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GИRИŞ
Bütün ölkələrdə tətbiq edilən pul siyasəti üçün vahid model
mövcud deyildir. Pul siyasəti ölkələrin məqsədlərinə, инситисионал
strukturуна, tarixi inkişaflarına, cəmiyyətin davranışlarına bağlıolaraq dəyişiklik göstərməkdədir.
Pul siyasətiни tətbiq edən qurum vəşəxslərin qabiliyyət və
bacarıqlarına görə də nəticələri fərqli olur. İqtisad və ya pul elmində texniki elmlərdən fərqli olaraq ümumiyyətlə, pul nəzəriyyələrin
irəli sürdüyütəkliflərin doğru və ya yanlış olub olmadığını isbat
edəcək bir laboratoriya mövcud deyildir. Laboratoriyadan məhrum olan iqtisadçılar çox vaxt özlərinin daxili və xarici müşahidələrinə görə düşüncələrini cəmiyyətdə axtarır və təbii ki, bunlar
da öz növbəsində cəmiyyət tərəfindən müzakirə obyektinəçevrilir.
Bu səbəblə iqtisadçılar arasından müəyyən bir mövzunun ətrafında
hər zaman фяргли görüş və fikirlər ortaya çıxır. Ancaq gerчəklərə
nail olmanın yolu azad sərbəst bir düşüncəşəraitində və bilikli elm
adamlarının geniş iştirakı və müzakirəsi ilə mümkündür.
Pul, kredit və banklar mövzuları gündəlik həyatda ictimaiyyət tərəfindən, özəlliklə də kütləvi informasiya vasitələrindəən çox müzakirə
vəşərh edilən mövzulardır. Əmanətlərə və kreditlərə tətbiq edilən faiz
dərəcəsi, вalyuta məzənnəsi, pul aqreqatları və s. bu kimi mövzular
sıravi vətəndaşları da yaxından maraqlandırmaqdadır.
Çünki yuxarıda adıçəkilən göstəricilərdə baş verən dəyişikliklər iqtisadi vahidlərin инвестисийа qərarlarına təsir edəcəkdir.
"Pul, kredit və banklar" mövzularını bilmədən digər iqtisad fənlərini öyrənmək və dərindən mənimsəmək qeyrimümkündür. İqtisad
profиlli bütün ixtisaslarda, "Pul, kredit və banklar" fənni tədris edilməkdədir. Ümumiyyətlə dünya iqtisadi mövzularıüzrə kitab bazarının 50-60%-i "Pul, kredit və banklar" mövzularınıəhatə etməkdədir.
Ümumi professional fənnlər bloku çərçivəsində "Maliyyəkredit" ixtisasıüzrə "Pul, kredit və banklar" fənni təməl nəzəri kursdur. Daha sonra bu ixtisas üzrə tədris olanlar üçün "Bank işi",
"Beynəlxalq valyta kredit münasibətləri" kimi fənnlər də tədris edilir.Лакин, "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" ixtisasıüzrə oxuyanlar üçün "Pul kredit vəbanklar" fənni pul, kapital bazarı, kre4

dit, bank və beynəlxalq valyuta kredit münasibətləri mövzularınıəhatə edəcək yeganə məcburi kursdur. Bu baxımdan bu
dərslikdə yuxarıda adıçəkilən mövzulara çox эениш yer verilmişdir.
Kitabın hazırlanmasında çox çeşidli xarici yayınlar incələnmiş və xarici təcrübədən istifadə olunmuş və Azərbaycanın müasir pul, kredit və bank sisteminin вязиййяти, problemi və perspektivləri xüsusi tədqiq edilmişdir.
Dərslik V bölmədən təşkil eldilmişdir.
I–bölmədə "Pul"a aid mövzular, o cümlədən, pul iqtisadi-yyatının tarixi inkişafı: pulun klassik və modern funksiyaları; pulun
tədavül sürəti; pul sistemləri; pulun təşkili və tələbi; pul miqdarı ilə
qiymətlər arasındakı münasibətlər; inflyasiya, deflйasiya, staqflasiya
və devalvasiya; inflyasiya və faiz hədləri arasındakı münasibətlərin
nəzəri yönlərinin təhlili; pul, faiz vəinflyasiya haqqında nəzəri baxışlar; pul siyasətinin məqsəd və alətləri mövzuları işlənib və tədqiq
olunmuşdur.
II–bölmədə Кредит, фаиз, инвестисийа вя кредит системи iqtisadi
mövzuları işlənib hazırlanmışdır. Bu bölmədə kredit anlayışı, mahiyyət və prinsipləri; kreditin funksiyaları; kreditin məqsədləri; yığım вя
иnvestisiya əlaqəsi və finans xidmətlər iqtisadiyyatı; finans alətlərinin
xarakteristikasına geniş yer verilmişdir.
ЫЫЫ bölmə «bank işi» mövzusuna həsr edilmişdir. Burada finans
qurumları; əmanət qəbul edən fınans qurumları; Mərkəz Bankının
мягсяд və funksiyaları; коммерсийа банкларынын fəaliyyətləriятрафлы
формада тящлил едилмишдир.
ЫВ bölmə pul və kapital bazarlarının fəaliyyəti haqqındadır.
Bu bölmədə pul və kapital bazarларının funksiyaları; pul bazarı ilə
kapital bazarıarasındakıəlaqələrə diqqət yetirilmiş, qiymətli kağız
bazarıüzərindədövlət tənzimlənməsi məsələlərinin işıqlandırılmasına
geniş yer verilmişdir.
В bölmə beynəlxalq valyuta kredit münasibətlərinə həsr edilmişdir. Bu bölmədə beynəlxalq valyuta sistemi; tədiyə balansı; valyuta bazarı, beynəlxalq finans bazarы; finans bazarının qloballaşması; beynəlxalq малиййя тяшкилатларынын, məqsəd və fəaliyyətləri araşdırılmışdır.
"Pul, kredit və banklar" dərsliyində yer alan mövzuların əksəriyyəti iqtisadi ədəbiyyatda ilk dəfə işlənmiş və hazırlanmışdır. Kitab
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orijinallığı ilə fərqlənir, çünki kitabın içində olan bəzi mövzular ilk
dəfə kompleks formada araşdırılır.
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I.BÖLMƏ–PUL
FƏSИL 1. PUL ИQTИSADИYYATININ
TARИXИ ИNKИŞAFI
İqtisadi həyatda pulun istifadəsi ilk bankların quruluşundan sonradır. Bəs, o zaman, pul olmayan yerdə necə bank
qurula bilяr və ya kredit əməliyyatları aparılardı?İnsanlar o
vaxtdan bəri, сярвятлярини güvəndikləri yerlərdə saxlamaq ehtiyacı hiss etmişlərdir. İlk çağlarda, din qorxusu son dərəcə təsirli
idi. Tanrıları aldatmaq və ya fırıldaqçılıq etmək, kimsənin ağlından keçmirdi. Ən böyük sərvət və gücə sahib olan инсанlar
belə, танрынын qəzəbindən çəkinir və dinи qurumların мцлкиййятиня toxunmazdılar. Bu səbəblə də, mallarını oğru, düşmən
vəhökmdarlardan qorumaq istəyənlər də sərvətlərini rahiblərəəmanət olaraq rahatlıqla buraxardılar. Rahiblərin
əmanətinə buraxılan əşyalarися tarla, heyvan, kənd təsərrüfatı
alətləri, qiymətli daş və mədən xüsusiyyətində idi. Rahiblər isə
bu dəyərli əşyaların hesablarını tutar və istəyə uyğun
sahiblərinə qaytarardılar. Deyə bilərik ki, ilk banklar tanrı evləridir və ilk bankçılar da rahiblər idi. Rahiblərə qoyulan əmanət
tanrı evlərinin tək varlıq мянбяйи deyildi. Tanrıların sevgi və
məhəbbətini qazanmaq məqsədilə kilsələrə dindarlar
tərəfindən təklif edilən hədiyyələr çox böyük miqdarlara
çatırdı. Hərb dönüşü, kralların müharibədən əldə etdiyi qənimətlərdən də «tanrı evlərinə» pay olaraq verilirdi. Bundan
başqa, işləri yaxşı gedənlər şükran borclarını, günaha girənlər
isə səhvlərinin bağışlanması istəyi ilə «tanrı evlərinə» bağışlar
və hədiyyələr gətirərlirdirlər. Kredit əməliyyatlarına ən çox
mövzu olan dəyərlər чift heyvanlar və ya damazlıqlar idi. Bu
səbəblə, əski dillərdə, yavrulama (doğum) sözcüyü, eyni zamanda faiz anlamına gəlirdi. Tanrılara borclananlar, tanrılarını aldatmağa cəsarət etməzdilər. Borclu, sözünə
yerinəgətirmək üçün hər cür fədakarlığa istəklə yanaşırdı.
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Lakin, bankçılıq sistemi dünyəviləşdirilsə insanın insana borclanması güclənmiş vəbununla da вязиййят dəyişmiş və nəticədə
banklar alacaqlarını sağlam müstəviyə oturmaq arzusunda
olmuşlardır.
Ümumiyyətlə, bankçılığın doğuşu, tarixin böyük iqtisadi inqilablarındandır. Kredit işləri də, dövlətin iqtisadiyyata ilk
müdaxilə mövzularından biri olmuşdur. İlk çağda, ticarət fəaliyyətinin olduqca inkişaf etməsinə baxmayaraq, mübadilələrdə yüzdən çox puldan istifadə edilmişdir. Mübadilə prosesində, pulun
iştirakı olmayan sistemdə yalnız barter yolu ilə həyata keçirilirdi.
Barter iqtisadiyyatında ən böyük güclük, mallar arasında bir
dəyişim nisbətinin təsbitidir. Мясялян, bir kq buğda qarşılığında
nə qədər kərə yağ almaq mümkündür? Yəni dəyişim nisbəti
nəгядяр olacaqdır? Mallar çoxaldıqca da dəyişim nisbətlərinin
sayı artacaqdır. Barter етмяк istəyənlər, mallar arasındakı bir
dəyişim nisbətlərini ağılda tutmaq məcburiyyətində qalırdılar.
Mal sayı az olsa idi, bəlkə də bu mümkün ola bilяrdi. Ancaq say
artdıqca dəyişim nisbətlərini bilmək getdikcəçətinləşəcəkdir.
Örnəyin, barterə mövzu olan mal sayısı 4 isə, ortaya 6 fərqli
dəyişim nisbətiçıxacaqdır. Barterə mövzu olan mal sayısı artdıqca, dəyişim nisbəti sayı da artacaqdır.
Bunu C=n(n-l)/2, formulu ilə hesablamaq mümkündür. Burada C dəyişim nisbəti sayını, n-də dəyişimə mövzu olan mal
sayını göstərməkdir. Mal sayı 100 isə 4950 dəyişim nisbəti olacaqdır ki, bu qədər мялуматы hər kəsin heç bir zaman ağılda
tutması və bunуйериня йетирмясищягигятянçox çətin bir problemdir. Barterin problemlərindən biri də malların bölünməzliyindədir. Məsələn, 1 dənə xalçası olan şəxsin xalçanı hissələrə bölərək alma, buğda və s. bu kimi əşyaların alınmasıçox çətindir və
ya buğda çoxluğuna sahib olan ailə bir xalça almağa yetəcək
buğdaya malik olmaya bilər. Göründüyü kimi barter bиr çox чятинликляри ortaya чыхарыр. Bu səbəblə insanlar malın malla dəyişimi yerinə daha praktik bir yol ахтарmışlar və dəyişimi sadə duruma gətirəcək bir vasitəçi malı tapmışdılar. Bu isə pul idi. İşin içərisinə pul
girincə artıq malın malla dəyişimi ortadan qalxmış və pul bu
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dəyişimin iki mərhələdə təşkilinə yol açmışdır. Buğda çoxluğu
olub, bu çoxluq ilə yağ almaq istəyən ailə, buğdanıмялум bir pul
miqdarı qarşılığında vermiş və ikinci mərhələdə isə bu pul ilə kərə
yağı almışdır. Beləliklə malın malla dəyişiminəсон гойулмуш,
malın pul ilə, sonra da pulun istənilən malla dəyişimi prosesi həll
olunmuşdur. Hərflərlə, göstərəcək olursaq trampada yəni
barterdəM↔M şəklində olan dəyişimin M→P və P→M
formasına gəldiyini görürük.
Pulun mübadiləфунксийасынын уьурла йериня йерилмясиüçün,
asanca daşınması, dayanıqlı, kiçik parçalara bölünə bilinməsi və
asanlıqla daşına bilir olması kimi bir sıra özəlliklərinin olması
vacib şərtlərdən biridir.
Orta çağlardan başlayaraq, bəzi kiçik sərraflar, onlara əmanət edilən qızıl və ya gümüşlər qarşılığında bunların sahiblərinə
sənədlər (sertifikatlar) verir və onlar da ödəmələrini bu sənədlərlə
həyata keçirə bilərdilər. İnsanlar əllərindəki qızıl ya da gümüşsertifıkatлары onlaрыçıxaran sərrafa götürüncə qarşılığında qızıl, ya da
gümüşü geri alacaqlarından əmin olduqlarına görə, bu sənədləri
bilavasitə pulun özü imiş kimi görməyə və istifadə etmədə problem görməzdilər. Beləliklə, ilk kağız pul ortaya çıxmış oldu.
Burada vurğulanmasıваъиб olan nöqtə, bank kassalarındakı
qızıl miqdarı ilə bazarda bunun simvolu olaraq dolaşan kağız pul
miqdarının bir-birinə bərabər olmasıdır. Kağız pul standartında,
pul vahidi başlıca malların müəyyən miqdarlardakı birləşimindən
təşkil olunan bir mal səbətinin dəyəri olaraq гябул едилир, yəni
qızıl standartında pul vahidi olaraq гябул едилян qızıl miqdarının
yerini tutmaqda мялум bir mal səbəti almışdır. Pul miqdarı,
ölkədəki mal səbəti miqdarının дяйяриндян асылыдыр. Əgər səbətin
miqdarın-dan çox pul çıxarılarsa, səbətin dəyəri artır, yəni pulun
dəyəri düşər, əksi durumda isə səbətin dəyəri düşər və pulun
dəyəri isə yüksələr. Mal səbəti və dolayısı ilə pulun dəyərindəki
dəyişmələr, практикада, ümumi qiymət indeksi iləölçülür. Bu indeksin dəyişməməsi, yəni qiymət sabitliyi вя йа pul dəyərinin də
dəyişməməsi мянасына gəlir. Bunu saxlaнмасынын тяк yolu da,
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qiymət indeksi yüksəldiyi zaman pul həcmini daraltmaq, düşdüyü
zaman da pul həcmini genişləndirməkdir.
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FƏSİL 2. PULUN FUNKSİYALARI
Pul, hər kəs tərəfindən ödəmələrdə qəbul edilən ümumi bir
mübadilə vasitəsidir. İnsanlar arasında iş-bölümü və ixtisaslaşmanın inkişafında mübadilə yalnız pulun кюмяйи иля mümkündür. İş
bölümü və ixtisaslaşmanın эерчякляшдийи bir toplumda mübadilə
məcburiyyəti ortaya çıxmaqdadır. Ancaq, pulun inkişafı bununla
da qalmadı. İş bölümünün və ticarətin inkişafı kredit yolu
iləюдяниш васитяляринин bulunmasına səbəb oldu. Hal-hazırda
Anqlo-Sakson ölkələrindəödəmələrin böyük bir щиссяси bank
krediti vəəmanətəəsaslanan çeklə yapılmaqdadır.
Pulun iqtisadi həyatdakı funksiyaları aşağıdakılardır:
Pul bir dəyər ölçüsüdür. 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
vəмцхтялифölkələrdəölçülən mal və xidmətlər üçün müştərək bir
ölçüdür. Pul, metr, kq və s. bu kimi ölçülər kimi dəyişməyən bir
ölçü vahidi deyildir. Yəni dəyər ölçüsü olan pulun dəyəri dəyişikliyə məruz qala bilər. Çünki pul vahidi qarşılığında satın alınacaq
mal və xidmət miqdarı sabit deyildir. Pul dəyərindəki dəyişikliklər ümumi qiymət səviyyəsində dəyişikliklərləölçülür.
Pul mübadilə vasitəsidir. Hər kəs tərəfindən ödəmələrdə
qəbul edilən vəümumi bir mübadilə vasitəsi olan pul mübadiləni ikiyə ayırmaqdadır. Mübadilə edilən mal və xidmətlər öncə
pula çevrilir və daha sonra arzu edilən mal və xidmətlərin
asanlıqla satın alınır.
Pul bir yığım vasitəsidir. Pul hər kəs tərəfindən ödəmələrdə
qəbul edilən ümumi bir mübadilə vasitəsi olduğuna görə, insanlar
yığımlarını pul olaraq saxlamaqda файда görməkdədirlər. Çünki,
yığım olaraq pul istənilən istənilən ан mal və xidmətin satın
alınmasını mümkün edir. Bundan başqa, pul müəyyən bir
satınalma gücünə sahibdir, pulun mühafizəsi bir çox mallara
nəzərən daha asandır. Ancaq, pulun yığım vasitəsi olması, pulun
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dəyər ölçüsü vəümumi bir mübadilə vasitəsi olma funksiyasının
sağlam işləməsinə bağlıdır.
Pul gələcək ödəmələr üçiin bir ölçü vahidидir. Pulun dəyər
ölçüsü və hesab vahidi olması gələcək ödəmələrdə bir ölçü olaraq
istifadəsinə səbəb olmaqdadır. Pulun tədiyə vasitəsi кими истифадясиюдяниш чох спектрлиvasitələrinin ortaya çıxmasına yol açmışdır.
Dünya pul funksiyası. Ölkələr arasında və yaxud müxtəlif
ölkələrin şəxsləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə təzahür edir.
Bu cür münasibətlərdə puldan satın alınan malların ödənilməsi,
kredit və bir sıra digər əməliyyatların aparılmasıücün istifadə edilir.
Hal-hazırda ölkələrarası başlıca hesablamalar Amerikan Dolları,
İngilis Funt sterlinq, Yapon Yenası, İsveçrə Frankı və Avronun
кюмяйи ilə aparılır.
Pulun modern funksiyalarы.Pulun iqtisadi əməliyyatları
asanlaşdırıcı, istehsalı təşviq edici və investisiyalarıмалиййяляшдирян kimi ваъиб bir funksiyası da vardır(İqtisadi fəaliyyətləri stimullaşdıran və ya zəiflədən pul). Pul təklifində bir artımın və bunun nəticəsində faiz səviyyələrindəъидди bir dəyişmənin ortaya
çıxmasını fərz edək. Bunun nəticəsində iqtisadiyyatda qiymət
artımları və ya azalmaları meydana gələ bilir.
Banklar tərəfindən bəzi сektorlara kredit açılması, bəzilərinə isə kredit verilməsində rədd siyasəti, I halda sektorun inkişafına yol açır, II halda isə sektorun daralması ilə nəticələnir. Beləliklə, kredit siyasəti biznesin mənfəət həcminə müdaxilə etməkdədir.
Yığım sahibləri və sabit gəlirlilər satın alma güclərinin azaldığını
asanlıqla hiss edərlər, buna qarşılıq borc olanlar inflyasiyadan
yararlanarlar. Çünki aldıqları borcları irəlidə dəyəri düşmüş olan
pul iləödəyəcəkdir.
Banklar bəzi şirkətlərin iflasına maneçilik törədə bilərlər.
Bəzi sektorlarda yeni texnologiyanın tətbiqində və inkişafında
кюмяк едя bilərlər. Banklarынşirkətlərin istehsal siyasətinə istiqamətləndirilməsində təsirləri olduqca güclüdür.
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FƏSİL 3. PULUN TƏDAVÜL SÜRƏTİ
Pul həcminin мащиййяти, təmsil etdiyi satınalma gücünə
bağlıdır. Pulun tədavül sürəti, pul vahidinin bir il içində ortalama
olaraq əl dəyişdirmə sayıdır. Pulun tədavül sürəti, ölkədəki pul
həcminin satınalma gücünü müəyyən etmək baxımından,
bilavasitə pul miqdarı qədər önəmlidir. Doğrudan da bir ölkədəki
pul miqdarının bir il içindəki satınalma gücü, pul miqdarı (M) ilə
tədavül sürətinin (V) hasilinə bərabərdir. Pulun tədavül sürətini
тапмагüçün, nominal gəlir мябляьини pulun təklifi miqdarına
bölmək lazımdır.
Pul miqdarı sabit ikən, tədavül sürətinin artması iqtisadiyyatda daha çox satınalma təşkil edəcək, əksinə tədavül sürəti
düşərkən, eyni miqdar pul daha az bir satınalma gücü ifadə
edəcəkdir.Pulun satınalma gücünü S ilə, iqtisadiyyatda pul
miqdarını M ilə, pulun tədavül sürətini V ilə göstərsək: S=MV.
Bu da bizə göstərir ki, bir iqtisadiyyatda pulun miqdarı qədər
pulun tədavül sürəti dəönəmli bir faktordur.
Hər ölkədə tarixi inkişafın nəticəsi olaraq çeşidli pullar
tədavül etməkdədir. Bunları iki təməl qrupa ayırmaq olar:
1. Qanuni tədavül məcburiyyəti olan pullar. Bu pullar, pul
olma özəlliyini qanundan alar. Ölkəmizdə MяркязиБankın
banknotları qanuni tədavül məcburiyyəti olan pullardır.
2. Qanuni tədavül məcburiyyəti olmayan pullar. Bunlardan
pul olmaq xüsusiyyətlərini adət-ənənədən, xalqın özünün
göstərdiyi güvəndən almaqdadır. Heç kimsə zorla bu cür
pullarıödəmələrdə məcburən kimsəyə qəbul etdirə bilməz.
Əgər insanlar əllərinə keçən pulları heç gözləmədən xərcləsə
idi, tədavül sürəti çox yüksək olur vəölkənin pul ehtiyacıçox az
bir miqdar ilə qarşılanırdı. Amma gerçək həyatda bu belə olmaz.
İnsanlar əllərinə keçən pulları həmən deyil, yavaş-yavaş
xərclərlər. Ümumiyyətlə, pulun ortalama olaraq əldə tutulma
müddəti nə qədər uzun (qısa) olursa, pulun tədavül sürəti də o
qədər az (çox) olur. Əgər pulun tədavül sürəti V, əldə tutulma
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müddətini də K ilə göstərsək, aralarında aşağıdakı ilişki vardır:
K=1/V.
Pulun tədavül sürəti, iqtisadi vahidlərin əllərində «yastıq
altı» pul miqdarı tutmaları iləəlaqədardır. Əgər hər kəs əlinə
keçən pullarıheç gözləmədən dərhal xərclərsə pulun tədavül sürəti
sonsuz dərəcədə böyük olаrdu. O, isə insanlar əllərinə keçən pulları dərhal xərcləməzlər və bunlarıçeşidli motivlərləəllərində tutarlar. Pulun bir müddət «yastıq altı» olaraq əldə tutulması,
tədavül sürətinin azalmasına səbəb olmaqdadır. İnsanlar
əllərindəüç motivə görə pul tutarlar: əməliyyat, ehtiyat və
spekulyasiyon. Tədavül sürətinəвя ya da insanların əllərində tutmaq istədikləri pul miqdarına təsir göstərən амилляр
aşağıdakılardır:
1. Ölkədəki pul və kredit qurumlarının inkişaf səviyyəsi və
xalqın bunları istifadə etmə dərəcəsi:
1.1.borc vermə və investisiya imkanları;
1.2.borc vermə asanlığı.
2. Xalqın yığım və istehlak meyli.
3. Ölkədəki ödəmə adətləri:
3.1.gəlirlərin əldə edilməsindəki sıxlıq;
3.2. gəlirlərin əldə edilməsi və xərclərin ödəməsindəki
düzənlik;
3.3.zaman və miqdar olaraq gəlir və xərclər arasındakı
uyьунлуг.
4. Pulun əl dəyişdirmə asanlığı.
5. İnsanların gələcək haqqındakı dəyərləndirmələri:
5.1. gələcəkdəki gəlirlər və qiymətlər haqqındakı dəyərləndirmələr.
5.2.gələcəkdəki faiz həddi haqqındakı dəyərləndirmələr.
Бейнялхaлг малиййя стatистикасынын методолоэийасына эюря
пул агрегатлары ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
1.Пул. Баnкдан кянар пуллар вя мцддятсиз яманятляр
(М1);
2.Квазипул (пула бянзяр);
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3.Эениш пуллар. Пул вя квазипуллар (М2+хариъи валйута иля
яманятляр)= М3

FƏSİL 4. AZƏRBAYCANDA NAĞD PUL
TƏDAVÜLÜNÜN TƏŞKИLИ
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 formasında tədavülə
buraxıla bilər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19cu maddəsinin III hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin
ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. Мяркязи 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 edilməsi və pul köçürmələri zamanı hökmən qəbul
edilməlidir. Manatla qızıl və ya digər qiymətli metallar arasında rəsmi nisbət müəyyən edilmir. Tədavülə buraxılmış pul nişanlarıМяркязи Bankın borc öhdəliyidir və onun bütün aktivləri ilə təmin edilir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində nağd pul tədavülünün təşkili üçün Мяркязи Bank aşağıdakıları həyata keçirir:
1.pul nişanlarına olan tələbatı müəyyənləşdirir;
2.pul nişanlarının istehsalını təşkil edir və ya hazırlanmasına sifariş verir, onların daşınmasını və saxlanmasını təmin
edir;
3. pul nişanlarının ehtiyatlarını yaradır və həmin ehtiyatlara sərəncam verir;
4.Мяркязи Bank və kredit təşkilatları tərəfindən nağd pulun saxlanması və inkassasiyası qaydalarını müəyyən edir;
5.Мяркязи Bankda və kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması qaydalarını müəyyənləşdirir;
6.tədavülə yararsız olan pul nişanlarının əlamətlərini və
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onların dəyişdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
Yeni nümunəli pul nişanlarının tədavülə buraxılması
haqqında qərarı Milli Bankın İdarə Heyəti qəbul edir. Milli
Bank tədavülə buraxdığı pulların nominallarını, ölçüsünü,
tərtibatını, mühafizə elementlərini, habelə digər bədii və
texniki xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Milli Bank müəyyən etdiyi qaydada və qiymətlərlə buraxdığı yubiley və xatirə pul
nişanlarının satışını təşkil edir. Milli Bank qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiya) iləəlaqədar yeni pul
nişanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla qəbul edir. Denominasiya halları istisna olmaqla, Milli Bank tədavüldə olan
kağız və metal pulun yeni nümunəli pul nişanlarına
Milli Bank
dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul edir.
tədavüldə olan pul nişanlarının dəyişdirilməsi haqqında qərarını, habelə yeni pul nişanlarının təsvirini və pulların
dəyişdirilməsi qaydaları haqqında məlumatı kütləvi
informasiya vasitələrində dərc etdirir. Yeni pul nişanlarının
tədavülə buraxılması iləəlaqədar pulların dəyişdirilməsi
zamanı dəyişdirilmənin məbləğləri, yaxud subyektləri üzrə hər
hansı məhdudiyyətə yol verilmir. Dəyişdirilməli olan pul
nişanları Milli Bankın müəyyən etdiyi müddətdə, lakin bir
ildən az olmamaq şərti ilə qanuni ödəniş vasitəsi sayılır. Həmin
müddətdən sonra pul nişanları Milli Bank tərəfindən
müddətsiz olaraq dəyişdirilir.
2008-ci ildə Мяркязи Bank tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının nağd pula olan tələbatı tam həcmdə, tələb olunan strukturda və vaxtında ödənilmiş, nağd pul üzrə müvafiq strateji ehtiyatlar yaradılmış və onlarm yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.
01 yanvar 2009-cu ilə dövriyyədə olan nağd pul kütləsi
ilin əvvəlinə nisbətən 52% (1,5 mlrd. manat) artaraq, 4,4 mlrd.
manata çatmışdır.
2008-ci ilin sonuna dövriyyədə olan nağd pul kütləsi ilin
əvvəlinə nisbətən ədədlə 13,4% (33,4 mln. ədəd) artaraq, 282,2
mln. ədədəçatmışdır. Dövriyyədə olan pul nişanlarının
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məbləğcə 99,5%-ni əskinas, 0,5%-ni metal pul nişanları, ədədlə
isə 53,3%-ni əskinas, 46,7%-ni isə metal pul nişanları təşkil
etmişdir.
2008-ci ilin sonuna dövriyyədə adambaşma düşən pul
nişanlarıötən ilin müvafıq dövrünə nisbətən məbləğcə 50,5%
artaraq 511,6 manat, ədədlə isə 12% artaraq 32,7 ədəd təşkil
etmişdir.
Деноминасийа*. Мяркязи Банкын 2006-ъы илдя щяйата кечирдийи ян ири мигйаслы лайищялярдян бири дя деноминасийа олмушдур. Азярбайъан Республикасы Президентинин «Азярбайъан
Республикасында пул нишанларынын номинал дяйяринин вя гиймятляр мигйасынын дяйишдирилмяси (деноминасийасы) щаггында»
2005-ъи ил 7 феврал тарихли Фярманына уйьун олараг деноминасийа юлкядя гиймятляр мигйасыны оптималлашдырмаг, манатын мязянняляриня йахынлашдырмаг, маната олан мцбадиля мязянняляриня йахынлашдырмаг, маната олан инамы артырмаг, Милли пул
нишанларынын дизайныны, мцщафизясини вя номинал структуруну
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмаг мягсядиля щяйата кечирилмишдир. Зярури щазырлыг ишляриндян сонра 2006-ъы ил йанвар
айынын 1-дян етибарян юлкядя йени нясил пул нишанларынын
дювриййяйя бурахылмасына башланмышдыр. Бейнялхалг тяърцбяйя
вя хариъи експертлярин тювсиййяляриня уйьун олараг йени пул
нишанлары дювриййяйя мярщялялярля, йяни йанвар айында 1 вя 5
манатлыг яскинаслар вя гяпикляр, март айында 10 вя 20 манатлыг
яскинаслар, апрел айында ися 50 вя 100 манатлыг яскинаслар дювриййяйя бурахылмышдыр. Цмумиликдя, дювриййяйя 12 номиналда
пул нишанлары бурахылмышдыр. Бунлардан 6-сы ясикнаслардан, 6-сы
ися метал сиккялярдян ибарятдир.

*

Тядавцля йени нишанларынын бурахылмасы иля ялагядар kitabın müəllifi
professor Zahid Fərrux Məmmədov юлкя иътимаиййятини мялуматландырмаг
məqsədilə мцхтялиф кцтляви информасийа васитяляриндя 100- dən çox, о
ъцмлядян радио вя телевизийа каналларында 20–yaxın чыхышлар еtмишdir.
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Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 aprel
2007-ci il, 9 oktyabr 2007-ci il, 6 noyabr 2007-ci il, 26 may 2009-cu
il, 19 iyun 2009-cu il və 30 iyun 2009-cu il tarixli qanunlarla qəbul
edilmiş dəyişikliklər və əlavələrlə)
VI fəsil. Nağd pul tədavülünün təşkili
Maddə 36. Pul vahidi
36.1. 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 formasında tədavülə buraxıla bilər.
36.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu
maddəsinin III hissəsinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi
işlədilməsi qadağandır.
36.3. 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 edilməsi və pul köçürmələri zamanı
hökmən qəbul edilməlidir.
36.4. Manatla qızıl və ya digər qiymətli metallar arasında
rəsmi nisbət müəyyən edilmir. Tədavülə buraxılmış pul nişanları
Mərkəzi Bankın borc öhdəliyidir və onun bütün aktivləri ilə təmin
edilir.
36.5. Saxta pul nişanlarının hazırlanması və satışı ilə məşğul
olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 36.6. Pul nişanlarının saxta olması
barədə ekspert rəyini Mərkəzi Bank verir.
36.7. Pul nişanlarının saxtalaşdırılmasıüzrə cinayət işinin
məhkəmə icraatı başa çatdıqdan sonra saxta pul nişanları Mərkəzi
Banka təhvil verilir.
Maddə 37. Pul tədavülünün təşkili
37.0. Azərbaycan Respublikasının ərazisində nağd pul
tədavülünün təşkili üçün Mərkəzi Bank aşağıdakıları həyata keçirir:
37.0.1. pul nişanlarına olan tələbatı müəyyənləşdirir;
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37.0.2. pul nişanlarının istehsalını təşkil edir və ya hazırlanmasına sifariş verir, onların daşınmasını və saxlanmasını təmin edir;
37.0.3. pul nişanlarının ehtiyatlarını yaradır və həmin ehtiyatlara sərəncam verir;
37.0.4. Mərkəzi Bank və kredit təşkilatları tərəfindən nağd
pulun saxlanması və inkassasiyası qaydalarını müəyyən edir;
37.0.5. Mərkəzi Bankda və kredit təşkilatlarında kassa
əməliyyatlarının aparılması qaydalarını müəyyənləşdirir;
37.0.6. tədavülə yararsız olan pul nişanlarının əlamətlərini və
onların dəyişdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
Maddə 38. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması
38.1. Yeni nümunəli pul nişanlarının tədavülə buraxılması
haqqında qərarı Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti qəbul edir. Mərkəzi
Bank tədavülə buraxdığı pulların nominallarını, ölçüsünü, tərtibatını, mühafizə elementlərini, habelə digər bədii və texniki xüsusiyyətlərini müəyyən edir.
38.2. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti yubiley və xatirə pul
nişanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərar qəbul edə bilər.
Mərkəzi Bank müəyyən etdiyi qaydada və qiymətlərlə buraxdığı
yubiley və xatirə pul nişanlarının satışını təşkil edir.
38.3. Mərkəzi Bank qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi
(denominasiya) iləəlaqədar yeni pul nişanlarının tədavülə
buraxılması haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırmaqla qəbul edir.
Maddə 39. Pul nişanlarının tədavüldən çıxarılması
39.1. Denominasiya halları istisna olmaqla, Mərkəzi Bank
tədavüldə olan kağız və metal pulun yeni nümunəli pul nişanlarına
dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul edir.
39.2. Mərkəzi Bank tədavüldə olan pul nişanlarının
dəyişdirilməsi haqqında qərarını, habelə yeni pul nişanlarının
təsvirini və pulların dəyişdirilməsi qaydaları haqqında məlumatı
kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir.
39.3. Yeni pul nişanlarının tədavülə buraxılması iləəlaqədar
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 olmamaqşərti iləqanuni ödəniş vasitəsi sayılır. Həmin
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müddətdən sonra pul nişanları Mərkəzi Bank tərəfindən müddətsiz
olaraq dəyişdirilir.
39.4. Saxta pul nişanlarının tədavüldən çıxarılması, məhv edilməsi və bununla əlaqədar müvafiq tədbirlərin görülməsi qaydaları
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir.
39.5. Saxta pul nişanlarının dəyəri ödənilmir və onlar geri
qaytarılmır. Bu qayda xarici valyutada olan saxta pul nişanlarına da
şamil edilir.
Maddə 40. Pul nişanlarının dəyişdirilməsi Mərkəzi Bank
tədavülə yararlı pul nişanlarını məhdudiyyətsiz dəyişdirir. Saxta
olmayan, bütöv bir hissədən ibarət səthinin 60 faizindən az olmayan
hissəsini və ya eyni əskinasa məxsus hissələrdən ibarət səthinin 100
faizini saxlamış pul nişanlarının nominal dəyəri Mərkəzi Bank
tərəfindən məhdudiyyətsiz ödənilir. Pul nişanının hissələrinin eyni
əskinasa məxsus olması yalnız Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyənləşdirilə bilər.
Maddə 41. Pul nişanlarının məhvi
41.1. Saxta pul nişanları istisna olmaqla, tədavüldən çıxarılmış
pul nişanları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən
edilmiş qaydalar əsasında məhv edilir.
41.2. Mərkəzi Bank tədavüldən çıxarılmış kağız və metal
pulların çap formalarının vəştamplarının məhv olunmasını təmin
edir.
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FƏSİL 5. PUL SİSTEMLƏRİ
Pulla bağlı mövzuları tənzimləyən бцтцн нюв qanun, qərar
və uyğulamaların мяъмуясиня pul sistemi deyilməkdədir.
Dövlətlər pulun tədavülünəçox гядим zamandan bəri
müdaxiləетмиш və pulun tədavülü ilə bağlı bir çox qanunlar
çıxararaq sistemi nəzarət altına almağa çalışmışlar. Para
standartı pul sisteminin dayandığı pula əsaslanır. Standart olaraq
qəbul edilən pulun sərhədsiz ödəmə qüvvəti vardır. Buna qanuni
tədavül deyilir. Pul iləəlaqədar qanunların müəyyən
edilməsindəлазым олан digər ваъиб bir mövzu da pul vahidi
iləбаьлыдыр. Qanunlarda pul vahidinin (мясялян, manat, dollar,
lira, Avro və bu kimi) neçə qram qızıl və gümüş metaldan təşkil
olunduğu мялум олур. Bu gün isə dünyanın heç bir ölkəsində
qızıl, pul qarşılığı olaraq təsbit edilmiş deyildir. Yəni, pulların
qızıla çevrilə bilmə imkanı yoxdur. Сtandart pul, metaldan
təşkil edilməmişdirsə, o vaxt pul vahidinin çəkisini göstərməyə
ehtiyac yoxdur. Hər bir pul sistemi əsasən, sistemin dayandığı
pulun standartına görə adlandırılır. Məsələn, qızıl pul sistemi,
gümüş pul sistemi, kağız pul sistemi kimi.
Qızıl pul sistemi (qızıl standartlar) bu sistemin ən mühüm
özəlliyi milli pulun dəyərinin tamamilə müəyyən bir miqdar qızıla
bağlanmış olmasıdır. Məsələn, bir ABŞ dollarının qarşılığının
088876 qr qızıl olması kimi. Bunun yanında ikinci önəmli özəllik,
hər istəyənin milli pulu, o pulu çıxaran banka verərək qızıla
çevirə bilməsidir. Bir kimsənin əlində 10 dollarlıq banknotu olan
şəxs bunu ABŞ Mərkəz bankına müraciət etdiyində, 10 dollar
qarşılığında 8.8867 qram qızıl ala biləcəyini mümkün edər. Qızıl
standartı sisteminin üçüncüözəlliyi, bu sistemi тятбиг едянölkələrdə qızıl ixracat və idxalatın tamamən sərbəst olmasıdır.
Qızıl standartı sisteminin üç ayrı uyğulama forması vardır:
1. qızıl sikkə standartı (Sikkəmədəndən hazırlanmış
puldur, Qızıl külcə pul çıxarılan yerə götürülür və pul
formasında çıxarılaraq sikkəəldə edilir). Bu sistemdə qızıl külçə
darpxanədə (pul çıxarılan yer) pul olaraq çıxarılır və bu pul əsl
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pul olaraq istifadə edilir. Pulun dəyəri neçə qram qızıldan təşkil
olunursa, o qədər qızılın bazar dəyərinə bərabərdir. İki ölkə
pulun dəyişim nisbəti isə, hər birinin içərdiyi qızıl miqdarına görə
müəyyən edilir. Мясялян, A ölkəsinin qızıl sikkəsi 3,5 qr və B
ölkəsindəki 7 qr olsun (qızılların eyni ayarda olduğunu qəbul
edək). Bu durumda A-nın çəkisi B-ninkinin yarısı dəyərindədir.
Bu dəyər fərqliliklərinə «məzənnə» və ya «paritə» deyilir.
2.Qızıl külçə sistemiндяqızılın bilavasitə tədavülü yerinə,
qızılı təmsil edən banknotların tədavülü prosesidir. Banknotların
qarşılıqlarının nə miqdar qızıl olduğu təsbit edilmişdir.
Banknotların istənilən an qızıla çevirmək imkanı var. Ancaq
Mərkəz Бankı banknot qarşılığında qızıl istəyənlərə qızıl sikkə
deyil, qızıl külçə verməkdədir.
3.Qızıl valyuta standartı.Bu sistemdə milli pul doğrudan
qızıla bağli deyildir. Ancaq başqa bir ölkənin qızıla bağlı olan
puluna bağlıdır. Yəni bu sistemdə qızıl konvertibilиtə yerini,
başqa bir ölkənin pulu olan valyuta konvertibilitəsinə
buraxmaqdadır. Beləliklə də, milli pul dolaylı olaraq qızıla bağlanmış olmaqdadır. Мясялян, 1500 рубл=1$ olaraq təsbit
edilmişsə və 1 dollar=0,88967 qr isə, 1 рубл dolaylı olaraq 0,88867
qramın min beşdə biri dəyərində qızıla bağlıdır мянасына gəlir
deməkdir. O halda əlindəрубл olan kimsə bunu nə qızıl sikkəyə,
nə də qızıl külçəyəçevirəcəkdir. Едиляbiləcək tək şey, рублöncə
dollara çevirmək, sonra da dolları qızıla çevirməkdir. Bu gün isə
dünyanın heç bir ölkəsində qızıl, pul qarşılığı olaraq təsbit edilmiş
deyildir. Yəni, pulların qızıla çevrilə bilmə imkanı yoxdur.
Kağız pul sistemi. Bu sistemdə kağız pulun qızıl
standartında olduğu kimi qızıla çevrilə bilməsi imkanı yoxdur.
Kağız pulun qızıl qarşılığı yoxdur. Kağız pul, pul olma özəlliyini,
qanundan və dövlətin etibarından almaqdadır. Kağız pul
sistemində, kağız pul əsl puldur, pulun qızıl qarşılığı yoxdur və
tədavülü məcburidir. Bu sistemdə: kağız pulun sərhədsiz borc
ödəməözəlliyi vardır; kağız pulun emisiyası sərbəst deyildir və bu
сялащиййят sadəcə Dövlətə və ya Mərkəzi Banka verilmişdir; bu
pulun ölkə daxilində keçərliyi var, dünya üzrə kağız pulların çox
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az hissəsinin yəni, Dollar, Avro, və s. bu kimi pullardan başqa
digər pulların xaricdəödəməimkanларı yoxdur. Kağız pul
sistemində xarici borclar xaricə satılan mal və xidmətlərdən əldə
edilən valyuta iləödənir. Bir ölkənin pulunun xarici dəyəri o
ölkənin xarici ölkələrlə olan mal və xidmət dəyişiminin lehinə
vəəlehinə olmasına bağlıdır.
Kağız pul sisitemində valyuta kursu. İki ayrıölkənin kağız
pulları arasındakı paritети müəyyən etmək üçün, bunların
satınalma güclərinin diqqətə alınması ilə ilk щялли forması olaraq
görünməkdədir. I Dünya müharibəsindən sonra çeşidli pullar
arasında yeni pariтетляр qurulması düşünülярkən, İsveçli iqtisadçı
Qustav Cusselə görə, hər ölkənin satınalma gücündəki
dəyişiklikləri hesablamaq və yeni paritetlər buna görə təsbit edilməlidir. Bu görüşə görə, məsələn, müharibədən öncə bir frank bir
marka bərabər idi isə və o zamandan bəri qiymətlərin ümumi
səviyyəsi Fransada iki dəfə, Almaniyada isə dörd misli artmış isə,
yeni paritə 1 frank=2mark olaraq мцяййян ediləcəkdir.
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FƏSİL 6. PULA TƏLƏB VƏ TƏKLİF
Pul tələbi. Pul tələbi milli iqtisadiyyatda müəyyən bir anda
bütün fərd və qurumların yanlarında, kassalarında və bank hesablarında həmən xərcləyə biləcəkləri pul kütləsidir. Pul hər kəs
tərəfindən qəbul edilən bir мцбадиля aləti olduğu üçün, istənilən
mal və xidməti satınalmaq həmən mümkün olacaqdır. Məhz bu
səbəblə iqtisadi vahidlər əldə pul tutmaq məcburiyyətində qalır.
İnsanların pul tələbi ilə gəlir tələbi bir-birindən fərqli şeylərdir.
Bir işçinin müəyyən bir səviyyədə yaşamını davam etdirə bilmək
məqsədi ilə sahib olmaq istədiyi aylıq miqdar, onun gəlir tələbidir. Ancaq işçi əldəetdiyi bu pulun bir hissəsini likvid olaraq
yanında saxlamaq istəyəcəkdir. Məhz bu işçinin pul tələbidir.
Fərd və qurumlar hansı motivlərəəsaslanaraq gəlirlərinin
bir hissəsini əllərində pul olaraq tutmaq istəməkdədirlər? Keynesə görə fərd və qurumlar üç motiv əsasında pul tutarlar, yəni:
1. İş görmə motivi;
2. Gələcəyi düşünmə motivi;
3. Spekulasiya motivi.
Spekulasiya motivi iləəldə pul tutmanın məqsədi qazanc
saxlamaqdır. İnkişaf etmişölkələrdə spekulasiya daha çox istiqraz
bazarlarında aparılır. İstiqraz və aksiya qiymətlərindəki dəyişmələrdən qazanc saxlamaq məqsədi ilə pul tələbi (spekulasiya
motivi ilə likvidlik seçimi) faizin bir funksiyasıdır.
Yəni L2=f(r).
Burada L2 -spekulasyon motivi ilə pul tələbini (likvidlik
tələbi), r bazar faiz dərəcəsini göstərir.
Klassik miqdar pula tələb nəzəriyyəsi.Miqdar nəzəriyyəsini
müdafiə edən klassik iqtisadçılara görə, pul yalnız işləm və
ehtiyat motivi ilə tələb edilir və pul tələbi ilə milli gəlir arasında
sabit bir ялагя vardır. Klassiklərə görə, pul tələbi gəlirin bir
funksiyasıdır. Yəni, Lı=f(y). Burada L1-işləm və ehtiyat motivi
ilə pul tələbini, y-gəliri göstərir. Pul tələbi ilə gəlir arasında sabit
bir ялагя olduğuna görə, L1=ky. Burada L1-işləm və ehtiyat
motivi ilə pul tələbini, k-gəlirə nisbətləəl altında tutulan pul
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miqdarını, y-gəliri göstərməkdədir. Miqdar nəzəriyyəsində
«yastıq altı» pul tələbinə yer verilmədiyinə görə, pul təklifi işləm
və ehtiyat motivi ilə pul tələbinə bərabərdir. Yəni, Ms=L1,
Ms=ky. Burada Ms-pul təklifinin k milli gəlirə nisbətləəl altında
tutulan pulu, y- milli gəliri göstərməkdədir.
İstiqraz qiymətlərindəki dəyişmələrdən qazanc saxlamaq
məqsədi iləəl altında tutulmaq istənən pul miqdarı (spekulasyon
motivi ilə pul tələbi) faizin bir funksiyasıdır. L2=f(r). L2- spekulasийа motivi ilə pul tələbini («yastıq altı» pul mövcudлуьуну), F-bazar faiz nisbətini göstərməkdədir. Buna görə, məcmu pul tələbi
işləm və ehtiyat motivi (fəal pul mövcuddur) ilə spekulasийа motivi
ilə («yastıq altı» pul mövcuddur) toplamından təşkil edilir. Yəni,
L=Lı+L2=ky+f(r). L - məcmu pul tələbini, Lı-işləm və ehtiyat motivi ilə pul tələbini, L2 -spekulasyon motivi ilə pul tələbini göstərir.
Keynsin pulа tələb nəzəriyyəsi. Keynsə görə, pul yalnız işləm və ehtiyat motivi ilə tələb edilməz, eyni zamanda spekulasyon motivi ilə də pul tələb edilə bilir. Pula tələb gəlir və faizin bir
funksiyasıdır. Yəni, L=ky+f(r). Gəlir səviyyəsi dəyişmədiyi qəbul
edilirsə, fərdlərin pul tələbi, (likvidlik tərcihi) faiz nisbəti düşdükcə artar, yüksəldikcə azalar. Keyns fərd və qurumların əldə pul
tutmaq istəyini (yəni pul tələbi) ilə bazar faiz nisbəti arasında yaxın bir ilişki olduğuna deyir. Faiz nisbəti yüksəldiyi zaman fərdlərin əllərində tutduqları puldan dolayı qatlandıqları faiz itkisi
daha çox olacağıüçün (əlində pul tutan bir kimsənin, bu pulu
banka yatıraraq faiz əldə etmə imkanını qaçırdığını xatırlayınız),
əldə daha az pul tutma tendensiyası başlayacaq və pul tələbi düşmə göstərəcək, texnik ifadə ilə likvidlik сечимиi azalacaqdır. Əksinə bazarda faiz dərəcəsinin düşməsi, əllərində pul tutan fərdlərin
bu səbəblə uğrayacaqları faiz itkisini azaldacağından, əldə pul
tutma meyli, digər bir sözlə likvidlik tərcihi artım göstərəcəkdir.
Milton Friedmanın pula tələb nəzəriyyəsi. Miltona görə, pul
bir satınalma gücünə sahib olmasına görə, pulu əlindəтутanlar
üçün də bir файда vəфaydası vardır. Yəni pulun satınalma gücü
səbəbi ilə fərdlər sərvətlərinin bir bölümünü pul olaraq tutmağa
meyl edər. Belə isə, pul tələbini fərdlərin sərvətləri içindəələ
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alaraq incələmək lazımdır. Sərvət istehlak edilə bilir mal, xidmət
və gəlir qaynaqlarının bütünüözündə birləşdirir. M.Fredmana
görə pul, istiqraz, aksiya, mal varlığı kimi aktivlərlə yanaşı,
fərdlərin bilik və bacarıqları bəşəri sərmayəçərçivəsində sərvət
içində yer alır. Çünki, bəşəri sərmayəyə sahib olanlar ваъиб bir
gəlir qaynağıəldə etmək imkanına malikdir. Fredmana görə, pul
tələbi aşağıdakı formulda göstərilən dəyişkənlərin bir funksiyasıdır: L=f(yp,W,P, Rb, Re, 1/P· dP/dt, Y). L-nominal pul tələbi, ynominal davamlı gəliri, W-bəşəri sərmayənin bəşəri olmayan sərmayəyə nisbətini, p-qiymət səviyyəsi, Rb-istiqrazlardan saxlanılan gəlir, Re-aksiyadan əldə edilən gəlir, 1/p·dr/dt gözlənilən inflyasiya dərəcələri, Y-fərdlərin zövq və tərcihlərini göstərməkdədir.
Pul təklifi.Bir iqtisadi sistemdə müəyyən bir anda
tədavüldəбулунан bütün növ pulun məcmu miqdarına pul təklifi
deyilir. O halda, pul təklifi iqtisadiyyatın müəyyən bir zamanda
sahib olduğu məcmu pul miqdarını, texnik sözlə desək pul
ehtiyatlarını ifadə edən bir терминдир. Bu ehtiyat, tədavüldə bulunan hər cür pul miqdarınıəhatə etməkdədir. Fərd, firma və dövlət
kimi yəni iqtisadi vahidlərin əllərində, kassalarında,
evlərindəистифадя олунан bu pul miqdarına pul təklif deməkdəyik.
İqtisadiyyatda pul miqdarı sabit bir göstərici deyildir. İqtisadiyyatın ehtiyaclarına görə, pul ehtiyatlarının miqdarı
davamlı dəyişim halındadır. Pul təklifinin hesablanmasında,
hansıödəниш alətlərinin hesablamalara daxil olacağı sualına
aşağıdakı kimi cavab verə bilərik: Pul təklifi =kağız pullar
(banknotlar)+bank pulu. Kağız pullar Мərkəz Бankı tərəfindən
çıxarılır və MB-nin bazara pul дахил етмяəməliyyatına «emisсийа»
deyilir. Bank pulu isə, banklar tərəfindən yaradılan puldur. Bank
kreditləri. üzərinəçek çəkilən əmanət hesabları banklar tərəfindən
yaradılan pulları təşkil etməkdədir. Pul kütləsinin ən başlıca
göstərici aqreqatı M2-dir.
Azərbaycanda pul kütləsinin aqreqatları aşağıdakı kimidir:
M0=dövriyyədə olan nəğd pul.
Mı=M0+tələb olunanadək depozitlər.
M2=Mı+müddətli depozitlər.
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M3=M2+SDV depozitlər.

FƏSİL 7. PUL MİQDARI İLƏ QİYMƏTLƏR
ARASINDAKI NƏZƏRİ MÜNASİBƏTLƏR
Pulun dəyəri (buna pulun satın alma gücü də deyə bilərik)
pul vahidinin satın alacağı mal və xidmətlər toplamı
iləölçülməkdədir. Məsələn, müəyyən bir pul miqdarı ilə (tutaq
ki 50 manat ilə) bir səbəti A,B,C,D,E, və F mallarını alaraq
doldursaq və müəyyən bir müddət sonra bu səbəti yenə eyni
mallarla doldurmaq üçün mal qiymətlərində meydana gələn
artımlar səbəbi ilə, 100 manat ödəməmiz lazım olacaqsa,
bunun ortaya qoyduğu щягиги, bu iki мцддят arasında pulun
100% nisbətində bir dəyər itkisinə (satınalma gücü itkisinə) yol
açmasıdır. O halda ümumi qiymətlər səviyyəsi ilə pulun dəyəri
arasınда tərs йönlü bir ilişki vardır. Ümumiyyətlə, bir iqtisadiyyatda, ceteris paribus, yəni pul miqdarı artdığı təqdirdə qiymətlər
səviyyəsi yüksələcək və dolayısı ilə pulun dəyəri düşəcəkdir.
Əksinə bir iqtisadiyyatda pul miqdarı azalırsa qiymətlər səviyyəsi
də düşəcək və pulun dəyəri yüksələcəkdir. Pulun daxili dəyəri
yanında, xarici dəyəri də vardır. Bir milli pulun xarici dəyərini, o
milli pul ilə satın alına bilən хариъи пул ъинсиндян pul miqdarlarıиля
müəyyən edər.
İqtisad ədəbiyyatında pulun dəyərini açıqlamaya calışan bir
neçə nəzəriyyələr мювъуддур.
Классик мигдар нязяриййяси, пулун мигдары иля дяйяри арасындакы ялагяни илк дяфя ортайа гойан бир нязяриййядир.
Гиймятлярдяки дяйишмялярин сябяблярини ачыгламаг истяйи
мигдар нязяриййясинин тарихи инкишафында ян юнямли амил
олмушдур. Мигдар нязяриййяси, гиймятлярин цмуми сявиййяси иля
пул мигдар арасында доьру вя йа дцз мцтянасиб бир ялагянин
олдуьуну иряли сцрмцшдцр. Демяли, пулун мигдары артдыьындан,
гиймятляр дя буна мцвафиг олараг йцксяляъякдир. Мигдар
нязяриййясини ян ачыг вя садя бир формада И.Фишер вя А. Маршалл
ачыгламышлар. И.Фишер пул тяклифиня аьырлыг верян мцбадиля
бярабярлийи нязяриййясини, Камбриде бярабярлийи иля танынан
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А.Маршалл нязяриййяси ися даща чох пула тяляб нязяриййяси цзяриндя дурмушлар.
Miqdar nəzəriyyəsi və Fişer bərabərliyi. Fişerə görə pul
miqdarındakı artma, ümumi qiymət səviyyəsinin eyni nisbətdə
yüksəlməsinə, pul miqdarındakı azalma, ümumi qiymət
səviyyəsinin eyni nisbətdə düşməsinə yol açar.
Miqar nəzəriyyəsi və Cambridge bərabərliyi. Bu nəzəriyyədə
toplumun pul tələbini əsas almışdır. O isə Fişerin açıqlaması
daha çox pul təklifı yönündə yapılan bir açıqlama idi və pul
tələbinə təsir edən amillər lazımi səviyyədə diqqətə alınmamışdı.
Kambridge bərabərliyi aşağıdakı formulla ifadə edilir:M=kTP.
Formulda M-pul təklifini və ya miqdarını, T-fərdlərin nəzərdə
tutduqları işləm həcmini, k-bu işləri həyata keçirmək üçün
fərdlərin bulunдурmaq istədikləri pul miqdarı ilə işləm
arasındakı nisbəti, P-də işləm mövzusu olan malların qiymətlərini
göstərməkdədir.
Pul dəyərini açıqlayan Keyns nəzəriyyəsi. Keynsin
nəzəriyyəsi pul miqdarı ilə qiymətlər arasındakı münasibəti,
gəlir və xərcləmə səviyyəsində ortaya çıxan dəyişikliklərdən
hərəkət edərək açıqlamaya çalışmaqdadır. Keynsя görə, pul
miqdarının artırılması (azaldılması) hər şeydən əvvəl fərdərin
nominal, yəni gəlirlərin artmasına (azalmasına) yol açacaqdır.
Pul miqdarında meydana gələn artımın yaratdığı istehlak
tələbi yanında digər bir təsiri də faiz hədlərində ortaya çıxan
düşmə olacaqdır. Pul miqdari ilə qiymətlər arasındakı
münasibəti açıqlayan Keynesə görəəgər iqtisadiyyat tam məşğulluqda isə onun miqdar nəzəriyyəsindən heç bir fərqi
yoxdur. Ancaq əgər iqtisadiyyat əskik məşğulluqda isə artan
pul miqdarının mal və xidmət istehsalında artımlara yol
açacaq və bu səbəblə də iqtisadiyyatda bir qiymət artımı
olmayacağışəklindəki görüşü miqdar nəzəriyyəsi tərəfdarlarının inanclarına zidd və yeni bir açıqlama idi. Кейнс «The
General Theory of Employment, Interest and Money» адлы
ясяриндя - «Игтисадиййат яксик мяшьуллуг сявиййясиндя олдуьу
мцддятдя пул мигдары артымынын мяшьуллуг вя истещсал
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сявиййясинин йцксялдяcяйини, там мяшьуллуг сявиййясиня
эялдикдян сонра ися, гиймятлярин пул мигдары иля ейни нисбятдя
дяйишмясини ифадя етмишдир. Кейнся эюря, игтисадиййатда ишсизлик
мювъуд олдуьу мцддятдя, пул мигдары артымынын гиймятляр
цзяриндя щяр щансы бир тясири олмайаъаьыны, анъаг истещсал вя
мяшьуллугда артым олмадан садяcя гиймятлярин йцксялмяси
сявиййяси щягиги инфйласийанын ян ачыг бир эюстяриъисидир.
Mонетаризм нязяриййя. Модерн мигдар вя йа монетаризм
нязяриййячиляриня эюря, пул тяклифинин артырылмасы гыса мцддятдя
инфлйасийа иля бирликдя мяшьуллуг вя истещсал сявиййясинин
йцксялмясиня сябяб олдуьуна бахмайараг, бу щал кечиcидир.
Фредмана эюря, Модерн мигдар нязяриййяси, бир истещсал
нязяриййяси вя йа бир пул эялир нязяриййяси вя йа гиймят нязяриййяси олмайыб бир пул тяляби нязяриййясидир. Модерн мигдар
нязяриййясини классик мигдар нязяриййясиндян фяргляндирян башлыcа хцсусиййятляриндян бири дя пулун бир актив дяйяри вя сярвят
едилмя методу олараг гябул едилмясидир.
Расионал игтисадчыларын щипотез традисийа игтисади нязяриййячилярин мянтигини вя методолоэийасини тянгид едян радикал бир
нязяриййядир. Ишсизлик вя инфлйасийа щадисясинин ейни вахтда ортайа чыхмасы вя мювcуд нязяриййялярин бу проблемя йетяринъя
ачыглама вермямяси, расионалистлярин чалышмаларыны gцндямя
эятирмишдир. Расионалистляр, монетаристлярдян бир аддым иряли кечяряк, фярдлярин щиссляря дейил, расионал эюзлямяляр ичиндя олдуьуну вя бу сябябля игтисади сийасятин тятбиги гаршысында щямян
актив бир давраныш нцмайиш едяряк, игтисади сийасяти тамамян
тясирсиз щала эятирдийини иряли сцрмцшляр. Яэяр щяр кяс даща
сцрятля артан пул щяcминин йцксяк инфлйасийайа сябяб олаcаьына
инанырса, о заман дяйишикликляр ашаьыдакы кими олаcагдыр:
Мяркязи банк дювриййядя пул мигдарынын щяъмини артдыгда,о заман яманятчиляр даща йцксяк фаиз дяряъяляри тяляб едяъяк, валйута базарында юлкя пул ващидинин дяйяриндя енмяляр
мцшащидя олунаъагдыр, ишчиляр ися даща чох мааш тяляб етдикляри
цчцн иш верянляр дя буну юдяйяъяк вя онлар да юз нювбясиндя
истещсал етдикляри мящсулларын гиймятлярини йцксялдяъякляр. Беля29

ликля, бцтцн груплар бцтцнлцкдя эюзлядикляри инфлйасийаны даща
да шиширдяcякляр.
Структурал игтисадчылара эюря, инфлйасийа – даща чох
игтисадиййатын тямялиндяки проблемляря, о ъцмлядян – мяъму
тяклифдяки тыхаълара, мяъму тялябин структуна, хариъи игтисади
ялагялярин структуруна, дювлят эялирляринин ясняксизлийи вя бцдъя
ачыгларына, финанс базарларынын инкишаф етмямяси кими амилляря
баьлыдыр.
Тяклифйюнлц игтисадчылар диггятлярини тяклиф йюнцня чякмиш
вя бир чох игтисади проблемин щяллиндя тяклифи артырмаг
истигамятиндя тядбирляр алынмасыны вя бцдcяни таразлы тутманын
инфлйасийайа гаршы мцбаризядя сон дяряъя йарарлы олаcаьыны
мцдафия етмишляр. Йяни монетарист игтисадчыларын яксиня, онлара
эюря, инфлйасийа садяъя пул мигдарындан дейил, щям дя бцдъя
кясирляринин сявиййясиндян дя асылыдыр.
Puldəyərindəkl dəyişmələrin ölçülməsi. Pulun dəyərini təsbit
etmədəən ваъиб göstəricisi
qiymət indeksləridir. Qiymət
indeksləri bizə, pulun dəyərində görülən йуксялиш вя енишляри təsbit
etməyə imkan verir. Qiymətlər, pul dəyərində ortaya çıxan artım
vəгиймятляндирмяйя bir göstəricisidir. Ancaq bir neçə mal və xidməti deyil də, həmən bütün mal və xidmətlərin qiymətləri yüksəlirsə, bu durum pulun dəyər itkisini, əksinə bütün mal və xidmətlərin qiymətlərində bir düşmə varsa, bu da pulun dəyər qazandığını göstərəcəkdir. Pulun dəyərindəki dəyişiklikləri qiymətlərdəki
dəyişikliklərə görətəsbit etmək gərəkməkdədir.Ancaq bir iqtisadiyyatda yüz minlərlə mal və xidmət alınıb satılmaqdadır və hər
birinin ayrı qiyməti vardır. Bunların hər birindəki qiymət dəyişikliklərini ayrı-ayrı incələmək imkansız olacaq qədər gücdür. Bunun üçün bütün mal və xidmətlərin qiymətləri yerinə, müəyyən
malların qiymətləri ələ alınır və malların ваъиблийиня görə bunlara
fərqli ağırlıqlar verilir. Beləliklə, qiymət indeksləri dediyimiz göstəricilər əldə edilir. İndeksin başlanğıc ili olan ildəəldə edilən
qiymətlər ortalamasına 100 rəqəmi verilir. Bunu izləyən
illərdəəldə edilən qiymətlər ortalaması da 100-ə görə nə miqdar
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artım və ya azalış göstərmişsə, ona görəмясялян 105 və ya 98
yazılır.
İndeks sayları incələndiyində görüləcəkdir ki, A ölkəsinin
pul indeksinин başlanğıc ili olan 1970 ilə 2001 arasında 150 dəfə
qədər bir dəyər itkisi iləüzləşmişdir. Bir нцмуня цчцн 1983 ilə
1984 illəri arasında pulun nə qədər dəyər itirdiyini tapmamız
üçün aşağıdakı hesablamanı etmək lazımdır: 492-397=95;
95·100/397 =23,9 o halda, 1983-cü ilə 1984-cü illər arasında yəni
bir ildə A ölkəsinin pulu 23,9% nisbətində dəyər itirmişdir.

Cədvəl 1.
Topdan əşya qiymətləri indeksi
(1970=100) A ölkəsi
İllər
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

İndeks
100
101
103
105
123
127
137
146

İllər
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

İndeks
169
199
240
312
343
397
432
750

İllər
1986
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993

İndeks
1230
2550
3488
4369
5708
8678
12144
15388
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FƏSİL 8. İNFLYASİYA, DEFLYASİYA,
STAQFLASİYA VƏ DEVALVASİYA
İqtisadi ədəbiyyatda inflyasiyanm səbəbləri haqqынda
çeşidli nəzəri əsərlər mövcuddur. Bu bölmədəən çox tanınan
vəüzərində durulan nəzəri düşüncələrin təhlilini verəcəyik.
İrvinq Fişer. Mübadilə bərabərliyi, amerikalı iqtisadçıİrvinq
Fişer tərəfindən ortaya atılmışdır. Ən sadəşəkli ilə MV=PT
olaraq ifadə edilməkdədir (M-iqtisadiyyatdakı pul miqdarını, Pqiymətlərin ümumi səviyyəsini, V-tədavüldə bulunan pulun tədavül sürəti, T-ticarət əməliyyatlarına mövzu olan toplam mal və
xidmət miqdarını göstərməkdədir).Fişer «The parchasing power
of money» adlı məşhur əsərində pul miqdarındakı bir artımın
normal təsirinin, tamamən eyni nisbətdə olmaq üzrə qiymətlərin
цmumi səviyyəsində yüksəliş formasında ortaya çıxacağını qeyd
etmişdir. Qısaca, pul miqdarındakı artma, ümumi qiymət səviyyəsinin eyni nisbətdə yüksəlməsinə, pul miqdarındakı azalma,
qiymətin ümumi səviyyəsinin eyni nisbətdə düşməsinə səbəb olur.
Keyns məktəbinin inflyasiya haqqında nəzəri düşüncələrinin
təhlili. «General Theory of Employment, İnterest and Money»
adlıəsərində miqdar nəzəriyyəsinə qarşı bir tutum alan Keyns
iqtisadiyyat əksik məşğulluq səviyyəsindəмювъуд олдуьу müddətcə pul miqdarında artım məşğulluq və istehsal səviyyəsinin
yüksəldəcəyini, tam məşğulluq səviyyəsinəçatdıqdan sonra isə,
qiymətlərin pul miqdarı ilə eyni nisbətdə dəyişməsini ifadə etmişdir. Keyns iqtisadiyyatda işsizlik mövcud olduğu müddətcə pul
miqdarındakı artımın, qiymətlər üzərində hər hansı bir təsirinin
olmayacağını və məşğulluğun yüksələcəyini, buna qarşılıq iqtisadiyyat tam məşğulluqa çatar çatmaz, əmək haqqı və qiymətlərin
effektiv tələblərin artımı ilə yüksələcəyini ifadə etməkdədir. İqtisadiyyatda istifadə edilməyən gücü, çalışmaya hazır iş gücüмювъуд олдуьу müddətcə, tələb həcmindəki genişləmə təklifi artırmaqdadır. Keyns bu ehtimalı nəzərə alaraq boşəməyin tamamının istehsalda istifadəedildiyi nöqtəyə qədər, pul təklifindəki
32

artımların qiymətlərdən çox, məşğulluq və istehsalı artıracağını
qəbul etməkdədir. Tam məşğulluğa çatdıqdan sonra pul miqdarındakı artımın davam etməsinin sadəcə qiymətləri artıracağını
söyləyən Keyns tam məşğulluğu, щягиги inflyasiyanın bir
başlanğıc nöqtəsi olaraq qəbul etməkdə və beləliklə inflyasiyanın
bir tam məşğulluq щадисяси görməkdədir.
Keynsə görə məşğulluq və istehsalda artım olmadan, sadəcə
qiymətlərin yüksəlmə durumu inflyasiyanın ən açıq bir
göstəricisidir.
Milton Fridmеn. Modern miqdar məktəb nəzəriyyəsinin
aparıcıüzvü M.Fridmen həm qiymət səviyyəsinin və həm də iqtisadi fəaliyyət səviyyəsinin, gəlir axımından çox pul miqdarının
müəyyən etdiyini irəli sürmüşdür. Fridmen pul miqdarındakı
artımların məhdudlaşdırmaya yönəlik tədbirləri olmayan heç bir
ölkənin inflyasiyanı durdurmaqda uğur əldə edə bilməyəcəyinə,
ancaq pul miqdarındakı artımların düşük səviyyədə tutan ölkələrdə qiymət artımlarını nəzarət altında olmadan tutanların
müəyyən dərəcədə problemi həll edəcəyini açıqlamışdır. Ümumiyyətlə, pulun dəyərinin sabitliyini saxlamada ən güclü təsir
vasitəsinin pul artımına nəzarətin olduğunu qeyd etmişdir.
İnflyasiyanın mahiyyəti, təzahürü forma və növləri. İnflyasiya əmtəə və xidmətlərə tələbin ümumi təklifdən artıqlığı mühitində qiymətlərin artması və bunun da müqabilində pul vahidinin
dəyərsizləşməsi prosesidir. İnflyasiya dinamik bir prosesdir. Belə
ki, iqtisadi sahədə baş verən dəyişikliklər mütəmadi olaraq
büdcənin tarazlığını pozur. Belə bir анda əlavə pul emissiyası
büdcə xərcləri hesabına maliyyələşdirilən tədbirlər üçün ən asan
vəsait mənbəyi olur. Bu proses öz növbəsində dövriyyədə olan
pulun miqdarını artırır, qiymətlərin ümumi səviyyəsini yüksəldir,
yəni, inflyasiya proseslərini daha da gücləndirir və nəticədə
büdcənin tarazlığı yenidən pozulur. İqtisadçılar inflyasiyanın bir
çox çeşidlərindən bəhs edirlər. Bunlardan ən çox söz ediləni xərc
inflyasiyası, tələb inflyasiyası, əmək haqqına баьлы inflyasiya və
xarici aləmdən yansıyan inflyasiya çeşidləridir. İnflyasiyanın
meydana gəlmə səbəb və təzahür formaları aşağıdakılardır: St33

ruktur inflyasiya, tələb və təklif arasındakı uyğunsuzluqdan
йаранан inflyasiya və pul təkliflərindəki ifrat artımın törətdiyi
inflyasiya.Struktur inflyasiyanыn təzahür formaları aşağıdakılarla
özünü göstərir: əhalinin gündəlik istehlak mallarına tələbatı sürətlə artaraq genişlənməkdədir. Lakin bu fıziki tələbatı qarşılayacaq kənd təsərrüfatı və sənaye malları kifayət edən istehsal olunmursa ölkədə qiymətlərin strukturu pozulmağa başlayacaq və
inflyasiya baş verəcəkdir. Büdcə kəsirləri və borclarının artması,
bu borclarıödəmək üçün Mərkəzi Bankdan istifadə olunması və
xərclərin istehsala yönəldilməməsi qısa müddətdə pula olan tələbi
də artıracaqdır. Bazar iqtisadiyyatışəraitində qiymət sahəsində
mühüm struktur problemlərdən biri də inhisarçı müəssisələrin
varlığıdır. İqtisadiyyatda o müəssisələr inhisarçı hesab olunur ki,
hər hansıərazidə müəyyən məhsulun tək istehsalçısı olur və bu
ərazidə həmin məhsulu əvəz edə bilən digər məhsullar istehsal
olunmur. Bununla da istehsalçı alıcılara malları istədiyi qiymətə
sata bilər.
İnflyasiyanın əsasını təşkil edən digər bir səbəb də iqtisadi
resursların ədalətli bir şəkildə paylanmaması və ya onlardan iqtisadiyyatda lazımi səviyyədə istifadə edilməməsidir. Xarici ticarət
kəsirlərini təşkil edən idxalatla ixracat arasındakı böyük fərq
ixracatın həcmini azaltmaqda, istehsal üçün lazımi texnologiyanın və malların alınmasını asanlaşdırır. Nəticədəölkənin daxili
istehsalı daha da zəifləyir və struktur problemiни daha da kəskinləşdirir. İnflyasinı törədən ən vacib struktur səbəblərindən biri də
büdcə kəsirləridir. Məcmu tələbdəki dəyişiкiklər, alış xərclərində,
sərmayələrdə, hökumət xərclərində, ixracatdakı artımlar və ya
vergilərdəki azalışlar məcmu tələbin artmasına səbəb olan
amillərdir.
Tələb inflyasiyasıisə iqtisadiyyatdakı nominal gəlirin (pulla
ifadəsi) o iqtisadiyyatdakı real gəlirdən (istehsal edilən mal və
xidmətdən) daha çox olması halında görülən inflyasiya formasıdır. Tələb inflyasiyasıiqtisadiyyatda məcmu təklifиn sabit qalmasışəraitində məcmi tələbin artmasından və ya istehsalın artım
sürətinin tələbin artım sürətindən aşağı olmasından ortaya çıxır.
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Çünki qiymət artımı istehsalı təşviq edir. İstehsalın təşviqi əmək
haqqının səviyyəsini yüksəldir. Əmək haqlarının yüksəlməsi
alıcılıq qabiliyyətini artırır. Beləliklə, mal və xidmət birjasında,
həm də istehsal malları birjasında məcmu tələb artımı inflyasiyaya səbəb olur. Həmkarlar təşkilatının çox güclü olduğu iqtisadiyyatlarda, həmkarlar birliyinin təzyiqi ilə istehsalda gerçək bir
produktivitə artımı olmadan yapılacaq əmək haqqı artımları da,
ölkədə nominal gəliri yüksəldəcəyindən inflyasiyaya yol aça
biləcəkdir. Bu cür inflyasiyalara da əmək haqqından
qaynaqlanan inflyasiya deməkdəyik. İnflyasiyaya yol açan
səbəblərdən biri də xaricdən idxal edilən malların qiymətlərindəki
йцксялтшлярдир.
İnflyasiyaya yol açan səbəblərdən biri də istehsal xərclərinin
йцксялмясидир.Xərclər inflyasiyası, malın maya dəyərində, yəni
maddələrin birində və ya bir neçəsinin qiymətlərində (мясялян,
xammal qiymətlərində) meydana gələn artımlar səbəbi ilə ortaya
çıxmaqdadır. Maya dəyərində meydana gələn artımlar məhsul
qiymətini artırır, bu da qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur. Məlum olduğu kimi, istehsal prosesi - əmək, kapital, təbiət resursları
və təşəbbüskardan təşkil edilir. Nəticədə məsrəflər inflyasiyası bu
istehsal amillərin hamısının və ya bir neçəsinin qiymətlərindəki
artımların malların qiymətlərindəəks etdirilməsi səbəbindən yaranır. Tədavül dairəsindəəmtəə və xidmətlərlə təmin edilməyən artıq pulun olması, onun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. İnflyasiyanın əsas mənbəyiндян Mərkəzi Bank tərəfindən tədavülə buraxılan əlavə pul kütləsidir.
Eyni zamanda, uzun müddətdə pul təklifindəki artımlar
həm inflyasiyanı, həm də faiz dərəcələrini artırır. İnflyasiya səviyyəsini aşağı salmaq üçün pul təklifinin artım nisbətiни azaltmaq
məqsədəuyğundur. İnflyasiya, təklif əskikliyindən deyil, pul bolluğundan ortaya çıxmaqdadır.
Hazırda inflyasiyanın cilovlanması ona qarşı mübarizənin
konkret yollarının və müvafiq alətlərin seçilməsi sahəsində toplanmış kifayət qədər dünya təcrübəsi, antiinflyasiya siyasətinin işlənib hazırlanmış nəzəri əsasları mövcuddur. Keynsçi təlim
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iqtisadi siyasətdə təsirli alət kimi iki vasitəni tövsiyə edir: işsizlik
və durğunluq halında dövlət məsrəflərini artırmaq, inflyasiya sürətləndikdə isə bu xərcləri azaltmaq.
Monetaristlərə görə, inflyasiyanın səbəbi pul kütləsindəki
artım olduğundan, yeganəçarəsi də onun artım nisbətini azaltmaqdır. Lakin, onlara görə inflyasiya onun qarşısının alınması
yollarının bilinməməsindən deyıl, bu tədbirləri həyata keçirəcək
siyasi iradənin olmamasından irəli gəlir.
Antiinflyasiya tənzimlənməsinin vəzifələrindən biri də büdcə kəsirinin azaldılması və ləğv edilməsidir. Özəlləşdirilən müəssisələrin səhmlərinin satılması inflyasiya tələbinin müəyyən hissəsini azaldır. İri miqyaslıözəlləşdirmə həyata keçirilmiş bütün ölkələrdə belə nəticəəldə edilmişdir.
İnflyasiya əleyhinə bir vasitə kimi milli valyutanın
məzənnəsini artırmaqdan istifadə edilir. İnflyasiyanın qarşısının
alınmasında vacib amillərdən biri dəуcуz kredit siyasətinin aradan qaldırılmasıdır.
İnflyasiyanın iqisadiyyata təsiri. İnflyasiyanın sabit gəlirlilər
dediyimiz qruplara, yəni işçi və məmurların gəlir bölgüsünə mənfi
təsiri şübhəsizdir. Bu qrupun gəliri, qiymətlərin artımına ayaq
uyduran qrupların gəlirlərinin əksinə azalar və satın alma gücü
düşər. Bu isə sosial ədalətsizliyə yol açar. İnflyasiya şəxslərin yığım istəklərini yox edir. Pul gündən-günə dəyərini itirdiyinə görə
kimsə pulunu saxlaya bilməz. Həmən pullarını mala yatırmaq istər. Bu isə tələbin şişməsindən təkrar qiymətlərin yüksəlməsinə
yol açar. İnflyasiya olan ölkədə yapılacaq investisiyaların produktiv sahələrинə qoyulması yerinə, ən çox qısa müddətdə mənfəət gətirən sahələrə istiqamətləndirilməsinə yol açar və beləliklə iqtisadiyyatda qaynaq bölgüsünün pozulmasına səbəb olur. İnflyasiya ölkənin xarici ticarətini də pozar. Valyuta kurslarının sabit
olduğu bir durumda daxili qiymətlərin çox yüksəlməsi nəticəsində idxal ediləcək mallar daha da azalır. Bu isə, valyutaya ehtiyacı
olan ölkələr üçün ciddi problemlər йарадыр. Bu problemləri həll
etmək üçün də devalvasiyа edilir, yəni, inflyasiya dönəmlərində
faiz dərəcələri yüksəlir və real maaşlar azalır.
36

İnflyasiyaya qarşı müбaризə. Bildiyimiz kimi inflyasiya-cari
qiymət səviyyəsində məcmu tələbin məcmu təklifdən yuxarı həddəçatmasıdır. Burada aktiv olan amil tələbdir, yəni inflyasiyanın
səbəbi təklifin tələbin altına düşdüyüüçün deyil, tələbin təklifin
üstünəçıxdığıüçün başlamışdır. Bundan ötrü inflyasiyanın qarşısının alınmasının tək yolu tələbi daraltmaqdır. Щягигятян inflyasiyaya qarşı mцбаризядя təklifin artırılması yetərli tədbir deyildir.
Çünki təklif, eyni vaxtda özünə bərabər əlavə bir tələb yaratmadan artırmaq lazımsız olurdu. Belə olunca, təklifin artırılması,
məcmu tələbi də artıracağından, inflyasiyaya səbəb olan tələb
çoxluğuna davam edəcək deməkdir. Bu duruma görə, əgər təklif
artımı, eyni zamanda özünə bərabər bir tələb artımına səbəb olmursa, inflyasiyanın qarşısını almada bir alət ola bilər. Belə bir
təklif artımıны idxalatla təmin etmək mümkündür. Yığılmış valyuta rezervlərinin istifadəsi, ya da borclanaraq yapılan idxalat,
inflyasiyanın qarşısынı almada кюмякчи ola bilir. Fəqət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün məcmu tələbin daralması məsələsi çox
çətin bir işdir. Yəni, investisiyaları daraltmaq, iqtisadi artımı yavaşlatmaq lazım olacaqdır. Bu isəöz növbəsində investisiya sektorunda işsizliyə yol vermiş olaraq, çeşitli qrup və təbəqələr arasındakı gəlir çəkişməsini durdurmaq gərəkəcəkdir. Bu isə ciddi
sosial gərginliyə yol açar. Bəzi iqtisadçılara görə, maaş və qiymətlərin əsnək olduğu bir iqtisadiyyatda əmək haqqı və qiymətlərdəki yüksəlmə məcmu gerçək tələbin azalmasına səbəb olur.
Bu isə, inflyasiyanın azalması yolunda bir təsir meydana gətirir.
Belə ki:ümumi qiymət səviyyəsinin yüksəlməsi, əməliyyat motivi
ilə pul tələbini artırır. Bu isə, əgər pul təklifi sabit qalırsa, faiz nisbətlərinin yüksəlməsinə səbəb olmaq surəti ilə investisiya tələbinin azalmasına və gəlir səviyyəsinin düşməsinə yol açar. İstehlak
xərcləmələri azalır, həm investisiya, həm də istehlak xərcləmələrinin azalması gerçək tələbi azaldır.
İnflasiyanın idxalatı artırıcı, ixracatı azaldıcı yöndə təsir
etməsi, ölkə iqtisadiyyatının xarici ticarət kəsiri verməsinə yol
açar. Bu isə, xarici ticarətin iqtisadiyyatdakıваъиблийиня görə,
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məcmu gerçək tələbi, dolayısı ilə inflyasiya təzyiqini azaldıcı
yöndə təsir edə bilər.
Deflasiya. Deflasiya, bir iqtisadiyyatda qiymətlərin ümumi
səviyyəsinin azaldığı və ya mal və xidmət istehsalının azalmasına
yol açan вязиййятдир. Göründüyü kimi inflyasiya мцддятинdə
qiymətlərin səviyyəsi yüksəlir və pul dəyərini itirir, əksinə
deflasiya dönəmində isə qiymяtlər aşağı enər və bununla bağlı
olaraq pul dəyər qazanar. Bu isə, xalqın pula olan tələbinin artmasına, əksinə mala olan tələbin azalmasına yol açar. Beləliklə,
istehsalçılar məhsullarını satmaqda çətinlik çəkərlər. Ehtiyatlar
artar. Nəticədə, investisiya azalır və hətta durur. İstehsal faktorlarından bəzi bölmələri istifadəsiz hala чеврилир və işsizlik artar,
işsizlik isə gəlirin azalmasına və nəticədə iqtisadiyyatda daralma
(depresийа) davam edər. Buradan da anlaşılacağı kimi deflasийайа yol açan ən önəmli faktorlardan biri də iqtisadiyyatdakı tələb
yetərsizliyidir.
Bununla bərabər, deflasийанынən ciddi təhlükəsi işsizliyə səbəb olmasıdır. İstər inflyasiya, istərsə də deflasийанын iqtisadiyyat
üçün ağır xəstəlikdir.
Staqflasya. Avropada ortaya çıxan 1969-1976-cı illər böhranı dönəmində inflyasiyanın təsiri ilə qiymətlər səviyyəsinin yüksəldiyi görülmüş, лакин bunun yanında inflyasiyanın bir nəticəsi
olaraq iqtisadiyyatda bir canlılığın ortaya çıxmadığı, əksinə bu
durğunluq halının hökm sürdüyüölkələrdə isə iş həcminin azaldığı və işsizliyin artdığı gözlənilmişdi. Bir ölkədə mal və xidmətlərin qiymətləri yüksəlir ikən, digər yandan da iş həcminin daralması indiyə qədər keçərli olan nəzəri bilgilərə görə bir-birinə zidd
iki hadisə oldu.
Devalvasiya. Bir ölkənin Milli pulun dəyərinin tək tərəfli bir
qərarla яънябиölkə pullarına görə düşürməsinə devalвasyon deyilməkdədir. Məsələn, 1 Avro= 1 manat ikən yapılan bir devalвasyonla 1 Avro = 1,10 manat olaraq təsbit edilirsə, bu наda manat
Avro qarşısında 10% nisbətində dəyər itkisinə yol açmışdır.
Devalвasyonla yapılmasını gərəkdirən şərtlərin ən önəmlisi davamlı və xronikləşmiş xarici ticarət açıqlarıdır. Bir iqtisadiyyat
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əgər xaricə satdığından daha çox malı xaricdən alırsa, bu ölkənin
xarici ticarəti açıq verir deməkdir. Xarici ticarət kəsirə olan
ölkələrin hökumətləri devalvasyonla ixracatı artırma, idxalatı isə
azalma məqsədi daşıyır. Devalвasyonla sonra devalвasyonu
yapan ölkənin malları xarici ölkələr üçün уcуzlaşır, əksinə xarici
ölkənin malları isə bu ölkədə bahalaşır. Lakin devalвasyonдан
sonra iqtisadi uğuru əldə etmək üçün daxili qiymətlərin artımını
dайандырmaq şərtdir.
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FƏSİL 9. PUL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PUL
SIYASƏTİNİN PRİNSİPLƏRİ
Günümüzdə pul münasibətlərinə, Keynsin müəyyən etdiyi
çərçivədə baxılır. Şübhəsiz ki, Keynsdən günümüzə, pul nəzəriyyəsi
çox dəyişmiş və çox inkişaf etmişdir. Bununla birlikdə Keynsin
təməl nəzəriyyəsi mühafizə edilməkdədir. Keyns, pul sistemini üç
təməl bərabərliklə izah etmişdir:
1.İqtisadi vahidlərin (özəl sektorun) tutmaq istədikləri və tələb
etdikləri pul miqdarını tanımlayan bərabərlik (Pulun tələb bərabərliyi);
2.Mərkəz Bankının müəyyən etdiyi pul təklifini
tanımlayanbərabərlik (pulun təklif bərabərliyi;)
3.Pul bazarlarında tarazlığı ifadə edən bərabərlik. Tarazlıq
halında, Mərkəz Bankın təklif etdiyi pul miqdarı, özəl sektorun tutmağı arzu və tələb etdiyi pul miqdarına (effektiv pul tələbi) bərabər
olmaqdadır.
Pul nəzəriyyəsi pul miqdarındakı və faiz nisbətlərindəki dəyişmələrin nominal milli gəlirlərindəki təsirini araşdırır. Pul nəzəriyyəsi
mütləq qiymətlərdəki dəyişmələri və bunların iqtisadi nəticələrini
incələyən elm sahəsidir. Pul nəzəriyəsi, mütləq qiymətləri tədqiq
edərkən, qiymət nəzəriyəsi nisbi qiymətlərin təşkili və mübadiləsini
araşdırır.
Məsələn, qiymət nəzəriyyəsi, bir litr benzin ilə bir kilo şəkərin
mübadilə nisbətinin necə meydana gəldiyini və bu nisbətdəki
mübadilənin hansı səbəblərəgörə olacağını tətqiq edər.
Pul nəzəriyyəsinin ən maraqlı və çox müzakirə mövzusu,
iqtisadiyatdakı mütləq qiymətləri müəyyən etmədə ən önəmli göstərici olan pul miqdarının, mütləq qiymətlər yanında nisbi qiymətləri
də dəyişdirib-dəyişdirmədiyidir. Pul nəzəriyəsinin iki önəmli araşdırma mövzusu vardır:mütləq qiymətlər ilə pul vahidinin dəyərini araşdıran pul dəyər nəzəriyyəsi, digəri isə mütləq qiymətlərdəki dəyişmələrin nisbi qiymətlə nə şəkildə təsir edəcəyini araşdıran pul təsiri nəzəriyyəsidir.
40

