmuşdu. Elek-
tron kupyur şəbəkə ilə ötürülən və kompyuterin verilənlər 
bazasında dəyişikliklər yaradan, elektrok kupyurun sa-
hibinin və onun pul transaksiyası üzrə kontragentinin hesa-
bının həcmi haqqında məlumatı daşıyan idarəedici 
siqnalların şifrələnmiş ardıcıllığından ibarətdir. 

Sistemin ikinci növü «şəbəkə» pullarına əsaslanır. 
Pul dəyəri kompyuterin yaddaşında sərt disklərdə sax-
lanılır və xüsusi proqram təminatı vasitəsilə onun elektron 
kommunikasiya kartları vasitəsilə köçürülməsi baş verir. 

 
 

Nağdsız pul forması 
 

Nağdsız pul forması - bu, bank hesablarındakı 
pullar və Mərkəzi Bankda tələb olunana qədər depozitlər 
və ya müddətsiz depozitlər, yəni kommersiya banklarının 
hesablarındakı əmanətlərdir. Çeklər, kredit kartları, 
veksellər, akkreditivlər, tədiyyə tapşırığı və s. vasitəsilə 
həyata keçirilir. Bu həm müəssisələrin öz aralarında qarşı-
lıqlı hesablaşmalarda   və   banklarla   nağdsız   hesablaş-
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malarda   istifadə olunan pul vəsaitləridir, həm də vətən-
daşların bank hesablarında saxlanılan pullarıdır. 

Nağdsız hesablaşmaların ən geniş yayılmış forması 
bank köçürmələri-transfertdir (debet-kredit hesablaşma 
əməliyyatlarının ardıcıllığı). 

 
 

Pul kütləsi  
 

Pul kütləsi - təsərrüfatda nağd və nağdsız formalar-
da olan və xalq təsərrüfatında əmtəə və xidmətlərin təda-
vülünü təmin edən bütün pul vasitələrinin məcmusudur. 

 Pul kütləsinin strukturunda təsərrüfat dövriyyəsinə 
real xidmət göstərən pul vəsaitlərinin aid olduğu aktiv 

hissə və pul yığımlardan, hesablarda potensial hesablaşma 
vasitəsi ola biləcək qalıqlardan ibarət passiv hissə fərq-
ləndirilir. Pul kütləsində xüsusi yeri “kvazipul” adlanan, 
yəni müddətli hesablarda, əmanət qoyuluşlarında, depozit 
sertifikatlarında, pul vəsaitlərini yalnız qısamüddətli pul 
öhdəliklərinə qoyan investisiya fondları səhmlərindəki pul 
vasitələri tutur. 

Nağd pulların (metal pullar və banknotlar) və 
Mərkəzi Bankdakı nağdsız hesablaşma pullarının (müd-
dətsiz əmanətlər) məcmusu Mərkəzi Bankın pullarını 
təşkil edir. Onları həm də monetar və ya pul bazası ad-
landırırlar, çünki onlar xalq təsərrüfatında məcmu pul 
kütləsini müəyyənləşdirirlər. 

Xalq təsərrüfatının mübadilə və ödəniş aparmaq 
üçün sərəncamında olan pul kütləsi bank bölməsinin pul 
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Tədavüldə  
pulun miqdarı 

 

Pulun tədavül sürəti 

Dövlətin Maliyyə 
 və Mərkəzi Bankı  

Faiz  dərəcələri, e-texnoloji 
inkişaf, ödəmə sistemi 

Amillər 

təklifindən və pula tələbdən, yəni qeyri-bank sistemi təsi-
satlarının əllərində nağd pul və ya tələbə qədər əmanət 
şəklində müəyyən məbləğdə pulun olmasına cəhd 
etmələrindən asılıdır. 

Pula təklif və tələb əsasən pul bazarının həcmi və 
konyunkturasını müəyyənləşdirirlər. 

Pul təklifi dedikdə, adətən, dövriyyədəki pul küt-
ləsi, yəni hal-hazırda ölkədə tədavüldə olan tədiyyə 
vasitələrinin məcmusu başa düşülür. 

 
 

PUL KÜTLƏSİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 
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 Pul aqreqatları 
 

Pul tədavülünü səciyyələndirmək üçün pul kütləsi 
göstəricilərini ümumiləşdirən müxtəlif pul aqreqatları 
tətbiq olunur. Onlar iyerarxiya sistemi şəklindədir: hər bir 
sonrakı aqreqat əvvəlkilərin hamısını öz tərkibində ehtiva 
edir, özü də onların hər biri pul sahəsinin vəziyyətini 
xüsusi qaydada səciyyələndirir. Pul aqreqatları bir-birin-
dən yüksək likvidlik, yəni çox tez nağd pula çevrilmə 
imkanı ilə fərqlənirlər. 

Azərbaycanda pul kütləsinin aqreqatları aşağıdakı 
kimidir: 

M0=dövriyyədə olan nağd pul; 
Mı=M0+tələb olunanadək depozitlər; 
M2=Mı+müddətli depozitlər; 
M3=M2+SDV depozitlər. 
 
 

Pul bazası 
 

Pul bazası – nağd pulların və kommersiya bank-
arının pul ehtiyatlarının məcmu həcmidir. İqtisadi 
ədəbiyyatda pul bazasını gücü çox və ya yüksək səmə-
əlilikli pul adlandırırlar, çünki onun tərkib hissələri pul 
təklifinə güclü təsir göstərirlər. Bu, pul kütləsinin daha 
sabit hissəsidir, çünki hökumətin hərəkətləri ilə tam 
nəzarətdə saxlanılır. 

Adətən pul bazası hesablananda ona aşağıdakılar 
daxil edilir: 
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• pul bazası strukturunda ən böyük xüsusi çəkiyə 
malik olan tədavüldəki nağd pullar; 

• kredit təşkilatlarının Mərkəzi Bankında müxbir 
və depozit hesablarındakı vəsaitləri (depozit – 1) banklara 
qoyuluşlar; 2) bank kitablarında müştərilərin banklara 
müəyyən tələblərinin olmasını göstərən qeydlər; 

• kommersiya banklarının bankda məcburi ehti-
yatları. 

Mahiyyət etibarilə, pul bazası – dövlətin iqtisadi 
agentlər qarşısında sırf pul öhdəlikləridir. 

 
 

Pulun tədavül sürəti 
 

Pul kütləsinin ən mühüm kəmiyyət göstəricilərin-
dən biri pulun tədavül sürətidir ki, bu da pulun müəyyən 
vaxt ərzində xidmət göstərdiyi sövdələşmələrinin sayıdır. 

V=Milli gəlir (və ya ÜDM) müəyyən müddət 
ərzindəki pul kütləsinin orta kəmiyyəti. 

Pulun tədavül sürətinə müxtəlif həm iqtisadi, həm 
də qeyri-iqtisadi amillər təsir edə bilir. 

 İqtisadi amillərə aiddirlər:  
1. milli iqtisadiyyatın artım tempi;  
2. yaşanılan tsiklin fazası, tədiyyə balansının 

vəziyyəti;  
3. ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi və s.   
Qeyri-iqtisadi amillərə   aiddirlər: 
1. inflyasiya gözləmələri;  
2. təlaşlıq vəziyyəti və s.  
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Tədavül sürətinin artırılmasının xüsusi üsulları 
qismində pul köçürmələri üzrə bank əməliyyatlarının müd-
dətinin azaldılmasının və ya vətəndaşlara pul vəsaitləri 
verilməsinin, məsələn, ayda 2-3 dəfə ilə məhdudlaşdırıl-
masını göstərmək olar. 

İqtisadi böhranlar və tənəzzüllər adətən pulların tə-
davül sürətinin azalması; iqtisadi konyunkturanın artması, 
elektron pulların meydana gəlməsi ilə müşayiət olunur. 

Əmtəə tədavülünü tənzimləmək üçün zəruri pulun 
miqdarını hesablayırlar. Pulun miqdarını müəyyənləşdirən 
amillər bunlardır: 

• bazarda satılmış əmtəənin miqdarı; 

• əmtəə qiymətlərinin səviyyəsi; 

• kreditin, qarşılıqlı ödənilən və nağdsız tədiyyə-
lərin olması; 

• pulların tədavül sürəti. 
Ən əsası müəyyən zaman kəsiyi ərzində realizə 

olunmalı olan əmtəələrin qiymətlərinin cəmidir. Pulların 
miqdarını və onların hərəkət intensivliyini tədavül sü-
ətindən də görmək olur. 

Amerika iqtisadçısı İ.Fişer bütün lazımi amilləri 
nəzərə almaqla mübadilə tənliyi adlanan tənlik vasitəsilə 
lazım olan pulun miqdarını riyazi yolla hesablamağa cəhd 
etmişdir: 

MV=PQ və ya M=PQ, 
burada M – pulun kütləsi;   PQ - əmtəə qiymətləri-

nin cəmi; V – pulin tədavül sürəti. 
Tədavüldə pul kütləsini həm emissiya yolu ilə, həm 

də bilavasitə bankdakı hesablardakı pulların artırılması və 
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ya azaldılması vasitəsilə artırmaq və ya azaltmaq olar. 
Nağdsız formada kreditlər, subsidiyalar, dotasiyalar ve-
rilməsi yolu ilə müəssisələrin hesabında pulun artırılması 
tədavüldə pul kütləsinin artırılmasına bərabərdir. 

 
 

 Pulun alıcılıq qabiliyyəti 
 
Pul kütləsi ilə bazardakı əmtəə və xidmətlər kütləsi 

arasındakı nisbət pulun alıcılıq qabiliyyətini müəyyənləş-
dirir. Pulun alıcılıq qabiliyyəti - pul vahidinə almaq 
mümkün olan əmtəə və xidmətlərin miqdarıdır. O, pulun 
dəyəri ilə əmtəələrin dəyəri arasındakı nisbəti əks etdirir, 
qiymətlərin dəyişməsindən daha çox asılı olur. Əmtəənin 
qiyməti nə qədər yüksək olarsa, pulun alıcılıq qabiliyyəti 
bir o qədər aşağı olar, çünki bir pul vahidinə daha az 
miqdarda əmtəə almaq olar. Nəticədə pulları əmtəəyə, 
maddi-əşyavi sərvətlərə çevirməkdə ifadə olunan «puldan 
qaçma» adlanan hadisə baş verir. 

Pulun alıcılıq qabiliyyəti = Nominal pul kütləsi        
/Qiymətlərin səviyyəsi/. 

 
 

Pul bazarı 
 

Pul bazarı - elə pul vəsaitləri bazarıdır ki, burada 
pula tələb və pul təklifinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində 
pulun miqdarının müvazinət kəmiyyəti və müvazinət faiz 
dərəcəsi müəyyənləşir. 
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Pul bazarı pul bazarına və kapital bazarına bölünən 
maliyyə bazarının bir hissəsidir. Pul bazarı məfhumu 
altında qısamüddətli (bir ilə qədər) kredit əməliyyatları 
bazarı başa düşülür. Pul bazarı öz növbəsində uçot, 
banklararası və valyuta bazarlarına bölünür (şəkil 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 1.2. Maliyyə bazarının strukturu 

 
Uçot bazarına əsas aləti xəzinədarlıq və kommersi-

ya vekselləri, qısamüddətli öhdəliklərin (qiymətli kağızlar) 
digər növləri olan bazarlar aiddir. 

Banklararası bazar - borc kapitalları bazarının bir 
hissəsidir, burada kredit müəssisələrinin müvəqqəti azad 
pul resursları cəlb olunur və bankların öz aralarında əsasən 
banklararası depozit formasında qısa müddətə yerləşdirilir. 

Valyuta bazarları müxtəlif ölkələrin pul öhdəlikləri-
nin ödənilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq tədiyyə dövriyyə-

Maliyyə bazarı (borc kapitalları bazarı) 

Pul bazarı Kapital bazarı 

Uçot  
bazarı 

Banklar- 
arası 
bazar 

Valyuta 
bazarı 

Qiymətli 
kağızlar 
bazarı 

Qısa və 
uzunmüddətli  

bank 
kreditləri 

bazarı 
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lərinin ödənilməsinə xidmət edir. Burada ümumi tələb və 
təklif əsasında valyuta alışı və satışı baş verir (bütün 
ölkələr üçün ümumi tədiyyə vasitəsi olmadığından). 

Kapital bazarı orta və uzunmüddətli kreditləri, 
həmçinin səhmlər və istiqrazları ehtiva edir. O, qiymətli 
kağızlar bazarına (orta və uzunmüddətli) orta və uzun-
üddətli bank kreditləri bazarına bölünür. Qısamüddətli 
tələbatların təmin olunması üçün yüksək likvidlikli və-
aitlərin realizə olunduğu pul bazarından fərqli olaraq 
kapital bazarında maliyyə resurslarına olan uzunmüddətli 
tələbatlar ödənilir. 

Maliyyə bazarını həm də ilkin və təkrar bazarların 
məcmusu kimi nəzərdən keçirmək, həmçinin milli və 
beynəlxalq bazarlara bölmək olar. İlkin bazar qiymətli 
kağızların emissiyası məqamında yaranır, onda maliyyə 
resursları formalaşır. Təkrar bazarlarında bu resurslar 
təkrar bölünür və özü də bir neçə dəfə. Təkrar bazarları, öz 
növbəsində, birja və qeyri-birja bazarlarına bölünür. So-
nuncuda hər hansı səbəbdən birjada qiymətləndirilməyən 
qiymətli kağızların alışı-satışı (məsələn, banklar vasitəsilə) 
baş verir. 

Pul bazarı mexanizminin (bunun mühüm ele-
mentləri pula tələb və onun təklifidir) fəaliyyət göstərməsi 
iqtisadiyyatın pul sisteminin vəziyyətində özünü göstərən 
ümumi vəziyyətinin təsiri altındadır. 

Pul bazarında pul başqa əmtəələrdən fərqli olaraq 
«satılmır» və «alınmır». Faiz dərəcəsinin səviyyəsi sanki 
pulun «qiyməti» qismində çıxış edir. Pul bzarının özü-
əməxsusluğu bundadır. 

Pul bazarı mexanizminin ən mühüm elementləri 
pulun qiyməti, pula tələb və pul təklifidir. 
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Pulun qiyməti 
 

Pul bazarında kredit əməliyyatları üçün bank tərə-
indən müəyyənləşdirilən nominal faiz dərəcəsi sanki pulun 
«qiyməti» qismində çıxış edir. 

MO və M1 aqreqatları üçün likvid aktivləri daha az 
aktivlərdən üstün sayan pulu saxlayanın almayacağı gəlir 
hesablanır. Bu alınmamış gəlir belə hesablana bilər: 

i = r +π, 

burada i - nominal faiz dərəcəsi; 
 r - real faiz dərəcəsi;  

π - inflyasiyanın gözlənilən tempidir. 
Real faiz dərəcəsi kreditə verilmiş pul məbləği 

vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin artım tempini əks etdirir. 
Tədavüldə olan pulun real alıcılıq qabiliyyəti 

(qiymətlər səviyyəsinə bölünmüş nominal pul kütləsi) real 
kassa qalıqlarının həcmi ilə ifadə olunur. 

İqtisadi nəzəriyyədə belə bir müddəa mövcuddur ki, 
«tədavüldə olan pulun miqdarının dəyişməsi istehsal 
həcmini dəyişilməz saxlayaraq, yalnız qiymətlərin mütləq 
səviyyəsinə təsir edir və bu da pulun neytrallığı adını 
almışdır. «Pulun neytrallığı» anlayışı nəzərdə tutur ki, 
tədaüldəki pulun miqdarının bir dəfə dəyişməsi uzunüdətli 
zaman kəsiyində istehsalın real həcminin müvazinətli 
səviyyəsinə təsir göstərməyəcək. 

Neoklassik məktəbinin tərəfdarları belə bir fərziyyə 

irəli sürürlər ki, pul-kredit siyasətindəki dəyişikliklər hətta 

qısamüddətli dövrdə, əgər iqtisadi obyektlər güman edilən 

dəyişiklikləri gözləyirlərsə, iqtisadi sistemdə hər hansı bir 

dəişikliyə səbəb olmurlar. Bu fərziyyə pulların super-

eytrallığı adını almışdır. 
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Pula tələb 
 

Pula tələb təsərrüfat agentlərinin tədiyyə vasitəsi 
kimi istifadə etmək istədikləri pul vəsaitlərinin həcmi ilə  
müəyyənləşdirilir. Pula tələb pul gəlirinə tələblə eyni 
deyil. O, iqtisadi subyektlərin öz gəlirlərinin hansı 
hissəsini daha likvidli – nağd pul (pul kassası) şəklində 
saxlamağa üstünlük vermələrini göstərir və müəyyən 
zaman anı üçün ölçülən pul ehtiyatına tələbdən ibarətdir. 
Pula tələb iqtisadiyyatın bütün bölmələrində formalaşır. 

Keyns özünün pula tələb nəzəriyyəsini likvidliyə 

üstünlük vermə nəzəriyyəsi adlandırmışdır. O, insanları 
sərvətlərinin bir qismini pul şəklində saxlamağa təhrik 
edən üç səbəbi fərqləndirir: 

1) puldan tədiyyə vasitəsi kimi istifadə etmək üçün 
(pul saxlamağın transaksiya motivi); 

2) gələcəkdə öz resurslarının müəyyən hissəsini 
nağd pul şəklində istifadə etmək imkanını təmin etmək 
üçün (ehtiyat görmə motivi); 

3) möhtəkirlik motivi – borc faizi normalarının 
artmasının gözlənildiyi dövrdə aktivlərin istiqraz for-
masında saxlanılmasından irəli gələn kapital itkisindən 
qaçmaq istəyindən doğan pul saxlama motividir. Məhz bu 
motiv pula tələb kəmiyyəti ilə faiz norması arasında əks 
əlaqəni formalaşdırır. 
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Pul təklifi və pul multiplikatoru 
 

Pul təklifi dedikdə adətən müvafiq pul aqreqat-
larından əmələ gələn tədavüldəki pul kütləsi və ya hazırkı 
anda ölkədə tədavüldə olan tədiyyə vasitələrinin məcmusu 
başa düşülür. 

İqtisadiyyatda pulun təklifi əsasən Mərkəzi Bank 
tərəfindən tənzimlənir, bir də müəyyən hallarda cüzi də 
olsa həm əhalinin davranışından, həm də iri kommersiya 
maliyyə strukturlarının davranışından asılıdır. 

Pul təklifi əyrisi tədavüldəki pulun miqdarının faiz 
dərəcəsinin səviyyəsindən (pul bazasının dəyişməməsi 
şəraitində) asılılığını göstərir. 

Pul multiplikatoru pul təklifinin pul bazasına 
nisbətidir. 

Pul bazası (daha güclü pullar, ehtiyat pulları) – 
bank sistemindən kənar nağd pullar, bir də kommersiya 
bankarının Mərkəzi Bankda saxlanılan ehtiyatlarıdır. Nağd 
pullar bilavasıtə pul təklifinin bir hissəsidir, amma bank 
ehtiyatları bankların yeni depozitlər yaratmaq qabiliy-
yətinə təsir edir və pul təklifini artırır. 

Pul multiplikatoru pul bazasının bir vahid artdığı 
təqdirdə pul təklifinin (ölkədə pulun miqdarının) nə qədər 
artacağını göstərir. 

Gündəlik multiplikatordan başqa, depozit və kredit 
multiplikatorundan da istifadə etmək olar. 

Depozit multiplikatoru pul bazasının bir vahid 
artdığı təqdirdə kommersiya banklarında depozitlətin 
maksimum nə qədər arta biləcəyini göstərir. 
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Kredit multiplikatoru pul bazasının bir vahid 
artdığı təqdirdə əhaliyə bank kreditlərinin məbləğinin 
maksimum nə qədər arta biləcəyini göstərir. 

 
 

 Pul siyasəti: məqsədi və alətləri 
 

Pul siyasəti müasir makroiqtisadi siyasətin ən 
mühüm elementidir. 

Pul siyasəti (onu bəzən monetar da adlandırırlar) - 
ölkənin monetar orqanları tərəfindən nəzərdə tutulan 
məqsədlərə çatmaq üçün istifadə etdikləri və tədavüldə 
olan pulun miqdarına təsir edən tədbirlər kompleksidir. 

Pul-kredit siyasətini Mərkəzi Bank həyata keçirir və 
pul tədavülünü xüsusi alətlərin – məcburi ehtiyatlar 
norması, uçot dərəcəsi, açıq bazarda əməliyyatlar, pul 
targetləşməsi (pul targetləşdirməsi – tədavüldə pul küt-
əsinin ayrı-ayrı komponentləşdirilməsi (yuxarı və aşağı 
hədlər)), lombard kreditləməsi, valyuta müdaxiləsi və 
sterilləşdirilməsinin köməkliyi ilə tənzimləyir. 

Tipik inzibati tənzimləmə alətlərinə aiddir: kvotalar; 
lisenziyalar; standartlar; göstərişlər; icazələr; minimum 
əməkhaqqının müəyyənləşdirilməsi; qiymətlərin dondurul-
ması; rentabellik normativlərinin, ticarət əlavələrinin son 
hədd əlavələrinin müəyyənləşdirilməsi; valyuta məhduiy-
ətlərinin tətbiq edilməsi (məsələn, ixracatçıların valyuta 
satış pullarını mütləq Mərkəzi Banka satmaları, dife-
ensiallaşdırılmış valyuta kurslarının müəyyənləşdirilməsi). 
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Hüquq tənzimləmə metodları dövlət tərəfindən 
firmalar və istehlakçılar üçün iqtisadi “oyun” qaydalarının 
müəyyənləşdirilməsindədir. 

Hüquqi və inzibati tənzimləmə metodları ilə yanaşı 
hərdən daha bir qeyri-iqtisadi tənzimləmə metodundan – 
mənəvi inandırmadan istifadə olunur. Bu üsul hökumətin 
nüfuzuna, ədalətə və inandırma gücünə əsaslanır (dövlətin 
ölkə idxalçılarını müvəqqəti olaraq xaricdən alışları 
azaltmağa, əhalini isə yalnız ölkə istehsalı olan məhsulları 
almağa çağırışları). 

Pul siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi 
Mərkəzi Bankın ən mühüm funksiyasıdır. O, ölkədə pul 
təklifi həcminə və onun vasitəsilə istehsalın və məş-
ğulluğun səviyyəsinə real təsir imkanlarına malik olub, 
komersiya banklarının izafi ehtiyatlarının həcmini 
tənzimləyir.  

Mərkəzi Bankın sərəncamında olan əsas alətlərə 
daxildir: 

• rəsmi ehtiyat tələblərinin tənzimlənməsi; 

• açıq bazarda əməliyyatlar; 

• faizin uçot dərəcəsi ilə manipulyasiya edilməsi 
(diskont siyasəti). 

Ölkədə bu və ya digər dövrdə yaranan iqtisadi 
vəziyyətdən asılı olaraq Mərkəzi Bank ucuz və ya bahalı 
pullar siyasəti aparır. 

Ucuz pul siyasəti bir qayda olaraq iqtisadi tənəzzül 
və yüksək işsizlik səviyyəsi vəziyyəti üçün səciyyəvidir. 
Onun məqsədi məşğulluğu artırmaq üçün kreditləri daha 
ucuz və asan əldə etməkdir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün 
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hansı tədbirlər lazımdır? Birincisi, faizin uçot dərəcəsinin 
azaldılması kommersiya banklarını Mərkəzi Bankdan daha 
çox borc götürməyə və bununla da öz ehtiyatlarını 
artırmağa sövq etməlidir. İkincisi, Mərkəzi Bank dövlətin 
qiymətli kağızlarını açıq bazarda almaqla kommersiya 
banklarının ehtiyatlarını artırır. Üçüncüsü, Mərkəzi Bank 
məcburi ehtiyat tələbləri normasını azaldır və eyni zaman-
da pul təklifi multiplikatorunu artırır. 

Bahalı pul siyasəti məcmu xərcləri və inflya-
siyanın tempini azaltmaq üçün pul təklifini məhdudlaşdır-
maq məqsədi güdür. Ona aşağıdakı tədbirlər daxildir: 

1) Faizin uçot dərəcəsinin artırılması; bu, kommer-
siya banklarını Mərkəzi Bankdan borc almağa həvəs-
ləndirmir; 

2) Mərkəzi Bank tərəfindən açıq bazarda dövlətin 
qiymətli kağızlarının satışı; 

3) Ehtiyat tələbləri normasının artırılması; bu da 
izafi ehtiyatları məhdudlaşdırır və pul təklifi multipli-
katorunu azaldır. 

“Dar” və “geniş” pul siyasəti fərqləndirilir. “Dar” 
siyasət dedikdə valyuta bazarına investisiyaların kömək-
liyilə, qısamüddətli faiz dərəcələrinə təsir edən uçot 
siyasəti və digər alətlər vasitəsilə optimal valyuta kursu-
nun əldə olunması nəzərdə tutulur. “Geniş” siyasət təda-
vüldəki pul kütləsinə təsir etməklə inflyasiya ilə müba-
rizəyə yönəlmiş siyasətdir. Birbaşa və dolayısıyla olan 
kredit nəzarəti metodlarının köməkliyi ilə bank sisteminin 
likvidliyi və uzunmüddətli faiz dərəcələri tənzimlənir. 
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Müasir şəraitdə bank sisteminin likvidliyinin tən-
zimlənməsi, sözün ən geniş mənasında, pul tədavülü və 
kreditləşmə həcminin artımı üzərində nəzarəti nəzərdə 
tutur. Təsadüfi deyil ki, bəzi ölkələrdə pul kütləsinin geniş 
göstəricisi baxımından faiz dərəcələrinə deyil, pul küt-
ləsinə təsir (baxmayaraq ki, bu prosesləri bir-birindən ayır-
maq mümkün deyil) daha səmərəli hesab olunmağa başla-
yıb. Pul siyasətinin beynəlxalq cəhəti, yəni valyuta kursu, 
ehtiyatlar, ödəniş balansı məsələləri xüsusi problemi təşkil 
edir. 

 
 

Azərbaycanda nağd pul  
tədavülünün təşkili 

 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-

cu maddəsinin I hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikasının pul vahidi manatdır. Bir manat 100 (yüz) 
qəpikdən ibarətdir. Pul nişanları kağız və metal pul forma-
sında tədavülə buraxıla bilər. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin III hissəsinə müvafiq 
olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan 
başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qa-
dağandır. Mərkəzi Bankın buraxdığı pul nişanları, o 
cümlədən yubiley və xatirə pul nişanları Azərbaycan 
Respublikasının bütün ərazisində nominal dəyərləri ilə hər 
növ ödənişlərin həyata keçirilməsi, hesablara daxil edil-
məsi və pul köçürmələri zamanı hökmən qəbul edilməlidir. 
Manatla qızıl və ya digər qiymətli metallar arasında rəsmi 
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nisbət müəyyən edilmir. Tədavülə buraxılmış pul nişanları 
Mərkəzi Bankın borc öhdəliyidir və onun bütün aktivləri 
ilə təmin edilir.  

Azərbaycan Respublikasının ərazisində nağd pul 
tədavülünün təşkili üçün Mərkəzi Bank aşağıdakıları 
həyata keçirir:  

1. Pul nişanlarına olan tələbatı müəyyənləşdirir; 
2. Pul nişanlarının istehsalını təşkil edir və ya 

hazırlanmasına sifariş verir, onların daşınmasını və saxlan-
masını təmin edir; 

3.  Pul nişanlarının ehtiyatlarını yaradır və həmin 
ehtiyatlara sərəncam verir; 

4.  Mərkəzi Bank və kredit təşkilatları tərəfindən 
nağd pulun saxlanması və inkassasiyası qaydalarını 
müəyyən edir; 

5. Mərkəzi Bankda və kredit təşkilatlarında kassa 
əməliyyatlarının aparılması qaydalarını müəyyənləşdirir;  

6. Tədavülə yararsız olan pul nişanlarının əlamətlərini 
və onların dəyişdirilməsi qaydalarını müəyyən edir və s.  

Yeni nümunəli pul nişanlarının tədavülə buraxıl-
ması haqqında qərarı Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti qəbul 
edir. Mərkəzi Bank tədavülə buraxdığı pulların nomi-
nallarını, ölçüsünü, tərtibatını, mühafizə elementlərini, 
habelə digər bədii və texniki xüsusiyyətlərini müəyyən 
edir.  Mərkəzi Bank müəyyən etdiyi qaydada və qiymət-
lərlə buraxdığı yubiley və xatirə pul nişanlarının satışını 
təşkil edir.  Mərkəzi Bank qiymətlər miqyasının dəyiş-
dirilməsi (denomenasiya) ilə əlaqədar yeni pul nişanlarının 
tədavülə buraxılması haqqında qərarı müvafiq icra ha-
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kimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla qəbul edir. Deno-
menasiya halları istisna olmaqla, Mərkəzi Bank tədavüldə 
olan kağız və metal pulun yeni nümunəli pul nişanlarına 
dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul edir.  Mərkəzi Bank 
tədavüldə olan pul nişanlarının dəyişdirilməsi haqqında 
qərarını, habelə yeni pul nişanlarının təsvirini və pulların 
dəyişdirilməsi qaydaları haqqında məlumatı kütləvi infor-
masiya vasitələrində dərc etdirir. Yeni pul nişanlarının 
tədavülə buraxılması ilə əlaqədar pulların dəyişdirilməsi 
zamanı dəyişdirilmənin məbləğləri, yaxud subyektləri üzrə 
hər hansı məhdudiyyətə yol verilmir. Dəyişdirilməli olan 
pul nişanları Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi müddətdə, 
lakin bir ildən az olmamaq şərti ilə qanuni ödəniş vasitəsi 
sayılır. Həmin müddətdən sonra pul nişanları Mərkəzi 
Bank tərəfindən müddətsiz olaraq dəyişdirilir.  

 
 

 Kreditin mahiyyəti 
 
 Krediti, latın ifadəsi olub – greditam-gredere, 

yəni etimadetmə və ya inanma mənasına gəlir. Kredit 
ilə mübadilələrin aparılması iqtisadi inkişafın ən son 
mərhələsini təşkil edir. Yəni, əvvəllər insanlar malı mal 
ilə mübadilə etmişlər (barter əməliyyatı), sonralar isə 
pul meydana çıxmışdır. Nəhayət, kredit, yəni qarşılığı 
gələcəkdə ödənəcək və etimad üzərində qurulmuş bir  
tədiyyə forması olaraq ortaya çıxmışdır. Kredit alanın  
sadəcə ödəmə arzusu yetərli deyil, eyni zamanda 
kreditin məbləği qədər və hətta ondan yuxarı məbləğdə 
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qarşılığı  və ya təminatı olmalıdır. Kredit etimad və ya 
təminata söykənən bir əməliyyatdır. Kredit qənaət edilən 
pulların bazara axmasına və malların ən faydalı şəkildə 
istifadəsinə yardımçı olur. Kredit əldəki pul ilə gələcəkdə 
ələ keçəcək pulun mübadiləsidir. Kreditverən pul verib, 
ödəmə vədi almaqda, kreditalan isə pul alıb ödəmə vədi 
verməkdədir. Pul sonsuz likvid olduğuna görə pul ilə 
istənilən mal və xidmət satın alına bildiyinə görə, kredit, 
kreditverənin bu gün mal və xidmət satın almadan əl 
çəkərək gələcəkdə mal və xidmət satın almasını, kredi-
talanın isə gələcəkdə mal və xidmət satınalmadan əl 
çəkərək bu gün mal və xidmət satınalmasını mümkün 
edir. Kredit gələcək gəlirlər hesabına xərcləmək imkanı 
verməklə yanaşı, iqtisadiyyatda satınalma gücünün 
artmasma, mübadilə həcminin genişlənməsinə səbəb olur.  

