
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

102 

 

 

HACİYEVA A. M. 

ADİU, doktorant 

 

AZӘRBAYCANIN KREDİT BAZARININBӘZİ XÜSUSİYYӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Məqalədə kredit bazarının vəziyyəti, təhlili, Azərbaycan Respublikasında kredit bazarının 

tənzimlənməsi sistemi, iqtisadiyyata kredit qoyuluşları, iqtisadiyyatın sahələri üzrə kredit qoyuluşlarının 
dinamikası, kreditlərin tərkibi, beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə Azərbaycan hökumətinin kredit 
əməkdaşlığı, ölkədə kredit bazarının inkişafı və beynəlxalq maliyyə bazarlarına inteqrasiyası,  məsələləri 
araşdırılıb. 

Açar sözlər: kredit bazarı, kredit qoyuluşları, dinamika, maliyyə təşkilatları, kredit verənlər. 

 

GİRİŞ 
Ölkənin maliyyə bazarının effektiv şəkildə 

formalaşması və fəaliyyətinin əsas sütunların-
dan biri kredit münasibətlərinin inkişafı, kredit 
bazarının işğüzar aktivliyin yüksəldilməsində 
aparıcı mövqelərə çıxışının təmin edilməsidir. 

Azərbaycan Respublikasında kredit bazarı-
nın tənzimlənməsi sisteminə  institusional,  iq-
tisadi və  hüquqi istiqamətdə nəzər saldıqda 

məlum olur ki, bunların demək olar ki, hamısı 
kompleks halında ölkənin bank sistemində 
cəmlənir. Məhz bank sistemi ölkədə kredit mü-

nasibətlərini tənzimləyir, kreditlərin start və 
sonrakı faizlərini müəyyən edir, bazarda kre-
ditin təklif edəni, bəzən isə tələb edəni və s. ro-
lunda çıxış edir. Kredit bazarının institusional 

tənzimlənməsi sahəsində ölkənin bank sistemi-
nin iki əsas qrupunu fərqləndirmək lazımdır. 

Birincisi, Azərbaycan Respublikası Mərkə-

zi Bankıdır (MB). MB ölkədə pul- kredit siya-
sətinin işlənməsi və həyata keçirilməsi; so-
nuncu instansiyalı kreditor rolunun yerinə ye-

tirilməsi; kommersiya banklarının fəaliyyəti 
üzərində nəzarət və s. kimi funksiyaları yerinə 
yetirməklə kredit bazarının ən operativ və yu-
xarı instansiyalı tənzimləyicisi sayılır. 

İkincisi, ölkədə fəaliyyət göstərən kredit 
təşkilatlarıdır. Bu təşkilatların kredit bazarına 
təsiri onların fəaliyyətləri ilə əlaqələndirilir. 

Belə ki, qanunvericiliyə əsasən kredit təşkilat-
larının vəsaiti faizlə və faizsiz cəlb etmək; hü-
quqi və fiziki şəxslərə kredit vermək, onların 

tapşırığına əsasən hesablar açmaq və apar-
maq; bank təminatları vermək və s. kimi əmə-
liyyatları həyata keçirə bilərlər.  

Qeyd edilən hər iki institusional vahidlər 
qrupu ilə bərabər Azərbaycanın kredit baza-

rında, ölkə daxilindəki kredit münasibətlərin-
də nəzərə çarpacaq rola malik beynəlxalq ma-
liyyə və kredit təşkilatlarını da qeyd etmək la-
zımdır. Yəni, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Ban 

kı, İslam İnkişaf Bankı, Avropa Yenidən-
qurma və İnkişaf Bankı və s. kimi beynəlxalq 
maliyyə-kredit təşkilatları ölkənin müxtəlif 

makroiqtisadi subyektlərinin, əsasən isə döv-
lətin kreditə olan tələbatının ödənilməsində 
yaxından iştirak edirlər.  

 

Kredit bazarının hüquqi tənzimləmə 

mexanizmi 
Ölkədə kredit bazarının hüquqi tənzimlən-

mə mexanizmindən danışdıqda isə, ilk növbə-
də, həmin bazarın institusional tənzimlənmə 
obyektlərinin hüquqi-normativ bazasını nəzər-

də tutmaq lazımdır. Belə ki, Azərbaycanda 
kredit bazarının əsas tənzimləyici institutu 
olan Mərkəzi Bank əsasən Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyası və "Mərkəzi Bank 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu ilə tənzimlənir. Qeyd edək ki, 1993-cü 
ilin fevral ayının 10-da yeni redaktədə qəbul 

olunmuş "Mərkəzi Bank haqqında" Azərbay-
can Respublikasının Qanunu ilə Mərkəzi Ban-
kın müstəqillik statusu möhkəmləndirilmişdir. 