Pul siyasətiisə, pul miqdarı və faizlərin iqtisadiyyatı nə şəkildə
və hansı formada yönləndirilməsi məsələsini araşdırır.
İqtisad ədəbiyyatında üç əsas pul siyasəti rejimi mövcuddur.
1. Pul miqdarına əsaslanan pul siyasəti;
2. Kredit həcminə əsasən rejimləri pul siyasəti rejimləri;
3. Faiz səviyəsinə əsaslanan pul siyasəti rejimləri.
Pul siyasətində ağırlığın bəzən I rejimə, bəzən də II və ya III
rejimə keçdiyini söyləmək mümkündür. Məsələn, ABŞ-da 1981-ci
ilə qədər «pul miqdarı ağırlıqlı siyasət rejimi», sonralar isə «kredit
həcminə və daha sonra isə «faizlərə» ağırlıq verən siyasəthəyata
keçirilmişdir.
Pul siyasətinin məqsədi, toplam tələbi azaldan və ya genişləndirən bir siyasət olaraq iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 1973-cü
ildə neft böhranı sonlarında pul siyasətinin önəmi artmış və pul
siyasətinin iqtisadiyyata təsirini müdafiə edən Çikaqo məktəbinin
(Monetarizm məktəbi) görüşləri bəzi ölkələrin hökumətləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Heç şübhəsiz pul siyasətini həyata keçirən insititut-Mərkəzi Bankdır. Mərkəzi Bank pul təklifindən istifadə edərək
faiz nisbətlərini də dəyişdirə bilir. Faiz nisbətləri isə bilindiyi kimi investisiya və yığım səviyyələri üzərində təsirli olmaqdadır.
Pul siyasətinin əsas məqsədi, qiymət səviyyəsinə nəzarət,
iqtisadiyyatı sabitlik içində tutmaq, məşğulluq, iqtisadi artımı və
tədiyyə balansında tarazlığı təmin etməkdir.
1930-cu illərdəki iki hadisə pul siyasətinin rolu və məqsədləri
mövzularında bir dəyişməyə yol açdı. Bu hadisənin birincisi, böyük
depresiya və onun təşkil etdiyi kütləsəl və şiddətlənən işsizlik,
ikincisi də 1936-cı ildə Keynsin məşğulluq, faiz və pulun ümumi
nəzəriyyəsi əsərinin nəşr etməsidir. Keyns əsərində pul təklifindəki
bir dəyişmənin faiz nisbətlərinin dəyişməsinə, bunun da investisiyaya
təsirini geniş şəkildə izah etmişdir.
Daha sonralar, 1940-cı illərdəki hadisələr, pul siyasətinin
məqsədləri və alətləri üzərində dəyişiklik edilməsi mövzusunda
təsiri olmuşdur. Bunlardan Birincisi, II Dünya müharibəsi sırasında
və sonrasında, Federal Rezerv Sisteminin müharibə xərclərinin
maliyyəşməsi və faiz nisbətlərini düşük tutma siyasəti təşkil etmiş və
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ABŞ-da 1946-cı ildə çıxarılan iş qanunu ilə, işlə təmin olma, ABŞ
hökümətinin milli iqtisadi siyasətinin əsas məqsədini təşkil etməsi
olmuşdur.
Beləliklə pul siyasətinin məqsədləri sırasına qiymət səviyəsi
ilə yanaşı, məşğulluq da əlavə edilmişdir. II Müharibə sonrası,
Avropa və Yaponiyanın iqtisadi artımı, ABŞ- ı təhdid edər formaya
geçincə, pul siyasətinin üçüncü bir məqsədi, iqtisadi inkişaf və artım
meydana çıxmışdır.
Xarici ödəmələr balansı tarazlığının saxlanması məsələsi 1950ci illərin sonlarında 1960-cı illərin əvvəllərində iqtisadi ədəbiyyatda
müzakirə mövzusu olmuşdur.
Beləliklə, Pul siyasətinin məqsədləri əsas məqsədləri altı
başlıq altında toplaya bilərik:
1. Tam məşğulluq;
2. İqtisadi artım;
3. Qiymət səviyyəsi;
4. Tədiyyə balansında tarazlıq;
5. Faiz nisbəti sabitliyi;
6. Maliyyə bazarlarında sabitlik;
Depresiyada pul siyasəti. Daha öncə görmüş olduğumuz üzrə,
depresiyanın səbəbi investisiyaların azalmasıdır. Buna qarşı pul
siyasətinin bərpa tədbirləri faiz həddini düşürmək və kredit almada
asanlaşdırma prosesinə yardımçı olmaqdır. Bu tədbirlərin yetərsizliyi
açıqdır. Çünki depresiya zamanlarında sərmayənin marjinal verimliyi
çox düşük, hətta 0-ın altındadır. Bu durumda investisiyanı stimulaşdırmaq üçün, faiz həddini düşürmək lazım gələcəkdir. Lakin, faiz
hədlərinin 0-dan aşağı düşürülməsinə imkan yoxdur. Hətta bank
əməliyyat məsrəflərini qarşılaya bilməsi üçün faiz hədlərini pozitiv
bir rəqəmə çatdırması lazım. Faiz həddinin düşürülməsi, investorları
stimullaşdırmayacaq, kreditlərin alınmasında asanlaşma şərtləri isə
bir işə yaramayacaqdır. İflasların və işsizliyin yayğın olduğu bir dönəmdə banklar kredit vermədə ehtiyatlı və çox diqqətli olmalıdırlar.
Həqiqətən depresiyazamanları kreditlərin geri ödənməmə ehtimalı
çox yüksəkdir. Belə bir vəziyyətdə bütün bankların böhranla depresi42

ya zamanı mübarizəsi üçün kredit verməkdə geniş davranmağa inandırmaq sadə bir iş deyildir.
İnflyasiya dönəmində pul siyasəti. Spekulativ investisiyaların
qarşısını almaq baxımından pul siyasətinin təsiri daha çoxdur.
Sərmayənin marjinal verimliyi nə qədər yüksək olursa olsun, faiz
həddini onun üstünə çıxararaq investisiyaları stimullaşdırmanın
qarşısını almaq mümkündür.
Pul siyasəti məqsədləri arasında çatışma. Zamanla pul
siyasətinin məqsədləri arasında çatışmamazlıqlar olur. Qiymət
sabitliyi saxlamaya yönəlik bir pul siyasəti çox zaman tam
məşğulluq məqsədindən uzaqlaşma məcburiyyətində qalmaqda və
bir mənada qiymət sabitliyi işsizliyin mənbəyi olmaqdadır.1970-ci
illərdə neft böhranı sonrası ortaya çıxan durğunluğun əsası böyük
ölçüdə bu proses çərçivəsində inkişaf etmişdir. Digər yandan
valyuta kurslarının sabit tutulması halında, əgər faiz nisbətləri
yüksəlirsə, maliyyə liberallaşmasının olduğu bir ölkədə, ortaya bir
açıqlıq çıxmaqdadır. Bu açıqlığa «valyuta» qayçısı deyilir. Bir
ölkədə valyuta qayçısı təşkil edilirsə və bu ölkəyə xaricdən qısa
müddətli sərmayə axımı olmaqda, bu isə bəzi dönəmlərdə ciddi
maliyyə böhranına səbəb olmaqdadır.
Pul siyasətinin alətləri. Pul siyasətini həyata keçirən orqan Mərkəzi Bankın istifadə etdikləri əsas alətlər aşağıdakılardır:
1.Reeskont və ya diskont siyasəti (MərkəziBank bu yol ilə
kreditlərə uyğulanacaq diskont nisbətlərini, dolayısı ilə bankların
kredit həcmlərinə təsir edər);
2.Açıq bazar əməliyyatları(Mərkəz Bankı bu alətlə pul
miqdarına təsir edir);
3. Məcburi ehtiyat normaları (MB bu qarşılıq nisbətini azaltmaq və ya da artırmaqla bankların pul yaratma imkanlarını
genişlədir).
Reeskont siyasəti. Reeskont siyasəti və ya diskont, bir bankın
müddətindən öncə, müəyyən faiz və komisyon qarşılığında sənədin
ödənməsi əməliyyatıdır. Bir dəfə diskont edilmiş sənədin, ikinci dəfə
diskont edilməsi əməliyyatına reeskont deyilir.
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Reeskont siyasəti, MərkəziBankın reeskont nisbətini
dəyişdirməklə kredit tələbinə təsir edəcək bir siyasətdir. Qısa bir
müddət içində nəğd pula ehtiyacı olanlar və I dərəcəli likvid qiymət
sayılan qısa müddətli alacaqlardan bir hissəsini nəğdə çevirmək
istəyən bankların MərkəziBankına verdikləri ticari sənədlərə uyğulanan əməliyyata reeskont və bu alətə də reskont həddi adı verilir.
Banklar, kassalardakı qanuni qarşılıqların azaldığı vaxt
MərkəziBanka müraciət edərək açıq kredit (avans) və yaxud
sənədlərin yenidən diskontu kimi çeşidli yollarla bu qarşılıqları artıra
bilərlər. MərkəziBank reeskont həddinin köməyi ilə pul, kredit
həcminə təsir etmək imkanı verir. MərkəziBank inflasiyanı önləmək,
pul və kredit həcmini azaltmaq istədiyi təqdirdə reeskont həddini
yüksəldəcəkdir. Deflasiya ortamında isə MərkəziBank reeskont
həddini düşürəcəkdir.
Diskont banklar tərəfindən fərd və fırmalara qısa müddətli
kredit açdığı halda, reeskont isə Mərkəzi bank tərəfındən banklara
açılan qısa müddətli kreditdir.
Açıq bazar əməliyyatları (ABƏ). Pul siyasətinin ən önəmli
alətlərindən biridir. Açıq bazar əməliyyatları dövlət istiqrazları və ya
valyuta üzərində aparılmaqdadır. Açıq bazar əməliyyatlarından
istifadə edərək, dövlət istiqrazı, xəzinə bonosu və ya valyuta satın
alınması ilə pul miqdarı genişlənir, yəni iqtisadiyyatda pul təklifi artır. Əks halda, yəni MərkəziBankın bono, istiqraz və ya valyuta
satması halında pul miqdarı daralır. MərkəziBankın bazardan sənəd
almaları və ya bazara sənəd satmaları deməkdir. Sənəd satın alındığı
zaman bunun qarşılığında pul verilmiş olacağından bazardakı pul
miqdarı artır. Əksi durumda da bazardakı pul miqdarı azalır. ABƏpul təklifı üzərində son dərəcə təsirli bir alətdir. ABƏ, xəzinəyə aid
bono və istiqrazların, bazarlarda MərkəziBank vasitəsi ilə alım və
satım əməliyyatlarını əhatə edər. Bono və istiqrazların MərkəziBank tərəfindən alınması, bankların reservlərini artırır və
onların daha çox kredit açmaları üçün uyğun mühit yaradır. Bu
baxımdan, ABƏ çərçivəsində aparılan alımlar, iqtisadiyyata genişləndirici təsir göstərir. Satın işləmləri isə bazarlardan pulun çəkilməsi
məqsədinə yönəlikdir. MB bazardan sənəd almağa başlaması,
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sənədlərin qiymətini yüksəldir. Sənədlərin gəliri sabit olduğundan
qiymətlərin yüksəlməsi faiz həddinin düşməsi, tərsi durumda isə faiz
həddini yüksəldir.
Məcburi ehtiyat norma siyasəti (MEN). Məcburi ehtiyat
norma siyasətinindəyişdirilməsi bankın pul miqdarını nəzarət etmədə
son dərəcə təsirli bir alətdir. Bilindiyi kimi banklar əmanətlərin
müəyyən bir nisbətini nəğd olaraq qarşılıq adı altında tutmaq
məcburiyyətindədir. MB bu qarşılıq nisbətini azaltmaq və ya da artırmaqları ilə bankların pul yaratma imkanlarını genişlədir. Bir sözlə
Mərkəzi Bank məcburi ehtiyat normalarını dəyişdirərək, bank
sektorunun yarada biləcəyi kredit miqdarına təsir edir.Banklar
topladıqları əmanətin bir hissəsini qarşılıq olaraq ayırmaqda, geriyə
qalan hissəsini isə kredit olaraq fond tələb edənlərə istifadə
etdirməkdədir. Bankların topladıqları əmanətə tətbiq edilən qarşılıq
nisbətləri yüksəldiyi zaman bankların fond toplama xərcləri də artar.
Çünki bankların yaratdıqları bu pulu azaldaraq M2 cinsində pul
təklifini aşağıya çəkə bilirlər. Bu durum daha çox monetarist iqtisadçıların qəbul etdikləri daraldıcı pul siyasəti uyğulamaları sırasında
görülür vəbu alətlə Mərkəzi Bank iqtisadi fəaliyyətə doğrudan
təsiretmə gücünə sahib olur.
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II BÖLMƏ. KREDİT, FAİZ , İNVESTİSİYA
VƏ KREDİT SİSTEMİ
FƏSİL 10. KREDİTİN MAHİYYƏTİ
Кредит, латын ифадяси олуб – эредитам-эредере, йяни етимад
етмя вя йа инанма мянасына эялир. Кредит иля мцбадилялярин
апарылмасы игтисади инкишафын ян сон мярщялясини тяшкил едир.
Йяни, яввялляр инсанлар малы мал иля мцбадиля етмишляр (бартер
ямялиййаты), сонралар ися пул мейдана чыхмышдыр. Нящайят,
кредит, йяни гаршылыьы эяляъякдя юдяняъяк вя етимад цзяриня
гурулмуш бир тядийя формасы ортайа чыхмышдыр. Бу цсула эюря
алынан малларын дяйяри дярщал юдянмяйяряк, эяляъякдя
юдянилмяси ющдялийи эятирилир. Кредит аланын садяъя юдямя
арзусу йетярли дейил, ейни заманда кредитин мябляьи гядяр вя
щятта ондан йухары мябляьдя гаршылыьы вя йа тяминаты олмалыдыр.
Kredit etimad və ya təminata söykənən bir əməliyyatdır. Kredit
qənaət edilən pulların bazara axmasını və malların ən
faydalışəkildə istifadəsinə yardımçı olur. Kredit əldəki pul ilə
gələcəkdəələ keçəcək pulun mübadiləsidir. Kredit verən pul verib,
ödəmə vədi almaqda, kredit alan isə pul alıb ödəmə vədi
verməkdədir. Pul sonsuz likvid olduğuna görə pul ilə istənilən
mal və xidmət satın alına bildiyinə görə, kredit, kredit verənin bu
gün mal və xidmət satınalmaqdan əl çəkərək gələcəkdə mal və
xidmət satın almasını, kredit alanın isə gələcəkdə mal və xidmət
satınalmaqdan əl çəkərək bu gün mal və xidmət satınalmasını
mümkün edər. Kredit gələcək gəlirlər hesabına xərcləmək imkanı
verməklə yanaşı, iqtisadiyyatda satınalma gücünün artmasma,
mübadilə həcminin genişlənməsinə səbəb olur.
Zahirən gündəlik həyatda kredit əşyanın və ya pul
vəsaitlərinin müvəqqəti istifadəyə götürülməsi kimi çıxış edir.
Kredit vasitəsilə mal material qiymətliləri, müxtəlif növ maşın və
mexanizmlər əldə edilir. Əhali tərəfindən nisyəəmtəələr alınır,
başqa sözlə kredit hesabına əldə edilən obyektlər kimi ən müxtəlif
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qiymətlilər çıxış edir. Kreditin mahiyyətini açıqlamaqdan ötrü ilk
növbədə onun ünsürləri müəyyən edilməlidir, bunlar ən əvvəl
kredit münasibətlərinin subyektləridir. Kredit sövdələşməsində
münasibətlər subyektləri kimi kreditor və borcalan çıxış edir.
Kreditor və borcalan ilk öncəəmtəə tədavülüəsasında təşəkkül
tapır. Əmtəə alqı-satqısı zamanı alıcı heç də həmişəəmtəənin
dəyərini dərhal ödəmək imkanına malik olmur vəödəmə yalnız
müəyyən müddətdən sonra aparılır. Belə hallarda satıcı
kreditora, alıcı isə borcluya çevrilir. Lakin əmtəə tədavülü
kreditor və borcalanın meydana gəlməsinin yeganəəsası deyil,
nəyi isə başqasına müvəqqəti istifadəyə, yəni borc verən hər kəs
kreditor olur. Bir qayda olaraq, könüllüşəkildə kreditor olmaq
mümkündür. Borc verilən vəsaitlərin mənbəyi ya şəxsi resurslar,
ya da təkrar istehsal prosesinin digər subyektlərindən borc
götürülən resurslardır. Şəxsi resurslar borc verildikdə onların
sahibi kreditor olur. Kreditorun yerləşdirdiyi cəlb edilmiş
vəsaitlərin sahibi isə digər təsərrüfat subyektidir.
Borcalan isə kredit münasibətlərinin kredit götürən və aldığı
borcu qaytarmalı olan tərəfdir. Tarixən borcalan kimi resurslara
əlavə tələbatı olan ayrı-ayrışəxslər çıxış edirdilər. Bankların
yaranması ilə təkcə kreditorların təmərküzləşməsi deyil, həm də
borcalanların tərkibinin əhəmiyyətli genişlənməsi baş verir.
Müasir dövrdə banklardan başqa borcalan kimi müəssisələr,
əhali və dövlət dəçıxış edir.
Borcalanı kreditordan bir neçə cəhət fərqləndirir. Илкəvvəl
borcalan bütün hallarda borc götürdüyü resursların müvəqqəti
istifadəçisidir. Икинъи tərəfdən borc götürülən vəsaitlər həm
istehsal, həm də tədavül sahəsində tətbiq edilir. Borcalandan
fərqli olaraq kreditor borc verdikdə mübadilə mərhələsindəçıxış
edir və istehsalda iştirak etmir. Üçüncü tərəfdən borcalan həm
müvəqqəti istifadəyə götürdüyü dəyəri geri qaytarır, həm dя 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
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resurslardan elə istifadə etməlidir ki, vaxtında və tam həcmdə borcu
faizlə birlikdə qaytara bilsin. Məhz bu mənada borcalan
məhsuldar qüvvяdir və müvəqqəti istifadəyə verilmiş resursların
səmərəli tətbiqi borcalandan asılıdır. Kreditorla borcalan
yerlərini dəyişə də bilər. Müasir игтисадиййатда eyni subyekt eyni
vaxtda kreditor və borcalan kimi çıxış edə bilər. Kredit
münasibətlərinin digər ünsürü kreditordan borcalana sonra isə
borclardan kreditora keçən obyektdir. Obyekt kimi dəyərin borc
verilən hissəsi çıxış edir. O ilk növbədə reallaşdırılmamış dəyər
kimi çıxış edir. Kreditor tərəfindən müvəqqəti sərbəst dəyərin
meydana gəlməsi dəyər hərəkətinin lяngidiyini göstərir. Kreditin
vasitəsi ilə hərəkəti müvəqqəti olaraq dayanmış dəyər yeni sahibə
keçməklяöz hərəkətini bərpa etmiş olur. Bununla bərabər
kreditorla borcalan arasında hərəkət edən dəyər təkrar istehsal
prosesini sürətləndirmək qabiliyyətinə yiyələnir. Kredit vasitəsilə
hərəkət edən dəyər təsərrüfat fondların fasiləsiz dövranıüçün zəmin
yaradır, onların hərəkətində boşdayanmaları aradan qaldırır və
son nəticədə təkrar istehsal prosesini sürətləndirir. Eyni zamanda
kreditordan borcalana keçməklə dəyər öz mövcudiyyətini qoruyub
saxlayır. Dəyərin qorunub saxlanması onun borcalanın təsərüffatında tətbiqi prosesində baş verir, çünki borcalan kreditora
eyni dəyərə və istehlak dəyərinə malik ekvivalenti qaytarmalıdır.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəçıxır 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 çatmasına əsaslanır. Dəyər dövranının sona çatması geri qaytarılma üçün zəmin yaradır. Geri qaytarılma kredit
sövdələşməsi iştiraçılarının bağladığı müqavilədəöz hüquqi
əsasınıəldə edir.
Deyilənlərdən kredit anlayışı və onun mahiyyəti haqqında
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kredit dəyəri kreditorla borcalan
arasında geri qaytarılma əsasında hərəkətidir və bununla
əlaqədar kreditorla borcalanın arasında yaranan iqtisadi münasibətlər toplusudur.
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ФЯСИЛ 11. KREDИTИN PRИNSИPLƏRИ
Kredit münasibətləri zamanı tərəflər müəyyən prinsiplərə
riayət etməlidirlər: 1) qaytarılmaq;2) müddətlilik;3) ödənclik;4)
təminat prinsipləri.
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 kateqoriyalarından bilavasitə bu xüsusiyyəti
ilə fərqlənir. Bazar münasibətləri şəraitində bu xüsusiyyət daha
kəskin xarakter daşıyır. Kreditin qaytarılmalı olması borc alanda
və borc verəndə ciddi maddi məsuliyyət aşılayır. Qaytarılmalı
məfhumu 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 çatdıqdan
sonra o geri qaytarılmalıdır.
Müddətlilik - yəni borcun əvvəlcədən müəyyən edilmiş
müddətdə geri qaytarılması - borcdan səmərəli istifadə olunduğunu
göstərir. Kreditin müəyyən olunmuş müddətdə geri qaytarılmamasıəsassız olaraq müəssisənin dövriyyəsində 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
müqavilədəəks olunur. Müddətlilik prinsipinəəməl etməyən borc
alanlara iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilir - əsasən faiz səviyyəsi
yüksəldilir və gələcək kreditləşmədə borcalanın intizamsızlığı
nəzərə alınır.
Kreditin vacib prinsiplərindən biri onun ödəncli olmasıdır. Bu
o deməkdir ki, kredit nəinki müəyyən olunmuş müddətdə tam
qaytarılmalıdır. Həmçinin kreditdən istifadəyə görəödənc-faiz
ödənilməlidir. Kreditin ödəncli olması borcalanda kreditdən
49

səmərəli istifadə etmək məsuliyyəti aşılayır, onda daxili resursları
artırmaq marağı oyadır. O kreditdən elə istifadə
etməyəçalışmalıdır ki, əldə etdiyi nəticə nəinki kreditin geri
qaytarılmasını, 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, resurslarını artırır.
Ödəncliliyin iqtisadi mahiyyəti ondadır ki, kreditdən istifadə
nəticəsindəəldə edilən gəlir borcaları ilə kreditor arasında
bölüşdürülür.
Ssuda kapitalına görəəldə edilmiş illik gəlirin verilmiş
kreditin məbləğinə nisbəti kimi müəyyən edilən ssuda faizi
norması kredit resurslarının qiyməti kimi meydana çıxır.
Bank kreditinə görə faiz stavkaları müəyyənləşdirilərkən
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 1) faiz şəklində gəlir gətirən
kredit qoyuluşu;2) digər aktiv əməliyyatların həcmi; 3)bankın öz
müştərilərinə depozit hesablara görə verdiyi orta faiz dərəcəsi; 4)
bankın aktiv əməliyyatlarıüzrə faiz stavkası; 5) bankın kredit resurslarının quruluşu; 6) bank kreditlərinə olan tələb və təklif; 7)
kreditin təminatlılığından asılı olaraq risk səviyyəsi;
8)
inflyasiya prosesinin tempi вяölkədə pul tədavülünün stabilliyi;
9) istehsalın mövsümiliyi və s.
Kreditin vaxtında və tam qaytarılmasışərtlərindən biri də
kreditin təminatlı olmasıdır. Təminatlılıq prinsipi kimi kreditin
ödəniş vaxtıçatarkən, kredit ödənilmədikdə onun ödənilməsini
təmin edən faktor başa düşülür. Əvvəllər kreditin təminatı kimi
əsasən mal materiallarından istifadə edilirdi, yəni kreditlər vaxtında ödənilmədikdə kreditor öz borcunu və faizlərini həminmaddi qiymətlilərin reallaşdırılması vasitəsi ilə təmin edirdi. Bazar münasibətlərinə keçid kreditin bu prinsipinin də mahiyyətini
dəyişdirmişdir. Son illərə qədər kreditin təminatlılığı dedikdə
onun maddi qiymətlilərlə təmin olunması, yəni kredit müqabilində onun dövriyyəsində material qiymətliləri mövcudluğu başa
düşülürdü. Bazar münasibətlərinə keçidləəlaqədar təminatın digər
formalarından ödəmə qabiliyyətli müştərilərin zəmanəti, sığorta
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polisi və s.-dən istifadə edilir. Təminatlılıq borcun vaxtında və
tam ödənilməsinin qarantı olmaqla borc alanın kreditora verdiyi
hüquqi cəhətcə rəsmiləşdirilmişöhdəlik forması xarakteri daşıyır.
Kreditləşmə prosesində differensial münasibət prinsipindən də
istifadə edilir. Bu prinsip əvvəllər borcalanların 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 qabiliyyəti
əsasında həyata keçirilir. Bu prinsipə görə kredit ehtiyacı olan
müştərilərə deyil, kredit qabiliyyətli müştərilərə verilir.

FƏSİL 12. KREDИTIN QANUNLARI VƏ
FUNKSИYALARI
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Kreditин qanunları aşağıdakılar олараг гябул едилир:
1.Tarazlıq qanunukredit ilə onun mənbələri arasında asılılığı tənzimləyir. Sərbəstləşən vəsaitlə yenidən bölüşdürülən
vəsaiti tarazlaşdırır.
2.Ssuda dəyərinin saxlanması qanunu- müvəqqəti istifadəyə
verilmiş vəsait geri qayıtdıqda onun dəyəri itmir.
3.Vaxt qanunu - vəsaitin sərbəstləşmə vaxtıçox olduqca
kreditin borclunun sərəncamında qalması ehtimalı da artır. Eləcə
də kreditin dövretmə sürətinin artımı onun yeni borcalana
təqdim edilməsinə imkan verir.
Kreditin funksiyaları aşağıdakılar олараг гябул едилир:
1. Yenidən bölüşdürmə funksiyası, yəni kreditorun sərbəst
vəsaiti başqa əraziyə vəya başqa iqtisadi sahəyə keçə bilir;
2. tam dəyərli pulların kredit pulları iləəvəzlənməsi prosesi;
3. tядавцл хяръляриня гянаят;
4. kапиталын консентрасийа вя мяркязляшдиримяси.
Kreditorla borcalan arasında bağlanan kredit sövdələşmələri dəyərin yenidən bölgüsü mərhələsində meydana gəlir.
Mübadilə prosesində müvəqqəti sərbəst olan dəyər borcalana
verilir, sonra isəöz sahibinə qaytarılır.
Kredit üçün səciyyəvi olan bu proses onu göstərir ki,
kreditin ilk vəköklü funksiyası yenidən bölgü funksiyasıdır.
Formasından asılı olmayaraq bütün hallarda dəyərin yenidən
bölgüsü baş verir. Kredit vasitəsilə resursların yenidən bölgüsü
müxtəlif səviyyələrdə baş verir. Kredit münasibətlərinin subyekti olan müəssisələrin səviyyəsində baş verən dəyərin fərdi
dövranı və dövriyyəsi çərçivəsində mal-material qiymətliləri və
pul vasitələri yenidən bölünür. Ümumiqtisad səviyyəsində isə
dəyərin hərəkəti kredit vasitəsilə milli gəlirin yenidən bölgüsündə təzahür edir.
Kreditin ikinci funksiyası həqiqi pulların kredit əməliyyatları iləəvəzlənməsi vasitəsilə tədavül xərclərinə qənaət
edilməsidir. Müasir iqtisadiyyatda bu cür əvəzlənməüçün zə52

ruri şərait mövcuddur. Mal və xidmətlərə görə nağdsız hesablaşmalarla əlaqədar pulların bir hesabdan köçürülməsi,
qarşılıqlı borcların ödənilməsi, qarşılıqlıödəmələrin yalnız saldosunun (qalığının) köçürülməsi nağd pul ödəmələrini azaltmaq üçün pul dövriyyəsi quruluşunu yaxşılaşdırmaq imkanı
yaradır.
Müasir dövrdə həqiqi pullar kimi qızıl sikkələr deyil, kredit
əsasında buraxılan pul nişanları tədavül edir. Metalizm dövrün
həqiqi pulların kredit iləəvəzlənməsi prosesi qızıl sikkələrin yerinə
banknotların tədavül etməsində təzahür edirdi. Lakin qızılın tam
demonetizasiyası, yəni qızıl sikkələrin banknotlarla tam
əvəzlənməsi və banknotların öz qızıl əsasını itirməsi bu
funksiyanın qüvvədən düşməsinə gətirib çıxartmadı. Əksinə,
kreditin tərəqqisi, onun əmtəə təsərrüfatının inkişafında aparıcı
qüvvəyəçevrilməsi nəticəsində borcalanın cəlb və təsərrüfat
dövriyyəsinə yenidən daxil etdiyi dəyər pula xas olan vəzifələri icra etməyə başlayır. Tədavül vaxtıminimuma endirilir və tədavül
xərclərinə qənaət edilir ki, bu da ictimai kapitalın fəaliyyət
səmərəsinin yüksəlməsi deməkdir, çünki kapitalın məhsuldar
fəaliyyət vaxtı artır.
Kreditin mühüm funksiyasıkapitalın təmərküzləşməsi və
mərkəzləşməsi prosesinin sürətləndirilməsi funksiyasıdır. Kredit mexanizminin vasitəsilə izafi dəyərin kapitallaşması prosesi
daha sürətlə baş verir. Kapitalın təmərküzləşməsinin güclü
amili kimi çıxış etməklə kredit fərdi yığımın hüdudlarını genişləndirir. Bu mənada kredit fərdi müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərəçevrilməsi və yeni şirkətlərin yaradılması, inhisarların və
beynəlxalq şirkətlərin meydana gəlməsi amillərindən biridir.
Məhz kapitalların mərkəzləşdirilməsi mexanizmi kimi çıxış etməklə kredit rəqabətin güclü vasitəsinəçevrilir. Çox vaxt iri şirkətlər, kiçik şirkətlərə nisbətən daha münasib, yüngül şərtlərlə
kreditləşdirilir.

FƏSİL 13. KREDИTИN SƏRHƏDLƏRИ
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Kreditin əsaslandırılmış tətbiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi və onlara riayət olunması həm kredit əlaqələrinin iştirakçılarıüçün, həm də bütövlükdə iqtisadiyyat üçün vacibdir. Bu onunla
izah olunur ki, kreditləşmə yalnız lazımi həcmdə edildikdə onun
iqtisadiyyata təsiri müsbət olur. Çox vaxt kredit artıq həcmdə
verildiyindən müəssisələrin vəsaitlərdən qənaətlə istifadə olunmasında istehsal və satış proseslərinin sürətlənməsində, bütövlükdə
kapitalın dövran və dövriyyəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində marağı zəifləyir. Nəticədə, təkrar istehsal proseslərinin zəifləməsi baş verir, əksinə iqtisadi subyektlərin kreditə olan tələbatları
tam ödənilmədikdə onların fəaliyyətindəçətinliklər yarana bilər
ki, bu da yenə təkrar istehsal proseslərinin ləngidilməsi deməkdir.
Deməli, kreditin sərhədləri hər dəfə düzgün müəyyən edilməlidir.
Bu, həm kommersiya, həm də bank kreditinə aiddir. Kredit sərhədlərinin müəyyən edilməsi ilk növbədə kreditin- borc vəsaitlərinin geri qaytarılması tələbinin nəzərə alınmasından irəli gəlməlidir. Ona görə dəən əvvəl borc götürülən vəsaitlərin geri qaytarılmasıüçün imkanların - zəruri şəraitin mövcud olmasını müəyyən
etmək vacibdir. Öz növbəsindəbu, kreditin hansı məqsədlər üçün
istifadə ediləcəyini, hansı obyektlərə yönəldiləcəyini tədqiq etməyi tələb edir. Bununla yanaşı, kreditin tətbiq sərhədlərinin müəyyən edilməsi zamanı borc vəsaitlərinin istehsal və satışın fasiləsizliyi və ahəngliliyinin təmin edilməsindəki iştirakının zəruriliyi,
borcalanların təsərrüfat fəaliyyətinin keyfiyyəti, resurslardan istifadənin səmərəliliyi, dövriyyənin ödəniş vasitələri ilə təmin edilməsi tələbatı nəzərə alınmalıdır. Bunlardan başqa kreditin sərhədləri iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri və vəzifələri ilə də müəyyən olunur. İqtisadiyyatın müxtəlif inkişaf dövrlərində kreditin
sərhədləri dəyişir. İstehsal həcminin dəyişməsi, onun quruluşundakı dəyişikliklər, dövriyyədəki pul kütləsinin optimallaşdırılması
probleminin konkret həlli kredit sərhədlərinin müəyyən edilməsindən ötrüəhəmiyyətli amillərdəndir. Kredit münasibətlərinə girən tərəflərin maraq və inkişafını da unutmaq olmaz. Borcalanlar
öz fəaliyyətlərinin konkret xüsusiyyətlərindən irəli gələn
təlabatlarından əlavə cəlb olunan vəsaitlərin geri qaytarılması və
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haqqının ödənilməsi imkanlarını da düzgün müəyyən etməlidir.
Kreditora gəldikdə isə onun borc vəsaitləri vermək imkanları və
bunda olan marağı daha önəmlidir. Vəsaitləri borc verməkdə
marağın və onların qaytarılma etibarlılığının optimal uzlaşdırılması kreditləşmənin kreditorun maraq və imkanlarından asılı
olan həcmlərini şərtləndirir. Qısa və uzunmüddətli kreditlərin sərhədlərinə gəldikdə isə, onların müəyyən edilməsində bəzi obyektiv xüsusiyyətlər mövcuddur. Borc vəsaitləri dövriyyə kapitalı kimi istifadə edildikdə kreditin qaytarılması dövriyyə kapitalının
dövranının başa çatması nəticəsində sərbəstləşən vəsaitlər hesabına edilir. Və buna görə də dövriyyə kapitalının hərəkət müddətləri ilə sıx əlaqələndirilir. Uzunmüddətli kreditin sərhədləri isə ondan irəli gəlir ki, borcun qaytarılma mənbəyini əsas kapitalın
istismarı nəticəsində yaranan mənfəət təşkil edir. Deməli, qaytarılma müddəti də kreditləşən xərclərin kreditləşmə müddəti ərzindəki əldə olunan mənfəət hesabına ödənilməsi imkanlarından irəli gələrək müəyyən edilir.

FƏSİL 14. KREDИTLƏŞMƏ PROSESİ
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Qeyd etmək lazımdır ki, kreditləşmə prosesi bankın keyfiyyətli və yüksək gəlirli kredit portfelinin təşkilində bank üçün
ciddi bir işdir. Dəqiq təşkil edilmiş kreditləşmə prosesi kredit
riskini minimuma endirməyə imkan verir. Bank fəaliyyətində
bütün risklər bir-birilə sıx surətdəəlaqədardır. Ancaq kredit
riski bank fəaliyyətindəki bütün risklərin meydana çıxmasına
təkan verən amildir. Ona görə bankın sağlam fəaliyyət göstərməsi bilavasitə kredit prosesinin düzgün təşkilindən asılıdır.
Kreditləşmə prosesini iki mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələdə kreditin verilib-verilməməsini müəyyən etmək üçün müştərinin təqdim etdiyi kredit ərizəsi dəqiq təhlil edilir.Bundan sonra
bank ilə müştəri arasında kredit münasibətinin tənzimlənməsi üçün
kredit müqaviləsi imzalanır. Kreditləşmə prosesinin birinci mərhələsi məsuliyyətli mərhələ sayılır. Belə ki, bank bu mərhələdə kredit riskinin yaranmasının qarşısını almaq imkanına malikdir.
Kreditləşmə prosesinin ikinci mərhələsində bank verilmiş
kreditin məqsədli istifadə edilməsi üçün borc alanın cari fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Banklar kreditləri, hüquqi şəxslərdə olduğu kimi, fiziki şəxslər arasında da təminatlılıq, qaytarılmalı,
müddətlilik, ödəncilik prinsipləri əsasında yerləşdirirlər.
Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsinin ölkə iqtisadiyyatının
inkişafındakı rolu olduqca mühümdür və bu rol daim artmaqdadır. Əhalinin kreditləşməsinin artırılması istehlakçıların ödəniş qabiliyyətini artırmaqla ilk növbədəölkədə, istehsal olunmuş məhsulların tez satılmasına, əmtəə dövriyyəsinin sürətlənməsinə, makroiqtisadi səviyyədə inflyasiyanın və işsizliyin səviyyəsinin minimuma endirilməsinə, istehsalın inkişafına, son
olaraq milli gəlirin artmasına müsbət təsir göstərir. Belə ki,
müəssisə, firma, təşkilat istehsal və ya təklif etdiyi məhsul və
xidmətlərin reallaşdırılmasını sürətləndirir və istehsalın inkişafında fasiləsizlik prosesini yaratmış olur. Bu da yığılan vergilərin və son nəticədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artmasına
müsbət təsir göstərmiş olur. Digər tərəfdən əhalinin kreditləşdirilməsi (ipoteka krediti) ölkədə mənzil probleminin həllinə də
müsbət təsir göstərmiş olur. Qeyd etdiyimiz kimi, xarici bank
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təcrübəsindəəhaliyə verilən kreditin növlərindən biri də təhsilə
verilən kreditdir. Daha sonra əhalinin kreditləşdirilməsinin ölkənin sosial probleminin həllində rolu da danılmazdır. Belə ki,
əhali istehlak və ipoteka krediti vasitəsiləözünün istehlak xarakterli ehtiyacınıödəməkləölkənin iqtisadi və sosial inkişafını
yaxşılaşdırmış olur.
İnkişaf etmişölkələrdə banklar tərəfindən fiziki şəxslərə
verilən kreditlər arasında ən çox yayılanı istehlak və ipoteka
kreditidir. Bu növdə kreditlər banklara gəlirlərini artırmağa
imkan verir. İstehlak krediti kreditləşmənin ən sərfəli növlərindən biridir. Ona görə də istehlak kreditinin istər-istəməz gələcəkdə bankların və bank xidmətlərinin idarə edilməsində mühüm rol oynayacağı danılmazdır. Bu növ kredit əhalinin istehlak tələblərinin təmin edilməsinə istiqamətlənib. O, əmtəə və
pul formasına malikdir.
İstehlak krediti bahalı və riskli xarakter daşımaqla iqtisadi vəziyyətdən, istehlakçının gəlirlərindən və təhsilindən bilavasitə asılıdır. İstehlak krediti üzrə müəyyən olunmuş faiz dərəcəsi digər bank kreditləri ilə müqayisədə yüksək olur. Bunu
ilk növbədə istehlak kreditinin "pərakəndə" xarakter daşıması
ilə izah etmək olar. Lakin dünya və yerli bank təcrübəsinəəsaslanaraq qeyd etmək olar ki, əhali tərəfindən istehlak tələbatınıödəmək üçün həmişə bank kreditinə ehtiyac duyulur. İstehlak krediti də qısamüddətli və uzunmüddətli olmaqla iki yerə ayrılır. İstehlak məqsədi üçün verilən kreditləri birbaşa və dolayı
kreditlərə bölmək olar. Birbaşa kreditləşmə zamanı müqavilə birbaşa bank və müştəri arasında bağlanılır. Dolayı istehlak krediti
zamanı isə bank və müştəri arasında digər bir təşkilat vasitəçilik
edir. Belə təşkilatlara misal olaraq ticarət müəssisələrini, mağazaları, firmaları və s. Misal göstərə bilərik. Bu zaman kredit müqaviləsi müştəri ilə vasitəçi təşkilat arasında bağlanılır. Ssuda isə
bankdan alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmişölkələrin
bank təcrübəsində banklar dolayı istehlak kreditindən geniş
istifadə edirlər. Çünki kreditləşmənin bu növü banklara hər
şeydən əvvəl risklik səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. İnkişaf
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etmişölkələrdə son dövrlər katerlərin və avtomobillərin (avtomobilin dəyərinin 10 %-i əvvəlcədən ödənməklə 23 ilə, bəzən
də, məsələn, Böyük Britaniya kimi ölkədə 5 il müddətinə verilir)
əldə edilməsi məqsədilə verilən istehlak krediti geniş yayılmışdır.
ABŞ və digər qərb ölkələrində istehlak kreditinin istifadəsini tənzimləyən xüsusi hüquqi norma və qaydalar mövcuddur.
Məsələn, ABŞ-da mövcud olan belə qaydalardan biri bank tərəfindən
müştərinin
kredit
qabiliyyətinin
müəyyən
edilməsindəəsas meyarları müəyyən edir. Yəni müştərinin
kredit qabiliyyəti bank sistemi vasitəsilə qiymətləndirilərkən
müştəri haqqında informasiyanın bank tərəfindən necə istifadə
olunması, müştəri haqqında hansı informasiyanın bank
tərəfindən tələb oluna bilməsi və s. bu qaydada öz əksini
tapmışdır.Banklar qanun çərçivəsində müəyyən edilən
qaydada qaynaqlarıçeşidli aktivlərə yerləşdirir və qarşılığında
gəlir əldə edərlər. Banklar fondlarını istifadə edərkən,
üçönəmli nöqtəyə diqqət edərlər.
Bunlar:
1. эüvənli (riski minimum);
2. likvidliyi (təhlükəsiz müddət);
3. gəirlilik (gəlirlilik maksimum).
Bu üçönəmli məsələnin həlli üçün müəyyən bir müddəti
əhatə edərvə bu müddət içində bir neçə amillər diqqətə alınır.
Kredit tələblərinin dəyərləndirilməsi. Kreditləшdirmə, banklar baxımından mənfəətli, mənfəətli olduğu qədər də riskli bir
funksiyadır. Şübhəsiz, verilən hər бир kredit, dəyişik ölçüdə də olsa bir risk ünsürü daşıyır. Kreditləшdirməзаманы рискя тясир едян
амилляр:
1.Gələcəyin sağlam şəkildə təhmin edilməməsi;
2.Təbii fəlakətlər (yanğым, su basqını, zəlzələ və s.);
3.Kredit alan firmanın istehsal etdiyi mal və xidmətlərə
qarşı istehlakçıların tələbində dəyişmələr;
4.İstehsal və bölgü metodlarında texnoloji dəyişmə və dəyişmələr nəticəsində kredit alan firmanın rəqabət gücünün zəifləməsi;
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5.Ümumi iqtisadi həyatdakı dəyişmələrin (konyuktura
hərəkətləri) firmaların satışları və mənfəətinə neqativ təsiri;
6.Kredit alan firmaların малиййя сийасятиндя хяталар;
7.Hökumətin qərarlarının kredit alan firmaların ödəmə
güclərinə neqativ təsiri;
8.Kredit alana aid şəxsi амилляр;
9.Beynəlxalq uyuşmazlıqlar nəticəsində firmaların zərərlərə
uğramaları.
Kredit tələb edənlər haqqında informasiya mənbələri
aşağıdakılardır:
1.Qarşılıqlı görüşmə;
2.Şirkətin finans durumu;
3.Firmanın bankda mövcud dosyesi;
4.Ticarət ünvan qeydiyyatı;
5.Risk mərkəzi təşkilatından alınan bilgilər;
6.Vergi bəyannaməsi;
7.Bazar araşdırmaları;
8.Digər bilgi qaynaqları.
Kredit təhlilində məqsədlər. Kredit tələbinin məqsədi kredit
tələb edənin, kreditin müqaviləşərtlərinə uyğun olaraq geri ödəmə
gücünə və arzusuna sahib olub - olmadığını müəyyən etməkdir.
Firmalarda finansman ehtiyacıна тясир едян амилляр:
1.firmanın sürətlə böyümə trendində olması
2.firmanın zərər etməsi və ya mənfəətin yetərsiz olması
3.firmanın yüksək səviyyədə dividend dağıtımı
4.firmanın sabit qiymətlərə yapmış olduğu investisiyaların
qısamüddətli fondlarla qarşılanması.
5.Mövsümlük hərəkətlər.
Kredit tələblərinin rədd səbəblərini üç başlıq altında təhlil edək:
1. Kredit tələb edənlərləəlaqədar;
2. Bankın kredit siyasətindən qaynaqlanan rədd səbəbləri;
3. Qanunauyğun rədd.
1. Kredit tələb edənlərləəlaqədar:
1.Kredit tələbinin firmanın məsuliyyətli orqanları tərəfindən yapılmaması;
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2.Firmanın cari likvid durumunun borc ödəməyəəlverişli olmaması;
3.Firmanın öz sərmayəsinin yetərsiz, borc, öz sərmayə
nisbətinin yüksək olması;
4.Bankın şirkətin idarəetmə sistemindən rahatsızlığı;
5.Firmanın satış həcminin və fəaliyyət nəticələrinin konyukturaya bağlılığı;
6.Firmanm innovasiya fəaliyyətə keçməsi;
7.Bank tərəfindən araşdırmalar nəticəsində firma sahiblərinin mənəvi durumlarının zəifliyi.
2. Bankların kredit siyasətindən qaynaqlanan rədd səbəbləri:
1.İstənilən kreditin müddətinin uzun olması;
2.Tələb edilən kredit məbləğinin çox az və ya çox yüksək olması;

3.İstənilən kreditin, bankın verməyə planlaşdırdığı kredit
növlərindən olmaması;
4.Firmanın fəaliyyətdə bulunduğu iş sahəsinin bankm kredit verdiyi sektorlara daxil olmaması;
5.Kredit tələb edən şirkətin bankın əmanətçisi olmaması;
6.Firmanın kreditin müəyyən nisbətin əmanət şəklində
bankda saxlamaması.
Bankın aktiv əməliyyatlarından biri də onun kassa hesablaşma əməliyyatıdır. Banklar iqtisadiyyata kassa xidməti göstərir
və dövriyyədən sərbəstləşdirilmiş nağd pulun bankın kassalarına
daxil olmasını təşkil edir; müəssisələrə, birliklərə, təşkilatlara,
idarələrə vəəhaliyə nağd pul verir; müəssisələrin, birliklərin, təşkilatların və idarələrin kassalarına daxil olan nağd pulların inkassasiyasını təşkil edir və həyata keçirir. Banklar müştərilərə kassa
xidmətlərini müqaviləəsasında yerinə yetirir.
Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr sərbəst pul vəsaitlərini banklarda saxlamalıdırlar. Müəssisələr sərbəst pul vəsaitlərini öz kassalarında yalnız banklar tərəfindən müəyyən
edilmiş limit əsasında saxlaya bilərlər. Limitdən yuxarı kassada olan bütün vəsaitləri müəssisələr ona xidmət edən banka
təhvil verməlidir.
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FƏSİL 15. KREDИTИN ИQTISADИ
ИNKИŞAFDA ROLU
Kreditin rolu onun təsərrüfat, əhali, dövlət üçün tətbiqinin
nəticələri ilə səciyyələnir. Kreditin rolu onun müxtəlif forma və
növlərinin həyata keçirilməsi zamanı təşəkkül tapan münasibətlərin nəticələrində təzahür edir. Kreditin iqtisadiyyata təsirinin hər
bir istiqaməti üzrə kredit münasibətlərinin konkret forma və ya növüüstün mövqeyə malikdir. Məsələn, əmtəələr nisyə satıldığı zaman başlıca rolu kommersiya krediti oynayır. Əksinə kredit pul
vəsaitləri şəklində verildikdə bank krediti birinci dərəcəli
əhəmiyyət kəsb edir. Kreditin rolu onun məhsul istehsalı və satışının fasiləsizliyinə olan təsirində də təzahür edir. Borc vəsaitlərinin
köməyi ilə təsərrüfat subyektlərinin əlavə resurslara olan
tələbatıödənilir və təkrar istehsal proseslərinin ləngiməsinə yol
verilmir. Əlavə vəsaitlərə yaranan tələbat mövsüm amili ilədə bağlı
ola bilər. Burada da kredit vasitəsi ilə kapital dövranı və dövriyyəsinin fasiləsizliyi ahəngdarlığı təmin edilmiş olur. Kreditin istehsalın genişlənməsində də rolu böyükdür. Kreditin iştirakı ilə
geniş təkrar istehsal üçün kapital mənbələrinin formalaşması sürətlənir. Kreditdən əsas fondların artırılması mənbəyi kimi də
istifadə edilə bilər. Belə hallarda kredit istehsalın inkişafı
vəgenişlənməsi üçün zəruri olan yeni əsas fondların
yaradılmasıüzrə müəssisələrin imkanlarını artırır. Burada xüsusilə
mühüm olan cəhət odur ki, kredit müasir dövrün iqtisadi tərəqqisinin aparıcı qüvvələrindən biri olan elmi-texniki tərəqqiyə,
bununla da cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafına xidmət
edə bilər.
Kreditin pul dövriyyəsində də rolu mühümdür. Məlum
olduğu kimi, nağd pulların tədavülə buraxılması və tədavüldən
çıxarılması kredit əsasında banklar vasitəsilə baş verir. Bir
tərəfdən nağd pulların tədavülə buraxılması müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə bankların kassalarından nağd vəsaitlərin verilməsi
xətti ilə yalnız onların bank hesablarında qalıqlar mövcud
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olduqda mümkündür. Belə qalıqların olması müştəri ilə banklar
arasında müəssisə, təşkilat vəəhalinin kreditor olduqları kredit
münasibətlərinin olmasını göstərir. Bank hesablarından nağd
pulların verilməsi bankın müştəri qarşısındakı borcunun ödənilməsi deməkdir. Digər tərəfdən isə banka nağd pulların daxil edilməsi onların tədavüldən çıxarılmasını göstərir və bankların öz
müştərilərinə olan borclarının böyüməsi ilə müşayiət olunur.
Nağdsız pul dövriyyəsinə gəldikdə isə, ödənişləri daima yerinə yetirməkdən ötrü müəssisələrin vəsaitlərəəlavə tələbatı yaranır. Buna səbəb gündəlik pul məxaricləri ilə pul mədaxilləri arasındakı
uyğunsuzluqdur. Belə hallarda əlavə pуl vəsaitlərinə yaranan müvəqгəti təlabat kredit cəlb olunmaqla ödənilə bilər. Burada verilən borcların həcmi və onların ödənilmə müddətlərinin əmtəə
istehsalı və satışı prosesləri iləəlaqələndirilməsi böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Dövriyyədəki pul kütləsinin ona olan tələbata uyğun
olması ictimai kapitalın geniş təkrar istehsalınын ahəngliyi və fasiləsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz dövriyyədəki pul
kütləsinin dövriyyənin tələbatlarına uyğun olması məqsədilə kreditləşmə prinsiplərinə riayət edilməsi çox vacibdir. Eyni zamanda
dövriyyədəki pul vəsaitlərinin həcminin tənzimlənməsinin böyük
iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq kredit əməliyyatlarının pul siyasəti tədbirləri vasitəsilə dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunur. Burada kreditin iqtisadi rolunun yeni tərəfi aşkarlanır. Kreditdən
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin güclü aləti kimi istifadə
olunur.
İqtisadiyyatın kredit tənzimlənməsi kreditin həcmi və dinamikasını dəyişməklə iqtisadiyyatın inkişafı imkanlarına və perspektivlərinə təsir göstərməsiləəlaqədardır. Kreditin dinamikası
iqtisadiyyatın silsiləvi inkişaf ilə müəyyənləşsə də dövlət tənzimlənməsi kreditin iqtisadiyyatın sahə və bölmələri üzrə yerləşdirilməsinə güclü təsir göstərə bilir. Kredit tənzimlənməsi vasitəsilə
dövlət, sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, ziddiyyətlərin zəiflədilməsi, iqtisadi böhranların gedişinin yüngülləşdirilməsinə, inflasiyanın dayandıрыlmasına, iqtisadiyyatın vəümumi milli məhsulun, ixrac və idxalın quruluşunun səmərələşdirilməsinə və s.
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çalışır. Məsələn, dünya təcrübəsindən yaxşı məlumdur ki, böhran
şəraitində və yaxud böhran yaxınlaşdıqca bazar tələbini canlandırmaq məqsədilə dövlət çox vaxt kredit vasitəsilə istehsal investisiyalarını, mülki tikintini, uzunmüddətli istehlak mallarının kreditə satışını, milli ixracı stimullaşdırmağa çalışır. Borc kapitalı
hərəkətinin təbii bazar mexanizmi ilə kredit tənzimlənməsi arasındakı nisbət hər dəfəölkə iqtisadiyyatındakı konkret vəziyyət,
dünya ölkələrinin ilk növbədə dəəsas iqtisadi ortaqların istehsalındakı silsiləvi dəyişikliklər, beynəlxalq ticarətdə, beynəlxalq valyuta sistemində və kapital bazarındakı vəziyyətdən asılıdır.
Kredit tənzimlənməsi bütövlükdə iqtisadiyyatın səmərələşdirilməsinə, onun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət etsə də
müəyyən məhdudiyyətlərə də malikdir. Bu məhdudiyyətləri bilmək, onlara bələd olmaq kredit tənzimlənməsindən bacarıqla
istifadə edilməsindən ötrü vacibdir. Əks halda kreditə hədsiz
meyl, ondan makro və mikro səviyyələrdə sui-istifadə pul kredit
böhranları ilə nəticələnə bilər.
Кредит мултипликатору. Банкларын кредит механизмасы иля
йаратдыглары пулу ифадя едян бир гаврамдыр. Яэяр юдямяляр щеч
банкнот истифадя едилмядян, тамамиля чекля апарыларса, о
тягдирдя кредит мултипликаторунун (к) дцстуру ашаьыдакы кими
олар:К=(1-р)/р. Бура – р банкларын яманятя гаршылыг тутмаг
мяъбуриййятиндя олдуглары гаршылыг нисбятлярини ифадя едир. Эюрцлдцйц кими, бу нисбят ня гядяр ашаьы олурса кредит мултипликаторунун дяйяри о гядяр йцксяк олур. Фягят, эерчяктя, банклардан алынан кредитлярин бунун чекля истифадяси мцмкцн дейилдир. Бир бюлцм юдямяляр банкнотла апарылыр. Диэяр бир ифадя иля,
алынан кредитлярин бир бюлцмц банк системин кянарында чыхартылмыш олур. Бу вязиййятдя кредит мултипликатору ашаьыдакы дцстурла эюстярилир: К=(1-р)/(р +М), М – банкнотла апарылан юдямялярин нисбятидир. Долайысы иля М-нын дяйяри ня гядяр ашаьы
оларса, кредит мултипликатору о дяряъя бюйцк олур.
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FƏSİL 16. КРЕДИТИН ФОРМА ВЯ НЮВЛЯРИ
Кредитин классификасийасыны бир нечя яламятя эюря гябул
етмяк лазымдыр: Ssuda dəyərindən asılı:əmtəə, pul, qarışıq
(əmtəə-pul, pul-əmtəə); Kreditordan asılı:- bank, kommersiya,
dövlət, beynəlxalq, vətəndaş; Borc alanın tələbatından asılı:
istehsal təyinatlı, istehlak təyinatlı.
Кредитин база формасы ашаьыдакылардыр: мал-ямтяя; пул вя
гарышыг (коммерсийа).Сазишдя нязярдя тутулан кредиторун
кимлийиндян асылы оларагкредит ашаьыдакы формалара айрылыр:
1. Тясяррцфат (ширкятляр арасы);
2. Банк;
3. Мцлки (вятяндашлар арасынda);
4. Дювлят;
5. Бейнялхалг;
6. Истещлак.
Тясяррцфат субйектляри кредити пул вя коммерсийа кредит
формасында истифадя едилир.Kommersiya krediti zamanı kreditor
kimi təsərrüfat subyektləri, yəni müəssisə, firma, şirkətlər çıxış
edir. Kreditin bu forması bir mal istehsalçısının və yaxud malın topdan satıcısının digər müəssisəyəəmtəənin nisyə satışı
zamanı meydana gəlir. Deməli, kommersiya kreditinin
əsasında satıcı müəssisənin əmtəə dəyərinin ödənilməsi üzrə
möhlət verməsi və müəyyən edilmiş müddət keçdikdən sonra
əmtəə dəyərini ödəmək öhdəliyi kimi alıcı müəssisənin veksel
verməsi durur. Bu səbəbdən kommersiya kreditinə veksel
krediti də deyilir. Göründüyü kimi kommersiya kreditinin
obyekti dəyərin əmtəə formasıdır, aləti isə kommersiya
vekselidir. O, əsasən qısamüddətli (1 ilə qədər) səciyyə daşıyır.
Onun iştirakçıları təsərrüfat fəaliyyətinin subyektləri
olduğundan kommersiya krediti topdansatış münasibətlərdə
tətbiq olunur. Kommersiya krediti daxilindəki ödəmə möhləti
məhsul satışının davamı kimi çıxış edir. Buna görə kommersiya krediti vasitəsilə satışын tezləndirilməsi və tədavül
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zamanının məhdudlaşdı-rılması məsələsinə nail olunur ki, bu
da fərdi və ictimai kapitalın səmərəli fəaliyyətinə xidmət edir.
Bu mühüm cəhətin davamı kimi kommersiya faizinin formalaşmasıçıxış edir. Mal satıcısının əsas məqsədi məhsul
satışının sürətləndirilməsi və onun qiymətindəki mənfəətin əldə
edilməsinin tezləşdirilməsidir. Bu səbəbdən kommersiya krediti üzrəödəniş möhlətinin haqqı məhsulun qiymətinə daxil edilir
və bu, bank krediti faizi ilə müqayisədəçox cüzidir.
Щал-щазырда коммерсийа кредитинин цч нювцндян истифадя
едилир:
1.Кредитин мцддяти фикся (тарихи тясбит едилмиш)
едилмишгайдада юдямяк;
2. Консигнасийа гайдасында (щисся-щисся юдямяк)
борълунун малы реализя етдикдян сонра кредитора пулун
юдянмяси;
3. Ачыг щесабла кредитляшмя.
Ы-ъи щалда сатылы малы алыъыйа эюндярдикдян сонра, алыъы
сатыъыйа садя вексел, йяни векселдя тясбит едилмиш тарихдя боръ
юдямясинин йериня йетирилмясиня ющдялик верир вя йа сатыъы, юзц
алыъыйа тратта тягдим едир (кючцрмя вексел) вя алыъы коммерсийа
сянядлярини аксептя едир, йяни тратта эюстярилмиш тарихдя юдяниши
йериня йетирмяйя ющдялик верир.
ЫЫ-щалда, консигнасийа просесидир, йяни пяракяндя сатыъы
малы реализя етдикдян сонра кредитора олан боръуну йериня
йетирир.Мясялян, консигнасийа йени малларын базары вя гейритипик малларын тяклифи иля тягдим едилир, йяни базарын тяляби
дяйярляндирмяк чятин олдуьу бир дурумда консигнасийа тятбиг
едилир.
Анъаг, коммерсийа кредитин тятбиги яксяr ширкятляр цчцн
малиййя ъящятдян сярфяли дейилдир вя бу кредитин ян эениш формасы
– банк кредитдян истифадя едилмякдядир. Адятян, банк кредитляри
мягсядя йюнялик истифадя едилир: ясас капиталын артымына, дювриййя
вясаитляринин тамамланмасына, истещлак мягсядли.
Bank krediti kreditin ən geniş yayılmış formasıdır.
Məhz banklar krediti ən çox müvəqqəti малиййя ehtiyacı olan
шяхсляря verir. Bu da təsadüfi deyil, çünki əsas fəaliyyəti kredit
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işi olan banklar xüsusi bir subyektdir. Bank kreditinin başlıca
xüsusiyyəti ondadır ki, geri qaytarılma əsasında pul
vəsaitlərinin dönə-dönə dövranı və dövriyyəsini həyata keçirən banklar daha çox şəxsi kapitalından deyil, cəlb edilmiş
resurslardan istifadə edir. Müəyyən subyektlərdən borc
götürdüyü pul vəsaitlərini bank digər hüquqi və fiziki şəxslər
arasında yenidən bölüşdürür. Eyni zamanda bank sadəcə pul
vəsaitlərini deyil, pulu kapital şəklində borc verir. Bu o
deməkdir ki, borc alan bankdan götürdüyü vəsaitləri elə
istifadə etməlidir ki, təkcə onların kreditorlara qaytarılmasını
deyil, həm dəən azı borc faizini ödəməkdən ötrü kifayət edən
mənfəət əldə etsin.
Ödənclik kreditin bank formasının ayrılmaz atributuna
çevrilir. Bütün bunlarla əlaqədar bank krediti faizi həmişə
kommersiya krediti faizindən yüksək olur. Bank əsasən özgə
vəsaitlərdən kredit resursu kimi istifadə etdiyindən verdiyi
kreditlər üzrə faizi maksimal səviyyədə saxlamağa çalışır. Lakin bank kreditini kommersiya kreditindən fərqləndirən təkcə
bu cəhət deyil. Bank kreditinin obyekti ticarət və sənaye kapitalından ayrılmış pul kapitalıdır. Borcalaн kimi dövlət,
fiziki və hüquqi şəxslər, o cümlədən bankların özü dəçıxış
edir. Kommersiya kreditinin miqyasları hər bir halda ticarət
və sənaye kapitalı ehtiyatları ilə müəyyən olunur və məhdudlaşır. Ticarət və sənaye kapitalının kommersiya krediti
xətti ilə hərəkəti ünvanlıdır: əmtəə ya istehsalçıdan
istehlakçıya, ya da istehsalçıdan əmtəənin sonrakı satışı ilə
məşğul olan ticarət şirkətinəötürülür.
Bank krediti kommersiya kreditinə xas olan məhdudiyyətləri aradan qaldırır, çünki o kreditləşmənin istiqamətləri
məbləği və müddətləri ilə məhdudlaşmır. Bank krediti kommersiya kreditində olduğu kimi təkcəəmtəə tədavülünə deyil,
həm də kapital yığımına xidmət edir. Bank kreditinin aləti
olan bank vekseli ilə kommersiya vekselinin diskont əməliyyatları vasitəsiləəvəz edilməsi kreditin təminatını gücləndirir, deməli
onun miqyaslarını, müddətlərini genişləndirir.
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Bütün fərqlərə baxmayaraq, kommersiya və bank kreditinin
ümumi cəhətləri də mövcuddur. Kommersiya krediti tarixən bank
kreditindən əvvəl yaranmış və məntiqi olaraq kredit sisteminin
əsası kimi çıxış edir. Bu onunla izah olunur ki, məhz kommersiya
krediti bilavasitə ticarət və sənaye kapitallarının dövranынa,
əmtəələrin istehsaldan son istehlaka qədər hərəkətinə xidmət edir.
Lakin bank kreditinin üstünlükləri, çevikliyi onun XX əsrdə
kommersiya krediti ilə müqayisədə daha sürətlə inkişaf etməsini
müəyyən etdi. İqtisadiyyatda inhisarlaşma prosesləri gücləndikcə
bank kreditinin üstünlükləri özlərini daha qabarıq göstərir, lakin
onlardan daha real kapitalın genişlənməsindən ötrü istifadə
edilməsi bank kreditinin özündə də mühüm dəyişikliklərə səbəb
olur. Kreditin inhisarlaşması güclənir, bank kapitalının təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi sürətlənir və bank inhisarlarının
yaranmasına gətirib çıxarır. Bank kapitalının sənaye və ticarət
kapitalları iləçulğalaşması prosesi genişlənir və dərinləşir.
Bank kreditinin üstünlüyünə baxmayaraq kommersiya
krediti rədd edilmir. Əksinə, kommersiya krediti bank kreditinin
tarixi vəməntiqi sələfi olmaqla bank kreditinin sonrakıçox güclü
inkişafından bəhrələnir. Bank aksepti kommersiya veksellərinin
təminatını möhkəmləndirməklə kommersiya kreditinin iri
şirkətlər, xüsusilə də korporasiyalar üçün əhəmiyyətini artırır.
Resursların əmtəə və pul formasında korporasiyalar daxilində
borc əsaslarında baş verən axının həcmləri labüd olaraq böyüyür
vəəhəmiyyətli dərəcədə banklar vasitəsilə mümkün olur. Bu kommersiya və bank kreditinin çulğalaşmasının labüdlüyünü göstərir.
Кредитин нювц.Кредитин нювц ися кредитин ясас формаларынын
детал характеристикасы контекстиндя, йяни онун ялавя
яламятлярини ачыглайыр.Kreditləri verən və alan şəxslərə,
sektorlara, kreditin istifadəsinə görə məqsədли, təminatлы və
müddətinə görə qruplaşdırmaq mümkündür.
1) krediti verən şəxslər yönündən bank kreditləri ilə qeyribank kreditləri, alan şəxslər baxımından isəözəl sektora açılan
kreditlər, dövlət sektoruna açılan kreditlər;
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2) İqtisadi sektorlara görə kreditlər - kommersiya kreditləri,
kənd təsərrüfatı kreditləri, sənayeyə açılan kreditlər, inşaat
sektoruna açılan kreditlər şəklində ayıra bilərik. Kreditin iqtisadi
sektorlar arasında paylanmasının iqtisadi inkişaf və sosial ədalət
baxımından böyük önəmi vardır.
3) Kreditdən istifadə məqsədlərinə görə - istehlaka açılan
kreditlər вя istehsala açılan kreditlərlərə bölünür. İstehlak
xərclərini qarşılamaq məqsədi ilə alınan kredit, kredit alınan cari
gəlirindən ayıracağı pul ilə geri ödənir. Bu ödəmənin həyata
keçirilməsi kredit alanın gələcəkdəki gəlir və xərc щалына bağlıdır.
İstehsalı maliyyələşdirmək üçün alanın kredit istehsal edilən
malların satışından əldə edilən satış gəliri ilə və ya kreditdən
istifadə edilən əməliyyatdan əldə edilən qazanc ilə qarşılanır.
4) Təminata görə kreditləri təminatlı və təminatsız kreditlər
almaq üzrə ikiyə ayırdıqdan sonra, təminatlı kreditlər zəmanət
qarşılığı, əmtəə və sənət qarşılığı, ipotek qarşılığı açılan kreditlərə
bölünür. Kredit alanın imzasına güvяnilərək açılan kreditlərə açıq
kredit deyilir.
5) Müddətlərinə görə kreditləri qısa müddətli, orta müddətli
və uzun müddətli kreditlərə bölmək olar.
6) Ödənicliyə görə: baha faizli, ucuz faizli , faizsiz.
Истифадя формасына эюря: истещсал кредити, истещлак кредити və
инвестисийа кредити.
1) Инвестисийа кредити – истещсал фяалиййятляринин
эенишлянмяси, йяни истещсал ващидляринин ачылмасы мягсяди иля
истифадя едилир вя адятян, инвестисийа кредитляринин мцддяти узун
мцддятлидир. İстещсал кредити алан мцяссися бунун истещсал
просесси фяалиййятиндя истифадя едир вя кредит мцгавилясиндя
тясбит едилян мцддятдя кредитин ясас капиталыны вя фаизини
гайтарыр.
2) истещлак кредити – истещлакчыларын ещтийатлары олан
малларын тямин едилмясиндя истифадя едилир, йяни истещлакчылара
сатыналма эцъц газандырыр. Истещлак кредити, коммерсийа мягсяди иля дейил, фярдляря истещлак ещтийаъларынын гаршыланмасы цчцн
айрылан кредитлярдир. Истещлак кредитляри автомобил, телевизор,
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сойудуъу, палтар йуйан машын вя с. бу кими дашынан истещлак
малларынын сатын алымыны финанся етмяк цчцн истифадя едилир.
Kreditin bu növüəhali tərяфинdən yeni dəyərin yaradılmasına deyil, borcalanın istehlak tələblərinin ödənilməsinə
yönəldilir. Bu kredit vasitəsilə vətəndaşların bahalı, uzunmüddətli
istehlak mallarına yaranan tələbatı onların dəyərinin tam
ödənilməsinə qədər təmin edilir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətini
onun pul gəlirləri müəyyən edir, lakin alıcılıq qabiliyyəti çox vaxt
alıcı tələblərindən aşağı olur. Bu və ya digər malları almaq istəyi
maddi imkanlarıüstələyir. Başqa sözlə, əhalinin cari pul gəlirləri
ilə uzunmüddətli istehlak mallarının (mebel, avtomobil və s.)
yüksək qiymətləri arasında uyğunsuzluq mövcud olur. Eyni
zamanda əhalinin bəzi tələblərində pul vəsaitlərinin müvəqqəti
sərbəstləşməsi baş verir. Belə vəziyyətdə istehlak kreditinin
meydana gəlməsi təbii görünür, çünki onun köməyi ilə istehlakçı
nöqteyi-nəzərindən iki cür ziddiyyət aradan qaldırılır. Birinci,
uzunmüddətli istehlak mallarına olan yüksək qiymətlərləəhalinin
cari gəlirləri arasındakı ziddiyyətdir. İkincisi, əhalinin bir
qrupunda sərbəst pul yığımlarının yaranması və digər qrupunda
isə onların istifadəsi zərurətinin yaranması arasındakı ziddiyyət.
Deməli, istehlak krediti əhalinin istehlak səviyyəsinin
yüksəldilməsinə xidmət edir. Digər tərəfdən isə istehlak krediti
istehsalçının (satıcının) da mənafelərinə uyğundur, çünki
əmtəələrin satışının fasiləsizliyinə xidmət edir. İstehlak kreditinin
bank və firma formaları ola bilər. Birinci halda, istehlak
kreditini pul formasında bank verir. Qeyd etmək lazımdır ki,
bank kreditləri arasında istehlak krediti ən bahalı kredit hesab
edilir. İkinci halda isə ticarət firmasının özü müəyyən bahalı
uzunmüddətli malı müştəriyə kreditə satır. Hər iki halda müştəri
banka və yaxud ticarət firmasına kreditin məbləğinin müəyyən
faizi həcmində ilkin ödəniş edir. Kredit məbləğinin qalan hissəsini
isə kredit müddəti ərzində vaxtaşırıödəmələrlə kreditora qaytarır.
Hər hansı bir səbəbə görə borcalan ödəmələri dayandırdıqda kreditor krediti (pul məbləğini və yaxud malı) geri alır. İstehlak
krediti üzrə borcun ödənilməsi mənbəyi borcalanın qarşıdan
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gələn gəlirləridir. Bu səbəbdən belə kreditlərin verilməsindən
əvvəl kreditor tərəfindən kreditin qaytarılma mənbələrinin
reallığı ciddi yoxlanılmalıdır.
İstehlak kreditinin ayrıca növünü mənzil krediti təşkil edir.
Burada kredit hazır mənzilin (evin) alınmasına və yaxud evin
tikilməsinə verilir. Mənzil krediti ya bank müəssisəsi, ya da
mənzili (evi) tikən şirkət tərəfindən müvafiq olaraq pul və ya
natural şəkildə verilir. Bu zaman girov iltizamı (girovnamə) tərtib
olunur. Və bu sənəd borcalan mənzil kreditini hissə-hissə
müəyyən müddət ərzində kreditora qaytarmaq öhdəliyini icra edə
bilmədikdə kreditora mənzili (evi) müsadirə etmək hüququ
verir.Kreditin bu növünə ipoteka krediti дейилир. Bu sırf daşınmaz
əmlakın girovu üzrə verilən kreditdir. Və bu kredit üzrə
girovnamə tərtib olunur. Borc vəsaitləri müxtəlif məqsədlərə, o
cümlədən istehsal və istehlak tələbatlarının ödənilməsinə istifadə
oluna bilər. Əksər hallarda ipoteka borcunun qaytarılması
mənbəyi borcalanın qarşıdan gələn gəlirləridir. Bu isə girov
qoyulan daşınmaz əmlakın əsaslandırılmış qiymətləndirilməsini
və borc vəsaitlərinin qaytarılmaması hallarında girov
qoyulmuşəmlakın satılması imkanlarınm müəyyən edilməsini
labüd edir.
Замана vəya müddətinə эюря:гыса мцддятли кредит; орта
мцддятли кредит və узун мцддятли кредит. Адятян, 7 эцндян – 1
илядяк мцддятиндядир. Коммерсийа сферасында истифадя едилир.
Oрта мцддятли кредитляр бир илдян беш илядяк мцддятиндядир.
Адятян, сянайе вя кянд тясяррцфаты сектору орта мцддятли
кредитлярдян истифадя едирляр. Uзунмцддятли кредитляр ися
инвестисийа сферасында истифадя едилмякдядир.Бурада мцддят беш
илдян йухары олур. Şиркятляр uзун мцддятли кредитлярля ясас
фондларынын тяминатында истифадя едир.
Müddəti bir ili keçməyən kreditlərə qısa müddətli, müddəti
bir ildən yuxarı, ancaq 5 ildən az olan müddətə açılan kreditlərə
orta müddətli kreditlər, ancaq beş il müddətindən yuxarı
müddətə verilən kreditlərə uzunmüddətli kredit deyilir. Qısa
müddətli kreditlər, müvəqqəti pula ehtiyacı olanlara açılır.
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Məsələn, bir sənayeçi xam maddə satın almaq, fəhlə və
qulluqçuların əmək haqqınıödəmək üçün gərəkli pulun bir
bölümünü kredit iləявязляшдирир, kreditin müddətinə qədər istehsal
etdiyi malların satışından əldə etdiyi qazancla krediti geri ödəyir.
Orta və uzunmüddətli kreditlər, orta və uzunmüddətli finansman
ehtiyacıüçün tələb edilir və bu kreditlərlə qoyulan investiya üçün
ayrılan amortizasiya fondu ilə və ya mənfətlə geri ödənir.
Məsələn, bir fabriki qurmaq ya da mövcud fabriki genişləndirmək üçün uzunmüddətli kredit alan bir sənaye şirkəti aldığı krediti, gələcəkdəəldə edəcəyi mənfətləödəyir. Qısa, orta və uzun
müddətli kreditlərin yuxarıda açıqlanan özəllikləri ayrı-ayrı kredit qurumlarının qurulmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, qısa
müddətli kreditlərlə daha çox əmanət və kommersiya bankları,
orta və uzun müddətli kreditlərə isə daha çox investisiya və
inkişaf bankları vasitəçilik edirlər.
Алан шяхся эюря: дювлят кредити və юзял кредити. Кредит
аланын шяхсиня эюря дяйишир. Кредитдян истифадя едян шяхси дювлят
вя йа бялядиййянин гурумлары да билир. Бу кредит юзял кредитдян
бир аз фярглидир. Чцнки кредитин мцддят сонунда боръ
юдянмязся тязйиг вя йа иъбар етмя кими васитяляр бир аз зяифдир.
Kreditin digər növü dövlət kreditidir. Dövlət krediti o zaman
meydana gəlir ki, kreditor və yaxud borcalan sifətində dövlətin
özü (mərkəzi hökumət və yerli hakimiyyət) çıxış edir. Borcalan
kimi çıxış etdikdə dövlət büdcə xərclərinin təmin edilməsindən
ötrü borc kapitallar bazarında öz borc öhdəliklərini yerləşdirməklə büdcəyəəlavə vəsait cəlb edir. Dünya təcrübəsinin
göstərdiyi kimi daxili borclar dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinin vergilərdən sonra ikinci mənbəyidir. Eyni zamanda büdcə kəsirinin örtülməsi məqsədi ilə borc vəsaitlərindən istifadə
olunmanın miqyasları resursların səmərəli və qənaətli istifadəsi
nöqteyi-nəzərdən məhdudlaşdırılır. Çünki borcu müəyyən vaxtdan sonra qaytarmaq gərəkdir.
Dövlət borc öhdəliklərini müəyyən məqsədli dövlət proqramlarının maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə bazarda yerləşdirə
bilər. Məsələn, milli iqtisadiyyatın bərpası, inkişafi, ayrı-ayrı
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sahələrin yenidən qurulması, konkret regionların inkişafı,
müxtəlif sosial proqramlar, təbii fəlakət nəticələrinin aradan qaldırılması və s. məqsədli proqramlar, təkcə dövlət büdcəsinin cari
gəlirləri hesabına deyil, həm də dövlət borcu xətti ilə də maliyyələşə bilər. Bu, xüsusilə milli iqtisadiyyatın çox vaxt mənfəətsiz və
yaxud azmənfəətli, lakin geniş təkrar istehsal üçün zəruri sahələrə
xasdır. Burada onu da qeyd etmək olar ki, dövlət kreditindən
(dövlət həm kreditor, həm də borcalan olduqda) iqtisadiyyatın
tənzimlənməsinin güclüaləti kimi də istifadə edə bilər.
Kredit münasibətləri təkcəölkə daxilində deyil, ölkələr
arasında da mövcuddur. Kredit kapital ixracının formalarından
biri kimi çıxış edir. Belə hallarda kreditin başqa növü olan
beynəlxalq kredit ön plana çıxır. Beynəlxalq kredit zamanı
iştirakçılar dəyişmir, lakin kredit sövdələşməsinin tərəflərindən
biri xarici ölkəyə mənsub olmalıdır.
Təminat формасына эюря: aчыг кредит və təминатлы кредит.
Ачыг кредит – борълудан щеч бир тяминат алынмадан садяъя
шяхси, малиййя вя яхлагы дурумлары эюз юнцндя тутулур. Ачыг
кредитинин верилябилмяси цчцн ширкятляр тяряфиндян боръалан
шяхсин дуруму дайаныглы вя юдямя габилиййяти йцксяк олмалыдыр.Тяминатлы кредитдя ися кредитдян истифадя едян шяхсин
боръуна мадди тяминат эюстярилир.Мадди тяминатда дашынмаз
вя йа дашынмаз гиймятляр гаршылыг эюстярилир. Бунлар цзяриня
эиров вя ипотека тясис едилир.
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FƏSİL 17. ИПОТЕКА КРЕДИТИ
Ипотека (йунан сюзц олуб щйпотека – эиров демякдир)
эировун бир нювц олуб, бу заман эировун обйекти щямишя бир
гайда олараг эиров гойанын мцлкиййятиндя олур. Ипотека
сюзцнцн юзц илк дяфя олараг ВЫ ясрдя Йунан щюкмдары Солон
тяряфиндян истифадя олунмушдур. Бу мярщяля ипотека кредитинин
формалашмасында биринъи аддым иди. Даща сонра ипотека кредити
анлайышы инкишаф едяряк ХЫЫЫ ясрдян башлайараг Алманийада бир
ясаслы механизм кими фяалиййят эюстярмяйя башламыш вя базар
игтисадиййатынын ясас щиссяляриндян бириня чеврилмишдир.
Азярбайъан республикасында ипотека щаггында ганун 15
апрел 2005-ъи илдя гябул едилмишдир.Юлкядя йашайыш мянзилляринин
кредитля сатылмасы шяртлярини мцяййян едян «Ипотека щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунун тятбиг едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 ийун 2005-ъи ил 252№
Фярманы Ганунун щцгуги олараг гцввяйя минмясиня сябяб
олду.
Ипотека кредити–мцвяккил кредит тяшкилаты тяряфиндян боръалана йашайыш сащясинин алынмасы цчцн мягсядли истифадя, гайтарылмаг, мцяййян мцддятя, фаизляр юдянилмяк вя тяминатлыг шяртляри иля верилмиш пулдур.
«Ипотека щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуна
ясасян ипотека ющдялийин иърасынын тямин едилмяси цсулу олараг
дашынмаз яшйаларын вя рясми рейестрдя цзяриндя мцлкиййят
hцгуглары гейдя алынан дашынар яшйаларын эировудур. Гябул
олунмуш гануна ясасян дювлят вя йа бялядиййя мцлкиййятиндя
олан торпаг сащяляри, хцсуси мцлкиййятдя олан фярди вя
чохмянзилли йашайыш евляри, щабеля мянзилляр ипотека предмет
ола биляр. Мещманханалар, истиращят евляри, баь евляри вя бу
кими башга тикинтиляр вя биналар цмуми ясасларла ипотека
предмети ола биляр. Ипотеканын предмети ачыг базарда вя йа
щярраъда сатыла биляр. Дашынмаз яшйанын ипотекасы щаггында
мцгавиля дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя, дашынар яшйанын
ипотекасы щаггында мцгавиля ися дашынар ямлакын рясми
73

рейестриндя гейдя алыныр. «Азярбайъан Республикасында ипотека кредитляри системинин йарадылмасы щаггында» Азярбайъан
Республикасы Президентинин 16 сентйабр 2005-ъи ил 299№-ли
Фярманына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкынын няздиндя Азярбайъан Ипотека Фонду йарадылды.
Müəllif ипотека мювзусунда мцхтялиф тядбирлярdə iştirak
etmış və və ящалинин ипотека кредитляри барядя маарифляндирилмяси вя мялуматландырылмасы мягсяди иля KIV-lərdəçox saylıçıxışları olmuşdur*.
İpoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri
Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

*

Kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir;
Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilməlidir;
İpoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi ola bilər;
Kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən
daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 85%-dən çox olmamalıdır;
İpoteka kreditləri üzrəödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların)
aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır;
Borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti
iləəlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailəüzvünün saxlanılmasıüçün
xərc ölkəüzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan az götürülə
bilməz.
Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır;
Kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır;
İpoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlak AİF tərəfindən təsdiq olunmuş
siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış
müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir;
İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;

O cümlədən, Müəllif 1-2 mart 2007- ci il tarixində
ipoteka
infrakstrukturasıüzrədünyada ən məşhur qurumların iştirakı ilə keçirilən SanktPeterburq İpoteka Forumunun iştirakçısı olmuşdur.
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• Kredit üzrəəsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə
(annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;
• İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas
götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az
olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır;
• Həyat sığorta müqaviləsi. Birgə borcalanların həyat sığortası onların
ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi
çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və birgə borcalanların
həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az
olmamalıdır;
• AİF tərəfindən müəyyən olunan digər tələblər.
İpoteka kreditini əldə etmənin ardıcıl mərhələləri:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ipoteka kreditini almaq istəyən şəxs təsdiq edilmişşərtlərə müvafiq
olaraq öz imkanlarını qiymətləndirməlidir.
İpoteka kreditlərinin şərtlərinə cavab verən şəxslər müvvəkil kredit
təşkilarlarına müraciət edərək ilkin qiymətləndirmədən
keçməlidirlər.
Kreditin anderraytinqi, bu mərhələdə müraciət edən şəxsin təqdim
etdiyi sənədlər əsasında ipoteka kreditini qaytarmaq qabliyətini
həmçinin ipoteka qoyulan əmlakın dəyərini və vəziyyətini
qiymətləndirməsi həyata keçirilir. Nəticədə kredit təşkilatı kredit
almaq istəyən şəxsə kreditin verilməsinə və ya verilməməsinə son
qərar verir.
İpoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi, bu mərhələdə zəruri sənədlər
toplanılır, kredit, ipoteka və sığorta müqavilələri imzalanılır və
qanunvericiliyə uyğun qaydada təsdiq edilir və yaranan hüquqlar
Dövlət qeydiyatına alınır.
Kreditin verilməsi.
Kredit üzrəöhdəliklərin icrası - müəyyən edilmişödəmə qrafikinə
uyğun olaraq kredit alan şəxs kredit üzrəödənişlərini aparmalıdır.

İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən aşağıdakışəxslərin istifadə etmək
hüququ vardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakışəxslər:
şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);
Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);
məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;
üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxs;
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6.
7.
8.

elmlər namizədi və ya doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər (fəxri bədən
tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer),
beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçıları (I, II və III yerlər);
Üç ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmətdə olmuş Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Sərhəd Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları (müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olan hərbi qulluqçularından başqa).

Şərtlər

Adi ipoteka
kreditləri

Güzəştli ipoteka
kreditləri

Maksimal məbləğ

50 000 AZN

35 000 AZN

Maksimal illik faiz
dərəcəsi

8%

4%

Maksimal müddət

25 il

30 il

İlkin ödəniş

15%

15%

29 may 2009-cu il tarixdə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun Təmin edilmiş
istiqrazlarının emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.
Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:
Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ200100868
Qiymətli kağızın növü - təmin edilmiş istiqraz, faizli;
Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı;
Buraxılışın həcmi - 55 000 000 (əlli beş milyon) manat;
İstiqrazların sayı - 55 000 (əlli beş min) ədəd;
Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat;
Tədavül müddəti - Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə
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tarixindən etibarən 7 il;
İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

Bu günədək dövriyyəyə buraxılmış təmin edilmiş istiqrazların
həcmi 41 mln. manat təşkil edir.
Yerləşdirmənin tarixi

Yerləşdirmənin həcmi

16 iyun 2009

15,000,000

14 iyul 2009

5,000,000

27 iyul 2009

5,000,000

24 avqust 2009

5,000,000

28 sentyabr 2009

3,000,000

8 oktyabr 2009

5,000,000

26 oktyabr 2009

3,000,000

Cəmi:

41,000,000

Azərbaycan İpoteka Fonduнунмялуматына эюря 26 oktyabr 2009-cu
il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun
ümumi həcmi 55 mln. manat təşkil edən, AZ200100868 dövlət
qeydiyyat nömrəli təmin edilmiş istiqrazların növbəti 3 mln.
manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.
İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.
Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal
üzrəümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi üstələyərək 3 533
445 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm (3
mln. manat) tam yerləşdirilmişdir.
Beləliklə, dövriyyəyə buraxılmış təmin edilmiş istiqrazların
həcmi 41 mln. manata çatmışdır.
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ANNUİTETİNHESABLANMASI
Annuitet ödənişlər- borcun ödənilməsinə yönəldilmiş müntəzəm bərabər
aylıq ödənişlərdir. Bu ödənişlər aylar üzrə elə hesablanır ki, kreditin
ödəniş müddətinin sonunda borc tamamilə ödənilmiş olsun. Annuitet
ödəniş aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

Burada:
Pm– kredit üzrə aylıq ödənişin məbləği;
D - kreditin ödənilməmiş hissəsi;
r– kredit müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi (%);
n – kreditin ödənilməsinə qalmış aylar.
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FƏSİL 18. ФАИЗ HAQQINDA NƏZƏRİ BİLİKLƏR
Фаиз нязяриййяси макроигтисад елминин тядгигат мювзулары
ичиндя ян зиддиййятли вя мцряккяб мясяляляриндян биридир.
Классиклярин фаиз нязяриййяляри щаггында ясярляриндя - фаиз
щядди капитал базарында, тяляб едилян сярмайя иля тяклиф олунан
сярмайя мигдарлары тяряфиндян тяйин едилмякля, сярмайя тяклиф
вя тялябинин кясишдийи нюгтяни ися таразлы фаиз щядди олараг гябул
етмишляр. Сярмайя тяклифи йыьыма бярабяр олуб, йыьым бир
фядакарлыьын гаршылыьында эюзлянилян мцкафата баьлыдыр. Фаиз
щядди йцксялдийи заман, эюзлямя вя фядакарлыьын мцкафат щядди артаъаьындан йыьым да автоматик артаъагдыр. Фаиз щядди
ендийи заман эюзлямя вя фядакарлыг кифайят дяряcядя мцкафатландырылмадыьындан, йыьым да азалаъагдыр. Башга бир сюзля, йыьым фаиз щяддиндяки дяйишмяляря гаршы щяссасдыр. Базар
тазазлыьы сярмайя тяклифи иля сярмайя тялябинин бярабяр олдуьу
фаиз щяддиндя мейдана эялир. Инвестисийа тяляби (Ы), йыьым тяклифи
(Й) вя фаиз щядди (Ф) щярфи иля эюстярилирся, классик фаиз
нязяриййясинин функсионал мцнасибятини ашаьыдакы кими эюстяря
билярик: Ф= ф (Ы,Й) бярабярлийи иля ифадя едилир.
Beləliklə, kлассик игтисад нязяриййясиня эюря, фаиз, йыьымын,
йяни истещлакын гянаятинин гаршылыьыдыр. Бу сябябдян, фаиз щядди
иля йыьым щяъми арасында бир баьланты, йяни функсионал бир ялагя
вардыр. Бу баьланты игтисадиййат дилиндя, йыьым щяъминин фаиз
щядди гаршысында ясняк (еластик) олдуьу мянасында да ифадя
едилир. Бурадакы фикир, йыьым щяъминин фаиз щяъминя баьлы олараг
артыб вя йа азалмасыдыр. Буна эюря, фярдлярин вя долайысы иля
юлкянин йыьым мейли сабит икян, фаиз щядди йцксялирся йыьым
мигдары артар, истяр ися йыьым мигдары аздыр. Яэяр бир ифадя иля,
фаиз йыьымын тяклиф гиймятидир.
Wiksellin «Borc verilə bilяр» fondlar nəzəriyyəsi. Wiksellə
görə fondlar təklifi, yalnızca yığımların deyil, yeni yaradılan
pulun da məhsuludur. Fond tələbi də yalnızca investisiya
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tələbi ilə deyil, yastıq altı tutulan pul tələbi ilə dəəlaqədardır.
«Borc veriля bilян Fondlar təklifi» ev idarələri, şirkətlər və dövlət idarələrinin yığımlarının toplamı ilə bank sisteminin yaratdığı pul miqdarının (bank sisteminin yaratdığıəmanəti) toplamına bərabərdir (yəni S+Dm). Burada S-ev idarələri, şirkətlər
və dövlət idarələrinin yaratdığıəmanətlərin toplamı, dM-bank
sistemi tərəfindən yaradılan əmanəti göstərməkdədir.
Исвеч игтисадчысы К. Wикселл – пул тяклифиндяки артымын
базар фаиз щяддини дцшцря биляcяйини, бунун да инвестисийалары
стимуллашдыраcаьыны вя нятиcядя истещсал темпинин йцксяляcяйини
иряли сцрмцшдцр. Wикселл ики чешид фаиз щядди гаврамыны
ачыгламышдыр. Бунлардан бирини тябии фаиз щядди, диэярини ися базар фаиз щядди олараг гябул етмишдир. Тябии фаиз щядди инвестисийа тяляби иля йыьым тяклифинин бир-бириня бярабярлийини, базар фаиз
щядди ися банклар тяряфиндян мцяййян едилян фаиз щяддини эюстярмякдядир. Wикселля эюря, борc вериля билян фонд тяклифи иля
борc вериля биляр, фонд тялябиня эюря тяшкил едилян кредит фаиз дяряcяляринин (базар фаиз дяряcяляри) сярмайянин эяирлийиня баьлы
олуб, реал йыьым вя реал инвестисийа бярабярлийини сахлайан тябии
фаиз нисбятляриндян ашаьы (вя йа да йцксяк) олмасы мяъму
тяляби артырараг (вя йа азалдараг) гиймят сявиййясиня тясир
едяcякдир. Беляликля, классик мигдар нязяриййячиляринин пул кцтлясинин игтисадиййатын реал секторуна тясир етмядийи йолундакы
бахышларына Викселл гатылмамагда вя банкларын кредит сийасяти
иля реал сектора тясир едя биляcяйини мцдафия етмишдир.
Keynsin faiz haqqında nəzəri fikirləri lиквидлик сечиминя
ясасланыр. Ликвидлик сечими, инсанларын ялляриндя пул тутмаг
арасына верилян исимдир. Кейнся эюря, фаиз наьд пулдан айрылманын бир мцкафатыдыр. Анъаг, классикляря эюря фаиз истещлакына
гянаят едяряк юдянилян мцкафатдыр.Фаиз щядди, инсанларын
ялляриндя пул тутманынмотиви, ликвидлик тяръищляринин юлчцсцдцр.
Йяни, диэяр бцтцн шейляр сабит икян, инсанларын ликвидлик
тяръищляри эцълянирся фаиз щядди йцксялир, зяифляйирся дя фаиз щядди
дцшцр. Кейнся эюряфаиз щяддини тяйин едян амилляр бир тяряфдян
ликвидлик тяръищи, диэяр тяряфдян дя пул мигдарыдыр. Яэяр М-пул
миграыны, Л – ликвидлик функсийасыны вя р (фаиз) щяддини эюстярир
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ися, бунлар арасында ялагя ашаьыдакы шякилдя йаза билярик:М=Л
(р). Keynesdə faiz həddi (I), likvid tərcihi deyilən pul tələbi (L)
ilə, mövcud pul miqdarı (M) tərəfindən təyin edilməkdədir.Bu
münasibət I=F(M,L) bərabərliyi iля ifadə edilir. Keynsin faiz
nəzəriyyəsində yığım və investisiya xərclərinin faiz həddi
təyinində heç bir rolu bulunmamaqdadır. Bu səbəblə Keynsin
faiz nəzəriyyəsi tamamən pul miqdarının təhlilidir.
Кейнся эюря фаиз щядди (Ф), Ликвид тяръищи дейилян пул
тяляби (Л) иля мювcуд пул мигдары (М) тяряфиндян тяйин едилмякдядир. Бу мцнасибят Ф= ф(М,Л) бярабярлийи иля ифадя едилир.
Кейнсин фаиз нязяриййясиндя йыьым вя инвестисийа хяръляринин
фаиз щядди тяйининдя щеч бир ролу олмамышдыр. Бу сябябля Кейнсин фаиз нязяриййяси тамамян пул мигдарына ясасланан чалышмадыр. Цмумиййятля, фаиз hядди, йыьымла инвестисийаны бир-бириня
бярабярляшдириб və тянзимляйян бир функсийайа маликдир. Беляликля, игтисади ядябиййатларда ян чох мцзакиря едиляын мювзу
фаиз nязяrиййясидир. Эюрцнцр ки, бу сябябя эюря, дцнйа цзря
мяшщур игтисадчы Кейнсин мяшщур китабы «Мяшьуллуг, фаиз вя
пулун нязяриййяси», онун фаиз нязяриййясиня эюсtəрдийи мараг
вя диггятдян ясасланырды.
Tobbinin Portfel nəzəriyyəsi. İnsanlar sərvətlərini çeşidli
investisiya aktivləri arasında bölüşdürdükləri mövcuddur.
Bina, ərazi kimi daşınmaz əmlak, istiqraz, aksiya, xəzinə bonu
və b. çeşidli sərvət ünsürləri insanların сечимlərinə bağlı olaraq
dəyişməkdədir. İnsanlar bu dəyişik sərvət ünsürlərini dəyərləndirərək özlərinə görə qarışıq bir portfel hazırlamaqdadırlar.
Tobбinə görə, insanlar мцхтялиф sərvət aktivləri seçim edərlər,
bunlar gəlirlikləri yanında, risklərini də hesaba qatmaqdadırlar. İnsanlar beləliklə risk və gəlirlərinin hesabını apararaq, dəyişik sərvət hisslərindən meydana gələn optimal bir portfel
düzəltməkdədirlər. Tobinin portfel və ya portfel seçimi nəzəriyyəsinə görə iqtisadi subyektlər finans və real aktivlərdən
ibarət olan portfelləri düzəldərkən risk və gəlirliyi göz önündə
tutmalıdırlar.
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Беляликля, fаиз–базар игтисадиййатында сабитлийин формалашмасында чох юнямли функсийайа маликдир, йяни эялирлярин - йыьым вя йа истещлака истигамятляндирилмясини тясбит едяр.Фаиз –
пулун кираланмасы гаршылыьында тяляб едилян дяйярдир.Бурада
елан едилян фаизляр номинал фаизлярдир.Йяни иллик инфласийа
дяряъяси %10 олдуьу щалда, номинал фаиз %10 елан едилян
активин реал фаизи сыфырдыр. Пул вя капитал базарларында ня гядяр
финанс аляти вар ися, о гядяр фаиз дяряъяси вардыр.Фаиз дяряъясинин
мцддят структуру малиййя активляри иля ялагядар олдуьуна эюря,
фаиз дяряъяляринин структуруну мцяййян едян амиляр ашаьыдакы
шякилдя сыралайа билярик:
1. финанс активинин мцддяти;
2. финанс активi iля ялагядар верэи тятбиги;
3. финанс активлярlə ялагядар чыхабиляъяк
4.финанс активин маркетоложи дяряъяси.
Фаизляри чешидли шякиллярдя тящлил етмяк мцмкцндцр:
1. инвестисийа алятляриня эюря;
2. мцддятиня эюря (гыса мцддятли, орта мцддятли, узун
мцддятли);
3. структуруна эюря (садя, мцряккяб кими);
4. пул ващидиня эюря (манат, доллар вя диэяр валйуталар);
5. сатын алма эцъцня эюря (реал фаиз, номинал фаиз);
6. яля кечян эялирлийя эюря (брут, нет).
Пул вя капитал базарларында ня гядяр финанс аляти вар ися, о
гядяр фаиз дяряъяси вардыр.Бцтцн бу финанс алятляри мцхтялиф фаиз
дяряъяляри тятбиг едир:
1. мцддят структурлары;
2. риск мювзулары;
3. верэи дяряъяляри;
4. икинъи базарларда ямялиййат эюрмя габилиййяти
Фаиз дяряъяляринин структуруну мцяййянляшдирян ян
юнямли амил, дювлят гиймят гиймятли каьызларынын мцддяти вя
эялирлийидир.Фаиз дяряъяляри иля финансал активлярин мцддяти
арасындакы ялагя, эялирлик яйриси васитяси иля тящлил едилир вядюрд
фяргли эялирлик яйриси вардыр:
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1.мцддят узандыгъа фаиз дяряъяси артмагдадыр. Буна
артым эялирлик яйриси дейилир.
2.мцддят узандыгъа, фаиз дяряъяси дцшмякдядир.
3.мцддят ня олурса олсун фаиз дяряъяси дяйишмямякдядир;
4.мцддят узандыгъа илк яввялляр фаиз дяряъяси артмагда,
даща сонра ися азалмагдадыр.
Fаиз нисбятиня тясир едян амилляр (ликвидлик, гиймятляр, эялир
вя эюзлянилян инфлйасийа) тящлил едилмишдир. Инфлйасийа эюзлямя
тясири (Фишер тясири) проблемини игтисад елминдя илк дяфя И.Фишер
арашдырмыш вя буну садя бир бярабярликля ачыгламышдыр, йяни,
н=р+и;
н-номинал фаиз дяряъяси, р-реал фаиз дяряжяси, иэюзлянилян инфлйасийа сявиййяси.