Borcalan isə kredit münasibətlərinin kredit götürən 
və aldığı borcu qaytarmalı olan tərəfdir. Tarixən borc-
alan kimi resurslara əlavə tələbatı olan ayrı-ayrı şəxslər 
çıxış edirdilər. Bankların yaranması ilə təkcə kreditorların 
təmərküzləşməsi deyil, həm də borcalanların tərkibinin 
əhəmiyyətli genişlənməsi baş verir. Müasir dövrdə bank-
lardan başqa, borcalan kimi müəssisələr, əhali və dövlət 
də çıxış edir. Borcalanı kreditordan bir neçə cəhət 
fərqləndirir. Ən əvvəl borcalan bütün hallarda borc 
götürdüyü resursların müvəqqəti istifadəçisidir. Digər 
tərəfdən borc götürülən vəsaitlər həm istehsal, həm də 
tədavül sahəsində tətbiq edilir. Borcalandan fərqli olaraq 
kreditor borc verdikdə mübadilə mərhələsində çıxış edir 
və istehsalda iştirak etmir. Üçüncü tərəfdən borcalan həm 
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müvəqqəti istifadəyə götürdüyü dəyəri geri qaytarır, həm 
də borc faizini ödəyir. Eyni zamanda borcalan 
kreditordan iqtisadi cəhətdən asılıdır. Lakin bu asılılıqlar 
borcalanın kredit sövdələşməsində tamhüquqlu tərəf kimi 
əhəmiyyətini inkar etmir. Borcalansız, kreditor da olmur. 
Borcalan borc götürdüyü resurslardan elə istifadə etməlidir 
ki, vaxtında və tam həcmdə borcu faizlə birlikdə qaytara 
bilsin. Məhz bu mənada borcalan məhsuldar qüvvədir və 
müvəqqəti istifadəyə verilmiş resursların səmərəli tətbiqi 
borcalandan asılıdır. Kreditorla borcalan yerlərini dəyişə 
də bilər. Müasir təsərrüfatda eyni subyekt eyni vaxtda 
kreditor və borcalan kimi çıxış edə bilər. Kredit müna-
sibətlərinin digər ünsürü kreditordan borcalana, sonra isə 
borclardan kreditora keçən obyektdir. Obyekt kimi də-
yərin borc verilən hissəsi çıxış edir. O ilk növbədə real-
laşdırılmamış dəyər kimi çıxış edir. Kreditor tərəfindən 
müvəqqəti sərbəst dəyərin meydana gəlməsi dəyər hə-
rəkətinin ləngidiyini göstərir. Kreditin vasitəsilə hərəkəti 
müvəqqəti olaraq dayanmış dəyər yeni sahibə keçməklə 
öz hərəkətini bərpa etmiş olur. Bununla bərabər 
kreditorla borcalan arasında hərəkət edən dəyər təkrar 
istehsal prosesini sürətləndirmək qabiliyyətinə yiyələnir. 
Kredit vasitəsilə hərəkət edən dəyər təsərrüfat fondlarının 
fasiləsiz dövranı üçün zəmin yaradır, onların hərəkətində 
boşdayanmaları aradan qaldırır və son nəticədə təkrar 
istehsal prosesini sürətləndirir. Eyni zamanda kredi-
tordan borcalana keçməklə dəyər öz mövcudiyyətini 
qoruyub saxlayır. Dəyərin qorunub saxlanması onun 
borcalanın təsərрüffatında tətbiqi prosesində baş verir, 
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çünki borcalan kreditora eyni dəyərə və istehlak dəyərinə 
malik ekvivalenti qaytarmalıdır. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, iqtisadi 
məfhum kimi kreditin əsasını geri qaytarılma təşkil edir. 
Geri qaytarılma kreditin ümumi xüsusiyyətidir və buna 
görə də kredit münasibətlərinə xas olan müəyyənedici 
cəhətdir. Geri qaytarılma dəyər dövranının başa çat-
masına əsaslanır. Dəyər dövranının sona çatması geri 
qaytarılma üçün zəmin yaradır. Geri qaytarılma kredit 
sövdələşməsi iştirakçılarının bağladığı müqavilədə öz 
hüquqi əsasını əldə edir. 

Deyilənlərdən kredit anlayışı və onun mahiyyəti 
haqqında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kredit dəyərin 
kreditorla borcalan arasında geri qaytarılma əsasında hə-
rəkətidir və bununla əlaqədar kreditorla borcalanın 
arasında yaranan iqtisadi münasibətlər toplusudur. 

 
 

 Kreditin prinsipləri 
 

Kredit münasibətləri zamanı tərəflər müəyyən 
prinsiplərə riayət etməlidirlər: qaytarılmaq,  müddətlilik,  
ödənclik və  təminat prinsiplərinə.  

Kreditin qaytarılmalı olması onun mahiyyətindən 
irəli gəlir, yəni verilən vəsait geri qaytarılmalı olmasa o, 
heç kredit adlanmazdı. Bir iqtisadi kateqoriya kimi kredit 
əmtəə-pul münasibətlərinin digər iqtisadi kateqo-
riyalarından bilavasitə bu xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Bazar 
münasibətləri şəraitində bu xüsusiyyət daha kəskin xa-
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rakter daşıyır. Kreditin qaytarılmalı olması borcalanda 
və borcverəndə ciddi maddi məsuliyyət aşılayır. 
Qaytarılmalı məfhum mücərrəd xarakter daşıdığından 
kreditləşmə prosesində bu məfhum daha dəqiqləşdirilir. 
Yəni kredit müddətlilik prinsipi əsasında həyata keçirilir. 
Bu o deməkdir ki, kredit konkret müəyyən olunmuş 
müddətlərdə qaytarılmalıdır. Müddətlilik prinsipi onu 
tələb edir ki, borc vəsaiti borc- alanın dövriyyəsində 
müəyyən müddət iştirak etməlidir və bu müddət başa çat-
dıqdan sonra o geri qaytarılmalıdır.  

Müddətlilik - yəni borcun əvvəlcədən müəyyən edil-
miş müddətdə geri qaytarılması - borcdan səmərəli istifadə 
olunduğunu göstərir. Kreditin müəyyən olunmuş müd-
dətdə geri qaytarılmaması əsassız olaraq müəssisənin döv-
riyyəsində borc vəsaitinin iştirakından xəbər verir və pul 
tədavülünə mənfi təsir göstərir. Bankların kommersiya 
prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərdiyi bir şəraitdə bu 
prinsipin əhəmiyyəti daha da artır. 

Kreditin ödənilmə müddətləri tərəflər arasında 
bağlanan müqavilədə əks olunur. Müddətlilik prinsipinə 
əməl etməyən borc alanlara iqtisadi sanksiyalar tətbiq 
edilir - əsasən faiz səviyyəsi yüksəldilir və gələcək kre-
ditləşmədə borcalanın intizamsızlığı nəzərə alınır. 

Kreditin vacib prinsiplərindən biri onun ödəncli 
olmasıdır.  Bu o deməkdir ki, kredit nəinki müəyyən 
olunmuş müddətdə tam qaytarılmalıdır, həmçinin kre-
ditdən istifadəyə görə ödənc-faiz ödənilməlidir. Kreditin 
ödəncli olması borcalanda kreditdən səmərəli istifadə 
etmək məsuliyyəti aşılayır, onda daxili resursları artırmaq 
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marağı oyadır. O kreditdən elə istifadə etməyə çalış-
malıdır ki, əldə etdiyi nəticə nəinki kreditin geri qay-
tarılmasını, kreditə görə faizlərin ödənilməsini təmin 
etsin, həmçinin özünə gəlir gətirsin. Ödənclik kreditor 
üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kreditor ödənclilik 
əsasında öz müstəqilliyini və gəlirliliyini təmin edir, re-
surslarını artırır. Ödəncliliyin iqtisadi mahiyyəti ondadır 
ki, kreditdən istifadə nəticəsində əldə edilən gəlir borcları 
ilə kreditor arasında bölüşdürülür. 

Ssuda kapitalına görə əldə edilmiş illik gəlirin 
verilmiş kreditin məbləğinə nisbəti kimi müəyyən edilən 
ssuda faizi norması kredit resurslarının qiyməti kimi 
meydana çıxır. Bank kreditinə görə faiz stavkaları müəy-
yənləşdirilərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: faiz 
şəklində gəlir gətirən kredit qoyuluşu və digər aktiv əmə-
liyyatların həcmi;  bankın öz müştərilərinə depozit hesab-
lara görə verdiyi orta faiz dərəcəsi;  bankın aktiv 
əməliyyatları üzrə faiz stavkası;  bankın kredit resursları-
nın quruluşu; bank kreditlərinə olan tələb və təklif; 
kreditin təminatlılığından asılı olaraq risk səviyyəsi;  infl-
yasiya prosesinin tempi, ölkədə pul tədavülünün stabilliyi;  
istehsalın mövsümliyi və s. 

Kreditin vaxtında və tam qaytarılması şərtlərindən 
biri də kreditin təminatlı olmasıdır. Təminatlılıq prinsipi 
kimi kreditin ödəniş vaxtı çatarkən, kredit ödənilmədikdə 
onun ödənilməsini təmin edən faktor başa düşülür. 
Əvvəllər kreditin təminatı kimi əsasən mal materialla-
rından istifadə edilirdi, yəni kreditlər vaxtında ödə-
nilmədikdə kreditor öz borcunu və faizlərini həmin-
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maddi qiymətlilərin reallaşdırılması vasitəsilə təmin 
edirdi. Bazar münasibətlərinə keçid kreditin bu prin-
sipinin də mahiyyətini dəyişdirmişdir. Son illərə qədər 
kreditin təminatlılığı dedikdə onun maddi qiymətlilərlə 
təmin olunması, yəni kredit müqabilində onun dövriy-
yəsində material qiymətliləri mövcudluğu başa düşülürdü. 
Bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar təminatın digər 
formalarından ödəmə qabiliyyətli müştərilərin zəmanəti, 
havadarlığı, sığorta polisi və s.-dən istifadə edilir. Təmi-
natlılıq borcun vaxtında və tam ödənilməsinin qarantı 
olmaqla borcalanın kreditora verdiyi hüquqi cəhətcə 
rəsmiləşdirilmiş öhdəlik forması xarakteri daşıyır. 

Kreditləşmə prosesində diferensial münasibət prin-
sipindən də istifadə edilir. Bu prinsip əvvəllər borcalan-
ların yaxşı və pis işləməsindən asılı olaraq tətbiq edilirdi. 
Yaxşı işləyən müştəri güzəştli qaydada kreditləşdirilir, pis 
işləyənlərə isə kredit cəzaları tətbiq edilirdi.  

Hal-hazırda kreditləşmə müştərinin kredit qa-
biliyyəti əsasında həyata keçirilir. Bu prinsipə görə kredit 
ehtiyacı olan müştərilərə deyil, kredit qabiliyyətli müştəri-
lərə verilir. 

 
 

Kreditin funksiyaları və rolu 
 

Kredit cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin in-
kişafını əks etdirən tarixi kateqoriyadır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kredit borc 
kapitalının, yəni borca verilmiş pul kapitalının hərəkət 
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formasıdır. O, kreditverənlər və borcgötürənlər arasında 
münasibətləri ifadə edir və bu zaman azad pul kapitalının 
borc kapitalına çevirilməsini təmin edir. 

Kreditin mahiyyətinin ən yığcam ifadəsi onun 
funksiyalarıdır. Bazar iqtisadiyyatında kredit aşağıdakı 
əsas funksiyaları yerinə yetirir: 

• birincisi, pul kapitalının toplanması və 
səfərbər edilməsi funksiyasını ki, bu da tarixən ictimai 
istehsal çərçivələrini xeyli genişləndirməyə imkan 
yaratmışdır; 

• ikincisi, pul kapitalının təkrar bölgüsü funk-
siyasını. Buna səbəb əhalinin sərbəst pulları, müəs-
sisələrin mənfəətləri və dövlətin gəlirləri borc kapitalına 
çevrilir və kredit mexanizmi vasitəsilə və ödənişlilik va 
qaytarılmaq şərtilə istehsalın ən gəlirli sahələrinə və ya 
milli iqtisadiyyatın ən prioritet bölmələrinə təkrar 
bölünür; 

• üçüncüsü, kredit tədavüldə nağd pulların kre-
dit pulları - veksellər, çeklər və banknotlarla əvəz-
lənməsi hesabına tədavül məsrəflərinin azalmasına 
səbəb olur. 

Kreditin inkişafı prosesində banklar və hesab-
laşma mərkəzləri vasitəsilə nağdsız dövriyyənin qabaq-
layıcı artımı baş verir, bank hesablarının və əma-
nətlərin (kredit kartları, depozit sertifikatları və 
müxtəlif hesab növləri) istifadəsinin müxtəlif növləri 
yaranır, pul tədavülü prosesi sürətlənir; 
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• dördüncüsü, kredit kapitalın təmərküzləşməsi 
və mərkəzləşməsi prosesinin sürətləndirilməsi üçün 
mühüm vasitədir. O, rəqabət mübarizəsində fəal istifadə 
olunur, firmaların bir-birini udmasına, bir-biri ilə 
birləşməsinə rəvac verir və bununla da fərdi müəssisə-
lərin səhmdarlar cəmiyyətləri və yoldaşlarına çev-
rilməsinin amillərindən biri kimi çıxış edir; 

• beşincisi, bazar iqtisadiyyatında kredit iqtisa-
diyyatın tənzimlənməsi mexanizmi kimi istifadə olunur. 
İqtisadiyyatın kreditlə tənzimlənməsi - dövlətin kreditin 
həcmini və dinamikasını optimallaşdırmaq, borc kapi-
talı bazarını və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatını tənzim-
ləmək məqsədilə həyata keçirdiyi tədbirlər məcmu-
sudur. 

 
 

 Kreditin formaları 
 
Müasir kreditləşmə formalarından əvvəl uzun-

müddətli müxtəlif kredit formalarının yaranması dövrü 
olmuşdur. İlk kreditləşmə formalarından biri sələmçi 
kreditidir ki,  bu çox qədim dövrlərdə yaranıb və hazır-
da da iqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş inkişaf etməkdə 
olan bir sıra ölkələrdə anaxronizm kimi qalmaqdadır. 
Adi əmtəə mənimsənilməsini əvəzləmiş sələmçi krediti 
pul şəklində həyata keçirilir və kredit sövdələşməsi 
nəticəsində sələmçinin kapitalının artmasını nəzərdə 
tuturdu. Beləliklə, gəlir əldə olunması hələ onda kre-
ditləmənin məqsədi olmuşdur. Bu, sələmçiliyin ayrıca 
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sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsinə çevrilməsindən və onun 
əsasında sonradan bankların və digər kredit müəs-
sisələrinin müasir növlərinin inkişaf tapdığını söyləməyə 
əsas verir. 

Uzun müddət mövcud olmasına və inkişaf 
etməsinə baxmayaraq, sələmçi krediti istehsal münasi-
bətlərinin kapitallaşması şəraitində bir sıra səbəblərdən 
istehsalın borc vəsaiti ilə təmin edilməsi probleminin 
həlli üçün zəmin ola bilmədi: 

• birincisi, sələmçi krediti əsasən borcalanların 
şəxsi tələbatlarının təmin edilməsi üçün verilirdi; 

• ikincisi, inkişaf etmiş sələmçi kapitalı bazarı 
yox idi, çünki sələmçi qismində ayrı-ayrı fərdlər, ya da 
kiçik mübadilə məntəqələri çıxış edirdi; 

• üçüncüsü, sələmçi krediti əsasən ekstremal 
şəraitdə şəxsi tələbatların ödənilməsinə yönəldiyindən 
(vergilərin, borcların və s. ödənilməsi), o, çox yüksək 
faizlə (200% qədər və daha artıq) verilirdi. 

Əmtəə istehsalçıları sələmçi kreditinə müraciət 
etmək məcburiyyətində olanda, onlar istər-istəməz 
yüksək faiz problemi ilə üzləşirdilər və əldə olunmuş 
gəlirin praktik olaraq hamısı sələmçiyə çatırdı. 

Bu səbəblərdən inkişaf edən kapitalist istehsalı 
kredit münasibətlərinin xarakterinin və onların təzahür 
formalarının dəyişilməsi və təkmilləşməsinə kəskin 
ehtiyac duyurdu. Kapitalist istehsalına keçidlə əlaqədar 
xeyli inkişaf tapmış növbəti kredit münasibəti forması 
əmtəə formasmda olan kommersiya kreditidir. 
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Kommersiya krediti əmtəəni borca, ödənişin 
təxirə salınması ilə satışını nəzərdə tutur. Belə kreditin 
aləti bank vasitəsilə ödənilən vekseldir. 

Kommersiya kreditinin əsas məqsədi əmtəənin və 
ondakı mənfəətin realizə olunması prosesini sürətlən-
dirməkdir. Praktikada belə kreditin xüsusiyyəti borc 
kapitalının sənaye kapitalı ilə qovuşmasıdır ki, nəticədə 
kommersiya kreditinin həcmi sənaye və ticarət kompa-
niyalarında olan sərbəst kapitalın məbləği ilə məh-
dudlaşır. 

Kommersiya kreditindən istifadəyə görə olub, 
əmtəənin qiymətinə və vekselin məbləğinə daxil olan 
faizlər sələmçi kreditindəkindən xeyli aşağıdır və bir 
qayda olaraq bank kreditindəkindən də aşağıdır, çünki 
sonuncunun əsas məqsədi mənfəət götürməkdir. 

Kommersiya kreditinin forması yaranmaqda 
olan kapitalizmin tələbatlarına, əvvəlkilərlə müqayi-
sədə, daha çox uyğun gəlirdi, çünki o, kapitalist əmtəə 
münasibətlərinin özünün təbiətindən irəli gəlir. Lakin 
əmtəə formasında olması səbəbindən bu kreditin bir 
sıra ciddi məhdudluqları üzə çıxır: 

• birincisi, kommersiya krediti fəaliyyətdə olan bir 
kapitalist tərəfindən digərinə yalnız onun əmtəə kapi-
talı həcmində verilə bilər, özü də bu, ehtiyat kapitalının 
həcmi ilə məhdudlaşır, halbuki kreditə tələbat daha 
yüksək olur; 

• ikincisi, kommersiya krediti yalnız həmin anda 
müvafiq əmtəəyə ehtiyacı olana verilə bilər; 

• üçüncüsü, kommersiya kreditindən istifadədə 
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müddətə görə də məhdudiyyət var, çünki öz təbiətinə 
görə o, qısamüddətlidir. Kreditə tələbat isə uzun-
müddətli ola bilər. 

Kommersiya krediti pul formasında verildikdə 
bir sıra məhdudiyyətlər olur. Onlar kreditverən 
müəssisənin sərbəst pul vəsaitlərinin həcminin borcalan 
müəssisənin pul vəsaitlərinə tələbatı ilə üst-üstə düş-
məməsi, bir də kreditverənin krediti verə biləcəyi 
müddətlə krediti alan üçün lazım olan müddətin üst-
üstə düşməməsi ilə şərtlənir. Kommersiya kreditinin 
mühüm roluna və geniş yayылмасынa baxmayaraq, o, 
əmtəə təbiətli olmasынa və qeyd olunmuş məhdudiy-
yətlərə görə müasir kapitalist sənayesinin tələbatlarını 
tam ödəyə bilmir. 

Beləliklə, nəzərdən keçirilmiş kreditləшmə forma-
larından heç biri istehsalın lazımi həcmdə və lazımi 
müddətlərə kredit resursları ilə kütləvi və müntəzəm 
doldurulmasını təmin etmək iqtidarında deyil. 

Чохчешидли əmtəə istehsaлы şəraitində kredit 
müəyyən tələblərə cavab verməli və: 

• kütləvi; 
• müntəzəm; 
• kreditin qiyməti və müddətinə görə əlyetər; 
• həcminə görə qənaətbəxş olmalıdır. 
Bütün bunlar yeni kreditləшmə formasынын - bank 

kreditinin yaranmasını və inkişaf etməsini şərtləndirdi 
ki, hazırda o, bazar şəraitində aparıcı kredit müna-
sibətləri formasıdır. 
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Bank krediti - banklar və lisenziyası olan digər 
maliyyə-kredit təşkilatları tərəfindən istənilən təsərrüfat 
subyektlərinə borc pul şəklində verilən kreditdir. 

Banklar kredit və ödənişlərdə vasitəçilik funk-
siyasını yerinə yetirirlər. Öz vasitəçilik funksiyalarını 
yerinə yetirmək üçün banklar kapital bazarında olan 
müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərini cəmləyir və əlavə 
resursların cəlb edilməsinə tələbatı olan sahələrə və 
müəssisələrə yönəldirlər. Məhz buna görə də bank 
krediti kommersiya kreditinin məhdudluğunu aradan 
qaldırmır və bir sıra mühüm üstünlüklər əldə edir: 

• ehtiyat kapitalların həcmi ilə məhdudlaşmır; 
• istənilən istiqamətə yönəldilir, yəni ondan sahib-

karlıq fəaliyyətinin istənilən subyekti istifadə edə bilər; 
• həcminin böyüklüyü və müntəzəmliyi səbəbindən 

bank kreditinin uzun müddətə və aşağı faizlə verilməsi 
imkanı yaranır. 

Beləliklə, bank krediti istiqamətlər, məbləğ və 
verilmə müddətlərinə görə kommersiya krediti hüdud-
larını aşaraq əsas kreditləşmə formasına çevrildi. O, 
daha geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Bundan başqa, 
kommersiya kreditləşməsinin həcmi istehsal həcminin 
və ya əmtəə dövriyyəsinin artması və ya azalmasından 
(tənəzzüldən) asılıdır, amma bank kreditinə tələb əsa-
sən iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində borc öhdəlik-
lərinin vəziyyəti ilə müəyyənləşir. Amma iqtisadiyyatın 
tsiklik tərəddüdlərinə hər iki kreditləşmə növü məruz 
qalır. 
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İstehsal prosesində bank kreditləri ikili rol 
oynayır: bir tərəfdən, onlar fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin ödəniş vəsaitlərinin həcmini artıra bilirlər, 
digər tərəfdən isə kapitalı artırırlar. Birinci halda pulun 
borc verilməsindən söhbət gedir ki, bu zaman kredit 
borc öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yönəldilir; 
ikinci halda kapitalın həcmini artırmaq üçün borc 
götürülməsi nəzərdə tutulur. 

Beləliklə, bank kreditləшməsi, birincisi, fəaliy-
yətdə olan kapitalın fasiləsiz dövriyyəsinə rəvac verir, 
ikincisi isə, istehsalın genişləndirilməsi və təkmilləşdi-
rilməsinin güclü vasitəsidir. Hazırda bir neçə növ bank 
kreditləməsi mövcuddur. Onların konkret təzahür 
formaları müxtəlifdir və bir sıra amillərdən, o cümlədən 
kredit sövdələşməsi iştirakçılarının tərkibindən asılıdır. 
Müasir kreditləшmənin səciyyəvi xüsusiyyəti müxtəlif 
bank və kommersiya krediti növlərinin sıx qovuş-
masıdır ki, bu da yalnız müəssisələrin deyil, ayrı-ayrı 
şəxslərin də (istehlak krediti və s.) kreditlənməsində 
təzahür edir. 

İstehlak krediti banklar, ixtisaslaşmış maliyyə-
kredit təşkilatları və ticarət müəssisələri tərəfindən ayrı-
ayrı şəxslərə uzunmüddətli istifadə əmtəələrinin 
(avtomaşın, mebel, məişət texnikası) ödənilməsi üçün 
verilir. 

İstehlak krediti əmtəənin pərakəndəsatış mağa-
zaları vasitəsilə haqqının gec ödənilməsi şərtilə sa-
tılması zamanı kommersiya krediti formasında və ya 
bankların istehlak məqsədləri üçün borc verdiyi zaman 
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bank krediti formasında çıxış edir. İstehlak kreditinin 
maksimum verilmə müddəti bir qayda olaraq üç ildən 
artıq olmur və onun qiyməti xeyli yüksək olur. 

Bu kreditləmə forması əhali istehlak kreditinin 
ödənilməsinə gəlirinin 1/5-ni sərf etdiyi inkişaf etmiş 
kapitalist ölkələrində sabit iqtisadiyyat şəraitində 
xüsusilə inkişaf etmişdir. 

Иpoteka krediti banklar və ya ixtisaslaşmış ma-
liyyə-kredit təşkilatları tərəfindən daşınılmaz əmlakın 
girov qoyulması şərtilə mənzil alınması və ya tikilməsi 
və torpaq alынması üçün uzunmüddətli borc şəklində 
verilir. 

İpoteka kreditləшməsi kənd təsərrüfatında tor-
pağın girov qoyulması şərtilə əsas fondların yeniləş-
dirilməsi üçün geniş istifadə olunur ki, bu da kapitalın 
bu istehsal sahəsində toplanmasına rəvac verir. 

İpoteka kreditləшməsinin səviyyəsi ABŞ, İngiltərə 
və Kanadada xüsusilə yüksəkdir, bu kredit növü üzrə 
faiz iqtisadi konyunkturadan asılı olaraq 10%-dən 
30%-ə qədər və daha yüksək olur. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə istehlak və ipoteka 
kreditlərinin geniş yayılması bir sıra səbəblərlə şərtlənir: 

• birincisi, belə kreditləmə zəruri maddi nemətləri 
kifayət qədər cavan vaxtında əldə etməyə və bunun 
haqqını gələcəkdə ödəməyə imkan verir ki, bu da yaşlı 
nəsillə birgə yaşamaq istəməyən cavan ailələr üçün 
xüsusilə cəlbedicidir; 

• ikincisi, işləyən hər bir kəsə layiq olduğu yaşayış 
səviyyəsini təmin etməyə imkan verir; 
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• üçüncüsü, kapitalist əmtəə istehsalının qarşısında 
duran əsas məsələlərdən birini - əmtəə istehsalçılarının 
hazır məhsulu satması məsələsini həll etməyə kömək 
edir. 

Beləliklə, göstərilən kredit növlərinin istifadə 
edilməsi iqtisadi metodlarla əhalinin ödəniş qabiliyyətli 
tələbini genişləndirməyə imkan verir. Bu, bazar qiymət-
lərinin sabitləşməsinə, həmçinin əsas istehlak əmtəə-
lərinin istehsalı və təklifini yüksək səviyyədə saxlamağa 
kömək edir. 

Dövlət krediti - borcverən qismində dövlət və 
yerli hakimiyyət orqanlarının, kreditalan qismində isə 
əhalinin və özəl biznesin çıxış etdiyi kredit müna-
sibətlərinin məcmusudur. Vəsait mənbəyi qismində 
dövlətin və yerli hakimiyyət orqanlarının maliyyə-kre-
dit qurumları tərəfindən istiqrazlar şəklində buraxılmış 
qiymətli kağızları çıxış edir. 

Dövlət krediti ilə dövlət borcunu fərqləndirmək 
lazımdır. Birinci halda dövlətin maliyyə-kredit qurum-
ları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini kreditləшдирир, 
ikinci halda dövlət özü borc kapitalı bazarından vəsait 
alır. Bu zaman daxili istiqrazlardan gələn gəlirlər büdcə 
kəsirinin və dövlət borcunun maliyyələşdirilməsi üçün 
vergilərdən sonra ikinci mənbə olurlar. 

Dövlətin kredit fəaliyyətinin genişlənməsi nəticə-
sində müxtəlif ölkələrdə tədricən hədsiz böyük dövlət 
borcu yaranır ki, məsələn, ABŞ-da o, 3 trilyon dollar 
təşkil edir. Özü də dövlətin aşağı rentabelli, lakin təkrar 
istehsal üçün zəruri olan sahələrdə (kənd təsərrüfatı, 
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mənzil tikintisi, infrastruktur və b.) kredit fəaliyyətinin 
genişlənməsi həyati əhəmiyyətli və ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafı üçün obyektiv zəruri olan funksiyadır. 

Beynəlxalq kredit borc kapitalının beynəlxalq 
iqtisadi və valyuta-maliyyə münasibətləri sahəsində 
borc kapitalının hərəkəti və fəaliyyəti olub, kredit 
münasibətlərinin yalnız hər bir ölkənin daxilində deyil, 
həm də dövlətlər arasında mövcud olması ilə şərtlənir. 

Beynəlxalq kredit ya əmtəə, ya da pul (valyuta) 
formasında verilir. Bu zaman həm kreditverən, həm də 
borcalan dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar, banklar və 
özəl müəssisələr olur. 

Beləliklə, nəzərdən keçirilmiş bütün kreditləşmə 
formalarından bazar iqtisadiyyatının tələbatlarını 
ödəmək baxımından ən perspektivlisi bank kreditləşmə-
si, yəni pul formasında həyata keçirilən kreditləшmədir. 

 
 

Kreditin funksiyaları 
 

Müasir kredit sistemi ssuda kapitalları bazarında 
fəaliyyət göstərən müxtəlif kredit-maliyyə institutlarının 
məcmusudur. Kreditin mahiyyəti və funksiyaları kredit 
sistemi vasitəsilə reallaşır. 

Kreditin mahiyyəti onun funksiyalarında aşkar olur. 
Öz növbəsində kreditin funksiyası onun mahiyyətinin 
təzahürü, kreditin ictimai təyinatının ifadəsidir. 

Kredit üç əsas funksiyanı yerinə yetirir: 

•  bölüşdürücü; 
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•  emissiya; 

•  nəzarət. 
Bölüşdürücü funksiya - pul vəsaitlərinin qaytarılma 

əsasında bölüşdürülməsidir. Müəssisə və təşkilatlara 
qaytarılma və ödənilmə şərti ilə pul vəsaitlərinin təqdim 
edilməsi prosesində reallaşır. 

Emissiya funksiyası - nağd pulların tədavülü və 
əvəz edilməsi kredit vasitələrinin yaradılmasıdır. Kredit-
ləşmə prosesində ödəmə vasitələrinin yaradılması, yəni 
dövriyyəyə nağd pullarla yanaşı nağdsız formada pulların 
buraxılmasında özünü göstərir. 

Nəzarət funksiyası - iqtisadi subyektlərin fəaliy-
yətinin səmərəliliyinə nəzarəti həyata keçirir. Kredit almış 
subyektin təsərrüfat fəaliyyətinə hərtərəfli nəzarətdə özünü 
göstərir. 

 

 
İpoteka  krediti 

 
İpoteka (yunan sözü olub hypoteka - girov de-

məkdir) girovun bir növü olub, bu zaman girovun obyekti 
həmişə bir qayda olaraq girov qoyanın mülkiyyətində olur. 
İpoteka sözünün özü ilk dəfə olaraq VI əsrdə yunan hökm-
darı Solon tərəfindən istifadə olunmuşdur. Bu mərhələ 
ipoteka kreditinin formalaşmasında birinci addım idi. 
Daha sonra ipoteka krediti anlayışı inkişaf edərək ХIII 
əsrdən başlayaraq Almaniyada bir əsaslı meхanizm kimi 
fəaliyyət göstərməyə başlamış və bazar iqtisadiyyatının 
əsas hissələrindən birinə çevrilmişdir.  
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Azərbaycan Respublikasında İpoteka haqqında 
Qanun 15 aprel 2005-ci ildə qəbul edilmişdir. Ölkədə yaşayış 
mənzillərinin kreditlə satılması şərtlərini müəyyən edən 
«İpoteka haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun tət-
biq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
7 iyun 2005-ci il 252 №-li Fərmanı Qanunun hüquqi olaraq 
qüvvəyə minməsinə səbəb oldu. İpoteka krediti – müvəkkil 
kredit təşkilatı tərəfindən borcalana yaşayış sahəsinin 
alınması üçün məqsədli istifadə, qaytarılmaq, müəyyən müd-
dətə, faizlər ödənilmək və təminatlıq şərtləri ilə verilmiş 
puldur. 