Lakin, daha sonralar ölkənin maliyyə bazarın-
da və ümumilikdə iqtisadi vəziyyətində baş 
verən dəyişikliklər və yeni sosial-iqtisadi şə-

rait bu qanunun təkmilləşdirilməsini tələb et-
di. Buna görə də müvafiq qanun 10 iyun 
1996-cı ildə müəyyən əlavə və dəyişikliklərə 
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məruz qalaraq yenidən qəbul edildi. Bu mər-
hələdən başlayaraq Mərkəzi Banka ölkənin 
maliyyə-kredit sektorunda daha geniş səla-

hiyyətlər verildi və o yalnız ölkə başçısına he-
sabat verən struktura çevrildi (əvvəl MB Par-
lamentə hesabat verirdi). Bu mərhələdə ölkə-
nin xarakterik spesifikliyi kimi, kredit və qey-

ri-kredit təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına 
alınması müəyyən edildi. 2000-ci ildə isə 
"Kredit birlikləri haqqında" Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu qəbul olundu. 
Digər bir hüquqi normativ akt 1992-ci ildə 

qəbul edilmiş "Banklar və bank fəaliyyəti 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunudur. Bu qanun kredit təşkilatlarına lisen-
ziyalarında müəyyən edilən hüdudlarda bir sı-
ra hüquq və vəzifələr verir ki, bunların da bö-

yük əksəriyyəti ölkədə kredit münasibətlərinin 
tənzimlənməsi, kredit bazarında iştirak və s. 
ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, müvafiq qanun da 

1996-cı ildə müəyyən dəyişikliklərlə yenidən 
qəbul edildi. 

Son illər ölkədə maliyyə bazarlarının digər 

seqmentlərində olduğu kimi kredit bazarının 
da tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi məq-
sədilə innovativ bazanın gücləndirilməsi işi 
aparılmışdır. Belə ki, 2001-cı ildən başlaya-

raq, o vaxtdakı Mərkəzi Bank tərəfindən kre-
ditlərin verilməsini tənzimləyən yeni qaydalar 
qəbul olunmuş və bu qaydalarda lombard və 

overrayt kreditlərinin verilməsi nəzərdə tu-
tulmuşdur. Həmin dövrdə Azərbaycan üçün 
yeni olan bu müasir maliyyə vəsaitləri yüksək 
təminatlı kredit bazarının yaradılması ilə ya-

naşı, eyni zamanda bankların qısamüddətli 
likvidliyə ehtiyacını ödəməyə və dövlət qiy-
mətli kağızlar bazarının inkişafını stimullaş-

dırmağa xidmət etmişdir. 
2001-ci ildən başlayaraq Mərkəzi Bank 

mütəşəkkil banklararası kredit bazarının tək-

milləşdiriməsi sahəsində də bir sıra addımlar 
atmağa başlamışdır. Qeyd edilən ildə mütə-
şəkkil banklararası kredit bazarında maliyyə 
resurslarının sərbəst hərəkətinin təmin edilmə-

si məqsədilə müvafiq infrastrukturun yaradıl-
ması üçün mühüm işlər görülmüşdür. 

O müddətdə Mərkəzi Bank, Bakı Bankla-

rarası valyuta Birjası və Azərbaycan Bank 

Tədris Mərkəzinin birgə fəaliyyəti nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, ölkədə Mütəşəkkil 
Banklararası Kredit Bazarının (MBKB) fə-

aliyyətinə böyük ehtiyac vardır. Məhz bu eh-
tiyacı təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bank 
2001-ci ildən başlayaraq, MBKB-nin yaradıl-
ması istiqamətində işlər görmüş və nəticədə 

onun əsasını təşkil edən hüquqi baza – Kol-
lektiv Saziş  imzalanmışdır ki, bu sazişə də 
ölkənin 20-dən artıq bankı qoşulmuşdu. 

Artıq MBKB-nin fəaliyyətə başlaması nəti-
cəsində 2003-cü ildən etibarən həmin bazarda 
overrayt və lombard kredit mexanizmlərinin 

tətbiqi reallaşmışdır. Bu cür maliyyə alətləri-
nin tətbiqinin müsbət nəticəsi kimi banklar 
üçün qısamüddətli likvidliyin çevik idarə 
olunmasına geniş imkanlar yaratmasını qeyd 

etmək olar. 
Ölkənin kredit bazarının tənzimlənməsi sa-

həsində ən son dəyişiklər sırasında ölkədə 

bank sistemini tənzimləyən qanunların dəyi-
şikliklərə məruz qalmasını qeyd etmək olar. 
Belə ki, 2004-cü ildə "Banklar haqqında" və 

"Milli Bank haqqında" növbəti qanunların qə-
bul edilməsi ölkənin kredit bazarında, maliy-
yə-kredit münasibətlərində və bank sistemin-
də yeni bir mərhələnin başlamasından xəbər 

verirdi. Əsas yenilik kredit təşkilatlarının ya-
radılması və ləğv edilməsi ilə bağlı prosedura-
ların təkmilləşdirilməsi idi. "Banklar haqqın-

da" yeni qanun Azərbaycan Respublikasında 
bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq 
standartlara daha da uyğunlaşdırılması, iqti-
sadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırıl-

ması, bank əmanətçilərinin və kreditorlarının 
müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə 
maliyyə-kredit sisteminin, maliyyə bazarının 

stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edil-
məsi məqsədilə bankların təşkili, daxili idarə 
edilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ləğv 

edilməsi prinsiplərini, qaydalarını və normala-
rını müəyyən etdi. 