83

FƏSİL 19. İNFLYASİYA VƏ FAİZ HƏDLƏRİ
ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏRİN NƏZƏRİ
YÖNLƏRİNİN TƏHLİLİ
Faiz hədləri iləəlaqədar nəzəri çalışmalarının hamısında
real faiz dərəcələri diqqətə alınmaqdadır. Bu faiz hədləri,
gələcək inflyasiya səviyyəsini də nəzərə alan nominal faiz
hədlərindən fərqlidir. İstər iqtisadi artım, istər də «Konyuktura dalğalanmalar» və istərsə də «iqtisadi vahidlərin investisiya,
yığım və ya qiymətlər mövzularındakı davranışları»real faiz
hədlərini müəyyən etmədə təməl faktorlardır.
Fişer nəzəriyyəsində inflyasiya və faiz dərəcələrinin
arасындакы münasibətляринин təhlili. Real faiz hədləri ilə nominal
faiz hədləri arasındakı münasibəti aşağıdakışəkildə göstərə
bilərik (Real və nominal faiz hədləri mövzusunu ilk dəfə Fişer
арашдырмышдыр). R=Н-И. Р-real faiz dərəcəsini, Н- nominal faiz
dərəcəsini, И- gözlənilən inflyasiya səviyyəsini göstərməkdədir.
İlk dəfə faiz və inflyasiya arasındakı münasibəti Fişer
tədqiq etmişdir. Fişerя эюря real faizə iki амил тясир едир. İlk
amil subyektiv xarakterdə olub, insanların bu günkü və
gələcəkdəki istehlak imkanları mövzusundakı tərcihlərini daxil
edir. Buna görə insanlar təməldə daima istehlak ilə yığım
arasında bir tərcih yapmaqdadır. İnsanların əksəriyyəti içində
bulunan dönəmdəki istehlakı gələcək dönəm istehlakına сечим
edər. Buna pozitiv zaman сечими deyilir. Bu günkü istehlakın
tərcih edilməsi, yığımı ertələmək və dolayısı ilə gələcək dönəm
istehlakın düşürülməsi anlamına gəlməkdədir. Müəyyən bir
faiz qarşılığında bu günkü istehlakı ertələyən iqtisadi vahidlər
daha çox istehlak imkanınıəldə edir. Demək ki, iqtisadi vahidlər bu günkü və gələcək dönəmdəki istehlak səviyyələri
arasında bir сечим qarşısında bulunmaqdadır. Bu durumda,
iqtisadi vahidlərin bu günkü və gələcək щал istehlak miqdarları
iləялагяли сечимиni bazardakı faiz hədlərini билдиряcəkdir.
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Yüksək faiz hədləri, irəlidə daha çox istehlak fürsəti saxlayacağıüçün, cari dönəm istehlakı formaлашдыраcaq və nəticədə
yığımları artıracaqdır. Faizlərə təsir edən digər амил isə,
verimlilikdir.
Təşəbbüskarlar, етдикляри xərcləmələrin üzərində bir gəlir
saxladıqları müddətcə verimli investisiyada bulunmuş olacaqlar və verimlilik artdıqca da investisiya layihələrini və fond
tələblərini artıracaqlardır. Digər şərtlər dəyişmədiyi müddətcə
düşük fond maliyəti verimlıliyini artıracaq və dolayısı ilə gəliri
düşük olan investisiya layihələri dövrəyə girə biləcəkdir. Beləliklə, verimlilik və tutumluluq, fond təklif və tələbinə təsir edəcəkdir.
Fişerə görə fərdlər borc almaq, borc vermək, investisiya
qoymaq və ya investisiyalarını təkrar likvid varlığa dönuşdurmək kimi davranışlara gəlir axımlarını dəyişdirmək imkanına
malikdir. Fişerə görə fərdlər, müəyyən bir faiz həddi ilə pullarını borc verməyə qərar verir ikən, o anda bir miqdar istehlak
yapmaq yerinə, gələcəkdə nə qədər daha çox real istehlak qoya
biləcəklərini hesaba alarlar. Yəni, fərdlərin yığımları iləялагядар qərarlarını nəzərdə tutulan real faiz həddi müəyyən edər.
Bunun kimi firmalar istehsalı maliyyələşdirmək üçün borc pul
aldıqları zaman, önəmli olan nominal faiz dərəcəsi deyil, gözlənilən real faiz dərəcəsidir. Fişer nominal faiz dərəcəsi ilə qiymət yüksəlişləri səviyyəsi arasında pozitiv bir korelласийа qurmaqdadır. Fişer, inflyasiya dönəmində faiz dərəcələrinin qiymətlərin artma səviyyəsini dайандыра biləcəyini ifadə etmişdir.
Qiymətlərin artımı real faiz dərəcəsini düşürən bir olaydır. Faiz
hədlərindəki artım, qiymət artımları ilə eyni səviyyədə olursa,
bahalılıq durur. Faiz dərəcəsinin inflyasiya sürətinə ayarlanması ilə spekulyasiyasıəməliyyatından qazanmaq imkanına və
yüksək borclanma tendensiyasına son qoyular. Ancaq faiz
hədləri yüksəlirkən pul təklifı də genişlənməyə davam edərsə, o
zaman qiymət artımlarının qarşısını almaq mümkün
olmayacaqdır.
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Knut Wiskselə görə faiz hədləri ilə qiymət səviyyəsi
arasındakı münasibət. Wisksel, pul təklifindəki artımın bazar
faiz həddini düşürə biляcəyini, bunun da investisiyaları
stimullaşdıracağını və nəticədə istehsal tempinin yüksələcəyini
irəli sürmüşdür. Wisksel, qiymət və faiz hədlərindəki dalğalanmaları açıqlamaq məqsədi ilə pul haqqında nəzəri bilgilərə işıq
saçmışdır. Wisksel, iki çeşid faiz həddi qavramını açıqlamışdır.
Bunlardan birini тябии faiz həddi, digərini isə bazar faiz həddi
olaraq ifadə etmişdir. Тябии faiz həddi investisiya tələbi ilə yığım
təklifini bir-birinə bərabərliyini, bazar faiz həddi isə banklar
tərəfindən müəyyən edilən faiz həddini göstərməkdədir. Wisksel, тябии faiz bərabərliyi pozulduğunda iqtisadiyyatın inflyasiyanın təsiri altında ola biləcəyini və deflyasiya şərtləri ilə
qarşılacağını təhlil etmişdir.
Wisksel təhlilində, bazar faiz həddi, тябии həddin üstündə
tutulduğu təqdirdə, yığımlar investisiyalarıüstələyəcəkdir.
Wisksel, tarazlıq durumunda, pul təklifı ilə qiymətlər arasında
doğrusal bir münasibəti qəbul etməkdədir. Wiskselə görə, borc
verilə bilян fond təklifı ilə borc verilə bilян fond tələbinə görə təşkil edilən kredit faiz dərəcələrinin (bazar faiz dərəcələri)
sərmayənin gəlirlərinə bağlı olub, real yığım və real investisiya
bərabərliyini saxlayan təbii faiz nisbətlərindən düşük (ya da
yüksək) olması məcmu tələbi artıraraq (ya da azaldaraq) qiymət
səviyyəsinə təsir etməkdədir. Beləliklə, Wisksel bəsit miqdar nəzəriyyəsinin pulun iqtisadiyyatın real sektorunun təsir etmədiyi
yolundakı düşüncəsinə qatılmamaqda, bankların izlədikləri
kredit siyasətləri ilə iqtisadiyyatın real sektorunun da
təsirlənəcəyini ortaya qoymaqdadır.
Keyns nəzəriyyəsində inflyasiya və faiz ялагяляринин təhlili.
İnflyasiya məcmu təklifin tələbi qarşılaya bilməməsi ilə ortaya
çıxmaqdadır. Effektiv tələb, tarazlıq məşğulluq səviyyəsində
məcmu təklifdən çox ola bilməkdə və ya məcmu təklif məcmu
tələbi qarşılayamamaqdadır. Məcmu tələbin, məcmu təklif imkanlarının üstündə olması durumunda inflyasiya olayı ortaya
çıxmaqdadır. Ancaq faiz hədlərindəki artım, məcmu xərcləmələ86

rinin investisiya xərcləmələri üzərində neqativ təsir səbəbi ilə azaldacaqdır. Keynsin nəzəriyyəsində faiz hədləri pul bazarında
müəyyən edilirdi. Yəni pul təklifi və pul tələbi faiz hədlərini
müəyyən edirdi. Bu səbəblə pul bazarındakı bir dəyişkənin, məsələn, pul təklifinin artması və təklif çoxluğu yaratması faiz
dərəcələrini düşürəcəkdir. Məcmu tələbin mal bazarında artması
pul bazarında tələb çoxluğu yaradacağından faiz hədləri
yüksələcəkdir. Keyns modelində inflyasiya, başlanğıcda pul
iləəlaqədar olaraq ortaya çıxmaqdadır. Ancaq inflyasiyanın
davamı, pul və mal bazarı ilişkisi səbəbi ilə pul təklifinin davamlı
artımına bağlı olmaqdadır.
Patinkin təhlilində pul, faiz və real ankes təsiri. Patinkin,
Puqo kimi, iqtisadiyyatdakı məcmu tələbin, iqtisadiyyatdakı
məcmu sərvətin təsirləndiyi nöqtəsindən hərəkət etmişdir. İqtisadi
vahidlərin toplam sərvəti yüksəldiyi təqdirdə, iqtisadiyyatda
məcmu xərclərə təsir edəcəyini qəbul etməkdə idi.Patinkinin
qurduğu ən önəmli ялагяли «mal bazarlardakı dəyişiklik malların
təklif və tələbi» ilə pul tələbinin və iqtisadiyyatdakı ankeslərin
(ankes-iqtisadi vahidlərin istifadəüçün hazır tutduqları satın alma
gücüdür, tutulan pulun satın alma gücü) real dəyərindən bağlı
olmasıdır.
Patinkin
modeli
iqtisadiyyatıüç
makro
bazar
çərçivəsindəтядгиг едир:
1. İlk bazar, mal bazarıdır. Bu bazarda fərdlərin real istehlak xərcləri; real gəlirin, faizin və sərvətin bir
funksiyasışəklindəələ alınır. Bu aspektdən yanaşsaq inflyasiya
prosesində qiymətlərin artması (və ya azalması) halında, istehlakın düşəcəyi (artacağı) nəticəsində ortaya çıxmaqdadır.
2. II bazar, əmək bazarıdır. Bu bazarda təklif və tələbi,
real əmək haqqlarınдaнасылы olaraq ələ alınır.
3. III bazar pul bazarıdır. Bu bazarda faiz hədləri, nominal
gəlirdən və nominal pul miqdarından асылы bir şəkildəələ alınır.
Nominal gəlir yüksəldiyindən pul tələb və dolayısı ilə faizlər
yüksəlir.
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Məcmu pul miqdarındakı bir artım, mütləq uzun dönəm
faiz hədlərində bir dəyişikliyə yol olmaz. Tələb edilən pul miqdarı
faiz həddinə bağlıdır, ancaq faiz nisbətləri yalnızca pul miqdarına
deyil, qiymətlərə də bağlıdır. Qiymətlər isə iqtisadiyyatdakı
məcmu pul miqdarının artmasından müəyyən bir müddət sonra
eyni nisbətdə artaraq «real durumu» və uzun мцддят tarazlıq faiz
nisbətini dəyişdirməz. Əgər iqtisadiyyata yeni pul дахил едилдикдя
bütün maliyyə aktivləri və pul ankesləri eyni və tək bir nisbətdə
artırsa, əgər bütün qiymətlər və maaşlar əsnək isə; əgər прогнозларəsnək deyilsə (və ya dəyişməz isə) bu durumda mövcud pul
miqdarındakı bir artım, pul vahidindəki bir dəyişiklikdə olduğu
kimi, faiz nisbətinə də təsir etməyəcəkdir. Patinkin real pul miqdarındakı bir dəyişiklikliyin tələb üzərindəki təsirini «real ankes
təsiri» olaraq гиймятləndirilmişdir. Patinkin qısa dönəmdə pulun
faiz nisbəti üzərində təsirin ola biləcəyini, qiymət artımlarının real
ankes təsiri kanalı ilə faiz nisbətlərini yüksəldə biləcəyini qəbul
etməkdədir.
Frdmеnın təhlili. Pul miqdarındakı dəyişmələrin faiz
nisbətləri üzərindəki təsirini Milton Fridmen üçə ayırmışdır:
• Likvidlik və onun təsiri;
• Gəlir və qiymət səviyyəsi təsiri;
• İnflyasiya təsiri.
Likvidlik təsiri pul miqdarındakı bir dəyişmənin, faiz
nisbətlərində səbəb olduğu başlanğıcdakı qısa müddətli təsiri
ifadə etməkdədir.
İkinci bir təsir olaraq gəlir və qiymət səviyyəsi təsiri ortaya çıxmaqdadır.Nəğd ankesləri artdıqca, fərdlərin digər aktivlər əldə etmə yolundakı təşəbbüsləri, bu aktivlərin qiymətlərini yüksəldib, faiz nisbətini düşürür. Bu durum, xərclərdə bir
artım gətirəcəkdir. Gəlir və xərcləmə nəzəriyyəsinə görə biznesə yönəlik investisiya həcmi artacaqdır.
Milton Fridmenin üzərində durduğu bir başqa təsiri də
inflyasiya gözləmələr təsiridir. Bu təsir İrvinq Fişerin adı ilə sıx
bir şəkildə bağlı bulunmaqda onun statistik olaraq araşdırdığı və
«Qibson paradoksu»nu açıqlamaq məqsədi ib ortaya чыхарdığı
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təsiri göstərməkdədir. «Qiymətин gözləмя təsiri» bu şəkildə
açıqlamaq mümkündür. Qiymətlərin ildə 2% nisbətində artdığı və
fərdlərin bu artımın davam edəcəyini inanmaları, əldə nəğd
olaraq pul tutmanın maliyyəti yüksəldəcəkdir. Bu səbəblə fərdlər,
gəlirlərinə görə daha az miqdarda ankes tutmaq istəyəcəklərdir.
Strukturçуların inflyasiya тящлилляри və faiz. Beynəlxalq Pul
Fondu ilə Birləşmiş Millətlər Тяшкилатынын Latın Amerikaсы
реэиону цзря iqtisadi komissiyasıиля arasındakı anlaşmazlıqlar bu
iki görüş arasındakı fikir ayrılığı nəticəsində ortaya çıxmışdır. Strukturalçılara görə inflyasiyanın səbəbləri daha çox iqtisadiyyatın təməlindəki axsaqlıqlarla əlaqədardır. İnflyasiyanın davamlılıq və yayqınlıq qazandığıölkələrin ortaq özləlliklərindən бири ilki, ölkəəhalisinin böyük əksəriyyətinin az gəlirli qruplardan təşkil
edilməsidir. Az gəlirli qrupların marжinal istehlak tendensiyaları
yüksək olduğundan əldə edilən gəlirin böyük bir hissəsi istehlak
xərcləmələrinə getməkdədir. Buna qarşılıq bu istehlaka cavab
verəcək ölçüdə istehsal yetərli deyildir. İstehlak xərcləmələri və tələb artarkən yerli məhsul təklifınin yetərli əsnəkliyi göstərərək tələbi qarşılayacaq səviyyəyəçatmaması, tələb ilə təklif arasındakı
kəsirin artmasına səbəb olmaqdadır. Ölkədəki sərmayə və texnik
bilgi yetərsizlikləri kimi ünsürlər də az inkişaf etməkdə olan
toplumlarda təkliflərdə darboğazlara yol açmaqdadır. Bu ölkədəki kredit faizlərinin yüksəkliyi yeni investisiyaların qoyuluşuna
mənfи təsir göstərəcək və nəticədə təklif yetərsizliyinə mənfi təsir
göstərəcəkdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracatı bir neçə
təməl maddəyə dayanmaqdadır. Sənayeləşmə diversifikasiya
siyasəti yoxdur. Bundan başqa dövlət xərcləmələrini qarşılayacaq
maliyyəмянбяляри isə olduqca yetərsiz qalmaqdadır. Vergi sistemindəki struktural pozuntular və vergi yığımındakı güclüklər
dövlət gəlirlərinin artırılmasına maneçilik törətməkdədir.
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FƏSİL 20 . YIĞIM - İNVЕSTİSİYA ƏLAQƏSİ
Yığım- investisiya əlaqəsi. Hər hansı bir ölkədə iqtisadi
vahidlər (ev idarələri, şirkətlər və dövlət) gəlirlərinin hamısını
istehlak xərclərinə yönəltmirlər. Onlar gəlirin bir hissəsini yığıma
və ya investisiyaya ayırırlar. İqtisadi vahidlərin ən vacib
məqsədlərindən biri də gündəlik istehlak ehtiyaclarını artırmaqdır. Ancaq iqtisadi vahidlərin bugünkü istehlaklarını artıra bilmələri üçün gələcəkdəki istehlak imkanlarından daha çox fədakarlıq etməyə hazır olmaları lazımdır və ya eyni ifadəni tərsinə
söyləsək, şəxslərin bu gün müəyyən bir istehlak miqdarından əl
çəkmələri onlara gələcəkdə, bu gün əl çəkdiklərindən daha çox
həcmdə istehlak imkanı vəd edir. Bu çoxluğu isə faiz həddi müəyyənləşdirir. Məsələn, bir şəxsin bugünkü 100 manatlıq istehlakından əl çəkməsi ona bir il sonra 120 manatlıq istehlak imkanı təmin edirsə, deməli, faiz nisbəti 20%-dir (inflyasiyanı nəzərə almadan).
Ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkənin iqtisadi artımı o ölkədə
yaradılan xalis real aktiv investisiyaların cəminə bağlıdır. Bu
aktiv investisiyanın малиййя мянбяйи isəölkə daxilində cəlb
edilmiş yığımlar iləölkə xaricindən gətirilən sərmayə fondları
təşkil edir. Yığım ilə investisiya arasında qarşılıqlıəlaqə vardır.
Yığım olmadan investisiyanın gerçəkləşdirilməsi mümkün
deyildir, eyni zamanda investisiya imkanları vəşəraiti olmadığı
halda, iqtisadi anlamda yığımın da toplanınası qeyrimümkündür. Modern iqtisadi sistemlərdə, yığım sahibləri ilə
investisiya qoymaq istəyənlər, adətən, müxtəlif şəxs və ya qruplardır. Bu səbəblə də müəyyən kəsimlərin planladıqları və
gerçəkləşdirdikləri yığımların toplamı ilə başqa kəsimlərin
planladıqları investisiyaların toplamının bərabər olması,
gerçəkləşməsi ideal sayıla biləcək bir haldır.
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Ümumiyyətlə, ölkənin iqtisadi artımı yığım (investisiya)
miqdarına bağlıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr yoxsul olduqlarından, onların yığımları da azdır. Sadəcə bu yığımlara əsaslanıb
investisiya qoymaq ölkənin iqtisadi артымыны təmin edə bilməz və
ya yetərli olmaz. Bu səbəbdən də inkişaf etməkdə olan ölkələr
ölkənin iqtisadi böyüməsini sürətləndirmək məqsədi ilə xarici sərmayədən
(xarici
yığımlardan)
yararlanmaq
istərlər.
Ümumiyyətlə, xarici sərmayə bir ölkəyə: özəl xarici sərmayə
investisiyası və xarici kredit olmaqla iki formada gəlir.
Yığımı və investisiyanı stimullaşdıran amillər. Yığımfərdin
pul gəlirinin istehak üçün sərf edilməmiş hissəsidir. Şəxslərin
məlum bir dönəmdəəldə etdiyi cari gəlir (C) iki bölümdən
ibarətdir: yığım (T) və cari xərclər (H). Bunu riyazi şəkildə belə
göstərmək olar: C = T + H.
Cari gəliri sabit olaraq qəbul etsək, o zaman şəxslərin
yığımı cari xərclərin böyüklüyünə bağlı olacaqdır. Cari xərclərin
toplamının cari gəlirə bərabər olduğu və ya bu gəlirdən yüksək
olduğu bir halda şəxsi yığım sıfır və ya mənfi olur. Hər hansı bir
ölkədə toplanan yığımın qaynağışəxs və qurumların gəlirləridir.
Yığım qabiliyyəti şəxsin gəlir səviyyəsinə bağlıdır.
Yığım etmə arzusu haqqında isə müxtəlif amillərdən söz açıla
bilər:
1.gözlənilməyən bir hadisəyə qarşı xərclərə hazır olma
(xəstəlik, ani fəlakət və s.);
2.irəlidə həyata keçiriləcək böyük xərclər üçün bu gündən
pul yığmaq (səyahətəçıxma, ev və ya avtomobil alma, uşaqlarının
məktəb xərclərini maliyyələşdirmək və s.);
3.bir işqurma məqsədini gerçəkləşdirmək üçün hazırlıq
görmə;
4.finans varlığıəldə etmə arzusu;
5.yüksək bir gəlirə sahib olma arzusu.
Klassik və neoklassik iqtisadçılara görə yığım faizin bir
funksiyasıdır. Yüksələn faiz qiyməti, yığım meylini artıraraq
məcmu yığım həcmini şişirdir. Faiz nisbətində azalma isə yığım
həcmində azalmaya yol açır.
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Инвестисийа definisiyası və investisiyanın stimullaşdırılmasına
təsir edən amillər. Щяр щансы бир дюнямдя игтисадиййатда истещсал едилян мящсулун (оутпут) йени гурулушлар, йени дайаныглы
тяъщизат вя инвентардакы дяйишмяляр шяклиндяки гисминин дяйяриня инвестисийа дейилир vəya iнвестисийа, эяляъякдя истещлакы
артыра билмяк мягсядиля буэцнкц истещлакы азалтмаьы ваъиб
эюрцлмякдядир. Гейд едяк ки, дахили вя хариъи капитал инвестисийалары практикайа кечирилиш шяклиня эюря ики ъцр ола биляр. Беля
ки, инвестисийанын йатырылдыьы дашыныр гиймят вя йа мадди дяйяр
йа илк дяфя йарадылыр, йа да даща юнъядян мювъуддур. Дахили вя
хариъи инвесторун бир юлкядя фабрик инша етдирмяси вя йа йени
чыхардылан щисся сянядини (сящми) сатын алынмасы биринъи, даща
юнъя инша едилмиш олан бир фабрикин сатын алынмасы вя йа капитал
базарында алым-сатым предмети олмуш бир дашыныр гиймятин
мцлкиййятинин ялдя едилмяси ися икинъи група мисалдыр. Даща
юнъя гурулмуш олан бир фабрикин хариъи сярмайядар тяряфиндян
алынмасы, йенилямя вя йа эенишлямя мягсядли ола биляр. Бунунла
бярабяр, мювъуд бир фабрик, бина вя йа тясисин сатын алынмасы,
фярди олараг инвестисийа олмагла бирликдя, макро-игтисади
нюгтейи-нязярдян инвестисийа сайылмаз. Чцнки бу ямялиййат,
яэяр йенилямя вя эенишлямя мягсядли инвестисийа дейился, йяни
истещсал капаситясини артырмырса, садяъя олараг мювъуд тясисин ял
дяйишдирмясини тямин етмякдядир. Ейни шякилдя, сящм, финансман боnoсу, хязиня бонoсу, дювлят истигразы кими финансал варлыгларын сатын алымы да, игтисади мянада, инвестисийа сайылмаз;
бу инвестисийалар finans инвестисийаларыдыр. Бурада ялавя бир
дяйяр йарадылмадыьы кими, фярд садяъя олараг ялиндяки варлыьын
шяклини дяйишдирмякдядир.
Цмуми олараг инвестисийаларын ашаьыдакы шякилдя тясниф
етмяк мцмкцндцр: етцд-пройект инвестисийалары; йени инвестисийалар;фяалиййяти давам етдирмя вя йенилямя инвестисийалары; експансийа инвестисийалары; тамамлама вя чятин ситуасийалары
ачмаг цчцн екстремал инвестисийалар; модернляшдирмя вя
тякмилляшдирмя инвестисийалары; арашдырма-инкишаф етдирмяк
(research and development R&D) инвестисийалары.
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İqtisadiyyatda gəlir və məşğulluğu artıran təməl ünsur olan
investisiya anlayışına, bəzi hallarda yanlış tərif verilir. Məsələn,
mövcud bir fabrikin, bir ərazi və ya tarlanın satın alınması xalq
arasında investisiya adlandırılır. O isə, bu kimi xərcləmələrdə
iqtisadiyyatda yeni bir istehsal gücü təşkil etmir, sadəcə mövcud
mal və xidmətlər bir əldən başqa ələ keçir. Mövzuya mikrosəviyyədə baxsaq, bu hadisə mövcud bir fabrikə satın alan şirkət
baxımından bir investisiyadır. Ancaq mаkrosəviyyədə düşünsək
bunun bəsit bir əldən-ələ dəyişmə olduğunu görərik. Bunun kimi,
qiymətli kağızların satın alınınası halı da investisiya çərçivəsi
xaricindədir. Səhm, istiqraz satın alan şəxsin etdiyi xərcləmə də
bir investisiya xərcləməsi deyildir. Buna iqtisad dilində (ingiliscə
placement) playsmant deyilir, yəni playsmant sadəcə mövcud
yatırımların əldən-ələ keçməsidir, yeni bir investisiya deyildir.
İnvestisiya isə sadəcə sərmayə həcminə qoyulan əlavə kapitaldır.
Пласман мювъуд инвестисийаларын ял дяйишдирмясидир, йяни
бир инвестисийа дейилдир. Адятян, сянайеляшмиш юлкялярдя пласман öncədən buraxılan аксийалара гойулan vəsaitdir.
Bunların alqı-satqısı iqtisadiyyatda mövcud istehsal
gücləri üzərindəki mülkiyyət haqqının bir əldən başqa ələ
keçməsindən savayı bir şey deyildir. İqtisadi anlamda investisiya fondların sərmayə mallarına (real varlıqlara) yönəlməsidir.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkədə yığımın həcmi real investisiyalar təşkil edir, real investisiyaların həcmi isə bu
investisiyaların gerçəkləşdirilməsi üçün yetərli fondların olmasına, digər bir ifadə ilə desək, yığım fondlarının axtarılmasına
bağlıdır. Real varlıq investisiyaları yenidən qurmaya və
istehsal gücünün artımına yönəldilmiş investisiyalardır.
Ümumiyyətlə, iqtisadçıların sərmayənin
marjinal
təsiriadlandırdıqları və finans nəzəriyyəsində daxili səmərə vermə nisbəti (internal rate) olaraq tanınan investisiyanın
səmərəlilik nisbəti, şübhəsiz investisiyaya yönəlik planların
qərara alınınasında önəmli faktlardır.
İnvestisiyanın stimullaşdırılmasının 2 önəmli amili vardır:
1.investisiyanın gəlirlilik nisbəti;
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2. investisiyanın finans qaynaqlarının orta xərcləri.
İnvestisiyanın səmərəliliyi investisiya mövzusuna ölkə
iqtisadiyyatının ehtiyac hiss etməsi, başqa sözlə desək,
investisiyanın qoyulacağı iş sahəsində bir təklif və tələb
tarazlığın tapılması ilə yaxından əlaqədardır. Sərmayə xərcləri
isə finansal bazarlarda təşkil edilən borclanma vəözəl
fondlarının xərcləri ilə investor şirkətin özəl şərtlərinə bağlı
olaraq az və ya da yüksək səviyyədə təşkil edilə bilər.
Finans bazarında fondların xərclərinin aşağı və ya yuxarı
səviyyədə olmasına təsir edən başlıca amillər: Mərkəzi Bankın
apardığı pul siyasəti vəölkə iqtisadiyyatının yığım potensialı və
onun kapital bazarındaкы фяалиййятининəhatə dairəsi тяшкил едир.
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FƏSİL 21. KREDİT SİSTEMİ
Yığım və investisiyanın müxtəlif şəxslər tərəfindən həyata
keçirildiyi bir toplumda yığımların investisiyaya трансфотмасийасы, kredit sisteminin varlığını meydana çıxarır. Kredit sistemi şirkət və fərdlərdən əmanətləri (depozitlər) cəlb edir və toplanmış vəsaitləri sonradan dövlət, şirkət və fərdlər arasında yenidən bölüşdürür. Beləliklə, öz vəsaitlərini təklif edən
əmanətçilər (kreditorlar) və bu vəsaitlərə ehtiyacı olanlar
(borclular) kimi iki qrup yaranır.
Kredit sisteminin ən vacib çalışma mexanizmi borclama
və borcverməəməliyyatlarını asanlaşdırmaq və nizamlı bir
şəkildə işləməsini təmin etməkdir.
Kredit sisteminin strukturuna təsir edən başlıca amillər:
1. Qurumların sayı vəölçüləri;
2. Təklif edilən xidmətlərin xüsusiyyəti;
3. Sektora giriş vəçıxışşərtləri (mobilitə);
4. Иstehsal, marketinq və istehlak proseslərinin xüsusiyyətləri (şəffaflıq);
5. Texnoloji dəyişikliklər;
6. Qanun dəyişiklikləri;
7. Müştəri seçimləri;
8. Faiz nisbəti;
9. Qloballaşma və qiymətli kağızların geniş istifadəsi.
Finans vasitəçilərinin hər növünün öz fəaliyyət dairəsi və
xidmət sferası olsa da onlar arasında kəskin rəqabət şəraiti hökm
sürür. Finans vasitəçilərinin ölkə iqtisadiyyatında və fond axınında rolu həm mütləq, həm də nisbi mənada xeyli dəyişməkdədir.
Artıq tarixən qədim finans vasitəçiliyi olan banklar öz yerlərini
digər finans qurumlarına verməkdədir. Finans aktivləri içərisində
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pensiya fondları və qarşılıqlı fondların xüsusi çəkisi artmaqdadır.
Bu proses əsasən dezintermediasiya prosesi ilə bağlıdır. Banklar
getdikcə investisiya institutları tərəfindən sərmayə bazarından sıxışdırılmaqdadır.
Bank sistemi ikipilləli təşkil olunur. Ölkənin kredit
sisteminin mərkəzində duran Mərkəzi Bank “Banklar Bankı”
kimi çıxış edir və ona iqtisadi baxımdan bir çox vəzifə və
fünksiyalara verilmişdir. Hər şeydən əvvəl, Mərkəzi Bank son
kredit instansiyasıdır. Qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqdan
istifadə edərək bank sistemini tənzimləyir, onların iqtisadiyyata təqdim etdiyi kreditləri və depozit qəbulunu dolayı yolla
müəyyən edir. Mərkəzi Banklar dövriyyədəki nağd pulun emitentidir və iqtisadiyyata pul təklifinin əsasını təşkil edən pul
bazasınıəlində 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.
Finans vasitəçiləri - finans qurumlarına vasitəçilik deyilməsinin səbəbi fond transferini saxlamaq məqsədi ilə yığım sahibləri
ilə borclular arasında tam bir transfert vəzifəsi görməsindədir. Bu
qurumlar özləri əmanət qəbul edir və bu əmanəti kredit halında
ehtiyacı olanlara verərək fond axtarma prosesini tamamlayırlar.
Vasitəçilər əldə etdikləri fondların istifadəsinə görə müəyyən bir
komisyon ödəyirlər, özləri dəəmanətləri kreditəçevirdiklərinə
borclulardan bir komissyon tələb edirlər. Bu ikisinin arasındakı
fərq qurumun mənfəətini təşkil edir. Vasitəçilər pul axtaranla
pula ehtiyacı olanlar arasında vasitəçilik edir və müvəqqəti sərbəst pulları istifadəçilərin sərəncamlarına transformasiya edirlər.
Vasitəçi qurumlardan ən önəmlisi fərd və qurumların
yığımlaрыnın əmanət formasında toplayan “əmanət qəbul edən
qurumlarıdır". Bu qurumlarda yığımları ilə bazardakı fond
təklifini qarşılayan (fond çoxluğuna sahib olanlar) və bazardan
fond tələbində olaraq fond kəsirlərini finans etmək istəyən (fond
kəsiri olanlar) iştirakçılar yer alır. Əmanət qəbul edən qurumlar,
fond çoxluğuna sahib olanlardan "əmanət" adı altında fond
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qəbul edər və qiymətli kağız alışı və kredit satma yolu ilə fond
kəsiri olanlara fond təmin edirlər. Bu əməliyyatların finans
bazarlarında rəğbət görməsinin səbəblərini aşağıdakışəkildə sıralaya bilərik:
1. fond çoxluğuna sahib olanların yığımlarınıəmanət
formasına çevirmək;
2.əmanətlərdən saxlanan fondların tələblərə uyğun şəkildə
paketləmə və marketinqini həyata keçirirlər. Beləliklə, fond kəsiri
olanların ehtiyac duyduqları miqdar və müddətlərdə kreditlərin
сатышыныnı gerçəkləşdirirlər.
Finans bazarlarındakıəmanət toplayan qurumları: kommersiya bankları,kredit ittifaqları,əmanət bankları, əmanət və kredit
birlikləri və pочт-bank qurumlarıolmaqla beş qrup altında toplaya
bilərik.
Depozit institutu olan kommersiya bankları, demək olar
ki, bütün ölkələrdə iqtisadiyyatın finansmanıüçün başlıca mənbədir. Banklar fiziki şəxslərdən, firmalardan, dövlət orqanlarından tələb edilənədək və müddətli hesablar qəbul edir vəöz
növbəsində onları kredit olaraq təqdim edir və ya ayrı-ayrı iqtisadi subyektlərin qiymətli kağızlarını yerləşdirir, investisiyaların
həyata keçirilməsində iştirak edir.
Kommersiya banklarının fəaliyyəti hər bir ölkənin bank
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bəzi ölkələrdə onların fəaliyyətinə daha məhdud hüquqi çərçivədə, bəzilərində isə bir qədər
genişçərçivədə imkan verilir.
Kommersiya bankları topladıqları müddətli və müddətsiz
əmanətlərlə bərabər, dolayı finans alətlər qarşılığında fond
toplayaraq səhm, istiqraz vəçeşidli kredit alətlərinə yatıran finans qurumlarıdır. "Kommersiya bankı" adı bankların ticarətlə yaxından əlaqədar olmasını xəbər verir. Kommersiya bankları qurulduqları ilk günlərdən bəri şirkətlərə kredit verməəməliyyatını həyata keçirirlər. Son illərdə kredit verilən qrupların
sırası genişlənsə də, bu bankların təməl kreditləшdirdikləri
qruplar hələ dəşirkətlərdir. Bütün kommersiya banklarının
başlıca iki funksiyası vardır: borc almaq və borc vermək. Borc
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almaq çox zaman əmanət şəklində, borc vermək isə kredit şəklində ortaya çıxır. Kommersiya banklarının bank sistemi içərisindəən önəmli fəaliyyətlərindən biri də bank pulunu yarada
bilməsidir. Bank pulu banka qoyulan əmanətin məcburi
ehtiyat normalarına ayrılan miqdarıçıxıldıqdan sonra, təkrar
kredit olaraq verilməsi nəticəsində yaranır. Bank pulu çek
sisteminin tətbiq edildiyi ölkələrdə böyük rol oynayır. Kommersiya banklarının fond qaynaqlarını müddətsiz və müddətli əmanət hesabları, Mərkəzи bankın avansları və банкын mənfəəti
təşkil edir. Kommersiya banklarıçoxçeşidli əmanət hesabları
təklif etməklə fond çoxluğuna sahib olanlara xidmət göstərirlər.
Əmanətlərdən təşkil edilən fondlar və həqiqətən verilən
kreditlər və ya qiymətli kağız alımı ilə fond kəsri olanlara fond
transfer edirlər. Kommersiya banklarıəmanət və borcvermə
xidmətləri, fərdlərə, şirkətlərə, dövlət qurumlan tərəfindən
verilən kredit əmanət servisləri kimi, özəl və ya dövlət
sektorlarına xidmət göstərirlər.
Əmanət bankları - ipotekli kreditlər yolu ilə kiçik
yatırımçılara yönəlik borcverməəməliyyatlarında ixtisaslaşmış
qurumlardır. Bu məqsədlə kiçik yığım əmanətləri dəyərləndirilir və bu əlamətinə görəəmanət və kredit birlikləri bir-birinə
oxşardırlar. Əmanət banklarının əsas funksiyası kiçik investorların əmanətlərinin toplanması və bu əmanətlərin iqtisadiyyata yönləndirilməsidir. Bank topladıqları fondların böyük bir
hissəsini müştərilərinə verirkən, bir hissəsini də kredit şəklində
ipotek qarşılığı olaraq inşaat-mənzil krediti kimi kiçik şirkətlərə verir. Əldə edilən mənfəətin 10-15%-i вя йа зяманят
fondunu təşkil edir, qalan hissəsi isəəmanətçilərə faiz formasında verilir. Əmanət banklarında faiz dərəcələri kommersiya
banklarına nisbətən aşağıdır. Əmanət banklarının passivlərini
əmanətlər təşkil edir.
Əmanət və kredit бирликляри (ЯКБ) - kommersiya bankları
ticari kreditlər üzərində ixtisaslaşarkən, əmanət və kredit
qurumları ev, avtomobil kimi istehlak kreditləri sahəsində
ixtisaslaşırlar.Əmanət və kredit birlikləri, xalqları topladıqla98

rıəmanətləri inşaat-mənzil finansmanını axtaran quruluşlar olub,
bu xüsusiyyəti iləəmanət qəbul edən qurumlar arasında yer
alır.ƏKB mənzil tikintisi sahəsinin finansmanı mövzusunda
ixtisaslaşır və bunların xidmətindən başlıca olaraq orta gəlirə
sahib olan fərdlər istifadə edir.ƏKB balansının aktivindəən
böyük payı kreditlər və ipotekəəsaslanan qiymətli kağızlar təşkil
edir (ümumi aktivlərin 70%-i).
Kredit ittifaqları - mənfəət məqsədi daşımırlar və fəaliyyətləri sadəcəüzvləri ilə məhdudlaşır. Kredit ittifaqları daha çox
üzvlərinin istehlak kreditləri ehtiyacına yatırım edirlər.
Azərbaycan Respublikasında "kredit ittifaqları haqqında"
Qanun 2 may 2000-ci ildə qəbul edilmişdir və kredit ittifaqları
könüllü, mənafe əsasında birləşən fiziki şəxslərin, kiçik
sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini
cəmləşdirmək yolu iləözlərinin qarşılıqlı kreditləşdirilməsi üçün
yaratdıqları bank olmayan kredit təşkilatıdır.
Почт-bank qurumları. Avropa ölkələrində poçt sistemi
müəssisələrindəəhaliyə direkt geniş spektirli və keyfiyyətli
bank-maliyyə xidmətləri təklif edilməkdədir. Poçt sistemi
tərkibində bank-maliyyə xidmətlərinin spektrləri aşağıdakılardır:
1. nağd pulların saxlanması və inkassasiya xidmətləri;
2. hesab açmadan pul köçürmələri;
3. korporativ bank xidmətləri (korporativ banking) –
proce maliyyələşməsi, faktorinq və lizinq əməliyyatları;
4. pərakəndə bank biznesi – cari hesabların açılması,
əmanət xidmətləri, istehlak kreditləri, investisiya fondları,
sığorta, ipoteka kreditləri və mobil müшaвirlik xidmətləri;
5. hesablaşma əməliyyatı (transajtion banking) – müştərinin hesabından ödəmələrin köçürülməsi əməliyyatı;
6. plastik kart xidmətləri - debet və kredit kartları;
7. sığorta xidmətləri;
8. yığım və investisiya xidmətləri və kapital bazarında –
aktivlərin meneъmenti.
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Dünya üzrə Poçt-bank fəaliyyətinin üçəsas modeli
mövcuddur:
1. İngilis modeli – xüsusi ixtisaslaşdırılmış təşkilati bölmələrin qurulmasını zəruri edir (Poçt Offiъe Sevings Bank). "Poçt
Offiъe Sevings Bank"ın məqsədi işçilərə yığım mövzusunda
yardımçı olmaq, dövlətə isə uzun-müddətli maliyyələşmə
mənbələrindən istifadə etmə imkanı təmin etməkdir. Daha
sonralar, bankın adı dəyişdirilərək Milli Əmanət Bankı, bir
müddət sonra isə adı Milli Yığım vəİnvestisiya (NSUİ) Bankı
olmuşdur. NSUİ Bankının səhmlərinin 100 %-i dövlətə
məxsusdur.
2. Fransız modeli - Poçt müəssisələri nəzdində maliyyə
xidmətləri departamenti fəaliyyət göstərir. Fransa poçtu XIX
əsrin sonralarından etibarən müştərilərinəəmanət xidmətləri
təklif edir. Dünya üzrə Fransa poçt xidməti ilk İnternet-bank
xidməti təklif edən müəssisə olaraq qəbul edilir. 1 yanvar 2006ъı ildən etibarən Fransa poçt müəssisəsinə qanunla korporativ
müştərilərinə kompleks bank xidmətləri təklif etməyə iъazə
verildi və Fransa poçtunun statusu dəyişdirilərək poçt-bank
müəsisəsinəçevrildi.
3. Alman modeli – bank və poçt simbiozu əsasında fəaliyyət göstərir. Deutshshe poçt xidmətlərinin yenidən qurulması
nətiъəsində Almaniya poçt müəssisəsi nəzdindəüçşirkət:
Deutshe poçt, Deutshe telekom və Deutshe postbank təsis
edildi.
AzərbaycanRespublikasının
29
iyun
2004ъüildəqüvvəyəminmiş "Poçtrabitəsihaqqında" Qanunu 2
oktyabr 2008-ciildəəlavəvədəyişikliklərlə "Poçthaqqında"
Qanunolaraqadlandırıldı.
Bu
Qanun
Azərbaycan
Respublikasında poçt sahəsində fəaliyyətin hüquqi, iqtisadi,
təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, poçt rabitəsi xidmətləri
göstərənlərlə istifadəçilər arasında münasibətləri tənzimləyir.
Bu Qanunun məqsədləri üçün istifadə edilən əsas anlayışlar
aşağıdakılardır:
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1. Poçt-maliyyə xidmətləri – milli operator tərəfindən bu
Qanuna müvafiq olaraq maliyyə sahəsində həyata keçirilən
fəaliyyət;
2. Poçt hesabı – fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitləri
iləəməliyyatların aparılmasıüçün milli operator tərəfindən
açılan hesab;
3. Poçt əmanəti – müvafiq müqaviləyə uyğun olaraq
faizlər hesablanmaqla əmanəti ilk tələb üzrə qaytarmaq şərti
ilə (tələbli) və ya müqavilədə müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqdan sonra qaytarmaq şərti ilə (müddətli), yaxud qanuna
zidd olmayan başqa qaytarma şərtləri ilə milli operator
tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərdən nağd və ya köçürmə yolu
ilə qəbul edilən və onların poçt hesablarında əks olunan pul
vəsaiti. Qanunda Milli operatorun maliyyə xidmətləri sahəsində aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirə bilər ifadəsi
yer alır:
Milli operator maliyyə xidmətləri sahəsində aşağıdakı
fəaliyyət növlərini həyata keçirə bilər:
1. poçt hesablarının açılması və aparılması;
2. pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi;
3. maliyyə təsisatlarında, o ъümlədən Azərbaycan Respublikasının Mяркязи Bankında müxbir hesabların açılması;
4. poçt əmanətlərinin qəbul edilməsi;
5. ödəniş vasitələrinin, o ъümlədən debet və kredit
kartlarının, poçt çeklərinin buraxılması;
6. müştərilərin sifarişi və vəsaiti hesabına xariъi
valyutanın alqı-satqısı;
7. nağd pulun və digər qiymətlilərin inkassasiyası.
Lakin,
yuxarıdagöstərilmişhərhansıfəaliyyətnövüyalnızMilliBankdanx
üsusirazılıq
(lisenziya)
alındıqdansonrahəyatakeçiriləbilərvəMaliyyəxidmətlərininlise
nziyalaşdırılmasıaşağıdakıkimiolur:
1. Milli operator maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə
fəaliyyəti Milli Bankdan aldığı xüsusi razılıq (lisenziya)
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əsasında, lisenziyada müəyyən edilmiş həъmdə həyata keçirə
bilər. Lisenziya verilməsinin qaydaları Milli Bank tərəfindən
müəyyən olunur. Lisenziya alınmasıüçün milli operatorun
müraъiətinə tələb olunan bütün sənədlər təqdim olunduqdan
sonra ən geъi 60 təqvim günü müddətində baxılır və müvafiq
qərar qəbul edilir. Lisenziya müddətsizdir və verildiyi gündən
qüvvəyə minir.
2. Milli operatorun filial vəşöbələri maliyyə xidmət ləri
sahəsində yalnız Milli Bankın iъazə verdiyi fəaliyyət növləri
iləməşğul ola bilərlər. Filial vəşöbələrə icazələrin verilməsi
şərtləri milli operatora lisenziyanın verilməsi qaydalarında
müəyyən olunur.
3. Maliyyə xidmətlərinin həyata keçirilməsi, o cümlədən
poçt əmanətlərinin qəbul edilməsi üçün xüsusi razılığın
(lisenziyanın) verilməsi məsələsinə milli operatorun daxili
informasiya, nəzarət və riskləri idarəetmə sistemlərinin
yaradılmasından və onun Milli Bankın normativ xarakterli
aktları ilə müəyyən edilən kapital normativinə və təşkilatitexniki tələblərə tam cavab verməsindən sonra baxıla bilər.
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22. ƏMANƏT QƏBUL ETMƏYƏN FИNANS
QURUMLARI
Иnvestisiya bankları. Bu banklar uzunmüddətli investisiya
kreditini təmin edən və ya da özəl şirkətlərin çıxardıqları
istiqrazların satışına qarantiya verən qurumlardır. Hər iki
durumda da bunların fəaliyyətləri kommersiya banklarından
fərqli olub investisiyaların finansmanı məqsədinə yönəlikdir.
İnvestisiya banklarının qaynaqları ortaqların (hökumət, kommersiya bankları və ya böyük holdinqlər kimi) qoyduqlarıöz
sərmayədən çıxartdıqları uzunmüddətli istiqrazların satışından
və ya xarici мянбялярдян тяшкил едилир.
İnvestisiya bankları, istiqraz çıxararaq investisiya krediti
saxlamaq istəyən şirkətlərlə bir зяманят мцгавиляси (underwriting) imzalayırlar. İstiqrazların satışını nəzərdə tutan bu мцгавиля müxtəlif formalarda ola bilər. Məsələn, bir sxemə görə, investisiya bankı, istiqrazları topdan satın alır və bunları bazarda yenidən satır. Digər bir sxemə görə isə istiqraz ixrac edən
qurum, bunları,özü bazarda satışa təklif edir, ancaq satılmayan hissə investisiya bankı tərəfindən satın alınır. Beləliklə, hər
iki durumda istiqrazlarıçıxaran qurum bunların satılmasınıзяманят altına almış olur. Şübhəsiz investisiya bankları bu xidmətlər müqabilində bir komisyon (haqq) alırlar.
Belяликля, инвестисийа банклары, kapital bazarının daha çox
inkişaf etdiyi ölkələrdə xalqın qısa və uzun bir müddət üçün istifadə etmədiyi əmanətləri iləşirkətlərin və dövlətin uzun müddətli
kreditə olan ehtiyaclarının qarşılanmasında vasitəçi olurlar.
İnvestisiya banklarının funksiyaları aşağıdakılardır:
1. Aksiya və istiqrazların yenidən bölgüsünü həyata keçirir;
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2. Avrovalyuta bazarında Avroistiqraz və Avroaksiya
yerləşdirilməsinə vasitəçilik edir;
3. korporativ şirkətlərə investisiya mövzusunda müşavirlik xidməti verir.
İnkişaf bankları - daha çox sərmayə bazarının inkişaf etmədiyi və ya sərmayənin зяиф olduğu ölkələrdə ortaya çıxmışdır.İnkişaf banklarının vəzifələri isə aşağıdakılardır:
1. Иnvestisiya layihələri hazırlamaq və investisiyanı
stimullaşdırmaq məqsədi ilə kredit vermədəкюмякляр;
2. Şirkətlərin səhmlərini alaraq investisiya просесиндя
iştirak edirlər;
3. Xarici sərmayənin investisiya sahələrinə yönəlməsinə
vasitəçilik edirlər.
Finans şirkətləri öz varlıq və borclarına əsaslanıb qiymətli
kağızlar ixrac etməklə və topladıqları fondları birbaşa olaraq
nağd kredit istəyən istehlakçılara və ya istehlak mallarının finansmanıüçün şirkətlərə qısa və uzunınüddətli kredit təklif
edən finans qurumlarıdır. Ümumiyyətlə, finans şirkətləri, hər
hansı bir yerdən ucuz kredit əldə edə bilməyən kommersiya
şirkətləri və fərdlərin qısa-ortamüddətli kreditlərə olan ehtiyacınıödəməyə yardımçı olur. Finans şirkətləri fond təklifçilərinə, banklara və ya digər finans vasitəçilərinə, qısa və ortamüddətli dolaylı finans aləti satmaqla topladıqları fondların çoxunu ya birbaşa olaraq nağd kredit istəyən istehlakçılara və ya
uzunömürlü istehlak mallarının finansmanı məqsədi iləşirkətlərə, qısa və ya uzunmüddətli kredit formasında təklif edən vasitəçi qurumlardır. Finans şirkətləri kommersiya finans şirkətləri, кредитля satış finans şirkətləri və istehlak finans şirkətləri
formasında üç qrupa bölünür.
Sosial мцдафия qurumları - sərmayə bazarının ən önəmli qurumlarından biridir. Bu qurumlar üzvlərindən topladıqları fondlarla aksiya, istiqrazlar satın alaraq bu fondları verimli bir şəkildə
istifadə etməkləüzvlərinə xidmət edirlər.
İnvestisiya fondları - fondlar investorlara mülkiyyət haqqı
verən səhm ixrac edirlər. İnvestorlar üçün hər hansı bir təminat
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və ya sığorta mövzusu imkansızdır. Əldə edilən fondlardarı
qiymətli kağız portfelinin satın alınmasında istifadə edilir. Finans bazarlarındakı bəzi fondlar səhm və istiqraz kimi finans
alətləri üzərində ixtisaslaşmışlar.
İnvestisiya fondları açıq və qapalıüçlü investisiya fondlarы
olaraq ikiyə ayrılır:
Açıq investisiya fondları - səhmdarların istəyi ilə onların
səhmlərini satın ala bilən finans qurumlarıdır.
Qapalı investisiya fondları fondun təşkilində müəyyən
sayda səhmlər ixrac edilir və səhmdarlar özlərinə aid səhmləri
sadəcə digər yatıрıмçılara sata bilirlər.
İnvestisiya fondları iqtisadi vahidlərdən fond qəbul etməklə,
bu fondlarы şirkətin investisiya fəlsəfəsinə uyğun olaraq idarə edir.
İdarə və digər xərclər çıxarılaraq, investisiyadan əldə edilən qazanclarışirkətin səhmdarlarına verilir. Əsas etibarilə investisiya fondları investorların sərbəst pul vəsaitlərin pul və
kapital bazarında və xüsusi finans aktivlərinin alqı-satqısında
dəyərləndirir.
Pensiya fondları - üzvlərinin əqidəsinə və gəlirinə görə
təsbit edilən ayırmaları toplayaraq üzvlərini xəstəlik, ölüm və
pensiyalılıq kimi risklərdən qoruyurlar. Toplanan ayırmalar
uzunmüddətli və sabit olduğundan likvid fond tutmaq
ehtiyacına heç bir əsas qalmır. Bu səbəbdən də toplanan fondlar kapital bazarı alətlərinə yönəlir. Pensiya fondları
iştirakçılara, yaşamlarının aktiv olaraq ишлямядикляри
дюврдя,дюврц
gəlir
saxlamaq
üzrə,
aktiv
olaraq
çalışdıqlarıдюврdəödədikləri payların vasitəsi ilə topladıqları
fondları finans bazarlarında dəyərləndirən qurumlardır.
Qiymətli kağızларла ямялиййат апаранşirkətlər -əllərindəki
uzunмüddətli fondları qanun çərçivəsində səhm və istiqraz satınalma yolu ilə dəyərləndirən qurumlardır. Finans bazarlarında, bu şirkətlərin çox çeşidli funksiyaları vardır. Bəzi qiymətli
kağız şirkətləri iştirakçılar arasındakı qiymətli kağız əməliyyatlarının gerçəkləşdirilməsində bilgi qaynaqlarını "broker"
(komisyonçu) kimi istifadə edirlər. Brokerlər əməliyyatlarını
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gerçəkləşdirmək üçün bir komisyon alırlar. Bu komisyon təklif
və tələb arasındakı qiymət fərqinə təsir edir. Komisyon
əməliyyat miqdarının faizi olaraq hesablanır.Bəzi qiymətli kağız şirkətləri, yeni çıxarılmışşirkətin qiymətli kağız ixracını
reallaşdırır. Hüquqi şəxsin müəyyən qiymətli kağızlarının alış
və satış qiymətlərini elan edib, bu qiymətli kağızların elan edilmiş qiymətlərlə alınması və ya satılmasınıöhdəsinə
götürməkləöz adından vəöz hesabından qiymətli kağızlarla alqı-satqıəqdlərinin bağlanılması prosesi diler fəaliyyəti hesab
edilir. Bəzi şirkətlər diler və broker olaraq xidmət göstərməklə, gəlirlərini də bu iki fəaliyyət növündən əldə edirlər.
Sığorta şirkətləri - sığorta şirkətlərinin əsil funksiyası, meydana gəlməsi düşünülən təhlükələrdən йарана biləcək iтki və zərərləri azaltmaq məqsədi iləüzvlərinə sığortaçılıq xidmətləri
verirlər.Sığorta şirkətləri ölüm, xəstəlik, ya da qəza sığortası kimi
sığorta polislərinin satılması qarşılığında prim (müəyyən edilən
məbləğin yüzdə bir hissəsi) alırlar və topladıqları bu primləri çeşidli qiymətli kağız satın alınmasında istifadə edirlər. Bu yolla sığorta şirkətləri fonda ehtiyacı olanlara finans yardımı göstərirlər.
Ümumiyyətlə, sığorta şirkətləri kapital bazarının ən ваъиб iştirakçılarıdır.Sığorta şirkətləri sığorta strukturu içərisində, özəl sığorta
və sosial sığorta olaraq iki yerə bölünür. Özəl sığorta isəöz növbəsində, həyat və mal sığortası olaraq ikiyə ayrılır, sosial sığorta isə
sosial müdafiə qurumlarınıəhatə edir.
Həyat sığorta şirkətləri. Həyat sığortası fondları uzunmüddətli və sabit olmasından dolayı daha çox şirkətlərin səhmlərinə,
ipotek kreditlərinə və dövlət istiqrazlarına yatırılır.
Həyat sığortasının ясас vəzifəsi sığorta alanıölüm vəщяйат
risklərindən qоrumaqdır.
Lizinq. Lizinqin European Leasinq Association tərəfindən
verilən tərifi aşağıdakı kimidir: "Finans icarəçi", məlum bir müddət üçün icarələyən (lessor) və icarəçi (lessec) arasında imzalanan,
icarəçi tərəfindən seçilib, icarələyən tərəfindən satın alınan bir
mülkiyyətini icarələyəndə, malın istifadəsini müəyyən bir icarə
haqqıödəməsi qarşılığında icarəçidə buraxan bir kontarktdır.
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Dünyada lizinqə mövzu olan mallar: avtomobillər; büro
avadanlıqları və ya cihazları; xəbərləşmə cihazları; kənd təsərrüfatı alət və maşınları; təyyarələr; yol-inşaat maşınları; avtobuslar; mətbəə avadanlıqları; tibbi cihazlar; enerji təsisatı.
Faktorinq. Faktorinq, böyük miqdarda kreditli satış edən
şirkətlərin, bu satışlardan alınan haqların "Faktor və ya Faktorinq şirkəti" adlandırılan quruluşlar tərəfındən satın
alınmasıəməliyyatıdır. Faktor şirkətlərin alacaq hesablarının
satın alınmasında ixtisaslaşmış finansal bir qurumdur. Faktorinq
qısamüddətli satışlardan alınan haqların faktorlara satılması
iləşirkətlərə fond saxlama imkanı veren bir finans
texnikasıdır.Faktorinq əməliyyatı firma (müştəri), borclu və
faktorinq şirkəti (faktor) olmaq üzrəüç tərəfdən ibarətdir:
1. Firma (müştəri) faktorinq xidmətini tələb edən və kreditli
satışlardan əldə edilənləri faktorinq şirkətinə dövr edən şirkətlərdir.
2. Faktorinq şirkəti: müştərinin alacaqlarının dövr etdirərək
və satın alaraq, qarşılığını nağd şəklində, alacaqlıya ödəyən şirkət
və ya bu əməliyyatları yürüdən bankdır,
3. Borclu müştərinin alacaqlı olduğu fərdlər, şirkətlərdir.
Forfatinq. Forfatinq, faktorinqdə olduğu kimi, alacaq
hüquqlarının üçüncüşəxsə dövr edilməsidir. Forfatinq metodu ilə
ixracatın 80% və ya 90%-ə kimi hissəsi finansə edilir. Çünki forfatinq əməliyyatında mal dəyərinin 10%-i və ya 20%-ə qədər hissəsi
nağd olaraq ödənilir. Beynəlxalq bazarlarda artan rəqabət, ixracatçıların idxalatчılara daha uzunmüddətli mal satmalarına səbəb
olmuşdur. Bunun nəticəsində ixracatçıların, alacaqlarını almama
riski, faiz və valyuta riski kimi əlavə risklərlə yüklənmələri və bu
risklərdən qorunma arzusu forfatinq finansman texnikasın istifadəsinə yol açmışdır.
Forfatinq əməliyyatında yer alan tərəflər aşağıdakılardır: ixracatcışirkət (forfaitist); idxalatçı firma; Forfait; Qarantlı bank.
Forfaitinq əməliyyatında ən çox istiнad edilən pullar ABŞ
dolları, Avro vəİsveçrə Frankıdır.Forfatinq əməliyyatında risk
amilləri aşağıdakılardır: ölkə riski; siyasi risk; transfer riski;
valyuta riski; ticari risk; faiz riski. Forfaitinq ilə ixracatçıözünü
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bu risklərə qarşı qoruyur və müddətdən öncə finansman əldə
edir.
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III BÖLMƏ. BANK FƏALİYYƏTİNİN
ƏSASLARI
FƏSİL 23. BANKLARIN FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ
Bankların fəaliyyəti sənaye, aqrar, tikinti və nəqliyyat müəssisələrindən çox fərqlidir. Bunu aşağıdakışəkildə sıralaya bilərik:
1) quruluş yönündən bankların fəaliyyət göstərməsi üçün
digər kommersiya şirkətlərindən fərqliliyi onların lisenziyalarının
Mərkəzi Bankdan alınmasışərtidir:
2) Bankın тясисчиляриниşəxsiyyətləri, vicdan və xarakterləri
özəl bir araşdırma mövzusudur;
3) хцсуси сярмайя вя ъялб едилян вясаит арасындакы нисбят
фярги чох йцксякдир. Ümumiyyətlə banklarda borc vəsaiti хцсуси
капитала эюря nisbətən çoxdur. Lakin, bu çoxluq hududsuz deyil,
qanunla tənzimlənir;
4) banklar mal deyil, satınalma gücü istehsal edir. Bankçılıq
pul ticarəti deməkdir. Bir tərəfdən ucuz faizlə aldığı pulları, digər
tərəfdən nisbətən daha yüksək faizlə satmaq nəticəsində mənfəət
əldə etməyəçalışır. Bu istiqamətiyləмцхтялиф xidmət müəssisələrindən, vasitəçi və kommersiya təşkilatlarından fərqlənir;
5) banklar digər müəssisələrdən fərqli olaraq, rentabellik,
likvidlik və riskin bölüşdürülməsi prinsiplərinəçox bağlıdırlar.
Banklar mümkün olduğu qədər ucuz bir faizlə, hətta yerinə görə
faizsiz təmin edərək, ən yüksək faizlə ehtiyacı olan iqtisadi
vahidlərə borc olaraq vəsait verir. Bu borc müəyyən bir təminata
bağlı olaraq verilir. Bu təminat maddi olduğu kimi şəxsin
etibarına görə də müəyyən edilə bilər. Banklar əlindəki pulu
mümkün olduğu qədər çox fiziki və hüquqi şəxslərə paylamaqла
йанашы kassasındakı aktivlərinin müəyyən bir hissəsini nağd pul
şəklindəсахламаг мяъбуриййятиндядир;
6) dövlət orqanları tərəfindən çox ciddi nəzarət altındadırlar;
7) qanun, banklara kassalarında borclarına qarşı hər an
likvid varlıqların nisbətinitəsbit etdiyi halda, digər müəssisələrdə
belə bir məcburiyyət yoxdur;
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8) banklar pul yaratmaqla tədavüldə pulun miqdarına təsir
edərək qiymət mexanizminə təsir edə bilir, lakin digər
müəssisələrin belə bir təsir etmə imkanları mümkün deyildir;
9) Низамнамя капиталынын щяъми диэяр ширкятляря нисбятян
чох йцксякдир. Hazırda, Azərbaycanda yeni bank тясис етмяк
üçün 10 milyon manat tələb edilir.
10) Bankların саьламлашдырылмасывя iflasızamanı dövlət
тясисетмя tərəfindən lazımi tədbirlər və proqramlar hazırlanır.
Banklar fəaliyyət növlərinə görə bir neçə qrupa bölünür:
Mərkəzi Bank. Мяркязи Банк дювлятин банкыдыр вя дювлятин
малиййя аэенти кими чыхыш едя биляр. Мяркязи банк «Мяркязи банк»
щаггында тясбит едилмиш мягсядляриня уйьун олараг дювлятин игтисади
сийасятинин щяйата кечирилмяси сялащиййятляри дахилиндя йардым едир.
Kommersiya bankları - sənaye və ticarət qurumlarına qısa
müddətli kredit açmaq üzrə pul bazarında fəaliyyət göstərən banklardır. Bütün kommersiya banklarının ясас iki funksiyası vardır:
borc almaq və borc vermək.Borc almaq çox zaman əmanət şəklində, borc vermək isə kredit şəklində ortaya çıxır. Kommersiya
banklarının bank sistemi içərisindəən önəmli fəaliyyətlərindən
birisi də bank pulunu yarada bilməsidir. Bank pulu banka qoyulan əmanətin məcburi ehtiyat normalarına ayrılan miqdarıçıxıldıqdan sonra, təkrar kredit olaraq verilməsi nəticəsində olur. Bank
pulu çek sisteminin uyğunlaşdığıölkələrdə böyük bir rola sahibdir.
Aqrar banklar - kənd təsərrüfatı sahə fəaliyyətinin digər
ticarət və sənaye fəaliyyətlərindən fərqli olmasına görə dünya
ölkələrinin çoxunda aqrar iqtisadiyyatına yönəlik dövlət
tərəfindən qurulan banklardır.
Xalq bankları - iri və orta ölçülüşirkətlərin uzunmüddətli
kreditə olan ehtiyacını qarşılamaq üzrə qurulan banklardır.
İnvestisiya banklarıdaha çox kapital bazarının inkişaf etdiyi
ölkələrdə xalqın qısa və uzun bir müddət üçün istifadə etmədiyi
əmanətləri iləşirkətlərin və dövlətin uzun müddətli kreditə olan
ehtiyaclarının qarşılanмasında vasitəçi olurlar. İnvestisiya
bankları - şirkətlər tərəfindən ixrac edilmiş qiymətli kağızların bir
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hissəsinin satılmaması halında özü satın almanı qəbul edə bilər.
Bu əməliyyata öhdəliyin satışı deyilir. Bank bu зяманятиля bir növ
şirkətin ixrac edəcəyi qiymətli kağızları sığorta etdirməkdədir. Bu
əməliyyatdan bank iki şəkildə gəlir əldə edər. İlk olaraq, satışında
vasitəçilik etdiyi qiymətli kağızlar üzərində müəyyən bir
komisyon alır. İkinci olaraq da зяманят komisyonu alır. Bu
зяманят komisyonu зяманят etdiyi (satışını) sənədlərin dəyəri
üzərindən alınır.
İnkişaf bankları – капмтал bazarının inkişaf etmədiyi və ya
sərmayənin зяиф olduğu ölkələrdə ortaya çıxmışdır. İnkişaf Banklarının vəzifələri : investisiya layihələri hazırlamaq və investisiyanı
stimullaşdırmaq məqsədi ilə kredit əldə etmədə yardımlar; şirkətlərin səhmlərini alaraq investisiya prosesində iştirak edirlər; inkişaf
bankları uyğunlaşdığı iqtisadi siyasətə tərs düşməmək şərti ilə xarici sərmayənin investisiya sahələrinə yönəlməsinə vasitəçilik edirlər.
İstehlak bankları - xidmətlərini istehlakçılara təklif edir.
Universal banklar - bütün finans xidmətlərini təklif edən
qurumlardır.
İpoteka bankları. Dünya praktikasında ipotekanın əsas
iki modeli amerikan və alman modeli istifadə edilir. İkisəviyyəli ipoteka krediti sxemi adlandırılan amerikan modelində ilkin ipoteka bazarında verilən ipoteka kreditləri daha sonra xüsusi yaradılmış agentiklər tərəfindən satılır ki, bu agentliklər
də qiymətli kağızların buraxılışı yolu ilə onları skyuritizasiya
edə bilir. Birsəviyyəli ipoteka krediti sxemi adlandırılan alman
modelində isə ipoteka kreditini vermiş banklar sərbəst şəkildə
qiymətli kağızların buraxılış yolu ilə ipoteka kreditini yenidən
maliyyələşdirə bilər.
İslam bankçılığınınən başlıca özəlliyi, İslam dinində faizin
haram sayılması səbəbi ilə, faizsiz bir iqtisadi sistem inkişaf
etdirməyəçalışmasıdır. İslam bankının dayandığı iki təməl prinsip
vardır: pulun bir mal deyil, bir mübadilə vasitəsi, bir finans hesab
ölçüsü olması; əməyini ortaya qoyan, sərmayəsini ortaya qoyanın işin nəticəsinə görə ortaq məsuliyyət daşıyır. Mənfəət və ya
zərərəşərikdirlər.
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FƏSİL 24. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA
BANK SИSTEMИNИN HÜQUQİƏSASLARI
Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankından və kredit təşkilatlarından "Kredit təşkilatı" ( bank, xarici bankın yerli filialı və ya
bank olmayan kredit təşkilatdır) ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Banklar haqqinda Azərbaycan
Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsi, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" və "Kredit İttifaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunları, Mərkəzi Bankın bunlara müvafiq olaraq qəbul
edilmiş normativ aktları, Azərbaycan Respublikasının digər
normativ hüquqi aktları,habelə Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar чıxdıьı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
"Azərbaycan Respublikasinin Mərkəzi Bank Haqqыnda"
qanunu (10 dekabr 2004-cü il cü il və 17 aprel 2007-ci il, 9
oktyabr 2007-ci il, 6 noyabr 2007-ci il, 26 may 2009-cu il, 19
iyun 2009-cu il və 30 iyun 2009-cu il tarixli qanunlarla qəbul
edilmiş dəyişikliklər vəəlavələrlə) Mərkəzi Bankın hüquqi statusunu, onun məqsəd, funksiya və səlahiyyətlərini, habelə idarəetmə və təşkilati strukturunu müəyyən edir, dövlətin mərkəzi
bankı kimi dövlət hakimiyyəti orqanları ilə və digər şəxslərlə
münasibətlərini tənzimləyir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (Maddə 1) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankıdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu
maddəsinin II hissəsinə müvafiq olaraq Mərkəzi Bankı dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir. Mərkəzi Bankın məqsədi,
funksiya və səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və bu Qanunla müəyyənləşdirilir. Mərkəzi Bankıöz
fəaliyyətində həmçinin Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarını və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələri rəhbər tutur. Mərkəzi Bank
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dövlət orqanıdır, onun Azərbaycan Respublikasının Dövlət
gerbi təsvir edilmiş və adı yazılmışmöhürü vardır. Mərkəzi
Bank müstəqil balansa, nizamnamə kapitalına və digər əmlaka
malikdir. Mərkəzi Bank balansında olan əmlaka qanunvericiliyə uyğun olaraq sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarını
həyata keçirir. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla, Mərkəzi Bankın razılığı olmadan kapitalının və digər
əmlakının özgəninkiləşdirilməsinə yol verilmir.
Mərkəzi Bankın məqsədləri 4-cü maddədəэюстярилмишдир:
1. Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsidir.
2. Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi, həmçinin, bank
vəödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.
3. Mənfəət götürmək Mərkəzi Bankın əsas məqsədi
deyildir.
Mərkəzi Bankın funksiyaları 5- cü maddədə təsbit
edilmişdir vəöz məqsədlərinə nail olmaq üçün Mərkəzi Bank:
1. dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və
həyata keçirir;
2. 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;
3. manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
4. qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və
nəzarətini həyata keçirir;
5. sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;
6. qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat tədiyə balansını
tərtib edir vəölkənin proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında iştirak edir;
7. «Banklar haqqında» və «Poçt haqqında» Azərbaycan
Respublikasıqanunlarına, bu Qanuna və onlara müvafiq
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qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank
fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən
edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir;
8. ödəniş
sistemlərinin
fəaliyyətini təşkil
edir,
əlaqələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti qanuna
uyğun olaraq həyata keçirir;
9. bu Qanunla və digər qanunlarдa nəzərdə tutulmuş
başqa funksiyaları həyata keçirir.
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsi və
bank vəödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir. Mərkəzi Bankın kapitalı onun nizamnamə kapitalından və kapital ehtiyatlarından ibarətdir və Mərkəzi Bankın
nizamnamə kapitalı 50 milyard manatdır. Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatları tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15
faizi miqdarında müəyyən edilir və hesabat ilinin mənfəətindən
ayırmalar hesabına formalaşdırılır.
Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının bank sisteminin sabit işini təmin etmək, bank kreditorlarının vəəmanətçilərinin maraqlarını qorumaq məqsədilə bank fəaliyyəti üzərində lisenziyalaşdırma, tənzimləmə və nəzarət funksiyalarını
bu Qanuna, "Banklar haqqında" və "Kredit İttifaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarına, Mərkəzi Bankın
normativ xarakterli aktlarına və səmərəli bank nəzarəti üzrə
beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq həyata keçirir. Mərkəzi
Bank qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, kredit
təşkilatlarının cari fəaliyyətinə qarışmır. Mərkəzi Bankıı kredit təşkilatlarının öhdəlikləri üçün, kredit təşkilatları isə Mərkəzi Bankın öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir.
Mərkəzi Bank banklar üçün sonuncu instansiya kreditoru kimi çıxış edə bilər. Öz funksiya və səlahiyyətlərini həyata
keçirərkən Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının ona məlum
olan fəaliyyəti haqqında məlumatı yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda açıqlaya bilər.
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Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasında bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün kredit təşkilatlarına xüsusi
icazələrin (lisenziyaların), onların filial vəşöbələrinə, habelə
nümayəndəlik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün yerli və
xarici bankların nümayəndəliklərinə icazələrin verilməsində və
onların ləğv edilməsində müstəsna səlahiyyətə malikdir. Bank
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilən lisenziyaların və
icazələrin forma və məzmununu Mərkəzi Bank müəyyənləşdirir.
Kredit təşkilatlarıüчün prudensial normativləri müəyyən
edərkən Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının növləri üzrə fərqli
normativləri və onların hesablanması metodlarını müəyyənləşdirə bilər.
Bank kreditorlarının vəəmanətçilərin maraqları baxımından Mərkəzi Banközünün müəyyən etdiyi qayda vəşərtlər daxilində qısamüddətli likvidlik problemi iləüzləşmiş kredit təşkilatlarına tam təminatlı kreditlər verə bilər. Belə kreditlər 6
aydan çox olmayan müddətə verilir və zəruri hallarda 6 ayadək müddətə uzadıla bilər.
Kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı fəaliyyət məqsədilə Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının, onların ictimai birliklərinin
(assosiasiyalarının) nümayəndələrini cəlb etməklə bank işinin
mühüm məsələləri barəsində məsləhətləşmələr apara, əməli
təkliflər hazırlamaq üçün ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən
şuralar, işçi qruplar yarada bilər.
Kredit təşkilatlarıüzərində lisenziyalaşdırma, tənzimləmə
və nəzarət funksiyalarının effektiv surətdə həyata keçirilməsi
məqsədilə Mərkəzi Bank xarici ölkələrin bank tənzimi və
nəzarəti orqanları ilə bank nəzarəti sahəsində qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada sazişlər bağlaya vəəməkdaşlıq edə
bilər. Bu cür əməkdaşlıq Mərkəzi Bankиля xarici ölkənin bank
tənzimi və nəzarəti orqanı arasında fəaliyyət göstərən və ya
fəaliyyətə başlamaq istəyən subyektlər haqqında informasiya
mübadiləsini, birgə nəzarətin həyata keçirilməsini əhatə edə
bilər, bu şərtlə ki, həmin orqan aldığı informasiyanın
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məxfiliyini qoruyacaq və yalnız bank nəzarəti məqsədləri ilə
istifadə edəcəkdir.
Mərkəzi Bank maliyyə sektorunun digər seqmentlərində
tənzimləmə və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən dövlət
orqanları ilə qarşılıqlıəməkdaşlıq əsasında tənzimləmə və
nəzarət obyektləri haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada məlumat mübadiləsi apara bilər, bu şərtlə ki, tərəflər
aldığı informasiyanın məxfiliyini qoruyacaq və yalnız nəzarət
məqsədləri üçün istifadə edəcəklər.
Mərkəzi Bankın lisenziyalaşdırma, tənzimləmə və nəzarət
funksiyalarının icrası iləəlaqədar qəbul etdiyi qərarlar barəsində mübahisələrə məhkəmə qaydasında baxılır. Şikayətin
verilməsi həmin qərarın icrasını dayandırmır.
Mərkəzi Bank aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirə
bilməz:
1. bu Qanunda nəzərdə tutulmuşşəxslərdən başqa, digər
hüquqi və fiziki şəxslərlə bank əməliyyatları aparmaq;
2 istehsal, ticarət, sığorta və bu Qanunda nəzərdə
tutulmuş hallar istisna olmaqla, digər kommersiya fəaliyyəti
ilə məşqul olmaq;
3. Mərkəzi Bank fəaliyyətini, Mərkəzi Bank qarşısında
olan öhdəliklərin icrasını, habelə Mərkəzi Bankın əməkdaşlarının sosial ehtiyaclarını təmin etmək üçün zəruri olan hallar istisna olmaqla, daşınmaz əmlak üzərində tam və ya qismən əşya
hüquqlarını almaq, satmaq və ya başqa tərzdəəldə etmək.
“Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanunu”
(16 yanvar 2004-cü il il, ən son əlavə və dəyişikliklərlə
26.05.2009.) Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının
beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda
bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank əmanətçilərinin
və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə
bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, daxili idarəedilməsi, fəaliyyəti116

nin tənzimlənməsi və ləğv edilməsi prinsiplərini, qaydalarını və
normalarını müəyyən edir.
Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici bank
kapitalının iştirak limiti Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən
edilir. Xarici bank və ya xarici bank holdinq şirkəti istisna
olmaqla, əcnəbilərin və xarici hüquqi şəxslərin yerli banklarda
iştirakına Mərkəzi Bank tərəfindən limit müəyyən edilir.
Mərkəzi Bank xarici bankların və xarici bank holdinq şirkətlərinin yerli törəmə banklarının, filiallarının 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 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrə müvafiq olaraq) öz nəzarət funksiyalarının yerinə
yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatı ala bilər. Mərkəzi Bank
xarici bank tənzimlənməsi və nəzarəti orqanları ilə məlumat
mübadiləsini bu məlumatın məxfiliyini təmin etməklə həyata
keçirə bilər. Bu məqsədlə Mərkəzi Bank xarici bank tənzimləməsi və nəzarəti orqanları iləəməkdaşlıq haqqında sazişlər
bağlaya bilər.
Xarici banklar və xarici bank holdinq şirkətləri də daxil
olmaqla, siyahısı Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyənləşdirilən
offşor zonalarda qeydə alınmışəcnəbilər və xarici hüquqi
şəxslər yerli bankların təsisçiləri və ya səhmdarları ola bilməz,
habelə yerli törəmə banklar təsis edə bilməz, yerli filiallar və ya
nümayəndəliklər aça bilməzlər.
Cari bank fəaliyyəti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən
kredit təşkilatları dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarından asılı deyildir və onlar kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə
qarışa bilməz. Kredit təşkilatları qanunla onların fəaliyyət
növlərinə aid edilməyən fəaliyyəti həyata keчirməyə məcbur
edilə bilməz. Kredit təşkilatlarının və dövlətin müvafiq öhdəlik
götürdüyü hallardan başqa bütün digər hallarda kredit
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təşkilatları dövlətin, dövlət isə kredit təşkilatlarının öhdəlikləri
üçün məsuliyyət daşımır.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar və bank
olmayan kredit təşkilatları bank fəaliyyətinı Mərkəzi Bankın
verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilə bilər.
vədepozit 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 nizamnaməsində 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.
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.
Banklar, Mərkəz Bankından aldığı bank lisenziyasında
qadağan edilməmişdirsə, aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə məşğul
ola bilərlər:
1. tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər
qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi;
2. kreditlərin (təminatlı və/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;
3. fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən
bankların müxbir hesablarının açılması və aparılması;
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4. klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaitinin,
qiymətli kağızların vəödəniş vasitələrinin köçürülməsi üzrə
xidmətlər göstərilməsi;
5. ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet
kartları, yol çekləri və bank köçürmə vekselləri) buraxılması;
6. 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, istiqrazlara, qiymətli
metallara və ya faiz dərəcələrinə aid digər törəmə vasitələrin
satın alınması və satılması;
7. qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və
yerləşdirilməsi;
8. öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən
qarantiyaların verilməsi vəöz hesabına və ya müştərilərin
hesabına akkreditivlərin açılması;
9. qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət;
10. maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi
xidmətlərinin göstərilməsi;
11. kreditlərə və kredit qabiliyyətinin yoxlanılmasına dair
informasiya verilməsi və xidmətlər göstərilməsi;
12. sənədləri və qiymətliləri, o cümlədən pul vəsaitlərini
saxlanca qəbul etmək (xüsusi otaqlarda və ya seyf qutularında
saxlamaq);
13. qiymətlilərin, o cümlədən banknotların və sikkələrin
inkasasiya edilməsi və göndərilməsi;
Bank Qanunun 32-ci maddəsində icazə verilmiş fəaliyyət
növləri istisna olmaqla, heç bir bank topdansatış və ya
pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və
ya sığorta təşkilatları istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya
payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz.
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Bankların etibarlı fəaliyyətinə dair tələblər “Banklar
haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu”nun Maddə 31.
təsbit edilmişdir: “... Banklar məcmu kapitalını və likvid ehtiyatlarını daimi olaraq müəyyən olunmuş səviyyədə saxlamalı,
öz öhdəliklərini yerinə yetirmək və zərərə yol verməmək üçün
aktivlərin qiymətdən düşməsinə qarşı zəruri tədbirlər görməli,
mühasibat sənədlərini və digər zəruri sənədləri qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada tərtib etməli, bankın fəaliyyətinə nəzarət mexanizmlərini formalaşdırmalı və tətbiq etməli, zərərin
əmələ gəlməsi riskini maksimal şəkildə azaltmaq məqsədi
iləaktivlərin diversifikasiyasını bölüşdürülməsini) təmin etməlidirlər.
Bank olmayan kredit təşkilatları. Bank olmayan kredit
təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu(25
dekabr 2009-cu il Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki
şəxslərin maliyyə resurslarına olan ehtiyaclarının daha dolğun
ödənilməsi, maliyyə xidmətlərindən istifadəsi üçün əlverişli
şəraitin yaradılması məqsədilə bank olmayan kredit təşkilatlarının
təsis edilməsi, idarə olunması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən edir. BOKT-lər Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsində hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş təşkilati-hüquqi formada, Azərbaycan Respublikasının və (və ya) xarici
dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri, habelə beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən təsis edilə bilərlər. Qeyri-kommersiya BOKT-ləri yalnız
fond formasında, Azərbaycan Respublikasının bağladığı müqavilələrə uyğun olaraq beynəlxalq təşkilatlar, habelə xarici ölkələrin
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən təsis edilə bilərlər. Qeyri-kommersiya BOKT-ləri kommersiya təşkilatları yarada və ya onlarda iştirak edə bilməzlər.
BOKT-lər iki növə - girov əmanəti qəbul etmək hüququ
olan və belə hüququ olmayan kredit təşkilatlarına bölünürlər.
Xarici ölkələrin ərazisində fəaliyyət göstərən BOKT Azərbaycan Respublikasında yalnız girov əmanəti qəbul etmək hüququ
olmayan filiallar təsis edə bilər. Belə filiallara lisenziyaların verilməsi, onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi və fəaliyyətləri üzərində
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nəzarət bu Qanunla girov əmanəti qəbul etmək hüququ olmayan
BOKT-lər üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
BOKT Mərkəzi Bankdan aldığı lisenziya əsasında təminatlı
və təminatsız kreditlər verə bilər. BOKT tərəfindən verilən kreditlər daşınan və daşınmaz əmlakın girovu, girov əmanəti, qarantiya,
zaminlik və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla təmin oluna bilər. Girov əmanəti yalnız Mərkəzi Bankın BOKT-yə
verdiyi lisenziyada bu barədə xüsusi icazə olduqda qəbul edilə
bilər.
Kreditlərin verilməsi üçün lisenziya almış BOKT aşağıdakı
fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər:
1. borc öhdəliklərinin alqı-satqısı (faktorinq, forfeytinq);
2. lizinq;
3. veksellərin uçotu;
4. qarantiyanın verilməsi;
5. sığorta agenti xidmətinin göstərilməsi;
6. borc alanlara, o cümlədən birgə borcalan qruplarına
maliyyə, texniki və idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətinin
göstərilməsi.
BOKT-nin hüquqi və fiziki şəxslərdən əmanət (depozit) cəlb
etməsi qadağandır.
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FƏSİL 25. AZƏRBAYCANDA BANK
SİSTEMİNİN VƏZİYYƏTİ∗
Qlobal iqtisadi böhranın kəskinləşdiyi 2008-ci il
Azərbaycan üçün iqtisadiyyatında makroiqtisadi və maliyyə
sabitliyinin qorunub saxlanması, iqtisadi artımm davam
etməsi kimi səciyyələnir.
2008- ci ilin yekunları göstərdi ki, ölkə qlobal maliyyəiqtisadi böhranını kifayət qədər hazırlıqlı qarşılamışdır.
2008-ci ilin yanvar-sentyabr aylarınıəhatə edən dövrdə
Mərkəzi Bank antiinfyasiya siyasətinə fəal dəstək vermiş və
bank sisteminin ehtiyatlanma səviyyəsini yüksəltmək üçün
kompleks prudensial tədbirlər görmüşdür. Pul siyasətnin
dezinflyasiya potensialını artırmaq məqsədiləötən ilin mart
ayından etibarən məzənnə siyasətinin ABŞ dolları və Avrodan
ibarət ikivalyutalı səbət vasitəsilə həyata keçirilməsinə
başlanmış, pul siyasətinin alətləri sərləşdirilmiş, kapitalın
hərəkəti rejimi tam liberallaşdırılmışdır.
Eyni zamanda Mərkəzi Bank prudensial tənzimləmə yolu
ilə banklarda maliyyə ehtiyatlanması səviyyəsini təmin etmiş,
onların xarici borclanmasını nəzarətə götürmüşdür. Banklar
təmkinli bazar davranışına dəvət olunmuş, onların aktivlərinin
keyfiyyətinə və təminatlılığına tələblər artırılmış, idarəetmə
potensialları yüksəldilmişdir.
2008- ci il ilin oktyabr ayından etibarən isə Mərkəzi Bank
özünün preventiv pul siyasəti və prudensial tədbirləri ilə qlobal
böhranın
bank
sisteminə
təsirini
minimuma
endirməyəçalışmışdır. İnflyasiyanın stabilləşməsini və xarici
likvidlik mənbələrinin azalmasını nəzərə alaraq, 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
Mərkəzi Bankııın illik hesabatı - 2008. Bakı,2009.
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ehtiyat normalarının ortalamamüddəti 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 kreditləşməni davam etdirmişdir.
2008-ci ildəölkədə bank infrastrukturunun təkmişllədirilməsi istiqamətində də intensiv işlər davam etdirilmişdir. Bank
qanunvericiliyi daha da təkmilləşdirilmiş, ödəniş sistemləri
daha da müasirləşdirilmiş, əmanıtlərin sığortalanması sisteminin əhatə dairəsi genişlənmişdir.
Beləliklə, 2008-ci ildə dünya iqtisadiyyatında yaşanan
dərin maliyyə böhranı və iqtisadi tənəzzülə baxmayaraq,
Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal böhrana yüksək davamlılıq
nümayiş etdirmiş, bank sistemində sabitlik və artım dinamikası qorunmuşdur.
Əlverişsiz xarici mühitə baxmayaraq Azərbaycan bank
sistemi reallaşan risklərə davamlılıq nümayiş etmişdir.
İl
ərzində
bank
sektorunun
aktivləri
52,7%
(müqayisəüçün 2007-ci ildə -78%), kapital 47,8% (93%),
iqtisadiyyata kreditlər isə 53,5% (98%) artmışdır. Bank
aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti ilin əvvəlindəki 25,1%-dən 27%-ə
(qeyri-neft ÜDM-ə müvafiq olaraq 70,5%-dən 69,6%-ə),
kapitalın ÜDM nisbəti 3,8%-dən 3,9%-ə (qeyri-neft ÜDM-ə
nisbətən 10,6%-dən 10,1%-ə), iqtisadiyyata kreditlərin (ÜDMə nisbəti 17%-dən 18,4%-ə (qeyri-neft ÜDM-ə nisbətən 47,8%dən 47,4%-ə) yüksəlmişdir.
Dünya maliyyə böhranının təsirlərinə baxmayaq Azərbaycanın bank sistemində mülkiyyətçi və yeni investorların
əlavə vəsaitləri hesabına il ərzində xarici sərmayələrin
həcmində 57% artım olmuş və 01.01.2009-cu il tarixinə 159
mln.manat (bu da bank sisteminin məcmu nizamnamə
kapitalının 16%-i) təşkil etmişdir. Mülkiyyətçilərin sayının
dəyişməsi nəticəsində xarici kapitallı bankların sırasına daha
üç bank daxil olmuşdur. Yeni səhmdarlar Cənubi Kipr, RF,
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Bəhreyn kimi ölkələri təmsil edir və onlardan 3-nün iri
səhmdar olmağını nəzərə alaraq, investorların uzunmüddətli
planlarının olması barədə fikir söyləmək olar. Bunun
nəticəsində xarici kapitallı bankların sayı artaraq 23əçatmışdır (ilin əvvəlinə 21 bank). 01.01.2009-cu il tarixə bank
sisteminin aktivlərində xarici kapitalın iştirak payı 29,9% (ilin
əvvəlində 28,5%), depozitlərdə isə 26,6%-ə (ilin əvvəlində
24,1%) çatmışdır.
2008-ci ilin sonuna Azərbaycanda xarici bankların 4 nümayəndiliyi (Latviya, Fransa, Almaniya və Türkiyə) fəaliyyət
göstərir. Onlardan biri fəaliyyətə 2008-ci ildə başlamışdır.
İl ərzində bank fəaliyyətini həyata keçirmək üçün 2 yeni
bank lisenziya əldə etmiş (yeni açılmış bankların biri regionda
fəaliyyət göstərir) və beləliklə fəaliyyət göstərən bankların sayı
46-ya çatmışdır.
Hesabat dövrüərzində bank sektorunun aktivləri 3547,9
mln. manat və ya 52,78% artaraq 1 yanvar 2009-cu il tarixinə
10273,6 mln. manat səviyyəsinəçatmışdır.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat dövrüərzində də
bankların kredit əməliyyatlarının miqyasının genişlənməsi
bank aktivlərinin artmasının əsas faktoru olmuşdur. Bununla
belə dünya bazarlarında olan ümumi vəziyyət ölkədə kredit
aktivliyinə müəyyən təsir göstərmişdir.
2008-ci ildə qeyri-maliyyə sektoruna verilmiş kreditlərin
həcmi ötən illə müqayisədə 2434,7 mln. manat və ya 53,5%
artaraq 6988,4 mln. manat səviyyəsinədək çatmışdır.
Müştərilərə verilən qısamüddətli kreditlər 39,2% artdığı
halda, uzunmüddətli kreditlər 60,8% artmışdır. Nəticədə,
uzunmüddətli kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi
çəkisi ilin əvvəlinə nisbətən 65,6%-dən 68,7%-ə yüksəlmişdir
ki, bu da bankların daha çox investisiya xarakterli layihələri
maliyyələşdirməsi
tendensiyasının
davam
etməsi
iləəlaqədardır. İl ərzində kreditlərin 51%-i manatla verilmişdir
.
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2008-ci ildəümumi kredit artımın ¾ hissəsi hüquqi
şəxslərin kreditlərinin payına düşür. Hüquqi şəxslərə verilmiş
kreditlərin həcmi 60% artaraq 01.01.2009-cu il tarixə 4812,6
mln. manat (ümumi kreditlərin 68,9%-i) təşkil etmişdir.
İl ərzində kreditlər kənd təsərrüfatına və emal sektoruna
33,6%, sənaye və istehsala 38,8%, ticarət və xidmət sektoruna
60,1% artmışdır. Ticarət və xidmət sektoruna kreditlər 1
yanvar 2009-cu il tarixinə 1910,4 mln. manat təşkil etmişdir ki,
bu da cəmi kredit qoyuluşlarının 27,3%-ni təşkil edir.
Fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər 40,8% artaraq cəmi
kredit qoyuluşlarının 31%-nəçatmışdır.
2008-ci ildə ipoteka kreditləri üzrə artım tempi təxminən
2007-ci ildəki artım tempi ilə eyni səviyyədə olmuşdur. Bütün
növ borcalanlar üzrə ipoteka kreditləşməsi 2,7 dəfədən çox
artmışdır və 1 yanvar 2009-cu il tarixində 707,8 mln. manat və
ya cəmi kreditlərin 10%-ni təşkil etmişdir (2008-ci ilin əvvəlinə
bu kreditlərin payı təxminən 6% təşkil edirdi).
1 yanvar 2009-cu il tarixinə banklar tərəfindən əldə
olunmuş qiymətli kağızların cəmi məbləği 1.8 dəfə artaraq
747,6 mln. manat təşkil etmişdir. Qiymətli kağızların ümumi
həcmində dövlət qiymətli kağızlarının xüsusi çəkisi 1 yanvar
2009-cu il tarixinə 39,2%-ə qədər azalmışdır (1 yanvar 2008-ci
il tarixinə 70,2%). Bankların korporativ qiymətli kağızlara
vəsait qoyuluşları 3,6 dəfə artmış və 2008-ci ilin sonuna 453,6
mln. manat, o cümlədən xarici şirkətlərin borc öhdəlikləri
434,1 mln. manat təşkil etmişdir.
Aktivlərin digər maddələrinə gəldikdə gəlir gətirməyən
nağd və müxbir hesablardakı vəsaitlərin aktivlərdəki payı
demək olar ki, dəyişməmiş və ilin sonuna 14% təşkil etmişdir.
Banklararası tələblərin həcmi (kreditlər və depozitlər)
2008-ci il ərzində 44,3% artmış və 2008-ci ilin sonuna 414,8
mln. Manat təşkil etmişdir. Banklararası tələblərin artımı
daxili banklararası bazarda yerləşdirilmiş kreditlərin artımı,
habelə qeyri-rezident banklarda depozitlərin yerləşdirilməsi
iləəlaqədardır.
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Bank sektorunun kapitalı. Bank sektorunun kapitallaşma
prosesi hesabat dövründə də davam etmişdir. İl ərzində bankların kapitalı 482,6 mln. manat və ya 47,8% artaraq 1491.7
mln. manata çatmıшdır (2007-ci ildə müvafıq olaraq 485 mln.
manat, 92,6%) və 1009,1 mln. manat).
Bankların məcmu kapitalının artımı I dərəcəli kapitalın
yüksəlməsi hesabına baş vermişdir. Belə ki, I dərəcəli kapital
336,5 mln. manat (44,6%) artaraq 1091.8 mln. manat təşkil
etmişdir ki, bu da məcmu kapitalm 69,7% artımını təşkil edir.
2008-ci ildə bankların məcmu nizamnamə kapitalı 949,7 mln.
manatıüstələmiş və ya 37,7%) artmışdır.