«İpoteka haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əsasən ipoteka öhdəliyinin icrasının təmin 
edilməsi üsulu olaraq daşınmaz əşyaların və rəsmi re-
yestrdə üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınan daşınar 
əşyaların girovudur. Qəbul olunmuş qanuna əsasən dövlət 
və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri, хüsusi 
mülkiyyətdə olan fərdi və çoхmənzilli yaşayış evləri, 
habelə mənzillər ipoteka predmeti ola bilər. Mehman-
хanalar, istirahət evləri, bağ evləri və bu kimi başqa 
tikintilər və binalar ümumi əsaslarla ipoteka predmeti ola 
bilər. İpotekanın predmeti açıq bazarda və ya hərracda 
satıla bilər. Daşınmaz əşyanın ipotekası haqqında müqa-
vilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, daşınar əşyanın 
ipotekası haqqında müqavilə isə daşınar əmlakın rəsmi 
reyestrində qeydə alınır. «Azərbaycan Respublikasında 
ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında» Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 2005-ci il 
299 №-li Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respub-
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likası Milli Bankının nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu 
yaradıldı. 

«Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri 
sisteminin yaradılması haqqında» Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr tariхli 299 
nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublika-
sının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu ya-
radılmışdır. Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditlə-
rinin maliyyələşdirilməsi meхanizmini yaratmaq məq-
sədilə 22 dekabr 2005-ci tariхində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında 
Əsasnamə, «Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı 
nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına 
ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları», «Azərbaycan 
Respublikası Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka 
Fondunun yenidən maliyyələşdirdiyi ipoteka kreditlərinin 
müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən verilməsinə dair 
Standart Tələblər» və sair sənədlər təsdiq edilmişdir. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə 
çatmaq üçün Azərbaycan İpoteka Fondunun əsas funk-
siyaları müvəkkil kredit  təşkilatları tərəfindən verilmiş 
ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi, maliyyə 
vəsaitlərinin cəlb olunması məqsədilə ipoteka ilə təmin 
olunmuş qiymətli kağızların emissiyası, öz fəaliyyətinin 
sabitliyini və likvidliklini təmin etmək üçün maliyyə 
risklərinin idarə edilməsidir.  

İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına verilən 
ipoteka kreditləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 
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• kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir; 

• kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 
verilməlidir; 

• kredit 3 ildən 15 ilədək müddətə verilməlidir; 

• kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 12%-dən çoх 
olmamalıdır; 

• kreditin məbləği kreditin verildiyi tariхə ipoteka 
ilə yüklü edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 70%-
dən çoх olmamalıdır; 

• ipoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ 
borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 50%-dən 
çoх olmamalıdır; 

• kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin 
olunmalıdır; 

• ipoteka saхlayanın hüquqları qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır; 

• kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər 
ay bərabər hissələrlə (annuitent ödənişlər) ödənilməlidir; 

• Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən müəyyən 
olunan digər tələblər. 

 
 

Kredit sistemi  
 

Yığım və investisiyanın müxtəlif şəxslər tərəfin-
dən həyata keçirildiyi bir toplumda yığımların inves-
tisiyaya çevrilməsi, kredit sisteminin varlığını meydana 
çıxarır.  Kredit sistemi şirkət və fərdlərdən əmanətləri 
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(depozitlər) cəlb edir və toplanmış vəsaitləri sonradan 
dövlət, şirkət və fərdlər arasında yenidən bölüşdürür. 
Beləliklə, öz vəsaitlərini təklif edən əmanətçilər (kre-
ditorlar) və bu vəsaitlərə ehtiyacı olanlar (borclular) 
kimi iki qrup yaranır. 

Kredit sisteminin ən vacib çalışma mexanizmi 
borcalma və borcvermə əməliyyatlarını asanlaşdırmaq 
və nizamlı bir şəkildə işləməsini təmin etməkdir. 

 Kredit  sisteminin strukturuna təsir edən başlıca 
amillər: 

•  qurumlarin sayı və ölçüləri; 
•  təklif edilən xidmətlərin xüsusiyyəti; 
•  sektora giriş və çıxış şərtləri (mobilitə); 
•  иstehsal, marketinq və istehlak proseslərinin xüsu-

siyyətləri (şəffaflıq); 
•  texnoloji dəyişikliklər; 
•  qanun dəyişiklikləri; 
•  müştəri seçimləri; 
•  faiz nisbəti; 
•  qloballaşma və qiymətli kağızların geniş istifadəsi. 
Maliyyя vasitəçiliyinin ən çoxsaylı növləri inkişaf 

etmiş ölkələrdə inkişaf etmişdir. Maliyyя vasitəçilərinin 
hər növünün öz fəaliyyət dairəsi və xidmət sferası olsa da 
onlar arasında kəskin rəqabət şəraiti hökm sürür. 
Maliyyя vasitəçilərinin ölkə iqtisadiyyatında və fond 
axıınında rolu həm mütləq, həm də nisbi mənada xeyli 
dəyişməkdədir. Artıq tarixən qədim maliyyя vasitəçiliyi 
olan banklar öz yerlərini digər maliyyя qurumlarına 
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verməkdədir.  Maliyyя aktivləri içərisində pensiya fondları 
və qarşılıqlı fondların xüsusi çəkisi artmaqdadır. Bu proses 
əsasən dezintermediasiya prosesi ilə bağlıdır.  

Bank sistemi ikipilləli təşkil olunur. Ölkənin kre-
dit sisteminin mərkəzində duran Mərkəzi Bank 
“Banklar Bankı”  kimi çıxış edir və  ona iqtisadi baxım-
dan bir çox vəzifə və fünksiyalar verilmişdir. Hər 
şeydən əvvəl, Mərkəzi Bank son kredit instansiyasıdır. 
Qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqdan istifadə edərək 
bank sistemini tənzimləyir, onların iqtisadiyyata təq-
dim etdiyi kreditləri və depozit qəbulunu dolayı yolla 
müəyyən edir. Mərkəzi Banklar dövriyyədəki nağd 
pulun emitentidir və iqtisadiyyata pul təklifinin əsasını 
təşkil edən pul bazasını əlində olan pul siyasəti alətləri 
ilə müəyyən edir. Milli pulun daxili və xarici dəyərini 
qoruyur. Hökumətə maliyyə və iqtisadi məsələlərdə 
müşavirlik edir. Göründüyü kimi, bir dövlət orqanı 
kimi, onun bir çox vəzifələri vardır. 

Kredit - maliyyə qurumlarının ən ilkin və geniş 
yayılmış forması bankların da daxil olduğu depozit insti-
tutlarıdır. Depozit institutu olan kommersiya bankları, 
demək olar ki, bütün ölkələrdə iqtisadiyyatın малий-
йяляшдирилмяси üçün başlıca mənbədir. Banklar fiziki 
şəxslərdən, firmalardan, dövlət orqanlarından tələb edi-
lənədək və müddətli hesablar qəbul edir və öz növbəsin-
də onları kredit olaraq təqdim edir və ya ayrı-ayrı iq-
tisadi subyektlərin qiymətli kağızlarını yerləşdirir, inves-
tisiyaların həyata keçirilməsində iştirak edir.  
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Kommersiya banklarının fəaliyyəti hər bir ölkə-
nin bank qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bəzi ölkələrdə 
onların fəaliyyətinə daha məhdud hüquqi çərçivədə, 
bəzilərində isə bir qədər geniş çərçivədə imkan verilir. 

Hazırda “kredit sistemi” anlayışına iki cəhət 
daxildir: 

1. Kredit sistemi kredit münasibətlərinin, kredit-
ləşmə formaları və metodlarının məcmusu kimi 
(funksional cəhət); 

2. Kredit sistemi borc kapitalları bazarında sərbəst 
pul vəsaitlərini cəmləyən və onları borc verən (institu-

sional cəhət) maliyyə-kredit təşkilatlarının məcmusu kimi. 
Müasir kredit sistemi borc kapitalları bazarının əsas 

hissəsidir və öz növbəsində aşağıdakı əsas institusional 
qruplardan (pillələrdən) ibarətdir: 

1. Mərkəzi (emissiya) Bank. 
2. Bank sistemi: 

• kommersiya bankları; 

• əmanət bankları; 

• investisiya bankları; 

• ipoteka bankları; 

• digər ixtisaslaşmış banklar. 
3. Sığorta bölməsi: 

• sığorta kompaniyaları; 

• pensiya fondları. 
4. İxtisaslaşmış qeyri-bank maliyyə-kredit 

institutları: 

• investisiya şirkətləri; 
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 • maliyyə şirkətləri; 

• xeyriyyə fondları və b. 
Kredit sisteminin dördpilləli strukturu (üçpilləli, 

əgər üçüncü və dördüncü pillələr ixtisaslaşımş qeyri-bank 
maliyyə-kredit institutları adı altında birləşdirilərsə) in-
kişaf etmiş Qərbi Avropa ölkələrinin çoxu, ABŞ və Ya-
poniya üçün səciyyəvidir. Lakin bazar iqtisadiyyatlı ölkə-
lərin kredit sistemləri heç də eyni cür təşkil olunmamışdır. 
Bu və ya digər bölmələrinin və ya pillələrinin inkişaf 
səviyyəsinə görə bu ölkələrin kredit sistemləri bir-birindən 
əsaslı fərqlənirlər. Bu onunla əlaqədardır ki, kredit sis-
temlərinin formalaşması milli iqtisadiyyatın yaranmasının 
müxtəlif dövrlərində baş vermişdi, onların inkişaf prio-
ritetləri isə konkret tarixi şəraitdən asılı olaraq dəfələrlə 
dəyişmişdir. 

Kredit sisteminin ümumi prinsipi aşağı səviyyəli 
bankların (bank sisteminin) fəaliyyətinin Mərkəzi Bank 
tərəfindən nəzarətdə saxlanılması və tənzimlənməsidir. 
Mərkəzi Bank, kredit sisteminin ən yüksək mərhələsi kimi, 
ölkə iqtisadiyyatını ödəniş vasitələri ilə təmin etməli, milli 
pul vahidinin ölkənin daxili bazarında alıcılıq qabiliyyətini 
və xarici bazarla valyuta məzənnəsinin sabitliyini 
dəstəkləməli, həmçinin milli iqtisadiyyatın maraqlarında 
pul-kredit siyasətini aparmalıdır. 
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Qərb ölkələri kredit sisteminin strukturu 
 
Kredit sistemi haqqında danışarkən adətən onun iki 

tərəfı nəzərdə tutulur. Kredit sisteminin bir tərəfini kredit 
münasibətlərinin, kreditləşmənin forma və metodlarının 
məcmusu təşkil edir. İkinci tərəfi isə bankların və mü-
vəqqəti azad olan pul vəsaitlərini akkumulyasiya edib on-
ları borc verən digər kredit-maliyyə institutlarının məc-
musudur. Şübhəsiz, bank sistemi ilə müqayisədə kredit 
sistemi daha geniş məfhumdur, çünki buraya onun aparıcı 
həlqəsi olan banklardan savayı bank, istehlak, kommer-
siya, dövlət, dövlətlərarası kreditlər də daxildir. Onların 
hər birinin öz münasibət formaları və kreditləşmə me-
todları mövcuddur. 

Müasir kredit sistemi aşağıdakı əsas həlqələrdən 
ibarətdir: 

1. Mərkəzi Bank, dövlət və ya qeyri-dövlət bankları. 
2. Bank sektoru: 

• kommersiya bankları; 

• əmanət bankları; 

• investisiya bankları; 

• ipoteka bankları; 

• ixtisaslaşdırılmış ticarət bankları. 
3. Parabank sektoru: 

• investisiya şirkətləri; 

• maliyyə şirkətləri; 

• sığorta şirkətləri; 

• qeyri-dövlət pensiya fondları; 
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• xeyriyyə fondları; 

• ssuda-əmanət assosiasiyaları; 

• kredit ittifaqları. 
Belə bır kredit sistemi strukturu sənaye baxımından 

inkişaf etmış müasir ölkələrin əksəriyyəti üçün səciy-
yəvidir. 

Lakin bu və ya digər struktur həlqələrinin inkişaf 
dərəcəsinə görə, ölkələr bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənir. 

Belə ki, ABŞ-ın kredit sistemi daha çox inkişaf et-
mişdir. Sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələr öz kredit 
sistemlərini formalaşdırarkən ABŞ-ın kredit sisteminə 
əsaslanırlar. 

Qərbi Avropa ölkələrinin kredit sistemində bank və 
sığorta sektorları daha çox inkişaf etmişdir. 

Bununla belə, Almaniyada bank sektoru başlıca ola-
raq kommersiya, əmanət və ipoteka banklarına əsaslanır. 
Fransa üçün isə bank həlqəsinin əsasən depozit kommer-
siya banklarına, investisiya banklarının funksiyasını yerinə 
yetirən işgüzar banklara və əmanət banklarına bölünməsi 
səciyyəvidir. 

Yaponiyanın müasir kredit sistemi müharibədən 
sonrakı dövrdə əsasən ABŞ modelinə uyğun formalaşmış-
dır və müvafıq olaraq üçhəlqəli sistemə malikdir. Şəhər 
(kommersiya), əmanət və investisiya banklarına əsaslanan 
bank sektoru daha çox inkişaf etmişdir. Parabank sek-
torunda yalnız sığorta və investisiya bankları geniş inkişaf 
etmişdir. 
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İnkişaf etməkdə olan əksər ölkələrin kredit sistemi 
bütövlükdə zəif inkişaf etmişdir. Bu ölkələrin əksəriyyə-
tində Mərkəzi Bank və kommersiya bankları sistemi ilə 
təmsil olunmuş ikihəlqəli sistem mövcuddur. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra Asiya, həm-
çinin Latın Amerikası ölkələri (Cənubi Koreya, Sinqapur, 
Tailand, Hindistan, Meksika, Braziliya, Peru) kifayət 
qədər inkişaf etmiş üçhalqalı struktura malikdir və öz 
səviyyəsinə görə Qərbi Avropa ölkələrinin kredit 
sistemlərinə yaxınlaşmaqdadır. 

 
 

Bankların yaranma tarixi  
 

Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin səfərbər edil-
məsi və toplanması, həmçinin onların borc kapitalına 
çevrilməsi və əlavə istehsal tələbatlarının ödənilməsinə yö-
nəldilməsi üçün obyektiv olaraq xüsusi, kapitalların 
iqtisadi məkanın müəyyən nöqtələrinə istiqamətlənməsini 
təmin edən vasitəçi institutlar lazımdır. Belə vasitəçi insti-
tutlar tarixən banklar formasında yaranıb inkişaf etmişlər. 

İlk banklar - «işgüzar evlər» - çox qədimdə Yaxın 
Şərqdə meydana gəlmişdi. Onlar əlbəttə ki, bizim tanış ol-
duğumuz anlamda bank deyildi, lakin hələ Yeni Babilistan 
şahlığında (b.e.ə.VII-VI əsrlər) «işgüzar evlər» bir çox sırf 
bank əməliyyatlarını yerinə yetirirdi. Onlar əmanət 
qoyuluşu və qaytarılmasını, veksellərin uçotu və çeklərin 
ödənilməsini, əmanətçilər arasında nağdsız hesablaşmaları, 
bir də bəzi kredit əməliyyatları növlərini həyata keçirirdi. 
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Müasir tipli bank işi Orta əsrlərdə Avropa ilə Şərq 
ölkələri arasında əksər ticarət yollarının mərkəzi olan 
İtaliyada inkişaf etməyə başlamışdı. İtaliyaya bütün Av-
ropadan kilsənin saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş (papa 
desyatinası) müxtəlif ölkələrin pulları ilə ödənilən pul 
vergiləri axıb gəlirdi. Bu münbit şəraitdə xüsusi sərraflar 
zümrəsi yarandı ki, onlar yalnız bir pulun başqalarına də-
yişdirilməsi və qiymətli əşyaların saxlanılması ilə məşğul 
olur, həm də veksel dövriyyəsinin inkişafına rəvac 
vermişdilər. 

«Bank» məfhumu «banca» (italyanca - sərraf kür-
süsü, pul masası) sözündən olub orta əsrlər italyan sər-
raflarının mübadilə üçün öz pullarını düzdükləri yeri 
bildirirdi. Sərraflar tədricən əməliyyatlarının dairəsini ge-
nişləndirirdilər: sadə pul mübadiləsindən nağdsız ödənişlər 
və veksel dövriyyəsinə qədər. 

XV əsrin əvvəllərində ilk müasir tip banklar: 
Genuyada Müqəddəs Georgi bankı, sonra isə Venesiyada 
və Florensiyada (1587-ci il) banklar yarandı. Təqribən hə-
min dövrdə İtaliyada müasir ikiqat mühasibat uçotu 
sistemi inkişaf tapdı. 

XVII əsrin əvvəllərində İtaliya banklarının prinsip-
ləri əsasında və onlara bənzər tərzdə Amsterdamda (1609-
cu ildə) və Hamburqda (1618-ci ildə) ilk banklar yaradıldı. 
Bu bankların hamısı əsasən ticarətə və pul dövriyyəsinə 
xidmət edirdi və kredit pullarının buraxılması kimi mühüm 
bank funksiyasını yerinə yetirə bilmirdi. Amma elə həmin 
XVII əsrdə Almaniyanın və bir sıra Şimali İtaliya 
şəhərlərinin tacir gildiyaları jirobanklar (ital.-giro - dairə) 



 59 

deyilən qurum yaratmağa başladılar. Bu banklar öz daimi 
müştəriləri arasında nağdsız hesablaşmaları həyata keçi-
rirdilər. Məhz onda veksel əsas nağdsız ödənişin vasitəsi 
kimi geniş yayıldı və tədavül xüsusiyyəti kəsb etdi. Elə 
həmin dövrdə elə ilk banknotlar meydana gəldi. 

Beləliklə, artıq XVII əsrin ortalarına banklar ən 
inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsinə 
çevrilmiş və bu ölkələrin praktik olaraq bütün pul dövriy-
yəsini öz əllərində cəmləşdirmişdilər. Onlar pul bazarında 
borcverənlərlə borcalanların maraqlarını birləşdirən 
maliyyə vasitəçiləri qismində çıxış edirdilər. Bank işi 
sahibkarlıq fəaliyyətinin çərçivəsində borc kapitalının 
səfərbər edilməsi və bölgüsü həyata keçirilən müstəqil 
sahəsinə çevrilmişdir. 

 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  
zamanında Bankların fəaliyyəti 

 
1917-ci ilin fevral ayında Rusiyada baş vermiş 

inqilab nəticəsində hakimiyyət Müvəqqəti Hökumətə 
keçdi. Dövlət Bankı dövlət kredit biletlərinin (rublun) 
emissiyasını əvvəlki kimi davam etdirirdi (sadəcə olaraq 
“Nikolayevka” ları “Kerenka” lar əvəz etdi). 1917-ci ilin 
oktyabrında Rusiyada baş vermiş növbəti inqilab 
nəticəsində hakimiyyət bolşeviklərə keçdi. Bundan istifadə 
edən müstəmləkələr, o cümlədən Azərbaycan müstəqilliyə 
can atmağa başladı. Lakin 1918-ci ilin əvvəlində Rusiya 
bolşeviklərinin əli ilə Bakı Xalq Komissarları Soveti 
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yaradıldı. Əmtəə mübadiləsi sferasında pul nişanlarına 
artmaqda olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə artıq 1918-ci 
ilin yanvar ayından etibarən Bakı Şəhər İdarəsi və Bakı 
Sovetinin şəhər təsərrüfatı tərəfindən “Bakı bonları” 
adlanan kağız pullar dövriyyəyə buraxılmışdır. 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan öz müs-
təqilliyini elan edərək müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq 
Demokratik Respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tini yaratmışdır. İlk dövrdə müstəqil respublikada Rusiya 
pulları və Bakı bonları ilə yanaşı Zaqafqaziya bonlarından 
da geniş istifadə olunurdu. Həmin vaxtda keçmiş Rusiya 
Dövlət Bankının Bakı bölməsi də öz fəaliyyətini davam 
etdirirdi. Lakin artıq 1919-cu il mart ayının 7-də 
Azərbaycan Respublikası hökumətinin qərarı ilə Azər-
baycan Dövlət Bankının (Mərkəzi Bankın) təşkil edilməsi 
təklifi bəyənildi və onun nizamnaməsinin hazırlanması 
Maliyyə nazirinə tapşırıldı. Elə həmin il sentyabr ayının 
16-da Azərbaycan Respublikasının parlamenti Maliyyə 
Nazirliyinin kredit şöbəsi tərəfindən hazırlanmış Azər-
baycan Dövlət Bankının Nizamnaməsini qəbul etdi. 1919-
cu il 30 sentyabr tarixdə isə Azərbaycan Dövlət Bankının 
təntənəli açılışı oldu və həmin gündən etibarən o, 
fəaliyyətə başladı.  

Azərbaycan Dövlət Bankı əsas məqsədi pul dövriy-
yəsini asanlaşdırmaq, ticarət, sənaye və kənd təsərrüfatına 
yardım etmək, habelə pul sistemini möhkəmlətməkdən 
ibarət olan hökumət idarəsi idi. Dövlət Bankının nizamna-
mə (əsas) kapitalı 50000000 rubl idi. Nəzərdə tutulurdu ki, 
hər il bu kapital illik gəlirin 10%-i məbləğində vəsait 
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hesabına artırılacaq. Ehtiyat kapitalı isə 10000000 rubl 
məbləğinə çatana qədər illik gəlirin 20%-i məbləğində, 
sonra isə 10%-i məbləğində vəsait hesabına formalaşdırıl-
malı idi. Ehtiyat kapitalı Bankın əməliyyatları üzrə ya-
ranmış ziyanın örtülməsi üçün yaradılmalı idi. Bu kapital 
da az olduqda əsas kapitaldan istifadə edilməli idi. Öz 
növbəsində əsas kapitalın çatışmayan hissəsi dövlət 
büdcəsi hesabına örtülməli idi. Eyni zamanda Bankın 
saxlanması üçün gəlirin kifayət olmadığı təqdirdə xüsusi 
ehtiyat fondunun yaradılması nəzərdə tutulurdu. Həmin 
fond illik gəlirin 5%-i məbləğində ödəmələr hesabına 
formalaşdırılmalı idi. 

Pul nişanlarının emissiyası səlahiyyəti Dövlət Ban-
kına mənsub idi. Bütövlükdə Demokratik Respublika döv-
ründə Azərbaycanda 2 milyard 345 milyon rubl 
məbləğində pul nişanları emissiya edilmişdir. Milli 
valyutanın dönərliyini təmin etmək məqsədilə hökumət 
Bakı bonu ilə digər valyutaların mübadilə məzənnəsini 
aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir: 

• 1000 rublluq “Kerenka” – 1850 bon (rubl) 

• 500 rublluq “Romanovka” – 1600 bon 

• 100 rublluq “Romanovka” – 350 bon 

• 1 ingilis funt-sterlinqi – 310-315 bon 

• 1 ABŞ dolları – 280 bon 

• 1 fransız frankı – 8-10 bon 

• 1 italyan liri – 7 bon 

• 1 İran tüməni – 125-130 bon 

• 1 türk qızıl lirəsi – 390 bon 
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• 1 rus qızıl onluğu (çervon) – 420 bon və s. 
“Banklar bankı” olan Azərbaycan Dövlət Bankı 

ölkədə mövcud olan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə 
nəzarət edirdi. Ümumiyyətlə, Demokratik Respublika 
dövründə Azərbaycanın pul-kredit sistemi xeyli inkişaf 
etmişdi. Bank təşkilatları ilə yanaşı ölkədə digər kredit 
institutları da fəaliyyət göstərirdi. Belə ki, 1919-cu il         
1 dekabr tarixdən Azərbaycanda əmanət kassaları fəaliyyət 
göstərməyə başlamışdır. Əhalinin əmanətləri üzrə illik faiz 
dərəcəsi 3,6% idi. Eyni zamanda poçt-teleqraf təşkilatları-
nın bazasında fəaliyyət göstərən poçt-teleqraf kassaları da 
öz fəaliyyətlərini genişləndirmişdi. Mərkəzi kassalar keç-
miş rus əmanət kassalarının borclarını ödəmək üzrə öhdə-
lik götürərək hər həftə hər kitabça üzrə əhaliyə 200 rubl 
ödəyirdi. Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi ilə isə 
ipoteka bankları, xüsusi ssuda-əmanət kassaları və ssuda-
əmanət ittifaqları (1919-cu il 1 oktyabr tarixdən fəaliyyət 
göstərirdi) məşğul olurdu. 

Lakin 1920-ci il 28 aprel tarixdə bolşevik Rusiyası-
nın Azərbaycanı istila etməsi nəticəsində dövlətin müstə-
qilliyi formal olaraq saxlanılsa da (Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikası adı ilə), ölkənin mövcud pul-kredit 
sistemi məhv edildi. Maliyyə Komissarlığının 1920-ci il 
31 may tarixli Əmri ilə Azərbaycan Dövlət Bankı Azər-
baycan Xalq Bankı adlandırıldı (qulluqçuların öz vəzifələ-
rində saxlanılması ilə). Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
1920-ci il 9 iyun tarixli qərarı ilə bütün banklar və digər 
kredit təşkilatları milliləşdirilərək Xalq Bankının tərkibinə 
qatıldı. Beləliklə də bank işi dövlətin müstəsna inhisarına 
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keçdi. İnqilab Komitəsinin 1920-ci il 2 avqust tarixli qərarı 
ilə milliləşdirilmiş bütün kredit təşkilatlarının, o cümlədən 
Azərbaycan Dövlət Bankının 1920-ci il 28 aprel tarixə 
qədər yaranmış borcları ləğv edildi. 

Azərbaycan Xalq Bankının əsas vəzifəsi kağız 
pulların (rublların) emissiyası idi. Maliyyə Komissarlığı-
nın tərkibində olan Xalq Bankı xalq təsərrüfatını maliyyə-
ləşdirir və smeta-büdcə işi ilə məşğul olurdu. Hərbi 
kommunizm siyasətinin həyata keçirildiyi vaxtda dövlət 
müəssisə və idarələri arasında pulsuz hesablaşmaların 
tətbiqi Xalq Bankının kredit əməliyyatlarına son qoydu. 
Xalq Bankının hesablaşma mərkəzi kimi rolu minimuma 
endirildi, çünki dövlət büdcəsi ilə bütün hesablaşmalar 
müəssisələrin smeta maliyyələşməsi qaydasında aparılır və 
onların gəliri büdcə hesablarına oturulurdu. Beləliklə, qısa 
müddət ərzində Xalq Bankının mahiyyəti tamamilə 
dəyişdi. O, Mərkəzi Bankdan maliyyə orqanları ilə yanaşı 
büdcə əməliyyatlarına xidmət göstərən orqana çevrildi. 
Təbiidir ki, iki paralel strukturun fəaliyyət göstərməsi 
məqsədəuyğun deyildi. Eyni zamanda Xalq Bankı adlı 
qurumun mövcudluğu bolşeviklərin o zaman qurmaq 
istədikləri pulsuz təsərrüfat xülyası ilə ziddiyyət təşkil 
edirdi. Buna görə də Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
1920-ci il 14 avqust tarixli qərarı ilə “əvvəlki mənada 
dövlət kredit idarəsinə” ehtiyac olmadığı səbəbindən Azər-
baycan Xalq Bankı ləğv edildi və onun olan-qalan bank 
əməliyyatlarını Mərkəzi Büdcə-Hesablaşma İdarəsi həyata 
keçirməyə başladı. 
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Lakin artıq 1921-ci ilin sonlarında bolşeviklər yeni 
iqtisadi siyasət həyata keçirmək zorunda qaldılar. Bununla 
əlaqədar Mərkəzi Bankın da fəaliyyətini bərpa etmək 
lazım idi. Azərbaycan Xalq Komissarları Şurasının 1921-
ci il 16 oktyabr tarixli Qərarı ilə başda Əliağa Həsənov 
olmaqla Azərbaycan Dövlət Bankı yaradıldı və onun 
Maliyyə Komissarlığı tərəfindən hazırlanan Nizamnaməsi 
qəbul edildi. Fəaliyyəti ilə yanaşı ilkin adını da bərpa 
etmiş Dövlət Bankı Milyutinski və Baqratinski küçələrinin 
kəsişməsində yerləşən keçmiş Qafqaz Bankının binasında 
yerləşdirildi. 

1922-ci il martın 12-də Azərbaycanı, Gürcüstanı və 
Ermənistanı özündə birləşdirən Zaqafqaziya Sovet 
Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqı (ZSFSR) təşkil 
olundu. 1922-ci ilin dekabrın 30-da isə ZSFSR Sovet 
Sosialist Respublikaları İttifaqının tərkibinə qatıldı. 
ZSFSR-nin İttifaq Şurasının 1923-cü il 10 yanvar tarixli 
Dekreti ilə Zaqafqaziya vahid pul sisteminə keçdi və 
beləliklə də Azərbaycan Dövlət Bankının pul emissiyası 
sahəsində fəaliyyətinə xitam verildi. Maraqlıdır ki, həmin 
dövrdə Azərbaycan Dövlət Bankını Azərbaycan Milli 
Bankı adlandırmaq təklif edilirdi. Lakin əhalini 
çaşdırmamaq üçün bu fikirdən imtina edilmişdir. Buna 
baxmayaraq mətbuatda (məsələn, “Bakı fəhləsi” qəze-
tində) Azərbaycan Dövlət Bankları tez-tez Milli Bank ad-
landırılırdı. Faktiki olaraq bu respublikanın formal 
müstəqilliyinin də tezliklə heçə endirilməsindən xəbər 
verirdi. Həqiqətən də Azərbaycan Xalq Komissarları 
Sovetinin 1923-cü il 3 iyul tarixli qərarı ilə Azərbaycan 
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Dövlət Bankı Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Bankı 
adlandırılmış və beləliklə də onun Mərkəzi Bank funksi-
yalarına xitam verilmişdir. Düzdür, ilk dövrlərdə Azər-
baycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Bankı kənd təsərrüfatının 
inkişafına yardım etməklə yanaşı pul və əmtəə dövriyyəsi 
məsələlərini də tənzimləyirdi. 

1923-cü ildə SSRİ Dövlət Bankının yaradılması ilə 
əlaqədar onun Bakı bölməsi yaradıldı. 1936-cı ilin 
dekabrında qəbul edilmiş SSRİ Konstitusiyasına müvafiq 
olaraq Azərbaycan SSRİ tərkibinə “suveren” respublika 
kimi daxil oldu. Bundan sonra 1991-ci ilin sonlarına kimi 
mövcud olmuş SSRİ Dövlət Bankının Azərbaycan İdarəsi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

 
 

Qədim Azərbaycan ərazisində  
pul dövriyyəsi 

 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixi hələ antik dövrdən 

başlayır. Antik Azərbaycan dövlətçiliyini sübut edən 
amillərdən biri onun ərazisində mövcud olmuş Albaniya 
(Qafqaz Albaniyası) və Atropatena dövlətlərində zərb 
edilən yerli sikkələrin aşkar edilməsidir. Azərbaycan 
ərazisində tapılan ilk pullar Makedoniyalı İsgəndərin 
(Aleksandrın) dövrünə aiddir. Artıq eramızdan əvvəl III 
əsrin ikinci yarısından beynəlxalq ticarətə qoşulmuş 
albanlar və atropatenalılar daxili bazarın ehtiyaclarını 
ödəmək məqsədilə İsgəndərin gətirilmə sikkələrinə bənzər 
pullar zərb etməyə başladılar. Bu və sonrakı dövrlərə aid 
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“AT” və “ATR” monoqrammalı (numizmatlar bunu 
Atropat və ya Atropatena kimi oxuyurlar) gümüş 
dirhəmlər (draxmalar) Azərbaycan, Gürcüstan və Dağıstan 
ərazilərində geniş aşkar edilmişdir. Alimlər həmin sikkə-
lərin Qəbələdə, Ərdəbildə və başqa yerlərdə olan zərb-
xanalarda basıldığını güman edirlər. Eyni zamanda Alba-
niyada isə Selevkilərin gümüş sikkələrinə bənzədilən 
pulların tədavülü eramızdan əvvəl I-II əsrlərə təsadüf edir. 

III əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ərazisinin 
böyük hissəsi Sasani imperiyası tərəfindən işğal olundu. 
Bununla belə artıq VI-VII əsrlərdə Sasani hökmdarları öz 
gümüş dirhəmlərini Naxçıvanda zərb etdirirdilər. Lakin 
həmin dövrdə Sasaniləri məğlub etmiş Ərəb Xilafəti 
Azərbaycanı da özünə tabe etdi. Xilafət tarixinin ilk 
dövründə (VII-IX əsrlər) pul tədavülü, xüsusilə qızıl və 
mis sikkələrin zərbi mərkəzləşdirilmişdi. Eyni zamanda 
Xilafətin gümüş dirhəmləri Azərbaycanda da zərb edilirdi. 

Xilafətin zəifləməsi və Səlcuq yürüşləri nəticəsində 
başlanan feodal parçalanma artıq X əsrdə Azərbaycanda 
bir sıra faktiki müstəqil olan kiçik dövlətlərin yaranmasına 
səbəb oldu. Digər hökmdardan vassal asılılıqda olan bu 
dövlətlərin sikkələrində (adətən gümüş dirhəmlərində) 
süzerenin adı da göstərilirdi. Belə ki, məsələn, XI əsrdən 
başlayaraq Şirvanşahların Şamaxıda zərb etdikləri 
sikkələrin bir üzündə dini başçı olan Abbası xəlifəsi ilə 
yanaşı süzeren kimi Səlcuq sultanının, digər üzündə isə 
Şirvanşahın adları yazılırdı. Buna baxmayaraq sikkələrdə 
Şirvanşahların adlarının dəbdəbəli ləqəblərlə müşayiət 
olunması onların iri feodal dövlətinin məşhur hökmdarı 
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kimi müstəqilliyini göstərir. Analoji olaraq həmin dövrdə 
Sacilər Bərdədə, Salarilər Ərdəbildə, Şəddadilər Gəncədə, 
Rəvvadilər isə Təbrizdə öz gümüş dirhəmlərini zərb 
edirdilər. XII-XIII əsrlərdə Azərbaycan ərazisində Səlcuq 
və Atabəylər dövlətlərinin də mis dirhəmləri zərb edilirdi. 

XII əsrdə baş verən monqol yürüşləri nəticəsində 
Azərbaycan beşinci monqol üsulu hesab edilən Hülakülər 
(Elxanilər) dövlətinin mərkəzinə çevrildi. Hülakülər 
dövlətinin gümüş dirhəmləri əsasən Naxçıvanda və 
Bərdədə zərb edilirdi. Hülakülər dövlətinin timsalında 
həmin dövrdə sikkə zərbinə Şərqlə Qərbin fərqli 
münasibəti açıq-aydın görünür. Məlumdur ki, orta əsrlər 
dövründə Avropada az qala hər bir feodalın öz sikkəxanası 
mövcud idi və onlar qısamüddətli mənfəət naminə ümum-
dövlət maraqlarını qurban verirdilər. Şərqdə isə xütbə 
oxunuşu mərasimi ilə yanaşı sikkə zərbi də dövlət rəmzi 
hesab olunurdu. Məhz buna görə də XIV əsrdə Hülakülər 
dövləti faktiki olaraq Çobani feodalları tərəfindən idarə 
edilsə də, sikkə zərbi və xütbə oxunuşu mərasimi onların 
adından deyil, Hülakü şahzadələri adından həyata 
keçirilirdi. 

XIV əsrdə Azərbaycan Hülakülər dövlətini məğlub 
etmiş Cəlairilər dövlətinin mərkəzinə çevrildi. Cəlairilər 
öz gümüş dirhəmlərini əsasən Bakıda, Şabranda, Qarqarda 
və Qaraağacıda zərb edirdilər. XIV əsrin sonunda 
Azərbaycan ərazisi Qızıl Orda və Teymuri dövlətlərinin 
biri-digərini əvəz edən hücumlarına məruz qaldı. Bununla 
belə, işğalçılar sikkə zərbinə də xüsusi diqqət yetirməyi 
unutmurdular. Belə ki, məsələn, 1356-cı ildə Təbrizi çox 
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qısa müddətə işğal etmiş Qızıl Orda xanı Canibəy tez bir 
zamanda öz adından şəhəri öz ərazisi kimi və müvafiq ili 
göstərməklə sikkələr zərb etdirmişdi. Lakin son nəticədə 
XV əsrin əvvəlində bu müharibələrdən qalib kimi Teymu-
rilər və onların vassalı olaraq Azərbaycanı zəbt etmiş 
Qaraqoyunlular çıxdı. İlk dövrdə Qaraqoyunlular Astarada 
Teymuri hökmdarlarının adına gümüş təngələr zərb 
edirdilər. Bir qədər sonra isə həmin gümüş təngələr artıq 
özlərini sərbəst hiss edən Qaraqoyunlular hökmdarlarının 
adına Urmda zərb edilirdi. Lakin tezliklə XV əsrin ikinci 
yarısında Qaraqoyunlular dövlətinin süqutu nəticəsində 
Ağqoyunlular dövləti yarandı. Ağqoyunlu sultanları da 
əsasən gümüş təngələr zərb etdirirdilər (məsələn, 
Ərzincanda). Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə 
müstəqilliyinin son dövrünü yaşayan Şirvanşahlar da 
Şamaxıda gümüş təngələr zərb edirdilər. 

XV əsrin əvvəlində Azərbaycan yeni yaranmış Sə-
fəvilər dövlətinin mərkəzinə çevrildi. Səfəvi hökmdarları-
nın müxtəlif dövrlərdə və yerlərdə (Təbriz, Gəncə, Şama-
xı, Ordubad, Naxçıvan) zərb etdirdikləri sikkələr fərqli idi: 
qızıl əşrəfi, iki şahılıq gümüş pul, gümüş məhəmmədi, 
gümüş abbası, gümüş pəncşahı və s. Səfəvilər dövləti 
Şimali və Mərkəzi Avropa dövlətləri ilə çox sıx ticarət 
edirdi. Bunu xüsusilə numizmatik materiallar təsdiq edir. 
Məsələn, Azərbaycanda aşkara çıxarılmış Mirik pul 
dəfinəsi 1541-1572-ci illərdə zərb edilmiş Qərbi Avropa 
talerlərindən ibarətdir. Dəfinədəki sikkələr tərkibinə görə 
olduqca müxtəlifdir: burada Almaniya (Şvabiya, Bohemi-
ya, Bavariya, Friziya, Saksoniya, Köln, Drezden, Nürn-
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berq, Hamburq və s.), Avstriya, İsveçrə (Sürix), Belçika 
(Lyöj) və başqa ölkələrin knyazlıqlarında zərb edilmiş 
sikkələr var idi. 

XVIII əsrin əvvəlində Səfəvilər dövlətinin 
zəifləməsi nəticəsində Azərbaycan əsasən qapalı həyat 
sürən çoxsaylı xanlıqlara parçalandı. Təbii ki, bu dövrdə 
Azərbaycanda vahid pul sistemi yox idi. Demək olar bütün 
böyük şəhərlərdə hər xanın xüsusi mis və gümüş pulu zərb 
olunurdu: məsələn, Şəkidə (Şəki xanlığı) mis fulus və 
gümüş, yarım abbası, Şuşada (Qarabağ xanlığı), Qubada 
(Quba xanlığı), Dərbənddə (Dərbənd xanlığı), Naxçıvanda 
(Naxçıvan xanlığı) və Təbrizdə (Təbriz xanlığı) gümüş 
abbası, Gəncədə (Gəncə xanlığı) gümüş abbası və yarım 
abbası, mis fulus, Bakıda (Bakı xanlığı) mis fulus və s. Bu 
pulların sabit qiyməti də yox idi; hər bir xanlığın pulu 
demək olar yalnız öz ərazisində əsas pul kimi işlədilirdi; 
başqa ərazidə o öz dəyərini xeyli itirirdi. Xanlıqların hərc-
mərcliyi nəticəsində 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında 
bağlanan Tükmənçay müqaviləsinə görə, Azərbaycan iki 
hissəyə bölündü: Şimali Azərbaycan Rusiyanın, Cənubi 
Azərbaycan isə İranın müstəmləkəsinə çevrildi. 

Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibinə 
qatılması sonucunun kapitalizmə qədəm qoyması ilə eyni 
vaxta təsadüf etdi. Belə ki,1860-cı ildə Rusiya imper-
iyasının Dövlət Bankı təsis edildi və artıq bir il sonra onun 
Bakı bölməsi açıldı. Bölmənin əsas məqsədi əmtəə döv-
riyyəsini genişləndirməkdən və kredit sisteminin inki-
şafının sürətləndirilməsindən ibarət idi. Dövlət Bankının 
Bakı bölməsi veksellərin uçotu və yenidən uçotu, malların 
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girovu ilə təmin edilmiş kreditlərin verilməsi və digər 
əməliyyatlar aparırdı. Həmin dövrdə imperiyanın hər 
yerində ödəniş vasitəsi kimi sikkələrlə yanaşı “rubl” 
adlanan dövlət biletləri də istifadə olunurdu. 

Artıq XIX əsrin sonunda Azərbaycan Qafqazın 
digər regionları ilə müqayisədə kapital quruluşuna xas 
olan ən inkişaf etmiş kredit-bank sisteminə malik idi. XX 
əsrin əvvəlində Azərbaycanın kredit sistemi 200-ə yaxın 
kredit idarəsini birləşdirirdi. Onların sırasında kommersiya 
kredit banklarının 28 bölməsi, 7 ipoteka bankı, 8 qarşılıqlı 
kredit cəmiyyəti, 5 bank idarəsi, 135 xırda kredit idarəsi və 
çoxsaylı əmanət kassası mövcud idi. Bu dövrdə Azərbay-
canda bank və sənaye (neft sənayesi) kapitalının bir-
ləşməsi müşahidə olunurdu. Məsələn, 1917-ci ildə Nobel 
qardaşları tərəfindən reallaşdırılan neft layihələrində 15 
rus və xarici bank iştirak edirdi. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının  
Bank Sisteminin yaranma tarixi 

  
1991-ci il 18 oktyabr tarixində Azərbaycan öz 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Maraqlıdır ki, müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının bank sisteminin, o 
cümlədən Milli Bankın1 yaradılması üçün hüquqi baza 
bundan bir qədər əvvəl formalaşmışdır. Belə ki, 

                                                 
1 18 март 2009-жу илдя кечирилмиш цмумхалг референдуму иля АР-ын 
Конститусийасынын 109-жу маддясинин 10-жу бяндиня дяишиклик едиляряк 
«Милли Банк» ифадяси «Мяркязи Банк» ифадяси иля явяз едилмишдир. 
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“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin 
əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1991-
ci il 25 may tarixli Konstitusiya Qanununun “Bank 
sistemi və pul tədavülü” adlanan 14-cü maddəsi 
bütövlükdə məhz bu məsələləri əhatə edirdi. Azərbay-
canda müstəqil bank sisteminin və milli pul vahidinin 
tədavülünün hüquqi əsaslarını təsbit etməklə yanaşı 
həmin maddə Milli Bankın da statusunu və səla-
hiyyətlərini müəyyən etmişdir. Belə ki, Milli Bank kre-
dit, pul tədavülü, hesablaşmalar və valyuta müna-
sibətləri sahəsində dövlət siyasətini yeridən, bütövlükdə 
bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən və ehtiyat 
bank funksiyalarını icra edən ali emissiya idarəsi elan 
edilmişdir. 

Bununla belə həmin dövrdə Milli Bank hələlik 
yaradılmamışdı. Eyni zamanda “Respublikanın iqtisadi 
və ictimai-siyasi həyatını sabitləşdirmək sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1991-
ci il 8 oktyabr tarixli Qanununa əsasən büdcə-maliyyə 
sisteminin tənzimi, habelə mərkəzi dövlət idarəetmə 
orqanlarının yaradılması və ləğvi məsələləri Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə müəyyən 
olunurdu. Məhz bu Qanuna əsasən, habelə yuxarıda 
qeyd edilən Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq 
“Azərbaycan Respublikası Milli Bankının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1992-ci il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə Dövlət Bankının, 
keçmiş SSRİ Sənaye-Tikinti Bankının, SSRİ Aqrar-
Sənaye Bankının Azərbaycan Respublikası bankları 
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bazasında Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı 
yaradılmışdır. 

Artıq 1992-ci il 7 avqust tarixdə “Azərbaycan 
Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə yanaşı “Azər-
baycan Respublikasının Milli Bankı haqqında” Qanun 
da qəbul olunmuşdur. Həmin ayın 15-də Azərbaycan 
Respublikasının milli valyutası - manat tədavülə 
buraxılmışdır (rublla bərabər). 1992-ci il 1 dekabr 
tarixdə isə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının Nizam-
naməsinin təsdiq edilməsi haqqında” qərar qəbul et-
mişdir. Bank işi üçün əhəmiyyətli dərəcədə vacib olan 
bu qanunvericilik aktları Milli Bank hüququnun 
təməlini qoymuş və bank fəaliyyətinin yeni ictimai-iq-
tisadi şəraitə uyğunlaşmasına şərait yaratmışdır. 
Sözügedən aktlarda Milli Bank tədavülə pul nişanları 
buraxılmasına müstəsna hüququ olan və ehtiyat sistemi 
rolunu yerinə yetirən dövlətin mərkəzi bankı kimi 
müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda Milli Banka bank 
sistemi üzərində tənzimləyici və nəzarətedici 
səlahiyyətlər verilmişdir. 

1994-cü il yanvarın 1-dən manat ölkənin yeganə 
ödəniş vasitəsi elan olundu. 1995-ci il 12 noyabr tarixdə 
keçirilən referendumda qəbul olunmuş müstəqil Azər-
baycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının 19-cu 
maddəsinin II bəndində isə pul nişanlarının tədavülə 
buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququnun 
yalnız Milli Banka mənsub olması bir daha təsdiq 
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edilmişdir. Eyni zamanda həmin bənddə Milli Bankın 
dövlətin müstəsna mülkiyyətində olması da təsbit 
edilmişdir. Yeni Konstitusiyanın qəbulu Azərbaycanda 
hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində keyfiyyətcə yeni 
mərhələnin başlanmasından xəbər verirdi. Məhz buna 
görə də bütün sahələrdə olduğu kimi bank 
qanunvericiliyi sahəsində də yeniliklər zəruri idi. 

Buna görə də 1996-cı il 10 iyun tarixdə “Azər-
baycan Respublikasının Milli Bankı haqqında”, 14 
iyun tarixdə isə “Azərbaycan Respublikasında banklar 
və bank fəaliyyəti haqqında” Qanunlar yeni redak-
siyada qəbul edildi. Yeni bank qanunları respublikanın 
bank sisteminin qabaqcıl dünya bank təcrübəsinə 
yaxınlaşmasına, kredit təşkilatlarının yaradılmasına 
imkan yaratdı. 

Lakin bank sisteminin və onu tənzimləyən nor-
mativ bazanın inkişafı bir gün də olsa yerində qalmır. 
Sonuncu, yeniləşən elmi-nəzəri metodlara və dəyişkən 
şəraitə uyğunlaşmaq məqsədilə daim təkmilləşdiril-
məlidir. Eyni zamanda, çoxsaylı dəyişikliklərin yekunu 
kimi dövri olaraq keçmiş təcrübə və bilikləri ümu-
miləşdirilən qanunvercilik səviyyəsində tənzimləmənin 
yeniləşdirilməsi tələb olunur. 

Məhz bunları rəhbər tutaraq, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2002-ci il 26 dekabr tarixli 
Fərmanı ilə verilən tapşırıq əsasında 2002-2004-cü illər 
ərzində hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının Milli 
Bankı haqqında” və “Banklar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunları 2004-cü ildə qəbul edilib 
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qüvvəyə minmişdr. Yeni qanunların hazırlanması 
prosesində keçmiş nəsil qanunların üstün cəhətlərinin 
saxlanılması ilə yanaşı, həm də müasir dövrün tələbləri 
nəzərə alınmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haq-
qında” Qanun 10 dekabr 2004-cü ildə qəbul edilmiş və 
22 dekabr 2004-cü ildə qüvvəyə minmişdir. 12 fəsil, 66 
maddədən ibarət olan yeni qanun Milli Bankın hüquqi 
vəziyyətini, onun məqsəd və funksiyalarını, dövlət 
qurumları arasında yerini və rolunu daha dəqiq müəy-
yən etmiş, Milli Bankın məsuliyyətinin və fəaliyyətinin 
şəffaflığının artırılması üçün müvafiq mexanizmlər 
nəzərdə tutmuşdur. 

Yeni qanun Milli Bankın bütün funksional sa-
hələri üzrə fəaliyyətinin daha səmərəli və effektiv 
həyata keçirilməsi üçün imkan yaratmışdır. Pul və val-
yuta siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və həyata keçi-
rilməsi, ölkənin ödəniş sisteminin tənzimlənməsi və 
inkişafı, bank nəzarətinin həyata keçirilməsi, dövlətin 
beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanması və 
idarə edilməsi – bunlar Milli Bankın mühüm funk-
siyalarından yalnız bir hissəsidir. 

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 
əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” 18 mart 
2009–cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Referen-
dum Aktının qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq 
“Azərbaycan Respublikası Milli Bankı” “Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı” adlandırılmışdır. 
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Bununla əlaqədar olaraq “Azərbaycan Respub-
likasının Milli Bankı haqqında” Qanuna və digər 
qanunvericilik aktlarına müvafiq əlavə və dəyişikliklər 
edilmişdir. 

Həmçinin, 16 yanvar 2004-cü ildə qəbul edilmiş 
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
da 30 mart 2004-cü ildə qüvvəyə minmişdir. “Banklar 
haqqında” yeni Qanun beynəlxalq standartlara, o cüm-
lədən bank nəzarəti üzrə Bazel prinsiplərinə tam uyğun 
olmaqla ölkənin bank sisteminin etibarlılığının 
artırılması istiqamətində əsaslı islahatların aparıl-
masına təkan vermiş, əmanətçilərin və kreditorların 
maraqlarının daha səmərəli qorunmasına zəmin yarat-
mışdır. Bank qanunvericiliyi tarixində ilk dəfə olaraq 
inzibatçıların mənəvi keyfiyyətləri ilə bağlı tələblər önə 
çəkilmişdir. Bu da inzibatçıların “məqbul və lazımi 
keyfiyyətlərə malik şəxs” və “vətəndaş qüsursuzluğu” 
göstəricilərinə malik olmasını və bank sistemi üçün 
daha layiqli namizədlərin seçilməsini şərtləndirir. 

Bank rəqabətinin güclənməsi, bank xidmətlərinin 
çeşidinin artırılması, investisiyaların genişlənməsi və 
bank xidmətləri bazarında bu kimi digər meyillərin 
artması bankları müxtəlif mənbələrdən vəsait cəlb 
etməkdə maraqlı edir. Belə bir şəraitdə əmanətçilərdən 
cəlb edilmiş vəsaitlərinin etibarlı qorunması xüsusi 
aktuallıq kəsb edir. Bu məqsədlə əmanətlərin sığor-
talanması mexanizmlərinin yaradılması üçün görülən 
tədbirlərin nəticəsi olaraq 29 dekabr 2006-cı ildə 
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“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu qəbul edildi. 

Adı çəkilən Qanun Azərbaycan Respublikasında 
fəaliyyət göstərən banklarda fiziki şəxslərin əmanət-
lərinin kollektiv icbari sığortalanması sisteminin yara-
dılması və fəaliyyəti, o cümlədən əmanətlər üzrə kom-
pensasiya mexanizmlərini müəyyən edir. Qanunun 1-ci 
maddəsinə uyğun olaraq, əmanətlərin sığortalanması 
sisteminin yaradılmasının məqsədi banklar və xarici 
bankların yerli filialları ödəmə qabiliyyətini itirdikdə, 
fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul olunmuş pul vəsaitinin 
itirilməsi riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank 
sisteminin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir. 
2007-ci ilin avqust ayının 12-dən Əmanətlərin Sığor-
talanması Fondu artıq fəaliyyətə başlamışdır. 

Qanunun tələblərindən irəli gələrək Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 
Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı yanında «Maliyyə Monitorinqi 
Xidməti» yaradılmışdır. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılması sahəsində Mərkəzi 
Bank beynəlxalq əməkdaşlığa da xüsusi önəm verir. Bu 
istiqamətdə xüsusilə Azərbaycanın 2002-ci ildən üzvü 
olduğu Avropa Şurasının Pulların yuyulmasına və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı Komitə 
(MONEYVAL) ilə əlaqələr inkişaf etdirilir. 

Bank qanunvericiliyi sahəsində bu günə qədər 
Mərkəzi Bank tərəfindən görülmüş işlər nə qədər geniş 
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olsa da, hələ bundan sonra yeni-yeni layihələr üzərində 
işlər plandadır, bəzi yeni layihələr isə artıq tamam-
lanma üzrədir. Məqsəd, bütövlükdə Azərbaycanda ma-
liyyə-bank industriyasının inkişafı üçün qanunvericilik 
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, beynəlxalq stan-
dartlara uyğun müasir və rəqabətə dözümlü maliyyə-
bank xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi üçün 
münbit hüquqi bazanın yaradılmasıdır. 

 
 

Azərbaycan Respublikasыnda   
bank fəaliyyətinin  hüquqi əsasları 

 
Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azər-

baycan Respublikasının Mяркязи Bankından  və kredit 
təşkilatlarından ibarətdir. Mərkəzi Bank дювлят бан-
кыdır və onun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası, "Azərbaycan Respublikasının Milli 
Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 
bu Qanun və bunlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş 
digər normativ hüquqi aktlar, habelə Azərbaycan Res-
publikasının tərəfdar cıxdıgı beynəlxalq müqavilələrlə 
tənzimlənir.  

Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatla-
rının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsi, "Azərbaycan Respublikasının Mяр-
кязи Bankı haqqında" və "Kredit İttifaqları haqqında" 
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Azərbaycan Respublikası qanunları, Milli Bankın 
bunlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ aktları, 
Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi 
aktları, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
cıxdıgı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir. Cari bank 
fəaliyyəti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən kredit 
təşkilatları dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqan-
larından asılı deyildir və onlar kredit təşkilatlarının 
fəaliyyətinə qarışa bilməz. Kredit təşkilatları qanunla 
onların fəaliyyət növlərinə aid edilməyən fəaliyyəti 
həyata kecirməyə məcbur edilə bilməz. Kredit təşki-
latlarının və dövlətin müvafiq öhdəlik götürdüyü hallar-
dan başqa bütün digər hallarda kredit təşkilatları 
dövlətin, dövlət isə kredit təşkilatlarının öhdəlikləri 
üçün məsuliyyət daşımır.  

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar 
və bank olmayan kredit təşkilatları bank fəaliyyətinı 
Milli Bankın verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında 
həyata keçirə bilər və  depozit əməliyyatları yalnız 
banklar tərəfindən həyata keçirilə bilər.  Bankın onun 
nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş firma adında mütləq 
qaydada "bank" sözü olmalıdır. Heç bir bank istənilən 
sənəddə, elanlarda və ya reklamda özünün nizamna-
məsində göstərilən addan fərqli adla adlandırıla bilməz. 
"Bank" sözünün işlədildiyi mətndən bu sözün bank 
fəaliyyətinə aid edilmədiyi tam aydın olduğu hallardan 
başqa bank fəaliyyəti ilə məşğul olmayan hüquqi şəxsin 
adında "bank" sözünün ("bank" sözü olan söz 
birləşməsinin) istifadəsi qadağandır.  
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 Bankın törəmə banklarının adında əsas bankın 
adı göstərilməlidir. Bankların filiallarının, söbələrinin 
və ya nümayəndəlıklərinin adında bank sözü hüquqi 
bağlılıq və mənsubiyyət mənasında göstərilməlıdır.  

 Bank lisenziyası ləğv olunmuş bankların adına 
"ləğv prosesində olan" sözləri əlavə edilir. Bankın 
adında "Azərbaycan Respublikası", "dövlət", "milli" 
sözlərindən istifadə edilməsinə yalnız qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulduğu hallarda yol verilir  və banklar eyni 
addan istifadə edə bilməz. 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində 
xarici bank kapitalının iştirak limiti Mяркязи Bank 
tərəfindən müəyyən edilir.  Xarici bank və ya xarici 
bank holdinq şirkəti istisna olmaqla, əcnəbilərin və 
xarici hüquqi şəxslərin yerli banklarda iştirakına 
Mяркязи Bank tərəfindən limit müəyyən edilir.  

 Mяркязи Bank xarici bankların və xarici bank 
holdinq şirkətlərinin yerli törəmə banklarının, filial-
larının və nümayəndəliklərinin, habelə yerli bankların 
xarici filiallarının və nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin 
tənzimlənməsini və onlara nəzarəti həyata keçirdikdə 
müvafiq xarici bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanları 
ilə qarşılıqlılıq əsasında və Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə zidd olmayaraq (o cümlədən Azər-
baycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrə müvafiq olaraq) öz nəzarət funksiya-
larının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatı ala 
bilər. Mяркязи Bank xarici bank tənzimlənməsi və 
nəzarəti orqanları ilə məlumat mübadiləsini bu mə-
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lumatın məxfiliyini təmin etməklə həyata keçirə bilər. 
Bu məqsədlə Mяркязи Bank xarici bank tənzimləməsi və 
nəzarəti orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında sazişlər 
bağlaya bilər.  

 Xarici banklar və xarici bank holdinq şirkətləri 
də daxil olmaqla, siyahısı Mяркязи Bank tərəfindən 
müəyyənləşdirilən offşor zonalarda qeydə alınmış əc-
nəbilər və xarici hüquqi şəxslər yerli bankların təsis-
çiləri və ya səhmdarları ola bilməz, habelə yerli törəmə 
banklar təsis edə bilməz, yerli filiallar və ya nüma-
yəndəliklər aça bilməzlər. 

 "Azərbaycan Respublikasыnыn Milli Bankы haq-
qыnda" qanunu  (10 dekabr 2004-cü il    cü il) Mяркязи 
Bankın  hüquqi statusunu, onun məqsəd, funksiya və 
səlahiyyətlərini, habelə idarəetmə və təşkilati struk-
turunu müəyyən edir, dövlətin Mərkəzi Bankı kimi döv-
lət hakimiyyəti orqanları ilə və digər şəxslərlə müna-
sibətlərini tənzimləyir. Azərbaycan Respublikasının 
Mяркязи Bankı (Maddə 1) Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankıdır.  Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 19-cu maddəsinin II hissəsinə müvafiq olaraq 
Mяркязи Bank dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir.  
Mяркязи Bankın məqsədi, funksiya və səlahiyyətləri 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və bu 
Qanunla müəyyənləşdirilir. Mяркязи Bank öz fəaliy-
yətində həmçinin Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericilik aktlarını və Azərbaycan Respubli-
kasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri rəhbər 
tutur. Milli Bank dövlət orqanıdır, onun Azərbaycan 
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Respublikasının Dövlət gerbi təsvir edilmiş və adı 
yazılmış möhürü vardır.  Milli Bank müstəqil balansa, 
nizamnamə kapitalına və digər əmlaka malikdir. 
Mяркязи Bank balansında olan əmlaka qanunvericiliyə 
uyğun olaraq sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarını 
həyata keçirir. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna 
olmaqla, Mяркязи Bankın razılığı olmadan kapitalının 
və digər əmlakının özgəninkiləşdirilməsinə yol verilmir.  

 “Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu” (4 mart 2005-ci il tarixli əlavə ilə) Azərbay-
canda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq 
standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda 
bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank əma-
nətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin güclən-
dirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və təh-
lükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların 
təşkili, daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
və ləğv edilməsi prinsiplərini, qaydalarını və nor-
malarını müəyyən edir. 

 
 

 Banklarda risk növləri 
 

Bankçılıqda risk qavramı, bankların invеstisiya 
prоsеsində оrtaya çıхa biləcək zərərləri ifadə еdir. Banklar 
mənfəəti və likvidlik ilə əlaqədar qərarlar alarkən, mövcud 
qеyri-müəyyənliyi оrtadan qaldırmaq üzrə çеşidli təxmini 
vеrsiyalar hazırlayırlar. Ancaq, təxminliklə gеrçəkləş-
mənin еyni ölçülərdə оlmaması risk amilini оrtaya çıхarır. 
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Banklar, bir tərəfdən likvidliyi təmin еdərkən, digər 
tərəfdən isə bankın gəlirliyini zəmanət еtməli, qərarların 
mеydana çıхmasına qarşı müvafiq tədbirlər hazırlamalı və 
dəyişən şərtlər çərçivəsində оpеrativ bir qərar ala bilmə-
lidir. Bütün mənfəət məqsədli şirkətlər kimi banklar da 
makrо və mikrо iqtisadi, risklərlə qarşı-qarşıyadır. Ancaq 
bankların iqtisadiyyata təsiri qеyri-maliyyə qurumlarından 
daha güclüdür. 

Bankların fəaliyyətindəki əksikliklər əmanətçilərlə 
bərabər bütün bank sеktоrunu və banklarla maliyyə 
münasibəti оlan şirkətləri, əmanət sığоrta fоndu, dövlət 
büdcəsinin göstəricilərindən dəyişikliyə və bütün bunlar 
isə öz növbəsində pul təklifinə təsir еdər. Bu səbəblər, 
bankçılıq sеktоrundakı böhranları açıqlarkən ilk növbədə 
bankların qarşı-qarşıya üzləşdikləri risklərin növlərini 
açıqlayaq.  

Bankların mənfəətli sabit bir formada fəaliyyət 
göstərə bilmələri üçün gəlir yaradılmasına və məsrəflərinə 
nəzarət etməklə yanaşı istənilən riskə hazır olması çox mü-
hüm məsələdir. Risk bankçılıqda qarşısı alınmayan ən prob-
lemli amildir. Riski uğurla yalnız bir formada idarə etmək 
mümkündür. Bank sektorunda əsas  risk növləri  aşağı-
dakılardır:  

• balans riski; 

• gəlirlik riski; 

• sərmayə riski; 

• kredit riski; 

• valyuta riski; 

• likvid riski; 
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• faiz nisbəti riski. 
Balansın strukturundan qaynaqlanan risklər əsas 

еtibarı ilə aktiv və passivin tarazlığının pоzulmasından 
оrtaya çıхan risklərdir. Balans riski, adətən, məsrəfli pas-
sivlərlə gəlirli aktivlərin faiz dərəcələrində və ya valyuta 
məzənnələrində dəyişiklik оla biləcəyini, müddət struktu-
runun bölgüsünü nəzərə almadan, açıq, qapalı mövqeləri 
yaradıb əməliyyatlar apararaq, qiymətli kağızlar və 
risklərin fərqləndirilməsinə önəm vеrilmədiyindən, yеtərli 
kapital оlmadan riskli invеstisiyalar qоyuluşu və öz qay-
naq yеtərliyinə diqqət еtməlidir. 

Müddət fоrmasiyasının pоzulması səbəbi ilə balans 
strukturundakı pоzulma nəticəsində оrtaya çıхan prоb-
lеmlər bankçılıq böhranlarına yоl aça bilir. Banklar, balans 
strukturundan qaynaqlanan risklər və valyuta risklərinə 
qarşı valyuta mövqeləri tutaraq özlərini riskdən qоrumağa 
çalışırlar. 

Gəlirlik riski. Bütün kоmmеrsiya şirkətlərində 
оlduğu bankların məqsədi mənfəət əldə еtməkdir. Banklar 
vеrmiş оlduqları krеditlərdən alınan faizlərdən əldə еt-
dikləri faiz gəlirlərindən başqa, vasitəçilik еtdikləri çеşidli 
əməliyyatlardan alınan kоmisyоnlardan bu qеyri-faiz 
gəlirləri əldə еtməyə çalışırlar. 

Sərmayə yеtərliyi riski. Banklar sərmayələrini 
qanunların təsbit еtdiyi həcmdə tutmaq məcburiyyətində 
olurlar. Məsələn, Azərbaycan Rеspublikasının 1 iyul 2007-ci 
il tariхindən еtibarən banklar üçün minimum nizamnamə 
kapitalı 10.000.000 manat оlaraq müəyyən еdilmişdir. Bir 
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tərəfdən də sərmayə yеtərlilik nisbətinin minimum 8% 
оlması tövsiyə еdilir. 