I dərəcəli кapital
Nizamnamə kapitalı
Səhmlərin
emissiyasından əmələ
gələn əlavə vəsait
Bölüşdürülməmiş xalis
mənfəət
II dərəcəli kapital
Cari ilin mənfəətи
Ümumi ehtiyatlar
Kapitalın digər
vəsaitbri
Məcmu kapitaldan
tutulmalar
Tutulmalardan sonra
məcmu kapital
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01.01.2008
xüsusi
mln.
çəkisi,
manat
%-lə
755,3
74,8
689,5
68,3

01.01.2009
xüsusi
mln.
çəkisi,
manat
%-lə
1091,8
73,2
949,7
63,7

20,3

2,0

32,3

2,2

59,6

5,9

125,2

8,4

305,4
132,8
63

30,1
13,1
6,2

449,0
192,1
93,9

30,1
12,9
6,3

159,3

15,8

169,7

11,4

49,4

4,9

48,7

3,3

1009,1

100,0

1491,7

100,0

II dərəcəli kapital 2008-ci il ərzində 143,6 mln. manat (və
ya 47%) artaraq 449 mln. manat təskil etmişdir. II dərəcəli
kapitalın strukturunda azalma (15,8%)-dən 11,4%-ə) banklar
tərəfindən götürülmüş borclar üzrəödənişlərin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olmuşdur. Milli Bank tərəfindən aktivlərin
təsnifləşdirilməsi üzrə ehtiyat normalarının artırılması
tədbirləri ümumi ehtiyatların artımınışərtləndirmişdir.
2008-ci ildə bank sektorunun kapital bazasının artımına
iri banklar mühüm töhfə vermişlər. Aktivlər üzrəən iri 10
bankın kapitalı 2008-ci il ərzində 70%-dən artıq artaraq 454
mln. manat təşkil etmişdir.
Bankların kapitallaşması prosesinin daha da sürətləndirmək məqsədi ilə 2009-cu ildən başlayaraq qanunvericiliyə
bankların kapitallaşmaya yönəlik mənfəətin vergitutmadan
azad olunmasına dair müvafıq dəyişiklik edilmişdir.
Bank sektorunun fəalliyyətinin maliyyə nəticələri. 2008-ci
ildə bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi ödənilənədək) 246
mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2007-ci ildəəldə olunan
mənfəətlə müqayisədə 42,9% çoxdur. Müvafıq olaraq vergi
ödənildikdən sonra xalis mənfəət 184,7 mln. manat (və ya
43%) artmışdır.
Bankların 82,2%-i 192,1 mln. manatlıq mənfəətlə, 17,8%
isə 7,4 mln. manatlıq zərərlə 2008-ci ili başa vurmuşlar.
01.01.2009-cu il tarixə zərərlə işləyən bankların ümumi bank
sisteminin aktivlərində xüsusi çəkisi 2,6% təşkil etmişdir.
Bankların kredit əməliyyatlarının həcminin artması və
faiz dərəcələrində bəzi dəyişikliklər il ərzindəəldə olunan faiz
gəlirlərinin artmasınışərtləndirmişdir. Nəticədə 2008-ci ildə
faiz gəlirlərinin orta aktivlərdə xüsusi çəkisi 11,4%
(müqayisəüçün 2007-ci ildə -10,9%) olmuşdur. 2007-ci ildə
bütün faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi 72% təşkil
etdiyi halda 2008-ci ildə bu göstərici 77%-ə yüksəlmişdir.
Faiz xərclərinin strukturunda banklararası resurslar və
digər maliyyə təşkilatlarının vəsaitləri üzrəödənilən faizlərin
payı artmışdır (37,2%-dən 43,9%-dək). Eyni zamanda, fıziki və
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hüquqi şəxslərin depozitləri üzrəödənilən faizlərin payı
azalmışdır (58,8%-dən 53,2%-dək). 2007-ci ildə bütün faiz
xərclərinin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi 50% təşkil etdiyi
halda, 2008-ci ildə bu göstərici 55,3%-ə yüksəlmişdir.
2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə xalis faiz mənfəəti
72% artaraq 532,7 mln. manat təşkil etmişdir.
Valyuta məzənnəsinin volatilliyi bankları xarici valyutada aparılan əməliyyatların sayını artırmağa sövq etmişdir. Nəticədə müvafıq əməliyyatlar üzrə gəlirlərin artması müşahidə
olunmuşdur. 2008-ci il ərzində bankların xarici valyuta ilə
apardığıəməliyyatların həcmi 53,4% artaraq 106,2 mln. manat
təşkil etmişdir. Bununla belə xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlardan əldə olunmuş gəlirlərin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi bir qədər azalmış və 8,2% təşkil etmişdir.
Aktivlər üzrə mümkün zərər üzrə ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların həcminin orta aktivlərə nisbəti 2008-ci il ərzində l,9%-dən 2,5%-dək yüksəlmişdir. Bu əsasən qlobal maliyyəböhranının təsirini azaltmaq üçün kreditlərin təsnifləşdirilməsi və ehtiyat normativləri üzrə sərtləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsiləəlaqədardır.
Bank sektorunun aktivlərinin gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta aktivlərə nisbəti kimi hesablanmış)
2008-ci ildə 2,9% (2007-ci ildə 3,5%), kapitalın gəlirliliyi (vergi
ödənilənədək xalis mənfəətin orta kapitala nisbəti kimi hesablanmış) 22,6% (2007-ci il üçün 23,5%) təşkil etmişdir.
Kreditlərin keyfıyyəti və kredit riski. 2008-ci ildə Milli
Bank tərəfindən yürüdülmüş siyasət beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı disbalansın bank sisteminin aktivlərinə mənfi təsirindən qorunmağa imkan vermişdir. Hesabat dövrüərzində bankların kredit portfelinin həcminin artması ilə yanaşı onun keyfиyyət göstəricilərinin yaxşılaşması tendensiyası davam etmişdir.
Aktivlərin təsnifləşdirilməsinə dair prosedurların sərtləşdirilməsi kreditlərin keyfиyyət göstəricisinin yüksəlməsinə
gətirib çıxarmışdır. Ümumilikdə, aktivlərin təsnifləşdirilməsi
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üzrə tələblərin sərtləşdirilməsinin məqsədi girov təminatıüzrə
tələblərin sərtləşdirilməsi olmuşdur.
Mümkün kredit itkilərinin aradan qaldınlmasıüçün
ehtiyatlandırma normalarının artırılması həyata keçirilmişdir.
1 yanvar 2009-cu il tarixinə kreditlər üzrə mümkün zərərlərin
örtülməsi üçün vəsait kredit portfelinin 6,2%-ni təşkil etmişdir
(1 yanvar 2008-ci il-5,7%).
Qeyri-işlək kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyatların artım
tempi bu növ kreditlərin artım tempini üstələmişdir. Banklarda
formalaşdırılmış ehtiyatların qeyri-işlək kreditlərə nisbəti isə
74%-əçatmışdır. Bu da bu növ kreditlərin yaradılmış
ehtiyatlarla adekvat örtülməsinə imkan yaradır. Vaxtı keçmiş
kreditlərin ümumi kreditlərdə xüsusi çəkisi 01.01.2009-cu il
tarixinə cəmi 2,2% təşkil etmişdir.
2008-ci ildə qlobal maliyyə bazarlarında dərinləşməkdə
olan böhran bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da
bank nəzarəti üçün yeni çağırışları aktuallaşdırmış və belə bir
şəraitdəmaliyyə sabitliyinin qorunması, çevik və effektiv risk
yönümlü bank nəzarətinin tətbiqi əsas hədəflərdən olmuşdur.
AMB-nin preventiv tədbirləri və banklarla intensiv işi,
həmçinin bankların öz bazar davranışlarınıçevik korreksiya
etmələri hesabına Azərbaycan bankları qlobal böhranın
mümkün təsirlərinə hazırlıqlı idilər. Bir sıra nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar da Azərbaycan bank sisteminin qlobal böhrana ən
hazırlıqlı sistem kimi qiymətləndirmiş, bankların yüksək
dayanıqlığını və bu nailiyyətlərdə AMB-nin xüsusi rolunu öz
rəylərində ifadə etmişlər.
Ümumiyyətlə, AMB tərəfindən banklara daha
düşünülmüş və təmkinli biznes strategiyası 2007-ci ildən bəri
tövsiyə edilmiş və bu tövsiyəəsasında tətbiq olunan «kontrtsiklik» siyasət mümkün risklərin təsirini minimallaşdırmışdır.
Banklar likvidlik mövqelərini kifayət qədər «balans»lı və
«komfort»lu, xarici maliyyə mənbələrindən asılılığı isə idarə
olunabilən səviyyədə saxlamışdır. Banklar hesabat ilində
vaxtıçatmış xarici borclarını rahatlıqla icra etmişlər.
129

Bankların 2008-ci il üzrə biznes planlan əvvəlcədən
AMB-də qiymətləndirilmiş, institusional baza və artım
hədəfıfonunda müvafiq korreksiyalar edilərək banklarla razılaşdırılmışdır. Bankların artım hədəfləri nəzarətə götürülmüş və
artım risklərinin və təhlükələrin təsir imkanları minimallaşdırılmışdır.
Bankların kredit riskləri üzrə mümkün itkilərə daha da
hazır vəziyyətə gətirilməsi məqsədilə ehtiyatlanmaya dair
tələblər ciddiləşdirilmişdir. Beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı
ipoteka böhranı və daşınmaz əmlak bazarında həssaslıq nəzərə
alınaraq daşınmaz əmlakla təmin olunmuş kreditlərə dair
təminat tələbləri və verilmiş ipoteka kreditləri üzrə risklərin
adekvat kapitalla tənzimlənməsinə dair tələblər artırılmışdır.
Banklar aktivlərin keyfiyyətinə daha diqqətlə yanaşmış,
potensial təhlükələri qiymətləndirərək daha konservativ
ehtiyatlarına siyasəti həyata keçirmişlər. Yeni kreditlərin
verilməsi zamanı isə banklar tərəfindən «selektiv davranış»
nümayişetdirilmiş, yüksək mənfəətlilikdən imtina edilərək
«risk iştahat»ları azaldılmışdır.
Görülən işlər bank nəzarətini və bütövlükdə bank
sistemini mümkün təhlükələrə qarşı hazır vəziyyətə gətirmişdir.
Bankların problemləri vəçətinlikləri müəyyən etmək və idarə
etmək potensialları artırlmışdır.
Bankların institusional inkişafı və idarəetmə resurslarının
biznes davranışına uyğunluğu diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Hər bir bank üzrə korporativ idarəetmə standartlarının
tətbiqi səviyyəsi qiymətləndirilmiş, əksər banklarla görüşlər keçirilmiş və bu istiqamətdəçatışmazlıqlarla bağlı tövsiyələr verilmişdir.
Eyni zamanda, maliyyə bazarlarında baş verən hadisələr
banklarda risk menecmentin təkmilləşdirilməsini, xüsusilə də
kredit və likvidlik risklərinin qabaqcıl yanaşmalardan istifadə
edilərək idarəedilməsini zəruri etmişdir.
2008-ci ildə də bank nəzarətinin hüquqi-normativ bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və təkmilləşdi130

rilməsi üzrə işlər və Bazel II Kapital Sazişinin tətbiqi üzrə intensiv məsləhətləşmələr davam etdirilmişdir. Bazel II Kapital
Sazişinin II və III sütunlarının bəzi elementlərinin tətbiqinə
başlamışdır. Bu məqsədlə, banklarda kapitalın idarə edilməsi
və kapital siyasətinə tələblərin müəyyən edilməsi iləəlaqədar
«Bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması»
Qaydalarına müvafıq əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Eyni zamanda, banklarda maliyyəşəffaflığının və bazar
intizamının artırılması, məlumatların açıqlanması prosesinin
effektiv nəzarətləəhatə olunması məqsədilə «Korporativ
İdarəetmə Standartları»na «Məlumatların istifadəçilərə təqdim
edilməsi»nə dair əlavələr edilmişdir. Bank nəzarəti çərçivəsində
banklar tərəfindən açıqlanan məlumatların periodik olaraq
kəmiyyət və keyfıyyət qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
Bundan əlavə, «Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması», «Bir
borcalan və ya bir-biri iləəlaqədar borcalanlar qrupu üzrə risklərin tənzimlənməsi haqqında», «Azərbaycan Respublikası
müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları»na əlavələr olunmuş,
''Banklarda kreditlərin verilməsi» Qaydaları isə tamamilə restrukturizasiya edilmişdir.
Görülən bütün bu prudensial tədbirlərin nəticəsində
2008-ci ildə bank sisteminin maliyyə sağlamlığı və sabitliyi
qorunub saxlanmışdır.
Qanunvericilik və infrastruktur. 2008-ci ildə Milli Bank
bank fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsi
və möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Eyni zamanda qlobal maliyyə böhranışəraitində makroiqtisadi siyasət və bank nəzarəti sahəsində
adekvat addımlara hazır olmaq üçün qanunvericilik təşəbbüsləri üzərində işlər aparılmışdır.
Ölkədə maliyyə-bank xidmətlərinəçıxış imkanlarının
genişləndirilməsi prioritetlərinə uyğun olaraq ödəniş sistemlərinin coğrafиəhatə dairəsinin genişləndirilməsi və regionlara isti131

qamətləndirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin və ev təsərrüfatlarının maliyyə xidmətlərinəəlyetərliyinin artırılması məqsədilə
«Poçt rabitəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 2008-ci il 02 oktyabr tarixində müvafıq əlavə və dəyişikliklər qəbul edilmişdir. Bununla da geniş fılial şəbəkəsinə
malik olan və maliyyəəməliyyatlarının aparılmasında böyük
təcrübəsi olan Milli poçt rabitəsi operatoru tərəfindən bankmaliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün hüquqi əsaslar yaradılmışdır. Milli poçt operatoruna poçt hesablarının açılması və
aparılması, ödəniş sistemləri vasitəsilə pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi, poçt əmanətlərinin qəbul edilməsi, valyuta
mübadiləəməliyyatlarının aparılması kimi yeni maliyyə xidmətlərinin həyata keçirilməsinə qanuni əsas təmin edilmişdir.
Bununla da ölkəərazisinin bank şəbəkəsi olmayan ucqar regionlarda əhalinin maliyyə xidmətlərindən istifadə imkanlan
artırılacaqdır.
Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri.Milli Bankın təşəbbüsü
ilə yaradılaraq 2005-ci ildən istismara verilmiş Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin (MKR) fəaliyyəti nəticəsində 2008-ci
ildəölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi olan fıziki və hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması təmin edilmiş və banklara
mərkəzləşdirilmiş məlumatlar bazasından kredit üçün müraciət
etmişşəxslər haqqında ətraflı məlumatların əldə edilməsi, habelə borcalanların öz kredit tarixçələri haqqında MKR-ə sorğu
etmək imkanları yaradılmışdır.
MKR
yaradılarkən
sistemin
tam
olaraq
hədəfəçatmasıüçün 3 faza nəzərdə tutulmuşdur. Birinci fazada
kommersiya bankları ilə məlumat mübadiləsi və zəruri
infrastrukturun yaradılması, ikinci fazada genişləndirilmiş
kredit məlumatlarının reyestrə alınması və bank olmayan
kredit təşkilatlarının MKR-ə qoşulması, 3-cü fazada isə digər
təşkilatlarla, habelə mümkün məlumat bazaları ilə
interfeyslərin qurulmasının həyata keçirilməsi qarşıya məqsəd
qoyulmuşdur.
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İnkişaf strategiyasının uğurla və məqsədyönlüşəkildə
həyata keçirilməsi, habelə reyestrin institusionallaşması
məqsədilə 3 mart 2008-ci il tarixindən Milli Bankın yeni
struktur vahidi - MKR xidməti formalaşdırılmışdır.
Hesabat ilində nəzərdə tutulan inkişaf strategiyasının
ikinci fazasıüzrə işlər davam etdirilmiş, borcalanlan daha
dəqiq eyniləşdirməyə vəətraflı kredit məlumatları iləəhatə
etməyə imkan verən MKR-in genişləndirilmiş formatı sistemə
tətbiq olunmuş, məlumatların bankların mərkəzi sistemindən
birbaşa olaraq hazırlanması rejiminin icrasına başlanılmışdır.
Dövr ərzində banklar tərəfindən bütün sorğuların elektron (online) formada real vaxt rejimində həyata keçirilməsinə
imkan verən və sorğu axtanşlarının monitorinqini təmin edən
yeni iki modul hazırlanmış və sistemə tətbiq olunmuşdur.
Banklar tərəfindən MKR-in məlumat bazasına daxil edilən
kreditlərin aşağı hədləri ilə bağlı tələblərin 2007-ci ilin sentyabr
ayından aradan qaldırılması iləəlaqədar hesabat dövründə
bankların kredit portfelləri haqqında məlumatların MKR-də
toplanması tam olaraq təmin edilmişdir. Bu da istehlak
kreditləri bazarında fəaliyyət göstərən banklar üçün kredit
qərarlarının verilməsi prosesində daha etibarlı qərarların
qəbuluna imkan yaratmışdır.
MKR-də həyata keçirilmiş təkmilləşdirmələr, o cümlədən
kredit məlumatlarının mübadiləsinin real vaxt rejimində
(onlayn) apanlması, MKR-in iş proseduralarının sadələşdirilməsi, borcalanlar haqqında daha ətraflı kredit məlumatlarının
toplanması, habelə nisbətən kiçik məbləğli kreditlərin də
reyestr vasitəsilə mübadiləsinin təmin olunması nəticəsində
haqqında məlumat toplanan fıziki və hüquqi şəxslərin sayıəhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Bütün bunlar Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyasının hər il ölkələr üzrə dərc etdiyi «Biznesin
aparılması - 2009» (Doing Business) adlı hesabatında kredit
məlumatlan indeksinin 4-dən 5-ə (maksimum göstərici 6-dır),
reyestrin əhatə dairəsi indeksinin isə 1.4-dən 3.1-ə qədər
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yüksəlməsi üə nəticələnmişdir. Bu və kredit münasibətlərinin
digər hüquqi aspektlərini əks etdirən müvafıq göstəricilər
əsasında Azərbaycan «Kreditin əldə olunması» indeksi
üzrəötən ilki hesabatla müqayisədə 13 pillə irəliləyərək, 181
ölkə arasında 12-ci yerə layiq görülmüşdıir.
Hesabat dövründə reyestrin fəaliyyəti «MKR haqqında»
Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq etibarlışəkildə təmin edilmiş, banklardan daxil olan 13160 sayda sorğu cavablandırılmışdır ki, bunun da 4040-ı yeni modullar vasitəsilə real vaxt
rejimində həyata keçirilmişdir.
İlin sonunda MKR-də haqqmda məlumat olan borcalanların sayı 462120, kredit məlumatlarının sayı isə 770000-ə
qədər yüksəlmişdir ki, bu da ötən ilki göstəricidən uyğun
olaraq 2.5 və 3 dəfəçoxdur.
İpoteka kreditləşməsi mexanizmi. 2008-ci il ərzində
AIF öz fəahyyətinin sabitliyini və likvidliyini təmin etmək
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirmiş, qabaqcıl
dünya təcrübəsi öyrənilmiş, ipoteka kreditləşməsi sisteminin
daha da genişləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarla,
maliyyə qurumları iləəməkdaşlıq əlaqələri qurulmuş, bir sıra
istiqamətlərdəəhəmiyyətli texniki yardımlar cəlb edilmisdir.
İpoteka kreditləri sisteminin səmərəli fəaliyyətinin təşkili
məqsədilə standartlaşdırılmış metodologiyanın yaradılması,
bazar infrastrukturunun cəlb edilməsi və göstərilən xidmətlərin
keyfıyyətinin artırılması sahəsində mütəmadi tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Ümumilikdə 2008-ci ilin sonuna bankların öz
ipoteka kreditləşməsi proqramları da daxil olmaqla 260,0
milyon manat ipoteka krediti verilmiş və təxminən 8 min
ailəöz
mənzil
şəraitini
ipoteka
krediti
vasitəsilə
yaxşılaşdırmışdır.
Ölkədə ipoteka kreditləşməsi ilə bağlışərtlərin yumşaldılması və sadələşdirilməsi məqsədilə «Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditlərinin verilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respubhkası Prezidentinin Fərmanı ilə ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri
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sadələşdirilmiş, kreditin müddəti və məbləği artırılmış, ilkin
ödənişə olan tələb azaldılmış, həyat sığortasına olan məcburi
tələb götürülmüşdür. Qeyd olunan Fərman ilə həmçinin
«Azərbaycan Respublikasında güzəştli ipoteka kreditlərinin
verilməsi Qaydaları» da təsdiq edilmişdir.
«Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində
Azərbaycan İpoteka Fondunun yenidən maliyyələşdirdiyi
ipoteka kreditlərinin müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən
verilməsinə dair Standart Tələblər» ipoteka kreditləşdirilməsi
sistemində və qanunvericilikdə mövcud olan yeni dəyişikliklərə
uyğunlaşdırılmış, yaşayış sahəsinin alqı-satqısı və ipotekası
müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) nümunəvi forması təsdiq
edilmişdir. Nəticədə verilmiş ipoteka kreditlərinin böyük
hissəsi üzrə qarışıq müqavilə modeli tətbiq edilmişdir.
Hesabat dövrüərzində AİF tərəfindən əvvəlki ildə
verilmiş ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi
davam etdirilmişdir. Belə ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən
ipoteka kreditləşməsi üçün ayrılmış vəsaitlərdən 22,0 mln. Manat AİF-ə köçürülmüşdür. 2008-ci ildə Fond tərəfindən 451
kredit üzrə 16,9 mln. manat məbləğində yenidən maliyyələşdirmə həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə, 31 dekabr 2008-ci il
tarixinə AİF tərəfindən ümumi məbləği 63,3 mln. manat olan
ipoteka kreditləri yenidən maliyyələşdirilmişdir.
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FƏSİL 26. MƏRKƏZ BANKIN FƏALİYYƏTİ
Mərkəzi Bankı pul təklifini iqtisadiyyatın pul tələbinə,
iqtisadi və sosial siyasətin hədəflərinə görə ayırmağa çalışır;
banklar iqtisadiyyatda gerçəkləşdirilən borc verə bilir, fondları
ticarət, sənaye və kənd təsərrüfatına, tikinti və s. kimi sektorlara
kredit formasında dağıdaraq, bir qrup iqtisad vahidlərin likvid
çoxluğu ilə, digərlərinin likvid ehtiyaclarının ödənilməsinə yığım
edilən pulların bazara axmasını saxlamaq şərti ilə iqtisadi
fəaliyyətlərin davamlılığına və genişlənməsinə xidmət
edirlər.Mərkəzi Bankı banknot ixrac edən, dövlətin və bankların
kredit ehtiyaclarını ödəyən bir bankdır. İqtisadi siyasətdə pul siyasətinin yeri və rolu zaman içində önəmli dəyişikliklərə
uğramışdır. Pul siyasətinin iqtisadi siyasətdəki ağırlıq payı
artdıqca, pul siyasətini həyata keçirən qurumun da, yəni Mərkəzi
Bankın da iqtisadiyyatda gücü və önəmi artmaqdadır.
Mərkəzi Bank dövlətin öhdəlikləri üçün, dövlət isə Mərkəzi
Bankın öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir. Mərkəzi Bank
Azərbaycan dövlətinin bankıdır. Mərkəzi Bank Azərbaycan
dövlətinin maliyyə agenti kimi çıxış edə bilər. Mərkəzi Bank
Qanunla müəyyən olunmuş məqsədlərinə uyğun olaraq dövlətin
iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə səlahiyyətləri daxilində
yardım edir.
Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
kəsirinin birbaşa maliyyələşdirilməsi üçün dövlətə kredit vermir.
Dövlət büdcəsində qısamüddətli vəsait çatışmazlığı
yarandıqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
bağlanmış müqaviləyə əsasən gəlir gətirən dövlət borc qiymətli
kağızları ilə təmin edilməsi şərti ilə dövlətə ən çoxu 6 ay müddətinə və cari ildə ödənilmək şərti ilə milli valyutada (manatla)
kredit verə bilər. Belə kreditlərin verilmiş və ödənilməmiş hissəsinin ümumi məbləği son üç il ərzində dövlət büdcəsinin orta gəlirlərinin 3 faizindən çox ola bilməz. Mərkəzi Bank tərəfindən Azərbaycan dövlətinin buraxdığı borc qiymətli kağızların alınması
dövlətə kreditlərin verilməsi hesab olunur. Belə əqdlər Qanunun
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49-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqlayalnız təkrar bazarda bağlanıla bilər və onlara Qanunun 16.2-ci maddəsinin şərtləri şamil olunur. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar tələb olunduğu halda, Qanunun 16.2-ci maddəsinin şərtləri tətbiq edilmir, bu şərtlə ki, dövlət borc qiymətli kağızlarının
alqı-satqısı təkrar bazarda həyata keçirilmiş olsun.
Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılmış şərtlərlə dövlət xəzinədarlıq hesablarına xidmət
göstərir. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tələb
olunduqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılmış şərtlərlə dövlətdən müddətli depozitlər qəbul edə
bilər. Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət
hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlət və büdcədənkənar dövlət
fondlarının bank hesablarına xidmət göstərə bilər.
Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərinə, o cümlədən büdcə-vergi, qiymət-tarif tədbirlərinə, habelə dövlətin daxili və xarici borcunun həcminə və idarə edilməsinə dair təkliflər verə bilər. Mərkəzi Bank bilavasitə Mərkəzi Bankın funksiya və səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər və bank məsələləri üzrə sorğu əsasında qanunların və digər normativ hüquqi
aktların layihələrinə dair rəy verə bilər.
Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış şərtlərlə dövlətin maliyyə agenti funksiyalarını həyata keçirə bilər. Maliyyə agenti olaraq, Mərkəzi Bank dövlətin borc qiymətli kağızlarını yerləşdirmək və onlarla digər əməliyyatlar aparmaqla dövlət borcuna xidmət göstərə, habelə qanunla müəyyən
edilmiş hallarda və qaydada başqa maliyyə əməliyyatlarını apara
bilər.
Mərkəzi banklar pul siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində müəyyən etdikləri hədəf və məqsədlərəçatmaq üçün
müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Ancaq bu vasitələrin təsirləri isəölkədən ölkəyə vəən əsası da ölkələrin iqtisadi səviyyələrinə
və struktur özəlliklərinə bağlı olaraq önəmli fərqliliklər göstərməkdədir.
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Son illər finans bazarlarına doğrudan müdaxilə edən pul
siyasəti alətləri əvəzinə, dolayı olaraq müdaxiləyə izin verən
alətlərin də daxil olduğu müşahidə edilməkdədir.
Pul siyasəti iqtisadi siyasətin əsas elementlərindən biridir.
Onun strateji məqsədi dövlət orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir. Pul siyasəti element kimi ümumi məqsəd əldə olunınasına
şərait yaradır, lakin o, lazımi məqsədəçatmaq imkanında deyil.
Monetar orqanlar ancaq müəyyən məqsədlərə nail ola bилярляr.
Onlar da digər sahələrdə məqsədə nail olmaga kömək edir və
dövlətə iqtisadi siyasətin reallaşdırılmasıüçün şərait yaradırlar.
Monetar orqanlar heç də həmişə pul tədavülünü səmərəli inkışaf
etdirməni təmin edə bilmirlər. Bu müvəffəqiyyətsizlik çox zaman
dəqiq müəyyənləşmiş strategiyanın olmaması iləəlaqədar olur.
Əgər pul siyasəti pui tədavülünün stabilliyinə gətirib çıxartmırsa,
bu o demək deyil ki, pul siyasəti gücsüzdür. Bu ona görədir ki,
onun qarşısında pul siyasətinin müvəffəqiyyətini təmin edən
məqsədlər qoyulmamışdır.
Pul siyasəti strategiyasının hazırlanması iki mərhələdən ibarətdir: onun son məqsədinin müəyyən edilməsi; cari məqsədin
müəyyən edilməsi. Bütün bu məqsədlərin hamısı monetar orqanlar tərəfindən həyata keçirilir.
Pul siyasətinin son məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində
qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsidir. Hər bir ölkənin iqtisadi siyasətinin əsasında inflyasiya səviyyəsinin aşağı salınması vəÜDM-in artımı durur. Bildiyimiz kimi, dövlət orqanlarının əsas məqsədi müəyyənləşmiş siyasi iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə stabilliyin əldə olunması və bu stabilliyin uzun müddət qorunmasıdır. Ümumi iqtisadi stabillik hər
şeydən əvvəl əsas makroiqtisadi göstəricilərin müəyyən vəziyyətini nəzərdə tutur. Bunlara əsasən istehsalın stabil artımı,
stabil qiymətlər, işçi qüvvəsinin tam məşğulluğu, tədiyə balansının strukturunda müsbət saldoya nail olmaqdır. Ancaq bu
kimi sadalanan nəticələrə nail olmaq üçün monetaristlər belə
hesab edirlər ki, bütün bunlara nail olmaq üçün bazar elementləri sərbəst fəaliyyət göstərməlidirlər. İnhisarçı meyllərin
138

həm dövlət, həm də xüsusi sektorda inkişafı rəqabətin öz
rolunu yerinə yetirməsinə imkan vermir.
Pul orqanlarıöz səlahiyyətlərini yerinə yetirmək üçün iki
aspekti dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər:
1)
pul
orqanlarının
səlahiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsi.Belə bir praktika mövcuddur ki, Mərkəzi
Banklar bütün əldə olunmuş nailiyyətləri öz adlarına çıxır,
uğursuzluqlara görə isəçətinliklərə qarşı duracaq səlahiyyətlərinin
olmadıqlarını bəhanə gətirirlər.
2) Pul sisteminin stabilliyi. Həyata keçirilən pul siyasətinin
stabilliyi iqtisadi sistemin stabilliyindən xəbər verir. Məsələn,
qiymət səviyyəsi stabil olmazsa, həm istehsalçıların və həm də
istehlakçıların давранышында dəyişikliklər olacaqdır. Ona görə də
M. Fridmen Mərkəzi Bankın həm pul kütləsini və ya uçot dərəcələrini tez-tez kəskin şəkildə dəyişdirməsinin əleyhinəçıxırdı.
Daxili və xarici, taktiki və aralıq məqsədlərin fərqləndirilməsi
mütləq bir- birinə qarşı duran kimi qəbul edilir. Əsl həqiqətdə daxili
və xarici, taktiki və aralıq məqsədlərin fərqləndirilməsi mütləq
deyildir. Əslində onlar arasında sıx əlaqə olduğuna görə pul siyasəti
vardır. Bizim təsnifatda taktiki və aralıq məqsədlərin araşdırılması
monetаr orqanların səlahiyyət dairəsinin müəyyənləşdirilməsi zərurətindəndir. Beləşəraitdə nəzarət sadələşir, müvəffəqiyyət və
müvəffəqiyyətsizliyə görə bir orqan məsuliyyət daşıyır. Pul-kredit
tədbirlərinin reallaşdırılması prosesi iqtisadçı alimlər tərəfindən
müxtəlif cür pul-kredit tədbirlərinin azad olaraq həyata keçirilməsinin əleyhinə olaraq bəzi monetarçılar onun "Pul konstitusiyası" vasitəsi ilə reallaşdırılmasını irəli sürürlər. "Pul konstitusiyası" dedikdə, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş tədbirlər paketi nəzərdə tutulur
və bu qaydaların çox nadir hallarda dəyişdirilməsi qeyd edilir. Bu
qayda və qanunların iqtisadi proqnozlar əsasında hazırlanmasını
nəzərdə tuturlar.
Bunun əksinə olaraq son illər pul sisteminin liberallaşdırılması ideyaları geniş yayılmışdır. Bütün bu nəzəriyyələrin əsas
məqsədi pul siyasətinin iqtisadi proseslərə təsirinin optimallaşdırılması istiqamətidir. Pul siyasətinin müxtəlif ölkələrdə məq139

sədlərinin fərqlənməsi monetar orqanların taktikasının seçilməsindən asılıdır.
Pul siyasətinin strategiyası kimi məqsədləri də aşağıdakı
kimi təsnifləşdirilir: fəaliyyət sərhədlərinə görə; pul siyasətini
daxili və xarici olaraq iki istiqamətə bölmək olar. Fəaliyyət vaxtına görə(taktiki və aralıq) də pul siyasətinin müəyyənləşdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Taktiki məqsəd dedikdə, pul orqanlarının açıq bazarda
ardıcıl əməliyyatlar aparması vəzifələri nəzərdə tutulur. Aralıq
məqsəd isə, müəyyən vaxt intervalında iqtisadi dəyişiklərin tənzim edilməsi vəzifələrini ifadə edir. Aralıq məqsədlərə istehsalın
nominal həcmi, faiz dərəcəsi, pul kütləsinin artım tempi, qiymət
səviyyəsi aiddir.
Pul siyasətinin aralıq məqsədlərindən biri də pul kütləsinin
artırılmasıdır. Pul kütləsinin dəyişdirilməsi istehsalın hecminə təsir
edir. Lakin bu təsirin hansı səviyyədə olması iqtisadçılar arasında
mübahisələrə səbəb olur. Pul kütləsinin artırılması nominal istehsal
həcmini artırır. Faiz dərəcəsi ilə pul dövriyyə sürəti arasında asılılıq
olduğuna görə Mərkəzi bank daim tədavüldə olan pul kütləsini
korrektə etməlidir. Müasir pul nəzəriyyələri pulun dövriyyə
sürətinə stabil deyil, dəyişkən səviyyə kimi baxır.
Ümumiyyətlə, pulun dövriyyə sürətinə iki amil faiz norması
və inflyasiya səviyyəsi təsir göstərir. Pul siyasətinin aralıq məqsədlərindən biri də qiymət səviyyəsinin nəzarətdə saxlanılmasıdır.
Qiymət səviyyəsinin qaxması bütün iqtisadi proseslərə təsir edir.
Ona görə də dövlət orqanlarının həyata keçirdikləri iqtisadi
siyasətdə bu göstərici əhəmiyyətli yer tutur. Qiymət səviyyəsi
müəyyən nöqtədən aşağı düşdükdə Mərkəzi Bank bank
sisteminəəlavə ehtiyatlar verməklə məcmu tələbi artırır. Qiymət
səviyyəsi müəyyən edilmiş nöqtədən yuxarı qalxdıqda əksinə
tədbirlər həyata keçirilir. Pul siyasətinin daimi eyni səviyyədə
saxlanılmasının çatışmayan tərəfləri vardır. Bu onunla əlaqədardır ki, bu prosesdə təklifdə ola biləcək şokların nəticələri
iqtisadi sistemə mənfi təsir edir. Təklifdə ola biləcək şok zamanı
Mərkəzi Bank pul kütləsini sıxmaqla qiymət səviyyəsini eyni
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saxlamağa çalışır. Bu isə iqtisadi sistemin inkişafinın qarşısını
alır.
Pul siyasətinin aralıq məqsədlərindən biri də faiz dərəcələrinin iqtisadi aktivliyi stimullaşdıracaq səviyyədə olmasını tənzim etməkdən ibarətdir. Pul siyasəti vasitəsi ilə Mərkəzi Banklar faiz dərəcələrinətəsir edir və onların müəyyən həddən artıq olmasın qarşısını alır. Mərkəzi Bank birbaşa faiz dərəcəsinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək imkanında deyildir. Dolayı metodlar vasitəsi ilə faiz
dərəcəsini tənzim etmək üçün Mərkəzi Bank uçot dərəcəsindən
istifadə edir. Digər tərəfdən açıq bazarda əməliyyatların aparılması faiz dərəcəsinin səviyyəsinə təsir edə bilir. Faiz dərəcəsinin aşağı
və ya yüksək olması iqtisadi fəallığa, investisiya mühitinəçox güclü
təsir edir.
Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə mərkəzi bankların əsas vəzifəsi çevik pul-kredit siyasətinin aparılması və pul-kredit siyasətinin əsas metodları ilə iqtisadiyyatda tənzimləyici funksiyasını yerinə yetirməkdir. Pul-kredit siyasətinin başlıca istiqamətlərindəölkənin makroiqtisadi və makromaliyyə vəziyyəti təhlil edilir, pulkredit siyasətinin və bank sisteminin inkişafının əsas istiqamətləri
əks etdirilir.
Mərkəzi Bank qarşıdakı il üçün dövlətin pul siyasətinin
əsas istiqamətlərini oktyabr ayının 1-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edir və dekabr ayının
31-dək kütləvi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə açıqlayır.
Pul siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqlayarkən, Mərkəzi Bank
cari ildə həyata keçirilən pul siyasətinin yekunlarını, habelə
qarşıdakı il üçün müəyyən etdiyi pul siyasətinin məqsəd və vəzifələrini, Mərkəzi Bankdan asılı olan və asılı olmayan amilləri
dəəks etdirməklə onların həyata keçirilməsi yollarını göstərir.
Mərkəzi Bank dövlətin öhdəlikləri üçün, dövlət isə Mərkəzi Bankın öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir. Mərkəzi Bank
Azərbaycan dövlətinin bankıdır. Mərkəzi Bank Azərbaycan
dövlətinin maliyyə agenti kimi çıxış edə bilər. Mərkəzi Bank
bu Qanunla müəyyən olunmuş məqsədlərinə uyğun olaraq
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dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə səlahiyyətləri
daxilində yardım edir.
Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi kəsirinin birbaşa maliyyələşdirilməsi üçün dövlətə kredit vermir. Dövlət büdcəsində qısamüddətli vəsait çatışmazlığı yarandıqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
bağlanmış müqaviləyəəsasən gəlir gətirən dövlət borc qiymətli
kağızları ilətəmin edilməsi şərti ilə dövlətəən çoxu 6 ay müddətinə və cari ildəödənilmək şərti ilə milli valyutada (manatla)
kredit verə bilər. Belə kreditlərin verilmiş vəödənilməmiş
hissəsinin ümumi məbləği son üç il ərzində dövlət büdcəsinin
orta gəlirlərinin 3 faizindən çox ola bilməz. Mərkəzi Bank
tərəfindən Azərbaycan dövlətinin buraxdığı borc qiymətli
kağızların alınması dövlətə kreditlərin verilməsi hesab olunur.
Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmışşərtlərlə dövlət xəzinədarlıq hesablarına xidmət
göstərir. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi iləəlaqədar tələb
olunduqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılmışşərtlərlə dövlətdən müddətli depozitlər qəbul edə
bilər. Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət
hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlət və büdcədənkənar
dövlət fondlarının bank hesablarına xidmət göstərə bilər.
Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarına dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca
istiqamətlərinə, o cümlədən büdcə-vergi, qiymət-tarif tədbirlərinə, habelə dövlətin daxili və xarici borcunun həcminə və
idarə edilməsinə dair təkliflər verə bilər.
Mərkəzi Bank bilavasitə Mərkəzi Bankın funksiya və
səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər və bank məsələləri üzrə
sorğu əsasında qanunların və digər normativ hüquqi aktların
layihələrinə dair rəy verə bilər.
Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə agenti kimiMərkəzi Bank
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmışşərtlərlə
dövlətin maliyyə agenti funksiyalarını həyata keçirə bilər.
Maliyyə agenti olaraq, Mərkəzi Bank dövlətin borc qiymətli
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kağızlarını yerləşdirmək və onlarla digər əməliyyatlar aparmaqla dövlət borcuna xidmət göstərə, habelə qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada başqa maliyyəəməliyyatlarını
apara bilər.
Pul siyasətini həyata keçirərkən Mərkəzi banklar iki istiqamətdə hərəkət edə bilər:
1. Birbaşa tənzimləyici gücündən istifadə edərək;
2. Mərkəzi bank dolayı olaraq pul bazarına müdaxilə etmək
şərti ilə.
1. Birbaşa pul siyasətinin alətləri. Birbaşa pul siyasətində
Mərkəzi Bank məqsədlərini həyata keçirmək üçün bazar
qaydalarıçərçivəsindən deyil, qanuni qaydalar yolundan istifadə
edir.
1.1. Faiz dərəcələrinə nəzarət. MB-nin birbaşa alətləri
içərisindəən çox istifadə ediləni - faiz dərəcələri üzərində nəzarət
sistemidir. Mərkəzi Bank kredit qurumlarına əmanət və kredit
əməliyyatlarına görə faiz dərəcələrinə məhdudiyyət qoya bilər.
Bu тятбигат çərçivəsində müxtəlif sektorlara müxtəlif faiz dərəcələri tətbiq edilə bilər, və bu zaman stimullaşdırılacaq
sektorlara açılacaq kreditlərin faiz dərəcələri aşağı səviyyədə
tutulur. Burada məqsəd kredit mənbələrin dövlət proqramına
uyğun olaraq prioritet sahələrə verməkdir.
1.2. Kredit limitləri. Mərkəzi Banklar kommersiya banklarının iqtisadi fəaliyyətləəlaqədar olaraq sektorlara açacaqları kredit
miqdarına məhdudiyyət qoya bilər. Açılacaq kreditlərə görə məhdudiyyət limitləri fərqləndirilir. Stimul edilmək istənilən sektorlara
ayrılacaq kredit limitlərinin miqdarı yüksək tutulur və burada
məqsəd kreditlərin bu sektorlara yönəlməsini təmin etməkdir.
1.3. Fərqliləşdirilmiş reeskont kreditləri. Bank bazasında
reeskont kvotaları, bankların məqsədlərinə, risk vəziyyətinə uyğun olaraq, likvid ehtiyacı iləəlaqədar müəyyən edilir. Məqsəd bu
kvotaların yardımı ilə yerli bankların reeskont pəncərəsindən daha çox yararlana bilməsini, bununla da bəzi sektorların maliyyə
baxımından dəstəklənməsini təmin etməkdir.Məsələn, kənd tə143

sərrüfatı sektoruna daha çox qaynaq transfer edən banklarda
Mərkəzi bank tərəfindən reeskont kvotaları yüksək tutulur.
1.4. Disponibilitə tətbiqi. Mərkəzi Bank, kommersiya banklaрın aktivlərindəki mənbələrin müəyyən bir nisbətini dövlət istiqraz
kağızlarını satın almağa və ya bankların активляринин müəyyən
faizini kassalarında nağd olaraq tutmağa məcbur edə bilər.
1.5. Portfeldə finans aktivlərinin yenidən nizamlanması.
Mərkəzi Bank, kommersiya banklarının portfellərində tutacaqları maliyyə aktivlərinin nisbətini təsbit edə bilər. Məsələn, satın
alınan səhm və iqtiqrazların hansı fəaliyyət sahəsinə aid olmasını,
bunların nisbətinin vəyamiqdarının nə qədər olacağını müəyyənləşdirə bilir. Beləliklə, finans qurumlarının əllərində olan fondların iqtisadi sektorlara transfer edilməsini təmin etmək mümkündür.
1.6. Reklam və ya rəsmi olmayan göstərişlər. Mərkəzi Bankın ölkədə həyata keçiriləcək pul siyasətinin məqsədləri haqqında
media qurumları vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlamaları və ya
iqtisadi islahatlar haqqında tövsiyə və təklifləri, şirkət vəşəxslərin
gələcək investisiya qərarlarında dəyişikliyə təsir edə bilər.
2. DOLAYI PUL SİYASƏTİ. Dolayı pul siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində Mərkəzi Bank pul bazarında bütün
iştirakçılar kimi eyni statusda iştirak edir və bazarda gedən dəyişikliklərin təşəbbüskarı birbaşa Mərkəzi Bank deyil, bazardır.
Pul siyasətinin dolayı alətlərinin üç növü mövcuddur: Reeskont siyasəti; Məcburi ehtiyat normaları; açıq базар ямялиййаты.
2.1. Reeskont siyasəti. Mərkəzi Bank reeskont əməliyyatlarını aparmaqla, likvid keyfiyyəti yüksək olan finans varlıqlarının
diskont edilməsi formasında həyata keçirir. Bu yolla Mərkəzi
Bank bankların kredit həcmlərinə təsir edə bilər. Reeskont
krediti likvidə ehtiyacı olan bankların ən son likvid mənbəyi olan
MB bu açığın bağlana bilməsi məqsədi ilə kredit təmin edilməsini
qoruyan bir pul-kredit siyasəti alətidir.
2.2. Məcburi ehtiyat normaları. Mərkəzi Bank bu siyasəti
həyata keçirməklə, kommersiya banklarına portfellərinin müəyyən
bir hissəsini rezerv pul olaraq saxlamaqla (nağd və ya MB-da
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əmanət formasında) qarşılarına öhdəçilik qoymaqdadır. Başqa
sözlə, məcburi ehtiyat normaları bankların passivlərində yer alan
bəzi öhdəliklərinin müəyyən bir hissəsinin nağd və faizsiz olaraq
MB tərəfindən bron edilməsidir. MEN tətbiqi, bankların
əmanətlərinə ani və vaxtaşırıçəkilişlərə qarşı bir yandan əmanət
sahiblərinin sistemə olan inamını artırmaqla bərabər, digər
tərəfdən pul miqdarına nəzarətdəönəmli bir alət olmuşdur. (Gizli
vergi
təsiri
uyьulamaya
görə
faiz
ödəmələrindən
topladıqlarıəmanətin bir hissəsini faizsiz olaraq MB depo
etdiyindən, banklar bu hissədən əldə edəcəyi gəlirdən məhrum
olur).
2.3. Açıq bazar əməliyyatı (ABƏ). Açıq bazar əməliyyatı,
finans aktivlərinin MB tərəfindən birinci və ikinci bazarda
birbaşa və ya tərs depo əməliyyatlarında istifadə edilən maliyyə
aktivləri içərisində başlıca yeri cari xəzinə borcları və dövlət
istiqraz sənədləri tutur. Açıq bazar əməliyyatı MB-nin tədavüldəki pul kütləsini azaltmaq və ya çoxaltmaq üçün xəzinə bono
vəистигразлар, özəl sektora aid bəzi истиграз və sənədləri ilə konkret
və ya keçici bir müddət üçün alqı-satqıəməliyyatıdır.
Açıq bazar əməliyyatları, bankların likvidlərindəki və
bazardakı pul miqdarında dəyişikliyə yol açır. Bankların
likvidində meydana gələn dəyişmələr kredit aça bilir və fond
həcminə və kredit siyasətinə təsir edə bilir. Bundan başqa, açıq
bazar əməliyyatları bazardakı faiz dərəcəsinə təsir edir. MB
qiymətli kağızları satın alarkən bazara likvid çıxdığından faiz
dərəcələri aşağı düşəcək, qiymətli kağızın qiyməti artacaqdır.
Digər tərəfdən MB bazara qiymətli kağız satarkən, bazardakı
likvid azalacaq, faiz dərəcələri yüksələcək, qiymətli kağızların
qiyməti aşağı düşəcəkdir.
Pul siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə buraxılan
Mərkəzi Bankın borc qiymətli kağızlarının buraxılışı və dövriyyəsi qaydaları qanunvericiliklə müəyyən edilir.
Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini vəöz əməliyyatlarıüzrə
faiz dərəcələrini müəyyənləşdirir. Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini müəyyənləşdirərkən ölkədəki mövcud makroiqtisadi duru145

mu və maliyyə bazarının vəziyyətini nəzərə alır. Mərkəzi
Bankıöz əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini pul bazarının
likvidlik vəziyyətini nəzərə alaraq özünün açıq bazar, yenidənmaliyyələşdirilmə və depozit əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini
təsbit etməklə və ya hərraclarda tələb və təklif əsasında müəyyənləşdirir. Mərkəzi Bank müəyyən etdiyi uçot dərəcəsini vəöz
əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini dərc etdirir. Mərkəzi Bank
kredit təşkilatlarına məcburi ehtiyatlar saxlamaq barədə
göstəriş verə bilər. Ehtiyatlar depozitlərin faizi nisbətində
müəyyən edilir və Mərkəzi Bankda saxlanılır. Tələb olunan ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması qaydası Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən müəyyən edilir. Məcburi
ehtiyatlar təmin edilmədikdə Mərkəzi Bank ehtiyatı təmin
etməyən kredit təşkilatına və onun inzibatçılarına qarşı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə
tutulmuş inzibati tənbeh tədbirlərini tətbiq edə bilər.
Pul siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Mərkəzi
Bank tərəfindən kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Bu zaman verilən kreditlər dövlət
qiymətli kağızları, dövlətin və digər etibarlı emitentlərin qarantiyaları və zaminliyi, xarici valyuta, qızıl, müxtəlif formada
qiymətli metallar və digər aktivlərlə təmin olunmalıdır. Belə
kreditlər 6 aydan çox olmayan müddətə verilir və həmin müddətə uzadıla bilər. Yenidən maliyyələşdirilmənin forma, qayda
vəşərtlərini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti müəyyən edir. Kreditlər yalnız milli valyutada (manatla) kredit təşkilatlarının baş
idarələrinə verilir.
Mərkəzi Banközünün müəyyən etdiyi şərtlərlə və qarşılıqlı razılaşma əsasında kredit təşkilatlarından depozitlər cəlb edə
bilər. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə istisna hallarda qanunvericiliyə müvafiq olaraq Mərkəzi Bankı kredit
təşkilatları tərəfindən aparılan ayrı-ayrıəməliyyatları müvəqqəti məhdudlaşdıra, o cümlədən onların əməliyyatlarıüzrə faiz
dərəcələrinin aşağı və yuxarı hədlərini müəyyənləşdirə bilər.
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Mərkəz Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsini
nəzərə alaraq Milli Bank monetar amillərdən asılı olaraq
dəyişən baza inflyasiya göstəriъisini hədəfləyir. Baza inflyasiya
üzrə hədəf MB tərəfindən hər növbəti il üçün işlənən və iъtimaiyyətə bəyan olunan pul siyasətinin əsas istiqamətlərindəöz
əksini tapır. Pul siyasəti üzrə son məqsədə nail olmaq üçün
aralıq hədəflər müəyyən edilir. Baza inflyasiya üzrə illik hədəfə
nail olmaq üçün pul siyasətinin aralıq hədəfləri kimi pul
kütləsindən və Nominal Effektiv Məzənnədən (NEM) istifadə
edilir. Hədəf götürülən inflyasiya səviyyəsindən asılı olaraq
tələb olunan pul kütləsinin artım həddi və eləъə də NEM-nin
dəyişim trayektoriyası təyin edilir. Sonra bu göstəriъilər pul siyasətinin tətbiqi üçün istiqamət rolunu oynayır. Azərbayъanda
pul siyasətinin aralıq məqsədləri kimi pul kütləsi və NEM-dən
istifadə olunması uzunmüddətli dövrdə inflyasiyanın dinamikasının əsasən məhz bu parametrlərdən asılı olması iləəlaqədardır.
Pul siyasətinin aralıq hədəflərindən asılı olaraq onun
əməliyyat hədəfləri müəyyənləşdirilir. Pul siyasətinin əməliyyat
hədəfləri pul bazası və manatın ABŞ dollarına nəzərən ikitərəfli nominal məzənnəsidir. Bu göstəriъilərdən əməliyyat hədəfləri
kimi istifadə edilməsi ölkənin maliyyə bazarlarının xüsusiyyətləri iləəlaqədardır. Belə ki, sərənъamda olan pul siyasəti alətləri
vasitəsilə Mяркязи Bank pul bazasına və ikitərəfli məzənnəyə
digər potensial operativ hədəflərə müqayisədə daha effektiv
təsir göstərə bilir.
Pul siyasətinə dair gündəlik qərarlar pul bazasının və
ABŞ dollarının məzənnəsinin dəyişimində dərhal öz əksini
tapır. Pul bazasının və manatın ABŞ dollarına nəzərən
məzənnəsinin dəyişimi isə pul kütləsinə və NEM-ə təsir
göstərir. Bu da müəyyən vaxt ərzində inflyasiya üzrə hədəfə
nail olmağa imkan verir. Operativ hədəflərdən asılı olaraq pul
siyasəti alətlərinin kəmiyyət parametrləri, o ъümlədən açıq
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bazar əməliyyatlarının həъmi, valyuta mübadiləsinin məbləği
və s. müəyyənləşdirilir.
Maliyyə bazarlarının inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq
Mяркязи Bank 2007-ъi ildən etibarən pul siyasətinin beynəlxalq
ətandartlara uyğunlaşdırılmasıçərçivəsində «faiz dərəcələri
dəhlizi» yanaşmasının tətbiqini nəzərdə tutur. Yeridilən pul
siyasətinin reallaşması mexanizmlərinin mütərəqqi formalarından olan faiz dəhlizinin tətbiqiqи yeni əməliyyat strukturunu nəzərdə tutmaqla Mяркязи Bankın iqtisadiyyatda pulun
dəyərinə təsir etmək imkanlarının genişləndirəcəkdir.
Mərkəzi Bank Pul siyasətini aşağıdakı alətlər vasitəsilə
həyata keçirir:
1. açıq bazarda əməliyyatların aparılması;
2. faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi;
3. kredit
təşkilatlarıüçün
məcburi
ehtiyatların
müəyyənləşdirilməsi;
4. kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi;
5. depozit əməliyyatlarının aparılması;
6. bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması;
7. beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş pul siyasətinin
digər alətləri.
8. Mərkəzi Bank bu Qanunla müəyyən edilmiş məqsəd və
funksiyalarına uyğun olaraq bu Qanunun 29.1-ci maddəsində
göstərilənlərdən özünün məqbul hesab etdiyi alətləri tətbiq edir.
Kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək
məqsədilə, Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının, onların ittifaq və
assosiasiyalarının nümayəndələrini cəlb etməklə bank işinin ən
vacib məsələləri barəsində məsləhətləşmək, əməli təklifləri
öyrənmək üçün ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən şuralar, işçi
qrupları yarada bilər. Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının
öhdəlikləri üzrə, kredit təşkilatları isə Mərkəzi Bankın öhdəlikləri
üzrə məsuliyyət daşımırlar. Mərkəzi Bankın klassik хцсусиййятляринdən biri də onun kredit təşkilatlarıüçün sonuncu instansiya
kreditoru olmasıdır. Belə ki, Mərkəzi Bank zəruri hallarda kredit
təşkilatlarına müəyyənləşdirilmiş uçot stavkasına görə qısamüd148

dətli kreditlər verir. Nəhayət, Mərkəzi Bankın dövlətə münasibətdəəsas səlahiyyətlərindən biri də onun Azərbaycan dövlətinin bankiri və müşaviri rolunda çıxış etməsi, həmçinin bank
sistemi vasitəsilə dövlət büdcəsinin kassa icrasını təşkil etməsidir.
2008-ci ildə Mərkəzi Bank pul siyasəti üzrə hədəflərinə
nail olmaq üçün faiz dəhlizinin parametrləri, məcburi ehtiyat
normaları, açıq bazar əməliyyatları kimi alətlərdən aktiv
istifadə etmişdir.
Bankların likvidlik göstəricilərinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə onların xarici öhdəlikləri 5%-lik məcburi
ehtiyat normasından azad olunmuşdur. Daxili öhdəhklər цzrə
məcburi ehtiyat normaları isə oktyabr ayında 12%-dən 9%-ə,
dekabrın 1-dən isə 6%-ə endirilmişdir. Eyni zamanda məcburi
ehtiyat normalarrının ortalarına müddəti 15 gündən 1 ayadək
uzadılmışdır ki, bu da banklar tərəfindən likvidliyin daha
səmərəli idarə olunmasına şərait yaratmışdır.
Təkcə məcburi ehtiyat normalarının azaldılması hesabına
bank sisteminə 2008-ci ildə 346.3 mln. manat həcmində
likvidlik dəstəyi həyata keçirilmişdir. Banklara verilən
likvidliyin 63%-i xarici valyutada olan öhdəliklərə, 37%-i isə
milli valyutada olan öhdəliklərə görə məcburi ehtiyat
normasının azaldılması hesabına baş vermişdir.
Bank sistemindəki likvidliyi tənzimləmək üçün Mərkəzi
Bank 2008-ci ildə açıq bazar əməliyyatlarından da fəal istifadə
etmişdir. Qlobal maliyyə böhranının təsiri ilə bankların sərbəst
vəsaitlərinin azalması onların portfelinin də adekvat olaraq
azalması ilə müşayiət olunmuşdur. Eyni zamanda Mərkəzi
Bank hesabat ilində bankların likvidlik çatışmazlığını nəzərə
alaraq onların yenidən maliyyələşdirməsini aktivləşdirmişdir.
2008-ci il ərzində Mərkəzi Bankın banklarla əməliyyat
saldosu (AMB tərəfindən bank sistemindən cəlb edilən
likvidlik ilə AMB tərəfindən bank sisteminə verilən vəsaitlərin
həcmi arasındakı fərq) 3 dəfəyə yaxın azalmış və dekabr ayının
sonuna 175.6 mln. manat təşkil etmişdir. Bu göstəricinin əhəmiyyətli aşağı düşməsi məcburi ehtiyat normalarının
149

azaldılması və AMB tərəfindən bankların daha çox yenidən
maliyyələşdirilməsiləəlaqədardır.
Maddə 30. Açıq bazarda əməliyyatlar
30.1. Mərkəzi Bank açıq bazarda aşağıdakıəməliyyatları apara bilər:
30.1.1. bu Qanunun 16-cı maddəsinin tələblərini nəzərə almaqla,
dövlətin buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı və digər əməliyyatlar;
30.1.2. özünün buraxdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı və digər
əməliyyatlar;
30.1.3. xarici valyuta ilə alqı-satqı və digər əməliyyatlar.
30.2. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə buraxılan Mərkəzi
Bankın borc qiymətli kağızlarının buraxılışı və dövriyyəsi qaydaları
qanunvericiliklə müəyyən edilir.
Maddə 31. Faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi
31.1. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini vəöz əməliyyatlarıüzrə faiz
dərəcələrini müəyyənləşdirir.
31.2. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini müəyyənləşdirərkən, ölkədəki mövcud makroiqtisadi durumu və maliyyə bazarının vəziyyətini nəzərə alır.
31.3. Mərkəzi Bank öz əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini pul bazarının
likvidlik vəziyyətini nəzərə alaraq özünün açıq bazar, yenidənmaliyyələşdirilmə
və depozit əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini təsbit etməklə və ya hərraclarda
tələb və təklif əsasında müəyyənləşdirir.
31.4. Mərkəzi Bank müəyyən etdiyi uçot dərəcəsini vəöz əməliyyatlarıüzrə faiz dərəcələrini dərc etdirir.
Maddə 32. Məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi
32.1. Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarına məcburi ehtiyatlar saxlamaq
barədə göstəriş verə bilər. Ehtiyatlar depozitlərin faizi nisbətində müəyyən edilir və Mərkəzi Bankda saxlanılır. Tələb olunan ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması qaydası Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən
müəyyən edilir.
32.2. Məcburi ehtiyatlar təmin edilmədikdə, Mərkəzi Bank ehtiyatı
təmin etməyən kredit təşkilatına və onun inzibatçılarına qarşı Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş inzibati tənbeh
tədbirlərini tətbiq edə bilər.
Maddə 33. Kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi
33.1. Pul siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank
tərəfindən kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Bu
zaman verilən kreditlər dövlət qiymətli kağızları, dövlətin və digər etibarlı
emitentlərin qarantiyaları və zaminliyi, xarici valyuta, qızıl, müxtəlif formada
qiymətli metallar və digər aktivlərlə təmin olunmalıdır.
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33.2. Yenidən maliyyələşdirilmənin forma, qayda vəşərtlərini Mərkəzi
Bankın İdarə Heyəti müəyyən edir.
33.3. Kreditlər kredit təşkilatlarının baş idarələrinə verilir.
Maddə 34. Depozit əməliyyatlarıMərkəzi Bank özünün müəyyən etdiyi
şərtlərlə və qarşılıqlı razılaşma əsasında kredit təşkilatlarından depozitlər cəlb
edəvə onlarda depozitlər yerləşdirəbilər.
Maddə 35. Bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılmasıPul siyasətinin
həyata keçirilməsi məqsədilə istisna hallarda, qanunvericiliyə müvafiq olaraq,
Mərkəzi Bank kredit təşkilatları tərəfindən aparılan ayrı-ayrıəməliyyatları
müvəqqəti məhdudlaşdıra, o cümlədən onların əməliyyatlarıüzrə faiz
dərəcələrinin aşağı və yuxarı hədlərini müəyyənləşdirə bilər.
Maddə 54. Mərkəzi Bankın əqdləri vəəməliyyatları
54.1. Mərkəzi Bank öz məqsədlərinə nail olmaq üçün yerli və xarici
kredit təşkilatları ilə aşağıdakıəməliyyatları aparmaq hüququna malikdir:
54.1.1.1. çekləri, vekselləri, qiymətli metalları vəqiymətli daşları, habelə
bunlardan hazırlanmış məmulatı almaq, satmaq və saxlamaq;
54.1.2. xarici valyutanı, habelə xarici valyutada təqdim etdikləri ödəniş
sənədlərini vəöhdəliklərini almaq və satmaq;
54.1.3. qarantiyalar və zəmanətlər vermək;
54.1.4. bank hesabları, o cümlədən depozit hesabları açmaq;
54.1.5. hesablaşma, kassa, depozit əməliyyatları aparmaq, qiymətli
kağızların və başqa sərvətlərin saxlanması və idarə olunmasıüçün onları qəbul
etmək;
54.1.6. hər hansı valyutada çekləri və vekselləri ödənişə təqdim etmək;
54.1.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan
hallarda beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş digər bank əməliyyatlarını həyata
keçirmək.
54.2. Mərkəzi Bank bank əməliyyatlarının aparılmasıüçün haqq tutmaq
hüququna malikdir.
54.3. Mərkəzi Bank öz əməkdaşlarına, habelə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş hallarda fondlara bank xidmətləri göstərə bilər.
54.4. Hesablaşma və klirinq (prosessinq) əməliyyatlarının dəstəklənməsi
məqsədilə Mərkəzi Bank həmin əməliyyatları həyata keçirən təşkilatlara bank
hesabları aça bilər.
54.5. Mərkəzi Bank xarici dövlətlərin hökumətlərinə, mərkəzi banklarına
və pul siyasətini tənzimləyən orqanlarına, habelə Mərkəzi Bankın və ya
Azərbaycan Respublikasının üzv olduqları beynəlxalq təşkilatlara bank
xidmətləri göstərə bilər.
54.6. Mərkəzi Bank etibarlı emitentlər tərəfindən buraxılmış likvidli borc
qiymətli kağızlarını almaq hüququna malikdir.
54.7. Mərkəzi Bank qanunvericiliklə qadağan olunmayan mülki-hüquqi
əqdləri bağlaya bilər.
Maddə 55. Qadağan olunan fəaliyyət
55.0. Mərkəzi Bank aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirə bilməz:
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55.0.1. bu Qanunda nəzərdə tutulmuşşəxslərdən başqa, digər hüquqi və
fiziki şəxslərlə bank əməliyyatları aparmaq;
55.0.2 istehsal, ticarət, sığorta və bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar
istisna olmaqla, digər kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq.

FƏSİL 27. ÖDƏNIŞ SİSTEMİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məqsədlərindən biri də,
ödəniş sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankın (AMB) ödəniş
sistemləri sahəsində fəaliyyəti onun struktur bölməsi olan Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar departamenti tərəfindən həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin I hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının
pul vahidi manatdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
19-cu maddəsinin III hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin
ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır.
Azərbaycanda ödəniş sistemləri böyük miqdarda ödənişlər
üçün kredit köçürmələri və pərakəndə əməliyyatlar üçün nağd
pulun istifadəsi ilə xarakterizə edilir.
Azərbaycan Respublikasının ödəniş sisteminin hüquqi
çərçivəsi aşağıdakı sənədlərə əsaslanır: Mülkü Məcəllə, Banklar
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Mərkəzi Bank
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bundan əlavə,
“Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimatlar”, “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
banklar arasında hesablaşmaların aparılmasıQaydaları” kimi
AMB-nin digər normativ xarakterli aktlarından da istifadə olunur.
AMB həmçinin kommersiya banklarına təmin etdiyi xidmətlərlə
bağlı banklarla fərqli müqavilələr imzalamışdır.
Mərkəzi Bankın ödəniş sistemləri üzərində nəzarətdəki hüququ çox aydındır. Mərkəzi Bank haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 4.2 maddəsində Mərkəzi Bankın əsas
məqsədlərindən biri belə təsbit edilib: “…bank və ödəniş
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sistemlərinin sabitliyini və inkişafını təmin etmək”. Mərkəzi
bankın funksiyalarının təsbit edildiyi maddə 5 – də Mərkəzi
Banka “ödəniş sistemlərinin fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi,
əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi” hüququ verilir. 44 – 45 – ci
maddələrdə Mərkəzi Bankın ödəniş sistemləri ilə əlaqəli hüquqları
daha ətraflı təsvir edilib.
Maddə 44. Ödəniş sistemləri üzrə səlahiyyətlər
44.1. Mərkəzi Bank ödəniş, o cümlədən hesablaşma və klirinq
(prosessinq) sistemlərinin sabit işləməsini təmin etmək məqsədi ilə onların
fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların fəaliyyətinə nəzarət
edir.
44.2. Mərkəzi Bank normativ xarakterli aktları ilə müəyyən edilmiş
qaydada klirinq (prosessinq) təşkilatlarının fəaliyyətinə icazələr verir və
nəzarəti həyata keçirir.
44.3. Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə
uyğun olaraq ölkədə nağdsız hesablaşmaların və kredit təşkilatları vasitəsilə pul
köçürmələrinin aparılması qaydalarını və şərtlərini, habelə ödəniş sənədlərinin
forma və məzmununu müəyyən edir.
44.4. Mərkəzi Bank Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə
və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq uyğun olaraq bank hesablarının
növlərini, onların açılması, aparılması və bağlanması qaydalarını müəyyən edir.
44.5. Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının istifadə etdikləri elektron
hesablaşma və pul köçürmələri, habelə klirinq (prosessinq) sistemlərinin
etibarlığının və təhlükəsizliyinin, habelə bank informasiyasının mühafizəsinin
təmin edilməsinə aid minimum tələbləri müəyyən edə bilər.
44.6. Mərkəzi Bank qanunvericiliyə müvafiq olaraq ödəniş
sistemlərinin təşkili sahəsində digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

Mərkəzi Bank ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları arasında hesablaşmaları Mərkəzi Bankda milli valyutada
(manatda) açdıqları müxbir hesabları vasitəsilə, yaxud beynəlxalq
təcrübəyə uyğun olaraq Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi digər
üsullarla təşkil edir.
Hal- hazırda Yeni manat ölkədə olan yeganə hüquqi ödəniş
vasitəsidir. AMB tərəfindən beynəlxalq təcrübə əsasında beynəlxalq maliyyə qurumlarının texniki yardımı və maliyyə köməyindən istifadə edilməklə son on il ərzində Milli Ödəniş Sisteminin
153

yaradılması və inkişafı istiqamətində geniş islahatlar aparılmışdır.
1998-ci ildə Milli Ödəniş Şurasında Milli Ödəniş Sisteminin
yaradılmasının konseptual əsasları və strategiyası hazırlanmışdır.
2001-ci ilin əvvəllərində Milli Ödəniş Sisteminin arxitekturasının
əsasını təşkil edən Real Vaxt Rejimində Banklararası
Hesablaşmalar Sistemi (AZIPS) yaradılaraq istifadəyə verilmişdir.
AZİPS sisteminin istismara verilməsi nəticəsində banklar arasında
hesablaşmaların real vaxt rejimində (on-line) həyata keçirilməsinə, pul dövriyyəsinin sürətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına, banklar tərəfindən likvidliyin daha çevik idarə olunmasına imkan yaranmışdır.
2002-ci ilin sonlarından etibarən Milli Telekommunikasiya
Şəbəkəsinin bazasında Milli Ödəniş Sisteminin arxitekturasının
ikinci mühüm elementi olan Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma
Klirinq Sistemi (XÖHKS) yaradılaraq istifadəyə verilmişdir. Beləliklə, kiçik həcmli, lakin daim təkrarlanan xırda ödənişlərin (əmək
haqqı, sosial müdafiə ödənişləri, telefon, qaz, su, elektrik enerjisi
üzrə kommunal ödənişlər və s.) elektron daşıyıcılar əsasında həyata keçirilməsinə, eyni zamanda, xırda ödənişlərin əsas iştirakçıları
olan kommunal xidməti müəssisələrinin, böyük sayda ödəniş əməliyyatları (məs., vergi, gömrük və sosial müdafiə ödənişləri) aparan hökumət qurumlarının Milli Ödəniş Sisteminin infrastrukturuna inteqrasiyası üçün əlverişli zəmin yaradıldı.
XÖHKS sistemi Milli Telekommunikasiya Şəbəkəsi üzərində qurulmuşdur, məlumat mübadiləsinin yüksək təhlükəsizlik
səviyyəsini təmin edir və müasir standartlara tamamilə uyğundur.
Respublikada fəaliyyət göstərən bütün banklar, Baş Dövlət Xəzinədarlığı, Azərbaycan İpoteka Fondu, Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Naxçıvan Ərazi İdarəsi sistemin üzvüdürlər.
AZİPS və XÖHKS sistemlərinin fövqəladə hallarda etibarlıvə davamlı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə onların SumqayıtEhtiyat Mərkəzində ehtiyat surətləri yaradılmışdır. 2007-ci il
ərzində sistemlərin əsas və ehtiyat mərkəzlərdə yerləşən serverləri
arasında real vaxt rejimində informasiya mübadiləsi təşkil edilmişdir.
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Ödəniş sistemləri sahəsində aparılan islahatların əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi və regionlara istiqamətləndirilməsi,
yaradılmış Milli Ödəniş Sisteminin imkanlarından daha aktiv istifadə olunması, bütün ölkə üzrə vahid elektron ödəniş məkanının
yaradılması, hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə xidmətlərinə çıxış
imkanlarının daha da artırılıması zərurətini nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli
Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında Milli Ödəniş
Sisteminin İnkişafı üzrə 2005-2007-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq ölkədə kart
ödənişlərinin daha da inkişaf etdirilməsi və Milli Ödəniş Sisteminin arxitekturasının tamamlanması üçün yeni infrastrukturun–
MilliKart Prosessinq Mərkəzinin yaradılması üzrə işlər başa
çatdırılmışdır.
Azərbaycanda iki əsas ödəmə sistemi mövcuddur: Böyük
və yüksək prioritetli ödənişlər üçün Azərbaycan Banklararası
Ödəniş Sistemi (AZİPS) və az miqdarda olan ödənişlər üçün
Xırda ödənişlərin hesablaşma Klirinq Sistemi (XÖHKS). Hər ikisi
Mərkəzi bank tərəfindən idarə edilir və yalnız yeni manatla həyata
keçirilir.
İRİ MƏBLƏĞLİ ÖDƏNİŞLƏRİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
SİSTEMLƏRİ – AZİPS. AMB-nin Azərbaycan Banklararası
Ödəniş Sistemi (AZİPS) respublikanın yeganə iri məbləğli ödəniş
sistemidir. AZİPS real vaxt rejimində işləyən hesablaşma
sistemidir (RTGS). Sistem iştirakçıların AMB-dəki müxbir
hesabları vasitəsilə ödənişləri tam elektron şəkildə emal edir.
Hesablaşmanın qətiliyi və gerigötürülməzliyinə nəzarət tələbləri
vasitəsilə nail olunmuşdur.
Əgər ödəməni həyata keçirmək üçün lazımi qədər vəsait varsa AZİPS real vaxt əsasında yeni manatla hesablaşmanı təmin
edir. Əgər lazımi qədər vəsait yoxdursa o zaman əməliyyat avtomatik olaraq gözləmə növbəsinə göndərilir və orada ödəmə üçün
lazım olan miqdarda vəsait daxil olana qədər gözləyir. Mərkəzi
Bank qeyri - likvidliyi qənaətbəxş olan iştirakçıları günlük və gecəlik (overnayt) pulsuz güzəştli kreditlərlə təmin edir. Bu proses
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avtomatlaşdırılmadığına görə iştirakçılar kreditin ayrılması üçün
Bazar əməliyyatları departamenti ilə əlaqə saxlamalıdırlar.
Mərkəzi Bankda olan nostro müxbir hesabın aylıq ortalama
qalığının məcburi ehtiyat norması üzrə məbləğdən aşağı olmamaq
şərtilə, Banklara ehtiyat tələbindən istifadəyə icazə verilir.
Hazırda, ehtiyat tələbi 02.03.2009-cu il tarixdən etibarən həm
manat, həm də xarici valyutalar üzrə müddətindən asılı olmayaraq
0,5% həcmində müəyyən edilmişdir.
Əqdlər SWİFT şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir. AMB
yalnız banklarası hesablaşma üçün məqbul olan məlıumatları
(dəyər tarixi, məbləğ, göndərən bank, benefisiar bank və s.) əldə
edir. Əgər hesablaşma üçün lazımi vəsait mövcuddursa, sistem
vəsaiti göndərən bankın hesabından benefisiar bankın hesabına
köçürür və SWİFT-ə hesablaşma üzrə təsdiqnaməni göndərir.
SWIFT daha sonra debit və kredit təsdiqnamələrini hazırlayır və
ödəniş detallarını benefisiar banka göndərir. Hər bir ödəniş
məcmu əsasda emal olunur və məlumat dərhal AMB-nin Baş
Mühasibat Kitabında qeydiyyata alınır.
İştirakçı olmaq üçün üzvün AMB-də cari hesabı açmalı və
SWİFT-ə goşulmalıdır. Bu və digər üzvlük tələbləri AMB və hər
bir bank arasında imzalana ikitərəfli Kollektiv Əməkdaşlıq
Sazişlərində əks olunur. Əlavə üzvlük tələblərinə daxildir: 1)
proqram təminatının və avadanlığın quraşdırılması kimi texniki
tələblər, 2) təlim kursu keçmiş səriştəli əməkdaşların olması.
İştirakçıların AZİPS-dən çıxarılması qaydaları aydın deyildir.
Saat 10:00-da başlayan əməliyyat günündə AZİPS hesabında
əgər lazımi balans mövcuddursa, ödənişlər onlayn rejimdə emal
olunur. Əks halda, növbədə olan ödənişlər iştirakçıların müyyən
etdiyi ardıcıllıqla və FİFO prinsipinə uyğun emal olunur. Sistemdə
99 prioritet kodları mövcuddur və iştirakçının prioritet kodunu
seçmək və likvidliyi idarəetmək üçün növbədə koda düzəliş etmək
hüququna malikdir. AZİPS-də olan həll mexanizminə əsasən
əlavə vəsait mövcud olan kimi sistem əqdi avtomatik növbəyə
daxil edir. Müştərinin ödənişləri 16:30-dək qəbul olunur. Növbəti
yarım saat ərzində iştirakçılar iştirakçılar banklararası ödənişləri
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həyata keçirə bilər. Növbədə olan əqdlər günün sonunda
sistemdən çıxarılır.
Əməliyyat günü saat 17:20-də yekunlaşır. Əməliyyat
gününün yekunlaşmasından sonra iştirakçılara aşağıdakı hesabatlar göndərillir:
1. həyata keçirilmiş ödənişlər haqqında hesabat;
2. ləğv edilmiş ödənişlər haqqında hesabat,
3. faktura hesabatı.
Milli Ödəniş Sisteminin arxitekturasının birinci mühüm
elementi olan və 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən Real Vaxt
Rejimində Banklararası Hesablaşmalar sistemi -AZİPS sistemində
2008-ci il üzrə ümumi həcmi 71425 mln. manat olmaqla 457 min
ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur ki, bu da keçən illə
müqayisədə 84,4% (32698 mln. manat) və 5,8% (24 min ədəd)
çoxdur. Sistemdə orta günlük sənəd sayı 1870 ədəd, hər bir ödəniş
sənədinin məbləği orta hesabla 156 min manat təşkil etmişdir.
Hazırda AZİPS sisteminin 47 (kommersiya bankları - 44, AMB,
bank olmayan Aqrarkredit birliyi, Baş Dövlət Xəzinədarlığı)
iştirakçısı vardır.
Xırda ödənişlər üzrə hesablaşma klirinq sistemi.AMBnin BCSS (XÖHKS) sistemi elektron pərakəndə ödənişlər üçün
nəzərdə tutulmuşdur.Kiçik məbləğli vəsaitlərin köçürülməsi
AZİPS vasitəsilə də həyata keçirilə bilər. Belə ki, AZİPS-də
ödəniş mesajına üçüncü tərəf ödəniş detallarını əlavə etmək
imkanı mövcuddur və minimum məbləğ tələbi yoxdur.
XÖHKS 2002-ci ilin dekabr ayından istifadə olunur. Sistem
paket emala əsaslanır və özəl telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə ilə fəaliyyət göstərir. Bir paket daxilində cəmi ödənişin sayı
və həmçinin bir ödəniş daxilində fərdi mesajların sayı məhdudsuzdur. Bir ödəniş mesajının maksimum məbləği təqribən 40.000 manatdır. Hər bir ödənişdə eyni dəyər tarixli ödənişlər olmalıdır.
Sistem iştirakçıları arasındakı hesablaşma haqqında qeyd
etmək lazımdır ki, XÖHKS-da real vaxt ödəniş sisteminin bir sıra
xüsusiyyətləri var. Likvidlik (qalıqlar) iş günü başlanğıcı olan
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9:30-da iştirakçıların AZİPS hesabından XÖHKS sub-hesabına
köçürülməlidir.
Əgər bütün paket üçün adekvat likvidlik mövcud deyilsə,
ödəniş gözləmə sırasına daxil olur. Sıradakı paketlər FİFO (birinci
girən birinci çıxır) prinsipinə uyğun olaraq emal olunur. BCSS
sıradakı paketi və ya paketdəki hər hansı mesajı ləğv etmək
imkanı təmin edir.
Gün ərzində iki hesablaşma sessiyası olur. Birinci sessiyada
sistem saat 13:00-dək müştərilərin ödənişlərini qəbul edir və emal
edir. Saat 13:00-dən 13:10-dək müştərilər sıradakı paketlərin
emalı üçün əlavə likvidlik təmin edə bilər. Saat 13:10-dan 13:35dək BCSS paketləri emal edir. Yanlız yekun ikitərəfli qalıqlar baş
mühasibat kitabında uçota alınır, lakin hesablaşmanın təbiəti
ümumi olur. Əgər əlavə likvidlik mövcud olmazsa, sıradakı
paketlərsaat 13:40-dan 15:05-dək olan ikinci sessiyaya ötürülür.
15:05-dən 15:35-dək iştirakçılar sırdaakı ödənişlərin emal
olunması üçün əlavə likvidlik təmin edə bilər. Əgər 16:10-dək
likvidlik təmin olunmazsa, ödəniş ləğv olunur. Bu vaxt BCSS
iştirakçıların balansları AZİPS-ə geri köçürülür.
AMB gündəlik əsasda iştirakçıların qalıqları, əqdlərin
həcmi, məbləği və ya ləğv edilmiş əqdələri monitorinq edir.
AZİPS-də hesablaşma üzrə tarif ödəniş məbləğinin 0,043
faizdir. Minimum xidmət haqqı 0.1 AZN (yeni manat).
Maksimum tutulan məbləğ 43 AZN-dir. Mərkəzi Bank, XÖHKS
ilə həyata keçirilən hər bir ödənişdən 0,005 faiz tutur.
Ödəniş sisteminin arxitekturasının ikinci mühüm elementi
olan və 2002-ci ildən fəaliyyət göstərən Xırda Ödənişlər üzrə
Hesablaşma Klirinq Sistemi-XÖHKS sistemində 2008-ci ildə
ümumi həcmi 5364 mln. manat olmaqla 1943 min ədəd ödəniş
sənədi emal olunmuşdur ki, bu da keçən illə müqayisədə 150,7%
(3226 mln. manat) və 86,8% (903 min ədəd) çoxdur. Sistemdə
orta günlük sənəd sayı 7930 ədəd, hər bir ödəniş sənədinin
məbləği orta hesabla 2760 manat təşkil etmişdir. XÖHKS
sisteminin 50 (kommersiya bankları - 45, AMB, ARMB Naxçıvan
Əİ, İpoteka Fondu, Baş Dövlət Xəzinədarlığı, bank olmayan
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Aqrarkredit birliyi) iştirakçısı vardır. XÖHKS sisteminin
funksional imkanlarından istifadə edilməklə ƏDV-nin mədaxili,
uçotu və dövlət büdcəsinə məxarici ilə bağlı əməliyyatların
aparılması imkanı yaradılmışdır.

Beynəlxalq ödənişlər və hesablaşma sistemləri.
Beynəlxalq ödəniş tapşırıqları normal olaraq SWIFT vasitəsilə
qəbul olunur və göndərilir. Hesablaşma xarici müxbir banklar
vasitəsilə təmin olunur. Hazırda ölkənin 40 kommersiya bankı və
maliyyə institutları SWİFT sisteminin üzvüdür.
Təqribən yerli bazardakı xarici valyuta əməliyyatların 40%birja vasitəsilə həyata keçirilir. Qalan 60% isə vasitəçilərsiz
həyata keçirilir.
1993-cü ildə yaradılan Bakı Banklararası Valyuta Birjası
(BBVB) ticarət və hesablaşma sisteminin formal sahibidir.
BBVB-nin səhmdarların yığıncağında 4 kommersiya bankı təmsil
olunur. Hər bir bank bərabər həcmdə səhmlərə malikdir. BBVBda iştirak etmək üçün bankların xarici valyuta əməliyyatları ilə
məşğul olmaq üçün xüsusi lisenziyası olmalıdır. Hazırda sistemin
40 üzvü vardır.
BBVB-də əməliyyat görən valyutalara ABŞ dolları, Rus
Rublu, Avro daxildir. ABŞ dolları ilə əməliyyatların cəmi əməliyyatlardakı çəkisi 80%-dir. Ticarət səsli hərraclar və Birja Elektron
Ticarət Sistemi (BEST) vasitəsilə həyata keçirilir: Valyuta
əməliyyatları eyni gün emal olunur. Alıcı və satıcılar üçün ticarət
limitləri mövcuddur. İştirakçılar hesablaşma hesablarına ilkin
mədaxil etmədən manat və xarici valyutada müəyyən limitədək
ticarət apara bilərlər. Əgər əməliyyatın məbləği limitdən yuxarı
olarsa, aradakı fərq əvvəlcədən mədaxil edilməlidir.
Birjada iki ticarət sessiyası olur. Birinci sessiya saat 10:00dan 12:00-dək davam edir. Daha aktiv olan ikinci sessiya saat
2.15-dən 4:15-dək davam edir. Hər sessiyanı sonunda BBVB hər
bir valyutada xalis mövqeləri hesabladıqdan sonra hesablaşma baş
verir. Tərəflər öhdəliklərini 5:30-dək icra etməlidirlər. Manat
əməliyyatları AMB vasitəsilə emal olunur. Xarici valyuta əqdləri
isə xaricdəki müxbir hesab vasitəsilə emal olunur. BBVB-nin 3
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xarici bankda müxbir hesabı var. Əməliyyatların həcmi baxımından ən aktiv müxbir hesab Deutsche Bank-ın Nyu-York filialıdır.
BBVB hesablaşma prosesinin ortasında müdaxilə edərək
digər valyutada vəsait qəbul edərsə, müvafiq məbləği digər
valyutadakı hesaba köçürür. BBVB AMB-ni manatda emal
olunacaq mövqelər haqqında məlumatlandırır. Əksər hallarda
AMB köçürməni eyni gündə edir. Xarici valyuta əməliyyatları
üçün, BBVB Deutsche Bank-ın Nyu York filialının təqdim etdiyi
xüsusi proqram təminatı vasitəsilə hesabını onlayn rejimdə
monitorinq edir.
Əgər iştirakçı hesablaşma öhdəliyini yerinə yetirə bilmirsə,
BBVB hesablşamnı ləğv edə bilər və ya tapşırığı aldığı tərəfə geri
qaytarır. Öhdəliyini icra edə bilməyən tərəf əks tərəfə cərimə
ödəməlidir. BBVB bu iştirakçının limitini sıfıra azaldır. BBVB
əsas əks tərəf kimi çıxış etmədiyindən öhdəliyin icra etməyən
tərəfin yaratdığı itkilərə görə öhdəlik daşımır.
Xarici valyuta alıcıları və satıcıları üçün BBVB məbləğin
0,03 faizi və ya maksimum 500 ABŞ dolları tutur.
Bazardakı digər əməliyyatlar vasitəçilərsiz həyata keçirilir.
Bu zaman adi müxbir bank köçürmələrindən istifadə olunur. Bu
əqdlərin hesablaşması qarşılıqlı razılaşmalara əsaslanır.
Dövr ərzində idxal-ixrac əməliyyatlarının artması və bank
sistemində artan xarici borclanmaya xidmət olunması ilə əlaqədar
maliyyə sektorunun xarici valyutaya tələbi artmışdır. Bundan
əlavə valyuta bazarının əsas iştirakçılarının bazara etdiyi təklifin
həcmində də əhəmiyyətli artım müşahidə olunmuşdur. Həm tələb,
həm də təklifdə müşahidə olunan artım özünü daxili valyuta
bazarının həcminin artmasında büruzə vermişdir.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2008-ci ildə də daxih valyuta
bazarında əməliyyatların 70%-dən çoxu bankdaxili əməliyyatların
payına düşmüşdür.
2008-ci ildə Mərkəzi Bankın valyuta bazarına xalis
müdaxilə alışyönlü olmuşdur. Belə ki, hesabat dövründə Mərkəzi
Bankın valyuta bazarına müdaxiləsi 243,5 mln. $ olmuşdur.
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Mərkəzi Bankın alışyönlü müdaxilələri manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsinin qarşısını almışdır.
Dövr ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi
0,0443 manat, yəni 5,24% güclənərək dövrün sonuna 0,8010
manat təşkil etmişdir. Bivalyuta mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar
olaraq manatın ABŞ dollarına nəzərən məzənnəsinin gündəlik
volatilliyi ötən illərdəki ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. Bu onunla əlaqədardır ki, avro-dollar məzənnəsinin
dəyişimindəki volatillik qismən dollar-manat məzənnəsinin
dinamikasında əks etdirilmişdir.
Ödəniş xidmətləri göstərən təşkilatlar. Bank sistemi
rəsmi olaraq Mərkəzi bank və kredit təşkilatlarından ibarətdir.
Kredit təşkilatları Mərkəzi Bankın lisenziyası əsasında mənfəət
əldə etmək məqsədilə bank əməliyyatları həyata keçirən
korporativ təşkilatları təmsil edir. Banklar bütün bank
əməliyyatlarını həyata keçirməklə bağlı müstəsna hüququ olan
kredit təşkilatlarıdırlar. Bank olmayan kredit təşkilatlarının
məhdud sayda bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün
lisenziyaları vardır.
Mərkəzi Bankın funksiyalarının təsbit edildiyi maddə 5 – də
Mərkəzi Banka “ödəniş sistemlərinin fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi, əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi” hüququ verilir. 44
– 45 – ci maddələrdə Mərkəzi bankın Ödəniş sistemləri ilə əlaqəli
hüquqları daha ətraflı təsvir edilib.
AzərPoçt.2004-ъü ildə «Poçt rabitəsi haqqında» AR
Qanunu qüvvəyə mindikdən sonra, həmin qanuna uyğun
olaraq 07 oktyabr 2004-ъü il tarixdən «Azərpoçt» DM
universal poçt xidmətlərini göstərən Rabitə vəİnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin milli poçt operatoru sayılır.
Müəssisənin strukturunda 62 poçtamt, 4 törəmə müəssisə, 10
rabitə qovşağı mövъuddur. Respublikanın bütün yaşayış
məntəqələrini əhatə etməklə struktur tərkibdə 1273 poçt
şöbəsi, o ъümlədən 101 ədəd Bakışəhərində, 1172 ədədi isə
kənd yerlərində fəaliyyət göstərir. 2004-ъü ildə 27 yeni poçt
şöbəsi açılmışdır ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə 3
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dəfəçoxdur. Ölkəəhalisinə göstərilən poçt xidmətlərinin
keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi üçün, həmçinin ölkə
Prezidentinin yeni iş yerlərinin inkişafı barədə imzaladığı
fərman və sərənъamlarına uyğun olaraq, «Azərpoçt» DM
tərəfindən 2005-ъi il ərzində 45 yeni poçt şöbəsi açılmışdır ki,
bu da ötən illə müqayisədə 18 ədəd çoxdur. Bundan əlavə, 21
poçt agentliyi açılıb əhalinin istifadəsinə verilmişdir.
2004-ъü ildə «Azərpoçt» DM tərəfindən sektorun
inkişafına RİTN tərəfindən 3.4. mln. manat sərmayə
qoyulmuşdur. 2005-ъi il ərzində «Azərpoçt» DM tərəfindən
müvafiq olaraq 4 mln. manat investisiya qoyulmuşdur. 2003ъü ildə 66 ədəd poçt binası tikildiyi halda, 2004-ъü ildə 140
ədəd milli üslubda poçt binası tikilib, 16 ədəd poçt şöbəsinin
binası təmir olunub və 18 ədəd poçtampt binasıəsaslı təmir
olunub.
ÜPİ-nin beynəlxalq elektron pul baratları sisteminə
(STEFİ) keçidləəlaqədar məqsədyönlü işlər aparılaraq sistem
qurulmuşdur. Elektron pul baratlarının mübadiləsinə dair
BƏƏ, Qazaxıstan, Ukrayna, Rusiya, Belarus poçt
müdiriyyətləri ilə sazişimzalanıb və mübadiləyə başlanmışdır.
2005-ъi ildə Dünya Bankı ilə Azərbayъan Hökuməti arasında
«Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı» Layihsəi üzrə 12.25 mln.
ABŞ dolları məbləğindəİnkişaf Krediti Sazişi imzalanmış və
bu sazişin həyata keçirilməsi nətijəsində poçt şəbəkəsinin
iqtisadi durumunun yaxşılaşdırılması və rəqabətə davamlılığı,
pul köçürmələrinə sərf olunan xərъlərin azalması, regionlarda,
kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerlərinin
açılması təmin ediləъəkdir. Layihənin əsas məqsədi
«Azərpoçt» DM-in infrastrukturunu yenidən qurmaqla (yeni
texnologiyalar tətbiq etməklə) poçt şəbəkəsində bank-maliyyə
xidmətlərinin göstərilməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır.
Bu layihə qarşıya aşağıdakı məqsədləri qoymuşdur:
• Bizneç mühitinin təkmilləşdirilməsi;
• Nağd əməliyyatların həjminin azaldılması;
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• Bütün respublika ərazisini əhatə edən vahid elektron
ödəniş məkanının yaradılması;
• Hüquqi və fiziki şəxslərin bank, maliyyə və biznes
xidmətlərinəçıxışının təmin edilməsi;
• Əmək haqqı, pensiya, müavinət və digər ödənişlərin
əhaliyəçatdırılması;
Dünya Bankının maliyyələşdirilməsi layihələrləəlaqədar
təqdim ediləjək yeni maliyyə xidmətləri aşağıdakılardır:
• Elektron ödənişlər;
• Müddətsiz və müddətli depozitlərin qəbulu;
• Digər əmanət xidmətlərinin satışı;
• Banklar tərəfindən buraxılan depozit sertifikatların satışı;
• Depozit şəhadətnamələrinin satışı;
• Smart kartlarının satışı;
• E-hökumət xidmətləri.
Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi «Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı» Layihəsinin iъrası iləəlaqədar 2005-ъi ildə
«Azərpoçt» DM-də struktur islahatı aparılmış, 2 yeni şöbə
yaradılmışdır.
«Azərpoçt»
dövlət
müəssisəsi
dünya
təъrübəsinəəsaslanaraq,
gələъəkdə
poçt
şəbəkəsi
vasitəsiləəhaliyə birbaşa bank- maliyyə xidmətləri təklif
edəъəkdir.
Azərbayъan poçt – bank xidməti inkişafıüçün bir neçə
amil vardır. O ъümlədən: poçt şəbəkə sisteminin genişliyi, yəni
ölkənin bütün yaşayış nöqtələrindəşöbəsi vardır vəəhalinin
poçta inamı və etimadı.
Ölkədə maliyyə-bank xidmətlərinəçıxış imkanlarının
genişləndirilməsi prioritetlərinə uyğun olaraq ödəniş
sistemlərinin coğrafıəhatə dairəsinin genişləndirilməsi və
regionlara istiqamətləndirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin və ev
təsərrüfatlarının maliyyə xidmətlərinəəlyetərliyinin artırılması
məqsədilə «Poçt rabitəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 2008-ci il 02 oktyabr tarixində müvafıq
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əlavə və dəyişikliklər qəbul edilmişdir. Bununla da geniş filial
şəbəkəsinə malik olan və maliyyəəməliyyatlarının aparılmasında böyük təcrübəsi olan Milli poçt rabitəsi operatoru tərəfindən bank-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün hüquqi
əsaslar yaradılmışdır. Milli poçt operatoruna poçt hesablarının
açılması və aparılması, ödəniş sistemləri vasitəsilə pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi, poçt əmanətlərinin qəbul edilməsi,
valyuta mübadiləəməliyyatlarının aparılması kimi yeni maliyyə
xidmətlərinin həyata keçirilməsinə qanuni əsas təmin edilmişdir.
Bununla da ölkəərazisinin bank şəbəkəsi olmayan ucqar
regionlarda əhalinin maliyyə xidmətlərindən istifadə imkanlan
artırılacaqdır.
Azərikard. Azərikard sistemi ölkənin ən böyük prosessinq
mərkəzi olub, Azərbaycanda və xaricdə 30 yuxarı banka xidmət
edir. Bu Azərbaycan Beynəlxalq Bankının törəmə müəssisəsi
olan Azərikard tərəfindən idarə edilir və Visa, MasterCard və
American Express beynəlxalq kart təşkilatları tərəfindən tam
şəkildə sertifikatlaşdırılıb. Şirkət kartların hazırlanması və kodlaşdırılması iləəlaqəli, həmçinin kart ödəməəməliyyatlarıüçün
səlahiyyətvermə və klirinq mərkəzi kimi xidmətlər təklif edir.
Uyğun kart təşkilatı vasitəsilə, müxbir hesablarla beynəlxalq
əməliyyatlar üçün hesablaşmalara nail olunmuşdur. Azərikardın şəbəkəsi təxminən 867 bankomatdan və 1.140 posterminaldan ibarətdir. Son üç il ərzində Azərikard bankomat və
internet bankçılığı vasitəsilə kommunal ödənişlərin toplanması
ilə bağlı bir neçə layihə ortaya qoymuşdur. Həmçinin icra üçün
hazır olan mobil telefon bankçılığı iləəlaqəli bir layihə də var.
MilliKart . Millikart ölkədəki ikinci prosessinq mərkəzi
olub, 2004 – cü ilin sonunda Mərkəzi Bank tərəfindən yaradılmışdır. Mərkəz 2005 – ci ilin mart ayından fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Hazırda, MilliKart sistemində aktiv fəaliyyət
göstərən 9 yerli bankın 200-dən artıq bankomatı və 2.500-dən
artıq pos-terminalı mövcuddur.

Qeyri-maliyyə müəssisələrinin istifadə etdikləri ödəniş
vasitəsi. 1 yanvar 1994-cü ildən etibarən dövriyyədə olan milli
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valyuta, manat, ölkənin yeganəödəniş vasitəsidir. AMB ölkədə
pul çap edən yeganə müəssisədir. Nağd pul indiyədək
Azərbaycanda ən əsas ödəniş vasitəsidir. Banknotlar M1-in
təqribən 70%-nə bərabərdir. Bakıdan kənar bölgələrdə nağd pul
yeganəödəniş vasitəsindən çox geniş istifadə edilir.
1 yanvar 2006-cı ildə Azərbaycan manatı yenidən
denominasiya etmişdir. Bunun nəticəsində, 1 yeni manat 5000
köhnə manata bərabər olmuşdur. Yeni banknotlar aşağıdakı
denominasiyada çap olunmuşdur: 1, 5, 10, 20, 50 və 100 yeni
manat. 2006-cı ilin sonunadək yeni və köhnə manatlar birlikdə
istifadə olunacaqdır. 2007-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən
isə köhnə küpürlər dövriyyədən çıxarıldı.
Mərkəzi Bank haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunun 37 və 38 maddəsində Mərkəzi Bankın Pul tədavülünün təşkili üzərində nəzarət və pul nişanlarının tədavülə
buraxılması məsələləri çox aydın təsbit edilib.
2008-ci ildə Mərkəzi Bank tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının nağd pula olan tələbatı tam həcmdə, tələb olunan
strukturda və vaxtında ödənilmiş, nağd pul üzrə müvafiq
strateji ehtiyatlar yaradılmış və onlarm yerləşdirilməsi təmin
edilmişdir.
01.01.2009-cu il tarixinə nağd pul kütləsi əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 53% artaraq (1,4 milyard manat) 4,1
milyard manata yüksəlmişdir.
2008-ci ilin sonuna dövriyyədə olan nağd pul kütləsi ilin
əvvəlinə nisbətən ədədlə 13,4% (33,4 mln. ədəd) artaraq, 282,2
mln. ədədəçatmışdır. Dövriyyədə olan pul nişanlarının
məbləğcə 99,5%-ni əskinas, 0,5%-ni metal pul nişanları, ədədlə
isə 53,3%-ni əskinas, 46,7%-ni isə metal pul nişanları təşkil
etmişdir.
Иnformasiya texnologiyalarыnыn inkişafы. Mərkəzi
Bankda informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi,
mövcud informasiya sistemlərinin etibarlı və davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi və avtomatlaşdırmadan kənar qalan sahə165

lərin avtomatlaşdırılması hər il olduğu kimi 2008-ci ildə də
Mərkəzi Bankın mühüm strateji hədəflərindən olmuşdur.
Bu strateji hədəfə uyğun olaraq il ərzində Baş Mühasibat
Sisteminin, Avtomatlaşdırılmış Bank Statistika Hesabatı Sisteminin, Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri Sisteminin, Mərkəzi
Bankın intenet səhifəsinin, fayl serverin, daxili yazışmalar və
lokal şəbəkə sistemlərinin normativ-metodoloji bazaya müvafıq surətdə sabit və davamlı istismarı təmin edilmiş və daim
təkmilləşdirilməsi üzrə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Baş Mühasibat Sisteminin altı ildən artıq bir müddətdə
istismarda olan modullarının funksionallığının artırılması və
inkişaf etdirilməsi, mühasibatlıq sahəsində analitik hesabatlılığın və nağd pul dövriyyəsinin idarə edilməsi kimi əlavə sistem
alətlərinin yaradılması, eyni zamanda sistemin mənəvi və fıziki
cəhətdən köhnəlməsi iləəlaqədar olaraq onun beynəlxalq standartlara cavab verən yeni versiyasının yaradılmasına zərurət
yaranmışdır. Bu sahədə həyata keçirilən işlərlə yanaşı Mərkəzi
Bankın informasiya texnologiyaları sahəsində aparılan inkişaf
yönümlü fəaliyyəti davam etdirilmiş və daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Mərkəzi Bankın bütün əməliyyat və uçot
sahələrini əhatə edən və informasiya texnologiyalarıüzrə beynəlxalq standartlara cavab verən Baş Mühasibat Sisteminin
yeni versiyasının yaradılmasıüzrə «Temenos» şirkətinin T-24
proqram kompleksinin Mərkəzi Bankda tətbiqi üzrə işlər davam etdirilmiş, sistemin texniki təchizat təminatı yaradılmış,
əsas modullarının tətbiqi həyata keçirilmiş və ilkin testləşdirilmə mərhələsinə başlanılmışdır.
Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları sahəsində
aparılan inovativ tədbirlərdən biri olan, habeləölkədə həyata
keçirilən Elektron-hökumət layihəsinə inteqrasiyası nəzərdə
tutulan Elektron Kargüzarlıq Sisteminin - Documentum
proqram kompleksinin tətbiqi üzrə işlər hesabat ilində də
davam etdirilmişdir. Sistemin Mərkəzi Bankda yaradılması
həm Mərkəzi Bank daxilində bütün sənəd dövriyyəsinin kağız
daşıyıcılardan elektron daşıyıcılara keçirilməsinə, habelə
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elektron-hökumət platformasıçərçivəsində digər qurumlarla
elektron yazışmaların aparılmasına imkan verəcəkdir.
Mərkəzi Bankda valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi, bu
zaman yaranan risklərin ölçülməsi və onlarm proqnozlaşdırılması məqsədilə Portfelin İdarəetmə Sisteminin yaradılmasına
başlanılmışdır. Bu məqsədlə hesabat dövründə Qanunvericiliyə
uyğun olaraq tender prosedurları həyata keçirilmiş və aparılmış detallı araşdırma işləri nəticəsində qalib olaraq Vol Strit
şirkətinin proqram kompleksi seçilmişdir.
Mərkəzi Bankda avtomatlaşmadan kənar qalan sahələrin
müəyyən edilməsi və onların avtomatlaşmaya cəlb edilməsi
istiqamətində aparılan işlərin nəticəsi olaraq kommersiya
banklarında bank nəzarəti üzrə həyata keçirilən fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması və effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə Menecment İnformasiya Sisteminin (MİS) və insan resurslarının idarə edilməsi, planlaşdırılması, işə qəbul, təhsil və inkişaf, baza əmək haqqı, qiymətləndirmə və motivasiya prosedurlarının avtomatlaşdırılması məqsədiləİnsan resurslarının idarə
edilməsi sisteminin yaradılmasıüzrə müvafıq hazırlıq işləri
həyata keçirilmiş, beynəlxalq təcrübəyəəsaslanaraq sistemlərin
texniki şərtlər toplusu işlənib hazırlanmışdır.
Mərkəzi Bankda mövcud informasiya sistemlərinin vahid
blokda birləşdirilməsi, habelə statistik bazanın beynəlxalq
standartlara uyğun yenidən təşkili, onun informasiya əhatəsi
vəkeyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Mərkəzləşdirilmiş
Elektron Statistik Məlumat Bazasının yaradılmasıüzrə işlərə
start verilmişdir.
2001-ci ildə müasir standartlara cavab verən şəbəkə
avadanlıqları bazasında yaradılmış və istismara verilmiş
Mərkəzi Bankın lokal şəbəkə sistemində fəaliyyət göstərən
ödəniş və informasiya sistemlərinin etibarlı və təhlükəsiz
fəaliyyətləri 2008-ci ildə də təmin edilmişdir. Mərkəzi Bankın
lokal şəbəkə infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə
lokal şəbəkədə yaranan nasazlıqların operativ olaraq müəyyən
edilməsi və aradan qaldırılması, habelə Mərkəzi Bankın
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mövcud lokal şəbəkə sisteminin təhlükəsizliyini və Microsoft
proqram təminatı məhsuллarının on-line rejimində yenilənməsini və inzibatçılığını təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bankın
lokal şəbəkəsində servis funksionallıqları yaradılmışdır.
Mərkəzi Bankda mövcud informasiya sistemlərində məlumat axınının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daim prioritet
hədəflərdən olmuşdur. Bu sahədə aparılan işlərin davamı olaraq Mərkəzi Bankda elektron imzanın yaradılması məqsədilə
Sertifıkatlaşdırma Mərkəzinin təşkilinə başlanılmışdır.
Qanunvericiliyə müvafıq olaraq Mərkəzi Bankın əsas
məqsədlərindən biri ödəniş sistemlərinin sabit fəaliyyətinin və
inkişafının təmin edilməsidir. Azərbaycan Respublikasında
ödəniş sistemlərinin daha da inkişaf etdirilməsini, iqtisadi fəaliyyət göstərən şəxslərin vəəhalinin elektron ödəniş sistemlərinin imkanlarından daha fəal istifadə olunmasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 22
noyabr 2005-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikasında ödəniş
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsindəəlavə tədbirlər haqqında» Sərəncamın icrasıçərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində 2008-ci il üzrəölkəərazisində bank filiallarında, pərakəndə
ticarət və xidmət müəssisələrində quraşdırılmış POS-terminalların sayı 2007- ci illə müqayisədə 65% (2829 ədəd) artaraq
8138 ədəd təşkil etmişdir ki, onlardan da 7397 ədədi
Bakışəhərində, 741 ədədi regionlarda quraşdırılmışdır.
Kommunal sektorda aparılan islahatlara dəstək verilməsi, vahid elektron ödəniş sistemi məkanından istifadə etməklə
kommunal xidməti haqlarının yığım səviyyəsinin vəşəffaflığın
daha da artırılması, bu sahədə maliyyə dövriyyəsinin bank sisteminə cəlb edilməsi məqsədilə «Azərbaycan Respublikasında
Milli Ödəniş Sisteminin İnkişafıüzrə 2005-2007-ci ihər üçün
Dövlət Proqramı» çərçivəsində Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmişİnformasiya
Sistemi (KÖMİS) yaradılaraq 11 iyul 2008-ci il tarixində real
rejimdə istismara verilmişdir.
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KÖMİS-də bütün kommunal xidməti və kütləvi xidmət
operatorlarıüzrə abonentlərin vahid qeydiyyat nömrəsinəəsaslanan müştəri bazası yaradılır. Müştəri bazasında baş verən
dəyişikliklər onların daxili informasiya sistemlərinin inkişaf
səviyyəsindən asılı olaraq razılaşdırılmış reqlamentəəsasən,
yaxud da real vaxt rejimində mərkəzləşdirilmiş bazaya daxil
edilir. Hər bir kommunal xidməti müəssisəsi sistem vasitəsilə
müştərilərin apardığıödənişlər haqqında real rejimdə məlumat
almaq imkanına malikdir.
KÖMİS-də iştirakçılarla sistem arasında informasiya mübadiləsi yüksək səviyyədə təhlükəsizlik prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Sistem əhaliyə istənilən maliyyə nöqtəsində kommunal
xidmətləri üzrə borcları haqda məlumat almaq vəən müasir
ödəniş alətləri vasitəsiləödəniş aparmaq imkanı yaratmışdır.
Fövqəladə hallarda KÖMİS sisteminin fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Sumqayıt Ehtiyat Mərkəzində
yerləşdirilmiş ehtiyat serveri ilə «online» rejimli informasiya
mübadiləsi qurulmuşdur.
KÖMİS istifadəçiləri fəaliyyət göstərən bütün kommersiya bankları, poçt operatoru, kommunal xidməti müəssisələri,
digər kütləvi xidmət operatorları (mobil telefon operatorları,
kabel televiziyası, internet xidməti provayderləri və s.), kart
prosessinq mərkəzləri və nəhayət kommunal xidmətlərinin
istehlakçısı olan fıziki və hüquqi şəxslər ola bilərlər.
Hazırda «Azəriqaz» QSC, «Azərsu» ASC və «Bakıelektrikşəbəkə» ASC üzrə Bakışəhərini əhatə edən elektron abonent
bazası sistemə daxil edilmişdir. 17 kommersiya bankının və
«Azərpoçt» DM-nin «AzDataCom» telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən 81 poçt şöbəsi daxil olmaqla, ümumilikdə 300-ə
yaxın ödəniş məntəqəsi real rejimdə KÖMİS-ə qoşulmuşdur.
KÖMİS-ə qoşulmuş kommunal xidməti müəssisələri
üzrəödənişləri nağd, «MilliKart» MMC-də xidmət olunan
banklara məxsus POS-terminal və bankomatlarda ödəniş
kartları vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Eyni zamanda
«MilliKart» MMC-də xidmət olunan bankların müştəriləri
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ödəniş kartları vasitəsilə KÖMİS-in «İnternet Service» xidmətindən istifadə etməkləödənişlərini «on-line» rejimində həyata
keçirmək imkanına malikdirlər.
Ödəniş sistemlərinin coğrafi əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, regionlara istiqamətləndirilməsi, eyni zamanda təsərrüfat subyektlərinin və ev təsərrüfatlarının maliyyə
xidmətlərinəçıxış imkanlarının daha da artırılması məqsədilə
Azərbaycan
Respublikasının
Rabitə
vəİnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə «Azərpoçt» layihəsinin
reallaşdırılması istiqamətində işlər 2008-ci ildə də davam
etdirilmişdir. «Azərpoçt» DM tərəfindən poçt-maliyyə
xidmətlərinin göstərilə bilməsi üçün bu haqda «Poçt rabitəsi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq
əlavə və dəyişikliklər edilmiş və 2 oktyabr 2008-ci il
tarixindəölkə prezidenti tərəfindən təsdiq edilmişdir.
«Azərpoçt» DM-nin bazar yönümlü yeni strukturunun layihəsi
hazırlanmış və struktur dəyişikliyi həyata keçirilmişdir. Layihə
tam başa çatdıqdan sonra «Azərpoçt» DM-in 1200-dən çox
poçt şöbələri vasitəsi iləəhaliyəənənəvi poçt xidmətləri ilə yanaşı
maliyyə xidmətlərinin (ödənişlərin həyata keçirilməsi,
kommunal xidməti haqlarının toplanması, əhalidən depozitlərin
cəlb edilməsi və plastik kartlarla xırda kreditləşdirmənin həyata
keçirilməsi və s.) də göstərilməsi reallaşacaqdır.
2008–ci ildə
POS-terminallar vasitəsiləümumi həcmi
290.23 mln. manat olan 788 min əməliyyat aparılmışdır ki, bunlardan da 66.2 mln. manatı nağdsız ödənişlərin payma düşür.
2008-ci il üzrəölkəərazisində bankomatların sayı keçən
illə müqayisədə 15% (202 ədəd) artaraq 1518 ədəd, bankomatlar vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı 26.4% (7672 min)
artaraq 36772 min ədəd, əməliyyatların həcmi isə 58.9% (1330
mln. manat) artaraq 3592 mln. manat təşkil etmişdir.
2008-ci ildə kart sahiblərinin sayı 3.5 mln. nəfərəçatmışdır.
İlin sonuna kartların sayı 3.6 mln. ədəd təşkil etmişdir ki, onlardan da 3.5 mln. ədədi debet və 0.1 mln. ədədi kredit kartlarıdır.
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ФЯСИЛ 28. BANK NƏZARƏTİ BANK SİSTEMİNİN
SABİTLİK AMİLİ KİMİ
Dünyada bank sferasına nəzarətə və bu sferanın tənzimlənməsinə ciddi ehtiyac ötən əsrin 20-30-cu illərində baş vermiş Böyük depressiyadan sonra formalaşmağa başlamışdır. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra bank biznesinin beynəlmiləlləşdirilməsi və
kapitallaşmanın sürətləndirilməsi beynəlxalq bank nəzarəti qayda
və normalarının formalaşmasını şərtləndirdi. Bununla belə, bank
sferasında nəzarət səlahiyyətləri hər bir ölkədə qanunvericiliklə
müəyyən olunmuş institusional formalarda həyata keçirilir. Bu
sistemlərin müxtəlif ölkələr üzrə fərqlərinə baxmayaraq, onların
hamısı aşağıdakı əsas məqsədlərin həyata keçirilməsinə istiqamətlənib:
1. Pul və maliyyə sabitliyinin saxlanması. Bu da bankların
iflasına yol verilməməsi və aktiv və passivlərin səmərəli idarə
edilməsinə yönəldilmiş bank tənzimlənməsi ilə bağlı tədbirlərin
görülməsi deməkdir.
2. Bank sisteminin səmərəliliyinin təmin olunması. Bu isə
aktivlərin keyfiyyətinin artırılması və potensial risklərin azaldılması hesabına əldə olunur. Bank nəzarətinə həmçinin daxili bank
əməliyyatlarının və maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
daxildir ki, bu da bankların həyati əhəmiyyətli iqtisadi əməliyyatları və institutları maliyyələşdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.
3. Əmanətçilərin maraqlarının müdafiəsi: əmanətçilər qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən bankların fəaliyyətinə müvafiq orqanlarının əmanətçilərə münasibətdə öz öhdəlikləri171

ni yerinə yetirə bilməyən bankların fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirilməlidir.
Ayrı-ayrı ölkələrdə bank nəzarətini həyata keçirən
orqanların növləri də müxtəlifdir ki, bu da bir sıra institusional,
mədəni və inzibati şərtlərlə, habelə iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi
və kapital bazarlarının həcmi ilə izah olunur. Bəzi ölkələrdə
Mərkəzi Banka nəzarət və bu bankların tənzimlənməsi vahid
orqan tərəfindən həyata keçirilir, digər ölkələrdə bu funksiyaları
öz aralarında sıx əməkdaşlıq edən xüsusi nəzarət orqanları icra
edir, çünki pul-kredit siyasətinin və bank nəzarətinin işlənib
hazırlanması funksiyaları kəsişir.
Elə ölkələr var ki, burada nəzarət funksiyası tamamilə
Mərkəzi Bankın əlindədir. Bu ölkələrə məsələn, Rusiyanı aid
etmək olar. Bəzi ölkələrdə Mərkəzi Bank özünün nəzarət və
tənzimləyici funksiyalarından qismən məhrum olunub (Fransa,
Almaniya, Avstraliya, Kanada, İsveçrə, Türkiyə və s.). Nəhayət,
elə ölkələr də vardır ki, onlarda mərkəzi banka və ya oxşar
funksiyalara malik orqana nəzarət və tənzimləyici səlahiyyətlərin
bir hissəsi verilir. Belə orqanın tipik nümunəsi kimi ABŞ-ın
Federal Ehtiyatlar Sistemini göstərmək olar.
Beləliklə, nəzarət oqanları arasında funksiyaların
bölünməsinin bir neçə modelini fərqləndirmək olar:
Model 1. Bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ona nəzarət
sferasında müstəsna səlahiyyətlərin qanunvericiliklə Mərkəzi
Banklara həvalə olunmasına əsaslanır. Bank işi sahəsində nəzarət
təcrübəsinin yarandığı vaxtdan etibarən məhz bu model, yeganə
olmasa da, tarixən hakim model olub. Bu gün bu model özünün
hakim mövqelərini itirsə də, ona əvvəlki kimi həyati tələbat var.
Model 2. “Qarışıq”. Nəzarət və yoxlama funksiyaları
ixtisaslaşdırılmış orqanlar tərəfindən Mərkəzi Bankın və maliyyə
nazirliyinin bilavasitə iştirakı ilə yerinə yetirilir. Klassik misal
kimi ABŞ-ı göstərmək olar. Amerikanın kommersiya bankları və
maliyyə institutları üzərində nəzarəti Federal Ehtiyatlar Sistemindən başqa, banklarda və digər kredit institutlarında əmanətlərin
sığortalanması ilə məşğul olan Əmanətlərin Sığortalanması Fede172

ral Korporasiyası və Pul Dövriyyəsinə Nəzarət İdarəsi (Maliyyə
Nazirliyinin bürosu) tərəfindən də həyata keçirilir. Hər üç orqan
ikiqat işin istisna olunması haqqında razılığa gəliblər. “Qarışıq”
modelə Fransa, İtaliya və Niderland aiddirlər.
Model 3. Bank fəaliyyətinə nəzarət Maliyyə Nazirliyi ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində, Mərkəzi Bankın iştirakı ilə müstəqil ixtisaslaşdırılmış orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu model Kanadanın və qismən Avstriya və Almaniyanın bank sisteminə xasdır.
Model 4. Bu model maliyyə xidmətləri bazarında meqatənzimləyicinin yaradılması haqqında qanunverici qərarlar qəbul etmiş ölkələri birləşdirir. Bu ölkələrin demək olar ki, hamısında nəzarət funksiyaları Mərkəzi Banklardan ayrılıb. Burada yalnız meqatənzimləyici səlahiyyətlərinin Mərkəzi Banka aid olduğu Sinqapur və müəyyən dərəcədə İrlandiya (burada meqatənzimləyici yerli Mərkəzi Bankın muxtar bölməsinin bazasında yaradılıb) istisna
təşkil edir. Vahid maliyyə nəzarəti orqanları ilk dəfə 1986-cı ildə
Norveç, 1988-ci ildə isə İslandiya və Danimarkada tətbiq olunub.
Bu gün onlar Estoniyada, Latviyada, Macarıstanda, Maltada,
Çində, Yaponiyada, Qazaxıstanda, Cənubi Koreyada və bir sıra
digər ölkələrdə fəaliyyət göstərir.
Model 5. Beynəlxalq və ya millidən yüksəkdə nəzarət modeli. Bu modeli mənzil-qərargahı İsveçrədə yerləşən Beynəlxalq
hesablaşmalar Bankı (BHB) və üzv dövlətlərin maliyyə bazarlarına əhəmiyyətli təsir göstərən direktivlər qəbul edən Avropa
İttifaqı (Aİ) həyata keçirir.
Bu gün Azərbaycanın bank sektorunda səmərəli bank nəzarəti və tənzimlənmənin daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi yeni inkişaf mərhələsi başlayır. Azərbaycanda bank nəzarətinin və tənzimlənməsinin əsas məqsədləri bank sistemində sabitliyin saxlanması, əmanətçilərin və kreditorların maraqlarının müdafiəsidir.
Azərbaycanda bank tənzimlənməsinin qanunverici əsasını
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Qanun”
təşkil edir. Həmin qanuna əsasən, Azərbaycanda kredit təşkilatla173

rına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı həyata
keçirir.
Qanunvericiliklə Mərkəzi Banka bank əməliyyatlarının
keçirilmə qaydalarının təyin olunması, kredit təşkilatlarının dövlət
qeydiyyatı, onların fəaliyyətlərinin lisenziyalaşdırılması, kredit
təşkilatlarının (bank və qeyri-bank) fəaliyyətinə nəzarətin həyata
keçirilməsi üzrə funksiyaların həvalə olunması ilə əlaqədar
Mərkəzi Bank tərəfindən normativ aktlar işlənib hazırlanır.
Azərbaycan Respublikasının bank sisteminin sabit işləməsini təmin etmək, bank kreditorlarının və əmanətçilərin maraqlarını
müdafiə etmək məqsədilə Mərkəzi Bank qüvvədə olan qanuna,
“Banklar haqqında” və ”Kredit ittifaqları haqqında” AR qanunlarına, Mərkəzi Bankın normativ aktlarına və səmərəli bank nəzarəti
üzrə beynəlxalq təcrübəyə müvafiq olaraq, bank fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması, tənzimlənməsi və bank fəaliyyəti üzərində nəzarət funksiyalarını həyata keçirir.
Bank nəzarətinin və tənzimlənməsinin təşkilinin konkret
üsulunun seçilməsi bir sıra amillərin məcmusu ilə təyin olunur ki,
bu amillərin də özünəməxsus müxtəlifliyi onların hər birinə
təkrarolunmaz milli səciyyə qazandırır. Bir mübahisəsiz faktı
qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə bazarlarının bütün seqmentlərinin artan inteqrasiyası şəraitində nəzarət funksiyalarının meqatənzimləyicinin əlində cəmlənməsi tendensiyası özünü daha dolğun
şəkildə büruzə verir.
Vaxtilə bir sıra inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr
maliyyə bazarının meqatənzimləyicisini yaratmaqla maliyyə bazarının dövlət tənzimlənməsi sistemində islahatların aparılması yolunu seçmişdilər. Onların sırasına Norveç (1986), Kanada (1987),
Danimarka (1988), İsveç (1991), Böyük Britaniya (1997), Yaponiya(1998), Koreyan (1998), Avstraliya (1998), İslandiya (1999),
Cənubi Afrika (1990), Macarıstan (1996),və Sinqapuru aid etmək
olar. Meqatənzimləyici, mahiyyətcə, İsveçrədə də yaradılıb.
Maliyyə bazarının bütün bölmələri üzərində nəzarətin və yoxlamanın birləşdirilməsi nadir hadisə deyil. Britaniyada təxminən 10 il
əvvəl yaradılmış Maliyyə Xidmətləri İdarəsi (FSA) ilk vaxtlardan
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həm investisiya xidmətləri sektorunu tənzimləyir, həm də banklara
nəzarət edirdi (bank sistemi üzərində nəzarət ona İngiltərə Bankından
keçmişdi). Sonralar ipoteka kreditləşməsi sektoruna, 2005-ci ildən
isə sığorta sektoruna nəzarət də bu quruma verildi.
Beləliklə, etiraf etmək olar ki, bir çox xarici ölkələrdə meqatənzimləyicilərin yaradılması və ya ən azı maliyyə bazarlarında fəaliyyət göstərən bir neçə tənzimləyici orqanın funksiyalarının birləşdirilməsi tendensiyası kifayət qədər diqqətlə izlənir. Lakin
müxtəlif ölkələrdə maliyyə bazarlarının meqatənzimləyicilərinin
yaradılması prinsipləri bir-birindən fərqlənir. Meqatənzimləyicilərin
formalaşma prinsipləri hətta Avropa Ittifaqı çərçivəsində də fərqlənir.
Məsələn, tam inteqrasiya olunmuş meqatənzimləyicilər üç ölkədə
mövcuddur, iki dövlətdə tənzimlənmə əsasən bir institutda
mərkəzləşib, bir ölkədə konfederal sistem, altı ölkədə üç idarədən
ibarət tənzimlənmə strukturu mövcuddur, daha ikisində isə mövcud
sistem dəyişiklik prosesindədir. Mərkəzi bankların iştirakına gəlincə,
yeddi dövlətdə bank nəzarəti mərkəzi bankın daxilindədir və ya
onunla sıx əlaqədədir, beş ölkədə banklara nəzarət orqanının mərkəzi
bankdan heç bir asılılığı yoxdur, ikisində əsasən müstəqildir, bir
dövlətdə isə sistem yenidən nəzərdən keçirilməkdədir.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrin heç də hamısı öz maliyyə bazarlarının meqatənzimləyicilərinin
yaradılması yolu ilə getməyiblər. Məsələn, ABŞ-da maliyyə sektorunun seqmentlərinə nəzarəti müxtəlif təşkilatlar həyata keçirir.
Onlardan heç biri hökumət strukturuna daxil deyil, sığorta sahəsinin
isə, ümumiyyətlə, federal tənzimləyicisi yoxdur. Maliyyə bazarı
dünyanın ən çox inkişaf etmiş bazarlarından olan ABŞ maliyyə
bazarının tənzimlənməsi istiqamətində islahatların gedişində (1999cu ilin ikinci yarısında qəbul edilmiş maliyyə qanunvericiliyinin
modernizasiyası haqqında qanun) meqatənzimləyicinin yaradılmasından imtina edib. ABŞ funksional tənzimləmə prinsipinin inkişaf
etdirilməsi yolu ilə getmiş və maliyyə bazarlarının bir neçə idarəetmə orqanını qoruyub saxlamışdır. Sözügedən qanuna görə, ABŞın qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının lisenziyalaşdırılması və nəzarəti SEC tərəfindən həyata keçirilir.
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Qəbul olunmuş bir faktdır ki, bank işi etimada əsaslanır. Biz
artıq müştərilərin bir çox hallarda ayrı-ayrı bankların və bütövlükdə bank sisteminin əmanətləri qorumaq qabililyyətinə etimadını
itirdiyinin şahidi olmuşuq. Sərt və ciddi bank nəzarəti özlüyündə
maliyyə sabitliyinin təmin olunması üçün kifayət deyil. Maliyyə
qeyri-sabitliyinin bank sektorundan kənarda çox sayda digər potensial mənbələri var, odur ki, nəzarətin məqsədləri böhranın
qarşısının alınması üçün daha irəli getməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (17 aprel 2007-ci il, 9
oktyabr 2007-ci il, 6 noyabr 2007-ci il, 26 may 2009-cu il, 19
iyun 2009-cu il və 30 iyun 2009-cu il tarixli qanunlarla qəbul
edilmiş dəyişikliklər və əlavələr)
Maddə 48. Tənzimləmə və nəzarət
48.1. Kredit təşkilatlarının və poçt rabitəsinin milli
operatorunun fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarəti üzrə
Mərkəzi Bank aşağıdakıları həyata keçirir:
48.1.1. bank fəaliyyəti üzrə normativ xarakterli aktları qəbul
edir;
48.1.2. prudensial normativləri, habelə onların hesablama
metodlarını və tətbiqi qaydalarını müəyyən edir;
48.1.3. kreditlər və digər aktivlər üzrə ehtimal olunan zərərlərin ödənilməsi üçün banklar, xarici bankların yerli filialları və
bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən yaradılan xüsusi ehtiyat fondunun hesablanması və formalaşdırılması qaydasını
müəyyən edir;
48.1.4. hesabat və yoxlamalar əsasında kredit təşkilatlarının
maliyyə vəziyyətini qiymətləndirir və bunun əsasında maliyyə
hesabatlarında müvafiq düzəlişlərin edilməsi barədə kredit
təşkilatlarına icrası məcburi olan göstərişlər verir;
48.1.5. banklarda və xarici bankların yerli filiallarında
korporativ idarəetmə standartlarını müəyyən edir və tətbiqinə
nəzarət edir;
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48.1.6. qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada kredit
təşkilatlarında, habelə onların törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərində
yoxlamalar aparır;
48.1.6-1. kredit təşkilatları tərəfindən "Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə
nəzarət edir;
48.1.7. bank xidmətləri bazarında inhisarçılıq fəaliyyətinin
qarşısının alınması məqsədilə səlahiyyətli dövlət orqanı qarşısında
məsələ qaldırır;
48.1.8. kredit təşkilatlarına və onların inzibatçılarına qarşı
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada təsir
(təshih) tədbirlərini və sanksiyaları tətbiq edir;
48.1.9. qanuna müvafiq surətdə həyata keçirdiyi nəzarət
tədbirlərinin nəticələri tələb etdiyi hallarda, kredit təşkilatlarının
idarəetmə orqanlarının iclaslarında müşahidəçi qismində iştirak
edir, kredit təşkilatlarının inzibatçıları ilə məsləhətləşmələr aparır;
48.1.10. qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda, bankların maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri çərçivəsində onların Mərkəzi
Bank qarşısında kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin xüsusi
şərtlərini müəyyən edir;
48.1.11. qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda banklara və xarici bankların yerli filiallarına müvəqqəti inzibatçı təyin edir, zəruri
hallarda, bankın öhdəlikləri üzrə moratorium tətbiq edilməsi
barədə məhkəməyə müraciət edir;
48.1.12. lisenziyası ləğv olunmuş banklar və xarici bankların
yerli filialları haqqında qanunvericiliyə müvafiq tədbirlər görür;
48.1.13. qanunla nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri
həyata keçirir.
48.2. Kredit təşkilatları və poçt rabitəsinin milli operatoru
üçün prudensial normativləri müəyyən edərkən, Mərkəzi Bank
kredit təşkilatlarının növləri üzrə fərqli normativləri və onların
hesablanması metodlarını müəyyənləşdirə bilər.
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FƏSİL 29. ƏMANƏT SIĞORTA SİSTEMİNİN
MAHİYYƏTİ
Bankların iflası zamanı dövlət tərəfindən lazımı tədbirlər
və proqramlar hazırlanır. Məhz, bankların iflası zamanı dövlət
tərəfindən lazımı tədbirlər və proqramlar kontekstindəƏmanət
sığorta sistemi ( ƏSC) fəaliyyət göstərir.
1930-cu illərdə ABŞ – da banklardan əmanətin çəkilməsini önləmək üçün mükəmməl bir dərman olaraq ortaya çıxmış
və illərdən bəri özəl sektoru əmanət riskindən qorumaqdadır.
Bankın əmanət sahibləri, bank seçimindəöz təhlillərindən çox
hökümət sığorta və təcrübəsinəəsaslanaraq güvən alır. Lakin,
əmanət sığorta obyekti olmasından dolayı, banklar əmanətlərin cəlb edilməsində risklərini sıfıra endirməkdədirlər. Əmanət
sahibi acısından durum dəyərləndirildiyində, əmanət sığorta
miqdarını aşmadığı müddətcə bir bankın digər bankdan üstün
və ya zəif cəhəti təsbit etmək çətinləşir. Bu isəəmanətçilər üçün
hansı bankın sağlam və ya zəif çalışmasını müəyyən etməkdə
problem yaradır.
Əmanət sığorta sistemləri ölkələrin strukturlarına görə
bəzi kiçik fərqliliklər xaricindəümumi struktur etibarilə bir birlərinə bənzər özəllikləri vardır və bu özəllikləri aşağıdakı
kimi açıqlaya bilərik:
1. Sistemin quruluşunda tərəf olaraq dövlətin marağı
olmuş və sistemin nəzarət və təftişini əlində tutmuşdur;
2. Adətən, əmanət bir dövlət qurumu tərəfindən
sığortalanır vəözəl sığorta şirkətləri isə sistem xaricində
qalmaqdadır;
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3.Çox ölkələrdə sistemə qatılmaq məcburi olmamasına
rəğmən rəqabət şərtləri səbəbi ilə həmən-həmən bütün banklar
sistemə qatılmaqdadır;
5. Banklar əmanətlərin həcminə görə hər il müəyyən bir
sığorta haqqıödəməkdə və bu haqq sabit olub bankların
risklərinə görə dəyişməkdədir;
6.Əmanətin tamamı deyil, ancaq müəyyən bir hissəsi
qüvəncə altına alınmaqdadır;
7. Sistem sıxıntıya girdiyi zaman dövlət tərəfindən
dəstəklənməkdədir;
8. Zəif bankların fəaliyyəti idari nəzarərtlə izlənməkdədir.
Əmanət sığorta sisteminin məqsədi – makro baxımdan
əmanət sahiblərinin bank sistemlərinə olan етимады gücləndirir
vəəmanətlərin bankcılıq sistemi kənarında qalmasını və ya sistem kənarına çıxarılmasının qarşısını almaq ücün fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, ƏSS yıьım sahiblərinin əmanətlərini topluca və ani olaraq banklardan çəkmələri durumunda bu sektorda yaşanabiləcək böhranların da qarşısını alır və ya ola biləcək mənfi təsirləri minimuma endirilməsində böyük xidməti
vardır.
Vətəndaşların finans maraqlarının müdafiəsi dünyanın
onlarla ölkəsində vaъib problemlərdən biridir. Bu, həm
əmanətçilərin zəmanət təminatıdır (başlıъa olaraq fiziki
şəxslərin),həm də bank likvidliyi böhranının aradan qaldırılmasının real mexanizminin formalaşdırılmasıdır.
Son 20 il ərzində 80-90-ъı illərin bank böhranlarına ъavab
olaraq İEÖ-in bir çoxunda əmanətlərin sığortalanması sistemi
(ƏSS) yaradılmağa başlamışdır. Son onilliklərdə bu ъür
sistemlər
Şərqi
Avropanın
Ukrayna,
Albaniya,
Baltikyanıölkələrində,
Asiyanın
Qazaxıstan,Özbəkistan,
Vyetnam kimi ölkələrində yaradılmışdır. Çin, Monqolustan,
Malaziya, Qırğızıstan, Taъikstan kimi ölkələr depozitlərin
sığortalanmasının milli sisteminin yaradılmasına hazırlıq
mərhələsindədir. Azərbayъanda «Əmanətlərin Sığortalanması
haqqında» Azərbayъan Respublikasının Qanunu 11 fevral
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2007-ъi ildə dərъ edilməklə qüvvəyə minmişdir. Bu qanun
Azərbayъan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda
fiziki şəxslərin əmanətlərinin kollektiv iъbari sığortalanması
sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, o ъümlədən əmanətlər üzrə
kompensasiya ödənilməsi qaydalarını müəyyən edir. Bu, onu
təsdiq edir ki, təminatlı yaşamın müdafiəsi sisteminin
yaradılması dünyada dövlətin stabilliyi və maliyyə təhlükəsizliyinin təminatının effektiv sisteminin zəruri elementi olaraq
qəbul olunur.
Avstraliya və Yeni Zellandiya da daxil olmaqla praktiki
olaraq bütün İEÖözlərində sözügedən sistemi formalaşdırmışlar. 1994-ъü il 16 may tarixində Avropa birliyinin depozitlərin
təminat sistemi iləəlaqədar olaraq qəbul edilən direktivəəsasən,
birliyə daxil olan bütün ölkələrdə Depozitlərin Sığortalanması
Sistemi yaradılmalı idi. Bundan sonra Fransa, Almaniya vəİtaliya öz təminat sistemlərində könüllülük prinsipini məъburilik
prinsipi iləəvəz etdilər. Avropada könüllülük prinsipi yalnız
İsveçrə və Makedoniyada saxlanılır.
BPF-nun üzv ölkələrindən 71-i ƏSS-ni qəbul etmişdir.
Həmin ölkələrdən 14-ündə, o ъümlədən Azərbayъanda ƏSS
yalnız fiziki şəxslərə aiddir. Qalan 57 ölkədə bu, hüquqi
şəxslərin əmanətlərini dəəhatə edir. Beynəlxalq təъrübə göstərir
ki, dövlətin dəstəyi olmadan, xüsusilə dəəlverişsiz xariъi təsirlər
zamanı, ƏSS kifayət qədər davamlı olmur.
Son iki onillikdə bank əməliyyatlarının sığortalanmasının
bu və ya digər forması başlıъa olaraq İEÖ-də tətbiq edilmişdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu tədbirlər 80-90-ъı illərdə
başvermiş bank böhranlarının geniş vüsət almasına ъavab
reaksiyası olaraq həyata keçirilmişdir. Məhz bu fakt bir daha
sübut edir ki, depozitləri müdafiə sistemi olmadan müştərilərin
vəəmanətçilərin etibarını qazanmaq bank üçün çətindir.
Deməli, bu sistemin yaradılmasıəmanətçilərin maraqlarının
təmin olunması ilə yanaşı, eyni zamanda iflasa qarşıön
tədbirlərdir. 1934-ъü ildə ABŞ-da yaradılmışƏmanətləri
Sığorta Sistemi dünya təъrübəsinin elementi olaraq mühüm
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əhəmiyyət kəsb edir. Daha sonra Kanada, Böyük Britaniya,
Yaponiya kimi ölkələr bu sistemi öz təcрübəsində sınaqdan
keçirmişlər. Son illərdə Avropa ölkələri bu sistemi tətbiq
etməkdədirlər.
Depozitlərin sığortalanmasının mütləq forması ABŞ,
Kanada, Böyük Britaniya, Yaponiya, Niderlandda qəbul
edilmişdir. Bu halda sığortanın aparılmasışərtləri, onun
obyektləri və subyektləri, sığortalanmışəmanətlərin və
kompensasiyanın həъmi qanunveriъiliklə müəyyən olunur.
Sığorta qurumunun resurs bazasının yaradılmasında
Banklardan ъəlb edilmiş vəsaitlə yanaşı, dövlət vəsaitindən də
istifadə olunur. Əsas etibarilə bu sistem ABŞ-da tətbiq edilir.
Burada sığorta ilə Federal Depozitləri Sığorta Korporasiyası
məşğul olur. Böyük Britaniyada bunu Depozitlərin Müdafiəsi
Fondu həyata keçirir.
Avropa birliyinəüzv olan ölkələrdə “əmanət –
sistemlərinə aid təlimatlar 30 may 1994- cü il 94/19 EC saylı
Avropa parlamentində qəbul edilmişdir. Təlimata görə birliyə
daxil olan dövlətlərdə fəaliyyət izni olan bütün bankların cəlb
etdikləri əmanətlər sığorta sisteminə qatılmasını məcburiyyət
gətirmişdir.
Təlimatın 3-cü maddəsinin 1 bəndinə görə kredit
qurumlarıəmanət qarantı sisteminə qatılmadıqca, banklara
əmanət toplamaq lisenziyası verilmir.
Təlimatın 7-ci maddəsinə görə birliyəüzv olan dövlətlərin
əmanətçilərə 20.000 Avroya qədər olan bölümünüödəməklə
məsuldur.
Qarışıq formalı sığorta təşkilatlarının nizamnamə kapitalı həm dövlət idarəetmə orqanlarının, həm də kommersiya
strukturları hesabına formalaşır. Belə bir sistemi Yaponiyada
mövъuddur. Burada 1971-ъi ildən «Depozitlərin Sığortalanması Korporasiyası» fəaliyyət göstərir. Onun kapitalı 50%
Yaponiya Bankı, 50% özəl banklar tərəfindən təşkil edilmişdir.
Korporasiya onu təşkil edən nümayəndələrdən ibarət komitet
tərəfindən idarə olunur.
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Sığorta müdafiəsinin obyekt və subyektlərinin müəyyən
edilməsi məsələsi müxtəlif ъür həll olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən
sığortanın aşağıdakı variantları fərqləndirilir.
Məsələn, Böyük Britaniya və Fransada yalnız milli
valyuta ilə qoyulmuşəmanətlər sığortalanır. Yerli bankların
ölkə xariъindəki filiallarındakıəmanətlər isə sığortalanmır.
AFR-də isə Depozitlərin Sığorta Fondu həm milli, həm də
xariъi valyutada yatırılmışəmanətləri sığortalayır. Bu, eyni zamanda yerli bankların xariъdə fəaliyyət göstərən bölmələrinə
də aiddir. Yaponiyada xariъi bankların bu ölkədə fəaliyyət
göstərən filiallarında yerləşdirilmişəmanətlər sığorta müdafiəsinəъəlb olunmurlar.
İştirakçı bankların ödədiyi sığorta halqalarının
miqdarından asılı olaraq, 2 ъür sistem fərqləndirilir: vahid və
differensial şkalalı tarif ъədvəli.
Birinъi halda sığorta haqlarının ölçüsü (həъmi) bütün
banklar üçün vahid qaydada müəyyən baza əsasında
hesablanmış % dərəъələrinəəsaslanır. Yəni vahid % dərəъəsi
mövъuddur. Baza olaraq sığortalanmışəmanətlərin həъmi çıxış
edir. Misal olaraq, Yaponiyada banklar il ərzində sığortalanmışəmanətlərin 0.008%-i həъmində sığorta haqqıödəyirlər,
AFR-də bu göstəriъi – 0.03%, Kanadada isə – 0.1% təşkil edir.
Differensial tarif ъədvəlində isə sığorta haqları hər bir
bank üçün onun likvidliyi, ödəməqabiliyyəti və maliyyə sabitliyi kimi göstəriъilərdən asılı olaraq individual şəkildə müəyyən
olunur.
ABŞ-da sığorta haqlarının illik normasıəmanətlərin orta
həъmindən asılı olaraq:
1. normal maliyyə stabilliyinə malik banklar üçün- 0.23%;
2. problemli banklar üçün – 0.31%
3. maliyyə vəziyyətinin kəskin pisləşdiyi banklar üçün – 0.35%;
4. kreditlər yüksək risklə verildiyi banklar isə – 0.5%
təşkil edir.
Ölkədə böhran təhlükəsi yarandığı təqdirdəƏSF-nun
oyun qaydaları dəyişə bilər. Fond təkъə fiziki şəxslərin müda182

fiəsini deyil, həmçinin banklarda ödəniş sisteminin işləyisini də
məqsəd olaraq qarşısına qoymalıdır.
ABŞ və Fransada hər bir əmanət üçünmaksimum ödəniş
məbləği nəzərdə tutulmuşdur (müvafiq olaraq, 100 min ABŞ
dolları və 20 min Avro həъmində). Kanada və Yaponiyada isə
hər bir əmanətçi üçün maksimal ödəniş həъmi müəyyən olunmuşdur (müvafiq olaraq, 60 min Kanada dolları və 10 min
ien). AFR-də bir əmanətçi üçün sığorta kompensasiyasının
miqdarı bankın özünə məxsus kapitalının 30%-i həъmində
məhdudlaşır. Bu ölkələrdəəmanətçilərin limitdən artıq itkiləri
tamamilə kompensasiya olurur. Böyük Britaniyada sığorta
şərtləri əmanətçilərin itirilmiş depozitlərinin 5%-inə aid edilir,
depozitlərin həъmi 7500 fund sterlinqdən çox olmamaq şərtilə.
Bütün bunlarla yanaşı, bankın maliyyə vəziyyəti ъiddi
təhlükə qarşısında qaldıqda, sığortaçı (ƏSF) həmin banka
qarşı müəyyən profilaktik tədbirlər də görə bilər. Bu baxımdan
ən bariz nümunə olaraq ABŞ-da Federal Depozitləri Sığorta
Korporasiyasının təъrübəsi çıxış edir.
ƏSS bir tərəfdən yığımların bank sisteminə axınını
sürətləndirir, digər tərəfdən ölkədə bank sektorunda müəyyən
bir sabitliyi də saxlamış olur.Əmanət sığorta sisteminin tətbiqi
heç bir zaman zəif idarəedilən iqtisadi prinsip və qurumlara
uyğun calışmayan bankların risklərini üzərinə almamalıdır.
Lakin belə bir uyqulama, zəif idarə edilən bankları uduşlu duruma gətirir.
Bu səbəbləəmanət sığorta sisteminинтятбигиндя sağlam
idarəedilən bankların reytinqlərini təsbit edəcək bir sistemin
təşkil edilməsi məcburidir.
Dünya təcrübəsindəən böyük bank böhranı 1930-cu
illərdə olub.Bu illərdə ABŞ-da iflasa uğrayan bankların 20%,
geri ödənməyən əmanətlərin 5% qədər olmuşdur. Əmanət
sığorta sisteminin tətbiqatı 1930-cı illərdə ABŞ-da bank
iflaslarına cavab olaraq qanuni çərçivəyə minmişdir. 19301933-cü illər arasında yüzlərlə bank iflas etmişdir. Əmanətləri
qorumaq haqqında qanun qəbul edilməsi böyük bankların və
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prezident Franklin Rouseveltin qəbul etmədə istəksiz davranmasına rəğmən konqress kiçik və təcrubəsiz investorları bank
iflasından qorumaq məqsədi ilə qəbul etmişdir. Əmanət
sığorta sisteminin təməlləri 1933-cü ildə FDİC (Federal
Deposit İnsuranse Commite) qurulması ilə başlanmışdır. ABŞda bank əmanətlərinə təminatı Federal Deposit İnsuranse
Corporatin (FDİC) adlı qurum həyata keçirir. FDİC 1934-cü
ildə bank sistemi içərisindəəmanət sahiblərinə güvən saxlamaq
məqsədi ilə qurulmuşdur. FDİC, üzvlərinin maksimum
100.000$-a qədər olan əmanətlərini güvən altına almaqdadır.
FDİC-ın fəalliyyəti üç nəfərdən təşkil edilən idarə heyəti
tərəfindən aparılmaqdadır. FDİC-in idarə heyətinin üzvləri
prezident tərəfindən təyin edilir və senat tərəfindən təsdiq
edilməkdədir. FDİC-ın bir üzvü Federal Nəzarət Dairəsindəndir (Comptroller of the Currency). FDİC-in fəaliyyəti üzvlük
tərəfidən ödənən illik sığorta haqqı ilə finanse edilməkdədir.
FDİC-nın fəaliyyətini sırası ilə aşağıdakışəkildə göstərə
bilərək:
1. Mövcud bank dəyərini qoruyur. Banklara yeni şöbə
açma və birləşmə təklifləri verir;
2. FDİC bank qeydiyyatlarının incələnməsi və idari
fəaliyyətin nəzarətini də həyata keçirir;
3. Pul çəkilməsinə yönəlik əmanət nisbətləri vəşərtləri
iləəlaqədar tənzimləmə;
4. zəif və problemli banklara yönəlik üç strateji tətbiq
etməkdədir:
4.1. əmanət sahiblərinin sığorta çərçivəsində alacaqlarını
tamamən ödəyərək bankı ləğv edir;
4.2. finans yükümlüklərini qarşılaya bilməyən banklara
uyğun bir birləşmə imkanı aramaq və ya bankın varlıqlarının
bir hissəsini ya da tamamının bir banka satılması iləəmanət
sahiblərini qorumaq;
4.3. finans yükümlülüklərini qarşılamaq duruma gələn
bankın fəaliyyətini yenidən qurmaqdır.
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FDİC başlangıcda 2500$-ə qədər əmanəti sığorta
edərkən, bu gün isə 100000$ qədər olan əmanətləri sığorta
çərçivəsinə almaqdadır. Son zamanlarda əmanət sahibləri
FDİC-in 100000$ limitini aşmaq üçün “brokered deposits” deyilən yola başvurmaqdadır.Məsələn, 10 milyon $ -lıq əmanət
sahibi 10 milyon $ - 100000$ 100 parçaya ayıraraq brokerə
getməkdə və 100000$-lik 100 dəyiyişik bankdan əmanət
sertifikatı almaqdadır. Beləliklə hər bankdakı 100000$ -lik
əmanət FDİC-in əmanət sahibləri içində yer almaqda və
beləlikləçeşidli banklarda 10 milyon $ olan əmanət sahibi
sığorta şərçivəsində yer alır. FDİC “brokred deposits” üçün
sığortaya limit gətirməyə təşəbbüs etməkdədir. Çünki, bu
durum zəif bankların batması durumunda FDİC- i çox böyük
itkilərə məruz qoya bilər.
FDİC-in tətbiq etdiyi iki təməl metodu var: bunlardan
birincisi, ödəmə metodudur. Bu metodda FDİC, daha öncə
FDİC sığortası olan banklar tərəfindən ödənən sıgorta
ödəmələrindən təşkil olunan fonddan 100000$-a qədər olan
əmanətləri ödəyir və bankı ləğv edər. Daha sonra isə FDİC
bankın digər alacaqlılarını (kreditorların) sıraya alaraq ləğv
edilən aktivlərdən paylarına düşən ödəməyi yapar.
İkinci metod isə, birləşdirmə metodudur. Bu metodla
FDİC zəif bankı sağlam bankla birləşdirməəməliyyatını
həyata keçirəcəkdir. Bu metodda əmanət sahiblərinin bir itkisi
olmayacaqdır. FDİC bu birləşmə sırasında yardımda bulunur.
Bu metodun bir özəlliyi FDİC-in yalnızca 100000$-in altında
olan əmanətləri deyil, bütün əmanətləri sıgorta cərcıvəsinə
almasıdır. Bu metod olduqca yayğın və geniş bir şəkildə
istifadə edilməkdədir.
Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 fevral 2007-ci il, № 30 qüvvəyə minmişdir. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda fiziki şəxslərin əmanətlərinin kollektiv icbari sığortalanmasısisteminin yaradılması və fəaliyyəti, o cümlədən
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əmanətlər üzrə kompensasiya ödənilməsi qaydalarını müəyyən
edir.
Əmanətlərin sığortalanması sisteminin yaradılmasının
məqsədi banklar və xarici bankların yerli filiallarıödəmə
qabiliyyətini itirdikdə, fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul
olunmuş pul vəsaitinin itirilməsi riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini və inkişafını təmin etməkdir.
Sığortalanmışəmanət—qorunan əmanətçinin qorunan
əmanətinin Fond tərəfindən kompensasiya ödənilən hissəsidir.
Əmanətçi—bankda əmanəti olan, habelə qanunvericiliyə və/və
ya müqaviləyəəsasən əmanətə sərəncam vermək hüququ olan
şəxsdir.
Qorunan əmanətçi—aşağıdakılar istisna olunmaqla,
bankda əmanəti olan fiziki şəxsdir: bankın MüşahidəŞurasının, Audit Komitəsinin, idarə heyətinin üzvləri və onların
yaxın qohumları (ər/arvad, onların valideynləri vəövladları, o
cümlədən övladlığa götürülənlər, bacı və qardaşları); bankın
10 faiz və daha çox səsvermə hüququ verən səhmlərinə malik
olan şəxslər və onların yaxın qohumları (ər/arvad, onların
valideynləri vəövladları, o cümlədən övladlığa götürülənlər,
bacı və qardaşları); kompensasiyaların ödənilməsi barədə
elanın ilk dəfə dərc edildiyi tarixdən əvvəlki təqvim ili ərzində
bankın auditini keçirmiş kənar auditorlar.
İştirakçı bank—bu qanunla müəyyən edilmişqaydada
Fonda sığorta haqlarıödəməköhdəlikləri daşıyan bank və ya
xarici bankın yerli filialıdır.
Birgəəmanət hesabı—iki və ya daha çox fiziki şəxsin sahibliyində olan və onlardan birinin və ya bir neçəsinin imzası ilə
sərəncam verilə bilən bank hesabıdır. Sığorta haqları—bu
qanunla müəyyən edilmiş qaydada iştirakçı bankın Fonda
ödədiyi üzvlük, təqvim vəəlavə haqlardır.
Sığorta hadisəsi—iştirakçı bankın məcburi ləğv edilməsi
və ya müflis elan olunması, yaxud qanunvericiliyə müvafiq
olaraq əmanətlər üzrəöhdəliklərin yerinə yetirilməsinə morato186

rium tətbiq edilməsi barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə
minməsi vəbankın əmanətçilər qarşısında öz öhdəliklərini
qanun və ya müqaviləşərtlərinə uyğun yerinə yetirə bilməməsi
faktının Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq edilməsidir.
Sığorta hadisəsinin baş verdiyi gün—bu qanuna müvafiq
olaraq Mərkəzi Bankı tərəfindən Fonda göndərilən bildirişdə
sığorta hadisəsinin baş verməsi günü kimi qeyd olunan
tarixdir.
Kompensasiya—sığorta hadisəsi baş verdikdə, qorunan
əmanətçilərəödənilən pul vəsaitidir.
Əmanətlərin sığortalanması məqsədləri üçün bu qanunla
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu yaradılır. Sığorta qanunvericiliyinin müddəaları Fondun fəaliyyətinəşamil edilmir və
bu fəaliyyət üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunmur.
Fiziki şəxslərin əmanətlərinin cəlb edilməsi üçün bank
lisenziyasına malik olan bütün banklar və xarici bankların
yerli filialları Fondun məcburi iştirakçılarıdır. İştirakçı
bankların Azərbaycan Respublikasıərazisindən kənarda yerləşən filiallarındakıəmanətlər Fond tərəfindən sığorta olunmur
və onlar üzrə kompensasiya ödənilmir.
Xarici bankın öz ölkəsindəki əmanətlərin (depozitlərin)
sığorta sistemi onun Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən filialını (filiallarını) əhatə etdikdə, xarici bankın yerli
filialındakıəmanətlər Fond tərəfindən sığorta olunmur, bu
şərtlə ki, həmin ölkədəəmanətlərin sığortalanması sisteminin
qaydaları bu qanunla müəyyən olunmuşşərtlərdən az əlverişli
olmasın. Əks təqdirdə xarici bankın yerli filialındakıəmanətlər
bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada əlavə sığortalanmalıdır.
Fond aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:
1. iştirakçı bankların reyestrini tərtib edir və onlara
şəhadətnamələr verir;
2. sığorta haqlarını yığır və onların uçotunu aparır;
3. öz əmlakını idarə edir və ona dair sərəncam verir;
4. sığorta hadisəsi baş verdikdə, əmanətçilərin tələblərinin uçotunu aparır və kompensasiya ödəyir;
187

5.Fondun funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün iştirakçı
banklardan bu qanunla müəyyən edilmiş lazımi məlumatı (o
cümlədən, əmanət siyasəti haqqında) və hesabatları alır;
6. bu qanuna müvafiq olaraq Fondun qaydalarını qəbul
edir;
7. öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün vəsaiti çatışmadıqda, maliyyə bazarlarından, Mərkəzi Bankdan və ya
Azərbaycan hökumətindən borc vəsaitləri cəlb edir;
8. öhdəlikləri üzrə kompensasiya ödədikdə, həmin məbləği reqress qaydasında iştirakçı bankdan tələb edir;
9. iştirakçı banklardan sığorta haqlarıüzrə borcun və
hesablanmış dəbbə pulunun ödənilməsini tələb edir və bu
barədə Mərkəzi Banka məlumat verir;
10. əmanətlərin sığortalanması sisteminin fəaliyyətini təmin edən digər funksiyaları həyata keçirir.
Fondun sığorta ehtiyatları aşağıdakı mənbələr hesabına
formalaşır:
1. iştirakçı bankların üzvlük haqları;
2. iştirakçı bankların təqvim haqları;
3. iştirakçı bankların əlavə haqları;
4. Fondun buraxdığı uzunmüddətli borc öhdəlikləri hesabına cəlb olunan vəsait;
5. iştirakçı banklar tərəfindən ödənilən dəbbə pulları;
6. cari xərclər çıxılmaqla, Fondun vəsaitinin idarə olunması nəticəsindəəldə edilmiş gəlir;
7. qrant, ianələr və ya qanunvericilikdə qadağan edilməmiş digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər;
8. kompensasiyaların ödənilməsi üçün çatışmayan məbləğdə alınmış borc vəsaitləri;
9. reqress qaydasında tələb hüququ ilə bankdan və ya
xarici bankın yerli filialından alınan vəsaitlər.
İştirakçı banklar Fondun reyestrinə daxil olduqdan sonra
10 təqvim günü müddətində Fondun Mərkəzi Bankda olan
hesabına 10 (on) min manat məbləğində birdəfəlik üzvlük
haqqıödəyirlər.
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Üzvlük haqqınıödəmiş iştirakçı banklar birləşmə və ya
qoşulma şəklində yenidən təşkil olunduqda, yaxud fiziki
şəxslərdən əmanətlərin cəlb edilməsi hüququ Mərkəzi Bankı
tərəfindən bərpa edildikdə, üzvlük haqqıödəmədən iştirakçı
bankların bu qanunla müəyyən olunmuş hüquq və vəzifələrini
əldə edir.
Fondun sığorta ehtiyatları aşağıdakı məqsədlərə istifadə
edilə bilər:
1. kompensasiyaların ödənilməsinə;
2. illik büdcəçərçivəsində Fondun idarə edilməsinə
vəəmlakının alınmasına;
3. borc öhdəliklərinin ödənilməsinə.
Fond risklərin bölüşdürülməsi (diversifikasiyası) məqsədi
ilə, habelə aktivlərin təhlükəsizliyini, yetərli likvidliyini və
ağlabatan gəlirliyini təmin etmək üçün sərbəst pul vəsaitlərini
yalnız aşağıdakı maliyyə alətlərində yerləşdirir:
1. dövlət qiymətli kağızlarında;
2. mərkəzi bankların qiymətli kağızlarında;
3. mərkəzi banklarda və yüksək reytinqli digər banklarda
depozitlərdə, habelə yüksək reytinqli başqa maliyyə
alətlərində.
Əmanətçilərin aşağıdakı hüquqları vardır: Fondun
iştirakçısı
olması,
əmanətlərin
sığortalanmasışərtləri,
kompensasiya ödənilməsinin şərtləri və qaydaları barədə yazılı
vəşifahi sorğu ilə banka müraciət etmək və ondan yazılı
məlumat almaq.
2008 –ci ilin qlobal maliyyə böhranı Avropa Birliyi ölkələri arasında əmanət sığorta sistemi haqqında qəbul etdikləri
qərarların deklaritiv olduğunu ortaya qoydu. Məsələn, İrlandiya və Yunanıstan hökümətləri tək tərəfli olaraq bank əmanətlərinə ( həcmindən asılı olmayaraq) 100 % zəmanət verdi.
Böyuk Britaniya höküməti İrlandiya hökümətinin bu qərarına
təpki olaraq əmanətlərin tam kompensasiya olunan həcmini 35
min funt sterlinqdən 50 min funt sterlinqədək artırdı. Bütün bu
kimi addımlar AB üzv ölkələrində “iqtisadi millətçilik” siyasə189

tinin bank sektorunda “moral hazard” təhlükəsinə yol verəcəyini ortaya qoydu.
2008-ci ilin sentyabrında Rusiya əmanətlərin tam
kompensasiya olunan həcmini 100 min rubldan 200 min rubla,
ödənişlərin maksimal məbləğini isə 400 min rubldan 700 min
rubla qaldırmaqla əmanətlərə tətbiq olunan dövlət təminatının
artırılmasını elan etdi.
Azərbaycanda «Əmanətlərin Sığortalanması haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 fevral 2007-ci ildə
dərc edilməklə qüvvəyə minmişdir. Bu qanun Azərbayъan
Respublikasında fəaliyyət göstərən banklarda fiziki şəxslərin
əmanətlərinin kollektiv iъbari sığortalanması sisteminin
yaradılması və fəaliyyəti, o ъümlədən əmanətlər üzrə
kompensasiya ödənilməsi qaydalarını müəyyən edir. Fond
tərəfindən sığortalanan əmanətlər üzrə kompensasiya məbləği
4000 manatdan 6000 manata qaldırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 08 may 2009cu il tarixdə “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda əlavə və dəyişikliklərin 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 razılaşdırmaqla Əmanətlərin Sığortalanması
Fondunun Himayəçilik Şurası müəyyən edir. 10 iyun 2009-cu
il tarixdə keçirilmiş 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.
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FƏSİL 30. KOMMERSİYA BANKLARININ
FUNKSİYALARI
Banklar kredit, əmanət vəödənişlərə aid geniş xidmətlər
spektrini təklif edən və iqtisadiващидляря чешидли малиййя xidmətlərini тяклиф едян кредит тяшкилатлардыр.
Əmanət funksiyası. Hər bir bank aktiv əməliyyatları (kredit
qoyuluşu qiymətli kağızlar alqısı və s.) həyata keçirmək üçün öz
kapitalı ilə yanaşı (nizamnamə, ehtiyat fondu, bölüşdürülməmiş
mənfəət) passivlərinin öhdəliklərininadətən əsas hissəsini təşkil edən
əmanət cəlbi ilə də məşğul olur. Geniş mənada əmanətlərə
müştərilərin banka müəyyən müddətə daha yüksək faizlə
qoyduqları pul vəsaitləri ilə yanaşı fiziki və hüquqi şəxsləriı cari
hesablarında olan resurslar da aiddir. Müxtəlif subyektlər
gələcəkdə dövrün xərcləri üçün qazancları akumulyasiya edir və
bu da bankın əmanət yığma imkanlarını artırır.
Kredit funksiyası. Banklar yığdıqları vəsaitə görə müəyyən
haqq verir və ya məsrəfləri ödəyir. Bu xərcləri üstələmək və
mənfəət qazanınaq üçün banklar istehsal, ticarət sahələrinə kredit
verir. Yəni yaranan dəyərin bir hissəsi sonunculara, bir hissəsi isə
banka faiz şəklində daxil olur. Əmanət və kredit funksiyası ilə
banklar iqtisadiyyatda vasitəçi rolunu oynayaraq qənaətli
təsərrüfatdan defisitli təsərrüfata pulu öz zəmanəti iləötürür.
Köçürmə və hesablaşmalar funksiyası. Hər bir müəssisənin
bank hesabı var. Onun vasitəsilə o, ödənişlərini aparır və başqa
subyektlərdən ödənişləri qəbul edir. Təhlükəsizlik, operativlik,
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ucuzluq, bəzən qanunvericilik hesablaşmaların nağdsız
formasının nüfuzunu artırır. Bu əməliyyatlar bankdan kənarda
mümkün olmadığıüçün vacib funksiya kimi inkişaf edir.
Nağdiyyənin idarə edilməsiprosesindəbank müəssisələrin
ödənişlərinin inkassasiyasını və məxrəcinin aparılmasınıöz üzərinəgötürür. Artıq nağdiyyəni isə qısamüddətli qiymətli kağızlara
qoyur. Müştəriyə nağdiyyə lazım olduqda isəəks əməliyyat
keçirilir. Son vaxtlaradək hüquqi şəxslərin nağdiyyəsi idarə
olunurdusa, indi fiziki şəxslərlə də analoji əməliyyatlar aparılır.
Banklar öz fəaliyyətinin ilk dövrlərindən müştərilər üçün
hesablaşma əməliyyatları aparıb. Bu müştərilərə verilən çeklər
üzrə vəsaitin toplanması, valyuta və pul kütləsinin bölgüsü, eləcə
də vəsaitlərin şəbəkə vasitəsilə köçürülməsidir.
Trast funksiyası. Banklar müəyyən komission qarşılğındafiziki
şəxs (personal trast xidmətləri) və müəssisələrin maliyyə resurslarını
idarə edir.
Bank investoru və ya anderayter. Anderaytinq qiymətli
kağızın emitentdən alınması və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə
başqasına satılması deməkdir. Bu əməliyyat növüənənəvi bank
xidmətlərindən risklidir. Buna görə 1933-ci ildə ABŞ Konqresi
banklara eyni vaxtda investisiya və kommersiya əməliyyatları ilə
məşğul olmağı qadağan etdi. Sonralar isə firmalar bank kreditləşməsindənsə, öz qiymətli kağızlarını emissiya edib биржада
yerləşdirməyi üstün tutdular.
Broker funksiyası. Banklar müştərilərinə broker xidmətini
göstərərək dilerlərə müraciət etmədən səhm, istiqraz və sair
qiymətli kağızları almaq imkanını verir. Banklar daşınınaz
əmlaka broker əməliyyatlarını apararaq yaşayış və kommersiya
tikililərini satıb sonradan onları maliyyələşdirir. Banklar broker
firmaları ilə müqavilə bağlayaraq öz təşkilatlarında broker
büroları yaradır. Bununla brokerlər bank müştərilərinə, banklar
isə brokerlərin biznes dairəsinə yaxınlaşır. Yaşayış yerini dəyişən
insanlar "öz bankını" tapmamış, ev və kommersiya tikilisi
axtararaq brokerə müraciət edir. O isəöz növbəsində müştərini
banka səmtləndirir. Birbaşa faiz dərəcələri iləəlaqədar olmayan
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brokerlər bankların partnyoruna çevrilir. Eləcə də banklar artıq
bu əməliyyatlar üzrə ixtisaslaşmış broker firmalarını alır.
Bankların inkişafinda bu istiqamət dəəhəmiyyətli sayılır.
İnvestisiya planlaşdırma funksiyası. Banklar müştəriləri üçün
investisiya layihələrini planlaşdırır. Banklar daim iqtisadi cəmiyyətdə gedən prosesləri təhlil obyektində saxlamalı və güclü maliyyə-hüquqi ekspertlər ilə müştərilərinə professional planlaşdırma
xidməti göstərməlidirlər.
Kredit pullarının emissiyası. Bankları digər finans institutlarından fərqləndirən spesifik funksiyadır. Banklar depozit-kredit
emissiyasını həyata keçirərək dövriyyədəki pul kütləsini artırır.
Kredit verərkən pul kütləsi artır, qayıdarkən azalır. Müştəriyə
verilmiş kredit onun tələb edilənədək hesabа yazılaraq bankın öhdəliyini artırır. Hesabın sahibi vəsaiti nağdlaşdıraraq dövriyyədəki
nağd pul kütləsini artıra bilər.
Məsləhət xidməti. Ənənəvi olaraq müştərilər banklara
müraciət edərək kreditin, əmanətin, investisiyaların optimal istifadəsini onlarla müzakirə edir. Banklar vergi deklarasiyalarını
və biznes-planları tərtib etməkdən tutmuş daxili və xarici bazarlarda marketinq araşdırmaları, mal və xidmətlərin bazarda irəliləməsi barədə məsləhətlər verir. Banklar hesablaşma əməliyyatı,
əmanət qoyanların, kredit götürmək istəyənlərin arasında vasitəçi
olaraq külli miqdarda informasiyanı təhlil edir. Məhz bu
qabiliyyət göstərilən fimksiyanı daşımaqda bankları başqa uyğun
subyektlərdən fərqləndirir.
Qiymətlilərin saxlanması. Qədimdən bankların əsas xidmət
növlərindən biri kimi qiymətlilərin saxlanması bu gün də aktualdır. Zinət əşyaları, sənədlər və s. şəxsi ləvazimatlar yanmayan
seyflərdə qorunur. Bankın mühafizəsi müştərilərin rahat dincəlmə ehtimalını artırır.
Valyuta mübadiləsi. Bu xidmət növü də bank
təkamülündəəhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu gün dünya maliyyə
bazarının riskli olması bu əməliyyatların geniş mənada iri
banklar tərəfindən aparılmasına gətirib çıxarıb. Buna səbəb vəsaitin likvidliyi problemi və zəngin təcrübənin vacibliyidir.
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Lizinq xidməti. Banklar müştərilərinə avadanlıq almaq üçün
kredit əvəzinə lizinq təklif edir. Yəni bank öz vəsaiti olaraq onu
icarəyə verir. Lizinq ödənişləri tam ödənildikdən sonra avadanlıq
ya bankın, ya da müştərinin sərəncamında qalır.
Vençur kapitalının təklifi. Banklar getdikcə riskli sahələrin
finansmanına vəsait ayırır. Яsasən yüksək texnologiyalar
siyahısma aid layihələrdir ki, ənənəvilikdən uzaq iflasa uğramaq
ehtimalıçox olan, lakin yüksək gəlir də gətirə bilən biznes-planlar
əsasında həyata keçirilir.
Pensiya təminatı. Banklar pensiya fondlarının maraq
dairəsinə daxil olaraq vətəndaşların qocalığının təmini ilə məşğul
olur. Bu, bilavasitəşəxslərlə, ya da müəssisələrlə bağlanan
müqaviləəsasında olur. Daxil olan vəsait akumulyasiya edilərək
investisiyalara yönəldilir. Vətəndaşlar təqaüd yaşına çatdıqda və
ya onlar əmək qabiliyyətini itirdikdəödənişlər başlanır. Bu resurslar uzunmüddətli vəsait kimi bankların investisiya fəaliyyətində
mühüm rol oynayır.
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FƏSİL 31. BANKLARДА KORPORATIV
ИДАРЯЕТМЯ СТРУКРУРУ
Finansvə real sektorunda korporativ idarəetmə sisteminin tətbiq edilməsi ширкятляшмянин инкишафында ваъиб елементлярдян биридир. Bazar iqtisadiyyatışəraitində bu tələblər kiçik aksionerlərin maraqlarının qorunması, investorların və kreditorların təhlukəsizliyinin təmin olunması, dövlətin maraqları baxımından bankların vəşirkətlərin fəaliyyətindəşəffaflığın əldə
edilməsi iləəsaslandırılır. Korporativ şirkətlərdə investisiya və
maliyyələşmə mövzusunda qərarlar alan və bu qərarların həyata keçirilməsində iştirak edən və təsir göstərən komitə finans
komitəsidir.
Finans komitəsi aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
1. şirkətin finans problemlərinin həlli üçün departament
rəhbərlərinin təklif və tövsiyyələri dəyərləndirmək;
2. şirkətin finans problemlərinin həlli üçün daha keyfiyyətli planlama, dəyərləndirmə və nəzarətini təmin etməkdir.
3. Finans komitəsi, ялавя maliyyə mənbələrinin ъялб, investisiya qərarları, divident, finans planlama kimi mövzularda
təklif və tövsiyyələr hazırlayır.
Korporativ idarəetmə sistemindəşirkətin finans işləri üzrə
direktorun vəzifələri aşağıdakılardır:
1. şirkətin uzunmüddətli finans siyasətini hazırlamaq;
2. mühasibat fəaliyyətinə nəzarət;
3. idarə heyətinəşirkətin maliyyəsinə aid mövzularda təkliflər hazırlamaq;
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4. qısa müddətli, fond ehtiyaclarının qarşılanmasıüçün
banklarla əlaqə qurmaq və sağlam bir şəkildə həyata
keçirmək;
5. uzun müddətli maliyyə büdcəsini hazırlamaq;
6. investisiya mövzusunda təkliflər hazırlamaq;
7. nəğd büdcəni ( cash flow) hazırlamaq;
8. korporativ qiymətli kağızların (səhm və istiqraz)
ixracını hazırlamaq;
9. divident siyasətində təkliflər hazırlamaq;
10. kredit əməliyyatlarını sağlam bir şəkildə həyata keçirməkdədir.
Korporativ şirkətlərdə maliyyə komitəsinə adətən, müşahidəçilər şurasının (direktor şurasının) sədri rəhbərlik edir.
Adətən, komitə ayda bir dəfədən gec olmayaraq toplanır. Komitənin vəzifəsi: maliyyə və mühasibat işləmələrində ortaya çıxan problemlərin həllini tapmaq və qanunvericilikдя nəzərdə
tutulmuş müvafiq tənzimləyici işləmələr həyata keçirməkdir.
Korporativ idarəetmə – bankın strateжi baxışıəsasında
onun strateжi vəzifələrinin müəyyən edilməsini, bütün idarəetmə səviyyələrində dəqiq vəzifə bölgüsünün aparılmasını, idarəetmə orqanlarıüzvlərinin tutduğu vəzifələrə uyğunluğunu, risklərin səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə müfəssəl nəzarət sistemlərinin tətbiqini, habelə idarəetmənin şəffaflığına nail olmaq üçün daxili və xariъi auditdən istifadəni təmin edən prudensial idarəetməüsuludur.
Korporativ idarəetmə standartlarının lazımi səviyyədə
tətbiqni təmin etmək üçün bankın səhmdarları və inzibatçıları
aşağıdakıları təmin etməlidirlər:
1.Strateжi planlaşdırma prosesinin təşkilini və həyata
keçirilməsini;
2.Səmərəli təşkilati strukturun yaradılmasını;
3.Maliyyə planlaşdırması prosesinin həyata keçirilməsini;
4.Səmərəli daxili nəzarət və hesabatlıq sistemlərinin
mövъudluğunu;
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5.Bankın fəaliyyətini əks etdirən dürüst, dolğun və
qərəzsiz məlumatın istifadəçilərə vaxtında təqdim edilməsini;
6.Risklərin idarə edilməsi sistemlərinin yaradılmasını;
7.Bankın jari maliyyə vəziyyəti vəəməliyyatları haqqında
müfəssəl və aydın məlumatın davamlı axınını təmin edən etibarlı idarəedici informasiya sistemlərinin mövcudluğunu və inkişafını;
8.Daxili nəzarətin daimi səmərəliliyini artıran, onu
mükəmmələşdirən və möhkəmləndirən daxili audit strukturunun yaradılmasını, audit işi üzrə siyasətin və strategiyanın
müəyyənləşdirməsini və işinin təşkilini;
9.Maraqlar münaqişəsinin qarşısın almaq və tənzimləmək
məqsədi ilə müvafiq hallarda bankın səhmdarları və inzibatçıları tərəfindən həyata keçiriləъək dəqiq ardıъıllığı ilə müəyyən edilmiş tədbirlərin hazırlanmasını, habelə hər bir münaqişəüzrə maraqlı tərəflərə bankın aydın vəəsaslandırılmış
mövqeyinin vaxtında çatdırılmasını;
10. İnzibatçıların bankın mənafeйini öz mənafelərindən
üstün tutmasını;
11.Banka aidiyyəti olan şəxslərin və onların adından
hərəkət edən şəxslərin öz imkanlarından istifadə edərək bankın
finans vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilən və ya imiъinə
xələl gətirən halların qarşısını almaq üçün tədbirlərin
görülməsini;
12. Qanunveriъiliyə uyğun olaraq Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının istifadəsini və onların tələblərinə daimi riayət edilməsini və bu məqsədlə mühasibat uçotu
və hesabatlıq prosedurlarınıəks etdirən daxili qaydaların işlənib hazırlanmasını.
Kredit Komitəsi bankın İdarə Heyəti üzvlərindən və
struktur
bölməsinin
rəhbərlərindən
təşkil
olunur.
Komitəyəİdarə Heyətinin üzvü rəhbərlik edir. Bankın baş
maliyyə inzibatçısı və müsahibat xidmətinin vəzifəli
şəxslərindən biri komitənin üzvü olmalıdır.
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Kredit Komitəsinin başlıъa vəzifələri aşağıdakılardan
ibarətdir:
1.MüşahidəŞurasının müəyyən etdiyi limitlərdən artıq
kreditlərin verilməsi və kredit öhdəliklərinin götürülməsi, habelə onların şərtlərinin dəyişdirilməsi və restrukturizasiyasını
təsdqiq etmək;
2.Kreditlərin jəmləşmələrinə nəzarət etmək;
3.Müxtəlif fəaliyyət növlərinin və sahələrin kreditləşməsi
üçün qaydaların hazırlanması və tətbiq edilməsini təmin etmək;
4.Kreditlərin və kredit öhdəliklərinin faiz dərəjələrini
müəyyən etmək;
5.Vaxtaşırı kredit portfelinin qəflətən monitorinqini həyata keçirmək;
6.Girovların müntəzəm olaraq yenidən monitorinqini həyata keçirmək;
7.Girovların müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilməsini təmin etmək;
8.Kreditlərin verilməsi üzrə səlahiyyətlərə və prosedurlara
riayət edilməsini təmin etmək;
9.Kreditlərin qaytarılmasıüçün görülən bütün tədbirlərin
iъlasına rəhbərlik etmək;
10.Kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün yaradılmış
ehtiyatların yetərliliyini (adekvatlığın) yoxlamaq və təhlil
etmək;
11.Ayda bir dəfədən az olmamaq şərti ilə kreditlərin
alınmasıüçün ərizələri nəzərdə keçirmək;
12.Ən azı ayda bir dəfə kredit portfelinə aid riskləri təhlil
etmək;
13.Azərbayъan Respublikası Mяркязи Bankın müəyyən
etdiyi qaydaları uyğun şəkildə bütün kreditlərin təsdiqi, təsnifatı, ehtiyatların yaradılması, vaxtında və tam həъmdəödənilməsi üçün struktur bölmələri tərəfindən hazırlanmış qayda və
prosedurlara baxmaq və təsdqiq olunmasıüçün MüşahidəŞurasına təqdim etmək.
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Bankın maliyyə idarəetməsi və hesabatlığı aşağıdakı tərkib
hissələrdən ibarətdir:
1.Uçotun idarə edilməsi prosedurları;
2.Rəhbərliyə məlumat;
3.Maliyyə nəzarəti.
Maliyyə idarə etməsi və hesabatlığıüzrə vəzifələr aşağıdakı kimi bölüşdürülür:
1.MüşahidəŞurası bankın maliyyə idarəetməsinin və
hesabatlığının üsullarını və qaydalarını müəyyən edir, onların
lazımi qaydada və vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
2.İllik maliyyə hesabatları Səhmdarların Ümumi Yığınъağı tərəfindən təsdiq edilir. MüşahidəŞurası illik maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçilərə vaxtında çatdırılmasını, Audit
Komitəsi isə onların mötəbərliyini və aydınlığını təmin edir;
3.İdarə Heyəti MüşahidəŞurası tərəfindən təsdiq edilmiş
büdъə və maliyyə planlaşdırılması sistemini yaradır və proqnozlaşdırılan mənfəətliyin vaxtaşırı təhlilini aparır;
4.Baş maliyyə inzibatçısı bankın mühasibat, hesabatlıq və
maliyyə nəzarəti funksiyalarının lazımi qaydada təşkil edilməsini və onlara əməl edilməsini təmin edir;
5.Baş maliyyə inzibatçısı mühasibat prosedurlarının idarə
edilməsini və bütün maliyyə və vergi hesabatlarının vaxtında
hazırlanmasını və təqdim edilməsini təmin edir;
6.Struktur bölmələrinin rəhbərləri MüşahidəŞurası tərəfindən təsdiq edilmiş daxili qaydalara uyğun olaraq maliyyə
nəzarətini həyata keçirmək üçün məlumatın hazırlanmasını və
təqdim edilməsini təmin edir.
Bankın bütün struktur bölmələri və mühasibat xidmətinin
əməkdaşları məhsul və xidmətlər haqqında ъari məlumat bazasını yaradır. MüşahidəŞurası, İdarə Heyəti və ya bankın hər
bir inzibatçısı bu məlumat bazasında saxlanan məlumatlarla
istənilən zaman tanış olmaq hüququna və imkanına malik olmalıdır.
Filial vəşöbələrin əməliyyatları bankın mühasibat kitablarında real vaxt recimində və mərkəzləşdirilmiş qayda əks et199