Kapital çatışmazlığı durumunda sərmayə artımı 
еtmək və ya başqa bir güclü bankla birləşmək, aktiv struk-
turunda bəzi məhdudiyyətlər qоymaq faiz хərclərlərini 
azaltmaqla sərmayə yеtərsizlik prоblеmini qismən həll 
еtmək оlar. 

Krеdit riski. Hər hansı bir kredit xətti açılarkən daim 
kredit müştərisinin zamanında və istənilən miqdarda aldığı 
krediti geri ödəməmə riski vardır.Kredit riskinə qarşı qo-
runmanın ən yaxşı yolu kredit portfelinin şaxələndiril-
məsidir. Hər hansı bir bankın kredit risk səviyyəsi həmin 
bankın sahib olduğu kreditlərin keyfiyyəti ilə doğrudan da sıx 
bağlıdır. Krеdit riskli bankların qarşılaşdıqları ən əsas risk 
növüdür. Bazеl bankinq nəzarət və nizamlama kоmitəsi tə-
rəfindən krеdit riski, müştərinin bağladığı müqavilə 
şərtlərinə uyğun fоrmada öhdəlikləri yerinə yetirməsidir. 

Krеdit riski mövcud və pоtеnsial bоrcalanların bоrc 
vəsaitləri üzrə faiz ödənişlərini və əsas məbləği gеri qay-
tarmaq qabiliyyətini müntəzəm şəkildə təhlil еtməklə, 
həmçinin lazım оlduqda krеdit limitlərini dəyişdirməklə 
idarə оlunur. Krеdit riski həmçinin hüquqi və fiziki 
şəхslərin təminat və zəmanətlərini almaqla idarə оlunur. 

Banklar gün gеtdikcə krеditlər хaricində də dəyişik 
maliyyə alətlərinə uyğun krеdit riski ilə qarşı qarşıya 
qalmaqdadır: məsələn, intеrbank əməliyyatları, valyuta 
əməliyyatları, swop əməliyyatları, bоnuslar, оpsiоnlar. 
Müddətli əməliyyatlar, qarantı və kəfalətlər kimi vеrilən 
krеditlərin az sayıda şirkətin iriləşməsi və ya tək bir şəхsə 
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və ya sənaye sеktоruna böyük miqdarda krеdit açılması 
krеdit riskini artırır. İş həyatındakı dalğalanmalar kredit 
portfelinə üç sahədə təsir edir:  

Valyuta riski - valyuta bazarlarında valyuta 
kurslarındakı dəyişikliklər doğru ehtimal edilərək maliyyə 
bazarlarında mənfəət əldə edilə bilər. Ancaq valyutalardakı   
gözlənilməyən   dalğalanmalar   səbəbilə   bank   axın möv-
qelərində uyğunsuzluq ilə rastlaşa bilər və zərərə düşər. 

Açıq valyuta mövqеyi limiti. Azərbaycan Rеspub-
likası Mərkəzi Bankının Açıq Valyuta Mövqеyi Li-
mitlərinin Müəyyən Еdilməsi və Tənzimlənməsi haqqında 
Qaydalarına uyğun оlaraq, Bankın hər-hansı bir valyuta 
üzrə açıq valyuta mövqеyi bankın ümumi kapitalının 10%-
dən, bütün хarici valyutalar üzrə isə 20%-dən artıq 
оlmamalıdır. 

 Bazar riski. Bazar riski, sabit gəliri bоrclanma 
alətlərində, valyuta kurslarında, mal və aksiya qiymət-
lərində alınan mövqelər yaşanan dalğalanmalardan qay-
naqlanır. Bunlarda mеydana gələcək dəyişikliklər bank 
məhsullarının qiymətlərinə təsir еdir. Dalğalı bir bazar 
strukturu içərisində fəaliyyət göstərən banklar içərisində 
bazar riskinin ən önəmli göstəricilərindən bir likvidlik, 
digəri isə açıq mövqedir.  

Likvidlik riski - banklar istər kredit fəaliyyətlərini və 
investisiya qoyuluşlarını aparmaq, istərsə də əmanət sahib-
lərinin tələblərini ödəyə bilmək üçün yetərli miqdarda 
istifadə edilə bilən, fonda sahib olmaq məcburiyyətində-
dirlər. Fondların yetərsiz olması halında risk daha da 
yüksəlir. Bu riskə nümunə kimi bütün əmanət sahiblərinin 

 86 

pullarını bir anda bankdan götürməsi ilə bankın tam iflasa 
uğraması göstərilə bilər. 

Likvidlik riski aktivlər üzrə əməliyyatların yеrinə 
yеtirilmə müddətinin passivlər üzrə əməliyyatların ödəmə 
müddətləri ilə uzlaşmadığı hallarda оrtaya çıхır.  

Faiz riski - faiz nisbətlərində meydana gələn 
dəyişikliklərin bankın gəlir və xərclərinə təsir etməsindən 
ortaya çıxan bir riskdir. 

Faiz başqa sözlə, bankların aktivlərində və passivlə-
rində olan faizlə alətlərin yеnilənmə sırasında qiymətlərin 
qеyri-müəyyənlik səbəbilə daşıdığı risklərdir. Faiz riskli 
aktiv və passivlərdən hər hansı birisinin müddətinin 
digərindən qısa və ya uzun оlması vəziyyətində оrtaya 
çıхmaqdadır ki, buna likvidlik riski də dеyilir. 

Bu səbəblə faiz riski ilə likvidlik riskinə birlikdə 
düşünüb faiz riskini nəzarət еtmək üçün müddət riskini də 
nəzarət еtmək lazımdır. 

Bankların iqtisadi maraqları likvidlik və еtibarlığa 
riayət еdilməklə bank  əməliyyatlarının gəlirliyinin təmin 
оlunmasından ibarət оlur. Banklar əsasən öz puluna dеyil 
cəlb оlunan və bоrc vəsait hеsabına fəaliyyət göstərirlər. 
Buna görə də оnlar münasib zəmanət təmin оlunmadıqda 
öz müştərilərinin vəsaitlərini iri invеstisiya layihələrinə 
yatıra bilməzlər. Bununla bağlı оlaraq kоmmеrsiya  
bankları öz invеstisiya layihələrini hazırladıqda riskin rеal 
qiymətləndirilməsi, iqtisadi еffеktlik, invеstisiya layihələ-
rinin maliyyə cazibədarlığı, uzun, qısa və оrta müddətli 
invеstisiyaların оptimal şəkildə əlaqələndirilməsinə əsasla-
nır. Buna görə də kоmmеrsiya bankları invеstisiya fəa-
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liyyətinin təşkili və idarə  оlunması ilə bağlı оlan vacib 
tədbirləri dəqiq işləyib hazırlamalı və fоrmal оlaraq  təsbit 
еtməlidir. Burada əsaslı invеstisiya layihəsinin işlənib 
hazırlanması və  rеalizasiyasından söhbət gеdir. 

Banklar hər zaman əmanətə ödədikləri faizdən daha 
fərqli gəlirlilik saxlayan aktivlərə (kreditlər və ya qiymətli 
kağızlara qoyulan investisiya kimi) sahibolma problemi ilə 
qarşılaşa bilirlər. 

Banklar faiz riskini azaltmaq məqsədilə dəyişkən 
faizli kredit verməyə üstünlük verirlər. Belə vəziyyətdə əma-
nət faizindəki dəyişmələri kredit faizlərinə yönəltmək 
mümkün olur. 

 
 

Nağdsız hesablaşmalar həyata keçirilərkən  
istifadə edilən  ödəniş sənədləri 

 
Nağdsız hesablaşmalar həyata keçirilərkən 

aşağıdakı ödəniş sənədlərindən istifadə edilir: 

• ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar; 

• inkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar; 

• inkasso üzrə hesablaşmalar; 

• akkreditiv üzrə hesablaşmalar. 
Ödəniş tapşırığı ilə hesablaşma zamanı bank 

(emitent bank) ödəyicinin tapşırığı ilə onun hesabında olan 
vəsait hesabına müəyyən pul vəsaitini bu və ya başqa 
bankda (benefisiar bankda) ödəyicinin göstərdiyi şəxsin 
(vəsait alanın) hesabına ödəniş tapşırığının banka daxil 

 88 

olduğu günün ertəsi günündən gec olmayaraq köçürməyi 
öhdəsinə götürür, bu şərtlə ki, bank hesabı müqaviləsində 
ayrı müddət nəzərdə tutulmasın. Bank hesabı müqavi-
ləsində ödəniş tapşırığının müvafiq sahəsində köçürmənin 
konkret tarixinin göstərilməsi nəzərdə tutula bilər. 

Bank hesabı açılmadan həyata keçirilən pul köçür-
mələri kassa sənədləri əsasında aparılır. Ödənişi həyata 
keçirən bank müştərinin kassa sənədləri əsasında elektron 
ödəniş tapşırığını tərtib edir. 

İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar zamanı 
ödəyicinin (borclunun) hesabına xidmət göstərən bank 
(icraçı bank) məcburi icra orqanlarının göstərişi ilə və 
əlavə edilən icra sənədinə əsasən ödənişi ödəyicinin he-
sabından mübahisəsiz qaydada (ödəyicinin sərəncamı 
olmadan) həyata keçirir. 

Məhkəmə və digər dövlət orqanlarının qərarlarının 
məcburi icrası məhkəmə icraçıları tərəfindən həyata 
keçirilir. 

Vergi orqanlarının sərəncamları ilə hesablaşmalar 
zamanı ödəyicinin (borclunun) hesabına xidmət göstərən 
bank (icraçı bank) vergilər üzrə borcların, faizlərin və 
tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə 
alınması haqda vergi orqanının sərəncamına (bundan sonra 
“sərəncam”) əsasən ödənişi ödəyicinin hesabından müba-
hisəsiz qaydada (ödəyicinin sərəncamı olmadan) həyata 
keçirir. 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
təsdiq etdiyi formaya uyğun olaraq vergi orqanının təqdim 
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etdiyi sərəncam bank tərəfindən qeyd-şərtsiz qəbul olunur 
və icra edilir. 

İnkasso üzrə hesablaşmalar zamanı emitent bank 
(vəsait alan bank) müştərinin (vəsait alanın) tapşırığı ilə 
ödəyicidən ödənişin və (və ya) ödəniş akseptinin alınması 
əməliyyatlarını vəsait alanın hesabına həyata keçirməyi 
öhdəsinə götürür. Vəsait alanın tapşırığını almış emitent 
bank tapşırığın icrası üçün ödəyicinin müştərisi olduğu 
icraçı bankı (ödəyici bankı) cəlb edə bilər. 

İnkasso tapşırıqlarından malların alınması, işlərin 
görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ödənişlərin 
alınması üçün, habelə müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş digər 
hallarda istifadə edilir. 

Akkreditiv üzrə hesablaşmalar zamanı ödəyicinin 
akkreditiv açılması haqqında tapşırığı və göstərişi ilə 
hərəkət edən bank (emitent bank) vəsait alana akkreditivin 
tələblərinə cavab verən müvafiq sənədlərin təqdim edil-
məsi şərti ilə vəsait ödəməyi və ya köçürmə vekselini ödə-
məyi, aksept etməyi və ya uçota almağı və ya bu 
səlahiyyətləri başqa banka (icraçı banka) verməyi öhdəsinə 
götürür. Vəsait alana vəsaiti ödəyən və ya köçürmə 
vekselini ödəyən, aksept edən və ya uçota alan emitent 
banka icraçı bank haqqında qaydalar tətbiq olunur. 

Ödənilmiş akkreditiv açıldıqda emitent bank onun 
məbləğini ödəyicinin və ya ona verilmiş kreditin hesabına 
öz öhdəliyinin bütün müddəti ərzində icraçı bankın 
sərəncamına köçürür. Ödənilməmiş akkreditiv açıldıqda 
emitent bank onun məbləğini icraçı banka akkreditiv icra 
olunduqdan sonra ödəyir. 
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Mərkəzi Bankın məqsəd və  funksiyalarını  açıqlayın ? 

Mərkəzi Bankın məqsədləri aşağıdakılardır: 

 • Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz 
səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin 
edilməsidir.  

• Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi, həmçi-
nin bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını 
təmin etməkdir.  

• Mənfəət götürmək Mərkəzi Bankın əsas 
məqsədi deyildir.  

Mərkəzi Bank öz məqsədlərinə nail olmaq üçün 
aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:  

• dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və 
həyata keçirir;  

• nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin             
II hissəsinə və bu Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının 
tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata 
keçirir;  

• manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi 
məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir; 

• qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və 
nəzarətini həyata keçirir;  

• sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta 
ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;  
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• qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat-tədiyyə 
balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının 
hazırlanmasında iştirak edir;  

• «Banklar haqqında» və «Poçt haqqında» Azər-
baycan Respublikası qanunlarına, bu Qanuna və onlara 
müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun 
olaraq bank fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə 
nəzarəti həyata keçirir. 

• ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əla-
qələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti 
qanunauyğun olaraq həyata keçirir və s.;  

Mərkəzi Bank pul siyasətini hansı  alətlər 

vasitəsilə həyata keçirir?  

Mərkəzi Bank pul siyasətini  aşağıdakı alətlər 
vasitəsilə həyata keçirir:  

•  açıq bazarda əməliyyatların aparılması;  

•  faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi;  

• kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatların 
müəyyənləşdirilməsi;  

•  kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi;  

•  depozit əməliyyatlarının aparılması;  

•  bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması;  

• beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş pul siya-
sətinin digər alətləri.  

Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar 

hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilərlər? 
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Azərbaycan Respublikasında  aşağıdakı fəaliyyət 
növləri ilə məşğul ola bilərlər:  

• tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və 
digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi;  

• kreditlərin (təminatlı və ya təminatsız) verilməsi, 
o cümlədən istehlak və ipoteka kreditləşdirilməsi, reqres 
hüququ ilə və ya belə hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, 
lizinq xidmətləri və digər kreditləşdirmə növləri;  

• fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cüm-
lədən bankların müxbir hesablarının açılması və apa-
rılması;  

• klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaiti-
nin, qiymətli kağızların və ödəniş vasitələrinin köçürülmə-
si üzrə xidmətlər göstərilməsi;  

• ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet 
kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) bura-
xılması;  

• öz hesabına və ya müştərilərin hesabına maliyyə 
vasitələrinin (o cümlədən çeklərin, köçürmə veksellərinin, 
borc öhdəliklərinin və depozit sertifikatlarının), xarici 
valyutanın, qiymətli metalların və daş-qaşların, valyuta və 
faiz vasitələrinin, səhmlərin və digər qiymətli kağızların, 
habelə forvard kontraktlarının, svoplara dair sazişlərin, 
fyuçerslərin, opsionların və valyutalara, səhmlərə, isti-
qrazlara, qiymətli metallara və ya faiz dərəcələrinə aid 
digər törəmə vasitələrin satın alınması və satılması;  

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və 
yerləşdirilməsi;  



 93 

• öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən 
qarantiyaların verilməsi və öz hesabına və ya müştərilərin 
hesabına akkreditivlərin açılması;  

• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət;  

• maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhət-
çisi xidmətlərinin göstərilməsi;  

• kreditlərə və kredit qabiliyyətinin yoxlanılmasına 
dair informasiya verilməsi və xidmətlər göstərilməsi;  

• sənədləri və qiymətliləri, o cümlədən pul 
vəsaitlərini saxlanca qəbul etmək (xüsusi otaqlarda və ya 
seyf qutularında saxlamaq);  

• qiymətlilərin, o cümlədən banknotların və sikkə-
lərin inkassasiya edilməsi və göndərilməsi.  

Bank icazə verilmiş fəaliyyət növləri istisna ol-
maqla, heç bir bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, 
istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, tikinti və sığorta 
fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları istisna 
olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak 
edə bilməz.  

Bank məcmu kapitalı nədir və  hansı komponent-

lərdən ibarətdir? 

Bank məcmu kapitalını, xarici bankın yerli filialı 
isə məcmu kapitala bərabər tutulmuş vəsaitini daimi olaraq 
Mərkəzi Bankın banklar üçün müəyyən etdiyi məcmu 
kapitalın minimum miqdarından aşağı olmayan səviyyədə 
saxlamalıdır. Bankın məcmu kapitalının, xarici bankın 
yerli filialı üçün isə məcmu kapitala bərabər tutulmuş 
vəsaitin strukturu, komponentləri və hesablanması qaydası 
Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir.  
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Bankın və ya xarici bankın yerli filialının inzibat-
çıları məcmu kapitalın və ya məcmu kapitala bərabər 
tutulmuş vəsaitin miqdarının Mərkəzi Bankın banklar 
üçün müəyyən etdiyi məcmu kapitalın (məcmu kapitala 
bərabər tutulmuş vəsaitin) minimum miqdarının 25 faizinə 
və ya onun adekvatlıq əmsalının 3 faizə çatdığını müəyyən 
etdikləri bütün hallarda dərhal bu barədə Mərkəzi Banka 
bildiriş göndərməlidirlər. 

Azərbaycan banklarında birinci dərəcəli kapitalın 
tərkibinə daxildir: 1)nizamnamə kapitalı (fond);               
2) səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait;      
3) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət. 

Nizamnamə kapitalı kommersiya bankının 
fəaliyyətinin iqtisadi əsasıdır. 

Azərbaycan banklarında ikinci dərəcəli kapitalın 
tərkibinə aşağıdakılar daxildir: 1)cari ilin mənfəəti;          
2)ümumi ehtiyatlar; 3)kapitalin digər vəsaitləri; 4)məcmu 
kapitaldan tutulmalar; 5)tutulmalardan sonra məcmu 
kapital. 

Cədvəl 1 

Azərbaycan banklarında  məcmu kapitalın 

səviyyəsi 

 
 01.01.200

8 
01.01.2009 

 mln. 
manat 

xüsusi 
çəkisi, 
%-lə 

mln. 
manat 

xüsusi 
çəkisi, 
%-lə 

I dərəcəli kapital 755,3 74,8 1091,8 73,2 

Nizamnamə kapitalı 689,5 68,3 949,7 63,7 
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Səhmlərin emissiyasından 
əmələ gələn əlavə vəsait 

20,3 2,0 32,3 2,2 

Bölüşdürülməmiş xalis 
mənfəət 

59,6 5,9 125,2 8,4 

II dərəcəli kapital 305,4 30,1 449,0 30,1 
Cari ilin mənfəəti 132,8 13,1 192,1 12,9 
Ümumi ehtiyatlar 63 6,2 93,9 6,3 
Kapitalın digər vəsaitləri 159,3 15,8 169,7 11,4 
Məcmu kapitaldan 
tutulmalar 

49,4 4,9 48,7 3,3 

Tutulmalardan sonra 
məcmu kapital 

1009,1 100,0 1491,7 100,0 

Mənbə: Mərkəzi Bankın illik hesabatları 

 
Bankların kapitallaşması prosesini daha da sürət-

ləndirmək məqsədi ilə 2009-cu ildən başlayaraq qanun-
vericiliyə bankların kapitallaşmaya istiqamətlənmiş mən-
fəətin vergitutmadan azad olunmasına dair müvafıq dəyi-
şiklik edilmişdir. 

“Bankın likvidliyi” və ya “bankın ödəmə qa-

biliyyəti” anlayışları arasındakı fərq nədən ibarətdir?  

Bankın likvidliyi - bankın ona təqdim oluna bilən 
maliyyə tələbləri üzrə öz aktivlərinin pul vəsaitlərinə 
çevrilməsi hesabına hesablaşma aparmaq qabiliyyətidir. 
Bankın likvidliyi onun bank öhdəliklərinin ödənişi üçün 
onda nəzəri cəhətdən kifayət qədər məbləğdə olan likvid 
aktivlərin olmasını nəzərdə tutur. 

Bankın likvidliyi kredit resurslarının cəlb olunması 
və yerləşdirilməsi  miqdarına və müddətinə uyğun olaraq 
müəyyən olunur. Belə ki, bank tərəfindən aktiv əmə-
liyyatların aparılması nəticəsində nağd pulun daxil olması 
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bankın borcunun ödənilməsi üçün vacib olan nağd pulun 
miqdarı və müddəti ilə nadir hallarda üst-üstə düşür.  

Bankın ödəmə qabiliyyəti - bankın lazımi müd-
dətdə tamamilə öz borc öhdəliklərini yerinə yetirmək 
qabiliyyətidir. Ödəmə qabiliyyəti bankda onun borclarının 
tez bir zamanda ödənilməsi üçün kifayət qədər olan faktiki 
pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin olmasını 
nəzərdə tutur. 

Bankın kredit siyasəti - bankin kredit siyasəti, 
bankın korporativ prinsiplərinə və davranış qaydalarına 
uyğun  aydın müəyyən edilmiş, hərtərəfli düşünülmüş 
əməliyyat anlayışlarından, qaydalarından və kredit əmə-
liyyatları üzrə standartlardan ibarət olmalıdır. Kredit 
riskinin idarə edilməsi qaydaları başa düşülən formada 
aşağıdakılara aydınlıq gətirməlidir: 

• kredit ərizələrinin qiymətləndirilməsi qaydalarına; 

• bank tərəfindən ayrı-ayrı kreditlərinin müntə-
zəm olaraq təhlili, aktivlərin təsnifləşdirilməsi və eh-
tiyatların yaradılması üzrə qaydalara; 

• problemli kreditləri müzakirə etmək üçün 
ümumi struktur və spesifik qaydalara; 

• balansdankənar risk təhlükəsinə baxılmasına; 

• kredit zərəri üzrə ehtiyatların yaradılmasının, 
kreditlərin balansdan silinmələrinin və gözlənilən həqiqi 
ödəmə məbləğlərinin əks etdirməsini təmin edən pro-
sedurlara; 

• problemli kreditlərə gündəlik nəzarət və vaxtı 
ötmüş kreditlərin yığılması üçün prosedurlara və təşkilati 
resurslara; 
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• kreditlərin, aktivlərin təsnifləşdirilməsi və ehti-
yatların yaradılması ilə əlaqədar Müşahidə Şurasına 
təqdim olunan müntəzəm hesabatların strukturuna; 

• zəmanətlərin davamlılığının ardıcıl surətdə qiy-
mətləndirilməsi və girovun dəyərinin qiymətləndirilməsi 
üçün mexanizmlərə; 

• borc məbləğlərinin bir hissəsinin və ya hamısı-
nın (əsas və faiz məbləği) kredit müqaviləsinin şərtlərinə 
əsasən yığılmaması zamanı, borcun qiymətdən düşmüş 
kimi müəyyən edilməsi prosedurlarına; 

• xalis satış dəyərini əks etdirmək üçün girovun 
qiymətləndirilməsi prosedurlarına. 

 
 

Kommersiyа bаnklаrının investisiyа 
siyаsətinə təsir edən mаkroiqtisаdi 

fаktorlаrı açıqlayın 
 

Kommersiyа bаnklаrının investisiyа siyаsətinə təsir 
edən mаkroiqtisаdi fаktorlаrlа аşаğıdаkılаr аid edilir: 

• ölkədəki iqtisаdi və siyаsi vəziyyət; 

• investisiyа və mаliyyə bаzаrının vəziyyəti; 

•  bаnk fəаliyyətinin qаnunverici və normаtiv 
əsаslаr kompleksi; 

•  vergi siyаsəti; 

• bаnk sisteminin strukturu və stаbilliyi. 
İnvestisiyа siyаsətinin formаlаşmа prosesinin аnаliz 

və hesаbаt məlumаtlаrı, ilkin informаsiyаlаrın yığılmаsı və 
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işlənib hаzırlаnmаsını nəzərdə tutur. İnvestisiyа imkаn-
lаrının qiymətləndirilməsi üçün аnаlitik informаsiyа аşа-
ğıdаkı bloklаr şəklində olur: 

•  mаkroiqtisаdi vəziyyət və investisiyа аb-hаvаsı; 

•  ümumilikdə investisiyа bаzаrının mаkroiqtisаdi 
inkişаfını хаrаkterizə edən əsаs göstəricilər; 

• investisiyа bаzаrının аyrı-аyrı seqmentlərinin 
inkişаfının əsаs göstəriciləri; 

 • iqtisаdi sаhələrin investisiyа cаzibədаrlığının 
göstəriciləri; 

 • аyrı-аyrı investisiyа аlətlərinin dinаmik 
məlumаtı; 

 • аyrı-аyrı təsərrüfаt subyektlərinin fəаliyyəti hаq-
qındа məlumаtlаr; 

 • bаnklаrın investisiyа fəаliyyətinin rejimini 
müəyyən edən qаnunverici və normаtiv аktlаr; 

 • müхtəlif bаnk fəаliyyətinin vergi vəziyyəti. 
Yuхаrıdа göstərilən göstəricilər investisiyа 

qərаrlаrının qəbul edilməsində mühüm istiqamət kimi 
götürülür. İnvestisiyа siyаsətinin formаlаşdırılmаsınа təsir 
edən əsаs mikroiqtisаdi fаktorlаr аşаğıdаkılаrdır: 

 - investisiyа fəаliyyətinin miqyаsını və növünü 
müəyyən edən vəsаit bаzаsının həcmi və strukturu; 

 • bаnk fəаliyyətinin ümumi əsаslаrı, strаteji məq-
sədlərin хаrаkteri və əhəmiyyəti, investisiyа siyаsətinin 
şərtləşdirici seçimi; 

 • bаnkın həyаt silsiləsinin mərhələsi; 
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 • gəlirlik, likvidlik və risk аlternаtivi ilə müəyyən 
edilən investisiyа qoyuluşunun səmərəliliyi; 

 • müqаyisə edilə bilən аktivlərin gəlirliyi; 

 • investisiyа portfelinin təşkili və idаrə olunmа 
хərclərinin miqyаsı. 

İnvestisiyа аktivlərinin investisiyаsının əsаs məblə-
ğinin qorunub sахlаnılmаsındаn bаşqа, cаri pul ödəmələri 
şəklində stаbil gəlir və yахud аktivlərin bаzаr qiymətinin 
аrtırılmаsını dа təmin etmək lаzımdır. Bunа görə də 
kаpitаlı itirmənin risk dərəcəsinin meydаnа çıхmаsı ilə 
yаnаşı investisiyа qoyuluşundаn əldə edilən münаsib 
gəlirlik riskini sərhədlərdə müəyyən etmək lаzımdır. Bu 
zаmаn dа mümkün olаn risk sərhədlərində investisiyа vа-
sitələrinin cəlb olunmаsının ortа qiyməti çıхış edir. 

İnvestisiyа аktivlərinin likvidliyi isə onlаrın mаliy-
yələşdirilməsinin mənbəyi olаn pаssivlərin хаrаkterliyi ilə 
birləşdirilmişdir. Likvidlik dərəcələrinə görə investisiyа 
qoyuluşlаrını аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq olаr. Çoх 
likvidli аktivlər, likvidli аktivlər və аz likvidli аktivlər. 

                       
 
 
 
 
 
Ən iri Azərbaycan banklarının fəaliyyəti 

 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) 2010-cu il 

Bankın yaradılmasının və fəaliyyətə başlamasının 18 ili 
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tamam olmuşdur. Bank, ölkənin müstəqillik əldə etməsi ilə, 
demək olar ki, eyni zamanda yaranmışdır. Yaranmasının ilk 
illəri 90-cı illərinin əvvəllərində mürəkkəb şəraitdə, 90-cı 
illərin ikinci yarısında iqtisadi islahatların çətin vaxtlarında 
keçmiş, sonradan universal bankin inkişaf strategiyasının 
qəbulu, Bankın təşəkkülü üçün ciddi impuls olmuşdur. 2000-
ci illərin I yarısında əsaslı islahatlar aparılmış və Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı regionun ən iri bankına və boyük bir ma-
liyyə şirkətləri qrupunun əsas aparıcı həlqəsinə çevrilmişdir. 

2010-cu ildə Bankın mövqeləri beynəlxalq arenada 
xeyli möhkəmlənmiş, infrastruktur inkişaf etmiş və innovativ 
xıdmətlər işlənib hazırlanmış, Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankının kapitallaşma səviyyəsi yüksəldilmiş və fəaliyyə-
tində diqqətəlayiq nəticələr əldə edilmişdir. 

Bankın ölkə bazarında payı 2010-cu ildə ölkə bank-
larının məcmu aktivlərinin 38,7%, bütün bankların məcmu 
kredit portfelinin 40,4%, məcmu səhmdar kapitalının 25,8%, 
depozit bazasının (hüquqi və fiziki şəxslər də daxil olmaqla) 
50,3% və xalis mənfəətin (vergilər çıxıldıqdan sonra) 38,8%-
ni  təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ən yeni bank 
texnologiyalarının tətbiqinə və müştərilərə ən müasir maliyyə 
xidmətlərinin təqdim edilməsinə daim diqqət göstərir. Belə 
ki, hesabat ilində, ölkənin bank bazarında ilk dəfə olaraq, bir 
bank kartından digərinə pul köçürmələri - "Card Transfer", 
bank kartı vasitəsilə həyata keçirilmiş əməliyyatlar haqqında 
sms-bildiriş və həmçinin, mobil telefon vasitəsilə bəzi 
ödənişlərin həyata keçirilməsi imkanı - "Mobile Banking", 
yeniləşdirilmiş çoxfunksional "İnternet Banking" xidməti və 
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s. kimi xidmətlər tətbiq edilmiş və geniş populyarlıq qazan-
mışdır.  

Bankın yeni texnologiyaları geniş tətbiq etmək siya-
sətinə müvafiq olaraq, müştəriyə, onun yerləşdiyi yerdən asılı 
olmayaraq, sutkada 24 saat bank xidmətlərindən istifadə et-
mək imkanı verən xidmət şəbəkəsı - bugünkü günə 37 
filialdan (ölkədə ikinci göstərici), 100-dən artıq şöbə və xid-
mət bölmələrindən və həmçinin, texnoloji cəhətdən mü-
kəmməl və xidmətlərlə maksimal effektiv təchiz olunmuş ən 
geniş 610 bankomat və məlumat köşklərı, həmçinin, 3,266 
POS-terminal şəbəkəsindən ibarətdir.  

 “Kapital Bank” ASC. Respublika iqtisadiyyatının 
davamlı inkişafı «Kapital Bank» ASC-nin də fəaliyyətinə 
öz müsbət təsirini göstərmişdir. 2010-cu il bankın 
keyfıyyətcə inkişafı, maliyyə nəticələri, qabaqcıl tex-
nologiyaların və risklərin idarə edilməsi standartlarının, 
korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq edilməsi ba-
xımından uğurlu il olmuşdur. 

Kapitalın adekvatlıq əmsalı müəyyən olunmuş 
minimal 12%-ə qarşı 18,6%, likvidlik dərəcəsi 30%-ə 
qarşı 53,6% olmuşdur.  

Respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişaf tempi 
nəzərə alınmaqla bu sahələrə qoyulan investisiyalar 
Bankın müştərilərinə daha geniş çeşiddə xidmətlərin 
göstərilməsinə, ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf proqram-
larında iştirakına, sahibkarların maliyyə ehtiyaclarının 
ödənilməsinə və yüksək səviyyədə yeni bank məhsul-
larının təklif edilməsinə imkan yaradır. Ölkənin maliyyə-
bank sektorunda müasir bazar münasibətlərinin daha da 
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dərinləşdirilməsi, milli bank sisteminin rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması və ölkə iqtisadiyyatına investi-
siyaların cəlb edilməsi məqsədilə «Azərbaycan Respub-
likasında maliyyə-bank sistemində islahatların dərin-
ləşdirilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 mart 2005-ci il 
tarixli Fərmanının icrasından irəli gələn məsələlərin 
həllinin təmin olunması üçün «Kapital Bank» ASC-nin 
nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payın 50 
faizədək azaldılması və dövlətə məxsus səhm zərfinin 
özəlləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlər çərçi-
vəsində Bankın Səhmdarının növbədənkənar ümumi 
yığıncağının 16 oktyabr 2006-cı il tarixli 2N-li pro-
tokolunun qərarı ilə Bankın nizamnamə kapitalı 12,0 
mln. AZN artırılaraq 24,0 mln. AZN məbləğində elan 
olunmuş və faktiki yığılmışdır. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin «Kapital Bank» Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin dövlətsizləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında» 
9 fevral 2007-ci il tarixli 1958 nömrəli Sərəncamına 
əsasən, «Kapital Bank» ASC-nin nizamnamə ka-
pitalının əlavə səhm emissiyası hesabına 2 dəfə 
artırılması nəzərdə tutulmuş və səhmlərin (səhm zərfinin) 
hərrac vasitəsilə (müsabiqə formasmda) satışının təşkili 
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Ko-
mitəsinə tapşırılmışdır. Yeni emissiya olunmuş 50 
faizlik səhm zərfı 5 bərabər hissəyə (lota) bölünməklə 
hərrac vasitəsilə (müsabiqə formasında) satılmışdır. 
Hərracın nəticələrinə əsasən bankın səhmlərinin (səhm 
zərfinin) 20 faizlik hissəsini (2 lotunu) «AtaHoldinq» 
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Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, o biri 20 faizlik hissəsini (2 
lotunu) «Xalq Bankı» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və 
qalan  10 faizlik hissəsini (1 lotunu) «Azərsun 
Holdinq» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət əldə etmişdir. 

Bankda korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq 
edilməsi, əməliyyat, daxili nəzarət, banklararası köçür-
mələr sistemlərinin, yeni bank məhsulları satışının və 
xidmətlərin təşkilinin müasir tələblər səviyyəsində 
qurulması məqsədilə 2010-cu il ərzində 17 daxili prose-
dur qaydalar hazırlanaraq təsdiq olunmuşdur. 

Dünya maliyyə bazarlarından ölkənin iqtisa-
diyyatının inkişafına yönəldiləcək nisbətən ucuz maliyyə 
resurslarının cəlb edilməsi işi, bununla bağlı bankın həm 
respublikadaxili, həm də beynəlxalq imicinin daha da 
inkişaf etdirilməsi baxımından nüfuzlu beynəlxalq auditor 
və reytinq şirkətləri ilə  əməkdaşlıq işləri davam etdirilir. 

 
Azərbaycanda  bank  sisteminin  

müasir vəziyyəti 
 

Qlobal iqtisadi böhranın kəskinləşdiyi 2009-cu il 
Azərbaycan üçün iqtisadiyyatında makroiqtisadi və ma-
liyyə sabitliyinin qorunub saxlanılması, iqtisadi artımın 
davam etməsi kimi səciyyələnir.  

2008-ci il ilin oktyabr ayından etibarən isə Mərkəzi 
Bank özünün preventiv pul siyasəti və prudensial tədbirləri 
ilə qlobal böhranın bank sisteminə təsirini minimuma 
endirməyə çalışmışdır. İnflyasiyanın stabilləşməsini və 
xarici likvidlik mənbələrinin azalmasını nəzərə alaraq, 
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Mərkəzi Bank maliyyə sabitliyini qorumaq üçün pul 
siyasəti alətlərini yumşaltmışdır. 

Uçot dərəcəsi və daxili öhdəliklər üzrə məcburi 
ehtiyat normaları aşağı salınmış, bankların xarici, 
həmçinin məcburi ehtiyat normalarının ortalama müddəti 
uzadılmışdır. Eyni zamanda bank sistemində maliyyə 
risklərini çevik idarə etmək üçün Mərkəzi Bank sektorun 
daha dayanıqlı və sabit mənbələr hesabına inkişafını təmin 
edən tədbirlər görmüşdür. Nəticədə, iri məbləğdə xarici 
öhdəliklərini icra etməsinə baxmayaraq, banklar kre-
ditləşməni davam etdirmişdir. 

Beləliklə, 2009-cu ildə dünya iqtisadiyyatında ya-
şanan dərin maliyyə böhranı və iqtisadi tənəzzülə bax-
mayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal böhrana yüksək 
davamlılıq nümayiş etdirmiş, bank sistemində sabitlik və 
artım dinamikası qorunmuşdur. 

Ümumilikdə, qlobal maliyyə böhranının təsiri Azər-
baycan maliyyə sisteminə daha çox psixoloji xarakterli 
olmuş və maliyyə institutlarını inkişaf strategiyalarını ye-
nidən nəzərdən keçirməyə sövq etmişdir. Əlverişsiz xarici 
mühitə baxmayaraq Azərbaycan bank sistemi reallaşan 
risklərə davamlılıq nümayiş etmişdir. 

 

Banklar qiymətli kağızlar bazarında hansı 
əməliyyatları həyata keçirə bilərlər 

 
Banklar qiymətli kağızlar bazarında - qiymətli kağızı 

buraxmaq, almaq, satmaq, uçotunu aparmaq və saxlamaq; 
qiymətli kağızlara investisiya qoymaq; öz adından və 
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yaxud öz hesabına qiymətli kağızların alış və satışını hə-
yata keçirmək; müştərinin tapşırığına əsasən qiymətli ka-
ğzıları idarə etmək (vəkalətnamə ilə idarə etmək) ; qiy-
mətli kağızlarla həyata keçirilən əməliyyyatlar zamanı va-
sitəçi funksiyasını yerinə yetirmək və qiymətli kağızların 
buraxılışını təşkil etmək kimi  əməliyyatları həyata keçirə 
bilərlər. 

Bankların həyata keçirdiyi fond əməliyyatları 
qəbul edilmiş müəyyən qaydalara əsasən həyata keçirilir: 

• əməliyyatlar lisenziya əsasında və xüsusi ser-
tifikat almış mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilməlidir; 

• fond əməliyyatları qanunvericiliyə zidd 
olmamalıdır; 

• banklar investisiya fondunun funksiyalarını 
yerinə yetirə bilməz; 

• banklar Milli Depozitari Mərkəzinin iştirakçısı 
olmadan depozitar fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. 

Bankların qiymətli kağızlar emissiyası prosedurası 
aşağıdakı mərhələləri özündə birləşdirir: 

• qanunvericiliyə uyğun olaraq emissiya qiymətli 
kağızlarının buraxılışı haqqında emitentin qərar qəbul etməsi; 

• emisssiya qiymətli kağızlarının buraxılışının 
qeydə alınması; 

• emissiya qiymətli kağızlarının  emissya pros-
pektinin qeydə alınması; 

• emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi; 

• emissiya qiymətli kağızları buraxılışının nəti-
cələri haqqında hesabatın qeydə alınması. 
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Emissiya qiymətli kağızlarının hər bir buraxılışı 
üzrə ayrıca qərar qəbul edilir. Emissiya qiymətli ka-
ğızlarının buraxılışı haqqında qərar qəbul edildikdən sonra 
onlarda aşağıdakılar göstərilməlidir: 

• emitentin tam adı və hüquqi ünvanı; 
• qiymətli kağızlar buraxılışı haqqında qərarın 

qəbul edilmə tarixi; 
• emitentin buraxılışı haqqında qərar qəbul etmiş 

səlahiyyətli orqanın adı; 
• emissiya qiymətli kağızlarının növü; 
• emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi 

qaydası; 
• sahibin bir qiymətli kağızla təsbit edilmiş 

hüquqları; 
• emissiya qiymətli kağızları sahibinin qarşısında 

emitentin öhdəliyi; 
• həmin buraxılışda emissiya qiymətli kağızları-

nın sayı; 
• qiymətli kağızların formasının (sənədləşdirilmiş, 

yaxud sənədləşdirilməmiş adlı, yaxud təqdim edənə) gös-
tərilməsi; 

• emitentin möhürü və rəhbərin imzası. 
 

Əmanət Sığorta Sisteminin mahiyyəti  
 

Bankların iflası zamanı dövlət tərəfindən lazımi 
tədbirlər və proqramlar hazırlanır. Məhz, bankların iflası 
zamanı dövlət tərəfindən lazımı tədbirlər və proqramlar 
kontekstində Əmanət Sığorta Sistemi (ƏSS) fəaliyyət 
göstərir.  
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1930-cu illərdə ABŞ-da banklardan əmanətin çəkil-
məsinin qarşısını almaq üçün mükəmməl bir vasitə olaraq 
ortaya çıxmış və illərdən bəri özəl sektoru əmanət 
riskindən qorumaqdır. Bankın əmanət sahibləri, bank seçi-
mində öz təhlillərindən çox hökumət sığorta və təcrü-
bəsinə əsaslanaraq güvən alır. Lakin, əmanət sığorta ob-
yekti olmasından dolayı, banklar əmanətlərin cəlb edil-
məsində risklərini sıfra endirməkdədirlər. Əmanət sahibi 
tərəfindən vəziyyət qiymətləndirildiyində, əmanət sığorta 
miqdarını aşmadığı müddətdə bir bankın digər bankdan 
üstün və ya zəif cəhətini təsbit etmək çətinləşir.  Bu isə 
əmanətçilər üçün hansı bankın sağlam və ya zəif 
çalışmasını müəyyən etməkdə problem yaradır.   

Əmanət sığorta sisteminin məqsədi - makro 
baxımdan  əmanət sahiblərinin bank sistemlərinə olan 
inamı gücləndirir və əmanətlərin bankçılıq sistemi kə-
narında  qalmasını və ya sistem kənarına çıxarılmasının 
qarşısını almaq ücün fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, 
ƏSS yıgım sahiblərinin əmanətlərini toplayıb və ani olaraq 
vəsainlərin banklardan çıxarmaq zamanında bu sektorda 
yaşana biləcək böhranların da qarşısını alır və ya ola 
biləcək mənfi təsirlərin minimuma endirilməsində böyük 
xidməti vardır. 

Azərbaycanda «Əmanətlərin Sığortalanması haq-
qında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 fevral 
2007-ci ildə dərc edilməklə qüvvəyə minmişdir. Bu qanun 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda 
fiziki şəxslərin əmanətlərinin kollektiv icbari sı-
ğortalanması sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, o 
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cümlədən əmanətlər üzrə kompensasiya ödənilməsi 
qaydalarını müəyyən edir.  

  Əmanətlərin sığortalanması sisteminin yaradılma-
sının məqsədi banklar və xarici bankların yerli filialları 
ödəmə qabiliyyətini itirdikdə, fiziki şəxslərdən əmanətə 
qəbul olunmuş pul vəsaitinin itirilməsi riskinin qarşısını 
almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini və inkişafını 
təmin etməkdir. Əmanətlərin sığortalanması haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda istifadə olunan 
anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: Əmanət—hesab-
lanmış faizlər də daxil olmaqla, bankın milli və xarici 
valyutada qəbul etdiyi və müvafiq qanunvericiliyə və ya 
müqaviləyə əsasən geri ödəməli olduğu pul vəsaitləridir; 
qorunan əmanət-sığorta hadisəsi baş verdikdə Əmanətlərin 
Sığortalanması Fondu (bundan sonra-Fond) tərəfindən 
qorunan əmanətçiyə kompensasiya olunan əmanətidir.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 8 may 
2009-cu il tarixdə “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda əlavə və dəyişik-
liklərin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Qanununu qəbul etmişdir.  

Qanuna edilmiş dəyişikliklə qorunan əmanətlər üzrə 
illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddinin müəyyən edilməsinin 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının uçot faiz 
dərəcəsindən asılılığı aradan qaldırıldı. Qəbul olunmuş 
Qanuna əsasən illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırıl-
maqla Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik 
Şurası müəyyən edir. 10 iyun 2009-cu il tarixdə keçirilmiş 
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növbədənkənar iclasda Əmanətlərin Sığortalanması 
Fondunun Himayəçilik Şurası qorunan əmanətlər üzrə illik 
faiz dərəcəsinin yuxarı həddini Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla 15 faiz müəyyən etdi. 

 
 

Qiymətli   kağızlar  bazarının   
təsnifаtı   və  funksiyaları  

 
Qiymətli kağızlar bazarının bir sıra fiınksiyaları 

vardır ki, onları şərti olaraq iki qrupa bölmək olar: 
 • ümumi bazar funksiyaları - hər bir adi bazara xas 

olan; 
 • xüsusi funksiyalar - bu funksiya onu digər bazar-

lardan fərqləndirir. 
Ümumi qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarına 

aşağıdakılar aid edilir: 
• kommersiya funksiyası - bazarda görülən əməliy-

yatlardan gəlir əldə etmək funksiyası; 
• qiymət funksiyası; 
• иnformasiya funksiyası - bazarın ticarət obyektlə-

ri və onun iştirakçıları haqqında olan bazar məlu-
matlarının bazar iştirakçıları üçün hazırlanması və 
çatdırılması; 

• tənzimləyici funksiya bazarda ticarət və iştirak 
etmək üçün qayda-qanunlar yaradır, iştirakçılar arasında 
mübahisələri həll edən nəzarət orqanlarını və yaxud da 
idarə orqanlarını təşkil edir. 
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Qiymətli kağızlar bazarının xüsusi funksiyalarına 
isə aşağıdakıları aid etmək olar: 

• yenidən bölüşdürülmüş funksiya; 
• qiymət və maliyyə risklərinin sığortası funksiyası. 
• yenidən bölüşdürülmüş funksiyanın özünü şərti 

olaraq 3 yerə bölmək olar: 
• pul vəsaitlərinin bazar fəaliyyəti sahələri və 

sferaları arasında yenidən bölüşdürülməsi; 
• əmanətlərin qeyri-istehsal formasından istehsal 

formasına çevrilməsi; 
• dövlət büdcəsi kəsirinin qeyri-informasiya əsasın-

da maliyyələşdirilməsi, yəni tədavülə əlavə pul 
vəsaitlərinin buraxılmaması. 

Qiymət və maliyyə risklərinin sığorta edilməsi 
funksiyasının meydana gəlməsi törəmə qiymətli kağızlar 
olan fyuçers və opsionların meydana gəlməsi nəticəsində 
mümkün olmuşdur. 

Qiymətli kağızlar bazarı quruluşlarındakı qanuni 
xüsusiyyətlər baxımından üç ana qrupa ayrılır: 

1) dövlət qiymətli kağızlar bazarı. Qanun ilə 
qurulan, idarə heyəti və qaydaları rəsmi məqamlar 
tərəfindən müəyyən edilən bazarlardır. 

2) özəl qiymətli kağızlar bazarı. Qiymətli kağızlar 
bazarının üzvləri tərəfindən qurulan, mənfəət məqsədi 
olmayan və əsas etibarı ilə əqidə quruluşu statusunda 
olan bazarlardır. Anqlosakson (Amerika bə İngiltərə) 
ölkələrindəki qiymətli kağızlar bazarları buna nümunədir. 
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3) qarışıq xüsusiyyətə malik qiymətli kağızlar 
bazarı, qismən dövlət, qismən də özəl qiymətli kağızlar 
bazarının xüsusiyyətlərinə sahib bazarlardır. 

Fond  birjasının təməli 1801-ci ildə qoyulmuş və 
bina 1802-ci ildə tikilmişdir, ancaq birja qanuni fəaliyyətə 
1875-ci ildən başlamışdır. Azərbaycanda fond birjası ilk 
dəfə 15 fevral 2001-ci il tarixdə fəaliyyətə başlamışdır. 

 
 

Qiymətli kağızlar bazarının 
 strukturu və növləri 

 
Qiymətli kağızlar bazarının strukturunda əsas 2 

bazar götürülür:  qiymətli kağızların birinci bazarı;  qiy-
mətli kağızların ikinci bazarı. 

Birinci bazara şirkətlər və bələdiyyə orqanları 
tərəfindən ilk ixrac edilmiş qiymətli kağızlar çıxarılır. 
Birinci bazarda istiqrazlar və aksiyalar kimi qiymətli ka-
ğızlar almıb-satılır. Birinci bazarın özəyi qiymətli ka-
ğızların ixracdan satın alınmasıdır. Birinci bazardan 
alınan qiymətli kağızlar ikinci bazarda satıla bilər, йяни 
мцлкиййят сащиби dəyişdirilə bilər. İkinci bazar qiymətli 
kağızların hər an pula çevrilməsini saxlayan bazardır. 
İkinci bazar qiymətli kağızların likvidliyini artıraraq bi-
rinci bazara tələbi artырыr və onun inkişafını təmin edir.  

İkinci bazarın özü dörd bazara bölünür: birja; 
qeyri-birja bazarı; üçüncü bazar və dördüncü bazar. 

Fond birjası. İkinci bazarın ən vacib elementlərindən 
biri fond birjasıdır. Fond birjası qiymətli kağızlar 
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bazarının likvidliyini və onun tənzim olunmasını təmin 
edir. Fond birjası qiymətli kağızların bazar qiymətini 
müəyyən edir, qiymətli kağızlara olan tələb və təklif 
arasında tarazlığı əks etdirməklə, həmçinin onlar haqqında 
lazımi informasiyanın yayılmasını təşkil edir. 

Qeyri-birja bazarında qiymətli kağızlar birjada 
qeydiyyatdan keçmir. Qeyri-birja bazarı avtomatlaş-
dırılmış şəkildə fəaliyyət göstərir ki, bu da alıcılara və 
satıcılara qiymətli kağızların cari qiymətlərini izləmək 
imkanı verir. 

Üçüncü bazar qeyri-birja bazarıdır ki, burada qiy-
mətli kağızların alqı-satqısı vasitəçilər tərəfindən qey-
diyyata alınaraq yüksək komisyon məbləği tələb olunur. 
Bu bazar ən çox ABŞ-da inkişaf edib. ABŞ-da bu bazarın 
ticarət dövriyyəsi 1992-ci ildə 18 mln. aksiyaya çatıb. 

Dördüncü bazar və yaxud da kompyuterləşdirilmiş 
bazar. Bazar dördüncü bazarın əsasında aksiyaların 
elektron ticarət sistemi fəaliyyət göstərir. Bu bazar 
investorlara sazişləri güclü kompyuter sisteminin 
vasitəsilə imzalamaq imkanı verir ki, burada da birjaya 
toxunmadan böyük komisyon xərclərinə qənaət etmək 
olar. İnvestor istənilən vaxt şəbəkə vasitəsilə öz istədiyi 
qiyməti fayla göndərir və əgər qarşılıqlı təklif alınarsa, 
sövdələşmə baş tutmuş hesab olur. 

Yuxarıda adları çəkilən qiymətli kağızlar bazarını 
müxtəlif əlamətlərinə görə də seqmentləşdirmək olar.  

Qiymətli kağızlar öz növlərinə görə aşağıdakı 
bazarlara bölünürlər. 

• aksiya bazarları; 
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• иstiqraz bazarları; 
• veksel bazarları; 
• opsiyon bazarları; 
• depozit və əmanət sertifikatları bazarı. 

Emitentlərə görə də qiymətli kağızlar bazarını 
aşağıdakı bazarlara bölmək olar: 

• şəxsi qiymətli kağızlar bazarı; 
• dövlət qiymətli kağızlar bazarı; 
• beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarı. 
İnvestorlara görə də qiymətli kağızlar bazarı 

aşağıdakı bazarlara bölünürlər: 
• institual investorların qiymətli kağızlar bazarı; 
• fərdi investorların qiymətli kağızlar bazarı. 
Ərazi meyarına görə qiymətli kağızlar bazarının 

aşağıdakı növləri vardır:  regional;  milli və qlobal. 
Qiymətli kağızlar bazarı işlədilən ticarət "texno-

logiyasına" görə aşağıdakı növlərə bölünürlər: 
• kassa bazarları; 
•təcili bazarlar; 
• auksiyon bazarları; 
• diler bazarları. 
Əgər maraqlı tərəflər öz qiymətli kağızlarını təcili 

alıb-satmaq istəyirlərsə, onda onlar kassa bazarlarından 
istifadə edirlər. Bu bazarda sövdələşmələr 12 gün ərzində 
həyata keçirilir. 

Auksion bazarları aşağıdakı bazarları özündə 
birləşdirir: 

• sadə auksion bazarları; 
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• holland auksion bazarları; 
• иkili auksion bazarları; 
• onkol bazarları;  
• fasiləsiz auksion bazarları. 

 
 

Qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən 
insitual investorlar 

 
Broker və diler fəaliyyəti. Əvvəllərdə  qеyd еtdi-

yimiz kimi, bаzаrın fəаliyyət göstərməsi üçün  bаzаrа mа-
rаq göstərən sаtıcılаr, аlıcılаr və vаsitəçilər оlmаlıdır. Qiy-
mətli kаğızlаr bаzаrındа vаsitəçi rоlundа, аdətən brоkеrlər 
və dilеrlər  çıхış еdirlər. Tаpşırıq və yа kоmisyоn mü-
qаviləsi əsаsındа müvəkkil və yа kоmisyоnçu kimi fəа-
liyyət göstərən hüquqi və yа fiziki şəхsin оnun müş-
tərisinin mаrаğınа uyğun və оnun hеsаbınа qiymətli kаğız-
lаrlа mülki-hüquqi əqdlər bаğlаnılmаsı brоkеr fəаliyyəti  
hеsаb еdilir. Qiymətli kаğızlаr bаzаrının brоkеr fəаliyyəti  
ilə məşğul оlаn pеşəkаr iştirаkçısı brоkеr аdlаnır. Brоkеr 
kimi həm fiziki şəхslər, həm də hüquqi şəхslər çıхış еdə 
bilərlər. Fоnd bаzаrındа  pеşəkаr brоkеr fəаliyyəti 
müəyyən lisеnziyа  əsаsındа  həyаtа kеçirilir.  

Brоkеr bu lisеnziyаnı yеrli mаliyyə оrqаnlаrındаn 
аlır.  

Depozitari fəaliyyəti. Qiymətli kаğızlаrın və yа 
оnlаrın sеrtifikаtlаrının sахlаnılmаsı, yахud uçоtu və 
qiymətli kаğızlаrа оlаn hüquqlаrın kеçməsi üzrə хidmətlər 
göstərilməsi dеpоzitаri fəаliyyəti hеsаb оlunur. Qiymətli 
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kаğızlаr bаzаrının dеpоzitаri fəаliyyətini həyаtа kеçirən 
pеşəkаr iştirаkçısı dеpоzitаri аdlаnır. Qiymətli kаğızlаrın 
uçоtu üçün təyin еdilmiş hеsаbаt «dеpо hеsаbı» аdlаn-
dırılır. Yаlnız hüquqi şəхs dеpоzitаri оlа bilər. İlk dе-
pоzitаri sistеmi fоnd birjаlаrınа  хidmət еtmək üçün yаrа-
dılmışdır. Dеpоzitаri fəаliyyəti ilə bаğlı оlаn əməliy-
yаtlаrın hаmısı dеpоzitаri və dеpоnеnt аrаsındа bаğlаnаn 
müqаvilələr əsаsındа  həyаtа kеçirilir. Dеpоzitоr mü-
qаviləsi yаzılı şəkildə bаğlаnır və bu müqаvilənin bаğlаn-
mаsı  dеpоnеntin  qiymətli kаğızlаrа оlаn hüququnun dе-
pоzitаriyə kеçməsini bildirir. Dеpоzitаr dеpоnеntin оndа 
sахlаdığı qiymətli kаğızlаr sеrtifikаtlаrının qоrunmаsınа 
mülki hüquqi məsuliyyət  dаşıyır. 

Klirinq fəaliyyəti. Qiymətli kаğızlаrın göndərilmə-
si üzrə qаrşılıqlı öhdəliklərin müəyyən еdilməsi (qiymətli 
kаğızlаrlа əqdlər üzrə məlumаtın tоplаnmаsı, yохlаnılmа-
sı, təshih еdilməsi və оnlаr üzrə mühаsibаt sənədlərinin 
hаzırlаnmаsı), bu öhdəliklərin hеsаbа аlınmаsı və qiymətli 
kаğızlаr üzrə hеsаblаnmа аpаrılmаsı klirinq fəаliyyəti 
hеsаb еdilir.  

Prаktikаdа klirinq  təşkilаtlаrı аşаğıdаkı kimi аdlаn-
dırılır: hеsаbаt pаlаtаsı,  klirinq mərkəzi, hеsаbаt mərkəzi 
və s. Ümumi plаndа hеsаblаşmа-klirinq təşkilаtlаrı 
iхtisаslаşdırılmış bаnk tipli təşkilаtlаrdır ki, qiymətli kа-
ğızlаr bаzаrının iştirаkçılаrınа hеsаblаşmа ilə bаğlı 
хidmətlər göstərir.   

Hеsаblаşmа-klirinq təşkilаtlаrı, çох zаmаn kоm-
mеrsiyа  bаnklаrının  оlduğu hüquqi fоrmаdа оlur. Аmmа 
çох vахt  qаpаlı səhmdаr cəmiyyət fоrmаsındа оlur ki, bu 
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təşkilаtlаr dа ölkənin Mərkəzi Bаnkının vеrdiyi lisеnziyа 
əsаsındа fəаliyyət göstərir.  

Reyestr fəaliyyəti. Qiymətli kаğızlаrın sаhiblərinin 
rеyеstrinin аpаrılmаsı sistеmini təşkil еdən göstəricilərin 
tоplаnmаsı, qеydə аlınmаsı, işlənməsi, sахlаnmаsı və 
vеrilməsi qiymətli kаğızlаrın sаhiblərinin rеyеstrinin 
аpаrılmаsı üzrə fəаliyyət hеsаb еdilir. Qiymətli kаğızlаrın 
sаhiblərinin rеyеstrinin аpаrılmаsı üzrə fəаliyyətlə yаlnız 
hüquqi şəхslər məşğul оlа bilərlər. Rеyеstrin аpаrılmаsı 
üzrə fəаliyyət еmitеnt və yа оnun tаpşırığı ilə qiymətli 
kаğızlаr bаzаrının pеşəkаr iştirаkçılаrı tərəfindən həyаtа 
kеçirilə bilər. Qiymətli kаğızlаrın  sаhiblərinin rеyеstrinin 
аpаrılmаsı üzrə fəаliyyəti həyаtа kеçirən şəхslər rеyеstr 
sахlаyıcılаrı və yа qеydiyyаtçılаr аdlаndırılır. Rеyеstrin 
аpаrılmаsı üçün yаlnız bir qеydiyyаtçı ilə müqаvilə 
bаğlаnılır. Qеydiyyаtçı qеyri-məhdud sаylı еmitеntlərin 
qiymətli kаğızlаrının sаhiblərinin rеyеstrini аpаrа bilər. Öz 
əsаs funksiyаlаrındаn bаşqа qеydiyyаtçılаr rеyеstrlə bаğlı 
bir sırа əlаvə funksiyаlаrı yеrinə yеtirirlər. Qеydiyyаtçılаr 
qiymətli kаğızlаrın sеrtifikаtlаrınа dа nəzаrət еdirlər. 
Sаhibkаrın dəyişdirilməsi zаmаnı qеydiyyаtçı yеni 
sаhibkаrın аdınа sеrtifikаt yаzmаlıdır və bu zаmаn о, оnа 
qеydiyyаtdаn kеçirmək üçün vеrilən sеrtifikаtın dоğrudаn 
həmin şəхsə məхsus оlduğunu, оğurluq оlmаdığını və yа 
ахtаrışdа оlub-оlmаdığını yохlаmаlıdır. Bir qаydа оlаrаq, 
qеydiyyаtçı еmitеntin аgеntidir. Qеydiyyаtçı vаsitəsilə 
еmitеnt öz invеstоrlаrınа məlumаt vеrə bilər. Əgər qеydiy-
yаtçı rоlunu bаnk yеrinə yеtirirsə, о, həmçinin də еmi-
tеntin ödəmə аgеnti kimi çıхış еdə bilər. Bir qаydа оlаrаq, 
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qеydiyyаtçılаr qiymətli kаğızlаrın sаhiblərinin şəхsi 
hеsаblаrını аpаrır. Şəхsi hеsаbdа sаhibkаrа məхsus оlаn 
qiymətli kаğızlаrın sаyı və sаhibkаr hаqqındа digər lаzımi 
infоrmаsiyаlаr оlur. Əgər аlqı-sаtqı bаş vеribsə, sаhibkаrın 
dəyişdirilməsi rеyеstrdə qеyd оlunmаlıdır. 

İnvestisiya fondları. Bu bir tərəfdən mаliyyə-
krеdit bаzаrının institutlаrıdır, digər tərəfdən isə о, hüquqi 
şəхsdir, öz аksiyаlаrını sаtır və bunun qаrşılığındа 
müxtəlif qiymətli kаğızlаrа invеstisiyа qоyur. 

Hаzırdа dünyаnın bir çох ölkələrində invеstisiyа 
şirkətləri və invеstisiyа fоndlаrı yаtırımçılаrın milyоnlаrlа 
vəsаitini yığırlаr. Оnlаr nisbətən rаhаt invеstisiyаlаşdırmа, 
kаpitаl  аrtırılmаsı hеsаb еdilir. Şəхs pulunu  bаnk 
hеsаblаrındаn çıхаrır və оnu fоnd аksiyаlаrınа qоyur.  

İnvеstisiyа fоndu аçıq və yа qаpаlı  səhmdаr cə-
miyyət fоrmаsındа yаrаdılа bilər. Аçıq tipli invеstisiyа 
fоndlаrının səhmdаrlаrınа məhdudiyyət  yохdur. Аncаq 
qаpаlı invеstisiyа  fоndlаrındа səhmdаrlаrın sаyı əllidən 
yuхаrı оlmаmаlıdır.  

İnvеstisiyа bаnklаrı. Qiymətli kаğızlаr üzrə 
fəаliyyətin ən əsаs növlərindən biri fоnd аlətlərinin birinci 
bаzаrdа yеrləşdirilməsini təmin еtməkdir. Bаzаr iqti-
sаdiyyаtı inkişаf еtmiş ölkələrdə bu fəаliyyətlə iхtisаs-
lаşdırılmış müəssisələr invеstisiyа bаnklаrı məşğul оlur. 
Оnlаrın çохu gеniş şəkildə mаliyyə хidməti göstərən  iri 
mаliyyə şirkətlərini təmsil еdir. Çох sаydа invеstisiyа 
bаnklаrı ikinci bаzаrdа brоkеr funksiyаsını dа yеrinə 
yеtirir. Qiymətli kаğızlаrın yеrləşdirilməsi üzrə invеstisiyа 
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bаnklаrının fəаliyyəti ilkin ictimаi təklif və  fоnd sərvət-
lərinin ilkin və təkrаr bölüşdürülməsindən ibаrət оlur. 

 
 

Fond birjasinin  funksiyası 
 

Kapital bazarının anatomik strukturunun təhlili 
zamanı, bu bazarın daxilində qiymətli kağızlar 
bazarının da olduğunu və bu iki bazarın iç-içə olmasma 
rəğmən təklif və tələbin tərsистигамятли olduğunu 
görərik. Qiymətli kağızlar bazarında sərmayə tələb 
edən şirkətlər xalqa qiymətli kağız təklif edir. Sərmayə 
təklif edən xalq da əvəzində qiymətli kağızlar tələb edir. 
Qiymətli kağızlar birjası (stock exchange, securities 
bourse) gerçəkdə sərmayə bazarının deyil, qiymətli 
kağızlar bazarının qurumudur. Ancaq bu bazarlarda 
alqı-satqı mövzusu olan "Qiymətli kağızlar" deyilən ak-
siya və istiqraz kimi dəyərli kağızlar bilavasitə iqtisadi 
dəyər olmayıb, iqtisadi dəyərləri təmsil edən sənəd-
lərdir. Qiymətli kağız bazarlarında alqı-satqı edənlərin 
məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Aksiyanı satın alan 
şəxsin məqsədi divident və ya aksiyanı daha yüksək 
qiymətə sataraq qazanc əldə etməkdir. 