dirildikdə həmin filial vəşöbəyə baş mühasibin təyin olunması
məъбuri deyildir.
Büdъənin hazırlanması. Büdъə növbəti təqvim ili üçün il
başlanmazdan əvvəl tərtib olunur. Büdъənin hazırlanması ilin
əvvəlinə bir ay qalmış başa çatdırılır. Büdъə baş maliyyə inzibatçısının rəhbərliyi altında hazırlanır. İdarə Heyəti ilə razılaşdırılır və bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Büdъənin iъrasına məsul olan şəxslər və müddətlər
müəyyən edilir.
Maliyyə açıqlaması vəşəffaflıq. Bank bütün mühüm
məsələləri, o ъümlədən maliyyə vəziyyəti, fəaliyyət nətiъələri,
mülkiyyəт və idarə edilməüzrə məlumatlarıəsas istifadəçilərə
vaxtında və dəqiq açıqlayır. Bank ilin sonunda maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq konsolidasiya əsasında hazırlanmış və kənar auditor tərəfindən təsdiq
edilmiş maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdəəsas istifadəçilərə maliyyə ilinin qurtarmasından ən geъi beş ay sonra
təqdim edir. Bank illik maliyyə hesabatlarını kütləvi informasiya vasitələrində dərъ etdirir.
Bank öz fəaliyyətinə dair aşağıdakı rüblük məlumatları
kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmədən açıqlaya bilər:
1.Maliyyə vəəməliyyat nətiъələrini əks etdirən balansı,
mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı;
2.Maliyyə məlumatlarının açıqlanmasıüçün bankın
İnternet səhifəsindən istifadə edilə bilər.
Bankın açıqlanan maliyyə hesabatlarıİdarə Heyətinin
sədri və baş mühasib (mühasibat xidmətinin rəhbəri) tərəfindən imzalanmalıdır.
Bankların maliyyə və inzibati idarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 2006-ъı ildə qarşıda duran digər mühüm bir
vəzifə olmuşdur. Bu məqsədlə effektiv idarətemənin ən mühüm
komponenti olan korporativ idarəetmə standartlarının
tətbiqinin təşviqi davam etdirilmişdir. Korporativ idarəetmə
standartlarının banklarda tətbiqinin səmərəliliyinin artırılması
2006-ъı ildə də bank sisteminin sabit inkişafının mühüm şərt200

lərindən biri olmuşdur. Banklarda korporativ idarəetmənin
təkmil standartlarına keçidin stimullaşdırılması və bu prosesin
effektiv nəzarətdəəhatə olunmasıüçün tədbirlər planı
hazırlanmış, standartların tətbiqi ilə bağlı hər bir banka müvafiq tövsiyələr verilmiş və il ərzində onların davamlı monitorinqi aparılmışdır.
Həyata keçirilmiş tədbirlər nətiъəsində fokus qrupu olan
20 bankda korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi
məqbul səviyyəyəçatdırılmışdır. Korporativ idarəetmə, tətbiqi
mürəkkəb və davamlı bir proses tələb edən yeni idarəetmə aləti
olduğu üçün bu standartların tətbiqi məqsədilə kompleks
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə görülən işlərin
2007-ъi ildə dədavam etdirilməsi, prudensial tənzimləmə və
nəzarət alətləri vasitəsilə korporativ idarəetmə standartlarının
tətbiqinin nəzarətdə saxlanması təmin olunaъaqdır.
Bankların fəaliyyətinin şəffaflığının təmin edilməsinin və
korporativ idarətemə standartlarının tətbiqinin ən mühüm elementlərindən biri də maliyyə hesabatlığının Maliyyə Hesa-batlığının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun təşkil
edilməsidir. Hesabat ilində bankların maliyyə hesabatlarında
MHBS-dən kənarlaşmaların tam aradan qaldırılması ilə
MHBS-yə keçid prosesləri tamamlanmışdır.
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FƏSİL 32. BANKLARIN ИDARƏETMƏ
STRUKTURU
Hər bir bank ali idarəetmə orqanı olan səhmdarların ümumi
yığıncağı, onun idarə olunmasına və işinə nəzarəti həyata keçirən
orqan olan Müşahidə Şurası, bankda audit işini təşkil edən Audit
Komitəsi və məsul icra orqanı olan İdarə Heyəti tərəfindən idarə
olunur.
Səhmdarların ümumi yığıncağı (Maddə 24).
Bank səhmdarlarının ümumi yığıncağının müstəsna
səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
1.1. bankın nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə
və dəyişikliklər etmək;
1.2. bankın reqlamentini qəbul etmək və reqlamentə əlavə və
dəyişikliklər etmək;
1.3. bankın faiz dərəcələri, aktivlərin yerləşdirilməsi və
kateqoriyaları barəsində siyasətini, habelə bankın ümumi maliyyə,
uçot, inzibati və kadr siyasətini müəyyənləşdirmək;
1.4. digər hüquqi şəxslərin kapitalında bankın iştirakı barədə
qərarlar qəbul etmək, bankın filiallarını və nümayəndəliklərini
yaratmaq və fəaliyyətlərinə xitam vermək, onların əsasnamələrini
təsdiq etmək;
1.5. növbəti və tələb olunduğu hallarda növbədənkənar
auditin keçirilməsi barədə qərar qəbul etmək və bu məqsədlə
kənar auditoru təyin etmək;
1.6. bankın büdcəsini qəbul və təsdiq etmək;
1.7. bankın İdarə Heyətinin üzvlərini təyin və azad etmək,
İdarə Heyətinin əsasnaməsini təsdiq etmək;
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1.8.bankın Müşahidə Şurasının və Audit Komitəsinin
üzvlərini təyin və azad etmək, həmin idarəetmə orqanlarının
əsasnaməsini təsdiq etmək, bankın inzibatçılarının işə götürülməsi
müddətlərini və şərtlərini müəyyənləşdirmək;
1.9. Müşahidə Şurası üzvlərinin səlahiyyətləri istisna olmaqla bankın inzibatçılarının bank adından və bank hesabına öhdəliklər qəbul etmək səlahiyyətlərini və həmin səlahiyyətlərin bankın
digər əməkdaşlarına verilməsi hüququnun hədlərini müəyyənləşdirmək;
1.10. bu Qanunun 28-ci maddəsinə əsasən bank inzibatçılarının kommersiya maraqlarını açıqlaması haqqında qaydaları və həmin qaydalara dəyişiklik və əlavələri qəbul etmək;
1.11. bankın törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərini yaratmaq və
fəaliyyətlərinə xitam vermək, başqa bankın satın alınması barədə
qərarlar qəbul etmək;
1.12. nizamnamə kapitalının artırılması və azaldılması barədə qərarlar qəbul etmək, bank səhmlərinin buraxılması müddətlərini və şərtlərini müəyyənləşdirmək, habelə bankda mühüm iştirak
payının əldə edilməsinə razılıq vermək;
1.13. bankın kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş və Audit
Komitəsi tərəfindən tövsiyə edilmiş illik maliyyə hesabatlarını təsdiq etmək, habelə xalis mənfəət hesabına ehtiyatların yaradılması
və dividendlərin ödənilməsi barədə qərar qəbul etmək;
1.14. bankın satılması, yenidən təşkili və ləğvi barəsində
qərarlar qəbul etmək;
1.15. Bu Qanunla və bankın nizamnaməsi ilə səlahiyyətinə
aid edilmiş digər məsələləri həll etmək;
2. bu Qanunun 24.1.2 - 24.1.7-ci maddələri ilə səhmdarların
ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər həll edilmək üçün bankın Müşahidə Şurasına verilə bilər.
3. Bankın təsis yığıncağı bütün təsisçilər və ya onların
nümayəndələri iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. Səhmdarların
sonrakı ümumi yığıncaqları bütün səsvermə hüququ olan
səhmlərin azı 60 faizinin sahibi olan səhmdarlar iştirak etdikdə
səlahiyyətli sayılır. Bankın təsis yığıncağında onun yaradılması,
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nizamnaməsinin qəbul edilməsi və idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar yekdilliklə qəbul edilir. Nizamnaməyə
əlavə və dəyişikliklər edilməsi, Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti
üzvlərinin təyin və azad edilməsi, bankın satılması, yenidən təşkili, başqa bankın alınması və bankın fəaliyyətinə xitam verilməsi
məsələləri üzrə qərarlar yığıncaqda təmsil edilən səhmdarların 75
faiz səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Bütün digər qərarlar yığıncaqda
iştirak edən səhmdarların sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur.
4. Səhmdarlar bankın nizamnamə kapitalındakı paylarına
mütənasib səs hüququna malikdirlər. Hər bir səhmdar səhmdarların ümumi yığıncağında özünün səs hüququnu həm şəxsən, həm
də səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsilə həyata keçirə bilər. Etibarnamə yazılı şəkildə rəsmiləşdirilir və yığıncağın protokoluna qoşulur. Etibarnamə yığıncaq başlananadək verilir. Səhmdarları qanuni əsasda təmsil edən şəxslər üçün ayrıca etibarnamə tələb olunmur. Həmin şəxslər bu cür səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənəd təqdim edirlər.
5. Səhmdarların növbəti və növbədənkənar yığıncaqları keçirilə bilər. Səhmdarların hər bir ümumi yığıncağının keçirilməsi
günü, yeri, vaxtı və gündəlik üzrə materiallarla tanış olma qaydası
barəsində bildirişlər, habelə həmin yığıncağın gündəliyi yığıncağın keçirilməsi gününə ən azı 45 təqvim günü qalmış səhmdarlara
göndərilir və bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat
dərc etdirilir. Bildirişlə birlikdə göndərilən gündəliyə daxil edilməmiş məsələlər üzrə qərar qəbul olunmasına yol verilmir. Növbəti yığıncaqlar ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Növbəti
yığıncaqlar bankın hər il üçün maliyyə hesabatı tərtib edildikdən
və kənar auditor yoxlamasından kecdikdən sonra ən geci iki ay
ərzində keçirilir.
Növbədənkənar yığıncaqlar səsvermə hüququ olan səhmlərin azı 5 faizinin sahibləri olan səhmdarların, Müşahidə Şurasının, Audit Komitəsinin və İdarə Heyətinin tələbi ilə çağırıla
bilər. Növbədənkənar yığıncaqların çağrılması qaydası Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə tənzimlənir.
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6. Səhmdarların yığıncağında səsvermə hüququna malik
olan bütün səhmdarlar təmsil olunmuşdursa, yığıncaq onun
çağırılması vaxtından və üsulundan asılı olmayaraq səlahiyyətli
sayılır. Səsvermə hüququna malik olan səhmdarların hamısı
yekdilliklə razılıq verərsə, bu yığıncaq gündəliyə daxil edilməmiş
məsələləri də müzakirə edə və onlara dair qərarlar qəbul edə bilər.
Müşahidə Şurası( Maddə 25).
Bankın Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar
aiddir:
1.1. bankın idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarəti həyata
keçirmək, o cümlədən bankın İdarə Heyətindən hesabat almaq;
1.2. səhmdarların ümumi yığıncağı və İdarə Heyəti üçün
tövsiyələr vermək;
1.3. səhmdarların ümumi yığıncağının hər bir iclasını
bildirişlər göndərmək yolu ilə çağırmaq və səhmdarların, habelə
Audit Komitəsinin və İdarə Heyətinin tələbi ilə və onların
gündəliyi üzrə keçirilən növbədənkənar iclaslar istisna olmaqla,
hər bir iclasın gündəliyini qəbul etmək;
1.4. bank tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması faktını müəyyən etdikdə bu pozuntu barəsində səhmdarların
ümumi yığıncağını, Audit Komitəsini və İdarə Heyətini xəbərdar
etmək, Mərkəzi Bankııa isə bank qanunvericiliyinin pozulması
faktları barədə bildiriş göndərmək;
1.5. bu Qanuna müvafiq olaraq İdarə Heyəti üzvlərini
vəzifədən kənarlaşdırmaq, səhmdarların ümumi yığıncağında
təsdiq edilənədək onları müvəqqəti olaraq bu Qanunun 10-cu
maddəsinin tələblərinə cavab verən başqa şəxslərlə əvəz etmək;
1.6. bank ilə İdarə Heyətinin bir və ya bir neçə üzvü arasında
mənafelər toqquşması olduğu hallarda bankı idarə və təmsil
etmək;
1.7. bankın etibarlı və prudensial idarə olunmasını təmin
etmək üçün zəruri olan qaydaları və daxili əsasnamələri qəbul
etmək;
1.8. bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qərar
qəbul etmək;
205

1.9. bankın nizamnamə kapitalının 50 faizindən artıq
məbləğdə və bankın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş hallarda
bank adından müvafiq əqdlərin bağlanmasına icazə vermək;
1.10. banka aidiyyatı şəxslər və aidiyyatı şəxs adından
hərəkət edən şəxslər ilə əqdlər bağlanmasını təsdiq etmək;
1.11. bankın fəaliyyətinin kompleks və ya ayrı-ayrı
sahələrinin yoxlanması barədə qərar qəbul etmək;
1.12. kənar və daxili auditorların, habelə Mərkəzi Bankııın
yoxlamalarının nəticələrini nəzərdən keçirmək və bu yoxlamaların
yekunlarına dair tədbirlər görmək;
1.13. bu Qanunla, bankın nizamnaməsi və Mərkəzi Bankııın
normativ xarakterli aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər
səlahiyyətləri həyata keçirmək.
Müşahidə Şurası bu Qanunun 25.1.6-cı maddəsində nəzərdə
tutulan səlahiyyəti icra etməzdən əvvəl Mərkəzi Bankııa əsasları
göstərməklə yazılı bildiriş göndərir və səhmdarların ümumi
yığıncağının növbədənkənar iclasını çağırır. Mərkəzi Bankıı
Müşahidə Şurasının qərarına dair öz münasıbətini bildirə bilər.
Müşahidə Şurasının bu Qanunun 25.1.5, 25.1.6 və 25.1.8-ci
maddələrinə əsasən qəbul etdiyi qərarlar səhmdarların ümumi
yığıncağının növbəti iclasının gündəliyinə daxil edilməli və
müzakirə olunmalıdır.
2. Bankın Müşahidə Şurası 3 nəfərdən az olmamaqla, tək
sayda üzvlərdən ibarətdir. Şuranın üzvləri bankın səhmdarlarının
ümumi yığıncağı tərəfindən səhmdarlardan və/və ya kənar
şəxslərdən 4 ildən çox olmayan müddətə təyin edilən fiziki
şəxslərdir. Şuranın üzvləri növbəti müddətlərə yenidən seçilə
bilərlər. Səhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidə Şurasının
üzvləri sırasından Müşahidə Şurasının sədrini təyin edir.
Müşahidə Şurası üzvlərinin muzdu bankın bölüşdürülməmiş
mənfəətinin faizi şəklində və ya əmək haqqı formasında
səhmdarların ümumi yığıncağında təyin edilə bilər.
3. bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə uyğun
gəlməyən fiziki şəxslər bankın Müşahidə Şurasının üzvü ola
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bilməz və bank səhmdarlarının ümumi yığıncağının qərarı ilə
Müşahidə Şurasının üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.
4. Müşahidə Şurası onun iclasında üzvlərinin yarısından
çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İclaslarının keçirilməsi
qaydası bankın nizamnaməsində və ya Müşahidə Şurası haqqında
əsasnamədə müəyyən edilir.
5. Müşahidə Şurasının iclasları ən azı üç ayda bir dəfə
keçirilir. İclasların nəticələrinə dair protokol Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq qaydada tərtib edilir.
6. Müşahidə Şurasının qərarları yığıncaqda iştirak edən
üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs
hüququna malikdir. Üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf qalmasına
icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda Müşahidə Şurası sədrinin
səsi həlledici sayılır.
İdarə Heyəti( Maddə 26).
. Bankın İdarə Heyəti bankın idarə olunması və fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
26.2. İdarə Heyəti 3 nəfərdən az olmamaqla, tək sayda
üzvlərdən ibarətdir. İdarə Heyətinin üzvləri bank səhmdarlarının
ümumi yığıncağı tərəfindən 4 ildən çox olmayan müddətə təyin
edilirlər. Onlar növbəti müddətlərə yenidən seçilə bilərlər.
Səhmdarların ümumi yığıncağı İdarə Heyətinin üzvlərindən birini
İdarə Heyətinin sədri təyin edir. İdarə Heyəti sədrinin
səlahiyyətləri İdarə Heyətinin əsasnaməsində müəyyən edilir.
26.3. Bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə
uyğun gəlməyən fiziki şəxslər bankın İdarə Heyətinin üzvü ola
bilməz və səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə İdarə
Heyətinin üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.
26.4. İdarə Heyəti onun iclasında üzvlərinin yarısından çoxu
iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
26.5. İdarə Heytəinin qərarları yığıncaqda iştirak edən
üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs
hüququna malikdir. Üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf qalmasına
icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda İdarə Heyətinin sədrinin
səsi həlledici sayılır.
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Maddə 27. Audit Komitəsi və daxili audit
27.1. Hər bir bankda müstəqil Audit Komitəsi və daxili audit
bölməsi (departament, şöbə və s.) fəaliyyət göstərir.
27.2. Audit Komitəsinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir
27.2.1. bankın audit siyasətini və strategiyasını müəyyən
etmək;
27.2.2. daxili audit planlarını təsdiq etmək və audit
bölməsinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;
27.2.3. kənar auditin təyin edilməsi ilə əlaqədar bankın
səlahiyyətli idarəetmə orqanlarına təkliflər vermək;
27.2.4. kənar auditlə birgə işi təşkil etmək, auditin nəticə və
tövsiyyələrinin həyata keçirilməsinə yardım emək;
27.2.5. bankın idarəetmə orqanları ilə kənar auditorlar,
habelə nəzarət orqanları arasında əlaqələr qurmaq;
27.2.6. daxili nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair
Səhmdarların Ümumi Yığıncağına və Müşahidə Şurasına təkliflər
vermək.
27.2.7. Mərkəzi Bankııın normativ xarakterli aktları ilə
nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
27.3. Bankın Audit Komitəsi üç nəfərdən az olmamaqla tək
sayda üzvlərdən ibarətdir. Komitənin üzvləri Səhmdarların
Ümumi Yığıncağı tərəfindən 4 ildən çox olmayan müddətə təyin
edilir. Komitənin üzvləri növbəti müddətə yenidən seçilə bilər.
Səhmdarların Ümumi Yığıncağı Komitənin üzvlərindən birini
Komitənin sədri təyin edir. Audit Komitəsinin üzvlərinin əmək
haqqı formasında muzdu Səhmdarların Ümumi Yığıncağı
tərəfindən təyin edilir.
27.4. Bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə
uyğun gəlməyən fiziki şəxslər bankın Audit Komitəsinin üzvü ola
bilməz və Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə Audit
Komitəsinin üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.
27.5. Audit Komitəsi onun iclasında üzvlərinin yarısından
coxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İclasların keçirilməsi qaydası
Audit Komitəsi haqqında təsdiq edilmiş əsasnamədə müəyyən
edilir.
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27.6. Audit Komitəsinin qərarları yığıncaqda iştirak edən
üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs
hüququna malikdir, üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf qalmasına
icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda Audit Komitəsi sədrinin
səsi həlledici sayılır.
27.7. Daxili audit bölməsi (departament, şöbə və s.) Audit
Komitəsinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir və bankın icra
orqanı ilə qarşılıqlı surətdə bankda daxili nəzarət və risklərin idarə
edilməsi sistemlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinə fasiləsiz
nəzarəti həyata keçirir;
27.8. Daxili audit bölməsinin rəhbəri və əməkdaşları Audit
Komitəsinin təqdimatı ilə bankın Müşahidə Şurası tərəfindən
vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.
27.9. Bankda Audit Komitəsinin və daxili audit bölməsinin
fəaliyyətinin standart və qaydalarını Mərkəzi Bankıı müəyyən
edir.
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FƏSİL 33.BANKЛАРДА МЯЪМУ КАПИТАЛЫНЫН
СТРУКРУРУ
Banklarda Məcmu kapitalın strukturuna birinci (I) dərəcəli
və ikinci (II) dərəcəli kapital daxildir. I dərəcəli kapital bankın
əsas kapitalı hesab olunur və onun məbləği (aparılan "tutulmalardan" sonra) bankın hesablanmış məcmu kapitalında 50 faizdən az
olmamalıdır.
I dərəcəli kapitala aşağıdakı komponentlər daxil edilir: dövriyyəyə buraxılıb tam ödənilmiş adi səhmlər (bankın geri aldığı
adi səhmlər çıxılmaqla); dövriyyəyəburaxılıb tam ödənilmiş qeyrikumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər; səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait (kapital artıqlığı); keçmiş illərin bölüşdürülməmiş xalis mənfəəti; bankın konsolidasiya olunmuştörəmə cəmiyyətlərində azlıq təşkil edən səhmdarların (payçıların)
kapitalı. Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş xalis mənfəətinə aşağıdakılar daxil edilir: cari ilin zərəri çıxılmaqla bütün əvvəlki illərin
yığılıb bölüşdürülməmiş mənfəəti və kapital ehtiyatları, yəni əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına yaradılmış fondlar.
II dərəcəli kapital əlavə kapitaldır. Bankın hesablanmış məcmu kapitalında II dərəcəli kapitalın məbləği I dərəcəli kapitalın
məbləğindən (aparılan "tutulmalardan" sonra) çox olmamalıdır.
Bundan artıq olan hissə məcmu kapitalın hesablanması zamanı nəzərə alınmır. II dərəcəli kapitala aşağıdakı komponentlər daxil edilir: cari ilin bu tarixə olan mənfəəti; ümumi ehtiyatlar (balans aktivlərinin və balansdankənar öhdəliklərin risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş məbləğinin (aparılan "tutulmalar"dan sonra) 1,25 faizinədək,
lakin "adi" ehtiyatların məbləğindən çox olmayan hissəsi); kapitalın digər komponentləri: kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər;
ən azı 5 il müddətinə buraxılmış subordinasiya borc öhdəlikləri
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(ödənişinə qalan son 5 ildə II dərəcəli kapitala daxil edilmək üçün
onların məbləği hər il 20 faiz azaldılır). II dərəcəli kapitalın
hesablanmasında nəzərə alınan subordinasiya borc öhdəliklərinin
məbləği I dərəcəli kapitalın (aparılan "tutulmalar"dan sonra) 50%dən çox olmamalıdır.
2007-ci ildə bankların məjmu nizamnamə kapitalı 689,5
mln. manatdan yuxarı idi. II-ci dərəcəli kapital 2007-ci il ərzində
165,5 mln. manat (və ya 118,3%) artaraq 305,4 mln. manat təşkil
etmişdir. Bankın kapitalının idarə edilməsi üçün aşağıdakılar
təmin etməlidir:
1. Likvidlik və kapital tələblərini nəzərə alaraq, kapital
gəlirliyi dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsini;
2. Kapitalın biznes bölmələri və göstərilən xidmətər arasında
"bölüşdürülməsi"ni;
3. Bankın əlavə kapitala cəlb edilməsi (məbləğinə və növünə
görə) ilə əlaqədar tövsiyələrin verilməsini (məsələn, səhmlərin
buraxılışı və ya subordinasiya borclar vasitəsilə).
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FƏSİL 34. КРЕДИТ ВЯ ИНВЕСТИСИЙА СИЙАСЯТИ
Bankların investisiya prosesində iştirak etmə zəruriyyəti
bank sisteminin vəümumilikdə iqtisadiyyatın uğurla inkişaf
etməsinin qarşılıqlı asıllığından irəli gəlir. Kommersiya
banklarının iqtisadiyyatı investisiyalaşdırması yalnız münbit
nətiъəsində həyata keçirilir.
Kommersiya banklarının investisiya prosesində iştirak
etməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1.vəsaitlərin investisiya məqsədi ilə banklar tərəfindən
səfərbər edilməsi;
2.investisiya xarakterli kreditlərin təqdim edilməsi;
3.vəsaitlərin qiymətli kağızlara yatırılması.
Bu istiqamətlər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Kapitalı, əhalinin
əmanətlərini, digər pul vəsaitlərini səfərbər etməklə banklar öz
resurslarını mənfəət qazanmaq məqsədilə yaradırlar. Vəsaitlərin yığılmasıüzrəəməliyyatların həъmi və strukturu bankların
kredit və investisiya portfelinin vəziyyətinə, onların investisiya
fəaliyyəti imkanlarına təsir edən ən əsas амиллярдир.
Bankların investisiya fəaliyyətinə iki növ xidmət göstərən
biznes kimi bаxılır: qiymətli kağızların buraxılması və ya onların ilkin bazarda yerləşdirilməsi yolu ilə nəğd pulun artırılması; broker və dillerlərin ikinъi bazarda öz funksiyalarını yerinə yetirən zaman alıъı və satıъıların bir araya gəlməsi.
Bankın investisiya fəaliyyəti mikroiqtisadi aspektdə –
banka iqtisadi subyekt nöqteyi nəzərindən birbaşa və ya dolayısı ilə gəlir əldə etmək məqsədilə maliyyə və real aktivlərin əldə edilməsinəöz vəsaitlərini yatırmaqla banka bir investor kimi
baxmaq olar.
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Бankların makroiqtisadi aspektdə investisiya fəaliyyəti
dedikdə iqtisadiyyatın investisiya tələblərinin təmin edilməsi
istiqamətlərində həyata keçirilən fəaliyyət başa düşülür.
Mikroiqtisadi aspektin investisiya fəaliyyəti zamanı kommersiya banklarıözəlləşdirilən müəssisələrin qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsində iştirak edir, müəssisənin aksiyalarını,
paylarınıəldə etmək məqsədilə nizamnamə kapitalına
yatırımlar həyata keçirirlər.
Bankların investisiya fəaliyyətinin indiqatorları – bankların investisiya fəaliyyətinin indiqatoru kimi aşağıdakı göstəriъilərdən istifadə edilə bilər:
1. kommersiya banklarının investisiya resurslarının həъmi;
2 investisiya resurslarının real qiymətinin indeksi;
3. bank investisiyalarının həъmi;
4.bank ümumi aktivlərinə investisiya yatırımlarının payı;
5. bankların obyektlər üzrə yatırdığı investisiyaların struktur göstəriъiləri;
6. bankların investisiya fəaliyyətinin effektliki göstəriъiləri, əsasən də investisiya həъmi hesabın aktivlərin artımı, həmçinin də investisiya həъmi hesabına gəlirlərin artması;
7. gəlirli maliyyə aktivlərinə yatırılan kapitala müqayisədə investisiya yatırılmış istehsal sektorundakı alternativ gəlirlilik göstəriъiləri.
Kommersiya banklarının investisiya siyasətinя təsir edən
makroiqtisadi амилляря aşağıdakılar aid edilir:
1.ölkədəki iqtisadi və siyasi vəziyyət;
2. investisiya və maliyyə bazarının vəziyyəti;
3. bank fəaliyyətinin qanunveriъi və normativ əsaslar
kompleks;
4. vergi siyasəti;
5. bank sisteminin strukturu və stabilliyi.
İnvestisiya imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün analitik
informasiya aşağıdakı bloklar şəkilində olur:
1. makroiqtisadi vəziyyət və investisiya abı-havası;
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2.ümumilikdə investisiya bazarının makroiqtisadi inkişafını xarakterizə edən əsas göstəriъilər;
3. investisiya bazarının ayrı-ayrı seqmentlərinin inkişafının əsas göstəriъiləri;
4. iqtisadi sahələrin investisiya ъazibədarlığının göstəriъiləri;
5. ayrı-ayrı investisiya alətlərinin dinamik məlumatı;
6. ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti haqqında
məlumatlar;
7. bankların investisiya fəaliyyətinin recimini müəyyən
edən qanunveriъi və normativ aktlar;
8. müxtəlif bank fəaliyyətinin vergi vəziyyəti.
Yuxarıda göstərilən göstəriъilər investisiya qərarlarının
qəbul edilməsində mühüm oriyentir kimi götürülür.
İnvestisiya siyasətinin formalaşdırılmasına təsir edən əsas
mikroiqtisadi faktorlar aşağıdakılardır:
1. investisiya fəaliyyətinin miqyasını və növünü müəyyən
edən vəsait bazasının həъmi və strukturu;
2. bank fəaliyyətinin ümumi əsasları, strateci məqsədlərin
xarakteri vəəhəmiyyəti, investisiya siyasətinin şərtləşdiriъi seçimi;
3. bankın həyat silsiləsinin mərhələsi;
4. gəlirlik, likvidlik və risk alternativi ilə müəyyən edilən
investisiya qoyuluşunun səmərəliliyi;
5. müqayisə edilə bilən aktivlərin gəlirliyi;
6. investisiya portfelinin təşkili və idarə olunma xərъlərinin miqyası.

214

FƏSİL 35. BANK FƏALIYYƏTİNIN
MALİYYƏ TƏHLİLİ
Bankçılığın təməl prinsipi aşağıdakılardır: likvidlik, təhlükəsizlik və mənfəət. Bankçılıqda likvidlik bir bankın minimum zərər ilə, ola biləъək əmanət çəkimlərini ödəyəbilmə və
eyni anda bazarın kredit ehtiyaъını qarşıyabilmə güъüdür.
Bankçılıqda təhlükəsizlik, капиталынын yetərli vəбанк aktivlərinin keyfiyyətliйи ясас шяртлярдян биридир.
Bank kapitalının yetərli olmasıəmanətçilərin banka olan
güvənini, bankın kredit müştərisinin keyfiyyəti isə bankın
təhlükəsizliyini təmin edir.
Bankların mənfəəti, kredit müştərisindən aldığı faiz
iləəmanətçiyəödədiyi faiz arasındakı fərqdir. Bazar prinsipləri
çərçivəsində fəaliyyət göstərən və biznes quruluşu olan bankların ən son məqsədləri, təhlükəsizlik və likvidliyi arasında optimallığı təmin edərək bankın mənfəətini maksimizə etməkdir.
Anъaq bu üç prinsipin bir biri ilə asanъa uyğunlaşmamağı da
bir həqiqətdir.
Bank menecmentinin məqsədi gəlirliliyi maksimuma
çatdırmaq və riskləri minimuma endirməkdir. Bir bankın ən təməl
məqsədi, aktiv və passivlərini sabit və yüksək bir xalis faiz
marjında saxlayaraq idarə etməkdir. Banklar aktiv passiv
mövqelərini idarə edərək sahibləri üçün qazanc istehsal edirlər.
Bankın təməl gəliri çeşidli aktiv maddələrindən qazandığı faiz
gəliridir. Bu faiz gəliri qiymətli kağız gəlirləri və bankçılıq xidmət
gəlirləri tərəfindən tamamlanır. Bankın ясас xərcləri isəəmanətlər
üçün ödədiyi faiz xərclərdir. Əmanətin miqdarına və strukturuna
ən önəmli təsir edən ünsür müştərinin sədaqətidir.
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Faiz marjı. Faiz marjıümumi faiz gəlirləri iləümumi faiz
xərcləri arasında qalan miqdardır. Bu miqdar özlüyündə elə bir
məna kəsb etmir. Amma xalis faiz marjıüçün ümumi faiz gəlir və
xərclərini gəlirli aktivlərə bölmək gərəklidir. Bu nisbət bank
mənfəətindəən önəmli göstəricilərdən biridir.
Sərmayə yetərliliyi - sərmayə olmadan, banklar nəəmanət
toplaya, nə də borc ala bilərlər. Sərmayəöncə işə başlaya bilmək
üçün, sonra da нязярдя тутуланşərtləri лащийяляшдирмяк üçün gərəklidir.
Aktiv keyfiyyəti - bankların aktiv keyfiyyətləri önəmli anlayışlardan biridir. Bunlardan ən önəmlisi kreditlərin keyfiyyətidir.
Aktiv kefiyyətini ölçmək üçün aşağıdakı nisbətlərdən istifadə
edilir.
1)

Gəlirli aktivlər
= Gəlirlik nisbəti
Aktivlər

2)

Kreditlər
= Kreditlər nisbəti
Aktivlər

3) Problemli kredit qarşılıqları
= Qarşılıq nisbətı
Kreditlər
4)

Problemli kredit
= Problemli kredit nisbəti
Kreditlər

Menecment keyfiyyəti. Banklar xidmət qurumudur. Bunun
üçün insan keyfiyyəti vəözəlliklə menecment keyfiyyəti çox
önəmlidir və mənfəətə doğrudan ilişkilidir. Menecment keyfiyyəti
aktiv, passiv menecmentinin ən önəmli ünsürüdür. İşdə bu nisbət
nə qədər böyük olursa bankın mənfəəti o qədər artacaqdır.
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Finans nisbətləri və Du pont təhlili. Bank menecmentində
bütün idarəçilərin истифадя етдикляри ясас эюстяриъиляр aşağıda
göstərilmişdir.

Xalis mənfəət
ROE = = Kapitalın gəlirliyi
Kapital
Xalis mənfəət
ROE =
Aktivляр
Aktivlər
FK =
Kapital

= Aktivlərin gəlirliyi

= Finans levereъ

CAMEL metodu. "Bank of England"ın hazırladığı 5 önəmli
göstəriъi банк фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя истифадя едилян
ян юнямли эюстяриъилярдян биридир.
1. Capital Adequate = Sərmayə yetərliliyi;
2. Asset Quality = Aktiv verimliliyi;
3. Management Quality = Menecment keyfiyyəti;
4. Earnings Ratio = gəlirlilik durumu;
5. Liqudity = likvidlik.
Başabaş nöqtəsi. Xalis faiz marjı, aktiv passiv menecmentinin önəmli hissəsidir. Xalis faiz marjı pozitiv ola bilər, amma nə
qədər böyüklükdə olmalıdır? Bütün bunların cavabını verə bilmək üçün bankın başabaş nöqtəsinə nəzər salmaq lazımdır. Bunun üçünsə bankın ümumi ямялиййат və fərdi xərclərini bilmək
vacibdir. Nisbət aşağıdakı kimidir:
Xalis xərclər
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BBN=

= Ресурсларын gəlirliyi
Gəlır gətиrən aktиvlər
Gəlirlik durumu. Bu mövzu ROE nisbətinin qiyməti ilə izah
olunur və burada aşağıdakı formullardan istifadə edilir:
Gəlirli aktivlər
Xərcli passivlər
Faiz gəlirləri
Gəlirli aktivlər
Qeyri faiz gəlirlər
Aktivlər
Qeyri faiz gəlirlər
Gəlirlər
Sabit дашынмаз активляр
Aktivlər
Xalis gəlir
= Mənfəət marjı
Gəlir
Likvidlik. Idərəcəli likvidlik nisbətləri.
Kassa + MB + digər banklar (hazır dəyərlər)
Müddətsiz əmanət + qısa müddətli borclar +ödəməəmirləri
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IIDərəcə likvid nisbətləri.
Hazır dəyərlər + finans investisiyası
Qısa müddətli borclar
Likvidlik bankın həm aktiv, həm də passivində toplanan
nağd ehtiyaclarıödəyə bilmə gücüdür. Ani əmanət çıxışlarını və
ani fond ehtiyaclarınıюлчмякüçün bank fəaliyyətinin düzgün idarə
edilməsi çox vacibdir.
Balansın təhlili. Bank balanslarının və gəlir tablolarının
incələnməsi nəticəsində bankların varlıq strukturu, passivləri ilə
müəyyənləşən qaynaq strukturu və gəlir yaradıcı fəaliyyətləri ilə
xərcləri haqqında мялуматəldə edilə bilər. Təməl finans cədvəli
maddələrinin xüsusi olaraq bilinməsi finans təhlilinə işıq tutacaq
nisbət təhlilinin aparılmasından asılıdır. Nisbət təhlili bankların
finans strukturlarının güclü olub olmadığını ortaya qoymaq və
bankın finans vəziyyətini öncədənпрогнозлашдырмагüçün istifadə
edilir. Bank balanslarının aktiv tərəfində, bütün balanslarda olduğu kimi, bankların sahib olduğu varlıqlar yer alır. Bank varlıqlarını likvid dəyərlər, kreditlər, iştirakçılar və sabit dəyərlər altынda dörd qrupda araşdıra bilərik. Likvid dəyərlər nağd pul, digər
banklardakıəmanət və bazarlana bilən qiymətli kağızlardan ibarətdir. Bazarlana bilən qiymətli kağızlar içindəki ən önəmli pay
dövlət istiqrazlarına və xəzinə bоnolarına aiddir. Likvid dəyərlər
toplamına bankların Mərkəzi Bankıında tutduğu ehtiyat normaları da daxildir. İştirakçılar bankların başqa şirkətlərdə iştirakından ibarətdir.
Gəlir cədvəli. Gəlir cədvəlinin ilk bölümündəki faiz gəlirlərindən faiz xərcləri çıxarıldıqda xalis faiz gəliri əldə edilir. Banklarda faiz gəliri: kreditlərdən alınan faizdən; banklardakıəmanətdən əldə edilən faizdən; pul və sərmayə bazarı yatırımlarından
əldə edilən faizdən; əmanət məcburi ehtiyac normalarından alınan faizdən. Bankların faiz xərcləri isə: əmanətə verilən faizlər
və istifadə edilən kreditlərə verilən faizlərdən meydana gəlir.
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Gəlir cədvəlinin digər iki bölümü bankların digər fəaliyyətlərindən əldə edilən gəliləri və xərcləri əhatə edir. Bunlara faiz xarici gəlirlər və ya fəaliyyət gəlirləri və faiz xarici xərclər və ya fəaliyyət xərcləri adı verilir.
Beləliklə, gəlir cədvəlini aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik:
1. Faiz gəliri: Kreditlərdən, banklardan, qiymətli kağız
portfeli və digər əməliyyatlardan əldə edilən faiz gəlirləri;
2. Faiz xərcləri:
Əmanətlərəödənən və alınan
kreditlərəödənən.
3. Ümumi faiz gəliri, Faiz gəliri - faiz xərcləri;
4. Kreditlər, zərər qarşılığı;
5. Xalis faiz gəliri;
6. Fəaliyyət gəlirləri:bankçılıq xidmətlərindən və digər
tədbirlərdən;
7. Fəaliyyət xərcləri: Personal xərcləri, digər xərclər;
8. Vergidən qabaq mənfəət
8. Vergi;
10. Xalis Mənfəət;
Faiz xaricində gəlirlər (fəaliyyət gəlirləri): Kreditlərdən
alınan haqq və komisyon, bankçılıq xidmətləri gəlirləri, valyuta
alqı-satqısından əldə edilən gəlir, iştirakçılardan alınan dividend.
Faiz xarici xərclər isə (fəaliyyət xərcləri): personal xərcləri,
verilən haqq və komisyonlar, amortizasiya xərcləri, valyuta
zərərləri.Bankların faiz xarici xərcləri içindəki ən önəmli pay
personal xərclərinə aiddir. Digər xərclər maddəsinə aiddir:
reklam və tanıtma (promsyon) xərcləri.
Banklar mənfəətlərini artıra bilmək üçün üçəsas vəzifəni
yerinə yetirirlər: gəlirlər максимизя етмяк; məsrəfləri nəzarət
altına alмаг; riski ендирмякдир.
Bank finans cədvəllərinin təhlili bankların finans bacarığını
qiymətləndirmək və finans strukturlarındakı güclü və zəif
nöqtələri ortaya çıxarmaq baxımından son dərəcəönəmlidir.
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Banklar finans cədvəllərinin təhlilində iki texnikadan
istifadə edirlər. Bunlar: balans və gəlir cədvəli maddələrinin
keçmiş dönəmlərlə müqayisəsi və ayrı-ayrı göstəricilərin nisbəti.
Öncənisbətlər, təhlili aparılan banklara uyğun olaraq
seçilməlidir. Heç bir nisbətin təkbaşına bütün finans durumunu
açıqlayıcı gücü yoxdur.
Banklarda istifadə edilən nisbətləri ики qrupda toplamaq
mümkündür: mənfəətlik вя likvidlik капитал йетярлилийи.
Mənfəətlik təhlili,
bankların
gələcəkdəki qazanc
gücünüпрогнозлашдырмаг məqsədi ilə keçmiş dönəmlərdəki
fəaliyyətin dəyərləndirilməsinə yardımçı olur.
Likvidlik, aktivlərin dəyərlərini itirmədən pula çevrilə
bilməözəlliyi olaraq tanımlana bilir. Hər hansı bir bankın likvid
ehtiyacıəmanət götürülməsinə, kredit həcminin genişlənməsinə,
ticari bazarlara və fəaliyyət nəticəsində lazım olan nağd
ehtiyaclara bağlı olaraq dəyişir.
Kapital yetərlik ölçüsü
Nisbət
Kapital/ Aktiv

Kapital/ Əmanət

Ölçü
Qaldırac (leverec)
Qaldırac və borc
strukturundakı meyl
Sərmayə strukturu

Borc mənbələri / Капитал

Qaldırac (левереъ)

Kapital/ Kreditlər

Bazar iqtisadiyyatında bank fəaliyyətinin əsas istiqaməti mənfəti maksimum, əməliyyat xərclərini isə minimuma
çatdırmaqdır.Bank fəaliyyətinin nəticəsinin metodik təhlili gəlir
və xərclərin, mənfəətin araşdırılmasına bağlıdır.
Təhlil prosesində aşağıdakılara diqqət yetirilir:
1. balans hesablantını xərc və gəlirlərini təhlil etmək;
2. bank işinin finans nəticələrinin şaquli vəüfiqi təhlili;
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3. mənfəət göstəricilərini rüblər və illər üzrə təhlil:
4. mənfəətin ayrı-ayrı faktorlara bağlılığının təsbiti.
Finans nəticələrinin təhlilinin məqsədi bank fəaliyyətinin
mənfəətini artırma yolları və bu istiqamətdə tövsiyələr hazırlamaqdır.
Bu halda bankın strategiyası aşağıdakı prinsiplər əsasında
olmalıdır:
1. kapitalı ucuz almaq və ya cəlb etmək;
2. kapitalı yüksək dəyərə satmaq və xidmətləri йцкяк
rentabelli tarifləсаимаг;
3. inamlı müştəriləri toplamaq və bank riskini minimuma
endirmək, əməliyyatları diversifikasiya etmək.
Bank fəaliyyətinin təhlili nəticəsində bankın rəhbərliyi
kredit və faiz siyasətini formalaşdırır və mənfəəti az olan
əməliyyatları minimuma endirir.
Bankın ümumi gəlirini aşağıdakı sxemdə göstərə bilərik:
Ümumi gəlir = faiz gəliri - qeyri-faiz gəlir.
Faiz gəliri kreditlərə görə müəyyənləşdirilən faizlərdən əldə
edilən gəlirlərdir; qeyri-faiz gəliri ися investisiya fəaliyyətindən
əldə edilən gəlir (qiymətli kağızlara görə dividentlər), valyuta
alqı-satqısından əldə edilən gəlir, çeşidli bank xidmətlərin
сатышындан ялдя едилян gəlirlər; komisyon gəlirləri və ya s.
gəlirlərdir. Bank gəlirlərinin öyrənilməsi şaquli vəüfiqi təhlildən
başlayır, yəni gəlirin ayrı-ayrı qruplarının xüsusi çəkisi müəyyən
edilir.
Bankın ümumi gəlirinin artımına aşağıdakı amillər təsir
göstərir: gəlir içində kredit əməliyyatlarının payının yüksəkliyi
(faiz gəliri) və qeyri-kredit əməliyyatlarından əldə edilən gəlir
(qeyri-faiz gəliri) вя "işləyən" aktivlərinin payının yüksəkliyi.
Aktivin təsnifatı gəlir və gəlir gətirməyən aktivləri müəyyən
etməyə imkan yaradır. Banka gəlir gətirən aktivlər qrupuna
daxildir: qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər, banklara
kredit, qiymətli kağızlarла ямялиййатлардан ялдя едилян эялир. Эялир
эятирян aktivlərin optimal səviyyəsi 85 % olaraq qəbul edilir.
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Kassa, müxbir hesabı, ehtiyat hesabı, əsas fondlaрын həcmi banklara gəlir gətirməyən aktivlər maddəsinə daxildir. Sadalanan
aktiv maddələrinin ixtisaslaşması bank gəlirliyini artırır. Lakin
banklann həcminin yüksəkliyi banklann rentabelliyini azaldır,
ancaq likvidliyi averilən kreditlər üzrə orta qalıq.
Banklann ümumi gəlirini aşağıdakı formada göstərə bilərik:
Ümumi gəlir = əməliyyat gəliri + qeyri bank gəliri (qeyri
əməliyyat gəlirlər).
Бank gəlirliliyinin təməl göstəricilərini aşağıdakı kimi
göstərə bilərik:
Mənfəət
=x
kapitalAktiv

Mənfəət

Aktiv

Кapital

Bank fəaliyyətinin "rentabelliyi" aktivilərin çalışmasma
bağlıdır. Yəni,
Mənfəət

Mənfəət

=
Aktiv Bank gəliri

Bank gəliri

x
Aktiv

Bank aktiv gəlirliyinə təsir göstərən başlıca amil-marjdır.
Marj -gəlirin yüzdə neçə faizinin bankın əlində qalmasmı göstərən göstəricidir.
Faiz tarifinin dəyişkənlik riskinin təsir güъünü göstərmək
üçün aşağı dakı düsturlardan istifadə etmək olar: Халс faiz gəliri
= faiz gəliri - faiz məsrəfləri.
Халис faiz
marjı

Халис faiz gəliri
=
Gəlir эятирян aktivlər
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Kommersiya bankınm xərcləri - bank fəaliyyətinin təminatı
vəəməliyyatlarm yerinə yetirilməsi üçün çəkilən xərcləri əhatə
edir. Bankın xərcləri = faiz xərcləri + qeyri-faiz xərcləri. Faiz
xərcləri - cəlb edilmiş vəsaitlər üçün ödənən faizlərin məbləğidir.
Qeyri-faiz xərclərinə daxildir: əməliyyat xərcləri - poçt və teleqraf
xərcləri, valyuta əməliyyatlaрыüzrə xərclər, müxbir hesablar
üzrəödənilən xərclər; bank fəaliyyətinin təminatıüçün - idarə
aparatlarmın saxlanması, təsərrüfat (amortizasiya ayırmalan,
icarə haqqı və s.); sair xərclər - cərimə, keçən il üzrə faiz və
komisyon ödəmələri.
Ümumiyyətlə, faiz xərcləri ümumi xərclərin 70 %-ni təşkil
edir.
Bank xərclərinin strukturunu aşağıdakı kimi göstərə bilərik:
Bank xərcləri = əməliyyat xərcləri + bank fəaliyyətinin
təmintıцзря xərclər + sair xərclər.
Bank xərclərini təhlil edərkən, ayrı-ayrılıqda xərclərin
ümumi xərclər içində payının çəkisi müəyyən edilir.
Məsələn, əməliyyat xərclərinin payı: Əməliyyat xərcləri,
Xərclər
Cəlb edılmış resurslar uçun odənılən faiz xərclərinin ümumi
xərclər içində payı, Faiz xərcləri
Xərclər
Xərclərin təhlilində aşağıdakı düsturlardan da istifadə edilir:
1)Personal xərclər
Xərclər
2) Təsərrüfat xərcləri
Xərclər
3) Sair xərclər
Xərclər
Ümumi xərclərin həcminin azaldılması banklara
aşağıdakıüstünlükləri
verir: resurs baza strukturunun
optimillaşması və qeyri-faiz xərclərinin azaldılması.
Bank idarəçilərinin xərclər mövzusunda diqqət edəcəkləri ən
önəmli nöqtə - idarə xərcləridir. Xüsusilə də, cərimələrin azaldıl224

masma və ya onu sıfıra endirmək мясяляси bank menecmenti qarşısынda duran ən başlıca vəzifədir.
Kommersiya bankının mənfəəti – kommersiya bankının
малиййя nəticəsinin fəaliyyətidir, yəni gəlirlərin xərcləri üstləməsidir.
Kommersiya banklannın mənfəətlərinin təhlili aşağıdakı
istiqamətdə apanlır:
1.bankın cari dönəmdə mənfəətinin səviyyəsi;
2.xalis mənfəətin təhlili;
3bank fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və bank əməliyyatlarmm növləri üzrəəldə olunan mənfəətin təhlili;
Bankın mənfəətinin başlıca göstəricilərdən biri kapitalın
mənfəət normasıdır.
Mənfəət
K=
Kapital
Bank fəaliyyətinin maliyyə nəticəsinin iqtisadi təhlilinin
başlıca vəzifələri aşağıdakılardır:
1. bank mənfəətinin strukturunun öyrənilməsi;
2. gəlir planının yerinə yetirilməsi;
3. mənfəəti artırma yolları və tədbirlər planı hazırlamaq.
Banklarda il ərzində gəlir və xərclər щаггында hesabat ясас
informasiya bazasıdır.
Bank fəaliyyətinin təhlilərindəən önəmli məsələlərdən biri də
xərclərin üzərində nəzarətdir.
Bank fəaliyyətinin ən səmərəli göstəricisi rentabelliкdir.
Bankın rentabellik səviyyəsi rentabellik əmsalı iləölçülür. Bank
rentabelliyinin ümumi göstəricisi bankın ümumi mənfəətliyini və
ya 1 manat gəlirə düşən mənfəətin payını müəyyən etməyə imkan
verir.
Mənfəət
x 100 %
Gəlir
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Bank gəlirliliyinin başlıca göstəricisi bank kapitalının
səmərəliliyidir.
Mənfəət
K=

x 100%
Kapital

FƏSİL 36. BANKLARDA RİSK NÖVLƏRİВЯ
РИСКЛЯРИ ИДАРЯЕТМЯ КОМИТЯСИ
Bankqrup daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası
finans riskləri (kredit, bazar, ъoğrafi, valyuta, likvidlik və faiz
dərəъəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi risklər iləəlaqədar
həyata keçirilir. Finans risklərinin idarə edilməsi funksiyasının
əsas məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə
riayət edilməsidir. Əməliyyat və hüquqi risklərin idarə
edilməsində məqsəd, bu risklərin azaldılmasıüçün nəzərdə
tutulan daxili qayda və prosedurlara müvafiq qaydada riayət
edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Bankçılıqda risk qavramı, bankların investisiya prosesində ortaya çıxa biləjək zərərləri ifadə edr. Banklar mənfəəti və
likvidlik iləəlaqədar qərarlar olarkən, mövcud qeyri-müəyyənliyi ortadan qaldırmaq üzrəçeşidli təhmini versiyalar hazırlar.
Ancaq təhminlə gerçəkləşmənin eyni ölçülərdə olmaması riski
amilini ortaya çıxarır.
Banklar, bir tərəfdən likvidliyi təmin edərkən, digər
tərəfdən isə bankın gəlirliyini zəmanət etməli, qərarların
meydana çıxmasına qarşı müvafiq tədbirlər hazırlamalı və
dəyişən şərtlər çərçivəsində operativ bir qərar ala bilməlidir.
Banklar, bir tərəfdən likvidliyi təmin edərkən, digər
tərəfdən isə bankın gəlirliyini zəmanət etməli, qərarların
meydana çıxmasına qarşı müvafiq tədbirlər hazırlamalı və
dəyişən şərtlər çərçivəsində operatiв bir qərar ala bilməlidir.
Bankların mənfəətli fəaliyyət göstərə bilmələri üçün gəlir
yaradılmasına və məsrəflərinə nəzarət etməklə yanaşı istənilən
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riskə hazır olmasıçox mühüm məsələdir. Risk bankçılıqda qarşısı
alınmayan ən problemli amildir.
Balansın strukturundan qaynaqlanan risklər əsas etibarı
ilə aktiv və passifin tarazlığının pozulmasından ortaya çıxan
risklərdir.
Müddət formasiyasının pozulması vəöhdəliklərinin fərqli
pulващидляриüzərindən olması səbəbi ilə balans strukturundakı
pozulma nəticəsində ortaya çıxan problemlər bankçılıq böhranlarına yol aça bilir.
Капитал yetərliyi riski. Banklar sərmayələrini qanunların
təsbit etdiyi həcmdə tutmaq məъburiyyəti vardır. Məsələn,
Azərbaycan Respublikasının 1 iyul 2007-ъi il tarixindən
etibarən banklar üçün minimum nizamnamə kapitalı
10.000.000 manat olaraq müəyyən edilmişdir.Bir tərəfdən
sərmayə yetərlilik nisbətinin minimum 8% olması tövsiyə edilməkdədir.
Kapital çatışmamazlığı durumunda sərmayə artımı
etmək olar və ya başqa bir güclü bankla birləşmək, aktiv
strukturunda bəzi məhdudiyyətlər qoyula bilər вя faiz xərъlərlərini azalmaqla sərmayə yertərsizlik problemini qismən həll
etmək olar.
Kredit riski. Кредит aldığı krediti заманында geri ödəməmə
riski vardır. Kredit riskinə qarşı qorunmanın ən yaxşı yolu
kredit portfelinin çeşidləndirilməsidir. Hər hansı bir bankın
kredit risk səviyyəsi həmin bankın sahib olduğu kreditlərin keyfiyyəti ilə doğrudan da sıx bağlıdır.Kredit riskи bankların
qarşılaşdıqlarıən təməl risk növüdür. Basel Bankind Nəzarət və
Nizamlama komitəsi tərəfindən kredit riski, bir bankın kredit
müştərisinin ya da özü ilə bir anlaşmaya tərəf olanın
müqaviləşərtlərinə uyğun formada öhdəlikləri qarşılayamama
olaraq tanımlanmışdır.
Qarşı tərəf borъunu müəyyən edilmişödəmə müddətində
tam ödəyə bilmədikdə, bank kredit riskinə məruz qalır. Qrup
məruz qaldığı kredit riskinə bir borcalan və ya borcalanlar
qrupu, eləъə dəъoğrafi və ya fəaliyyət seqmentləri üzrə limitlər
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müəyyən etməklə nəzarət edir. Bu ъür risklərə Qrup tərəfindən
müntəzəm olaraq nəzarət olunur və il ərzində mütəmadi olaraq
nəzərdən keçirilir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, borъalan
və sənaye sahələri üzrə limitləri müntəzəm olaraq İdarə Heyəti
tərəfindən təsdiqlənir.
Bir borъalan, o ъümlədən banklar və broker şirkətlərinin
məruz qaldığı kredit riski əlavə olaraq balans və balansdankənar riskləri əhatə edən sub-limitlər vasitəsilə, eləъə də gün ərzində forvard valyuta müqavilələri kimi tiъarət vasitələri üzrə
risk limitlərini ötürməklə məhdudlaşdırılır. Qəbul edilə bilən
risk səviyyəsi üzrə limitlərə faktiki olaraq hər gün nəzarət edilir.
Kredit riski mövъud və potensial borъalanların borъ
vəsaitləri üzrə faiz ödənişlərini vəəsas məbləği geri qaytarmaq
qabiliyyətini müntəzəm şəkildə təhlil etməklə, həmçinin lazım
olduqda kredit limitlərini dəyişdirməklə idarə olunur. Kredit
riski həmçinin hüquqi və fiziki şəxslərin təminat və zəmanətlərini almaqla idarə olunur.
Balansdankənar maliyyə vasitələri üzrə kredit riski həmin
maliyyə vasitəsi üzrəəməliyyatların digər iştirakçısı tərəfindən
müqaviləüzrəöz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsи nətiъəsində zərərin yaranması ehtimalı kimi müəyyən edilir. Qrup şərti
öhdəlikləri və balans üzrə maliyyə vasitələri iləəlaqədar əməliyyatların təsdiqlənməsi prosedurları, riskləri məhdudlaşdıran limitlərdən istifadə və monitorinq prosedurlarına əsaslanan eyni
kredit siyasətini tətbiq edir.
Banklar gün getdikъə kreditlər xariъində də dəyişik finansal alətlərə ilişkin kredit riski ilə qarşı qarşıya qalmaqdadırlar;
məsələn, interbank əməliyyatları, kommersiya finansmanı, valyuta əməliyyatları, swap əməliyyatları, bonoslar, opsiyonlar.
Müddətli əməliyyatlar, qarantı və kəfalətlər kimi verilən kreditlərin az sayıda şirkətin yoğunlaşması və ya tək bir şəxsə və
ya indуstri sektoruna böyük miqdarda kredit açılması kredit
riskini artırır.
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Valyuta riski –Валйута базарларында valyutalardakı gözlənilməyən dalğalanmalar səbəbi ilə bank axın mövqelərində
uyğunsuzluq ilə rastlaşa bilər və zərərə düşər.
Azərbayъan Respublikası Milli Bankının Açıq Valyuta
Mövqeyi Limitlərinin Müəyyən Edilməsi və Tənzimlənməsi
haqqında Qaydalarına uyğun olaraq, Bankın hər-hansı bir
valyuta üzrə açıq valyuta mövqeyi Bankın ümumi kapitalının
10%-dən, bütün xariъi valyutalar üzrə isə 20%-dən artıq
olmamalıdır.
Likvid riski - banklar istər kredit fəaliyyətlərini və
investisiya qoyuluşlarını aparmaq, istərsə dəəmanət sahiblərinin
tələblərini ödəyə bilmək üçün yetərli miqdarda istifadə edilə bilən,
fonda sahib olmaq məcburiyyətindədirlər. Fondların yetərsiz
olması halında risk daha da yüksəlir. Bu riskə nümunə kimi bütün əmanət sahiblərinin pullarını bir anda bankdan götürməsi ilə
bankın tam iflasa uğraması göstərilə bilər.
Likvidlik riski aktivlər üzrəəməliyyatların yerinə yetirilmə
müddətinin passivlər üzrəəməliyyatların ödəmə müddətləri ilə
uzlaşmadığı hallarda ortaya çıxır.
Faiz riskli aktiv və passivlərdən hər hansı birisinin
müddətinin digərindən qısa və ya uzun olması durumunda
ortaya çıxmaqdadır ki, buna likvidlik riski də deyilir.
Faizriski - faiz nisbətlərində meydana gələn dəyişikliklərin
bankın gəlir və xərclərinə təsir etməsindən ortaya çıxan bir riskdir.
Faiz başqa sözlə, bankların aktivlərində və passivlərində
bulunan faizlə alətlərin yenilənmə sırasında qiymətlərin qeyrimüəyyənlik səbəbi ilə daşıdığı ilə risklərdir.
Əməliyyat riski – sistemlərin nasazlığı, işçilərin səhvi,
saxtakarlığı və ya xarici hadisələr nəticəsində yaranan riskdir.
Nəzarət sistemi işləməyəndəəməliyyat riskləri nüfuza xələl
vura, hüquqi nəticələrə və ya maliyyə zərərlərinə gətirib çıxara
bilər. Bank bütün əməliyyat risklərinin aradan götürülməsini
güman edəbilməz, lakin Bank bu riskləri nəzarət sistemi və
potensial risklərin izlənməsi və onlarla bağlı tədbirlərin
görülməsi yolu ilə idarə edə bilər. Nəzarət sisteminə vəzifələrin
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səmərəli bölünməsi, daxil olma, təsdiq etmə və tutuşdurma
prosedurları, heyətin təlimləndirilməsi və qiymətləndirilməsi
prosesləri, eləcə də auditdən istifadə daxildir.
Riskləri idarəetmə komitəsi bankın fəaliyyəti nətiъəsində
yaranan risklər haqqında məlumata və biliyə malik olan İdarə
Heyətinin üzvlərindən və bankın struktur vahidlərinin
rəhbərlərindən təşkil olunur. Komitəyəİdarə Heyətinin üzvü
rəhbərlik edir.
Riskləri idarəetmə komitəsinin başlıъa vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Risklərin idarə edilməsi qaydalarını hazırlamaq, İdarə
Heyəti ilə razılaşdırdıqdan sonra təsdiq olunmasıüçün MüşahidəŞurasına təqdim etmək;
2.Risklərin idarə edilməsi qaydalarını vaxtaşırı qiymətləndirmək və tələb olunduqda yeniləşdirmək;
3. Risklərin idarə edilməsi prosesini əməliyyat ъəhətdən
daim dəstəkləmək və bunun üçün bankın müvafiq struktur
bölməsinin və ya əməkdaşlarının müəyyən edilməsini təmin
etmək.
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ФЯСИЛ 37. BANK BÖHRANI
Финанс böhranı, sadəcə olaraq, iqtisadiyyatın ümumi
böhran şərtləri altında yaranmış geniş böhran spektrinin bir
tərəfidir. “Finans böhranı” termini son zamanlar çox ümumi
və geniş mənada istifadə olunur. Əvvəllər, xüsusən dəəgər
söhbət dövri iqtisadi böhranlara səbəb olan və onları müşayiət
edən hadisələrdən gedirdisə, ənənəvi olaraq, daha çox “pul
böhranları”ndan danışılırdı. Финанс böhranlarının səbəbləri
müxtəlifdir. İlk növbədə, bunun səbəbləri əsassız (tutarsız)
makroiqtisadi siyasət, dövlət köçürməödəmə münasibətləri sisteminin kökündən pozulması, inflyasiyanın güclənməsi, bank
sektorundakıçaxnaşma, zəif və ya axsaq milli finans sistemi,
əlverişsiz xarici şərtlər (məsələn, əsas milli ixrac mallarının qiymətinin düşməsi, və ya əsas idxal mallarının qiymətinin qalxması), düzgün olmayan mübadilə kursu (adətən, yüksək), siyasi
qeyri-sabitlikdir.
Elmi ədəbiyyatda valyuta, böhranının birmənalışərhi
mövcud deyil. Valyuta böhranıмалиййя böhranı iləəlaqələndirilir və qarşılıqlıəvəz oluna bilən anlayışlar kimi nəzərdən keçirilir. Valyuta böhranına geniş nəzər onu valyuta bazarındakı
vəziyyətin kəskin ağırlaşması kimi təqdim edilir. Valyuta böhranı – valyuta sferasındakı qarşıdurmanın kəskin ağırlaşmasıdır. O, valyuta kurslarının kəskin tərəddüdlərində, kapital axınında, devalvasiya və revalvasiyada, beynəlxalq likvidliyin
zəifləməsində, valyuta-kredit vəмалиййя münasibətlərində qarşıdurmanın kəskinləşməsindəözünü göstərir.
BPF-nin verdiyi tərifə görə «valyuta böhranı mübadilə
kursuna spekulyativ hücumlar zamanı xarici rezervlərin xərc231

lənməsinə və ya faiz dərəcələrinin kəskin qalxmasına səbəb
olur».
Nəzərə alsaq ki, real mübadilə kursu yaxınlaşmaqda olan
valyuta böhranını müəyyənləşdirən əsas amildir, elə o da bank
qeyri-sabitliyinin əsas indikatoru olacaqdır. Deməli, valyuta və
bank qeyri-sabiliyininin yaranmasını iqtisadçılar xüsusi
terminlə ifadə ediblər – “ikiqat böhran” (twin crises) .
Valyuta və bank sferasının qarşılıqlıəlaqəsi bu böhranların indikatorlarının da qarşılıqlıəlaqəsi və bir-birini tamamlamasına səbəb olmuşdur. Milli valyutanın devalvasiyası bank
çaxnaşmasının yaxınlaşmasının göstəricisidir.
Малиййя böhranının bir elementi də borc böhranıdır.
Yerli və qərbin iqtisadçı-alimləri kifayət qədər uzun müddətdir
ki, borc böhranının təbiətini ətraflı araşdırırlar. Borc böhranı
dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin kreditorlar qarşısında öz
öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsidir. Bu mənada borc
böhranı bank böhranı ilə oxşar görünə bilər. Bu iki anlayış
arasında yeganə prinsipial fərq münasibətlərin subyektidir.
Əgər bank böhranını araşdırarkən biz bank institutlarını
nəzərdən keçiririk, borc böhranın isə finans müəssisələri və
dövlətlə bir əlaqəsi yoxdur. Bundan başqa, bank böhranı
mahiyyət etibarilə kredit böhranıdır, yəni kreditorun problemlərini öyrənir və təhlil edir, borc böhranı isə debitorun və ya
borc alanın fəaliyyətindəki qeyri-sabitliyə işarə edir.
Fond böhranıмалиййя böhranının ayrılmaz hissəsidir, belə ki, xüsusən bazar iqtisadiyyatışərtləri altında fond bazarında
baş verən proseslər bank sisteminin vəziyyətinə müstəsna dərəcədə güclü təsir göstərir. Bir halda ki, qiymətli kağızlar real
və maliyə sektorlarının (ilk növbədə, bankların) aktivlərinin
əsas hissəsini təşkil edir, birжanın iflası, müvafiq olaraq, bankların ödəmə qabiliyyətini pisləşdirir.
Məlumdur ki, 1929-1933-cü illər dünya böhranı NyuYork birjasında fəlakətli çökməsi ilə başladı. Bunun nəticəsində nəinki qiymətli kağızlar bazarında fəal işləyən minlərləşirkətлярля йанашы bir çox banklar da çökdü. 1929-1933-cü illərdə
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25000 amerikan bankından 11000-i müflisləşdi. 1929-cu ilin
oktyabr ayından sonra bankların müflisləşməsi epidemiya
miqyasını aldı. Əksər banklar aktivlərin “quruması” vəəmanətlərin tələb olunması arasında məngənəyə düşmüşdülər.
Bankların aktivlərində qiymətli kağızlar və qiymətli kağızlar
girovu altında borclar üstünlük təşkil edirdi. Böhran şəraitində
bu kağızların dəyəri dəfələrlə azaldı, əksəriyyəti isə bütün
dəyərini itirdi. Misal üçün, 1931-ci ildə 1700 mln. dollarlıq
depoziti olan 2250 bank, 1933-cü ildə isə 2875 mln. dollarlıq
depoziti olan 2700 bank iflasa uğradı.
Beləliklə, малиййя böhranı – ağır iqtisadi və sosial nəticələr verən xoşagəlməz hadisədir. Sistemli finans böhranının bütün mümkün nəticələri arasında ondan cəmiyyətin aldığı düzgün dərslər və sağlam təhlil əsasında qəbul olunmuş adekvat
qərarların reallaşdırılması müsbət nəticələr adlandırıla bilər.
Малиййя sarsılmaları sferasındakı işləri yekunlaşdıraraq
belə qərara gəlmək olar ki, малиййя böhranının tərkibinin mahiйyəti aşağıdakılardan ibarətdir: малиййя böhranı – малиййя
aktivlərinin dəyərinin kəskin düşməsi ilə və ya малиййя bazarında vəziyyətin kəskin ağırlaşması, xüsusən də milli pul vahidinin dəyərsizləşməsi və suveren borcun ödənilməsi problemi,
малиййя sisteminin funksiyalarının pozulması (малиййя bazarı
vəмалиййя institutları), nəhayət, qiymətli kağızların mübadilə
dəyərinin kəskin düşməsi ilə xarakterizə olunur.
Малиййя böhranının tərifinəəsaslanaraq, yerli və xarici
müəlliflərin elmi araşdırmalarında малиййя qeyri-sabitliyinin
yaranması və inkişafının dəqiq çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair vahid yanaşmanın olmadığınıəminliklə sübut
etmək olar. Малиййя böhranı anlayışı o qədər genişdir ki, onun
mahiyətini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Малиййя
böhranının strukturu məsələsində də iqtisadçı alimlər arasında
fikir birliyi yoxdur.
Qərb ədəbiyyatında малиййя böhranı termini, faktiki
olaraq, bank böhranı kateqoriyası ilə eyni tutulur. Lakin малиййя böhranı anlayışına belə yanaşma optimal deyildir, çünki
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bank böhranıмалиййя böhranının bir komponentidir. Малиййя
böhranı anlayışı bank böhranı anlayışına nisbətən daha geniş
anlayışdır.
Beləliklə, малиййя böhranının strukturu aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:
1. Valyutamilli valyutanın devalvasiyasına səbəb olur;
2. Bankbir və ya bir neçə bankın müflisləşməsi
ölkədəödəmə böhranını yaradır və onun fonunda da
iqtisadiyyatda bankların müflisləşmə epidemiyası yayılır;
3. Borc daxili və ya xarici borc probleminin kəskinləşməsi iləəlaqədardır;
4. Birjaqiymətli kağızların bazar dəyərinin sürətlə düşməsi.
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FƏSİL 38. ГLOBAL MALİYYƏ BÖHRANI VƏ
AZƏRBAYCAN BANK SİSTEMİNİN MALİYYƏ
SABİTLİYİ
Sistemli bank böhranın başlanğıcıümumilikdə bank sektorunda müstəsna rolu olan bir və ya bir neçə bankın ödəmə
qabiliyyətində ciddi problemlərin yaranması ilə bağlı ola bilər.
Bu cür bankların dağılması «domino effekti»ni təhrik edə və
bununla da sistemli böhran yarada bilər.
Ümumiyyətlə , hər bir ölkədə bank sisteminin böhrana salan fərqli səbəblərlə bərabər, bütün ölkədə keçərli ortaq səbəblər də var və beynəlxalq təcrübədə bank böhranının ən geniş
yayılmış izahına görəəgər aşağıdakı dörd şərtdən biri mövcud
olarsa bank sisteminin vəziyyəti böhranlı hesab oluna bilər:
1. Bankların aktivlərində işləməyən, yəni gəlir gətirməyən aktivlərin payı 10 %-dən çoxdur;
2. Bankların xilas etməəməliyyatına sərf olunan məsrəflər ÜDM-un 2 %-dən çoxdur;
3. Bank sektorunun problemləri bankların əhəmiyyətli
hissəsinin (10 %-dən artıq) milliləşdirilməsinə gətirib çıxarıb;
4. Əmanətçilər arasında şaiyələr (panika) yaranıb və
depozitlərin kütləvi surətdə geri götürülməsi baş verib və ya
depozitlərin dondurulması, ya da ki, böhrana cavab olaraq
hökumət tərəfindən depozitlərəümumi zəmanətlərin tətbiq
olunması kimi fövqəladə tədbirlər görülüb.
Maliyyə böhranının hərarət dərəcənin şıddətlənməsinə
təsir edən amillər aşağıdakılardır:
1.Faiz dərəcələrində yüksəlmə;
2.Bankın balansındakı pozuntular;
3.Fond birjasında çöküş;
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4. Iqtisadiyyatda qeyri- müəyyənsizliyin artımı.
Bazar iqtisadiyyatışəraitində bank böhranları qanunauyğun haldır və ona xas olan immanent disproporsiyalar və ziddiyyətlərləşərtləndirilir. Bu çərçivədə bank sektorundakı
böhranların səbəblərini araşdıran elmi-tədqiqat işləri son illər
artmaqdadır.
Bank sisteminin böhrana girməsinin başlıca problemi
sistemin dövlətə və cəmiyyətə yüklədiyi maliyyə ağırlığındadır.
Bəzi hallarda, bankların xilas edilməəməliyyatı
maliyyə
böhranların şaxələrini artıraraq daha böyük zərərlərə yol aça
bilir. 2007- ci ildə ABŞ-da başlayan və daha sonra əksər
ölkələrə yayılan maliyyə böhranı dünyanın keçirdiyi ən iri
tutumlu qlobal böhranıdır. 1975- 2009 -ci illərdə 50 -dən artıq
ölkədə 200 -dən çox valyuta və 54 borc/bank böhranlarını
qeydə alıb.
2007- 2008 -ci illərdə ABŞ baş verən böhranın daha çox
“finans infeksiyası” kimi yeni fenomenin nəticəsi olduğu
aydınlaşandan sonra yeni dünya finans böhranının yaranma
təhlükəsi xüsusilə kəskin şəkildə qəbul olunmağa başladı.
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1990-2009-ci illərdə sistemli bank böhranları
Əlcəzair 1990-1992
Argentina1995,
20012002
Boliviya1994-1997,20012002
Braziliya 1994-1999
Burkina Fasso 1988-1994
Bolqarıstan 1991-1993
Burundi 1994-1997
Venesuela 1993-1997
Macarıstan 1991-1995
Qana 1997-2002
Qayana 1993-1995
Qvineya-Bisau 1994-1997
İspaniya 1977
Hindistan 1991-1994
İndoneziya
1992-1995,
1997-2002
İtaliya 1990-1995
Kamerun
1987-1993,
1995-1998
Estoniya 1992-1994
Kolumbiya 199-2000
ABŞ 2007-2008

Konqo 1994-2002
Kosta-Rika 1994-1997
Kot-d-İvuar 1988-1991
Keniya 1993-1995
Koreya 1997-2002
Liberiya 1991-1995
Madaqaskar 1988-1991
Malayziya 1997-2001
Mavritaniya 1984-1993
Meksika 1994-1997
Nepal 1988-1991
Nigeriya 1991-1995
Norveç 1987-1993
Papua Yeni Qvineya
1989-1992
Paraqvay 1995-1999
Rusiya 1995-1998
Ekvador 1995-2002
Yaponiya 1992-2002
AB 2008

ABŞ 1980-1992
Svazilend 1995
Syerra-Leone
1990-1993
Tayvan 19971998
Tailand 19972002
Tunis 1991-1995
Türkiyə 1991,
1994,
2000-2002
Uqanda 19941997
Uruqvay 2002
Filippin 19982002
Finlandiya 19911994
Şri-Lanka 19891993
İsveç 1990-1993
Çili 1981-1983
Çad 1992
Yamayka 19962000
Rusiya 2008

1970-2000-ci illərdə малиййя böhranları onlarla ölkədə milli
finans aktivlərinin 10-30 %-nin itirilməsinə səbəb oldu. 20082009-cу illərdə bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
ölkələrin bank sistemlərində böhranlar baş verdi və bu böhranlar
yalnız batan və çətin vəziyyətə düşən bankları deyil, eyni
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zamanda banklarla əlaqəsi olan real sektoru və ev idarələrini də
əhatə etdi. 2008-ci ilin II yarısı - fond indekslərində azalma: 7080%, global maliyyə sektorunda itkilər: 3 trln. $ və ya qlobal
ÜDM-in 4.3%-i təşkil etmişdir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bank böhranının aradan
qaldırılmasına yönəlik çəkilən məsrəflər orta hesabla ÜDM-un 1520%-ni təşkil edir. Məlumdur ki, əksər ölkələrdə bank böhranının
qarşısının alınması çox böyük məsrəflər tələb olunmuşdur:
İspaniya və Macarıstanda 15%-ə qədərini, Malayziyada 20,5%-i
həcmində, Meksikada isə 30%-dən yuxarı səviyyəyə çatmışdı.
Bir sıra ölkələrdə bu göstərici 40-50%-ə çata bilər. Türkiyənin
bank sektorunun yenidən kapitallaşmasına və struktur
yenilənməsinə dövlətin sərf etdiyi məsrəflər 40-50 mlrd. dollar və
ya ÜDM-un üçdəbirini təşkil edirdi. Türkiyədə hətta bank
sektorunun 25%-nin öhdəliklərini öz üzərinə götürəcək yeni
tənzimləyici orqan (BDDK) yaradıldı.
Rusiyada bankların struktur yenilənməsinə sərf olan birbaşa
maliyyə məsrəfləri 1998- ci ildə ÜDM-un 0,2%-ni təşkil etdiyi
halda, 2009- ci ilin aprel ayına bu göstərici 21,7% təşkil etmişdi.
2007 – 2008 ci il böhranından sonra ABŞ höküməti bankların
struktur yenilənməsinə sərf etdiyi birbaşa maliyyə məsrəfləri
ÜDM-un 38,7 %-ni təşkil edir, yəni rəqəmlə ifadə etsək- 5500
mlr. $. Avrozonada isə, böhranın qarşısının alınması ilə əlaqədar
məsrəflər ÜDM-un 23,4%-i həcminə çatmışdı(3285mlr. $), o
cümlədən AFR hökümətinın antiböhran proqramının həcmi 500
mlr. Avro, Fransada 360 mlr. Avro, İrlandiyada 400 mlr. Avro
təşkil etmişdir..
Son məlumatlara görə hazırki finans böhranı nəticəsində
dünya üzrə bankların məcmu itkiləri 700 mlrd dollardan çox təşkil
edir, bunlardan yarıya qədəri Amerika banklarının payına düşür.
Banklar bu məbləğin təxminən 50%-ni artıq yeni kapitalın cəlb
olunması hesabına kompensasiya edə biliblər. Lakin BMF-nun
son hesablamalarına görə bankların itkilərinin məbləği iki dəfədən
də çox-1,6 trln. dollaradək arta bilər.
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Beləliklə, Qlobal maliyyə böhranı (2008) və postkrizis
ssenarisinin inkişafı ardıcılıqla aşağıdakı kimi olmuşdur:
1. ABŞ ipoteka kreditləşmə sisteminin çöküşü;
2. kredit həcminin azaldılması və kredit xəttinin açılmasına ciddi
nəzarət;
3. Fond indekslərinin aşağı doğru meyli;
4. büdcə defiçitlərinin artımı;
5. Real sektorda geriləmə;
6. işsizliyin güclənməsi;
7. istehlak xərclərinin azalması.
Məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı Amerikanın
daşınmaz əmlak bazarında möhtəkirlikdən başlanmışdır. Bundan
başqa, törəmə maliyyə alətlərinin yaranma səbəblərindən biri
risklərdən qorunmaq olsa da, onların spekulyativ məqsədlə
istifadəsi sürətlə artdı. İpoteka “köpüyü” partlayaraq, bütün
dünyada bank sektorundakı böhrana təkan vermişdir ki, bu da öz
növbəsində, dünyanın bütün dövlətlərinin iqtisadiyyatında real
sektorda resesiyya səbəb olmuşdur. Bütün bunlar maliyyə
bazarlarında güvən amilinin itməsinə və panikanın yayılmasına
gətirib çıxardı. Amerikanın bank sistemində başlayan böhran
sürətlə dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrinə
yayıdı.
Beləliklə, 2007- 2008 –ci illərdə başlanan və indiyədək
davam edən qlobal maliyyə böhranını 4 mərhələyə bölmək olar:
1. Anglo- saksonmaliyyə böhranı ( 2007 –ci ilin yaz ayından 2008- ci ilin mart ayınadək). Qlobal böhranının ilk mərkəzi
ABŞ ipoteka bazarında problemlərin yaranması ilə meydana çıxdı
və ABŞ-ın ən iri ipoteka Bankının “Bear Stearns” qurtarılmasına
yönəlik başlanan əməliyyat oldu.
2. Hüdüd çəkmə vəya sərhəd çəkmə (decoupling, martavqust 2008- ci il). Böhran bütünlüklə iqtisadi cəhətdən inkişaf
etmiş ölkələrə yayıldı, ancaq bununla yanaşı ümid varqlmaqda idi
ki, böhran inkişaf etməkdə ölkələrə təsir etməyəcək və nəticədə
onların dinamik iqtisadi inkişafı burulğan içində olan ölkələrin
xilas edilməsində əsas katalizator olacaqdır.
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3. Kredit daralma əməliyyatı (de- leveraging,sentyabrnoyabr 2008 ci il). Qlobal böhranın inkişaf etməkdə ölkələrə
bulaşması və inkişaf etmiş ölkələrdə resesiyanın başlanması
haqqında rəsmilərin etirafları. Dünyanın bir çox ölkələrində bank
sisteminin kollaps təhlükəsinin başlanğıcı.
4. Emissionla vurulmaq vəya doldurmaq ( quantitative
easing, noyabr 2008 –ci ilin sonundan indiyədək olan müddətə).
Dünya ökələrinin əksər hökümətləri istehsalat kollapsına yol
verməmək üçün monetar və fiksal xarakterli çox çesidli tədbirlər
paketi hazırladı və məqsəd ilk növbədə, pul təklifini artırmaqla
tələbi stumallaşdırmaqdır.
Qlobal böhranın Azərbaycana təsir kanallari. Qlobal
maliyyə böhranın Azərbaycana təsir kanalları aşağıdakılardır:
1.neft və digər yanacaq ixrac məhsullarının qiymətinin
dünya bazarında azalması.
İxracın 90%-dən, büdcə gəlirlərinin isə 60%-dən çoxu neft
sektoru hesabına formalaşır. AR MB hesablamalarına görə, neftin
qiymətinin hər 1% azalması qeyri-neft ÜDM-ni 0.13% azaldır,
büdcə xərclərinin hər 1% azalması isə ÜDM-i 0.3% azaldır.
2.Beynəlxalq maliyyə bazarında likvidlik çatışmamazlığı
vəya banklararası kredit böhranı nəticəsində xarici maliyyə
mənbələrinə çıxış imkanlarının məhdud vəziyyətə düşməsi.
3.Pul baratlarının azalması.Baratların azalması istehlak
fəallığına mənfi təsir edir (baratların hər 1% azalması qeyri-neft
ÜDM-in 0.06% azalması effektini verir)
4. ABŞ və AB ölkələrində resessiya. Qlobal tələbin azalması
nəticəsində (əsasən, ABŞ və AB ölkələrində resessiyaqeyri-xammal ixracı azalmaqdadır ixracın azalması qeyri-neft sənayesində
artıma mənfi təsir göstərir).
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FƏSİL 39. BANK SİSTEMİNDƏ
ANTİBÖHRAN TƏDBİRLƏR PROQRAMI
Bir çox ölkələrin hökumətləri və mərkəzi bankları bank
böhranının həlli və öz bank sistemlərinin struktur yenilənməsi ilə
müxtəlif üsullarla məşğul olurdular. Təcrübə göstərdi ki, nə struktur yenilənməsinin ideal forması, nə də bank sektorunda vəziyyətin normallaşdırılmasının universal strategiyası mövcud deyil və
bir çox hallarda bu və ya digər fəaliyyət konkret vəziyyətlərdən
asılıdır. Vaxt keçdikcə banklar da, dövlətlər də böhran hallarının
mənfi nəticələrinin qarşısının alınmasına yönəlmiş bütöv tədbirlər
kompleksləri, o cümlədən, kredit münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi və Mərkəzi Bank infrastrukturlarının bütövlükdə etibarlılığını yüksəldən tədbirlər işləyib hazırladılar.
Bir qayda olaraq əsas maliyyə yükü birbaşa və ya dolayı
yolla, o cümlədən, restrukturizasiya üçün yaradılan dövlət agentliklərinin fəaliyyətinin maliyyələşdirmək dövlət büdcəsinin üzərinə düşdü. Bank sisteminin struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilmə zamanı əksər ölkələrdə bu prosesin həyata keçirilməsinin
həvalə edildiyi xüsusi institutlar yaradıldı. Ənənəvi olaraq dövlətlər bank böhranlarının nəticələrinin aradan qaldırılması prosesində
aktiv rol oynayırlar. Onlar bank sisteminin problemlərinin həlli
üçün maliyyə resursları ayırmaqla özlərinin təşkilatçı rolunu təsdiqləmiş olurlar. Bu məqsədlər üçün görülən tədbirlər müxtəlif
amillərdən, hər şeydən əvvəl bank böhranlarının konkret səbəblərindən və onların yarandığı, inkişaf etdiyi ümumi iqtisadi vəziyyətdən asılıdır. Böhranın səbəbləri bəzi ölkələrdə üst-üstə düşürdü, bəzilərində öz spesifikası ilə fərqlənirdi, lakin onun qarşısının
alınması formaları hər yerdə bir çox cəhədən oxşar idi: sabitləşdirici kreditləşdirmə, rekapitalizasiya və s.
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Bununla belə digər ölkələrin təcrübəsi, dövlət strukturlarının
bank böhranlarının nəticələrinin aradan qaldırılmasında fəaliyyətinin təhlili bank sisteminin struktur dəyişikliklərinin üç əsas istiqamətini qeyd etməyə imkan verir:
1. Əsas vəzifəsi bank sisteminin likvidliyinin saxlanması və
onun hesablaşmaların həyata keçirilməsində vasitəçilik funksiyalarının bərpa edilməsi olan antiböhran tədbirləri;
2. Bank sisteminin struktur dəyişiklikləri (kredit təşkilatlarına tətbiq olunan və ödəmə qabiliyyətinin bərpa olunmasına və ya
ləğvetmə prosesinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş tədbirlər kompleksi);
3. Bank sisteminin tənzimlənməsi və bank nəzarəti sisteminin möhkəmləndirilməsinə yönələn islahat.
Beynəlxalq təcrübədən çıxış edərək bankların struktur yenilənməsinin dörd əsas prinsipini göstərmək olar:
1. Struktur yenilənməsi sürətlə və diqqətlə aparılmalıdır ki,
finans bazarları vasitəçik funksiyasının yerinə yetirilməsinə mümkün qədər tez başlaya bilsinlər;
2. Vergi ödəyicilərinin üzərinə düşən maliyyə yükü mütləq
minimumda saxlanmalıdır;
3. Problemli banka yardım edərkən yaranan mənəvi risk
problemindən qaçmaq üçün səhmdarlar, menecment və işçi heyət
bankın üzləşdiyi vəziyyətə görə məsuliyyəti bölüşməlidirlər;
4. Gələcəkdə məhkəmə çəkişmələrilə üzləşməmək üçün bankın struktur yenilənməsi şəffaf və obyektiv kriteriyalara uyğun
şəkildə aparılmalıdır.
Ölkələr üzrə açıklanan maliyyə paketleri (UDM nisbəti,%)
Ölkələr
1
Çin
G. Koreya
Rusiya
ABD
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2008
2
0,4
1,1
0
1,1

2009
3
3,1
3,9
4,1
2

2010
4
2,7
1,2
1,3
1,8

G.Afrika
Kanada
Almaniya
Meksika
1
Yaponya
Fransa
Hindistan
Türkiyə
Brаzilya

1,7
0
0
0

1,8
1,9
1,6
1,5
2

0,3
0
0,6
0
0

1,7
2
3

2,4
0,7
0,6
0,8
0,6

4
1,8
0,8
0,6
0,3
0,8

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul
edilmiş mühüm pul siyasəti və makro – prudensial idarəetmə
qərarları aşağıdakı kimi olmuşdur:
14. Oktyabr 2008- ci il.
•Uçot dərəcəsi 15%-dən 12%-ə endirilmiş, faiz dəhlizinin
yuxarı həddi 20%-dən 17%-ə salınmışdır;
•Milli və xarici valyutada öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat
normaları 12%-dən 9%-ə, bankların xarici öhdəlikləri üzrə
məcburi ehtiyat norması 5%- dən 0%-ə endirilmişdir. Bununla
bank sisteminə 220 mln. manat likvidlik verilmişdir.
• Həm manat, həm də xarici valyutada məcburi ehtiyat
normalarının ortalama müddəti 1 ayadək uzadılmışdır.
31. Oktyabr 2008 ci il
•Uçot dərəcəsi 12%-dən 10%-ə endirilmişdir;
•Faiz dəhlizinin yuxarı həddi 15%, aşağı həddi isə 1%
müəyyən edilmişdir;
1.12.2008.
•Uçot dərəcəsi 10%-dən 8%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi
13%-ə endirilmişdir;
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•Milli və xarici valyutada öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat
normaları 9%-dən 6%- ə endirilmişdir. Bununla bank sisteminə
125 mln. manatlıq likvidlik dəstəyi verilmişdir.
1.02.2009.
•Uçot dərəcəsi 5%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 10%-ə
endirilmişdir;
•Milli və xarici valyutada öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat
normaları 6%-dən 3%- ə endirilmişdir. Bununla bank sisteminə
135 mln. manatlıq likvidlik dəstəyi verilmişdir.
10.02.2009
•Mərkəzi Bank tərəfindən valyuta svopu əməliyyatlarının
aparılmasına başlanılmışdır.
02. Mart 2009.
•Uçot dərəcəsi 3%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 8%-ə
endirilmişdir;
•Milli və xarici valyutada öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat
normaları 3%-dən 0, 5%-ə endirilmişdir. Bununla bank sisteminə
111 mln. manatlıq likvidlik verilmişdir.
25. May.2009.
•Uçot dərəcəsi 2%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 7%-ə
endirilmişdir.
Pul Siyasəti alətlərinin dərəcələri üzrə qəbul edilmiş qərarlar

14.10.08
31.10.08
01.12.08
01.02.09
01.03.09
244

Yuxarı
həddi
17%
13
13
10
8

Faiz dəhlizi
Uçot
Aşağı həddi
dərəcəsi
12%
3%
8
1
8
1
5
1
3
1

Məcburi
ehtiyat
norması
9%
6
6
3
0.5

25.05.09

7

2

1

0.5

Pulsiyasətiilə bağlı digərişlər
MərkəziBankınyenidənmaliyyələşdirmə
əməliyyatları
aktivləşdirilmiş və 2009-cuilin 7 ayındaAMB-ninkreditportfeli 3.5
dəfə artmışdır.
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentinin 9 iyul 2009cuiltarixliFərmanı
ilə
MərkəziBankınpulsiyasətivə
banksisteminintənzimlənməsisahəsindəkisiyasətinin
çevikliyiniartıaran“AzərbaycanRespublikasınınMilliBankı
haqqında” AzərbaycanRespublikasınınQanununadəyişikliklərvə
əlavələrqüvvəyə
minmişdir.
Dəyişikliklərə
görə
MərkəziBankartıqdahauzunmüddətə
və
müxtəlifvalyutalardabanklarakreditlər,
ocümlədənsubordinasiyakreditləriverə bilər. EynizamandaMərkəziBankrealsektorundəstəklənməsiməqsədilə dövlətzəmanəti əsasındabankları kreditləşdirməkhüququnamalikdir.
Yeniqanunvericibazanı əsasgötürərəkAMB-də 28 iyul 2009cuiltarixində “AzərbaycanRespublikasınınMərkəziBankı tərəfindənbanklarakreditlərinverilməsiqaydaları”təsdiqolunmuşdur.
Busənəddə pulsiyasətininhəyatakeçirilməsi, maliyyə sabitliyinintəminolunması, kapitaladekvatlığı probleminintənzimlənməsi, habelə dövlət əhəmiyyətlilayihələrinmaliyyələşdirilməsiməqsədilə müxtəlifmüddətlərə kreditlərinverilməsiqaydaları öz
əksinitapmışdır.
Daxilimaliyyə bazarlarınıninkişafınındəstəklənməsiistiqamətində
MərkəziBankıniştirakı
ilə
MütəşəkkilBanklararası
KreditBazarındatəminatsistemiyaradılmışdır.
Maliyyə sabitliyininqorunması ilə bağlı qərarlar
1. Aktivlərintəsnifatdərəcələrisərtləşdirilmişdir:
- Nəzarətaltındaolanaktivlər 6%-dən 10%-ə qaldırılmış
(30.04.08);
245

- Qeyri-qənaətbəxş aktivlər 25%-dən 30%-ə yüksəldilmiş
(30.04.08);
- Təhlükəliaktivlər 50%-dən 60%-ə artırılmışdır (30.04.08).
2.Daşınmaz əmlaklatəminataqarşı tələblər 120%-dən 150%ə artırılmışdır.
(30.04.08).
3.Subordinasiyaborclarınınməcmukapitaldaiştirakı
məhdudlaşdırılmış
(18.02.08):
- Subordinasiyaborcununmaksimalməbləğibirincidərəcəlikapitalın
50%-Ihəddində müəyyənedilmişdir.
4.
İpotekakreditlərininriskdərəcəsi50%-dən
100%-ə
artırılmışdır (18.02.08).
5. "BanklardakreditlərinverilməsiQaydaları"nadəyişikliklərlə
borcalanınmaliyyə vəziyyətininvə onunkreditiqaytarmaqabiliyhəmçininborcalanınfəaliyyətinə
yətininqiymətləndirilməsinə,
daimimonitorinqə və bütövlükdə kreditportfelininkeyfiyyətinə
nəzarətolunmasınadairtələblərgenişləndirilmişdir.(18.11.08)
6.
Açıqvalyutamövqeyininhesablanması
metodikası
təkmilləşdirilmiş, ocümlədən, balansdankənarhesablar üzrə
dəqiqləşdirilmələraparılmış,
mövqelərinhesablanmasındabankmetalları
ilə
aparılan
əməliyyatların əksetdirilməsinə başlanılmışdır. (17.12.08)
7.
“Kredit
əməliyyatları
üzrə
faizlərinhesablanmasınındayandırılması
haqqındaQaydalar"adəyişikliklərlə
“faizlərihesablanmayan”
kreditlər
üzrə
müştərininödənişlərihesabınaborctələblərinin
ödənilməsinövbəliyinə yenidənbaxılmışdır. (17.12.08)
8. Banklarınvə sığorta şirkətlərininkapitalizasiyayayönəldiləcəkmənfəətimənfəətvergisindənazadolunmuşdur.(01.01.09 tarixindənqüvvəyə minmişdir).
9.
Qorunan
əmanətlər
üzrə
illikfaizdərəcəsilimitinintəminedilməsində çevikliktəminedilmiş,
qorunan əmanətlər üzrə maksimalməbləğ 6000 manatdan 30000
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manatadəkartırılmııdır. (08.05.09) Faizdərəcəsi 15%-dəkolan
əmanətlərsığortasisteminə daxiledilmişdir. (10.06.08)
ilə
200910.
MərkəziBankıntəşəbbüsü
cuiliniyunayındanipotekakreditləşməsibərpaolunmuşdur.Bununpsixo
lojivə fizikitəsiriilə daşınmaz əmlakbazarı sonikiaydacanlanmışdır.
İpotekakreditləşməsitikinti, bankişi, sığorta, qiymətləndirmə
fəaliyyəti,
rieltorvə
notariusxidmətləri,
habelə
qiymətlikağızlarbazarındaiqtisadifəallığı
bilavasitə
artırmış,
əmlakbazarındaqiymətləristabilləşdirmişdir.
Qiymətlərinstabilləşməsi
öznövbəsində
bankkreditləriningirovtəminatınındəyərsizləşməsininqarşısını almışdır.
11. AzərbaycanRespublikasınınMərkəziBankı nəzdində
AzərbaycanİpotekaFondununburaxdığı
təminedilmiş
qiymətlikağızlar üzrə riskdərəcəsi 0% təyinolunmuşdur.
(17.06.09)
12. AzərbaycanRespublikası Prezidenti 7 avqust 2009cuiltarxində
dövlətmülkiyyətində
olanmaliyyə
institutlarınanəzarətigücləndirməyinəzərdə
tutan“Nizamnamə
kapitalındadövlətə
məxsussəhmlərolanbanklarınvə
bankolmayankredittəşkilatlarınınidarə edilməsində dövlətiniştirakı
qaydası haqqında”Fərmanvermişdir.
13. Banklarda risklərin idarə edilməsi sistemləri təkmilləşdirilmişdir. Bu məqsədlə banklarda risklərinin monitorinqi gücləndirilmiş, risklərin idarə edilməsi sistemlərinin qiymətləndirilməsi üzrə xüsusi metodologiya əsasında reytinqlər verilmiş, zəifliklərin aradan qaldırılması üzrə tədbirlər planı hazırlanıb və onun
icrasına başlanılıb.
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IV BÖLMƏ. FİNANS BAZARI: PUL VƏ
KAPİTAL BAZARI
FƏSİL 40. FİNANS BAZARININ STRUKTURU
Fond təklif və tələbi arasındakı axınları nizamlayan
qurumlar, axını saxlayan finans alətləri və bunları nizamlayan
hüquqi və idari qaydaların mövcud olduğu və finans alətlərinin
doğrudan və ya dolaylı olaraq, fond transfer əməliyyatlarının
gerçəkləşdiyi bazarlara "Finans bazarları" adı verilmiş və
finans bazarları tərkibinəpul və kapital bazarları daxildir.
Finans bazarlarınıçeşidliyinə görə qruplaşdırmaq
mümkündür:
1) bu bazardan faydalananlar baxımından: iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmişölkələrdə fond tələb etmək üzrəşəxslər,
şirkətlər, mərkəzi hökümət, bələdiyyə idarələri, xarici
sərmayədarlar kimi 5 çeşid yatırımçı gəlir. Şirkətlər kapital
bazarına istiqraz vəşirkətin səhmlərini satmaq üçün gəlirlər.
2) alətin tipi: borcа və ya капитала эюря, йяни istiqraz və
aksiya;
3) alətin müddəti: bir ilədək aşağı müddətli, 5-10 ilədək
ortamüddətli və daha uzunmüddətli alətlər;
4) mərkəzləşmə dərəcəsi: bəzi bazarlar regional, bəzi
bazarlar ölkəəhəmiyyətlidir. Buraya ölkənin hər yerindən təklif
və tələb gələ bilir;
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5) Ы və II bazarlar. ЫЫ Bazardakıəməliyyatların çoxu daha
öncə bazara çıxarılan alətlərin investorlar tərəfindən alqısatqısıdır, yeni fondlar saxlanması deyildir. Bunlara II işləmlər
deyilir. Aksiya və istiqraz bazarlara çıxarılarkən, bunlar ilk
bazara gəlir və ilk satış orada aparılır. Bunları satın alanlar
satmaq istədikləri zaman II bazara gəlirlər.
Müddətindən asılı olaraq finans bazarı pul bazarı və
sərmayə bazarı kimi iki yerə bölünür:
1) Pul bazarı qısa fond təklifləri ilə qısa müddətə olan
fond tələblərinin qarşılaşdığı bir bazardır. Ümumiyyətlə,
qısamüddətli fondlar hüquqi və fiziki şəxslərin dövriyyə
vasitələrinə olan ehtiyaclarıüçün tələb olunur.
2) Sərmayəbazarı uzunınüddətli fond təklifləri ilə uzun
müddətə olan fond tələblərinin qarşılaşdığı bir bazardır.
Burada uzunınüddətli fondlar satılır və alınır. Uzunınüddətli
fondlar sonradan hüquqi şəxslərin amortizasiya ayırmalan və
mənfəətləri hesabына ödənilir.
Qısa müddətli fond təklif və tələbinin bir araya gəldiyi
bazarlara "pul bazarları" (money markets) deyilir. Diqqət
edilməsi lazım gələn ən önəmli nöqtə, bu bazarın qısamüddətli
fondlardan təşkil edilməsidir. Burada göstərilən müddət,
prinsipcə, bir ildən yuxarı ola bilməz.
Banklar pul bazarlarında fəaliyyət göstərən ən önəmli
qurumlardır. Kommersiya banklarının mənbələrini təşkil edən
əmanətlər qısamüddətli olduğu üçün bankların satdıqları
fondlar da (kreditlər) qısamüddətli olmaqdadır. Pul bazarı
alətləri sırasına hökümətlərin ixrac etdiyi xəzinə bonoları
dövlət istiqrazları, özəl sektor qurumlarının ixrac etdiyi xəzinə
bonoları, dövlət istiqrazları, özəl sektor qurumlarının ixrac
etdiyi finansman fondları, bankların ixrac etdiyi depozit
sertifikatları, repo anlaşmaları daxil edilə bilir.
Pul bazarında əldə edilən fondlar şirkətlərin finansmanında istifadə edilir.Bu bazarda şirkətlərin gerçəkləşdirilməsində istifadə edilən alətlər isə ticari sənədlər vəəmanətlərdir. Pul
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bazarında gerçəkləşdirilən əməliyyatlarda müddət qısa, risk və
faiz nisbətləri aşağıdır.
Orta və uzun müddətli fond təklif və tələbinin bir araya
gəldiyi bazara "kapital bazarları" adı verilir. Kapital bazarını
pul bazarından ayıran ən əsas xüsusiyyət orta və uzunmüddətli (bir ildən çox olmaq şərti ilə) fondlardan meydana gəlməsi və bu fondların şirkətlərin сабит сярмайя qarşılanmasında
istifadəsidir. Qaynaqlar pul bazarlarındakı kimi yığım olub,
alətləri isə aksiya və istiqraz kimi qiymətli kağızlardır. Bu
bazardakıəməliyyatlarda müddət uzun, risk və faiz nisbətləri
də aşağıdır.
Uzunmüddətli fond ehtiyaclarının qarşılaşdığı sərmayə
bazarlarının ən təməl iki aləti isə istiqrazlar və aksiya
sənədləridir. Şirkətlər finans bazarından 2 şəkildə qaynaq əldə
etmək imkanına malikdirlər. Ən çox istifadə olunan metod
borc aləti (bono kimi) ixrac etməkdir. Bu alətlə firma borc alətini (bonoyu) alan quruma, məlum bir ödəmə zamanında
(müddət sonunda) məlum bir gəlir ilə birlikdəəsas pulu
ödəməyi öhdəlik edir. Borcun müddət sonu bir ildən az isə
"qısa müddətli", bir illə on il arasında ödəmə tarixi olan bonolara "orta müddətli", müddəti on ildən daha uzunüddətli
qiymətli kağızlara isə "uzunmüddətli" bonolar дейилир. Şirkətlərin cəlb edə biləcəkləri başqa bir finans mənbə aləti səhmlərdir.
Səhm olan qurum və ya fərd, səhmi çıxaran şirkətə ortaq olmaqdadır. Şirkət il sonunda mənfəət əldə etməsi halında səhmиdarlara "divident" verir. Səhmləri bono və ya istiqrazdan
ayıran ən önəmli xüsusiyyətlər: səhmlərin müddətinin olmaması və ya müəyyən edilmiş olan bir gəlir nisbətinə sahib olmamasıdır.
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FƏSİL 41. KAPİTAL BAZARININ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ, NÖVLƏRİ, FUNKSİYALARI
Sərmayə bazarı orta və uzunmüddətli fond təklif və
tələbinin qarşılaşdığı bazardır. Kapital bazarının tipik xüsusiyyəti
və pul bazarından ayrıldığıən başlıca əsası bu bazarın uzunмцddətli fondlardan meydana gəlmiş olmasıdır. Kapital bazarından
saxlanan fondlar daha çox şirkətlərin bina, avadanlıq kimi olan
vəsaitlərinin finansmanında istifadə edir.Qısaca, desək, kapital
bazarından saxlanan fondlar sabit sərmayə ehtiyacının ödənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Kapital bazarını müxtəlif meyarlara görə qruplara ayıra
bilərik:
1) qiymətli kağızların ilk dəfə bazara çıxıb-çıxmadığına
görə:
1.1.биринъи bazar, tədavülə ilk dəfəçıxarılan qiymətli
kağızların əldən-ələ dəyişdirildiyi bazarlardır;
1.2.икинъи bazar - kapital bazarlarına daha öncəçıxarılmış və
hələ də tədavüldə olan qiymətli kağızların alınıb-satıldığı
bazarlardır.
2) bazarların təşkilatı vəziyyətlərinə görə:
2.1 təşkilanlandırılmış kapital bazarı, yəni qiymətli kağızların alqı və satqısı birjalarda aparılır;
2.2 sərbəst kapital bazarı, yəni müəyyən məkanı olmayan
bazarlardır.
3) ölkə miqyasında olub-olmamasına görə:
3.1ölkə səviyyəsində kapital bazarı;
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3.2 bölgə miqyaslı kapital bazarı.
4) qiymətli kağız çeşidlərinə görə:
4.1özəl sektora aid aksiya və istiqrazların bazarı;
4.2 dövlətə aid istiqraz və xəzinə bonolar bazarı.
Капитал базарынын funksiyaları aşağıdakılardır:
1. yığımların industrial sektorlara axımını təmin edir;
2. aksiyaların dəyərinə uyğun olaraq şirkət menecmentinin
fəaliyyətinə qiymət vermək olur.
Sərmayə
bazarında
fondlar
qiymətli
kağız
müqabilindəəldən-ələ dəyişdirildiyinə görə, fond sahibləri bu
sənədləri iki formada satın ala bilirlər: ya ilk ixracdan, ya da
ikinci əldən.
Məhz bu səbəbdən kapital bazarı iki hissədən ibarətdir:I
bazar: yığım sahibləri istiqraz və aksiya kimi haqq təmsil edən sənədləri bilavasitə ixrac edən qurumların və ya bunları ixraca
vasitəçilik edən qurumlardan ala bildikləri hallarda I bazardan
(primary market) söhbət gedə bilər. I bazarda ən önəmlisi
qiymətli kağızların ixracdan alınmasıdır. Arada bir vasitəçi
qurumun olması bu alışın I bazarda gerçəkləşməsinə maneçilik
törətməz. II bazarda qiymətli kağızları ixracdan alanlar bunları
pula çevirmək istədikləri təqdirdə, sonsuz müddətli sənədlərdə
(aksiyalarda) heç bir zaman, orta və uzunınüddətli sənədlərdə
(istiqrazlarda) müddətindən əvvəl, bunları ixrac edən qurumlara
müraciət edə bilməzlər.II bazar bu durumdakı qiymətli kağızların
pula çevrilməsini saxlayan bazardır və qiymətli kağızların likvidliyini artıraraq I bazara tələb yaradır, onun inkişafını təmin edir.
Bu baxımdan, kapital bazarında II bazar I bazar qədər önəmlidir. İnkişaf etmiş bazarlarda II bazarın iş həcmi I bazardan
dəfələrcə böyükdür. II bazarın ən yaxşı təşkilatlanmış bölümü
qiymətli kağız birjasıdır.
I bazarda uzunmüddətli fondların yığım sahibindən şirkətlərə transferi prosesi ortaya çıxır və I bazarda istiqraz və aksiya
satışları sonuncuda şirkətin strukturuna təzə pul halında yeni sərmayə daxil edir. Ancaq II bazarda əldən-ələ dəyişdirilən qiymətli
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kağızlar fondları istifadə edənlərdən çoxdur. II bazardakılar öz
aralarında qiymətli kağızları alıb-satırlar.
Artıq burada alınıb-satılan şey sərmayə fondları deyil, bir
neçə qiymətli kağızlardır. Qiymətli kağız bazarında tələb
faktoruna təsir edən amillər aşağıdakılardır:
1.Ümumi pul miqdarı;
2.Xalqın yığım imkanları;
3.Yığım meyli;
4.Sosial sığorta fondları sığorta şirkətləri;
5.Pensiya fondları;
6.Sosial müdafıə fondu.
Yuxarıdakı amillər inkişaf etdikcə, bazarda qiymətli
kağızlara tələb də artır. Qiymətli kağız bazarındakı təklif
qaynaqlarına aşağıdakılar aiddir:
1. yeni qurulan səhmdar şirkətlər;
2. mövcud şirkətlərin xalqa açılması;
3. xalqa açıq mövcud şirkətlərin sərmayə artımı.
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FƏSİL 42. QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ
ТЯСНИФАТЫВЯ FUNKSİYALARI
Qiymətli kağızlar bazarının bir sıra fiınksiyaları vardır ki,
onlan şərti olaraq iki qrupa bölmək olar:
1) ümumi bazar funksiyaları - hər bir adi bazara xas olan;
2) xüsusi funksiyalar - bu funksiya onu digər bazarlardan
fərqləndirir.
Ümumi qiymətli kağızlar bazar fünksiyalarına aşağıdakılar
aid edilir:
1.Kommersiya
funksiyası
bazarda
görülən
əməliyyatlardan gəlir əldə etmək funksiyası;
2.Qiymət funksiyası;
3.Иnformasiya funksiyası - bazarın ticarət obyektləri və
onun iştirakçıları haqqında olan bazar məlumatlarının bazar iştirakçılarıüçün hazırlanması vəçatdırılması;
4.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.
Qiymətli kağızlar bazarının xüsusi fünksiyalarına isə
aşağıdakıları aid etmək olar:
1.Yenidən bölüşdürülmüş funksiya;
2.Qiymət və finans risklərinin sığortası funksiyası.
Qiymətli kağızlar bazarının strukturunda əsas 2 bazar
götürülür:1.) Qiymətli kağızların birinci bazarı; 2.)Qiymətli kağızların ikinci bazarı.
Birinci bazara şirkətlər və bələdiyyə orqanları tərəfindən ilk
ixrac edilmiş qiymətli kağızlar çıxarılır. Birinci bazarda
istiqrazlar və aksiyalar kimi qiymətli kağızlar almıb-satılır.
Birinci bazarın юзяллийи qiymətli kağızların ixracdan satın alınmasıdır. Birinci bazardan alınan qiymətli kağızlar ikinci bazarda
satıla bilər, yeni əl dəyişdirilə bilər. İkinci bazar qiymətli
kağızların hər an pula çevrilməsini saxlayan bazardır. İkinci
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bazar qiymətli kağızların likvidliyini artıraraq birinci bazara
tələbi artmr 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 bazarının likvidliyini
və onun tənzim olunmasını təmin edir. Fond birjası qiymətli
kağızların bazar qiymətini müəyyən edir, qiymətli kağızlara olan
tələb və təklif arasında tarazlığıəks etdirməklə həmçinin onlar
haqqında lazımı informasiyanın yayılmasını təşkil edir.
Qeyri-birja bazarında qiymətli kağızlar birjada qeydiyyatdan keçmir. Qeyri-birja bazarı avtomatlaşdırılmışşəkildə fəaliyyət göstərir ki, bu da alıcılara və satıcılara qiymətli kağızların cari
qiymətlərini izləmək imkanı verir.
Üçüncü bazar qeyri-birja bazarıdır ki, burada qiymətli
kağızların alqı-satqısı vasitəçilər tərəfindən qeydiyyata alınaraq
yüksək komisyon məbləği tələb olunur.
Dördüncü bazar və yaxud da kompüterləşdirilmiş bazar.
Bazar dördüncü bazarın əsasında aksiyaların elektron ticarət
sistemi sistemi fəaliyyət göstərir. Bu bazar investorlara sazişləri
güclü kompüter sisteminin vasitəsilə imzalamaq imkanı verir ki,
burada da birjaya toxunmadan böyük komisyon xərclərinə qənaət etmək olar. İnvestor istənilən vaxt şəbəkə vasitəsiləöz istədiyi
qiyməti fayla göndərir vəəgər qarşılıqlı təklif alınarsa, sövdələşmə
baş tutmuş hesab olur.
Ərazi meyarına görə qiymətli kağızlar bazarının aşağıdakı
növləri vardır: regional; milli və qlobal.
Qiymətli kağızlar bazarı işlədilən ticarət "texnologiyasına"
görə aşağıdakı növlərə bölünürlər:
1. Kassa bazarları;
2. Təcili bazarlar;
3. Auksiyon bazarları;
4. Diler bazarları.
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Əgər maraqlı tərəflər öz qiymətli kağızlarını təcili alıbsatmaq istəyirlərsə, onda onlar kassa bazarlarından istifadə
edirlər. Bu bazarda sövdələşmələr 12 gün ərzində həyata keçirilir.
Auksion bazarları aşağıdakı bazarlarıözündə birləşdirir:
1. Sadə auksion bazarları;
2. Holland auksion bazarları;
3. Иkili auksion bazarları;
4. Onkol bazarları;
5. Fasiləsiz auksion bazarları.
Sadə auksion bazarlarıəsasən fond alətlərinə qarşı yüksək
alıcılıq tələbi olduğu zaman işləyir və satıcı monopoliyası yaranır.
Burada ən yaxşı vəziyyətdə satıcılar olurlar ki, alıcılar həmin
qiymətli kağızın alınmasıüçün yüksək qiymətlər verirlər.
Holland auksion bazarları bu bazarın fəaliyyəti alıcıların
ərizələrinin əvvəlcədən yığılması vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Bundan sonra isəərizələr emitent və ya vasitəçilər tərəfindən
qiyabi analiz edilir və son olaraq bu qiymətli kağızları almaq
istəyən alıcıları razı salacaq qiymət müəyyənləşdirilir.
İkili auksion bazarlarının sadə auksion bazarlarından fərqi
odur ki, burada çoxlu sayda alıcılar və satıcılar iştirak edirlər ki,
onlar burada öz qiymətli kağızlarını alıb-satmaq hüququnu
qazanmaq üçün öz aralarında yarışırlar.
Qnkol bazarlarından isə qiymətli kağızlara olan tələb və
təklifin təmərküzü tələb olunan səviyyəyəçatmadıqda istifadə edilir. Onkol ticarət sistemində müəyyən vaxt ərzində qiymətli kağızların alınıb-satılmasıüçün sifarişlər yığılır. Sonra sifarişlər içindəən yüksək qiymət verən ərizəyəüstünlük verilir. Bundan sonra
əgər müxtəlif ərizələrdə qiymətli kağızların alınıb satılmasına eyni qiymətlər göstərirlərsə, bunlann içində həcmi böyük olana
üstünlük verilir. Qərb ölkələrində onkol bazarlarıəsasən fond
birjalarında geniş yayılmışdır.
Fasiləsiz auksion bazarlarının əsasən fərqi ondan ibarətdir ki,
bu bazara qiymətli kağızların alınıb-satılması haqda ərizələr daxil
olduqda tez bir zamanda həyata keçirilir. Əgər daxil olmuş
sifarişlər şəxsi razı salmırsa, ərizəni verən tərəf ya qiymət şərtlərini
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dəyişə bilər, ya da ki onun təzədən icra edilməsini qeydiyyatdan
keçirib icrasını gözləyər. Fasiləsiz auksion bazarının iş mexanizmi
sazişi bağlayan hər iki tərəfin razı salınmasına yönəldilmişdir.
Diler bazarıbirjadan kənarda fəaliyyət göstərir və qiymətli
kağızlar bazarında mühüm yer tutur. Öz şəxsi hesabına fond
alətlərini almaq və satmaq imkanına malik olan şəxs diler
bazarını təşkil edə bilər. Dilerlərin qiymətli kağızların alqısatqısında rəsmən elan etdikləri elan bütün investorlarla
imzalanan sazişlər zamanı qüvvədə qalmalıdır. Diler rəsmən elan
etdiyi sazişin şərtlərindən yayına bilməz.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün bazarlar müəyyən faktorlar
əsasında yaradılır və bu bazarların hamısının yeganə məqsədi
gəlirlərini maksimum səviyyəyə qaldırmaq vəöz təsir gücünü
artırmaqdır. İnvestor bütün bu bazarları analiz edərək öz
qiymətli kağızını hansı bazarda satacağına qərar verir. Əlbəttə,
hər bir investor özünə sərf edəcək bazarı seçəcəkdir. Bütün bu
bazarların funksiyaları və vəzifələri normativ aktlarda
göstərilmişdir.
Qiymətli kağız bazarları qiymətli kağızların təklif və tələbinin qarşılaşdığı bir bazar olub, yığımlara hərəkət qazandırır, sərmayənin mülkiyyətini geniş xalq kütləsinə yayır, iqtisadiyyatda
barometr vəzifяsi görür, sənayedə struktural dəyişikliyi asanlaşdırır, bazarda tək qiymətin təşkilini saxаlyır, bazarda təminat işlərini yerinə yetirir, ictimai uzlaşmanı saxlayır və iqtisadi sosial
baxımdan önəmli bir yer təşkil edir.
Qiymətli kağız bazarları yığımlara hərəkət qazandırан,
qiymətli kağız təklif və tələbinin qarşılaşdığı alıcı və satıcıların
alqı-satqıəməliyyatların gerçəkləşdirdiyi, şəxsi və qurumların
iştirakçılarının yer aldığı bazarlardır. Qiymətli kağız bazarları
yığım sahibləri, investorlar, bunlar adına əməliyyat aparan vasitəçi qurum və fərdlər, sadəcə qiymətli kağız satışı aparanlar kimi
dəyişik mənfəət qruplarının ehtiyaclarınıən uyğun şəkildə
qarşılamaq məqsədi дашыйыр.
Beləliklə, fond ehtiyacı olan və bu səbəbdən də, qiymətli
kağız ixrac etmək istəyən şirkətlər ilə fond çoxluğu axtaranları
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sabit bir məkanda bir araya gətirən və gerçəkləşdirilən əməliyyat
iki tərəfdə mənfəət saxlar. Fond ehtiyacı olan şirkətlər qiymətli
kağız ixrac edərək ucuz yollа fond əldə etdikləri kimi, yığımları
olub bunu dəyərləndirmək istəyənlər dəözlərinəən uyğun vəən
yüksək gəliri saxlama planışəklində dəyərləndirmə imkanıəldə
edir. Göründüyü kimi, qiymətli kağız bazarları qiymətli
kağızların lazımi anda pula çevrilməsini, yəni likvid duruma
gəlməsində vasitəçilik rolunu üzərinə götürür.
Bu xüsusiyyətilə bazarda əməliyyat görən bütün iştirakçılar
fayda əldə etmiş olurlar. Qısaca desək, qiymətli kağız bazarları
bu bazarlarda yer alan investorların likvid ehtiyacını qarşılayır və
fond çoxluğu olanların bu fondları səmərəli və sürətli bir şəkildə
dəyərləndirərək yatırıma dönüşdürülməsinə imkan saxlayır.
Birjanın bir başqa önəmli funksiyası sərmayənin mülkiyyətini geniş xalq kütləsinə yaymaqdır. Şirkətlər qiymətli kağızları
Fond Birjasındakı listinqdən keçirməklə, şirkətin milli və beynəlxalq səviyyədə tanıтma imkanınıəldə edir.
Ümumiyyətlə, qiymətli kağızlar bazarı orta sinfin təşkilinə
və güclənməsinə təsir edir. İnkişaf etmişölkələrdəki xalq
kapitalizmi bu şəkildə gerçəkləşmişdir. Birjada yüzlərcə aksiya və
istiqraz funksiyalaşdığından, bunların qiymətləri ani anda
yayımlanır. Qiymətli kağızlarıçıxaran şirkətlər, davamlı bir imtahan və dəyərləndirmə altında olurlar. Beləliklə, mikrobazada
ölkənin barometri vəzifəsini görürlər. Qiymətli kağızlara olan
təklif və tələbə görə qiymət hərəkətləri davamlı olaraq dəyişir.
Lakin qiymətli kağızların qiymətinə təsir edən ясас амил, bunları
ixrac edən şirkətlərin finans strukturlarındakı güclülük və mənfəət durumlarıdır.
Şirkətlərin göstərmiş olduğu yüksək performans, qiymətli
kağızlara olan tələbi artırdığından, nəticədə qiymətlər də artır.
Bu göstərici şirkət səhmdarlarıüçün çox yararlı və faydalıdır.
Hətta, səhmlərin orta performansını göstərən indeks ölkənin
ümumi iqtisadi durumu haqqında мялумат verir və bundan
istifadə edərək gələcəyə yönəlik proqramlar hazırlamaq mümkün
olur. Hər hansı bir şirkətin qiymətli kağız bazarında dəyər
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qazanması və ya itirməsi, şirkəti performans ve güvənirliyinin ən
önəmli göstəricisidir.
Bütün alıcı və satıcıların qiymətli kağız bazarlarında
qarşılaşması qiymətli kağızların vahid bir alış və satış qiymətinin
meydana gəlməsini təmin edir. Bilindiyi kimi, vahid bir qiymət
tam rəqabət olan bazarlarda meydana çıxır.
Birja bülletenləri vasitəsiləölkənin və dünyanın hər tərəfinə
bazarda müəyyənləşmiş qiymət vərəqəsi göndərilir. Bu yolla
qiymətli kağızlarla maraqlananlar üçün qiymətdə aldanma
hadisələrinin qarşısı alınır.
Təşkilatlandırılmış qiymətli kağız bazarında hər istəyən
şirkətin öz aksiyasını satması mümkün deyildir. Listinqdən keçə
bilmələri üçün qiymətli kağızlar üzrə komitənin müəyyən etdiyi
şərtləri yerinə yetirmək məcburiyyəti vardır. Bununla, birjada
qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə məşğul olanlara təminat verilir.
Qiymətli kağız bazarları sənayeçilər ilə kiçik yığım sahibləri arasındakı körpü vəzifəsini həyata keçirir.
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FƏSİL 43. FOND BİRJASI
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 tərs
yönlü 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 aksiya və istiqraz kimi гиймятli
kağızlar bilavasitə iqtisadi dəyər olmayıb, iqtisadi dəyərləri
təmsil edən sənədlərdir.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 münasibətlərinin inkişaf etməsi
olmuşdur. İlk dəfə birja anqlosaks dövlətlərində meydana gəlmişdir.
Fond birjası, müstəqil olaraq, fəaliyyət predmeti qiymətli
kağızlar üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların bazar
qiymətlərinin müəyyən edilməsi, kağızlara olan tələb və təklif
arasında tarazlığıəks etdirən, həmçinin onlar haqqında lazımi
informasiyanın yayılması, qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının
yüksək peşəkarlıq səviyyəsini nümayiş etdirmək üçün şərait
yaradılması olan təşkilatdırFond 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 olmaqla, digər fəaliyyət
növləri ilə məşğul ola bilməz. Fond birjasının nizamnaməsinin,
onun ticarət qaydalarının pozulması və fond birjasının digər daxili
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sənədlərinin pozulması zamanı cərimələr müəyyən edilir. Fond
birjasının üzvlərinə aid olan daxili normativ aktlar fond birjası
tərəfindən onun üzvlərinin təklifləri nəzərə alınmaqla müstəqil
müəyyənləşdirilir.
Fond birjasının beşəsas funksiyası vardır:
1) likvidlik ehtiyaclarını qarşılamaq;
2) alıcıları-satıcıları qiymətli kağızların alqı-satqısını etmək
üçün bir məkanda qarşılaşdırmaq;
3) qiymətli kağızların real kursunu müəyyən etmək;
4) kapitalın bir sahədən digər sahəyə axынını təmin etmək;
5) real bazarın yaradılmasına xidmət etmək.
Yeni qurulan hər hansı bir birja həmən bir çalışma tempi
göstərməz, bir müddət özlərini və təmsil etdiyi investisiya sahələrini xalqa tanıtmaq məcburiyyətindədir. Bu tanıtma yavaş-yavaş
gerçəkləşdikcə birjaya qarşı xalqda bir güvən yaranmağa
başlayır.
Fəaliyyətə keçmə artan bağlılığın yetərli bir səviyyəyəçıxması ilə birjada ilk əməliyyatlar görülür. Lakin bunların miqdarı
azdır, birjada investisiya qoyanlar zamanla qazanclıçıxdıqlarını və
investisiyaların uzun müddətdə digər alətlərindən daha verimli
olduğunu gördükcə yatırımlarını artırırlar. Buna paralel olaraq
qiymətlər yüksəlməyə başlayır. Qiymətlərin yüksəlməsilə isə hər
kəs qazanır. Tələb bir az daha artır. Birjada mənfəətəldə edildiyini
görən və duyan hər kəs birjaya qaçmağa başlayır.
Xalqın səhmlərə yönəlik tələbini dayandıracaq, ya da
bazara birdən-birə bol aksiya tökülməsinə yol açacaq hər hansı
bir olay buna yetər. Məsələn, yüksələn qiymətləri satışa keçmək
üçün yetərli görən və hər kəsdən öncə davranmaq istəyən bir
böyük portfel sahibi (bank holdinq, investisiya fondu və s.) birdən böyük miqdarda satışa keçir. Adətən, bunu görən başqaları
da satışa başlayır. Nəticədə satış artır vəpanika başlayır.
Panikanın başlaması iləöncə qiymətlər sürətlə aşağı düşür.
Daha sonra, alıcı olmadığıüçün iş həcmi də azalır. Azalma nə
qədər davam edir?
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Qiymət və iş həcmindəki azalma başlanğıc nöqtəyə qədər
azalmaz və bu nöqtədən az və ya çox ola bilər. Həmin nöqtədə
bazarda qiymətlər sabitləşirmi? Təbiidir ki, yox. Xatırladılan on
kritik nöqtədəмцзакиря başlayır və satıcılar artıq satmaqdan əl
çəkirlər. Beləliklə, yeni bir təklif-tələb tarazlıgı meydana çıxır və
qiymətlər sabitləşir.Bazar bu təcrübədən zərər görür, həm dəйеткинляшмишşəklə düşür. Artıq səhmlərin sonsuzadək yüksəlməyəcəyi və düşərkən də sıfıra qədər enməyəcəyi öyrənilmişdir.
Birjalar yalnız iqtisadi həyatı deyil, bütün sosial siyasətin
barometridir. İqtisadi olaylar, faktorlar və göstəricilər qədər,
hətta onlardan daha çox sosial-siyasət və sosial-psixoloji dəyişmələr дя birjaya təsir edir.
Bazar iqtisadiyyatının апарыъы институтларындан biri olan
birjaların iqtisadiyyata эюстярдийи xidmətlər aşağıdakılardır:
1. Likvid saxlama fiınksiyaları;
2. Bazarda vahid qiymət təşkil etmə funksiyası;
3. Etimad və təminat funksiyası;
4.İqtisadiyyatda barometr funksiyası;
5. Sərmayəyə hərəkətlilik (mobilitə) saxlama funksiyası;
6. Mülkiyyəti geniş xalq kütləsinə yaymaг;
7. Birjanın iqtisadiyyata ялавя малиййя ресурсу газандырмаг
имканы.
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ФЯСИЛ 44. FOND BAZARININ PEŞƏKAR
ИШTИRAKЧLARI
Broker və diler fəaliyyəti. Əvvəllərdə qeyd etdiyimiz kimi,
bazarın fəaliyyət göstərməsi üçün bazara maraq göstərən satıcılar, alıcılar və vasitəçilər olmalıdır. Qiymətli kağızlar bazarında
vasitəçi rolunda, adətən brokerlər və dilerlər çıxış edirlər.
Tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və
ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən hüquqi və ya fiziki şəxs
onun müştərisinin marağına uyğun və onun hesabına qiymətli
kağızlarla mülki hüquqi əqdlərin bağlanması broker fəaliyyəti
hesab edilir.
Qiymətli kağızlar bazarının broker fəaliyyəti ilə məşğul olan
peşəkar iştirakçısı broker adlanır. Broker sifətində həm fiziki
şəxslər, həm də hüquq şəxslər çıxış edə bilərlər. Fond bazarında
peşəkar broker fəaliyyəti müəyyən lisenziya əsasında həyata
keçirilir.
Qiymətli kağızlar bazarında broker və ya broker təşkilatı
kimi fəaliyyət göstərmək üçün aşağıdakı tələblərə cavab vermək
lazımdır:
1. müəyyən edilən minimal kapitala sahib olmalıdır ki,
investor qarşısında maddi məsuliyyət hiss etsin.
2. qiymətli kağızlarla əməliyyatları tam və dəqiq təzahür
edən, işlənib hazırlanmış haqq-hesab sisteminə malik olmalıdır.
Broker və müştəri öz əlaqələrini müqavilələr əsasında qurur.
Broker müştərinin adından və hesabından çıxış edir. Broker
müştərinin tapşırığıəsasında hərəkət edir. Brokerin əsas gəliri
sazişlərin məbləğindən asılı olaraq tutulan komisionlardır.
Çox zaman brokerler öz fəaliyyətinə qiymətli kağızlar
bazarında müştərilərlə məsləhət etməyi də daxil edirlər.
Hüquqi şəxsin müəyyən qiymətli kağızlarının alış və satış
qiymətlərini elan edib, bu qiymətli kağızların elan edilmiş
qiymətlər üzrə alınması və ya satılmasınıöhdəsinə götürməkləöz
adından vəöz hesabından qiymətli kağızlarla alqı-satqıəqdlərinin
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bağlanılması diler fəaliyyəti hesab edilir. Qiymətli kağızlar bazarında diler fəaliyyətini həyata keçirən peşəkar iştirakçı diler adlanır. Brokerdən fərqli olaraq diler qiymətli kağızlar bazarında
hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərini təmsil
edir. Əqdləri də müştərilərin hesabına deyil, öz hesabına yerinə
yetirir. Dilerin gəliri alqı-satqı qiymətləri arasındakı fərqdə olur.
Bazarda operator rolunda çıxış edən diler alqı-satqı qiymətlərini,
alınan və satılan qiymətli kağızların minimal və maksimal saylarını, həmçinin də elan edilən qiymətlərin nə vaxta qədər qüvvədə
qalacağını müəyyən edir.
Qiymətli kağızların və ya onların sertifikatlarının saxlanılması, yaxud uçotu və qiymətli kağızlara olan hüquqların
keçməsi üzrə xidmətlər göstərilməsi depozitari fəaliyyəti hesab
olunur. Qiymətli kağızlar bazarının depozitari fəaliyyətini həyata
keçirən peşəkar iştirakçısı depozitari adlanır. Qiymətli kağızların
uçotu üçün təyin edilmiş hesabat "depo hesabı" adlandırılır.
Yalnız hüquqi şəxs depozitari ola bilər. Depozitari fəaliyyəti ilə
bağlı olan əməliyyatların hamısı depozitari və deponent arasında
bağlanan müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Depozitor
müqaviləsi yazılışəkildə bağlanır və bu müqavilənin bağlanması
deponentin qiymətli kağızlara olan hüququnun depozitariyə
keçməsini bildirir. Depozitar deponentin onda saxladığı qiymətli
kağızlar sertifikatlarının qorunмasına mülki hüquqi məsuliyyət
daşıyır.
Depozitari müqaviləsinə aşağıdakı mühüm şərtlər daxil
edilməlidir:
1) müqavilənin predmetinin birmənalı müəyyən edilməsi,
qiymətli kağızların sertifikatlarının saxlanılma və ya qiymətli
kağızlara olan hüquqların uçotu üzrə xidmətlərin göstərilməsi;
2) deponentin depozitaridə saxlanan qiymətli kağızlarıüzrə
sərəncam verilməsi haqqında deponentin depozitariyə məlumat
vermə qaydası;
3) müqavilənin qüvvədə olduğu müddət;
4) müqavilədə nəzərdə tutulmuş depozitari xidmətlərinin
ödənilməsinin həcmi və qaydası;
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5) depozitarinin deponent qarşısında hesabat verməsinin
forması və dövriliyi;
6) depozitarinin vəzifələri.
Öz aralarında danışan brokerlər onlarda saxlanılan bütün
qiymətli kağızların sertifikatlarını yığır və birja depozitarisində
deponent edirlər. Bu zaman bütün reyestrlərdə bu qiymətli
kağızları broker hesabından nominal sahib kimi çıxış edən birja
depozitarisinin hesabına köçürürlər. Birja depozitarisində hər bir
brokerə "depo hesabı" açılır ki, burada da ona məxsus olan
bütün qiymətli kağızların hesabatı gedir. Beləliklə, brokerlər
arasında görülən sazişlərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi üçün
reyestr xidmətlərinə müraciət etmək lazım deyil. Mülkiyyətçinin
dəyişdirilməsi birja depozitarisinin depo hesablarında öz əksini
tapır. Beləliklə də qiymətli kağızların hesabatını aparılması
nağdsız olur və depo hesablarında dəyişikliklər edilir.
Qiymətli kağızların göndərilməsi üzrə qarşılıqlıöhdəliklərin
müəyyən edilməsi (qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə məlumat toplanması, yoxlanılması, təshih edilməsi və onlar üzrə mühasibat
sənədlərinin hazırlanması) bu öhdəliklərin hesaba alınması və
qiymətli kağızlаr üzrə hesablanma aparılması klirinq fəaliyyəti
hesab edilir.
Praktikada klirinq təşkilatları aşağıdakı kimi adlandırılırlar: hesabat palatası, klirinq palatası, klirinq mərkəzi, hesabat
mərkəzi və s. Ümumi planda hesablaşma klirinq təşkilatları ixtisaslaşdırılmış bank tipli təşkilatlardır ki, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarına hesablaşma ilə bağlı xidmət göstərir. Onun
aşağıdakıəsas məqsədləri vardır:
1. bazar iştirakçılarına hesablaşma xidmətləri xərclərinin
minimuma endirilməsi;
2. haqq-hesab vaxtının qısaldılması;
3. Hesablaşma zamanı yer alan bütün risklərin minimum
səviyyəyə endиrilməsi.
Hesablaşma-klirinq təşkilatları kommersiya şirkətləri olub,
gəlirlə işləməlidir. Onun nizamnamə kapitalı onun üzvlərinin
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ödəmələri hesabına yaradılır. Bu təşkilatın əsas gəlir mənbəyi
aşağıdakı kimidir:
1. sazişləri qeydiyyatdan keçirmə haqqı;
2. məlumatların satılmasmdan əldə edilən gəlir;
3. tədavüldəki pul vəsaitlərindən əldə edilən gəlir;
4.öz hesablaşma texnologiyasının satışından daxil olmalar;
5. digər gəlirlər.
Hesablaşma-klirinq təşkilatlaın törəmə qiymətli kağızlar
olan fyuçers müqаvilələri və birja opsionlarının alqı-satqısında
mərkəzi yer tutur.Hesablaşma-klirinq təşkilatları ilə onun üzvləri,
birjalar və digər təşkilatlar arasında qarşılıqlı münasibətlər müvafiq müqavilələr əsasında qurulur.
Hesablaşma-klirinq təşkilatlarının üzvləri əsasən iri
banklar, iri finans şirkətləri, həmçinin də fond və fyuçers birjaları olur.Hesablaşma-klirinq təşkilatlarının kredit və ya digər
aktiv əməliyyatları həyata keçirmək hüququ yoxdur. Hesablaşma-klirinq təşkilatları depozitari xarakterli xidmətləri də həyata keçirir.
Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması
sistemini təşkil edən göstəricilərin toplanмası, qeydə alınması,
işlənməsi, saxlanması və verilməsi qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılmasıüzrə fəaliyyət hesab edilir. Qiymətli
kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılmasıüzrə fəaliyyətlə
yalnız hüquqi şəxslər məşğul ola bilər. Reyestrin
aparılmasıüzrə fəaliyyət emitent və ya onun tapşırığı ilə
qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən
həyata keçirilə bilər. Qiymətli kağızların sahiblərinin
reyestrinin aparılmasıüzrə fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər
reyestr saxlayıcıları və ya qeydiyyatçılar adlandırılır. Reyestrin
aparılmasıüçün yalnız bir qeydiyyatçı ilə müqavilə bağlanılır.
Qeydiyyatçı qeyri-məhdud saylı emitentlərin qiymətli
kağızlarının sahiblərinin reyestrini apara bilər. Öz əsas
funksiyalarından başqa qeydiyyatçılar reyestrlə bağlı bir sıra
əlavə funksiyaları yerinə yetirirlər. Qeydiyyatçılar qiymətli kağızların sertifikatlarına da nəzarət edirlər. Sahibkarın
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dəyişdirilməsi zamanı qeydiyyatçı yeni sahibkarın adına
sertifikat yazmalıdır və bu zaman o, ona qeydiyyatdan
keçirmək üçün verilən sertifikatın doğrudan həmin şəxsə
məxsus olduğunu, oğurluq olmadığını və ya axtarışda olub olmadığını yoxlamalıdır. Bir qayda olaraq, qeydiyyatçı
emitentin agentidir. Qeydiyyatçı vasitəsilə emitent öz
investorlarına məlumat verə bilər. Əgər qeydiyyatçı rolunu
bank yerinə yetirirsə, o, həmçinin də emitenti ödəmə agenti kimi çıxış edə bilər. Bir qayda olaraq, qeydiyyatçılar qiymətli
kağızların sahiblərinin şəxsi hesablarını aparır. Şəxsi hesabda
sahibkara məxsus olan qiymətli kağızların sayı və sahibkar
haqqında digər lazımi informasiyalar olur. Əgər alqı-satqı baş
veribsə, sahibkarın dəyişdirilməsi reyestrdə qeyd olunmalıdır.
Qiymətli kağızların nominal saxlayıcı reyestrinin
aparılması sistemində qeydə alınmış, o cümlədən hüquqi
sahibinin tapşırığı ilə və onun xeyrinə depozitarinin deponenti
olan və qiymətli kağızlar barəsində sahib olmayan şəxsdir.
Nominal saxlayıcı bu o şəxsdir ki, onun adına reyestrdə bir
neçə qiymətli kağız yazılıb, amma həqiqətdə o, bu kağızların
sahibi deyildir. Qiymətli kağızların nominal saxlayıcısı kimi
qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları ola bilərlər.
Depozitari və brokerler müştərilərlə bağlanan müqaviləəsasında qiymətli kağızların nominal saxlayıcısı kimi
qeydiyyatdan keçə bilərlər. Nominal saxlayıcılar özləri real
sahiblərin uçotunu apara bilər. Əgər yeni və köhnə sahibkarlar
öz hesabını nominal saxlayıcılarda açıblarsa, alqı-satqı zamanı
nominal saxlayıcıda hesabın vəziyyəti dəyişir, amma sayı sabit
olaraq qalır. Buna görə də uzağa gedib qeydiyyatçıdan qeydiyyatdan keçmək lazım deyil, sahibkarın dəyişdirilməsi
nominal saxlayıcıda da rəsmiləşdirilə bilər. Əgər emitent
qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrini istəyirsə, bu zaman
qeydiyyatçı nominal saxlayıcıya sorğu göndərir və o da
hesablarını apardığı sahibkarların adlarını təqdim edir. Bir
çox inkişaf etmişölkələrdə qeydiyyatçılar institutu yoxdur.
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Reyestrlərin toplanması və onların emitentə
vəzifəsini öz üzərinə depozitari sistemləri götürür.

verilməsi

ФЯСИЛ 45.AZƏRBAYCANDA MALİYYƏ
BAZARININN VƏZİYYƏTİ
Maliyyə bazarlarının institusional inkişafı. 2008-ci ildə
beynəlxalq maliyyə bazarlarında likvidlik sıxıntısı və maliyyə
aktivlərinin kəskin ucuzlaşması ilə müşahidə olunan maliyyə
böhranı şəraitində Milli Bank daxili maliyyə bazarlarında sabitliyi
qorumağa çalışmışdır. Bu məqsədlə daxili maliyyə bazarlarında
likvidliyin çevik tənzimlənməsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmış, maliyyə alətləri arsenalının çevikliyinin və effektivliyinin
artırılması, habelə maliyyə bazarlarının infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Müəyyənləşdirilən pul və məzənnə siyasəti çərçivəsində
əməliyyat hədəflərinin reahaşmasını təmin etmək üçün Milli Bank
tərəfindən maliyyə bazarlarının bütün seqmentlərində aktiv əməliyyatlar aparılmışdır.
Dövr ərzində ölkənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi və bunun nəticəsində iqtisadiyyatda xarici valyutaya olan
tələb və təklifin artımı daxih valyuta bazarmm həcmində özünü
bümzə vermişdir. Belə ki, 2008-ci ildə daxili valyuta bazarındakı
əməliyyatların həcmi ötən illə müqayisədə 2 dəfədən çox artaraq
24,5 mlrd. $-a çatmışdır.
2008-ci ildə pul resursları bazarında da əməliyyatların həcmində artım müşahidə olunmuşdur. Bu bazarın əsas seqmentləri
olan Banklararası Repo bazarında əməliyyatlarm həcmi ötən illə
müqayisədə 2 dəfədən çox, Banklararası Kredit bazarında isə
əməliyyatların həcmi isə 5 dəfədən çox artmışdır. Artım həmçinin
dövlət qiymətli kağızları ilə aparılan təkrar bazar əməliyyatlarında
da müşahidə olunmuşdur.
Beynəlxalq maliyyə bazarlarında müşahidə olunan likvidlik
problemləri, xaricdən cəlb olunan vəsaitlərin vaxtından əvvəl geri
çağırılması və xarici mənbələr hesabına yenidən maliyyələşmədə
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yaranan çətinliyi nəzərə alaraq pul bazarlarında yaranan qısamüddətli likvidlik çatışmamazlığı Milli Bankın bazar və çərçivə
alətləri vasitəsilə tənzimlənmişdir.
Valyuta bazarı və məzənnə. Dövr ərzində idxal-ixrac əməliyyatlarının artması və bank sistemində artan xarici borclanmaya
xidmət olunması ilə əlaqədar maliyyə sektorunun xarici valyutaya
tələbi artmışdır. Bundan əlavə valyuta bazarının əsas iştirakçılarının bazara etdiyi təklifin həcmində də əhəmiyyətli artım müşahidə
olunmuşdur. Həm tələb, həm də təklifdə müşahidə olunan artım
özünü daxili valyuta bazarının həcminin artmasında büruzə vermişdir.
Əvvəlki ihərdə olduğu kimi 2008-ci ildə də daxih valyuta
bazarında əməliyyatların 66%-i bankdaxili əməliyyatların payına
düşmüşdür. 2008-ci ildə Milli Bankın valyuta bazarına xalis müdaxilə alışyönlü olmuşdur. Belə ki, hesabat dövründə Milli Bankın
valyuta bazarına müdaxiləsi 2 43,5 mln. $ olmuşdur.Milli Bankın
alışyönlü müdaxilələri manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsinin qarşısını almışdır.
Dövr ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi
4,43 qəpik, yəni 5,24% güclənərək dövrün sonuna 0,8010 manat
təşkil etmişdir. Bivalyuta mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq
manatın ABŞ dollarına nəzərən məzənnəsinin gündəlik volatilliyi
ötən illərdəki ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu
onunla əlaqədardır ki, avro-dollar məzənnəsinin dəyişimindəki
volatillik qismən dollar-manat məzənnəsinin dinamikasında əks
etdirilmişdir.
Qiymətli kağızlar bazarı. 2008-ci ildə qiymətli kağızlar bazarının həcmi ötən illə müqayisədə 2 dəfəyə yaxm artaraq 6 mlrd.
AZN təşkil etmişdir. Bunun 97%-i dövlət qiymətli kağızlar bazarının, 3%-i isə korporativ qiymətli kağızlar bazarının payına düşür.
Qiymətli kağızlar bazarının əsas hissəsini təşkil edən dövlət
qiymətli kağızları Milli Bankın qısamüddətli notlarından və Maliyyə Nazirliyinin Dövlət qısamüddətli istiqrazlarından (DQİ) ibarətdir.
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2008-ci ilin sonuna dövriyyədə olan dövlət qiymətli
kağızlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə (406,7 mln. manat) 4
mln. manat və ya 1%artaraq 410,7 mln. manat təşkil etmişdir.
Milli Bankın qısamüddətli notları. 2008-ci ildə də əməliyyat hədəflərini reallaşdırmaq və pul bazarının likvidliyini tənzimləmək məqsədilə Milli Bank tərəfindən 4 həftəlik notların buraxılışı
və 1 - günlük repo və əks repo əməliyyatları həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində 2 530 mln. manat məbləğində not
emissiya olunmuş və bunun 1913 mln. manatı və ya 76%-i isə
hərraclara çıxarılmışdır. Dövr ərzində nominal üzrə 1 647 mln.
manat və ya 86% not yerləşdirilmişdir. Son hərracda notlar üzrə
orta gəlirlik 4,74% olmuşdur. Bu rəqəm ilin əvvəlində 10,56%o
səviyyəsində olmuşdur.
Dövriyyədə olan notların həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə
73,1 mln. manat (repo əməliyyatları nəzərə alınmaqla) və ya 29%
azalaraq dövrün sonuna 180 mln. manat təşkil etmişdir.
Dövr ərzində çərçivə alətləri üzrə əməliyyatlarının həcmi
6262,6 mln. Manat təşkil etmişdir. Əməliyyatların 6252,6 mln.
Manatı (99,9%) repo əməliyyatlarının payına düşür. Dövrün sonuna çərçivə əməliyyatları üzrə faiz dərəcəsi 1 günlük repo əməliyyatı üzrə 1%, 1 günlük əks-repo əməliyyatı üzrə isə 13% həcmində müəyyən olunmuşdur.
Maliyyə Nazirliyinin DQİ-ləri. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 3, 6 və 9 ay müddətində diskontlu qiymətli kağızlar olaraq
buraxılan DQİ-lərin dövriyyədə olan həcmi 2008-ci ilin əvvəli ilə
müqayisədə 131,4 mln. Manat və ya 1,3 dəfə artaraq hesabat dövrün sonuna 230,6 mln. manat təşkil etmişdir.
Altı aylıq DQİ-lər üzrə son hərracda orta gəlirlik 8,96% səviyyəsində müəyyən edilmişdir.
Dövlət qiymətli kağızlarının təkrar bazarı. Dövr ərzində
dövlət qiymətli kağızları ilə təkrar bazar əməliyyatlarının həcmi
442 mln. manat (395 əqd) təşkil etmişdir. Bunun 70%-i Milli
Bankın notları ilə, 30 %-i isə Maliyyə Nazirliyinin DQİ-ləri ilə
həyata keçirilmişdir.
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Mütəşəkkil Banklararası Kredit Bazarı (MBKB). 2008-ci
ildə ötən illə müqayisədə MBKB-nin həcmində əhəmiyyətli artım
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövr ərzində bazardakı əməliyyatların həcmi 5 dəfədən çox, əməliyyatların sayı isə 2 dəfə artmışdır.
Dövrün sonuna MBKB əməliyyatların həcmi 297,5 mln.
manat, əməliyyatların həcmi isə 150 ədəd təşkil etmişdir.
Mütəşəkkil Banklararası Repo Bazarı (MBRB). MBKB
olduğu kimi banklararası repo bazarında da artım müşahidə olunmuşdur. Dövr ərzində bu bazarda əməliyyatların həcmi 2 dəyə yaxm artaraq 474,6 mln. manat, əməliyyatların sayı isə 2 dəfə artaraq 309 ədəd təşkil etmişdir.
Repo əməliyyatlarının 463,3 mln. manatlıq (97,6%) həcmi
notlarla, 11,3 mln. manatlıq həcmi (2,4%o) isə dövlət qısamüddətli istiqrazları ilə həyata keçirilmişdir. Banklararası repo bazarında 1 günlük repo əməliyyatları üzrə son gəlirlik 1,48% təşkil etmişdir.
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BÖLMƏ V. BEYNƏLXALQ VALYUTA–
KREDİT MÜNASİBƏTLƏRİ
FƏSİL 46. BEYNƏLXALQ VALYUTA SİSTEMİ
Beynəlxalq Valyuta Sistemi, ölkələr arasında mövъud olan
valyuta kurslarını vəюдяниш münasibətlərini tənzimləyən qayda
və müqavilələrdən meydana gəlir. Beynəlxalq тиъарят və maliyyə
münasibətlərinin nizamlı bir şəkildə işləməsi üçün səmərəli bir
beynəlxalq valyuta sisteminin varlığı labüddür.
İnsanlar tarixin ən qədim dövrlərindən bəri alqısatqınları həyata keçirmək üçün müxtəlif mallardan və
vasitələrdən istifadə etmişdir. Amma nizamlışəkildə tətbiq
edilən ilk sistem qızıl standartıdır. Qızıl standart 1870-1914-ъü
illər ərzində, yəni I dünya müharibəsinə qədər öz «qızıl
dövrünü» yaşadı.Qızıl standartlarının əsas xüsusiyyəti hər
щансы бирölkənin pulunun dəyərinin müəyyən çəkidə saf qızılla
müəyyən edilməsi, qızılın alqı-satqısı, ixrac və idxalının
sərbəstləşdirilməsidir. Burada qızıl sikkələr qədər banknotlar
da istifadə edilirdi, lakin bunlar istənilən zaman hökumətlər
tərəfindən qızıla dəyişdirilə bilərdi. Ümumiyyətlə, bu sistemdə
hökumət müəyyən etdiyi sabit qiymətlə hər kəsə qızıl sata
vəözünə təklif edilən qızılları ala bilərdi.Qızıl standartıümumbəşəri bir sistemdir. Hər ölkə pulun dəyərini qızılla
tənzimlədiyinə görə bütün ölkələrin pulları qızıl miqdarına
nəzərən avtomatik şəkildə bir-birindən asılı idi.
Nəhayət, 1929-ъu ildə dünya iqtisadi böhranının baş
verməsiylə qızıl standartının davam etməsinə imkan qalmadı.
1933-ъü ildə qızıl standartı tamamilə ləğv olundu.
Birinъi və ikinъi dünya müharibələri arasındakı dövrdə
beynəlxalq тиъарят və maliyyə münasibətlərində tam mənası ilə
xaos yaşandı. Qızıl standartı dağılmış, onun yerinə isə yeni bir
sistem gəlməmişdi. Beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək özü
böyük bir problem olmuşdu. Bir çox ölkələr bir-biri ilə ikitərəf272

li tiъarət ödəнишlərini barter üsuluna çevirmişdilər. Hər ölkəöz
iqtisadi mənafeyini düşünərək gömrük vergilərini və rüsumlarını artırırdı. Lakin bundan zərər çəkən partnyorlar bu ölkəyə
qarşı adekvat bir reaksiya verirdilər. Beləliklə, dünya tiъarət və
maliyyə hərəkətlərinin həjmi ən aşağı səviyyəyə düşmüşdü.
İki müharibə arasındakı dövrün çətinlikləri qarşısında
olan ölkələrin beynəlxalq tiъarəti sərbətləşdirilən və maliyyə
hərəkətlərini tənzimləyən bir sisteməъiddi şəkildə ehtiyaъları
vardı. Bu səbəbdən yeni bir Beynəlxalq вalyuta sistemini
yaratmaq məqsədi iləölkə rəhbərləri Bretton-Vuds qəsəbəsində
məsələnin mühakirəsinə qatıldılar.
Bretton-Vuds konfranslarında daha çox ABŞ-nın düşünъə və görüşləri əsas götürülərək yeni bir Beynəlxalq Pul Sisteminin qurulmasına qərar verildi. Bretton-Vuds sistemi
Amerika dollarına və onun vasitəsi ilə dolayı yolla qızıla tabe
valyuta sistemidir.
Konfransda bir-birinin «əkiz qardaşı» kimi qəbul edilən
iki yeni maliyyə təşkilatının qurulmasına qərar verildi : Beynəlxalq Pul Fondu (BPF) və Dünya Bankı (DB) qrubu. BPFnin vəzifəsi beynəlxalq maliyyə münasibətlərini tənzimləmək,
BD-nin vəzifəsi isə müharibə nətiъəsində dağılan Avropa
ölkələrinin iqtisadiyyatını dirçəltmək, habelə inkişaf etməkdə
olan ölkələrin itisadi inkişafını təmin etmək məqsədi ilə onlara
göstərilən maliyyə yardımını güъləndirmək idi.
BPF 1946-ъı ildə fəaliyyətə başladı. Bretton-Vuds sisteminin qəbul etdiyi valyuta kursuna «tənzimlənən sabit kurs
sistemi»də deyilmişdir. 1946-ъı ildə tətbiq edilən bu sistem
1973-ъü ildə dağıldı. Sistemin xüsusiyətləri aşağıdakı
kimidir.Müqafiləni imzalayaraq BPF-yəüzv olan ölkə, milli
pulunun dəyərini sabit bir kursla Amerika dollarına bağlayır.
Milli pulun bu sabit dollar kursuna «dollar pariteti»
deyilmişdir. ABŞ isə dolların dəyərini başqa bir ölkənin
valyutası ilə deyil, 1 unsiya saf qızıl=35 dollar kimi sabit qiymətləölçmüşdü. Digər тяряфdən ABŞ, xariъi ölkələrin mərkəzi
banklarına qızılın dollara konversiyasına iъazə verirdi. Yəni
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Amerika Federal Ehtiyat Bankı xariъi ölkələrin mərkəzi
banklarına təklif etdikləri dollar qarşılığında yuxarıda
müəyyən edilən sabit qiymətlə qızıl satma məsuliyyətini
üzərinə götürmüşdü. Bu qayda ilə hər ölkə milli valyutasını
dollarla ölçmüş və dollara da qızıl konversiyasını qəbul etdiyi
üçün milli pullar dolayı yolla qızıla tabe olurdu (milli pulun
qızıl dəyərinə «qızıl pariteti» deyilirdi).Sistemə görə hər ölkə
milli pulun valyuta bazarındakı dollar qiyməti ətrafında ən
çox 1%-lik alt vəüst sərhədlər içərisindəüzməsinə iъazə verə
bilərdi. Daha yüksək dəyişikliklərə qarşı isə, Mərkəzi Bank
bazara dollar vasitəsi ilə (bazarda dollar alqı-satqısı) müdaxilə
etməli idi. Buna baxmayaraq, tədiyə balansında əsaslı bir
tarazsızlıq olardısa, BPF-nun razılığı iləüzv ölkələrə milli valyutalarını dollara görə devalvasiya etmə səlahiyyəti verilmişdi.
Bu gün dünyada bütün ölkələr tərəfindən mənimsənilən,
konvensiyalarla qurulmuş, eyni kurs sisteminə görə vahid bir
beynəlxalq valyuta sistemi yoxdur. Bunun əvəzində sabit kurs
sistemindən üzən kurs sisteminə qədər dəyişə bilən vəölkələrin
özləri tərəfindən seçilən fərqli sistemlər vardır. Bu gün də, BPF
beynəlxalq maliyyə münasibətlərini tənzimləmək vəzifəsini davam etdirir. Yalnız Bretton-Vuds sisteminin dağılmasından
sonra üzv olan ölkələrin fərqli praktikalarına hüquqi baza
formalaşdırmaq üçün, BPF-nin quruluş qanununda dəyişiklik
edildi. Bu dəyişikliyə görə müəyyən edilmiş prinsiplərəəməl
etmək şərti ilə istənilən ölkə istədiyi kurs sistemini qəbul edə
bilər.
Bu gün dünya ölkələrinin valyuta kursu sistemləri üç
qrupa:
1.sabit kurs sistemləri;
2.məhdud üzən kurs sistemləri;
3. daha sərbəst üzən kurs sistemlərinə ayrılmaqdadır.
Beynəlxalq Valyuta sahəsi müasir dövrdə də problemlərdən azad deyil. Valyuta məzənnələrindəki aşırıйцксяк чохлу
dəyişmələr, məzənnələrdəki davamlı tarazsızlıq və «isti pul»
fondları müasir məzənnə sisteminin problemlərinin bir ne274

çəsidir.1973-ъü ildə sabit məzənnəli Bretton-Vuds sisteminin
ləğvindən bəri məzənnələrdə aşırı bir dəyişkənlik nəzərəçarpır.
Daha əvvəllər də açıqlandığı kimi məzənnələrdə müşahidə
edilən bu ъür oynaqlıq isə beynəlxalq tiъarət və kapital
hərəkətlərinəəhəmiyyətli ölçüdə təsir edir.Bundan başqa bügünkü idarəetməli dalğalanma sistemli aspektində, valyuta məzənnələrində balans dəyərlərindən dəyişikliklər meydana
gəlməkdə və bu tarazsızlıqlar bir neçə il davam etməkdədir.
Məsələn, Türkiyədə 1990-ъı illərin əvvəllərində Mərkəzi Bank
müdaxilələri nətiъəsində qısamüddətli xariъi fondlarıölkəyəçəkə bilmək üçün valyuta kurslarını aşağı tutmuşdur. O
dönəmdə, yəni 1980-1985-ъи illər arasında ABŞ-ın tətbiq etdiyi
təklif yönümlü iqtisadi siyasət çərçivəsində tiъarət balansındakı
böyük artımlar da digər bir nümunədir. Böyük tiъarət
kəsirlərinə baxmayaraq, dolların dəyərinin artması paradoksal
bir vəziyyətdir. Bunun səbəbi, tətbiq edilən yüksək faiz
siyasətindən dolayıölkəyə girən böyük həъmli qısamüddətli
xariъi kapitaldır.Başqa bir sözlə, bu tarixlərdə dollar açıq
şəkildə aşırı dəyərləndirilmiş bir pul idi. Məzənnə oynaqlığı və
məzənnə tarazsızlığı problemləri, beynəlxalq pul sisteminin
hansıölçüdə elastik olmasını və hansıölçüdə iqtisadi siyasətə
uyğunlaşması kimi mövzuları aktuallaşdırıb. Beləliklə, aşağıda
qyed etdiyimiz mövъud praktikaların düzəldilməsi üçün
məzənnələr mövzusunda «hədəf dəyişmə» sahəsi kimi layihələr
təklif edilir. Başqa bir sözlə, əvvəllər üzən və sabit məzənnə sistemlərinin müsbət ъəhətlərini toplayan layihələr yerinə optimal
məzənnə elastikliyi və iqtisadi siyasətə uyğunlaşdırılması kimi
mövzular mübahisə obyekti olub.
Avropa Valyuta Sistemi 1979-ъu ilin mart ayında birlik
üzvləri arasında valyuta bütünləşməsinin bir həlqəsi şəklində
qurulmuşdur. Avropa İqtisadi Birliyinin üzvləri valyuta
birləşməsini iqtisadi bütövləşmənin zəruri şərtlərindən biri
olaraq görürdülər. Çünki valyuta kurslarının tez-tez dəyişməsi
milli firmaların digər ölkələrə qoyduqları investisiyaya mənfi
təsir göstərirdi. Bu da bütöv bir geniş bazardan tam şəkildə
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yararlanmağa mane olurdu. Bu baxımdan region daxilində
kurs dəyişikliklərindən uzaq olmaq məqsədi ilə sabit bir pul
birliyi sistemini yaratmaq məqsədəuyğun idi.
Avropa Valyuta Sistemi – Almaniya, Belçika, Danimarka, Fransa, İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq və Hollandiya arasında qurulmuşdur. İngiltərəölkə daxilində iqtisadi problemlərdən dolayı bu sistemə anaq 1990-ъı ilin oktyabr ayında girmişdir. Lakin 1992-ъи ildə iqtisadi böhran səbəbinə görəİtaliya
ilə birlikdə bu sistemdən çıxmışdır. Birliyə sonradan daxil olan
ölkələr İspaniya, Portuqaliya, Avstriya və ən sonda isə Yunanıstan bu prosesə qoşuldu.
Avropa Valyuta Sisteminin qəbul etdiyi valyuta kursu
mexanizminin bəzi xüsusiyyətləri var. Valyuta kurslarıəsasən
Bretton-Vuds sisteminə oxşar şəkildə, «sabit, lakin tənzimlənə
bilən» kurs sisteminəəsaslanır. Sistemə girəъək ölkələrin iqtisadi və maliyyə siyasətləri yüksək səviyyədə bir-birinə uyğunlaşmalı vəəməkdaşlıq olmalıdır.Avropa Valyuta Sisteminin təməlini qoyan 12 üzv ölkənin dövlət və ya hökumət nazirləri
1991-ъi ilin sonlarında Hollandiyanın Maastrixt şəhərində toplanaraq siyasi və iqtisadi birlik haqqında əhəmiyyətli qərar
verdilər. Sözü gedən Saziş 7 fevral 1992-ci ildə imzalandı vəüzv
ölkələrinin hamısının təsdiq etməsi ilə qüvvəyə mindi.
Щал-щазырда Avropa Valyuta Sistemi Avropa pul vahidi –
«Avro»-ya əsaslanır. Avropa Birliyi ölkələrinin 1995-ъи ilin
sonlarında Madriddə təşkil etdikləri Zirvə toplantısında EКУnун adı Avro olaraq dəyişdirildi.
1994-ъü ildə Avropa komissiyası Avropa Birliyi ölkələrinin
iqtisadi göstəriъlərinin təhlili nətiъəsində Avro sisteminə qatılaъaq 11 ölkənin adını açıqladı (müəyyən səbəblərdən Avro sisteminə – İngiltərə. İsveç, Danimarka kimi ölkələr qatılmadı).
Avro pul vahidinə Avropa Birliyinin iqtisadi ъəhətdən güъlüüçölkəsi – Böyük Britaniya, Danimarka, İsveç qoşulmadılar.
Pul vahidləri və iqtisadiyyatları sabit olan dövlətlər – Belçika,
Hollandiya, Lüksemburq, İrlandiya Avronun yaranmasını ilk
gündən dəstəklədilər. Anъaq Avronu pul vahidlərinin dəyə276

rlərini çox də güъlü olmayan və inflyasiya nisbəti güclu dövlətlərə nisbətən yüksək rəqəmlərəçatan ölkələr, yəni İspaniya,
Portuqaliya, İtaliya və Yunanıstan kimi ölkələrдя dəstəklədilər.
1 yanvar 1999-ъu ildə Avropanın Maliyyə Mərkəzi qəbul
edilən Frankurtдаyeni pul vahidi – Avronun təqdimatı oldu
vəonun dəyəri amerikan dollarına qarşı 1.17 olduğu halda 1 il
sonra 0.97 dollar oldu, yəni Avro dəyərini Amerikan dollarına
qarşı 20 faiz itirdi.
Hal- hazırda isə 1 Avro = 1,48 $ təşkil edir.
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ФЯСИЛ 47. BEYNƏLXALQ LİKVİDLİK
Rəsmi xariъi ehtiyatlar Mərkəzi Bankın valyuta bircasına
müdaxiləüçün mövjud olan bütün beynəlxalq ödəmələr vasitələrinin ъəmidir. Məlumdur ki, Mərkəzi Banklar valyuta
məzənnələrini sabit tutmaq məqsədi ilə bazara müdaxilə edir.
Bu da sabit və ya idarə etməli dalğalanma sisteminin bir
xsüsusiyyətidir. Halbuki, tam sərbəst üzən kurs sistemində
məzənnələr tamamilə bazar iqtisadiyyatının işləm mexanizminə görə formalaşdığıüçün Mərkəzi Bankların bazara müdaxilə
etməsi zəruri deyil.
Əslində sabit kurs sistemlərində müvəqqəti kəsirlər
olduğu təqdirdə Mərkəzi Banklara ehtiyaъ olur. Çünki müvəqqəti kəsiri yaradan səbəblərin bir müdдət sonra aradan qalxaъağına görə, bu kəsir öz-özünə ortadan götürələъək. Bunun
üçün tarazlaşdırıъı tədbirlər olaraq faktor bölgüsünü dəyişdirmək lazım deyil. Halbuki, köklü iqtisadi və ya maliyyə səbəblərindən baş verən uzun müddətli kəsirləri xariъi ehtiyatlardan
istifadə edərək tarazlaşdırmaq mümkün deyil.
Ölkələrin malik olduqları rəsmi xariъi ehtiyatların ъəminə
beynəlxalq likvidлик adı verilir. Beynəlxalq likvidin çatışmazlıq
problemi xüsusilə sabit kurslu Bretton-Vuds zamanında bəri
iqtisadi ədəbiyyatda mübahisəli bir mövzudur. Nəzəri
baxımdan beynəlxalq likvidлiйиn dünya iqtisadiyyatının tələblərindən asılıдыр.
Amma həqiqətdə hansı puldan nə qədər ehtiyat tutulaъağı mərkəzi bankın пул сийсятиндян və ehtiyatların idarə edilməsi
siyasətindən asılıdır. Ehtiyat olaraq tutulan valyutaların
dəyərində düşmə ehtimalı, rəsmi ehtiyatların dəyərini azaltdığı
kimi, bir yüksəlmədə spekulyativ qazanъlar meydana gətirər.
Başqa sözlə ehtiyatları bu və ya digər beynəlxalq ödənişlərin
vasitəsi üzərindən tutmanın riskiли və eyni zamanda йцксяк gəliri vardır. Adıçəkilən gəlirlər faiz və valyuta dəyərində gözlənilən artımlardan meydana gələ bilər. Bu baxımdan mərkəzi
bankın rəhbər işçiləri də ehtiyatların idarə edilməsi problemi
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iləüzləşiblər. Bu mövzuda Mərkəzi Bank ehtiyatları müxtəlif
növə bölərək, riski paylaşdırmaqdan başqa, dəyərində artımın
gözlənildiyi müəyyən pullara investisiya qoyaraq spekulyativ
şəkildə hərəkət də edə bilərlər. Amma Mərkəzi Bank kimi
rəsmi bir qurumun spekulyativ qazanъın arxasına düşmək
əvəzinə, riski paylaşdırma məqsədinə görə hərəkət etməsini
iddia etmək daha realdır.
Beynəlxalq rəsmi ehtiyatlar əvvəlъə qızıl və qeyri-qızıl
mənbələr olmaqla iki yerə ayrılır. Qeyri qızıl ehtiyatları da
valyuta və BPF mənbələrindən ibarətdir.
Bretton-Vudsqızıla əsaslanan bir sistem idi. Amma qızıl
istehsalatının asanlıqla artırılmaması, bahalı olması və bir özəl
spekulyasiyaya səbəb olması onun yaxşı bir ehtiyat pul
olmayaъağını göstərib. Bugünkü tendensiya qızılı beynəlxalq
ödəmə vasitəsindən çıxarıb bir sənaye xam məhsulu olaraq həqiqi funksiyasına qaytarmaq istiqamətindədir. Bu səbəblə
uzun müddətdir ki, qızıla rəsmi qiymət qoyulmur.
Лакин бу gün bir çox юлкялярин Mərkəzi Banklаr rəsmi
ehtiyatlarının əhəmiyyətli bir hissəsini qızılla saxlayırlar.
Digər tərəfdən, beynəlxalq rəsmi valyuta ehtiyatlarının
tərkibinə baxsaq hələ də ən böyük pay Amerika dolları təşkil
edir. Dollar və məhdud ölçüdəİngilis sterlinqi Bretton-Vuds
sisteminin ənənəvi ödəниш vasitələri olmuşlar, ancaq bu gün də
dollar rezerv valyuta kimi fəaliyyət göstərir. Amma digər sənayeləşmişölkələrin sürətlə inkişaf etməsindən sonra Avro, Yapon iyeni vəİsveçrə frankı kimi pul vahidlərinin də rəsmi
valyuta kimi qəbul edilməsinə başlandı. Beləliklə, dolların
rəsmi ehtiyatlar içindəki payı getdikъə azalmağa başladı.
Anъaq bu nisbət hələ də 50%-dən yuxarıdır.
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ФЯСИЛ 48. BEYNƏLXALQ МАЛИЙЙЯДЯ ЯСАС
PARİTET ŞƏRTLƏRİ
Finans bazarlarındakı aparılan və aparılacaq əməliyyatların ən önəmli müəyyən edici amili – inflyasiya, faiz və valyuta kursu arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin təhlili qəbul
edilir. Dünya iqtisadi inteqrasiyasıyasında iştirak edən bir
ölkədə bir neçə iqtisadi parametrlər arasında əsas paritet şərtləri mövъuddur. Bu əsas paritet şərtləri bazarlar üzərində süni
əngəl olmadığı müddət çərçivəsində inflyasiya, faiz dərəcəsi və
valyuta kursları kimi parametrləri əhatə edir. Ümumi bir ifadə
ilə paritet şərtləri adı verilən bu münasibətlər beynəlxalq Малиййянинəsasını təşkil edir.
Dünya ilə bütünləşmiş bir ölkədə, bir neçə iqtisadi parametlər arasında- inflasiya, faiz və valyuta kursu arasında яаса
bərabərlik münasibətləri vardır. Bu башлыъа bərabərlik, bazarlar üzərində süni манеяолmaдыğıэюрсяндийи анларда inflasiya,
faiz və valyuta kursları kimi dəyişkənləri əhatə edər. Ümumi
bir ifadə ilə, paritet şərtləri (parity ъonditions) adı verilən bu
münasibətlər beynəlxalq малиййянинəsasını təşkil edir.
Tək qiymət qanunu və arbitrac – Arbitraжın məqsədi risk
yüklənmədən mənfəət saxlamaqdır («uъuza al, bahalıya sat»
prinsipinə görə hərəkət edirlər). Arbitraжçılar bazardan valyutanı uъuz qiymətə alıb, yüksək qiymətə satdıqъa həmən bazarda qiymətlər yüksəlir, digərində isə qiymət düşər və nətiъədə
bərabərlik təmin edilər. Tək qiymət qanuni bu bazarlarda, real
faiz dərəъələrinin bütün ölkədə eyni olmasıнятиъясини verir.
Buna da beynəlxalq Fiшer təsiri deyilir.
Beynəlxalq finansda arbitrac fəaliyyətinin nətiъəsində
ortaya çıxan təməl bərabərlik aşağıdakı beş qrupda toplaya
bilərik:
1. Satın alma güъü paritesi (PJP);
2. Faiz pariteтi (FR);
3. Ümumi Fiшer təsir (FE);
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4. Beynəlxalq Fiser təsiri (İFE);
5. İrəlidəki anında kursla gələъəkdəki təslim kursunun
səhvə yol vermədən proqnozlaşdırılması.
İqtisadi varlığın eyni zamada qiymət fərqindən mənfəət
təmin etmək üçün valyutanın eyni vaxtda alınıbsatılmasıəməliyyatına arbitrac deyilir.
Bu tərifdən başa düşmək olar ki, arbitrac bütün iqtisadi
və maliyyə varlıqlarına şamil edilən geniş bir anlayışdır. (eyni
andakı qiymət fərqindən faydalanma ideyası). Bu əməliyyatın
heç bir riski yoxdur. Risksiz olması arbitracı spekulyasiyadan
ayıran ən əhəmiyyətli xüsusiyyətidir.
Valyuta arbitraжın birinъi səbəbi iki pul arasındakı
məzənnənin eyni anda müxtəlif bazarlarda fərqli qiymətlərlə
olmasıdır.
Arbitraж müxtəlif bazarlarda məzənnələr arasında pozulan müvazinəti bərqərar edir və o bütün dünya içində məzənnələr arasında uyğunluğun davam etməsinə kömək göstərir.
Əməliyyat xərъlərini nəzərə alsaq, valyuta məzənnələri arasındakı fərq anъaq bu xərъlərin miqdarı qədər olaъaqdır.
Arbitraжçıların məqsədi risk almadan ən yüksək gəliri
əldə etməkdir. Bu münasibətlər çərçivəsində, məsələn, əgər bir
il ərzində Azərbayъanda inflyasiya dərəъəsi Rusiyadakı inflyasiya dərəъəsinə nisbətən 50% çox olması gözlənilirsə, o zaman
manat gələъək il rubl qarşısında 50% dəyər itirməli və Azərbayъanda faiz dərəcələri Rusiyadakı bank faizlərindən eyni
nisbətdə, yəni 50 % yüksək olmalı və rublun bir illik müddətli
təhvil kursu da spot kursuna görə 50% daha dəyərli olmalıdır.
Digər bir ifadə ilə, bir il sonrakı anında təslim kursunun gözlənilən dəyəri, bugünkü bir illik müddətli təslim kursuna bərabərdir.
Tədqiqatlar göstərir ki, inflyasiya səviyyəsi yüksək olan
ölkələrdə yüksək səviyyəli faiz dərəъələri tətbiq edilir.
Faiz pariteti nəzəriyyəsi pul bazarlarındakı arbitrac
imkanlarının bir nətiъəsi olaraq meydana çıxır. Əgər müxtəlif
ölkələr arasındakı risk dərəъələri eynidirsə, lakin bu ölkələrin
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pul bazarlarındakı bank faiz dərəъələri fərqlidirsə, o zaman,
bir arbitraж mənfəəti əldə etmə imkanı meydana gəlir. Başqa
sözlə, likvid varlıqlı vəsaitlər aşağı faizli ölkələrdən yüksək
faizli ölkələrə köçürüləъək və bu ölkənin pul bazarında
dəyərləndiriləcəkdir.
Arbitraж məqsədi iləəmanət sahibləri əllərindəki likvid
aktivləri faiz dərəjələri ən yüksək olan bazarlara qoyar ikən,
borъ almaq istəyənlər isə faizlərin ən aşağı olduğu bazarlardan
borъlanmaq istəyəjəklərdır. Lakin real həyatda faiz dərəъəsi
paritetinə mane olan bir neçə amillər vardır: əməliyyat xərъləri,
siyasi risklər və vergilər və s.
İnflyasiya ilə faiz dərəъələri arasında çox yaxın bir
münasibət vardır. Qiymət artımları nəzərdə tutulanda faizlər
nominal və real olaraq ikiyə ayrılır. İllik nominal faizləri ilə
inflyasiya dərəъəsi arasındakı fərqə real faiz dərəъəsi deyilir.
Məhz investoru maraqlandıran real faiz dərəъəsidir: I=a+p.
Burada, I=nominal faiz dərəъəsi, p – inflyasiya, a – real faiz
dərəъəsidir.
Məsələn, Azərbayъanda banklarda nominal faiz dərəъəsi
30 faizdirsə və gözlənilən inflyasiya 20%-dirsə, o vaxt Fişer
düsturuna görə real faiz dərəъəsi 10% olaъaq.
Ümumiyyətlə, inflyasiya nisbəti yüksək olan ölkələrdə
faiz dərəъələri də yüksək olduğu müşahidə edilir.
İndi isə Fişer düsturundan istifadə edərək, faiz pariteti
bərabərliyini birləşdirərək faiz dərəъəsi, inflyasiya və valyuta
kursu arasındakı münasibəti təhlil edək. Anъaq əvvəlъə
Azərbayъan və Rusiya üçün Fişer düsturunu göstərək:
I=r(Az)+p(Az) və I(Rs)=r(Rs)+p(Rs)
Əgər real faiz dərəъələrinin beynəlxalq sahədə eyni
olduğu iddia edilirsə, r(Az)=r(Rs) olar. Belə vəziyyətdə
nominal faiz dərəъələri arasındakı fərq gözlənilən inflyasiya
dərəъələri arasındakı fərqə bərabər olaъaqdır, yəni
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I (Az) - I (Rs)=p (Az)-I(Rs)
Faiz pariteti şərtinə görə faiz dərəъələri fərqi eyni
zamanda illik müdətli valyuta kursu iləspot valyuta kursu
arasındakı fərqə bərabərdir.
I (Az) - I (Rs)=p (Az)-I(Rs)=(F-E)/E
F – müddətli valyuta kursu
E – spot valyuta kursu
Bu son bərabərlik faiz, inflyasiya, valyuta kursu
arasındakı
münasibəti
göstərir.Yuxarıda
paritet
münasibətlərini araşdırdıqdan sonra bunlar arasındakı
münasibətlərə yaxından baxaq. Məlum olduğu kimi, satınlama
güjü paritetinə görə isə valyuta kursu dəyişmələri inflyasiya
nisbətləri fərqinə, faiz paritetinə görə valyuta kursu
dəyişmələri faiz dərəjələri fərqinə bərabərdir. Bu iki halı
birlikdə inъələyək:
P(Az)-P(Rs)=(E(s)-S)/S
I(Az)-I(Rs)=(E(ı)-I)/S
Göründüyü kimi bərabərliyin sağ tərəfləri eynidir. Yəni
sol tərəflər də bərabər olmalıdır. Yəni I(Az)-I(Rs)=p(Az)p(Rs). Bərabərliyi yenidən I(Az)-p(Az)=I(Rs)-p(Rs) alarıq.
Lakin inflyasiyanın yüksək və dinamik olduğu ölkələrdə
Fişer düsturuna bir də investorların gələъəkdə ala biləjəyi risk
dərəъəsini dəəlavə etmək lazımdır. Bu yöndə tənzimlənən Fişer
düsturu aşağıdakı kimi olar: i=a+p+k, i – nominal faiz;a – real
faiz;p – inflyasiya;k – risk dərəъəsi.
Хцсусиля dünyada dalğalı kursların tətbiq olunduğu
ölkələrdə, çeşidli pul vahidləri arasında tələb dəyişiklərinin
ortaya çıxması iqtisadi ədəbiyyatda yeni nəzəri araşdırmalar
vəçalışmaların genişlənməsinə imkan vəşərait yaratdı. Bu isə
pul dəyişimi və ya əvəzedicisi (substiution) nəzəriyyəsidir. Pul
dəyişimi, milli pul yerinə yığım, hesab vahidi və hətta mübadilə
vasitəsi olaraq xarici bir pul vahidinin istifadəsinə deyilir.
Təbii ki, bir ölkədə insanların xarici pul tutmalarının bir neçə
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səbəbi olmaqla bərabər, bunların içindən ən önəmlisi inflyasiya dərəcəsinin artmasıdır. Bir ölkənin inflyasiya dərəcəsi artdıqca, tipik bir şəkildə milli puldan xarici pul vahidinə doğru
bir hərəkət meyli güclənir.
İsti pul (hot Money) ölkəyə, valyuta siyasətinin nəticəsindəölkəyə girən qısamüddətli xarici mənbəyə verilən addır.
Ölkədə böhran vəziyyətinin əvvəlindəölkədən sürətlə пул
чыхаранлар, bir yandan valyuta böhranına, digər yandan
makroiqtisadi böhrana yol açan bu мянбянин təşkili faiz və
valyuta kurslarının bir-birinə göstərdiyi təsirə bağlıdır.
Real faiz dərəcələrinin yüksək tutulması, bir tərəfdən
xarici qısamüddətli valyuta axınını sürətləndirər, digər tərəfdən
isə, özəl sektorun finans bazarından itələmə təsirini (crowdingout) yaradır vəözəl sektorda investisiyaların azalmasına yol
açır. Beləliklə, valyuta kurs – faiz dərəcəsi arasında «qayçıya»
bənzər bir formanın meydana gəlməsinə səbəb olar və iqtisadiyyatın çarəsiz bir vəziyyətə gətirib çıxarar, yəni devalvasiya
ilə yüksək faiz dərəcəsi arasında «qayçı» amilın yaranmasına
yol açar.
Məsələn, Türkiyədə
2000- cı ilədək inflyasiyanı
gücləndirən ən böyük amillərindən biri yüksək faiz siyasətinin
tətbiqi olmuş və araşdırmalar nətiъəsində müəyyən edilmişdir
ki, Türkiyənin valyutaya olan tələbin qarşılanması– qısamüddətli sərmayə girişləri və ya valyuta-faiz «qayçı» formasının
təşkilindən qaynaqlanır.
Türkiyə iqtisadiyyatında təklif, tələb və qiymət üçlüyündən təşkil edilən mexanizm tam qaydada işləmir. Türk iqtisadiyyatında qiymətlər yüksəlmə istiqamətində rahat və həssas,
lakin aşağıya doğru isə sərtdir. Buna iqtisad dilində «qiymət
реfleksibilitəsi» nin zəif və yetərsiz olması iləəlaqələndirilir.
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FƏSİL 49. TƏDİYƏ BALANSI
Ölkənin tədiyə balansı başqa ölkələrdən daxil olan pulun
ümumi məbləği ilə digər ölkələrəödənilən pulların məbləği
arasındakı nisbətdir. Tədiyə balansı prinsipъə illik hazırlanır.
Bundan başqa tədiyə balansı o ölkədə yerləşən fiziki şəxs, firma
və ya qurumların xariъi ölkələrlə apardığı iqtisadi əməliyyatların
sistematik qeydiyyatıdır. Tədiyə balansında qeyd edilən
əməliyyatlar ölkədə yerləşən fərd və qurumlarla xariъdə yerləşən
iqtisadi vahidlər arasında aparılır. Ölkədə yerləşmiş olanlar əsasən o ölkənin vətəndaşıdırlar. Amma tədiyə balansı baxımından
vətəndaş olmaq vaъib deyildir. Ölkədə yerləşmiş olma dedikdə o
ölkədə daima oturmaq, şirkətlərin öz fəaliyyətlərini normal
olaraq o ölkədən idarə etməsi anlaşılır. Yəni bunların xariъi
ölkələrdə apardığıəməliyyatlar yerləşdikləri ölkələr baxımından
xariъi iqtisadi əməliyyat olaraq qiymətləndirilməlidir.
Beynəlxalq iqtisadi əməliyyat termini geniş anlayışdır.
Maliyyə və xidmətlərlə yanaşı, istehsalat faktorlarıüzrəəməliyyatlar da bu qrupa daxildir. Buna görə beynəlxalq maliyyə və
mal və ya xidmət tiъarəti, ölkələrarası qısa və uzunmüddətli
maliyyə vəsaiti və birbaşa sərmayə investisiyaları, beynəlxalq
işçi miqrasiyaları və texnologiya hərəkətləri də bu anlayışın
çərçivəsində qiymətləndirilir. Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatların qarşılığında bir qayda olaraq bir ödəmə vardır. Beynəlxalq
tədiyələrin yerinə yetirilməsindəənənəvi olaraq Amerika
dolları, sterlinq,və Avro kimi pul vahidlərindən istifadə edilir.
Ancaq, son vaxtlar Amerika dollarının payı müəyyən bir
ölçüdə azalаrkən, Avro və Yapon iyeni kimi sağlam valyutalar
Beynəlxalq tədiyələrdə istfiadə edilməyə başlayıb.
Bir çox iqtisadi əməliyyatlar nətiъəsində xariъdən ölkəyə
və ya ölkədən xariъə doğru bir tədiyə axını meydana gəlir. Lakin bəzi iqtisadi əməliyyatlar tədiyə balansına qeyd edilməklə
yanaşı, hər hansı bir tədiyə meydana gətirmir. Bunun bəzi nümunələrini sıralayaq: Malın mala dəyişdirilməsi, yəni barter və
klirinqəəsaslanan tiъarət, investisiya malı, texnologiya və ya
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meneъment biliyi formasındakı xariъi sərmayə formasındakı
qarşılıqsız ödəmələr və s. Bu onu göstərir ki, tədiyə balansına
qeyd edilən əməliyyatlar, ölkənin valyuta giriş vəçıxışlarına
təsir etməklə yanaşı, bir qismi üçün də nətiъə yaranmır.
Ölkənin xariъi alяmlə etdiyi əməliyyatlar kredit vəya da
debet xarakterli olur. Nominal tədiyə meydana gətirib-gətirməməsindən asılı olmayaraq, bütün əməliyyatlar bu qaydada
kredit və debet olmaqla iki yerə ayrılırlar.
Kredit əməliyyatlarıölkəyə valyuta girişin, debet əməliyyatları isə valyuta çıxışını təmin edir. Amma bir tədiyə axını
meydana gətirməyən əməliyyatları da əhatə edəъək şəkildə tərif verə bilərik: ölkədə yerləşən şəxs və qurumlar lehinə xariъi
tiъarət üzrə bir alaъаq haqı yaradan əməliyyatlar kredit əməliyyatlarıdır. Bunun əksinə, ölkədə yerləmiş olanlar baxımından
xariъə qarşı bir borъ yaradan əməliyyatlar da debet əməliyyatlarıdır. Buna görə, məsələn, ixraъat ölkəyə gələn xariъi turistlərin xərъləmələri, qısa və uzunmüddətli maliyyə vəsaiti vəölkəyə qoyulan birbaşa kapital qoyuluşları kredit əməliyyatlarına
(alaъaqlı qrupuna) girər. Bunların əksinə, yəni idxalat, xariъi
ölkələrə səyahət sırasında xərъlənən vəsaitlər, maliyyə və birbaşa sərmayəçıxışları kimi əməliyyatlar debet (borъlu) əməliyyatlarına daxil edilir. Bu xüsusiyyətlərini gördükdən sonra qeyd
edək ki, tədiyə balansındakı qeydlər əslində mühasib əməliyyatı xarakterindədir. Praktikada tədiyə balansına qeydlər «iki
tərəfli qeyd» sisteminə görə aparılır. Bu sistemdə xariъi aləmlə
aparılan hesab ya kredit vəya da debet əməliyyatıolaraq yazılır.
Beləliklə, mühasibat sisteminin bir zəruriliyi olaraq eyni
əməliyyt bir hesabla kredit, digər hesabla debet olaraq qeyd
edildiyi üçün tədiyə balansının kredit tərəfi debet tərəfininin
ъəminə bərabər olar. Digər bir sözlə, mühasibat qeydləri
baxımından tədiyə balansı hər zaman tarazlıq içindədir.
Amma, bu ölkənin xariъi iqtisadi münasibətlərində həqiqi bir
qeyri-tarazlığın olmaması mənasını vermir. İqtisadi mənada
tədiyə balansındakı bir açıq (kəsir), artıq və ya müvazinatı
müəyyən edə bilmək üçün bəzi xüsusi məlumatlar olmalıdır.
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Tədiyə balansinin strukturu. Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatların qeydiyyatı tədiyə balansına təsadüfi deyil, bir-birlərinə
olan bənzərliklərinə və iqtisadi təsirlərinə görə qruplaşdırılır.
Beləəsas hesab qrupları bunlardır: ъari əməliyyatlar hesabı,
kapital hərəkətləri hesabı və ehtiyat aktivləri hesabı.
Ъari əməliyyatlar hesabı. Ölkənin beynəlxalq iqtisadi
əməliyyatlarının çox əhəmiyyətli bir qrupu ъari əməliyyatlar
hesabına qeyd edilir. Bu hesab eyni zamanda ölkənin ümumi
məhsulunun bir hissəsini meydana gətirir.Ъari əməliyyatlar hesabına girən əməliyyatların bir qismi mal tiъarətini əhatə edir.
Bir çox ölkələrin xariъi iqtisadi əlaqələrində mal tiъarəti əhəmiyyətli yer tutur. İxraъat krediti (alaъaqlı), idxalat isə debet
(borъ) əməliyyatıdır. Mal ixraъatı ilə mal idxalatının meydana
gətirdiyi fərqlə «xariъi tiъarət balansı» adı verilir. Bu termin
tədiyə balansı termini ilə qarışdırılmamalıdır. Xariъi tiъarət
balansı, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatdakı uzunmüddətli struktur
dəyişikliklərinin, ya da rəqabət güъünün bir göstəriъisi olaraq
təhlil edilir.
Ъari əməliyyatlar balansında yer alan ikinъi qrup əməliyyatlar beynəlxalq xidmətlər sahəsindəki tiъarətdir. Bunlara
«görünməyən tiъarət» də deyilir. Məsələn, xariъi turizm, beynəlxalq bank və sığorta xidmətlərindən əldə edilən komisyon
və marжlar, xariъi investorların mənfəət və faiz gəliləri (kapital
xidmətlərinin qarşılığı olaraq), lizinqin qarşılığı, xariъi məşvərətçilik xidmətləri və mühəndislik maaşları kimi öhdəliklər bu
əməliyyatlar sırasına daxil edilir.
Ъari əməliyyatların üçünъü alt qrupu qarşılıqsız yardımlardır. Bunlar ianə və yardım xarakterində olduğu üçün,
qarşısında bir öhdəlik yoxdur. Buna görə də buna tək tərəfli
trasferlər deyilir. Məsələn, özəl şəxs və ya hökumətlərin xariъi
ölkələrə göndərdikləri mal və pul şəklindəki yardımlar, hədiyyələr və s. kimi əməliyyatlar bura aiddir. Azərbayъan üçün bu
qrupda yer alan əhəmiyyətli bir ъəhət Rusiyada işləyən işçilərin vətənə göndərdikləri pullardır.
287