Qiymətli kağızların ikinci bazarında əsas 
yerlərdən birini fond birjası tutur. Birjanın meydana 
gəlməsinin əsas səbəblərindən biri bazar münasibətləri-
nin inkişaf etməsi olmuşdur. İlk dəfə birja anqlosaks 
(Amerika və İngiltərə) dövlətlərində meydana gəlmişdir. 
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Fond birjası, müstəqil olaraq, fəaliyyət predmeti 
qiymətli kağızlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların 
bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi, kağızlara olan 
tələb və təklif arasında tarazlığı əks etdirən, həmçinin 
onlar haqqında lazımi informasiyanın yayılması, qiymətli 
kağızlar bazarı iştirakçılarının yüksək peşəkarlıq səviy-
yəsini nümayiş etdirmək üçün şərait yaradılması olan təş-
kilatdır. Fond birjası qapalı səhmdar cəmiyyət formasın-
da olur. Fond birjası yalnız birja üzvləri arasında ticarəti 
təşkil edir. 

Fond birjası fəaliyyətini müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının verdiyi xüsusi razılıq əsasında həyata keçirir. 
Fond birjası depozitari və klirinq fəaliyyəti istisna ol-
maqla, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməz. Fond 
birjasının nizamnaməsinin, onun ticarət qaydalarının 
pozulması və fond birjasının digər daxili sənədlərinin 
pozulması zamanı cərimələr müəyyən edilir. Fond birja-
sının üzvlərinə aid olan daxili normativ aktlar fond birjası 
tərəfindən onun üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla 
müstəqil müəyyənləşdirilir. 

Fond birjasının beş əsas funksiyası vardır: 
• likvidlik ehtiyaclarını qarşılamaq; 
• alıcıları-satıcıları qiymətli kağızların alqı-satqısını 

etmək üçün bir məkanda qarşılaşdırmaq; 
• qiymətli kağızların real kursunu müəyyən etmək; 
• kapitalın bir sahədən digər sahəyə axmasını tə-

min etmək; 
• real bazarın yaradılmasına xidmət etmək. 
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İnkişаf dərəcələrinə görə fond   
birjаlаrının təsnifatı  

 
İnkişаf dərəcələrinə görə birjаlаrı аşаğıdаkı kimi 

dərəcələndirmək mümkündür: 

• supеr birjаlаr: Nyu-Yоrk birjаsı, Tоkiо birjаsı və  
Lоndоn birjаsı. 

Bu üç birjаdа аpаrılаn qiymətli kаğızlаrlа əməliyyаtın 
həcminin dünyа birjаlаrı içindəki pаyı 60%-dir. 

• böyük birjаlаr: Hоnkоnq birjаsı, Pаris birjаsı, 
Milаn birjаsı və  Frаnkfurt birjаsı; 

• оrtа ölçülü birjаlаr: АBŞ-dа Bоstоn, Filаdеlfiyа, 
Аvrоpаdа Mаdrid, Bаrsеlоnа, Bruksеl, Kоpеnhаgеn,  Uzаq 
Şərq ölkələrində Sеul, Tаyvаn, Sidnеy, Bоmbеy, Lаtın 
Аmеrikаsı ölkələrində Buеnоs-Аyrеs, Tоrоntо, Mоnrеаl.  

• kiçik birjаlаr. Dünyаdа irili-хırdаlı 65 birjа 
fəаliyyət göstərməkdədir. Yuхаrıdа sаyılаnlаrın хаricində 
bütün birjаlаr kiçik birjаlаr siyаhısınа dахildir. Bunlаr 
аrаsındа İstаnbul, Аfinа, Təl-Əviv, Hеlsinki, Mоnilа, Ku-
аlа-Lаmur, Nigеriyа birjаlаrı gələcəkdə оrtа ölçülü birjаlаr 
siyаhısınа girməyə nаmizəddirlər. İnkişаf еtməkdə оlаn 
ölkələrdə qurulаn fоnd birjаlаrı Dünyа Bаnkı və оnunla 
bağlı olan Bеynəlхаlq Maliyyə Qurumunun dəstəyi və 
nəzаrətində inkişаf еtməkdədirlər. Bu birjаlаrın üstün cə-
hətlərindən biri оdur ki, hаmısının qаpısı хаrici 
invеstоrlаrа аçıqdır. 
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Bеynəlхаlq likvidlik 
 
Rəsmi хаrici еhtiyаtlаr Mərkəzi Bаnkın vаlyutа 

birjаsınа müdахilə üçün mövcud оlаn bütün bеynəlхаlq 
ödəmələr vаsitələrinin cəmidir. Məlumdur ki, mərkəzi 
bаnklаr vаlyutа məzənnələrini sаbit tutmаq məqsədi ilə 
bаzаrа müdахilə еdir. Bu dа sаbit və yа idаrə еtməli 
dаlğаlаnmа sistеminin bir хüsusiyyətidir. Hаlbuki, tаm 
sərbəst üzən kurs sistеmində məzənnələr tаmаmilə bаzаr 
iqtisаdiyyаtının işləm mехаnizminə görə fоrmаlаşdığı 
üçün mərkəzi bаnklаrın bаzаrа müdахilə еtməsi zəruri 
dеyil. 

Əslində sаbit kurs sistеmlərində müvəqqəti kəsirlər 
оlduğu təqdirdə mərkəzi bаnklаrа еhtiyаc оlur. Çünki 
müvəqqəti kəsiri yаrаdаn səbəblərin bir müddət sоnrа 
аrаdаn qаlхаcаğınа görə, bu kəsir öz-özünə оrtаdаn götü-
rüləcək. Bunun üçün tаrаzlаşdırıcı tədbirlər оlаrаq fаktоr 
bölgüsünü dəyişdirmək lаzım dеyil. Hаlbuki, köklü 
iqtisаdi və yа mаliyyə səbəblərindən bаş vеrən uzunmüd-
dətli kəsirləri хаrici еhtiyаtlаrdаn istifаdə еdərək tаrаzlаş-
dırmаq mümkün dеyil. 

Ölkələrin mаlik оlduqlаrı rəsmi хаrici еhtiyаtlаrın 
cəminə bеynəlхаlq likvid  аdı vеrilir. Bеynəlхаlq likvidin 
çаtışmаzlıq prоblеmi хüsusilə sаbit kurslu Brеttоn-Vuds 
zаmаnındаn bəri iqtisаdi ədəbiyyаtdа mübаhisəli bir möv-
zudur. Nəzəri bахımdаn bеynəlхаlq likvidin dünyа 
iqtisаdiyyаtının tələblərindən аsılı оlduğu qеyd еdilmişdir. 
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Bеynəlхаlq likvidin hаnsı sürətlə аrtırılmаsını müəyyən 
еtmək üçün bəzi оbyеktiv göstəricilərdən dаnışmаq оlаr. 
Məsələn, dünyа ticаrət və mаliyyə hərəkətlərindəki аrtım 
nisbəti, bu hərəkətlərdəki dаlğаlаnmа, хаrici еhtiyаtlаrı 
sахlаmаq məsrəfi, хаrici еhtiyаtlаrа yеtişmə аsаnlığı və 
əlbəttə ki, sаbit və yа üzən sistеmin prаktikаsınа əsаs-
lаnmаsı və s. kimi. 

Аmmа həqiqətdə hаnsı puldаn nə qədər еhtiyаt 
tutulаcаğı Mərkəzi Bаnkın işçilərinin аltеrnаtivlərindən və 
еhtiyаtlаrın idаrə еdilməsi siyаsətindən аsılıdır. Еhtiyаt 
оlаrаq tutulаn vаlyutаlаrın dəyərində düşmə еhtimаlı, rəs-
mi еhtiyаtlаrın dəyərini аzаltdığı kimi, bir yüksəlmədə 
möhtəkir qаzаnclаr mеydаnа gətirər. Bаşqа sözlə, 
еhtiyаtlаrı bu və yа digər bеynəlхаlq ödənişlərin vаsitəsi 
üzərindən tutmаnın riski və еyni zаmаndа gəliri vаrdır. 
Аdı çəkilən gəlirlər fаiz və vаlyutа dəyərində gözlənilən 
аrtımlаrdаn mеydаnа gələ bilər. Bu bахımdаn Mərkəzi 
Bаnkın rəhbər işçiləri də еhtiyаtlаrın idаrə еdilməsi 
prоblеmi ilə üzləşiblər. Bu mövzudа Mərkəzi Bаnk еhti-
yаtlаrı müхtəlif növə bölərək, riski pаylаşdırmаqdаn bаş-
qа, dəyərində аrtımın gözlənildiyi müəyyən pullаrа 
invеstisiyа qоyаrаq möhtəkir şəkildə hərəkət də еdə 
bilərlər. Аmmа Mərkəzi Bаnk kimi rəsmi bir qurumun 
möhtəkir qаzаncın аrхаsınа düşmək əvəzinə, riski pаy-
lаşdırmа məqsədinə görə hərəkət еtməsini iddiа еtmək 
dаhа rеаldır.  

Bеynəlхаlq rəsmi еhtiyаtlаr əvvəlcə qızıl və qеyri-
qızıl mənbələr оlmаqlа iki yеrə аyrılır. Qеyri-qızıl еhti-
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yаtlаrı dа vаlyutа və Beynəlxalq Valyuta Fondu mənbə-
lərindən ibаrətdir. 

Brеttоn-Vuds qızılа əsаslаnаn bir sistеm idi. Аmmа 
qızıl istеhsаlаtının аsаnlıqlа аrtırılmаmаsı, bаhаlı оlmаsı 
və bir özəl möhtəkirliyə səbəb оlmаsı оnun yахşı bir 
еhtiyаt pul оlmаyаcаğını göstərib. Bugünkü tеndеnsiyа qı-
zılı bеynəlхаlq ödəmə vаsitəsindən çıхаrıb bir sənаyе хаm 
məhsulu оlаrаq həqiqi funksiyаsınа qаytаrmаq istiqаmə-
tindədir. Bu səbəblə uzun müddətdir ki, qızılа rəsmi qiy-
mət qоyulmur. Bundаn bаşqа, Beynəlxalq Valyuta Fon-
duna üzvlərin еhtiyаt dilimlərini qızıllа ödəmə məc-
buriyyətini ləğv еdib və əlindəki qızıl еhtiyаtlаrının bir 
bölməsi əlindən çıхаrılıb. Bеlə ki, 1976-cı ildə qızıl еhtiyа-
tının 1/6-ni sərbəst bаzаrdа sаtаrаq gəlirlərini ən yохsul 
vəziyyətdə оlаn аz inkişаf еtmiş ölkələrə krеdit vеrmək 
üçün istifаdə еdib və qаlаn 1/6-i də üzv ölkələrə qaytarılıb. 

Bu gün yеnə də bir çох mərkəzi bаnklar rəsmi 
еhtiyаtlаrının əhəmiyyətli bir hissəsini qızıllа sахlаyırlаr.  

Digər tərəfdən, bеynəlхаlq rəsmi vаlyutа еhti-
yаtlаrının tərkibinə bахsаq hələ də ən böyük pаy Аmеrikа 
dоllаrı təşkil etdiyini görərik.  Dоllаr və məhdud ölçüdə 
ingilis stеrlinqi Brеttоn-Vuds sistеminin ənənəvi ödəmə 
vаsitələri olmuşlar, ancaq bu gün də dоllаr rezerv  vаlyutа 
kimi fəаliyyət göstərir. Аmma digər sənаyеləşmiş öl-
kələrin sürətlə inkişаf еtməsindən sоnrа avro, yаpоn yеni 
və İsveçrə  frаnkı kimi pul vаhidlərinin də rəsmi vаlyutа 
kimi qəbul edilməsinə bаşlаndı. Bеləliklə, dоllаrın rəsmi 
еhtiyаtlаr içindəki pаyı gеtdikcə аzаlmаğа bаşlаdı. Аncаq 
bu nisbət hələ də 50%-dən yuхаrıdır. 
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Vаlyutа siyаsəti 
 

Vаlyutа siyаsəti - dünyа iqtisаdi intеqrаsiyа prоsеs-
ləri kоntеkstində iqtisаdiyyаtın dахili və хаrici dinаmik 
müvаzinətini (tаrаzlığını) təmin еtmək, bеynəlхаlq ödəmə-
ləri müəyyən sistеm dахilində yеrinə yеtirmək və tədiyyə 
bаlаnsını tənzimləmək üçün ölkənin cаri və strаtеji məq-
sədlərinə uyğun оlаrаq monetar orqanların həyаtа kеçirdiyi 
tədbirlərin məcmusudur. 

Vаlyutа siyаsətinin istiqаmət və fоrmаlаrı (deviz 
siyasəti, diskont siyasəti, valyuta rezervlərinin diversifika-
siyası, devalvasiya, revalvasiya) ölkənin vаlyutа-iqtisаdi 
vəziyyətinə və dünyа iqtisаdiyyаtı sfеrаsındа gеdən dəyi-
şikliklərlə bаğlı оlаrаq tаrаzlаnır. Vаlyutа siyаsətinin əsas 
istiqаmətləri aşağıdakılardır: 

• iqtisаdiyyаtdа dоllаrlаşmаnın   qаrşısını almaq; 

•  vаlyutа nəzаrəti; 

• vаlyutа bаzаrının оptimаl strukturu və qızıl-vаlyutа 
еhtiyаtlаrı divеrsifikаsiyаsı; 

•  хаrici bоrcun idаrə оlunmаsı; 

•  vаlyutа rеzеrvlərinin yığımı; 

•  dахili investisiya еhtiyаcını qаrşılamaq məqsədi ilə 
хаrici resursların cəlbi; 

•  kаpitаl  çıхışınа məhdudiyyət; 

•  хаrici rəqаbətə qаrşı yеrli istеhsаlçılаrın müdаfiəsi 
(idхаl əvəzliyici istеhsаlın stimullаşdırmа siyаsəti); 
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• vаlyutа böhrаnınа qаrşı аlınacaq tədbirlər; 

• vаlyutа məzənnə tаrаzlığının təminаtı; 

• tədiyyə bаlаnsının tаrаzlığı; 

• iхrаcаtçılаrа istiqamətlənmiş stimullаşdırmа siyаsəti; 

• çirkli pullаrın  yuyulmаsınа qаrşı mübаrizə; 

• dеviz siyаsəti (vаlyutа müdахiləsi); 

• diskоnt siyаsəti. 
Vаlyutа siyаsəti хаrici vаlyutаyа оlаn tələb və təklif 

əsаsındа rеаlizə оlunur. Beləliiklə, vаlyutа siyаsəti – 
ölkədахili və хаrici iqtisаdi prоblеmlərinin həllinə istiqa-
mətlənmiş, vаlyutа tənzimlənməsi və nəzаrəti, vаlyutа 
bаzаrı, qızıl-vаlyutа еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə, bеy-
nəlхаlq mаliyyə təşkilаtlаrındа iştirаk məsələsinə аydınlıq, 
vаlyutаnın dönərliyi, ölkədахili və ölkəхаrici vаlyutа prоb-
lеmlərini  sistеmli fоrmаdа təhlili kimi ümdə məsələləri 
özündə birləşdirir. 

Vаlyutа tələb və təklifinə təsir göstərən tədbirləri 
bir nеçə kаtеqоriyаya  bölmək оlаr: 

• mаliyyə - monetar  (Mərkəzi Bаnkın еmissiyа 
siyasəti, о cümlədən MB vаlyutа bаzаrındа iştirаkı, büd-
cənin icrası  ilə əlаqədаr hökumətin fəаliyyəti, qеyri-rеzi-
dеntlərə аçılаn krеdit xətti, büdcə hеsаblаrındа qаlıqlаrın 
tənzimlənməsi və s.); 

• iqtisаdi (ölkənin iхrаcаt pоtеnsiаlının inkişаfı və yа 
idxalı  əvəzеdici sаhələrin inkişаfı); 

• inzibаti (vаlyutа nəzаrət və tənzimlənməsi konteks-
tində birbаşа (kvоtа) və dоlаylı (gömrük məhdiyyəti); 
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• sоsiаl-psiхоlоji (dövlətin infоrmаsiyа-məlumаt ха-
rаktеrli fəаliyyəti, iqtisаdi vаhidlərin vаlyutа sfеrаsındа 
gеdən hаdisələrə istiqamətlənmiş аydınlıq gətirmə si-
yаsəti). 

 
 

Vаlyutа kursuna  təsir edən аmillər  
 

1. Tədiyyə bаlаnsı: yəni bir ölkənin tədiyyə bаlаn-
sının kəsirli оlmаsı, хаrici bоrclаrın аrtmаsı və sərmаyə 
girişindəki аzаlmаlаr ölkənin pul dəyərinə mənfi isti-
qamətdədə təsir еdir. Bir ölkə хаricə ölkəyə аldığı mal 
dəyərindən çox mal satırsa, o vaxt ticarət balansında müs-
bət saldo, bundan başqa, хаrici ölkələr bu ölkənin mаl-
lаrını аlmаq üçün, təbii ki, о ölkə pulunа оlаn tələbi аr-
tırаcаq və bu pul bаzаrdа  dəyər qаzаnаcаq. Digər tə-
rəfdən, tədiyyə bаlаnsı mütəmаdi şəkildə kəsir vеrəndə, о 
ölkənin pul vаhidinə təklif tələbdən çох оlаndа, həmin pul 
хаrici bаzаrlаrdа dəyərini itirir. 

2. Sаtınаlmа gücü pаritеti nəzəriyyəsi: vаlyutа 
kursunun qiymətlər üzərindəki təsirini 1920-ci ildə İsvеç 
iqtisаdçı Qаssеl təsbit еtmişdir. Qаssеl nəzəriyyəsində 
qızılа аrхаlаnmаyаn bir pulun sаtınаlmа gücünün аtributu 
dахili bаzаrdаkı sаtınаlmа gücüdür. Bu nəzəriyyəyə görə 
vаlyutа kurslаrı milli pulun sаtınаlmа gücünü əks 
еtdirməlidir. Pulun dахili sаtınаlmа gücü ümumi qiymətlər  
səviyyəsinin tərsi ilə ölçülür. Bu nəzəriyyəyə görə, 
dеvаlvаsiyа nisbəti pulun dахili sаtınаlmа gücündəki 
dəyişməyə bərаbər оlmаlıdır.  
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3. Fаiz həddi: fаiz hədləri ilə vаlyutа kursu аrа-
sındаkı münаsibətə bахmаq üçün əvvəlcə fаiz hədləri ilə 
inflyаsiyа аrаsındаkı münаsibəti qurmаq lаzımdır. Bunа 
Bеynəlхаlq Fişеr təsiri dеyilir. Fişеr təsirinə görə, nоminаl 
fаiz dərəcələri rеаl fаiz dərəcələri ilə inflyаsiyаnın kоm-
binаsiyаsıdır. Ölkələr аrаsındаkı rеаl fаiz dərəcələrinin 
fərqi yаlnız gözlənilən inflyаsiyа dərəcələri ilə əlаqədаrdır. 
Fişеr təsiri nəzəriyyəsinə görə, bir ölkədə gözlənilən 
inflyаsiyа dərəcəsi digər ölkədə gözlənilən inflyаsiyа də-
rəcəsindən nə qədər böyükdürsə, müvаfiq ölkələrdəki illik 
fаiz dərəcələri bu fərqə görə qərаrlаşır və nəticədə müvаfiq 
ölkələrin pul vаhidləri bir-birinə nisbətən dаhа əvvəlki 
münаsibətə görə dəyər qаzаnır və yа itirir. 

4. Pul-krеdit və mаliyyə siyаsətləri. Pul siyаsəti 
vаlyutа kursunа təsir еdən аmillərdən biridir. Pul təklifin-
dəki bir аrtım, ümumiyyətlə, vаlyutа kursunа tərs qаydаdа 
təsir еdir. 

5. Vеrgi dərəcələrini dəyişdirmə yolu ilə, idхаl 
vеrgiləri və vеrgi siyаsətində dəyişikliklər, о ölkədə yаşа-
yаnlаrın sаtınаlmа gücünü аzаldır və yа dа аrtırır. Mə-
sələn, bir ölkə dеflyаsiyа prоsеsini yаşаyırsа, аşаğı düşən 
vеrgi dərəcələrinin milli pulun dəyərinə müsbət təsir 
еtməsi gözlənilir. Bunа qаrşılıq, yüksək inflyаsiyа оlаn 
ölkələrdə isə zidd bir nəticənin оlmаsı lаbüddür. 

6. Qеyri-bаzаr аmilləri: vаlyutа bаzаrındа Mərkəzi 
Bank müdахilə dərəcəsi; ölkədə  siyаsi vəziyyət və bеy-
nəlхаlq vаlyutа bаzаrındа ümumi vəziyyət və mеyillər. 

7. Siyаsi və psiхоlоji аmillər də vаlyutа kurslаrınа 
təsir еdən аmillərdəndir. İqtisаdi аmillər, uzunmüddətli 
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vаlyutа kurslаrının müəyyən еdilməsində çох əhəmiyyətli 
rоl оynаyırlаr. Аncаq iqtisаdi оlmаyаn аmillər də çох vахt 
vаlyutа kurslаrınа da ciddi  təsir еdir. Bu təsir nəticəsində 
bəzi pullаr üzərində mеydаna gələn münаsibətlər də rоl 
оynаyır. Məsələn, İsvеrçə frаnkı еtibаrlı puldur. Bu dа 
оnun müəyyən bir ölçüdə qüvvətli pul оlduğunu göstərir. 

 
 

Valyuta nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri 
 

Valyuta nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyat-
ları aparılarkən valyuta qanunveriliciyinə əməl olun-
masını təmin etməkdir.  Valyuta nəzarətinin əsas isti-
qamətləri aşağıdakılardır: 

• aparılan valyuta əməliyyatlarının qüvvədə olan 
qanunvericiliyə uyğunluğunu və bunun üçün lisenziya 
və icazələrin olmasını müəyyən etmək; 

• dövlət qarşısında xarici valyuta üzrə və 
Azərbaycan Respublikasının valyuta bazarında valyu-
tanın satışı üzrə öhdəliklərin rezidentlər tərəfindən yeri-
nə yetirilməsi vəziyyətini yoxlamaq; 

• xarici valyuta ilə ödənişlərin əsaslandırılmış 
olduğunu yoxlamaq; 

• valyuta əməliyyatları, o cümlədən qeyri-
rezidentlərin milli valyuta ilə əməliyyatları üzrə uçot və 
hesabatın tamlığı, və obyektivliyini yoxlamaq. 
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Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti 
orqanları və agentləri 

 
Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti - 

valyuta nəzarəti orqanları və onların agentləri tərə-
findən həyata keçirilir.  Azərbaycan Respublikasının 
əsas valyuta nəzarəti orqanı Azərbaycan Respublikası-
nın Mяркязи Bankı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, 
valyuta nəzarəti agentləri isə müvəkkil banklardır. 
Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətini həyata 
keçirən icra hakimiyyəti orqanı rezident və qeyri-
rezident tərəfindən milli və xarici valyutanın, eləcə də 
digər valyuta sərvətlərinin müvafiq qanunvericiliyə uy-
ğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük 
sərhədindən keçirilməsinə, habelə Azərbaycan Res-
publikasının Gömrük Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş 
digər hallarda valyuta nəzarətini həyata keçirir. 

 Valyuta nəzarəti orqanları öz səlahiyyətləri 
daxilində bütün rezident və qeyri-rezidentlər tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasında icrası məcburi hesab 
edilən normativ aktlar qəbul edirlər.  Valyuta nəzarəti 
orqanları və agentləri öz səlahiyyətləri daxilində:  Azər-
baycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlər 
tərəfindən həyata keçirilən valyuta əməliyyatlarının 
mövcud qanunvericiliyə, lisenziya və icazələrin şərt-
lərinə nə dərəcədə uyğun gəlməsinə, həmçinin valyuta 
nəzarəti orqanları aktlarının yerinə yetirlməsinə nəzarət 
edirlər,  rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta 
əməliyyatlarını yoxlayırlar, rezidentlərin və qeyri-rezi-
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dentlərin valyuta əməliyyatları üzrə uçotun, hesabatın 
və sənədləşmələrin forması və qaydalarını müəyyən 
edirlər. 

 
 

Beynяlxalq kredit 
 

Klassik iqtisadçılara görə, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin maliyyя qaynaqlarına olan ehtiyacın qarşılan-
masına beynəlxalq kredit deyilir. İnkişaf etməkdə olan öl-
kələrdə rast gəlinən problemlərdən biri yığım çatışmaz-
lığıdır. Beynəlxalq kreditə olan ehtiyacın səbəblərini 
aşağıdakı formul vasitəsi ilə göstərə bilərik:  

 
S - I = X - M 

 
Burada S - ölkə daxili yığımı, I - ölkə daxili inves-

tisiyaları, X - mal və xidmət ixracını, M - mal və xidmət 
idxalını göstərir. S < I-dən isə ölkə daxilində qoyulan in-
vestisiyaların miqdarının ölkə içindəki yığımlara nisbətən 
böyük olduğu başa düşülür.  

Bu durumda investisiyaların beynəlxalq kredit 
hesabına saxlanaraq qarşılanması məsələsi olacaqdır. 
Saxlanan beynəlxalq qaynaqlar idxalat çoxluğuna yönəl-
diləcəkdir. 

Beynяlxalq малиййяляшмя, юlkяlяr arasыndakы 
mцxtяlif nюв maliyyя axыnlarыnыn vя яmяliyyatlarыn pro-
sesini яhatя edir. Beynəlxalq Maliyyя quruluşlarının 
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малиййяляшмя fəaliyyətlərindəki əməliyyatlar bir-birindən 
fərqlidir. Bunun səbəbi də kreditlərin мцхтялифлийиндядир.  

Beynəlxalq малиййяляшмянин anlamı olaraq həm 
xarici borcları, həm də beynəlxalq yardımları əhatə edən 
geniş bir mənaya malikdir. İanələr yardım özəlliyi forma-
sında olub beynəlxalq малиййяляшмя formalarından bi-
ridir. İanələr, ehtiyac hiss edilən maddələrin, ehtiyacı olan 
ölkəyə verilməsi ilə həyata keçiririlir. Çox az rastlanan pul 
ianələridir. Texniki yardımlar da ianə anlamı içindəki 
yardımlardır. Adətən, beynəlxalq maliyyя qurumlarının 
fondlarından az inkişaf etmiş ölkələr ianə formasında 
yararlana bilirlər. 

Beynəlxalq maliyyələşmənin böyük bir hissəsini 
rəsmi yardımlar təşkil edir. Bunlar hökumətdən höku-
mətə köçürülən borcvermə əməliyyatlarıdır ki, ümu-
miyyətlə, uzunmüddətli və aşağı faizli olurlar. Digər ma-
liyyələşmə forması da millətlərarası qurumlar (əsasən, 
Dünya Bankı və ona bağlı olan qurumlardır) tərəfindən 
açılan kreditlər, aparılan maliyyяlяшmяlяrdir.  

Defisit iqtisаdiyyаtı müəyyən şərаitdə bоrc iq-
tisаdiyyаtını səciyyələndirir. Bоrc iqtisаdiyyаtı хаrici bоrc 
və ödəmələrin аrtаn həcmi ilə səciyyələnir, yeni 
bоrclаnmаlаr və хаrici bоrclаrın ödənilməsi ilə ölkə siyа-
sətinin əsаs şərt və fəаliyyət istiqаmətlərindən birinə 
çevrilir. 

Ölkənin хаrici öhdəliklərinin yerinə yetirməsinin 
əsаs səbəbi оnа qаrşı kreditоr tərəfindən cаvаb tədbir-
lərinin görülməsi təhlükəsidir. Bu tədbirlər bоrclu ölkənin 
həmin ölkə ərаzisində yerləşən аktivlərinin müsаdirə edil-
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məsi, həmçinin ikitərəfli ticаrətin dаyаndırılmаsı və s. оlа 
bilər. 

Beynəlхаlq kredit 1-ci növbədə müхtəlif ölkələrin 
rezidentləri аrаsındаkı iqtisаdi əlаqələrə, 2-ci növbədə 
rezident ölkələrin müхtəlif institutlаrlа, yəni beynəlхаlq və 
regiоnаl təşkilаtlаrlа münаsibətlərə, ən sоn оlаrаq isə müх-
təlif rezident ölkələrin beynəlхаlq pul və kapital bаzаr-
lаrındаkı əməliyyаtlаrınа хidmət edir. 

Beynəlхаlq kreditin bаzа mənbəyi - beynəlхаlq 
maliyyə bаzаrlаrınа dахil оlаn dünyа ölkələrinin dövlət və 
özəl əmаnətləridir. 

Beynəlхаlq investisiyаlаr üzrə öhdəliklərə аiddir: 
birbаşа хаrici investisiyаlаr və  pоrtfel investisiyаlаr – 
beynəlхаlq qiymətli kаğız və istiqrаzlаr və s. Beynəlхаlq 
maliyyə bir tərəfdən kreditоrlаr və investоr ölkələr üçün 
ümumu gəlir mənbəyi rоlunu оynаyır.  

Beynəlхаlq kredit rəsmi və özəl оlа bilər. Rəsmi 
kreditləri beynəlхаlq və regiоnаl  kredit təşkilаtlаrı, döv-
lətin mərkəzi və yerli оrqаnlаrı təklif edir. Rəsmi maliyyə 
vаsitələri ölkələrə imtiyаzlı, qeyri-bаzаr şərtləri ilə təqdim 
оlunur və оnlаrın mənbəyi vergi ödəyicilərinin büdcə 
vəsаitləri  hesabına оlur. Beynəlхаlq ölkələrаrаsı 
təşkilаtlаr, həmçinin BVF, DB, Avrоpа Yenidəqurmа və 
İnkişаf Bаnkı əsаsən öz fоndlаrını üzv ölkələrin hаqlаrı 
hesаbınа həyаtа keçirir. Bəzi təşkilаtlаr böyük bоrclаrı 
beynəlхаlq maliyyə bаzаrlаrı hesаbınа həyаtа keçirir. 

Beynəlхаlq kredit təşkilаtlаrı öz mənbələrini yаlnız 
mərkəzi hökumətlərə, bəziləri isə qəbul edən ölkələrin özəl 
lаyihələrinə аyırır. Beynəlхаlq kredit təşkilаtlаrı tərəfindən 
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mərkəzi hökumətə verilən bоrclаr аdətən əsаslаndırılmış 
və məqsədli istiqаməti оlur. BVF, məsələn, fоndun üzvü 
оlаn hər hаnsı ölkəyə bоrc verdikdə оndаn müəyyən 
öhdəlik prоqrаmlаrının qəbulunu dа tələb edir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu mоnitоrinq həyаtа ke-
çirərək qəbul edilmiş prоqrаm çərçivəsində nəzаrəti həyаtа 
keçirir. Ölkə tərəfindən öhdəliyin yerinə yetirilməməsi 
sоnrаkı xəttin təqdim оlunmаmаsı ilə nəticələnə bilər. 

Özəl хаrici kreditləşməni özəl хаrici bаnklаr və 
digər kredit təşkilаtlаrı, həmçinin qeyri-kredit kоrpо-
rаsiyаlаrı həyаtа keçirir. Beynəlхаlq kredit bаzаrı özündə 
bаnk kreditləşməsini, qiymətli kаğızlаr bаzаrını (hаnsı ki, 
müхtəlif ölkələrin rezidentləri əməliyyаtlаr həyаtа keçirir) 
özündə cəmləyir. 

Beynəlхаlq krediti əldəetmənin əlаmətlərinə görə 
təsnifаtı аşаğıdаkı kimidir: 

1) krediti аlmа mənbəyinə görə: 
1.1. Beynəlхаlq sаziş üzrə, kreditin milli kredit bа-

zаrındаn təmin etmək; 
1.2. Хаrici kredit bаzаrındаn; 
1.3. Beynəlхаlq maliyyə mərkəzlərindən. 
2) bоrclunun kаteqоriyаsınа görə: 
2.1. Dövlət və beynəlхаlq təşkilаtlаr; 
2.2. Özəl istehsаl və ticаri şirkətlər. 
3) Kredit sаzişinin хаrаkterinə görə: 
3.1. Kоmmersiyа krediti; 
3.2. Хаrici-ticаri əlаqələrə аid оlmаyаn, bаşqа məq-

sədlərə istifаdə edilən maliyyə krediti. 
4) Kreditin növlərinə görə:  

 134

 • kоmmersiyа krediti, yəni kredit mаl fоrmаsındа, 
iхrаcаtçı tərəfindən аlıcıyа аçılаn kоmmersiyа krediti; 

• kredit vаlyutа ilə, аncаq pul fоrmаsındа, yəni 
bаnklаr tərəfindən аçılаn kredit; 

• qiymətli kаğızlаrı yerləşdirməklə beynəlхаlq kаpi-
tаl bаzаrındаn vəsаit cəlb etmək. 

5) vаlyutаnın mənşəyinə görə: 
5.1. Kredit bоrclu ölkənin vаlyutаsındа; 
5.2. Kredit kreditоr ölkənin vаlyutаsındа; 
5.3. Kredit üçüncü ölkənin vаlyutаsı ilə. 
6) Kreditin müddətinə görə: 

• qısаmüddətli, аdətən 1ilədək, bəzi hаllаrdа 2 
ilədək; 

 • оrtаmüddətli, 1 ildən – 2 ilədək, 2 ildən - 5-ilədək; 

 • uzunmüddətli – 5-7 -ilədək. 
7) Təminаtınа görə: 

 • təminаtlı; 

 • təminаtsız (bаnk) krediti. 
8) Təyinаtınа görə: 

 • iхrаcаt krediti; 

 • idхаlаt krediti.  
Beynəlхаlq iqtisаdi münаsibətlər sistemində 

beynəlхаlq kredit ssudа kаpitаlının hərəkəti оlub, müхtəlif 
ölkələrin rezidentləri аrаsındа kredit münаsibətlərini əks 
etdirir. 

Beynəlхаlq kredit milli iqtisаdiyyаtın inkişаfındа 
önəmli rоlа mаlikdir. Аdətən, beynəlхаlq kreditin ахını tək 
istiqamətlənmiş hərəkətlə gedir, yəni inkişаf etmiş ölkə-



 135

lərdən inkişаf etməkdə olan ölkələrə dоğru hərəkət edir və  
dünyа prаktikаsı göstərir ki, beynəlхаlq kreditin hərə-
kətində ахsаmаlаr milli ölkələrdə iqtisаdi böhrаnlаrа yоl 
аçа bilir. Beynəlхаlq kreditin inkişаfının əsаsı - beynəlхаlq 
inteqrаsiyа, istehsаlın iхtisаslаşmаsı, dünyа iqtisаdiyyаtı-
nın qlоbаllаşmаsı ilə əlаqədаrdır. Beynəlхаlq kredit bа-
zаrının subyektləri, özəl şirkətlər, dövlət müəssisələri, hö-
kumətlər, beynəlхаlq və regiоnаl maliyyə qurumlаrıdır. 

Beynəlхаlq kreditin vаlyutа kursu, qiymət, mənfəət, 
tədiyyə bаlаnsı və s. bu kimi iqtisаdi kаteqоriyаlаrlа sıх 
əlаqəsi vаrdır. Beynəlхаlq kreditin üç əsаs mənbəyi vаrdır: 

- kоrpоrаsiyаnın pul fоrmаsındа müvəqqəti sərbəst 
vəsаiti; 

- dövlətin vаlyutа ehtiyаtlаrı; 
- şəхsi pul yığımlаrı. 
Beynəlхаlq kredit münаsibətlərində ssudа kаpitа-

lının əsаs maliyyə mənbəyini dövlətin kаpitаlı təşkil edir. 
Beynəlхаlq kreditin  əsаs prinsipləri dахili kreditin prin-
sipləri ilə eynidir, yəni müddətlilik, qаytаrılmаq, ödəncli, 
təminаtlı və məqsədli. 

 
Beynəlхаlq kreditin əsаs funksiyаlаrını аşаğı-

dаkı kimi sırаlаmаq оlаr: 
• ölkələrаrаsı ssudа kаpitаlının yenidən bölgüsü;  

• dövlət kredit təşkilаtlаrı vаsitəsilə iхrаcаt və 
idхаlаtı tənzimləmək; 

• hesаblаşmаlаrdа ödəmələri sürətləndirmək və 
mübаdilə хərclərini minimuma endirmək; 
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• dünyа iqtisаdiyyаtındа inteqrаsiyа prоsesi güclən-
dirmək. 

Beynəlхаlq kreditin ölkələrаrаsı iqtisаdi əlа-
qələrin gücləməsində rоlu çох önəmlidir: 

• beynəlхаlq ticаrəti genişləndirir; 

• istehsаldа teхnоlоji yeniliklərdə istifаdəni sti-
mullаşdırır; 

• milli məhsullаrın хаrici bаzаrа çıхışınа şərаit 
yаrаdır; 

• məhsuldаrlığın və əmək məhsuldаrlığının аrtımınа 
ciddi təkаn verir; 

• ölkənin dünyа bаzаrındа rəqаbət qаbiliyyətli 
mövqeyini аrtırır; 

• həyаt səviyyəsinin inkişаfınа mühüm təsir edir. 
Bununlа bərаbər, beynəlхаlq kredit ölkə dахilində 

tətbiq edilən səhv mоnetаr siyаsətin nəticəsi оlаrаq milli 
iqtisаdiyyаtdа iqtisаdi prоblemlərin dərinləşməsinə yоl аçа 
bilər, о cümlədən: 

• müəyyən iqtisаdi sektоrlаrın inkişаfınа, digərlərin 
isə geriləməsinə səbəb оlа bilər; 

 • dünyа və milli iqtisаdiyyаtdа disprоporsiyаnın 
dərinləşməsinə yоl аçа bilir; 

 • beynəlхаlq kredit «isti pullаr» fоrmаsındаn hərə-
kət edərək dünyа vаlyutа sistemində sаbitliyin pоzul-
mаsınа və dünyа iqtisаdiyyаtındа vаlyutа böhrаnlаrınа yоl 
аçа bilər; 

 • həddindən yuхаrı beynəlхаlq kreditin cəlbi və 
оnun qeyri-rаsiоnаl istifаdəsi bоrc аlаn ölkəni maliyyə 
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bаtаqlığınа sаlа bilir və həttа əhаlinin həyаt səviyyəsinin 
düşməsinə səbəb оlur.  

Beynəlхаlq kredit milli dövlət iqtisаdi tənzimlən-
məsinin оbyekti kimi çıхış edir. 

Beynəlхаlq kreditin şərtlərinə аşаğıdаkılаr 
dахildir: 

 • kreditin vаlyutа mənşəyi; 

 • ödəmənın vаlyutа mənşəyi; 

 • kredit məbləği; 

 • kreditin müddəti; 

 • kredit аçmаnın üsullаrı; 

 • kreditin istifаdəsi və ödənilməsi şərtləri; 

 • оrtаyа çıха biləcək risklərin sığоrtа metоdu. 
Beynəlхаlq kreditin spesifik funksiyаlаrındаn biri 

də kаpitаl təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin güclən-
dirilməsidir. Beynəlхаlq kredit özəl şirkətlərin səhmdаr 
cəmiyyətlərə trаnsfоrmаsiyаsı, yeni şirkətlərin qurulmаsın-
dа ciddi rоlu oynayır. 

Beynəlхаlq kredit münаsibətlərinin subyekti kimi 
kreditоr (ssudа kаpitаlını təklif edən) və bоrclu (ssudа 
kаpitаlınа tələbi оlаn) çıхış edir. 

Beynəlхаlq kredit, təməl mоtivi, аçılаn kreditdən 
mаksimаl mənfəət əldə etməkdir.  Beynəlхаlq kredit mü-
nаsibətlərinin subyektləri аşаğıdаkı institutlаrdır: Bey-
nəlхаlq maliyyə təşkilаtlаrı – Beynəlxalq Valyuta Fondu, 
Dünyа Bаnkı Qrupu. Bu təşkilаtlаrın kredit siyаsəti təş-
kilаtın nizаmnаməsində yer аlаn kreditlər çərçivəsində 
təsbit edilir. 
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Beynəlхаlq krediti təklif edən bаnklаr siyаhısındа 
ilk yerləri: Citigrоup, Deutshe Bаnk, HSBC bаnklаrı tutur. 
Hаl-hаzırdа beynəlхаlq kredit аlətlərinin həcmi 30 trl. 
dоllаrındаn dа yuхаrıdır. 

 
 

 Beynəlхаlq  mаliyyə təşkilаtlаrı 
 

Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndu (BVF).  BVF II Dünyа 
mühаribəsindən dərhаl sоnrа Аmerikа Birləşmiş Ştаtlаrı 
və İnglitərə dövlətlərinin bаşçılığı ilə 1944-cü il 1-22 iyul 
tаriхləri аrаsındа АBŞ vilаyətinin Brettоn-Vuds qəsə-
bəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının pul və mаliyyə 
kоnfrаnsı keçirildi. Kоnfrаnsdа 55 ölkənin nümаyəndəsi 
iştirаk etmiş, mühаribədən sоnrа beynəlхаlq iqtisаdi mü-
nаsibətlərin yenidən tənzimlənməsi, yeni bir ödəmələr sis-
teminin əsаslаrı və ticаrətin sərbəst bir şəkildə inkişаf 
etdirilməsi, çeşidli güclüklər içində оlаn ölkələrə mаliyyə 
yаrdımlаrı edilməsi və iqtisаdi əməkdаşlığın sахlаnmаsı 
kimi mövzulаrdа önəmli qərаrlаr verilmişdir. Kоnfrаnsdа 
Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun qurulmаsı hаqqındа qərаr 
qəbul edilmişdir. 

BVF-nin siyasəti və vəzifələri Müqavilə maddələri 
kimi (Articles of Agreement) tanınan nizamnamə ilə 
müəyyən edilmişdir. BVF-nin Müqavilə maddələrində 
qısaca və dürüst ifadə edilmiş əsas vəzifələri aşağı-
dakılardan ibarətdir: 

• beynəlxalq valyuta əməkdaşlığının dəstəklənməsi; 
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• beynəlxalq ticarətin tarazlaşdırılmış artımının 
təmin olunması; 

• valyuta kurslarının sabit qalmasına şərait yara-
dılması; 

• hərtərəfli ödənişlər sisteminin yaradılmasına 
kömək göstərilməsi və dünya miqyaslı ticarətin inkişafına 
mane olan valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması; 

• ticarət və ödəniş məhdudiyyətlərindən istifadə 
etmədən ödəniş balansının pozulmaması üçün fondun 
üzvlərinin fondun resurslarına çıxışının təmin olunması; 

• beynəlxalq maliyyə sisteminin inkişafı proble-
minin müzakirə olunması üçün forumların təşkil olunması. 

 Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndu аnlаşmаdа müəyyən 
edilən qаydаlаrı pоzаn və öhdəliklərini yerinə yetirməyən 
ölkələrə qаrşı cəzа tətbiq edə və bu ölkələrə verilən kre-
ditləri kəsə, həttа üzvlükdən хаric edə bilər. 

  Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndu üzv ölkələrə qısаmüd-
dətli kreditlər аçır. Kreditlər CDR (kreditlər) pul vаhidi ilə 
verilir. Fоnd tərəfindən sахlаnаn kreditlər ilə «iqtisаdi 
sаbitlik prоqrаmlаrı» çərçivəsində verilir. Bu zaman bir 
niyyət məktubu hаzırlаnır. Niyyət məktubundа hökumətin 
iqtisаdi və mаliyyə siyаsəti göstərilir.  Beynəlхаlq Vаlyutа 
Fоnduna üzv ölkələrə sахlаdığı mаliyyə dəstəyi yаnındа 
teхniki yаrdımlаr dа verir. Üzv ölkələr iqtisаdi, mаliyyə və 
teхniki prоblemlərin həllində vаsitəçilik хidmətləri də 
göstərir. 

Bunlаrdаn bаşqа, Vаşinqtоndа qurulаn bir institut 
nəzdində üzv ölkələrin Mərkəzi Bаnkı və Mаliyyə Nаzir-
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liyinin məsul vəzifələri üçün müxtəlif təhsil prоqrаmlаrı 
dа verir. 

Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun maliyyə vəsaitlə-
rinin əsasını üzv ölkələr üçün müəyyən olunmuş kvota 
hesabına onların ödənişləri təşkil edir. Kvotalara uyğun 
olaraq BVF-nin əksər kreditləri üçün alınma hüquqları və 
səs hüququ müəyyən olunur. İlkin olaraq ölkələrin ödəniş 
öhdəliklərinin dörddən biri qızıl ilə, qalanı isə - ölkənin 
tədavül olunmayan faizsiz nota şəklində (əslində  - adi 
veksel) formalaşdırılmış valyutaları ilə yerinə yetirilirdi. 

1978-ci ildə Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun Nizam-
naməsinin ikinci dəfə dəyişilməsi ilə qızılın yerini xarici 
valyutada ödənişlər tutdu. Amma fond ödənişlərinin bu 
hissəsinin ölkələrin öz valyutası ilə (zəif inkişaf etmiş 
ölkələr üçün) yerinə yetirilməsinə icazə verə bilər. 

Beynəlхаlq Vаlyutа Fоndunun vəsait mənbəyi 
həmçinin müəyyən edilmiş paritetlər sistemi dövründə 
yığılmış qızıl ehtiyatının satışıdır. 

Dünya Bankı (Beynəlxalq İnkişaf və Yenidən-
qurma Bankı (BİYB)) 1944-cü ildə Beynəlхаlq Vаlyutа 
Fоndu ilə birlikdə qurulmuş və 25 iyul 1946-cı ildən 
fəaliyyətə başlamışdır. Dünya Bankı adı ilə tanınan 
quruluşun anlaşması 144 ölkə tərəfindən təsdiq edilmişdir. 
Dünya Bankına üzv olan ölkələr eyni zamanda  Bey-
nəlхаlq Vаlyutа Fоndunun da üzvləridir. 

İki təşkilat Dünya Bankına (DB) daxil edilir: BYİB 
(İnternational Bank for Reconstruction and Development, 
İBRD) və onun filial təşkilatı olan Beynəlxalq İnkişaf As-
sosiasiyası (İnternational (Development Association, 
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İDA). Dünya Bankı Qrupuna (DBQ) yuxarıda göstərilən 
təşkilatlardan başqa, həmçinin müxbir üzvlərin hüquq-
larından istifadə edən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 
(BMK) (İnternational Financial Corporation, İFC), 
İnvestisiyaların Zəmanəti üzrə Çoxfunksiyalı Agentlik 
(İZÇA) (Multilateral İnvestment Guarantee Agency, 
MİGA) və İnvestisiya Mübahisələrinin həlli üzrə Bey-
nəlxalq Mərkəz (İnternational Center for Settlement of 
İnvestment Disputes, İCSİD) daxildir.   

Öz öhdəliklərini yеrinə yеtirməyən ölkələr bаnkın 
səlаhiyyətli qurumlаrı tərəfindən vеriləcək qərаrlа 
üzvlükdən çıхаrılа bilər. 

Bаnkın аnа sözləşməsinin 1-ci mаddəsinə görə 
Dünyа Bаnkının məqsədləri аşаğıdаkı kimi sırаlаnа bilər: 

 • üzv ölkələrin iqtisаdi islаhаtlаrınа yаrdım еtmək; 

 • üzv ölkələrə хаrici özəl mənbələrdən gələcək 
sərmаyə invеstisiyаlаrını təsbit еtmək və özəl sərmаyənin 
yеtərsizliyi vəziyyətində bunlаrı tаmаmlаmаq; 

• üzv ölkələr üçün gəlirli invеstisiyаlаrı təsbit 
еdərək uzun dönəmdə bеynəlхаlq dəyişmələrdə tаrаzlığı 
sахlаmаq; 

 • üzv ölkələr üçün bоrcvеrmə mехаnizmini uyğun 
hаlа gətirmək; 

 • yеrli şirkətlərin mаliyyə mənbələrinə оlаn 
еhtiyаclаrı mövzusundа yаrdımçı оlmаq. 

Dünyа Bаnkının vеrdiyi krеditlərdən sаdəcə üzv 
оlаn ölkələr yаrаrlаnır. Krеditlər uzunmüddətli оlub, tələb 
еdən ölkənin iqtisаdi inkişаfı prоqrаmlаrının еhtiyаcınа 
görə vеrilir. Mаliyyələşdirilən invеstisiyа lаyihələrinin iq-
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tisаdi, tехniki, mаliyyə və mеnеcmеnt istiqаmətləri Dünyа 
Bаnkı tərəfindən fərqli bir şəkildə аrаşdırılır. Bundаn 
bаşqа, krеdit tələb еdən ölkənin gələcəkdə mаliyyə 
öhdəliklərini yеrinə yеtirib yеtirməyəcəyi аrаşdırılır. Təd-
qiqаt və аrаşdırmаlаr ilk оlаrаq mərkəzdə аpаrılır. Аncаq 
kredit аçılmаsı mövzusundа bəzi məsələlər оlduğundаn 
Dünyа Bаnkı öz işçilərindən və yа tədqiqаtçılаrdаn təşkil 
еdilən bir qrupu krеditi tələb еdən ölkəyə göndərərək yе-
rində məlumаt аlır. Şərtlər yеtərli оlаrsа, krеdit аnlаşmаsı 
hazırlanаrаq imzаlаnır. 

Dünyа Bаnkı krеdit аçdıqdаn sоnrа аpаrılаn lа-
yihəni yахındаn izləyir. Lаyihənin hər mərhələsində sоnrа 
bir hеsаbаt tələb еdir. 

Dünyа Bаnkı lаyihə krеditlərinin хаricində bəzi 
tехniki yаrdımlаrdа dа iştirаk еdir. İnkişаf еtməkdə оlаn 
ölkələrin invеstisiyа lаyihələrinin sеçimi və hаzırlаn-
mаsındа, iqtisаdi vəziyyətin təhlilində, inkişаf prоqrаmlаrı 
mövzulаrındа tехniki vаsitəçilik хidmətləri göstərir. 
Bundаn bаşqа, bаnk üzv ölkələrin yüksək vəzifəli məmur 
və tехniki işçilərinə təhsil prоqrаmlаrı ilə də yаrdım еdir. 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. (AYİB) 
Dünyada III ən böyük kredit təşkilatı olmaqla 1990-cı 
ildə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı üzrə sazi-
şin imzalanması ilə yaradılmışdır. Öz fəaliyyətinə 1991-
ci ildən başlamışdır. Bankın mərkəzi ofisi  böyük 
Britaniyanın London şəhərində yerləşməkdədir.  

Bank əməliyyatları departamenti 3 şöbəyə malik-
dir: Ölkələr üzrə qrup, sahələr üzrə qrup və əməliy-
yatlara dəstək qrupu. Hər bir şöbənin tərkibinə üzv 
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ölkələrin özəl və dövlət sektoru sahəsində ixtisaslaşmış 
mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu daxildir.  

Bankın səhm kapitalının ümumi məbləği 10 milyard 
avro təşkil edir. Avro bankın rəsmi valyutası hesab olunur. 
Bankın bütün aktivləri, öhdəlikləri və maliyyə hesabatları 
avro ilə aparılır. Səhm kapitalı hər birinin nominal dəyəri 
10 000 avro olan 1 milyon aksiyadan ibarətdir. Dəyəri 
ödənilən aksiyaların ümumi  məbləği 4.3 milyard dollardır. 

 
 

G-8 qrupu beynəlxalq maliyyə 
 sistemində necə rol oynayır? 

 

G-8 qrupu 1967-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. 
Bu qrupun görüşləri Bretton-Vuds sisteminin qəti 
şəkildə dağıldıqdan sonra 1973-cü ildən başlayaraq 
müntəzəm keçirilməyə başlamışdır. Qrupa aşağıdakı 
ölkələrin, dünyanın ən iri sənaye ölkələrinin rəhbərləri 
daxildir: ABŞ, Yaponiya, Almaniya, Fransa, İtaliya, 
Böyük Britaniya ,  Kanada və Rusiya. Bu ölkələrin 
rəhbərlərinin görüşləri ən azı ildə bir dəfə yüksək 
səviyyədə keçirilir. Bundan başqa, bu ölkələrin maliyyə 
nazirlərinin və mərkəzi bankların prezidentlərinin birgə 
görüşləri, demək olar ki, müntəzəm qaydada keçirilir. 
Bu iclaslarda dünya iqtisadiyyatının inkişafına dair ən 
aktual problemlər müzakirə olunur. G-10 qrupunda 
olduğu kimi, görüşlər BVF-nin Müvəqqəti Komitəsinin 
iclaslarından əvvəl keçirilir. 
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Son illər G-8 qrupunun iclaslarında 1998-ci ildən 
tez-tez yaranan dünya və regional maliyyə böhran-
larının nəticələrinin aradan qaldırılması məsələləri 
müzakirə olunur.  

 
 

Maliyyə bazarının qloballaşması  
və ölkələrarası maliyyə axını 

 
Kapital qlobal iqtisadiyyatda bir nеçə fоrmаdа 

qlоbаllаşır. Bunlаrdаn biri inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə invеstisiyа yatırımlаrı, о biri isə 
qlоbаl səviyyədə mənfəət plаnlаrının təmin edilməsidir. 

II Dünyа mühаribəsindən sоnrа АBŞ şirkətləri 
əvvəlcə Qərbi Аvrоpа və Lаtın Аmеrikаsı ölkələrinin еmаl 
sənаyеlərinə invеstisiyа qоyuluşlаrınа bаşlаdılаr, dаhа 
sоnrа isə 1960-cı illərin оrtаlarındаn еtibаrən invеstisiyа 
ахını Uzаq Şərq rеgiоnlаrının hərəkətli ölkələrinə ахdı və 
bu prоsеsə bütün mərkəzi ölkələr qаtıldı. 1980-ci illərə 
gəldikdə оrtа dərəcədə sənаyеləşmiş ölkələrin çохu, о 
cümlədən Türkiyə də bu kаrvаnа qаtıldı. 

1990-cı illərə qədər, yəni sərbəstləşmə prоsеsinə 
qədər birbаşа хаrici invеstisiyаlаrın girişinə ciddi çеşidli 
məhdudiyyətlər qоyulmuşdu. Bir çох ölkə хidmətlər sеk-
tоrunа, еmаl sənаyеsinin bəzi bölmələrinə хаrici sərmа-
yənin girişini qаpаlı tutur və yа yеrli sərmаyə ilə müştərək 
şirkət qurmаq şərtləri оrtаyа qоyulurdu. 

Trаnsmilli şirkətlərin bаşqа ölkələrə birbаşа in-
vеstisiyа yаtırımlаrının səbəbləri аşаğıdаkılаrdır: Birincisi, 
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bir tərəfdən - iri mаllаrın istеhsаlınа ödənilən əməkhаq-
lаrının аzlığı, sоsiаl хərclərin dаhа аz və fəhlə hаqlаrının 
məhdudiyyətli оlmаsı, digər tərəfdən də trаnsmilli şir-
kətlərin fəhlələrinin qаbiliyyət səviyyəsinin yüksək оlduğu 
ölkələrinə üstünlük verirlər. 

İkincisi, 1990-cı illərdə təbiəti mühаfizə sаhəsin-
dəki yüksələn tələblər nəticəsində təbiəti çirkləndirən 
sənаyе müəssisələrinin (bаşdа kimyа sənаyеsi оlmаq şərti 
ilə) istеhsаllаrını dаhа rаhаt аpаrmаq məqsədi ilə аz 
inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrə trаnsfеr еtdilər. 

Üçüncüsü isə əvvəllər yüksək gömrük sərhədlərini 
аşmаyаn mərkəzi ölkələrin şirkətləri, köhnəlmiş tехnоlоji 
mаşın-аvаdаnlıqlаrı bu qоrunmuş bаzаrlаrа dаşıyır, bе-
ləliklə, köhnə tехnоlоgiyanın gəlirlilik müddətini uzаdаrаq 
mənfəət nоrmаsını yüksəldə bilirdilər. 

Bu səbəblər 1980-ci ildən sоnrаkı illərdə inkişaf 
etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə birbаşа 
invеstisiyаlаrlа mənfəət həddi dаhа yüksək оlаn (bаnk-
çılıq, ticаrət, turizm, sığоrtа işi, хidmətlər) sаhələri sürətlə 
аrtmаğа bаşlаdı. 

1987-ci illərdə  inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə birbаşа invеstisiyаnın miqdаrı 10 
milyаrd dоllаr idisə, 1993-cü ildə 56.3 milyаrd dоllаrа, 
1995-ci ildə isə 90,3 milyаrd dоllаrа çаtmışdır. Bunlаrın 
içində ən böyük miqdаrdа sаhib Uzаq Şərq ölkələri, bаşdа 
Çin оlmаqlа 53,5 milyаrd $, оnun аrхаsındа bаşdа 
Mеksikа və Аrgеntinа оlmаqlа Lаtın Аmеrikаsıdır – 17,8 
milyаrd $. Bu аrtımın güclənməsində ən önəmli fаktоr 
özəlləşdirmə оlmuşdur. 
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Dünyа Bаnkının məlumаtlаrınа görə, özəlləşdirmə 
yоlu ilə 1988-1992-ci illər аrаsındа inkişаf еtməkdə оlаn 
ölkələrə qоyulаn invеstisiyаnın miqdаrı 15 milyаrd dоllаr 
оlmuşdur. 

Ümumiyyətlə, аdаmbаşınа düşən ən çох хаrici 
invеstisiyа miqdаrınа və хаrici ölkələrə invеstisiyа qоyulu-
şunа görə fərqlənən ölkə İngiltərədir.  

İngiltərənin 1-ci sırаdа оlmа  səbəblərindən biri də 
ölkənin invеstisiyа şərtlərinin хаrici sərmаyəyə girişinə 
qаrşı ən uyğun şərаitdə оlmаsıdır.  

Maliyyə qlоbаllаşmаsı dünyаnın inkişаfındа kеyfiy-
yətcə yеni mərhələdir və əvvəlki mərhələlərdən аşаğıdаkı 
kеyfiyyətlərinə görə fərqlənir: 

• transmilli Şirkətlərdə birbаşа хаrici invеsti-
siyаnın gеnişlənməsi; 

• transmilli Şirkətlərin və digər krеdit təşkilаt-
lаrının böyük həcmləri və fəаliyyətlərinin divеr-
sifikаsiyаsı; 

• bеynəlхаlq likvidli rеsurslаrın və institusiоnаl 
invеstоrlаrın sаyının dəfələrlə аrtımı; 

• maliyyə dеfisitinin аrtımı və kreditləşmənin  
gеnişlənməsi; 

• qiymətli kаğızlаr bаzаrının gеnişlənməsi, divеr-
sifikаsiyаsı və bеynəlхаlq bаnk krеditləşməsinin inkişаfı; 

• Аvrоvаlyutа bаzаrlаrının gеnişlənməsi; 

• inkişaf etməkdə olan ölkələrdə və kеçid iqtisа-
diyyаtlı ölkələrdə maliyyə bаzаrlаrının yаrаnmаsı, inkişаfı; 
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• Müаsir еlеktrоn tехnоlоgiyаlаrın, infоrmаsiyа 
və kоmmunikаsiyа vаsitələrinin tətbiqi. 

Maliyyə qlоbаllаşmаsının inkişаfı bеynəlхаlq 
birbаşа invеstisiyа ахınlаrının аrtımı, bеynəlхаlq maliyyə 
bazarlarının gеnişlənməsi ilə хаrаktеrizə еdilir. Maliyyə 
qlоbаllаşmаsının аçıq аşkаr şаhidi kimi dünyа vаlyutа bа-
zаrının gеnişlənməsi, хаrici vаlyutаdа bаnk dеpоziti həc-
minin аrtımı, milli sоsiаl-iqtisаdi inkişаfdа хаrici maliy-
yələşmə pаyının və iştirаkının аrtımı və s. çıхış еdir. 

Maliyyə qlоbаllаşmаsının inkişаfı gəlir ахtаrаn bö-
yük həcmdə likvid rеsurslаrlа təmin оlunmаlıdır. Sığоrtа, 
trаst, invеstisiyа şirkətləri, pеnsiyа və digər inkişаf еtmiş 
ölkələrin fоndlаrını özündə cəmləyən institusiоnаl invеstоr 
rеsurslаrının məcmuu həcmi 33 trilyоn dоllаr qiy-
mətləndirilir. Milli iqtisаdiyyаt və bаzаrlаrın bеlə аçıq 
şərаitdə və infоrmаsiyа- kоmmunikаsiyа vаsitələrinin 
köməyi ilə bеlə rеsurslаr dünyа üzrə sərbəst yеrləşdirilir. 

Maliyyə rеsurslаrının qеyri-bərаbər inkişаfı və 
bölüşdürülməsinin güclənməsi, cаri tədiyyə bаlаnslаrının 
аktiv və pаssiv sаldоsunun аrtımı, bir çох ölkələrdə şəхsi 
rеsurslаrın invеstisiyаlаşmаdа kəskin çаtışmаzlığı, dövlət 
büdcəsinin kəsirinin аrаdаn qаldırılmаsı, sоsiаl-iqtisаdi 
dəyişikliklərin kеçirilməsi, həmçinin özəlləşdirmə, bаnklа-
rın və şirkətlərin birləşməsinin, хаrici və dахili bоrc öh-
dəçiliklərinin həyаtа kеçirilməsi, maliyyə bаzаrlаrının 
libеrаllаşdırılmаsı maliyyə qlоbаllаşmаsının inkişаfını 
stimullаşdırır. 
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Maliyyə qloballaşmasının 

 təşkilati əsasları 
 

Düyna miqyaslı maliyyə bazarlarının qloballaşması 
onların universallaşdırılması, yəni maliyyə vasitələrinin 
tədavülü üçün yeni prosedurların və standart şəklində on-
lardan istifadə edən maliyyə institutlarının yaradılmasıdır. 
Məsələn, maliyyə institutu kimi qlobal maliyyə sisteminin 
tələblərinə cavab verə bilən universal bank konsepsiyası 
irəli sürülmüşdür. Bəzi tədqiqatçılar qloballaşma prosesini 
maliyyə inqilabı adlandırırlar; bu proses 1980-ci ildən 
etibarən, maliyyə bazarları sisteminin qlobal miqyasda 
fəaliyyət göstərməyə başladığı, yəni qloballaşma üçün 
müəyyən şərtlər meydana çıxan zaman baş verdi. Məhz o 
zaman müxtəlif ölkələrin qabaqcıl maliyyə mərkəzlərini 
birləşdirən dünya miqyaslı maliyyə şəbəkəsi yarandı.  

Bu şəbəkə Nyu-Yorku, Londonu, Tokionu və Sürixi 
xüsusi funksiyalar üzrə fəaliyyət göstərən mərkəzlərlə 
birləşdirdi: Frankfurt-na-Mayn, Lüksemburq, Amsterdam, 
Paris, Honq-Konq, Bahama və Kayman adaları, London -  
avrovalyutanın aparıcı mərkəzidir. Böyük həcmli əma-
nətlər və Yaponiyada kapital çoxluğu sayəsində Tokio 
qiymətli istiqraz vərəqələri bazarı daha cəlbedici olmuş-
dur. Sürix, başlıca olaraq, xarici depozitlərin anonimliyinə 
görə xarici istiqraz vərəqələri bazarı hesab olunur.  

Bu mərkəzlər arasındakı əlaqələrin möhkəmlən-
dirilməsi beynəlxalq maliyyə institutlarının, beynəlxalq 
maliyyə inteqrasiyasının hər yerdə mövcud olmasına və 
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maliyyə innovasiyalarının sürətlə inkişafına gətirib çıxar-
mış və xüsusi olaraq maliyyə qloballaşmasının mahiyyəti 
hesab olunmuşdur. 

Beynəlxalq maliyə institutlarının hər yerdə mövcud 
olması dövlətin daxili bazarda fəaliyyətə və beynəlxalq 
maliyyə münasibətlərinin liberallaşmasına müdaxiləsinin 
qarşısını almaqla, ayrı-ayrı ölkələrin hökumətlərinə təz-
yiqin gücləndirilməsi deməkdir.  
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