Ъari əməliyyatlar hesabına qeyd edilən bütün debet və
kredit əməliyyatlarının miqdarına ъari əməliyyatlar balansı
deyilir. Debet və kredit hesablarının ъəmi bir-birinə bərabər
olmadığı təqdirdə isə, ъari əməliyyatlar balansının saldosu ya
mənfi, ya da müsbət olaъaq.
Kapital hərəkətləri hesabı. Ölkənin xariъi dünya ilə
apardığıbütün növ maliyyə vəsaiti və birbaşa qoyulan sərmayə
investisiyaları, tədiyə balansının sərmayə hesabı bölməsində
qeyd edilir. Bu əməliyyatlar öz aralarında bəzi alt bölmələrə
ayrılır.Məsələn, kapital hesabıəvvəlъə uzunmüddətli və qısamüddətli sərmayə deyilən iki alt bölməyə ayrılır. Birbaşa xariъi
sərmayə investiyaları ilə xariъi istiqraz vərəqələri və səhm
sənədlərinin alqı-satqısı uzunmüddətli sərmayəəməliyyatlarıdaxildir. Bundan başqa rəsmi qurumlar tərəfindən xariъi ölkələrdən və ya beynəlxalq maliyyə qurumlarından təmin edilən layihə və proqram kreditləri də bu qrupa daxildir.Sərmayə hesabına qeyd edilən əməliyyatların ikinъi qrupunu qısamüddətli,
yəni müddəti prinsipъə 1 ildən az olan sərmayə giriş vəçıxışları
təşkil edir. Bunlar xariъi tiъarətin maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənmiş kreditlərlə yanaşı, beynəlxalq faiz fərqlərindən faydalanmaq və ya spekulyativ məqsədli qısamüddətli fondlar da ola
bilər. Adıçəkilən sərmayə, kurs və faiz dəyişikliklərinə qarşıçox
həssas olub, asanlıqla bir ölkədən digər ölkəyə hərəkət edə bilir.
Buna görə də bunlara bəzən «isti pul» (hot money) fondları da
deyilir.Başqa bir məqam da budur: sərmayə hesabına yalnız ana
sərmayə hesabına giriş vəçıxışlar qeyd edilir. Faiz və ya mənfəət
isə sərmayə hesabına deyil, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ъari
əməliyyatların xidmətlər bölməsində göstərilir.
Ümumi debet və kredit sərmayəəməliyyatları arasındakı
fərqə də sərmayə balansı deyilir. Əgər ъari əməliyyatlar balansı
müəyyən miqdarda kəsirlidirsə, sərmayə balansında həmin
miqdar da artıq çıxarsa və ya tərsi olarsa, tədiyə balansında
müvazinət pozulmur. Amma müvazinətin təmin edilmədiyi vəziyyətlərdə bir kəsir və ya daha artıq meydana gəlir.
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Ehtiyat aktivləri hesabı. Ehtiyat aktivləri zəruri hallarda
istifadə etmək məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən tutulan
beynəlxalq ödəmə vasitəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzi
bankların valyuta bazarına müdaxilələri ölkənin xariъi iqtisadi
və maliyyə münasibətlərindəki proseslərin bir nətiъəsidir.
Əgər ölkənin xariъdən əldə etdiyi valyuta gəlirləri valyuta
xərъlərini tam şəkildə qarşılayırsa, valyuta kurslarında aşırı bir
yüksəlmə və ya düşmə də görülmür.Belə vəziyyətdə mərkəzi
bankın müdaxiləsinə ещтийаъ yoxdur. Amma, məsələn, valyuta
gəlirləri, xərъləmələri qarşılamaq üçün kifayət deyilsə, bu təqdirdə valyuta kursları yüksəlməyə başlayır. Əksinə, valyuta təklifi
valyuta tələbindən çox olarsa, valyuta kursları aşağı düşür.
Əgər Mərkəzi Bank, az-çox bütün ölkələrdə görüldüyü
kimi, kurs sabitliyini təmin edən bir siyasət izləyirsə, bu təqdirdə valyuta bazarına müdaxilə etməlidir. Yəni valyuta tələbi
çox olanda valyuta satmalı və təklif çox olanda bazardan valyutanı almalıdır. Bu fəaliyyətlər kursları istənilən səviyyədə
saxlamağa kömək edir.Təbii ki, mərkəzi bankın müdaxilələri
digər ъəhətdən də ehtiyat aktivlərində dəyişməyə səbəb olmur.
Bazarda valyuta satışı olanda ehtiyatlar azalır, bazardan
valyuta alanda isə ehtiyatlar artır. Ehtiyatlardakı konkret
dəyişmələr isə, ölkənin tədiyə balansında göstərilir. Anъaq bir
məqamı xatırlatmaq lazımdır ki, mühasibat baxımından ehtiyatlardakı bir azalma kredit, artma da debet əməliyyatı kimi
qeydə alınır.Ehtiyat aktivləri hesabı ilə birlikdə tədiyə
balansının əsas hesab qruplarının nəzərdən keçirdik. Bu
açıqlamalarda əhəmiyyətli bir məqam budur: tədiyə balansında qeydə alınan əməliyyatlardan bir qismi sərbəst, bir qismi də
tarazlaşdırıъı xarakterə malikdir. Tədiyə balansında müsbət və
ya mənfi saldo meydana gətirən əməlyiyatlar sərbəst əməliyyatlardır. Bunlar iqtisadi həyatın irəlləyişi nətiъəsində meydana gəlir.
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Azərbaycanda tədiyə balansı.*2008-ci ildə tədiyə balansının ümumi saldosu müsbət 12.0 mlrd.$ olmuş vəötən illə müqayisədə 4.2. dəfə artmışdır. Bu artım cari əməliyyatlar balansının pozitiv saldosundan qaynaqlanmışdır.
Tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabında son illər
müşahidə olunan profisit ötən illə müqayisədə 1.8 dəfə artaraq
16.5 mlrd.$ təşkil etmişdir. Cari əməliyyatlar balansının tərkib
hissəsi olan xarici ticarət balansının müsbət saldosu keçən illə
müqayisədə 1.5 dəfə artmışdır. Bu da kapitalın və maliyyənin
hərəkəti hesabında yaranmış mənfi saldonu maliyyələşdirərək
tədiyə balansının ümumi müsbət saldosunu şərtləndirmişdir.
Neft-qaz sektoru üzrəümumi daxilolmalar əsasən neftin
ixracı və bu sektora cəlb edilən xarici kapitalın hesabına formalaşır. Bu sektor üzrəödənişlər isə mənffətin və investisiyaların repatriasiyasını, mexanizm və digər texnoloci avadanlıqların, xidmətlərin idxalının maliyyələşdirilməsinə sərf olunan
vəsaitləri əks etdirir.
Neft-qaz sektoru üzrə yaranmışümumi müsbət saldo
iqtisadiyyatın digər sektorlarının xarici valyutaya tələbatının
maliyyələşməsini vəölkənin valyuta ehtiyatlarının artmasını
təmin etmişdir.
Cari əməliyyatlar hesabı. 2008-ci ildə cari əməliyyatlar hesabında 16.5 mlrd.$ məbləcində profisit yaranmışdır ki, bu da
2007-ci ilin müvafiq göstəricisindən 7.4 mlrd.$ çoxdur.Bu, əsasən
xam neftin ixracının 2.0 mln. ton artması və onun 1 barrelinin
orta qiymətinin müqayisə olunan dövrlər üçün 72.9 $-dan 96.5 $a qədər yüksəlməsi ilə izah olunur. Nəticədə, ölkədən ixrac
olunmuş xam neftin ümumi dəyəri 1.4 dəfə artaraq 26.3 mlrd. $-a
çatmışdır. Bu isəöz növbəsində xarici ticarət balansının müsbət
saldosunun da 1.5 dəfə yüksəlməsini şərtləndirmişdir.
Xarici ticarət balansı. Xarici ticarət dövriyyəsi hesabat ilində 39.7% artaraq 38.2. mlrd. $ təşkil etmişdir. Xarici ticarət balansı 23.0 mlrd. $ məbləcində müsbət saldo ilə nəticələnmişdir.
*

МБ щесабатында верилян мялуматлар.
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2008-ci ildə Azərbaycanın dünyanın 140 dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici ticarətin 10%-i MDB üzvü olan dövlətlərin,
90%-i isə digər xarici dövlətlərin payına düşmüşdür. Ölkəmizin İtaliya, ABŞ, İsrail, Türkiyə, Rusiya, Hindistan, Fransa, Birləşmiş Krallıq, İspaniya və Niderland ilə daha intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur. Bütövlükdə, ölkənin idxal-icrac əməliyyatlarının 72.3%-i adı çəkilən əsas tərəf müqabilləri olan 10 dövlət ilə aparılmışdır.
Əmtəə ixracı. 2008-ci ildə əmtəə ixracı 2007-ci ilə nisbətən
1.4 dəfə artaraq 306. mlrd. $-ə çatmışdır. İxrac olunmuş malların
strukturunda neft məhsullarının payı 93.1% təşkil etmişdir.
Xarici dövlətlərə 28.5 mlrd $ neft məhsulları ixrac olunmuşdur ki, bu da 2007-ci ilin göstəricisində 1.4 dəfə çoxdur. İxrac
olunmuş bütün neft məhsullarının 2.2. mlrd. $ neft emalı məhsullarının, 26.3 mlrd. $ isə xam neftin ixracının payına düşür.
İxrac olunmuş xam neftin 24.2. mlrd $ Azərbaycan Beynəlxalq əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) tərəfindən hasil olunmuş nefti
ümumi dəyəridir. Bunun da 14.7 mlrd. $ Azərbaycanın payına düşən, 9.5 mlrd. $ isə «Əsrin müqaviləsi» ilə baclı konsorsiumun xarici səhmdarlarının payına düşən neftin dəyəridir. İxrac olunmuş
ümumi xam neftin 2.1 mlrd. $ isə digə müəssisələr tərəfindən xarici göndərilmişdir ki, bunun da 1.3 mlrd. $ Şahdəniz yatacından
hasil edilmiş kondensatın, 0.8 mlrd. $ isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür.
2008-ci il ərzində ölkənin qeyri neft-qaz ixracının payına
düşən malların ümumi dəyəri 33.7% artaraq 1443.4 mln. $-a
çatmışdır. Bu artım əsasən kimya məhsullarının, əlvan və qara
metalların ixracının artımı hesabına olmuşdur.
Əmtəə idxalı. 2008-ci ildə istehlak mallarının idcalının
ümumi dəyəri keçən ilə nisbətən 19.1% artmışdır. Bu artımın
211.5 mln. $-ı ərzaq məhsullarının payına düşdüyü halda, 190.0
mln. $-dan çoxu yalnız minik avtomobillərinin idxalı ilə baьlıdır.
Fiziki şəxslər tərəfindən idxalı (1214.9 mln. $) və humanitar
malları (30.9 mln. $) da nəzərə almaqla 2008-ci il ərzində
ölkəmizə 3020.3 mln. $ məbləğində istehlak malları gətirilmişdir.
Bunun da 34.5%-i ərzaq məhsullarının payına düşür.
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İdxalıq strukturunda xarici investisiyalar hesabına gətirilmiş
maşın-avadanlıqların və malların xüsusi çəkisi 12.0% təşkil edərək 912.8 mln.$ olmuşdur. Bunun 78.6%-ni beynəlxalq neft-qaz
kontraktları çərçivəsində istifadə olunmuş investisiyalar hesabına
idxal edilmiş mallar təşkil edir. Bundan başqa ölkəyə ümumi məbləği 3641.6 mln. $ olan istehsal təyinatlı maşın-avadanlıq, kimya,
qara və əlvan metal məhsulları da gətirilmişdir.
Xidmətlər balansı. 2008-ci ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər əsas yerlərdən birini
tutmuşdur və bu xidmətlərin ümumi həcmi 5436.4 mln. $ təşkil etmişdir. Bunun 3889.5 mlnd. $-ı qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 1546.9 mln. $-ı isə Azərbayan rezidentlərinin xarici ölkələrin rezidentlərinə göstərdiyi xidmətlərdir. Beləliklə, xidmətlər balansının saldosu mənfi 2342.5 mln. $ olmuşdur.
Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 27.2%-i nəqliyyat xidmətləri üzrə aparılan əməliyyatların payına düşür. Ümumi dəyəri
1476.4 mln. $-a bərabər olan nəqliyyat xidmətlərinin 46.2%-i
Azərbaycan rezidentlərinin xarici dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə etmələri ilə əlaqədardır.
Öz növbəsində Azərbaycanın rezidentlərinin göstərdiyi nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri 31.3% artaraq 793.9 mln. $ olmuşdur. Bu vəsaitin böyük hissəsi TRASEKA layihəsi çərçivəsində ölkə
ərazisi vasitəsilə Orta Asiya ölkələri ilə Avropa ölkələri arasında
tranzit yükdaşımalarının intensivləşməsi nəticəsində əldə edilmişdir.
2008-ci il ərzində ölkə vətəndaşlarına turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 1902. mln. $ məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bunun 39.0%-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycana işgüzar
səfərləri ilə bağlıdır. Bu səfərlərlə baclı xarici iş adamlarına göstərilən xidmətlərin dəyəri keçən illə müqayisədə 15.1 mln. $ artaraq
74.2 mln. $-a çatmışdır.
Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 31.0% artaraq
341.1 mln. $ məbləğində olmuşdur. Bunun 92.1% Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə baclı xarici ölkələrdə olarkən sərf
etdikləri xərclərinin (məkik idxal istisna olmaqla) payına düşür.
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Gəlirlər balansı. Gəlirlər üzrə daxil olmaların və ödənişlərin ümumi dövriyyəsi 6.4 Azərbaycanda ödənişlər təşkil edir. Bu
məbləğin isə əsas hissəsini (5.0 mlrd. $) Azərbaycan Beynəlxalq
Əməliyyat Şirkətinin xarici investorlarının payına düşən gəlirlərinin repatriasiyası (xam neft şəklində), qeyri-rezidentlərə ödənilmiş
əmək haqları (168.3 mln. $) və xarici kreditlərdən istifadəyə görə
ödənilən faizlər (280.5 mln. $) təşkil edir.
Gəlirlərlə bağlı ölkəyə daxil olmuş vəsait 2007-ci ilin göstəricisinə nisbətən 81.5% artaraq 595.1 mlnd. $ olmuşdur. Bunun
isə əsas hissəsini (283.9 mln. $) dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinə, (163.4 mln. $) Milli Bankın sərəncamında olan xarici valyuta
ehtiyatlarına Bankın sərəncamında olan xarici valyuta ehtiyatlarına və (26.2 mln. $) bankların xaricdə yerləşdirilmiş aktivlərinə hesablanmış faizlər üzrə gəlirlər təşkil edir.
Cari transfertlər balansı. Cari transfertlər üzrə xarici ölkələrlə
aparılan əməliyyatların ümumi dəyəri 1949.8 mln. $ məbləğində
qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin 76.9%-ni ölkəyə daxilolmalar
təşkil edir. Belə ki, xarici ölkələrdən daxil olan pul baratlarının,
humanitar malların, texniki və digər yardımların ümumi dəyəri 2007ci ilə nisbətən 186.7 mln. $ artaraq 1500.1 mln. $-a çatmışdır.
Bu daxilolmaların 94.4%-ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərə
köçürülən pul baratları, 2.1%-ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal
malarının dəyəri, 3.5%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir.
Bütövlükdə, cari transfertlər üzrə əməliyyatların müsbət saldosu 2007-ci ilə nisbətən 4.5% artaraq 1050.4 mln. $ təşkil etmişdir.
Kapitalın və maliyyənin hərəkəti. 2008-ci ildə xaricdən
cəlb olunmuş kapitalın ümumi həcmi 7.6 mlr. $ təşkil edərək
əvvəlki ilin göstəricisindən 9.7% çox olmuşdru. Bu göstəricinin
artımı əsasən dövlət təminatı olmayan xarici kreditlərin və qeyrineft sektoruna birbaşa investisiyaların cəlb olunması ilə bağlıdır.
Birbaşa investisiyalar. Birbaşa investisiyalar formasında
xaricdən cəlb olunmuş sərmayələrin ümumi məbləği 4.0 mlrd. $-a
yaxın olmuşdru. Bu investisiyaları strukturunda neft-qaz sektorunun xüsusi çəkisi 83.9% təşkil etmişdir. Bu sərmayələr iri neft-qaz
sektorunun xüsusi çəkisi 83.9%) təşkil etmişdir. Bu sərmayələr iri
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neft-qaz layihələrinin, əsasən BP Eksploreyşn (Şah Dəniz) Ltd.
layihəsi və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin AzəriÇıraq-Günəşli yatağında görülən işlərin maliyyələşdirilməsi ilə
əlaqədar ölkə iqtisadiyyatında istifadə olunmuşdur.
Qeyri-neft sektorana isə cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların ümumi məbləği keçən ilə nisbətən 1.5 dəfə artaraq 642.8 mln.
$ olmuşdur. Bu da ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcminin 16.1%-ni təşkil etmişdir.
Birbaşa investisiyalar üzrə xaricə yönəldilmiş və repatriasiya
olunmuş sərmayələrin ümumi məbləği 53.0%o az olaraq 4.0 mlrd.
$ təşkil etmişdir. Bu azalmanın səbəbi «Əsrin mıiqaviləsi»
çərçivəsində ABƏŞ-in fəaliyyəti ilə bağlı əvvəlki dövrlərdə ölkə
iqtisadiyyatında istifadə olunmuş birbaşa investisiyalar üzrə
kapitalın repatriasiyasının azalması ilə bağlıdır. Belə ki, 2007-ci
ildə neft-qaz sektoru üzrə repatriasiya olunmuş investisiyaların
həcmi 9.1 mlrd. $ məbləğində olduğu halda, 2008-ci ildə bu
göstərici 2.3 dəfə azalaraq cəmi 3.9 mlrd. $ təşkil etmişdir.
Kreditlər və digər investisiyalar. 2008-ci ilin yekunları
üzrə tədiyə balansmında əks etdirilmiş kredit və digər
investisiyaların ümumi məbləği 3583.5 mln. $ təşkil etmişdir və
bu keçən ilin göstəricisindən 1.6 dəfə çoxdur. Bu məbləğin yalnız
19.5%-i (698.7 mln. $) birbaşa dövlət və dövlət təminatı əsasında
cəlb olunmuş kreditlərdir (beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlar
tərəfindən ayrılmış kreditlər). Yerdə qalan 2344.6 mln. $ vəsait isə
dövlət təminatı olmayan kreditlərdir ki, bunun da 683.1 mln. $
ARDNŞ tərəfindən cəlb olunmuşdur. Bu vəsait əsasən ARDNŞ-in
Gürcüstan və Türkiyədəki enerji resursları layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.
Dövlət təminatı olmayan digər kreditlərin 1661.5 mln. $ isə
əsasən banklar (1278.5 mln. $), digər müəssisələr və firmalar
tərəfindən cəlb olunmuşdur.
Hesabat dövründə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 2.5 dəfə
artaraq 01 yanvar 2009-cu il tarixinə 18555.4 mln. $ həcmində olmuşdur.
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ФЯСИЛ 50. VALYUTA SИYASƏTИ VƏ
MƏZƏNNƏ SИYASƏTИ
Valyuta siyasəti – dünya iqtisadi inteqrasiya prosesləri kontekstində iqtisadiyyatın daxili və xarici dinamik müvazinətini (tarazlığını) təmin etmək, beynəlxalq ödəmələri müəyyən sistem daxilində yerinə yetirmək və tədiyyə balansını tənzimləmək məqsədi
ilə ölkənin cari və strateji məqsədlərinə uyğun olaraq monetar orqanların həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmuəsidir.
Ölkə daxili və xarici iqtisadi problemlərinin həllinə qarşı,
valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti, valyuta bazarı, qızıl-valyuta
ehtiyatlarından səmərəli istifadə, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında iştirak məsələsinə aydınlıq, valyutanın dönərliyi, ölkədaxili və
ölkəxarici valyuta problemlərini sistemli formada təhlili kimi
vacib məsələləri özündə birləşdirir.
Valyuta siyasətinin istiqamət və formaları ölkənin valyutaiqtisadi vəziyyəti və dünya iqtisadiyyatısferasında gedən dəyişikliklərə bağlı olaraq tarazlanır.
Valyuta siyasətinin sağlam və səmərəli tətbiqi ölkənin
iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
Valyuta siyasətinin istiqamətləri :
1.iqtisadiyyatda dollarlaşmanın qarşısını almaq;
2. valyuta nəzarəti;
3.valyuta bazarının optimal strukturu və qızıl-valyuta
ehtiyatları diversifikasiyası;
4.xarici borjun idarəolunması;
5. valyuta rezervlərinin yığımı;
6. daxili investisiya ehtiyacının qarşılamaq məqsədi ilə
xarici investisiyanın cəlbi;
7. Kapitalın çıxışına məhdudiyyət;
8. xarici rəqabətə qarşı yerli istehsalçıların müdafiəsi
(idxal əvəzliyici istehsalın stimullaşdırma siyasəti);
9.valyuta böhranına qarşı alınacaq tədbirlər;
10.valyuta məzənnətarazlığının təminatı;
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11.tədiyyə balansının tarazlığı;
12. ixracatçılara bağlı stimullaşdırma siyasəti;
13.çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə;
14.deviz siyasəti (valyuta müdaxiləsi) ;
15.diskont siayasəti.
Valyuta siyasətini həyata keçirilmə sırasında onun valyuta
bazarının fəaliyyətinə təsir göstərən iqtisadi parametrlərin qarşılıqlıəlaqəsinin monitorinqi aparılması vacibdir:
1.valyuta məzənnə;
2. qızıl-valyuta ehtiyatları;
3. tədiyyə balansı saldosu;
4. daxili pul tədavülünün həcmi və dollarlaşma dərəcəsi;
5. valyuta liberallaşma dərəcəsi.
Valyuta siyasəti xarici valyutaya olan tələb və təklif əsasında realizə olunur.
Valyuta tələb və təklifə təsir tədbirlərini bir neçə qrup
kateqoriyasına bölmək olar:
1. Maliyyə(Mərkəzi bankın emissiya siyasəti, o cümlədən
MB valyuta bazarında iştirakı; büdcənin icrası iləəlaqədar hökumətin fəaliyyəti, qeyri-rezidentlərə açılan kredit xətti, büdcə
hesablarında qalıqların tənzimlənməsi və s.);
2. iqtisadi (ölkənin ixraxat potensialının inkişafı və ya
idxalı əvəzedici sahələrin inkişafı);
3. inzibati (valyuta nəzarət və tənzimlənməsi konteksində birbaşa (kvota) və dolaylı (gömrük məhdiyyəti);
4. sosial-psixoloжi (dövlətin informasiya-məlumat xarakterli fəaliyyəti, iqtisadi vahidlərin valyuta sferasında gedən hadisələrəbağlı aydınlıq gətirmə siyasəti).Valyuta siyasətinin həyata keçirlmiş nəticələrinin tam iqtisadi-statistik görüntüsünüölkənin cari tədiyyə balansında görmək olar.
Valyuta siyasətinin ayrı-ayrı məqsəd və alətləri hökumətin qəbul etdiyi ayrı-ayrı sənədlərdəöz əksini tapır (ölkə büdъəsinin qəbulunda, İqtisadi İnkiaf Nazirliyinin proqnozlarında,
hökumətin qəbul etdiyi iqtisadi proqramlarda, Mяркязи Bankın pul siyasətinin əsas istiqamətlərində və s.).
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Maddə 42-də beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının idarə
olunmasına həsr olunmuşdur.
42.1. maddəsində MB dövlətin pul siyasətinin həyata keçirilməsi, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri üzrə hesablaşmaların
vaxtında aparılmasıüçün beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını
idarə heyətinin müəyyən etdiyi strategiya çərçivəsində saxlayır
və idarə edir.
42.4. beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatları dövlətin pul
siyasətinin həyata keçirilməsi, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri
üzrə hesablaşmaların vaxtında aparılmasıüçün MB mülahizəsinə görə təhlükəli səviyyəyədək azaldıqda və ya azalması qorxusu olduqda MB müvafiq iъra hakimiyyəti orqanına (maddə 7 –
də MB öz fəaliyyəti barədə yalnız Azərbayъan Respublikası
prezidentinə hesabat verir) ehtiyatların belə azalmasına gətirib
çıxara biləcək səbəbləri qabaqъadan göstərməklə beynəlxalq
qızıl-valyuta
ehtiyatı
mövqeyi
haqqında
hesabat
vəəsaslandırılmış təkliflər təqdim edir.
AR «Valyuta tənzimi haqqında» AR (21.1. 1994-ъü il,
2001-ъi il 27/XI və 2002-ъi il 30 aprel tarixli qanunla
edlimişəlavə və dəyişikliklərdə).
Maddə 5. – Azərbayъan Respublikasıərazisi vahid valyuta ərazisidir və bu ərazidə Milli Valyuta kimi manatın alıъılıq
qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini təmin edən pul-kredit və
valyuta siyasəti yeridir.
Maddə 13-də AR MB AR-da valyuta tənzimini həyata
keçirən əsas orqandır.
Maddə 15. AR-nın əsas valyuta nəzarəti orqan AR MB
və müvafiq iъra hakimiyyəti orqanı, valyuta nəzarət agentləri isə
müvəkkil banklardır.
Valyuta məzənnə siyasəti – valyuta siyasətinin tərkib
bloklarından biridir. Manatın məzənnəsi milli iqtisadiyyatın
inkişafına təsir göstərən ən önəmli parametrlərdən biridir.
İqtisadi vahidlərin fəaliyyətlərin daxili və xarici əlaqələr
olmaq üzrə 2 istiqamətdə hərəkət edir.Beynalxaq iqtisadiyyatın tək qalibi var.O isə möhkəm dayanaqlı pulu sahib olan
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ölkədir. Zəif pula dünyada yer yoxdur.Valyuta təklif və tələb
bərabərliyi məzənnə adlanır.
Valyuta məzənnə siyasəti - milli iqtisadiyyatla dünya
iqtisadiyyatı arasında vasitəlik edir.
Dünyada gedən qloballaşma prosesi, ölkələrarası
inteqrasiya
prosesinin
dərinləşməsi,
onlar
arasında
qarşılıqlıəlaqə və bir-birinə bağlılıq dünya iqtisadiyyatının
inkişafı kontekstində, məzənnəbir tərəfdən ъiddi makroiqtisadi
göstəriъisi kimi qəbul edilir, digər tərəfdən isə valyuta-məzənnə
tarazlığı dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet məqsədlərindən
biridir.
Ölkənin dünya bazarında rəqabət qabiliyyətliyi valyuta
məzənnəsinin dinamikasından asılıdır. Valyuta kursunun
köməyi ilə xariъdə istehsal edilən istənilən mal və xidmətlərin
qiymətini ölçmək olar.
Valyuta bazarında məzənnənin 2 funksiyası var:
1. Daxili və xarici iqtisadi şərtləri dəyərləndirək, ikisi
arasında tarazlığı qurmaqdır.
2. Valyuta məzənnəsi də qiymət qəbul edildiyinə görə, o
zaman valyuta təklif və tələbini gerçək səviyyə tarazlığında tutmaq gərəkdir.
Beləlikə, məzənnə, daxili qiymətlə xarici qiymət arasında
əlaqəni yaradan yeganə vasitədir və ən önəmli makroiqtisadi göstəricilərindən biridir.
Məzənnə valyuta istehsal edən sektorlarla valyuta isteklak
edən sektor arasında tarazlığı qoruyur və beləliklə eyni qayda ilə
ixrac sektoru və idxal sektorları arasında stimullaşdırma və
himayəçilik siyasəti həyata keçirir.
Başqa bir sözlə ifadə etsək, valyuta qazananlara tam qarışılığı verilmiş, valyutaya isə ehtiyacı olanlar tam dəyərini ödəyərək
almış olurlar.
İqtisadiyyatın işləyişinə təsir edən önəmli parametr- qiymətdir.Hər qiymətdə olduğu kimi buradada valyutanın defisit dərəcəsi
həm istehsalçıya həm də isteklakçıya təsir etməkdədir. Necə ki,
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məhdud bir olan malın qitmətini aşağı tutmaq istəyi istehsalçını
cəzalandırmaq və istehsalı daraltmaq mənasına gəlir.
Bu vəziyyətdə valyuta məzənnəsi tarazlı məzənnə altında
kəskin dəyərlənmiş olduğundan ortaya bir rant çıxacaq və
istehlakçı rant formasında idxalatçı sektora yəni valyuta ehtiyacı
olana axtarmış olacaqdır.Az dəyərlənmiş bir məzənnə isə valyuta
istehsalçılarına bir rant axtarmış olacaq.
Qiymət artımı, xariъi ölkələr tərəfindən milli məhsula
tələb azalır və nətiъədə milli valyuta dəyərsizləşir.
Amma məzənnə sadəcə təklif və tələbə daxil deyildir.
Məzənnə siyasəti – ölkənin ixraъat potensialına və investiya mühitinə təsir edən ən önəmli formalaşdırma tədbirlər məъmusudur (məs: tədiyyə balansının tənzimlənməsi, ölkənin qızılvalyuta ehtiyatları).Dünya təъrübəsi kontekstində valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi sırasında istifadə ediləjək üç variant
mövъuddur.
1.«azad üzən» valyuta məzənnəsi;
2.tənzimlənən üzən valyuta məzənnəsi;
3.fiksə edilmiş məzənnə.
Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi:
1. məzənnə sabitliyi, onun dinamikasınıproqnozlaşdıra
bilmək;
2. ixraъatın qəbul edilə bilər rentabellik dərəcəsi;
3. daxili bazarın qorunmasının optimal variantı.
Məzənnə siyasəti makroiqtisadi tarazlığının təmin olunmasında rolu vəəhəmiyyəti çox vaъib göstəriъilərdən biridir.
Bundan öncə, məzənnənın sadəcə valyuta təklif və tələbinə
bağlı olmağını qeyd etdik.
Valyuta məzənnəsinə təsir edən amillər aşağdakılardır:
Valyuta kursunun dəyişməsinə təsir göstərən bir neçə
amilləri açıqlayaq:
1. Tədiyə balansı: yəni bir ölkənin tədiyə balansının
kəsirli olması, xariji borъların artması və sərmayə girişindəki
azalmalar ölkənin pul dəyərinə mənfi yöndə təsir edir. Bir ölkə
xariъəölkəyə aldığı mal dəyərindən çox mal satırsa, o vaxt ticarət
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balansında müsbət saldo, bundan başqa xariъi ölkələr bu ölkənin
mallarını almaq üçün, təbii ki, o ölkə puluna olan tələbi
artıraъaq və bu pul bazarda dəyər qazanaъaq. Digər tərəfdən,
tədiyə balansı mütəmadi şəkildə kəsir verəndə, o ölkənin pul
vahidinə təklif tələbdən çox olanda, həmin pul xariъi
bazarlarda dəyərini itirir.
2. Satınalma güъü pariteti nəzəriyyəsi: valyuta kursunun
qiymətlər üzərindəki təsirini 1920-ъi ildəİsveç iqtisadçı Qassel
təsbit etmişdir. Qassel nəzəriyyəsində qızıla arxalamayan bir
pulun satınalma gücünün atributu daxili bazardakı satınalma
güъüdür. Pulların satınlama güъü paritetlərindəki uyğusuzluğun bir göstəriъisi də qiymət indeksləridir. «Qiymət indekslərinə arxalanaraq, valyuta kursları tənzimlənmədikъə xariъi
tiъarəti aradan qaldırmaq mümkün deyildir» ifadəsi daha çox
işlədilir. Bu nəzəriyyəyə görə valyuta kursları milli pulun
satınalma güъünüəks etdirməlidir. Pulun daxili satınalma
səviyyəsinin tərsi iləölçülür. Bu
güjüümumi qiymətlər
nəzəriyyəyə görə, devalvasiya nisbəti pulun daxili satınalma
güъündəki dəyişməyə bərabər olmalıdır. Bu nəzəriyyəni
aşağıdakı bir misal ilə göstərsək daha asan olar: eyni miqdar
malı satın almaq üçün Azərbayъanda 10 manat və ABŞ-da 1
dollar vermək lazımdırsa, Azərbayъan manatı və dollar
arasındakı satınalma güъlərinin pariteti 10-dur. Yəni 1 dollar
10 manat və ya 1 manat ABŞ-da 0,1 dollara satılaъaqdır. Əgər
Azərbayъanda qiymətlər artarsa və eyni miqdarda malı almaq
üçün 10 manat yerinə, 20 manat vermək lazımdırsa və ABŞ-da
qiymətlər sabit qalarsa, o zaman 1 dollar Azərbayъanda 20
manat və ya 1 Azərbayъan manatının Amerikadakı dəyəri 0,05
dollar olmalıdır.
3. Faiz həddi: faiz hədləri ilə valyuta kursu arasındakı
münasibətə baxmaq üçün əvvəlъə faiz hədləri ilə inflyasiya arasındakı münasibəti qurmaq lazımdır. Buna Beynəlxalq Fişer
təsiri deyilir. Fişer təsirinə görə, nominal faiz dərəъələri real
faiz dərəъələri ilə inflyasiyanın kombinasiyasıdır. Ölkələr arasındakı real faiz dərəъələrinin fərqi yalnız gözlənilən inflyasiya
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dərəcələri iləəlaqədardır. Fişer təsiri nəzəriyyəsinə görə, bir
ölkədə gözlənilən inflyasiya dərəъəsi digər ölkədə gözlənilən
inflyasiya dərəъəsindən nə qədər böyükdürsə, müvafiq ölkələrdəki illik faiz dərəъələri bu fərqə görə qərarlaşır və nətiъədə
müvafiq ölkələrin pul vahidləri bir-birinə nisbətən daha əvvəlki
münasibətə görə dəyər qazanır və ya itirir.
4. Pul-kredit və maliyyə siyasətləri: pul kredit və maliyyə
siyasətləri valyuta kursuna təsir edən amillərdən biridir. Pul
təklifindəki bir artım, ümumiyyətlə, valyuta kursuna tərs
qaydada təsir edir.
5. Vergi dərəъələrini dəyişdirmə yolu ilə, idxal vergiləri və
vergi siyasətində dəyişikliklər, o ölkədə yaşayanların satınalma
güъünü azaldır və ya da artırır. Məsələn, bir ölkə deflasiya
prosesini yaşayırsa, aşağı düşən vergi dərəъələrinin milli pulun
dəyərinə müsbət təsir etməsi gözlənilir. Buna qarşılıq, yüksək
inflyasiya olan ölkələrdə isə zidd bir nətiъənin olması labüddür.
Qeyri-bazar amillər:
1.Valyuta bazarında MB-ın müdaxilə dərəъəsi;
2.ölkədə siyasi vəziyyət;
3.beynəlxalq valyuta bazarında ümumi vəziyyət və
meyllər.
Siyasi və psixoloжi amillər də valyuta kurslarına təsir edən
amillərdəndir. İqtisadi amillər, uzunmüddətli valyuta kurslarının müəyyən edilməsindəçox əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Anъaq iqtisadi olmayan amillər dəçox vaxt valyuta kurslarına
da ciddi təsir edir. Bu təsir nətiъəsində bəzi pullar üzərində
meydana gələn münasibətlər də rol oynayır. Məsələn, İsverçə
frankı etibarlı puldur. Bu da onun müəyyən bir ölçüdə qüvvətli
pul olduğunu göstərir.
Azərbayъanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri
aşağıdakılar olmuşdur:
1. Manatın real bazar dəyərinin təminatı;
2. Dollarlaşma meylinin zəifləməsi;
3. Qızıl-valyuta rezervlərinin səmərəli istifadəsi;
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4. Real valyuta məzənnəsinin istifadəsi üçün səmərəli
alətlərdən istifadə.
2008-ci ildə Mərkəzi Bankın pul siyasəti qlobal iqtisadi şəraitin pisləşməsi şəraitində həyata keçirilmişdir.Bu şəraitdə Milli
Bankın pul siyasəti qarşısında ölkədə makroiqtisadi tarazlığın saxlanılmasına dəstək vermək, habelə bank-maliyyə sistemində sabitliyi qorumaq kimi vəzifələr qoyulmuşdur.Bu vəzifələrin reallaşdırlması istiqamətində görülən tədbirlər 2008-ci ildə ölkədə
makroiqtisadi dayanıqlığın qorunmasında mühüm rol oynamışdır.
2008-ci ildə pul siyasətinin son hədəfı olan inflyasiya
səviyyəsi beynəlxalq təşkilatların proqnozlaşdırdığından (20-22%)
və 2007-ci ildəkindən (19.6%) az olmuş və 15.4% təşkil etmişdir.
Bu Hökumətin və Milli Bankın antiinflyasiya siyasəti, eləcə də
2008-ci ilin ikinci yarısında beynəlxalq əmtəə bazarlarında qiymətlərin azalmasının təsiri nəticəsində mümkün olmuşdur. İnflyasiyanın azalması əhalinin real gəlirlərinin artımına müsbət təsir
göstərmişdir.
Mərkəzi Bankın pul siyasəti iqtisadiyyatın pula olan tələbin
adekvat ödənilməsini təmin etmiş, 2008-ci il ərzində iqtisadiyyatın monetizasiyası artmaqda davam etmişdir.
İl ərzində məzənnə siyasətinin effektivliyinin artırılması
istiqamətində görülən institusional tədbirlər Mərəkəzi Bankın çoxtərəfli məzənnə indekslərinə təsir imkanlarını artırmışdır. Eyni zamanda Milli Bankın valyuta bazarındakı davranışı dəyişmiş, nəticədə Milli Bankın tətbiq etdiyi de-fakto məzənnə rejiminin yeni
beynəlxalq statusu formalaşmışdır. Belə ki, Beynəlxalq Valyuta
Fondu (BVF) Azərbaycanın əvvəlki «sürüşkən bağlılıq» rejiminə
qarşı daha liberal olan «sürünən dəhliz» məzənnə rejiminə malik
ölkələr qrupuna daxil etmişdir. BVF-nun tətbiq etdiyi yeni təsnifata görə bu rejim üzən məzənnə rejimlərindən sonra ən liberalıdır.
Beləliklə, 2008-ci ildə Mərkəzi Bankın pul və məzənnə
siyasətinin yeni əməliyyat dizaynı formalaşmışdır. Bu dizayn
manatın nominal effektiv məzənnəsi (NEM) və M2 pul
aqreqatından aralıq hədəflər kimi istifadə etməyi nəzərdə tutur.
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Milli Bankın pul siyasətinin aralıq hədəflərindən asılı olaraq
onun əməliyyat hədəflərini müəyyənləşdirilir.
• NEM-in müəyyən olunmuş illik aralıq hədəfinə nail olmaq
üçün Mərkəzi Bank valyuta səbəti üzrə hədəf göstəricidən istifadə
edir. Valyuta səbəti müəyyən miqdarda götürülən xarici valyutalar
toplusudur. Səbətin hədəflənən dəyəri ilə NEM-in hədəf səviyyəsi
arasında əlaqə səbətə daxil olan iki əsas valyutanın - avro və dolların mübadilə məzənnələrinin və digər valyutaların proqnozları
əsasında müəyyən olunur;
• Pul kütləsi üzrə aralıq hədəfə nail olmaq üçün Mərkəzi
Bank əməliyyat hədəfi kimi pul bazasından istifadə edir. Pul bazası üzrə əməliyyat hədəfindən asılı olaraq pul siyasəti alətlərinin
kəmiyyət parametrləri, o cümlədən açıq bazar əməliyyatlarının
məbləği və s. müəyyənləşdirilir.
Ümumilikdə, 2008-ci ildə Mərkəzi Bankın yeritdiyi pul siyasəti, preventiv rejimdə qəbul edilən qərarlar və görülən qabaqlayıcı tədbirlər maliyyə sabitliyinin qorunmasına yardım etmişdir.
2008-ci ildə iqtisadi artımın daha da sürətlənməsi şəraitində
pula tələbin artımı davam etmişdir.
Pula tələbin artmasına adekvat olaraq pul siyasətinin
operativ hədəfi olan manatla pul bazası ötən ilə nisbətən 48,5%
bəndi artaraq 2008-ci ilin sonuna 4781,3 mln. manat təşkil
etmişdir.
Mövsümi amillərin təsiri ilə bağlı hesablamalar göstərir ki,
2008-ci ilin yekunu üzrə mövsümi təmizlənmiş pul bazası da ötən
ilə nisbətən 50,4% artmışdır. Pul bazasının əsas artım kanalı
Mərkəzi Bankın alış yönlü müdaxiləsi olmuşdur.
2008-ci il ərzində Mərkəzi Bankın valyuta bazarına xalis
müdaxiləsinin həcmi ötən illə müqayisədə 12,3% bəndi artaraq
2,24 mlrd. ABŞ dollar təşkil etmişdir.
Pul bazasının dəyişimi pul multiplikatoru vasitəsilə pul
kütləsinin dəyişiminə təsir göstərmişdir. 2008-ci ihn sonuna
ümumi pul multiplikatoru 1.71, manatla pul multiplikatoru isə
1.27 səviyyəsində olmuşdur.
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2008-ci ilin sonuna manatla geniş pul kütləsi (M2) ötən ilin
əvvəlinə nəzərən 1679,4 mln. manat və ya 38,2% artaraq 6081,0
mln. manat təşkil etmişdir.
M2 pul aqreqatının strukturunda keyfiyyət dəyişiklikləri
davam etmişdir. Belə ki, geniş pul kütləsinin mühüm elementi
olan nağdsız dövriyyənin yüksək templə artması davam etmişdir.
Ötən ilə nisbətən manatla əmanətlər və depozitlər 12,5%, o
cümlədən manatla tələb olunanadək əmanət və depozitlər 6,0%,
manatla müddətli əmanət və depozitlər isə 20,6% artmışdır.
2008-ci ildə M0 pul kütləsi 52,78% artmış, onun geniş
mənada manatla pul kütləsinin strukturunda xüsusi çəkisi ilin
sonuna 68,2% təşkil etmişdir.
2008-ci il ərzində manatla geniş mənada pul kütləsinin
artımı ölkə iqtisadiyyatının pulla təminatını yaxşılaşdırmış,
monetizasiya göstəricisi (M2/qeyri-neft Ümumi Milli Məhsul)
35,6%-ə yüksəlmişdir.
İlin sonuna M2 üzrə dövr etmə sürəti 2,87 vahid, M3 üzrə
dövr etmə sürəti isə 2,05 vahid təşkil etmişdir.
Məzənnə siyasəti və beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti. 2008ci ildə Milli Bankın məzənnə siyasəti daxili və beynəlxalq valyuta
bazarlarında son meyllər nəzərə alınmaqla formalaşdırılmış və
həyata keçirilmişdir. Son illər dünyanın aparıcı valyutalarının
məzənnələrinin kəskin tərəddüdləri bir çox ölkələrdə olduğu kimi
Azərbaycanda da məzənnə siyasətinin səmərəliliyini artırmaq
zərurətini aktuallaşdırmışdı.
Belə ki, dünyanın aparıcı valyutalarının məzənnələrində
müşahidə edilən əhəmiyyətli tərəddüdlər iqtisadi subyektləri
müəyyən dərəcədə məzənnə riskinə həssas edirdi. Bundan başqa,
Azərbaycanda milli valyutanın məzənnəsinin ABŞ dollarına
nəzərən formalaşması və bu valyutanın dünyanın digər aparıcı
valyutalarına qarşı kifayət qədər dəyişkən olması şəraitində Milli
Bankın əsas operativ hədəfı olan nominal effektiv məzənnə üzrə
hədəfə nail olunması, son nəticədə isə milli iqtisadiyyatın
beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin qorunması kimi vəzifələrin
yerinə yetirilməsini mürəkkəbləşirdi.
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Qeyd olunanları nəzərə alaraq Milli Bank məzənnə
siyasətinin operativ hədəfləri ilə onun strateji hədəflərini
sinxronlaşdırmaq, Avropa ölkələri ilə iqtisadi-ticarət əlaqələri
saxlayan subyektlərin məzənnə risklərini azahmaq məqsədilə
«2008-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə
Bəyanatlarına uyğun olaraq 11 mart 2008-ci il tarixindən məzənnə
siyasətini Avrodan və ABŞ dollarından ibarət səbət vasitəsilə
həyata keçirməyə başlamaq barədə qərar qəbul etdi. İlkin olaraq
səbətin strukturunda ABŞ dollarına 90%, Avroya isə 10% pay verilmiş, sonradan isə səbətin strukturunun tədricən optimallaşdırılması həyata keçirilmişdir.
Məzənnə siyasətinin bivalyuta mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılmasına keçiddən sonra Milli Bankın valyuta bazarındakı
müdaxilələri yalnız «müdaxilə dəhlizi» çərçivəsində həyata
keçirilmişdir. Nəticədə hesabat ilinin sonuna valyuta bazarının
özünü tənzimləmə qabiliyyəti iki dəfə artmış, fiskal sektorunun
valyuta təklifinin 65%-i bazar tərəfindən absorbsiya edilmişdir.
Özünü tənzimləmə rejimində fəaliyyət göstərən və səbət mexanizmi çərçivəsində tənzimlənən valyuta bazarında manatın ABŞ
dollarına qarşı məzənnəsi il ərzində 5.2% möhkəmlənmişdir.
2008-ci il ərzində manatın məzənnəsi real olaraq yapon yeni
istisna olmaqla təhlil olunan bütün ölkələrin valyutalarına nəzərən
bahalaşmışdır.
Məzənnə siyasətinin tətbiqinin yeni mexanizminə keçid
Milli Bankın nominal effektiv məzənnəyə təsir imkanlarını artırmış və inflyasiya idxalını neytrallaşdırmağa şərait yaratmışdır. Ticarət partnyoru olan ölkələrin valyutalarına nəzərən ikitərəfli
nominal məzənnələrinin dəyişiminin ticarət xüsusi çəkiləri
nəzərə alınmaqla həndəsi ortasınıəks etdirən manatın nominal
effektiv məzənnəsi 2008-ci ildəümumi ticarət dövriyyəsi üzrə
17.2% bahalaşmışdır. Qeyri-neft sektoru üzrə isə bu göstərici
20.7% olmuşdur ki, bu da partnyor ölkələri üzrə orta çəkili
inflyasiyanın əhəmiyyətli üstələyir və beləlikləölkəyə inflyasiya
idxalını tam neytrallaşdırır.
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Beləliklə, 2008-ci ildə Milli Bankın məzənnə siyasəti makroiqtisadi sabitliyin qorunmasına dəstək verməyə yönəldilmiş
və dəyişkən qlobal situasiyaya çevik reaksiya verərək inflyasiya idxalının neytrallaşdırılmasmı təmin etmişdir.

ФЯСИЛ 51. BEYNƏLXALQ
BANKLARINİNSİTİSUONAL XİDMƏT
VAHİDLƏRİ
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müharibədən sonrakı
dövrdə sürətli inkişafına paralel olaraq beynəlxalq finans xidmətlərinə tələb dəönəmli ölçüdə artmışdır.Beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən bankların təklif etdikləri əsas xidmətlərdən biri fərqli ölkələrdə yaşayan və ya səyahət edən şəxslər
arasında fond transferini təmin etməkdir.Beynəlxalq bankların
önəmli funksiyalarından biri də vasitəçilik etmək, yəni əmanət
toplamaq və kredit verməkdir. Banklar daima minimum
xərълəəmanət qəbul etmə və bu fondları nisbətən aşağı risklə
müştərilərinə kredit olaraq vermə yoluna üstünlük verir.
Beynəlxalq bankların verdiyi əhəmiyyətli xidmətlərdən
biri də valyuta tiъarəti və valyuta iləəlaqədar əməliyyatlardır.
Bankın beynəlxalq xidmətləri təklif edərkən ilk atdığı addım,
beynəlxalq əməliyyatları apara bilmək üçün bankın mərkəz şöbəsindəöz departamentini təşkil etməkdir. Xariъi əməliyyatlar
əhəmiyyətli həъmlərəçatana qədər, əməliyyatların çoxu bankın
yerli idarələri tərəfindən aparılır. Anъaq iş həcmi müəyyən bir
rəqəmi aşdıqdan sonra isə departamenti təşkil etmək və onu
müəyyən bölmələrə ayırmaq lazımdır. Beynəlxalq fəaliyyətləri
genişləndirmək üçün faydalana biləъək müəyyən qurumlar
aşağıdakılardır:
1. Nümayəndəliklər: bəzi banklar xariъi ölkədə bir şöbə
açmamışdan əvvəl nümayəndəlik açır. Nümayəndəlik ana bankın müştərilərinə yerli firmalar vəölkə haqqında iqtisadi məlumat alır və bunları analiz edərək müştərilərinə satır. Ən əhəmiyyətlisi də ona bankın xidmətlərinə ehtiyaъın olub-olmadığı
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iləəlaqədar tədqiqat aparır. Bu üstünlüklərinə baxmayaraq, nümayəndəliklər əmanət qəbulu, kredit vermə, səyahət çekləri və
ya kredit məktubları vermək imkanına sahib deyildir.
2. Müxbir banklar: beynəlxalq fəaliyyətə yönələn bir çox
bank, xariъi əməliyyatları apara bilmək məqsədi ilə müxbir
banklar qovşağı təşkil etməyəüstünlük verir. Bir ölkə bankı xariъi bir bank iləöz ölkələrində bir-birlərinin qarşılıqlı agentləri
olaraq fəaliyyət göstərmək üçün müqavilə imzalaya bilər. Bu
banklar əmanət hesablarını bir-birinə nəql edə və qarşılıqlı
olaraq işləri bir-birinə həvalə edə bilərlər. Xariъi ölkədə dürüst
bir müxbir bank sözləşdiyi bankın nümayəndəliyindən daha az
bir xərъlə finans əməliyyatları keçirə bilər. Çünki nümayəndəlik üçün məъburi bəzi xərъlər (investisiya və personal xərъləri
kimi) olduğu halda, müxbir bank üçün belə bir problem yoxdur. Digər tərəfdən müxbir bank fondları və sənədləri toplayıb
ya sövdələşdiyi bank və ya müştərilər adına hissə sənədi təhvil
alıb-sata bilər.
3. Şöbələr: xariъi bir şöbə bu şöbəni açan bankın bir
bankçılıq qurumudur və buna görə də müstəqil bir qurum
deyildir. Bu səbəbə görə xariji şöbələrin aktiv və passivləri ilə
apardıqları siyasət ana banka aid olur. Xariъi ölkələrdə açılan
şöbələr üçün iki qrup hüquqi tənzimləmə qarşı-şarşıyadır. Bunlar ev sahibi və ana ölkənin hüquqi tənzimləmələridir.
Xariъdəşöbə açmaq, bir banka ixtisas sahəsinə girən xidmətləri
vermək, nümayəndəlik və ya müxbir münasibətləri istifadə
edilən banklara nəzərdə daha səmərəlidir. Şöbə bankın açdığı
kreditlər ana bankın kapital həъmindən asılıdır. Əmanətlər
isəşöbədən çox ana bankın təminatı altındadır.
4. Filial və ya asılı quruluşlar: «asılı quruluşlar» termini
xariъi bir ölkədə olan və bütöv, ya da bir hissəsi ana banka aid
olan xariъi bir bankı ifadə edir. Filial vəziyyətində olan bank
sərmayəsinin 50%-dən çoxu ana bankın əlində toplanır.
5. Bankkonsorsumları: Tərəf olaraq banklar konsorsiumda müəyyən edilmiş sərmayə ilə iştirak edir və konsorsiumun
idarə heyətində iştirak payı nisbətində təmsil haqqına malik
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olurlar. Konsorsium hərəkəti 1960-ъı illərdə Avropada başlamışdır. Bu tip qrupun meydana gəlməsindəüç faktor əhəmiyyətli rol oynamışdır. Birinъisi, Amerikada xariъlərin ABŞ-ın
finans bazarlarında uzun müddətli fond təmininə məhdudiyyət
qoyan «sərmayə nəzarət proqramı»dır. İkinъisi, Avropa bazarlarına ABŞ banklarının şöbələri tərəfindən ortamüddətli kreditlərin açılması və bu kimi kreditə olan ehtiyaъın Amerika
banklarından qarşılanmasıdır. Axırınъısı isə «böyük firmalarının müxtəlifölkələri» pullarından ibarət olan tələbin
artması və bnun qarşılanma ehtiyaъıdır.
Konsorsiumun qarşılaşdığıən əhəmiyyətli problemlərdən
biri finans böhranı vəziyyətində vəsait tapmamalarıdır. Çünki
bu tip qrumular bir ölkəyə və ya bir mərkəz bankından asılı
olaraq fəaliyyət göstərirlər.
6. Off-Şor bankçılığı. 1950-ъi illərdən etibarən sürətli bir
genişləmə prosesinə girən dünya iqtisdiyyatı ilə birlikdə Qərb
vəŞərq bloku ölkələri arasındakı münasibətlər gərginləşdi. Bu
illərdə SSRİ Hökuməti ABŞ-ın milli pul vahidi olan dolları
Avropa pul bazarına aparmış və nətiъədə Avrobazar meydana
gətirmişdi. Bu dəyişləmələr nətiъəsində də «Off-Şor» bankçılığı
yaranmışdı. Belə bankçılıq ölkə xariъində təmin edilən fondların yenə dəölkə xariъində istifadə edilməsini qarşısına məqsəd qoyan bir bank tipidir.
«Off-Şor» bankların göstərdikləri xidmətlər xariъi pul vahidi ilə aparılır. Xüsusi ilə «Off Şor» bankçılığı vergilərdən
yararlanmaq məqsədi ilə qurulur. İllki sabit bir ödəmə xariъində heç bir vergi və valyuta nəzarətinin olmadığı bir qrup ölkələr arasında Hollandiya antilləri, Tayman adaları nümunə
göstərilə bilər.
Hal-hazırda daha genişyayılan-ofşor banklardır. Onlarsız
praktiki olaraq heç bir TMB-nin əməliyyatları keçinə bilməz.
Prinsipъə offşor bankların təşkili məqsədləri offşor kompaniyalarla eynidir. Onlardan ən əsası vergiqoymanı minimumlaşdırmaqdır.
Offşor bankların aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:
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1. bankın qeydiyyata alındığıölkənin rezidentləri ilə işləmək hüququ yoxdur;
2. qeydiyyata alınmaq üçün ödənilən nizamnamə kapitalının tələb edilən həъmi digər ölkələrə nisbətən çox aşağıdır;
3. bank praktiki olaraq vergilərdən azaddır;
4. ehtiyat saxlamaq və digər bank normativlərinə qoyulan tələblər bir qayda olaraq ofşor banklarında başqa ölkələrə
nisbətən daha az ъiddidir, ölkə xariъindəəməliyyatlara görə
valyuta nəzarəti mövъud deyil.
Dünyada «offşor» zonaları içindəən tanınmış bölgə –
Kayman adalarıdır. Burada qeydiyyata alınmış bankların sayı
580-dır və onların aktivlərinin dəyəri 500 milyard dollardır.
Karib dənizinin şərq hissəsində Sent-Vinsent adalarında 15
bank və 7 min transnasional şirkət, Dominikada – 5800 şirkət,
Naue adalarında isə 3 min şirkət qeydiyyatdan keçmişdir.
Halbuki, bu adada yaşayanların sayı 2 mindir.
Dünya iqtisadiyyatında Men, Qernsi və Jersi adalarının,
Banam adasının, Sent-Kristofer və Nevis Federasiyasının,
Niderland Antil adalarının, Arubı (İtaliya mafiyasının ənənəvi
sığınaъağı), Kayman adasının, Britin Virginiya adaları,
Panama (ofşor biznesin beşiyi) və nəhayət, Kipr ofşor bankları
daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Yeri gəlmişkən, son zamanlar xüsusi İsveçrə bankları
kimi tanınan ofşor biznes çox geniş inkişaf etmişdir.
Kayman adalarında 500-dən çox ofşor banklar və 1300
sığorta kompaniyası qeydə alınmışdır. Belə ki, dünyanın 50 iri
bankının 43-ünün burada bölmə və törəmə bankları var. Kayman adalarında bankların bölmələrinin məъmu depozit qoyuluşunun məbləği astronomik rəqəmə – 150 mlrd. dollara çatmışdır. Honkonqda xariъi bankların 1,5 mindən çox bölməsi
fəaliyyət göstərir.
XXI əsrin əvvəllərindəşaxələnmiş, çoxqatlı vəçoxfunksiyalı TMB sistemi formalaşmışdır. TMB sistemi transmilli kapitalın əsas tələbatlarınıödəyir və dünya finans bazarlarının
fəaliyyətinin institutsional əsasını təşkil edir.
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Lakin investorlar üçün ъənnət sayılajaq məkan – Banam
adalarındır. Burada 36 ölkə mənşəli 418 bank, 580 investisya
fondları, 60 sığorta şirkətləri və 100 min transnasional şirkətlər
fəaliyyət göstərir. Bunların dövriyyəsi təqribən 350 milyard
dollar səviyyəsindədir.
Offşor bankçılıq üçün gərəkli olan struktural şərtləri
aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür:
1. iqtisadi və finans üstünlükləri;
2. iqtisadi və siyasi sabitlik;
3. texniki şərtlər;
4. hüquqi şərtlər;
5. bankçılıq sirrinin maksimum ölçüdə qorunması;
6. digər səbəblər.
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FƏSİL 52. BEYNƏLXALQ KREDİT
Klassik iqtisadçılara görə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin finans qaynaqlarına olan ehtiyacın qarşılanmasına beynəlxalq kredit deyilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə rast gəlinən problemlərdən biri yığım çatışmazlığıdır. Beynəlxalq kreditə olan ehtiyacın səbəblərini aşağıdakı formul vasitəsi ilə göstərə bilərik: S - I
= X - M. Burada S - ölkə daxili yığımı, (I) - ölkə daxili investisiyaları, X - mal və xidmət ixracını, M - mal və xidmət idxalını göstərir. S < I-dən isəölkə daxilində qoyulan investisiyaların miqdarının ölkə içindəki yığımlara nisbətən böyük olduğu başa düşülür.
Bu durumda investisiyaların beynəlxalq kredit hesabına
saxlanaraq qarşılanınası məsələsi olacaqdır. Saxlanan beynəlxalq
qaynaqlar idxalat çoxluğuna yönəldiləcəkdir.
Beynəlxalq малиййяляшмя, ölkələr arasındakı müxtəlif növ
finans axınlarının vəəməliyyatların prosesini əhatə edir. Beynəlxalq Малиййя quruluşlarının малиййяляшмя fəaliyyətlərindəki
əməliyyatlar bir-birindən fərqlidir. Bunun səbəbi də kredit,
мящсул вя хидмятляринçeşidliyindədir.
Beynəlxalq малиййяляшмя мювзусу həm xarici borcları, həm
də beynəlxalq yardımlarıəhatə edən geniş bir mənaya малиййя
malikdir. İanələr yardım özəlliyi formasında olub beynəlxalq
малиййя formalarından biridir. İanələr, ehtiyac hiss edilən
maddələrin, ehtiyacı olan ölkəyə verilməsi ilə həyata keçiririlir.
Çox az rastlanan pul ianələridir. Texniki yardımlar da, ianəмювзусу içindəki yardımlardır. Adətən, beynəlxalq finans qurumlarının fondlarından az inkişaf etmişölkələr ianə formasında yararlana bilirlər.
Beynəlxalq maliyyələşmənin böyük bir hissəsini rəsmi
yardımlar təşkil edir. Bunlar hökumətdən hökumətə köçürülən
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borc verməəməliyyatlarıdır ki, ümumiyyətlə, uzun müddətli və
aşağı faizli olurlar. Digər малиййяляшмя forması da millətlərarası
qurumlar (əsasən, Dünya Bankı və ona bağlı olan qurumlardır)
tərəfindən açılan kreditlərdir.
Digər bir beynəlxalq kreditləşmə formasıözəl satıcı
kreditləridir. Özəl istehsalçı və ya satıcı qurumlar qarşı tərəfdəki
ölkənin rəsmi və ya özəl sektor qurumlarına doğrudan kredit
verirlər. Xarici özəl investisiyalar da beynəlxalq finans qaynaqları
içindəönəmli bir yer tutur. Xarici sərmayəli şirkətlərin inkişaf
etməkdə olan ölkələrə investisiya yardımları doğrudan-doğruya
mənfəət əldə etmək məqsədini güdür.
Defisit iqtisadiyyatı müəyyən şəraitdə borъ iqtisadiyyatını
səъiyyələndirir. Borъ iqtisadiyyatı xariъi borъ vəödəmələrin artan həъmi ilə səъiyyələnir, yeni borъlanmalar və xariъi borъların ödənilməsi iləölkə siyasətinin əsas şərt və fəaliyyət istiqamətlərindən birinəçevrilir.
Beynəlxalq kredit 1-ъi növbədə müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasındakı iqtisadi əlaqələrə, 2-ъi növbədə rezident
ölkələrin müxtəlif institutlarla, yəni beynəlxalq və regional
təşkilatlarla münasibətlərə, ən son olaraq isə müxtəlif rezident
ölkələrin beynəlxalq pul və kapital bazarlarındakıəməliyyatlarına xidmət edir.
Beynəlxalq kreditin baza mənbəsi – beynəlxalq finans
bazarlarına daxil olan dünya ölkələrinin dövlət vəözəl əmanətləridir.
Beynəlxalq investisiyalar üzrəöhdəliklərə aiddir: birbaşa
xariъi investisiyalar və portfel investisiyalar – beynəlxalq qiymətli kağız və istiqrazlar və s. Beynəlxalq finans bir tərəfdən
isə kreditorlar və investor ölkələr üçün ümumu gəlir mənbəyi
rolunu oynayır.
Beynəlxalq kredit rəsmi vəözəl ola bilər. Rəsmi kreditlər
beynəlxalq və regional kredit təşkilatları, dövlətin mərkəzi və
yerli orqanları təklif edir. Rəsmi кредитлярölkələrə imtiyazlı,
qeyri bazar şərtləri ilə təqdim olunur və onların mənbəyi vergi
ödəyiъilərinin büdъə vəsaitləri hesabına olur.
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Beynəlxalq малиййя təşkilatlarıкредитляри yalnız mərkəzi
hökumətlərə, bəziləri isəмцсабигядян кечянözəl layihələrinə
ayırır. Beynəlxalq kredit təşkilatları tərəfindən mərkəzi hökumətə verilən borъlar adətən əsaslandırılmış və məqsədli istiqaməti olur. BVF-un məsələn fondun üzvü olan hər hansıölkəyə
borъ verdikdə ondan müəyyən öhdəlik proqramlarının qəbulunu da tələb edir.
BVF-u monitorinq həyata keçirərək qəbul edilmiş
proqram çərçivəsində nəzarət həyata keçirir. Ölkə tərəfindən
öhdəliyin yerinə yetirilməməsi sonrakı tranşın təqdim
olunmaması ilə nətiъələnə bilər.
Özəl xariъi kreditləşməni özəl xariъi banklar və digər
kredit təşkilatları həmçinin qeyri kredit korporasiyaları həyata
keçirir. Beynəlxalq kredit bazarıözündə bank kreditləşməsini,
qiymətli kağızlar bazarını (hansı ki, müxtəlif ölkələrin rezidentləri əməliyyatlar həyata keçirir) özündə бирляшдири.
Beynəlxalq kreditin əldə etmənin əlamətlərinə görə
təsnifatı aşağıdakı kimidir:
1. krediti alma mənbəyinə görə:
1.1. Beynəlxalq sazişüzrə, kreditin milli kredit bazardan
təmin etmək;
1.2. Xariъi kredit bazarından;
1.3. Beynəlxalq малиййя mərkəzlərindən.
2. borъunun kateqoriyasına görə:
2.1. Dövlət və beynəlxalq təşkilatlar;
2.2. Özəl istehsal və tiъari şirkətlər.
3. Kredit sazişinin xarakterinə görə:
3.1. Kommersiya krediti;
3.2. Xariъi-tiъari əlaqələrə aid olmayan, başqa məqsədlərчцн istifadə edilən кредитляр.
4. Kreditin növlərinə görə:
4.1. kommersiya krediti, yəni kredit mal formasında,
ixraъatçı tərəfindən alıъıya açılan kommersiya krediti;
4.2. kredit valyuta ilə, anъaq pul formasında, yəni
banklar tərəfindən açılan kredit;
313

4.3. qiymətli kağızları yerləşdirməklə beynəlxalq kapital
bazarından vəsait ъəlb etmək.
5. valyutanın mənşəyinə görə:
5.1. Kredit borъlu ölkənin valyutasında;
5.2. Kredit kreditor ölkənin valyutasında;
5.3. Kredit üçünъüölkənin valyutası ilə.
6. Kreditin müddətinə görə:
6.1. qısamüddətli, adətən 1-ilədək, bəzi hallarda iki ilədək;
6.2. orta müddətli, 1 ildən – 2 ilədək, 2 ildən – 5-dək;
6.3. uzunmüddətli – 5-7.
7. Təminatına görə:
7.1. təminatlı;
7.2. təminatsız (bank) krediti.
8. Təyinatına görə:
8.1. ixraъat krediti;
8.2. idxalat krediti.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində beynəlxalq
kredit ssuda kapitalının hərəkəti olub, müxtəlif ölkələrin
rezidentləri arasında kredit münasibətlərini əks etdirir.
Beynəlxalq kredit milli iqtisadiyyatın inkişafında önəmli
rola malikdir. Adətən, beynəlxalq kreditin axını tək yönümlü
hərəkətlə gedir, yəni inkişaf etmişölkələrdən inkişaf
etmişölkələrə doğru hərəkət edir və dünya praktikası göstərir
ki, beynəlxalq kreditin hərəkətində axsamalar milli ölkələrdə
iqtisadi böhranlara yol aça bilir.
Beynəlxalq kreditin inkişafının əsasını – beynəlxalq
inteqrasiya, istehsalın ixtisaslaşması, dünya iqtisadiyyatının
qloballaşması iləəlaqədardır. Beynəlxalq kredit bazarının subyektləri, özəl şirkətlər, dövlət müəssisələri, hökumətlər, beynəlxalq və regional finans qurumlarıdır.
Beynəlxalq kredit – valyuta kursu, qiymət, mənfəət, tədiyə balansı və s. bu kimi iqtisadi kateqoriyalarla sıx əlaqəsi vardır.Beynəlxalq kreditin üçəsas mənbəyi vardır:
1. korporasiyanın pul formasında müvəqqəti sərbəst vəsaiti;
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2. dövlətin valyuta ehtiyatları;
3.şəxsi pul yığımları.
Beynəlxalq kredit münasibətlərində ssuda kapitalının
əsas finans mənbəyini dövlətin kapitalı təşkil edir.Beynəlxalq
kreditin əsas prinsipləri daxili kreditin prinsipləri ilə eynidir,
yəni, müddətlilik, qaytarılmaq, ödənъilli, təminatlı və
məqsədli.
Beynəlxalq krediti əsas funksiyalarını aşağıdakı kimi
sıralamaq olar:
1. ölkələr arası ssuda kapitalının yenidən bölgüsü;
2.dövlət kredit təşkilatları vasitəsi ilə (aksimbank),
ixraъat və idxalatı tənzimləmək;
3.hesablaşmalarda ödəнишləri sürətləndirmək və mübadilə
xərъlərini minimума etmək;
4.dünya iqtisadiyyatında inteqrasiya prosesini güъlənдирмяк.
Beynəlxalq kreditin ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin
güъləməsində rolu çox önəmlidir:
1.beynəlxalq tiъarəti genişləndirir;
2.istehsalda texnoloci yeniliklərdə istifadəni stimullaşdırır;
3.milli məhsulların xariъi bazara çıxışına şərait yaradır;
4.məhsuldarlığın vəəmək məhsuldarlığının artımına ъiddi
təkan verir;
5. ölkənin dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli mövqeyini artırır;
6.həyat səviyyəsinin inkişafında mühüm təsir edir.
Bununla bərabər, beynəlxalq kredit ölkədaxilində tətbiq
edilən səhv monetar siyasətinin nətiъəsi olaraq milli iqtisadiyyatında iqtisadi problemlərin dərinləşməsinə yol açıla bilər, o
ъümlədən:
1.müəyyən iqtisadi sektorların inkişafına, digərlərin isə
geriləşməsinə nədən ola bilər;
2.dünya və milli iqtisadiyyatda disporsiyanın dərinləşməsinə yol aça bilir;
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3.beynəlxalq kredit «isti pullar» formasından hərəkət
edərək dünya valyuta sistemində sabitliyin pozulmasına və
dünya iqtisadiyyatında valyuta böhranlarına yol aça bilər;
4.həddindən yuxarı beynəlxalq kreditin ъəlbi və onun
qeyri rasional istifadəsi borъ alan ölkəni finans bataqlağına sala bilir və hətta əhalinin həyat səviyyəsinin düşməsinəсябяб
olur.
Beynəlxalq kredit Milli dövlət iqtisadi tənzimlənməsinin
obyekti kimi çıxış edir.
Beynəlxalq kreditin şərtlərinə aşağıdakılar daxildir:
1. kreditin valyuta mənşəyi;
2.ödəmənın valyuta mənşəyi;
3. kredit məbləği;
4. kreditin müddəti;
5. kredit açmanın üsulları;
6.kreditin istifadəsi vəödənilməsi şərtləri;
7.ortaya çıxa biləъək risklərin sığorta metodu.
Beynəlxalq kreditin spesifik funksiyalarında biri də kapital təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin güъləndirilməsidir.
Beynəlxalq kredit özəl şirkətlərin səhmdar ъəmiyyətlərə transformasiyasını, yeni şirkətlərin qurulmasında ъiddi rolu vardır.
Beynəlxalq kredit münasibətlərinin subyekti kimi kreditor (ssuda kapitalının təklif edən) və borъlu (ssuda kapitalına
tələbi olan) çıxış edir.Beynəlxalq kredit təməl motivi, açılan
kreditdən maksimal mənfəət əldə etməkdir.Beynəlxalq kredit
münasibətlərinin subyektləri aşağıdakı institutlardır: Beynəlxalq finans təşkilatları – BPF, Dünya bankı qruppası. Bu təşkilatlarınkredit siyasəti təşkilatın nizamnaməsində yer alan
kreditlər çərçivəsində təsbit олунур.
Beynəlxalq krediti təklif edən banklar siyahısında ilk
yerləri: Citigroup, Deutshe Bank, HSBJ bankları tutur.Halhazırda beynəlxalq kredit alətlərinin həъmi 30 trl. dollarından
da yuxarıdır.
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FƏSİL53. BEYNƏLXALQ MALİYYƏ
TƏŞKİLATLARI
Beynəlxalq Valyuta Fondu.İMF II Dünya müharibəsindən dərhal sonra Amerika BirləşmişŞtatları vəİnglitərə
dövlətlərinin başçılığı ilə 1944-ъü il 1-22 iyul tarixləri arasında
ABŞ vilayətinin Bretton-Vuds qəsəbəsində Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının pul və maliyyə konfransı keçirildi. Konfransda 55
ölkənin nümayəndəsi iştirak etmiş, müharibədən sonra beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yenidən tənzimlənməsi, yeni bir
ödəmələr sisteminin əsasları və tiъarətin sərbəst bir şəkildə
inkişaf etdirilməsi, мцхтялиф güъlüklər içində olan ölkələrə maliyyə yardımları edilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın saxlanması
kimi mövzularda önəmli qərarlar verilmişdir. Konfransda Beynəlxalq Valyuta Fondunun qurulması haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun məqsədi quruluq anlaşmasının birinъi maddəsində aşağıdakışəkildə sıralanmışdır:
1. Beynəlxalq valyuta problemləri barədə məsləhətləşmələr vəəməkdaşlıq mexanizmini saxlayan daimi bir qurum vasitəçiliyi ilə beynəlxalq valyuta iş birliyini inkişaf etdirmək;
2. Beynəlxalq tijarətin tarazlı inkişafını gerçəkləşdirmək
və beləъə bütün üzv ölkələrin tam məşğulluq və yüksək bir
iqtisadi artıma çatmalarına imkan yaratmaq;
3. Valyuta sabitliyini saxlamaq və devalvasiya siyasətini
əngəlləmək;
4.Çoxtərəfli xariъi ödəmələr sisteminin qurulmasına,
beynəlxalq tiъarətə maneçilik törədən – valyuta idxalat
məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına xidmət etmək;
5.Üzv ölkələrə tədiyə balansındakı tarazsızlıqları aradan
qaldırmaq məqsədilə kredit vermək. Ümumiyyətlə, beynəlxalq
rifahın yüksəlməsinə maneçilik törədən faktorları aradan
qaldırmaq;
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6.Üzvlərinin tədiyə balanslarındakı sabitsizlik dərəъələrini azaltma.
Yuxarıda adıçəkilən məqsədlərin gerçəkləşdirilməsi üçün
üzv ölkələrin də yerinə yetirəъəkləri bəzi şərtlər vardır. Bu
şərtlər anlaşmanan 4 və 8 maddələrində göstərilmişdir.
1. Turizm də daxil olmaqla xariъi tiъarət fəaliyyətlərində
beynəlxalq xidmət və mal alış-verişlərində valyuta da nəzarət
və məhdudlaşdırılmalara, mərhələ-mərhələüzən valyuta
sisteminin tətbiq edilməsinə, spekulyativ xarakterli sərmayə
hərəkətlərinə mane olmaq;
2.Üzv ölkələrin devalvasiya etmə ehtiyaъının ortaya
çıxdığında devalvasiya dərəъəsini fonda bildirmək;
3. Ölkə iləəlaqədar iqtisadi və maliyyə mövzularında
fonda məlumat vermək.
Beynəlxalq Valyuta Fondu разыlaşmada müəyyən edilən
qaydaları pozan vəöhdəliklərini yerinə yetirməyən ölkələrə
qarşıъəza tətbiq edə və bu ölkələrə verilən kreditləri kəsə,
hətta,üzvlükdən xariъ edə bilər.
Fəaliyyəti. İMF üzv ölkələrə qısa müddətli kreditlər açır.
Kreditlər ЪDR (kreditlər) pul vahidi ilə verilir. Fond tərəfindən saxlanan kreditlər «Stand бйразыlaşmaları» ilə «iqtisadi sabitlik proqramları» çərçivəsində verilir. «Stand Bйразыlaşmaları»nda bir niyyət məktubu hazırlanır. Niyyət məktubunda hökumətin iqtisadi və maliyyə siyasəti göstərilir. İMF üzv ölkələrə saxladığı maliyyə dəstəyi yanında texniki yardımlar da
verir. Üzv ölkələr iqtisadi, maliyyə və texniki problemlərin həllində vasitəçilik xidmətləri də göstərir.
Bunlardan başqa, Vaşinqtonda qurulan bir institut
nəzdindəüzv ölkələrin Mərkəz Bankı və Maliyyə Nazirliyinin
məsul vəzifələri üçün мцхтялиф təhsil proqramları da verir.
Dünya bankı. İBRD 1944-ъü ildəİMF ilə birlikdə
qurulmuş və 25 iyul 1946-ъı ildən fəaliyyətə başlamışdır. Dünya Bankı adı ilə tanınaн quruluşun anlaşması 144 ölkə tərəfindən təsdiq edilmişdir.Dünya Bankına üzv olan ölkələr eyni zamanda İMF-nin dəüzvləridir.
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Öz öhdəliklərini yerinə yetirməyən ölkələr bankın
səlahiyyətli qurumları tərəfindən veriləъək qərarla üzvlükdən
çıxarıla bilər.
Bankın ana sözləşməsinin 1-ъi maddəsinə görə Dünya
Bankının məqsədləri aşağıdakı kimi sıralana bilər:
1.Üzv ölkələrin iqtisadi islahatlarına yardım etmək;
2.Üzv ölkələrə xariъi özəl mənbələrdən gələъək sərmayə
investisiyalarını təsbit etmək vəözəl sərmayənin yetərsizliyi
vəziyyətində bunları tamamlamaq;
3.Üzv ölkələr üçün gəlirli investisiyaları təsbit edərək
uzun мцддятдя beynəlxalq dəyişmələrdə tarazlığı saxlamaq;
4.Üzv ölkələr üçün borъvermə mexanizmini uyğun hala
gətirmək;
5. Yerli şirkətlərin maliyyə mənbələrinə olan ehtiyaъları
mövzusunda yardımçı olmaq.
Dünya Bankının verdiyi kreditlərdən sadəъəüzv olan
ölkələr yararlanır. Kreditlər uzunmüddətli olub, tələb edən
ölkənin iqtisadi inkişafı proqramlarının ehtiyaъına görə verilir.
Maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin iqtisadi, texniki,
idari, maliyyə və meneъment istiqamətləri Dünya Bankı tərəfindən fərqli bir şəkildə araşdırılır. Bundan başqa, kredit tələb
edən ölkənin gələъəkdə maliyyəöhdəliklərini yerinə yetirib yetirməyəjəyi araşdırılır. Tədqiqat və araşdırmalar ilk olaraq
mərkəzdə aparılır. Anъaq kerdit açılması mövzusunda bəzi
məsələlər olduğundan Dünya Bankıöz işçilərindən və ya tədqiqatçılardan təşkil edən bir qrupu krediti tələb edən ölkəyə göndərərək yerində məlumat alır. Şərtlər yetərli olarsa, kredit anlaşmasıщазырnaraq imzalanır.
Dünya Bankı kredit açdıqdan sonra aparılan layihəni
yaxından izləyir. Layihənin hər mərhələsində sonra bir hesabat
tələb edir.
Dünya Bankı layihə kreditlərinin xariъində bəzi texniki
yardımlarda da iştirak edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin
investisiya layihələrinin seçimi və hazırlanmasında, iqtisadi
vəziyyətin təhlilində, inkişaf proqramları mövzularında texniki
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vasitəçilik xidmətləri göstərir. Bundan başqa, bank üzv ölkələrin yüksək vəzifəli məmur və texniki işçilərinə təhsil
proqramları ilə də yardım edir.
Avropa Yenidənqurma vəİnkişaf Bankı. AYİB – III ən böyük kredit təşkilatı olmaqla 1990-cı ildə Avropa Yenidənqurma
vəİnkişaf Bankıüzrə Sazişin imzalanması ilə yaradılmışdır. Öz
fəaliyyətinə 1991-ci ildən başlamışdır. Bankın mərkəzi ofisi
böyük Britaniyanın London şəhərində yerləşməkdədir.
Bank əməliyyatları departamenti 3 şöbəyə malikdir: Ölkələr
üzrə qrup, Sahələr üzrə qrup vəəməliyyatlara dəstək qrupu. Hər
bir şöbənin tərkibinəüzv ölkələrin özəl və dövlət sektoru sahəsində ixtisaslaşmış mütəxəssilərindən 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.
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