Kredit bazarında bankların rolu 
Ölkənin kredit bazarında bankların xüsusi 

rolu əsasən onların təsərrüfat subyektlərinə və 
əhaliyə verdiyi kreditlərlə ölçülür. Bu gün öl-
kədə fəaliyyət göstərən banklar (kommersiya 

və əmanət bankları) müxtəlif sahələr üzrə və 
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şəxslər (fiziki və hüquqi) üçün qısa və uzun- müddətli kreditlər verirlər. 

   Cədvəl №1 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyata kredit qoyuluşları (ilin axırına mln. manatla)  
İqtisadiyyata kredit qoyuluşları 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Onlardan: qısamüddətli 2295,9 2359,9 2567,1 2951,2 3508,3 3931,4 

yekuna görə, faizlə 32,0 28,0 28,0 30,0 28,6 21,2 

uzunmüddətli 4895,4 6047,6 6596,3 6899,1 8735,4 14611,2 

yekuna görə, faizlə 68,0 72,0 72,0 70,0 71,4 78,8 

Mənbə:[6] 
 

Beləliklə, iqtisadiyyata qoyulmuş həm qı-
samüddətli, həm uzunmüddətli kreditlər 2008-
ci illə müqayisədə nominal həcmdə artmış və 
2014-cü ildə bu məbləğ 19 mlrd. manata ya-

xınlaşmışdı. Eyni zamanda, ölkə iqtisadiy-
yatına qoyulan kreditlərin kəmiyyət ifadəsilə 
yanaşı keyfiyyət ifadəsində də müsbət dəyi-

şikliklər baş vermişdir. Belə ki, cədvəldən gö-
ründüyü kimi, ümumi kredit qoyuluşlarının 
həcmində uzunmüddətli kreditlərin payı 2008-

ci ildəki 68,0 %-dən 2014-cü ildə 78,8 % 
səviyyəsinə çatmışdır. Uzunmüddətli kreditlə-
rin ümumi kredit qoyuluşlarındakı payının 
get-gedə yüksək paya malik olması, bir daha 

ölkədə kredit bazarlarında əlverişli mühitin 
formalaşması, maliyyə-kredit sisteminin 
sağlamlaşması, investisiya mühitinin 

yaxşılaşması və s. kimi müsbət 
tendensiyalardan xəbər verir. 

Tədqiqatın materialları göstərir ki, son 11 il 
(2003-2014) ərzində ölkə iqtisadiyyatına kre-

dit qoyuluşlarının sahələr üzrə artım tempi yu-
xarıda gəlinən nəticənin əyani sübutu kimi qə-
bul edilə bilər (cədvəl 2).Cədvəldə verilən di-

namikadan göründüyü kimi, müvafiq dövr ər-
zində (2003-2014) kredit qoyuluşlarının ümu-
mi həcmi 27 dəfə, o cümlədən ticarət və xid-

mət sektoru üzrə 23,8 dəfə, energetika, kimya 
və təbii ehtiyatlar üzrə 5,0 dəfə, kənd təsər-
rüfatı və emal üzrə 25,0 dəfə, inşaat və əmlak 
üzrə 84,3 dəfə, sənaye və istehsal sektoru üzrə 

46,5 dəfə, nəqliyyat və rabitə üzrə 12,2 dəfə, 
ev təsərrüfatları üzrə isə 54,1 dəfə artmışdır. 
Eyni zamanda, kreditin sahələr üzrə bölgüsü-

nün təhlili göstərir ki, real sektorun payı cəmi 
20,7% (2014-cü il) təşkil edir. 2003-cü ildə 
isə analoji göstərici 25,3% olmuşdur. Həmçi-

nin ev təsərrüfatlarına verilən kreditlərdə də 
eyni situasiya müşahidə edilməkdədir. Belə 
ki, 2014-cü ildə ev təsərrüfatlarına verilən 
kreditlərdə istehlak xarakterli kreditlərin xü-

susi çəkisi 85,7% təşkil etmişdir. Aydındır ki, 
ölkədə işgüzar aktivliyin artımına təmin edil-
məsində təkcə təklifin deyil, həmçinin tələbin 

həcminin artımı hesabına da nail olmaq müm-
kündür. Lakin, əgər istehlak kreditləri əsasən 
idxal mallarına yönəlirsə, bu hal nəinki 

ölkədaxili işgüzar aktivliyi yüksəltmir, əksinə 
ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına mü-
əyyən əngəllər yaratmaq iqtidarındadır.  

Kredit bazarında dövlətin payı 

Bildiyimiz kimi, ölkənin kredit bazarının 
inkişafında və fəaliyyətində dövlət özü bir iq-
tisadi subyekt kimi çıxış edir. Son bir neçə il-

də dövlət sektorundan verilən kreditlərin xü-
susi çəkisinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, 
onların məqsədliliyi artmışdır. Əgər əvvəlki 
illərdə yönəldilən kreditlər yalnız özəl sekto-

run məhsulu kimi qəbul edilirdisə (Kapital 
bank və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı istisna 
olmaqla), 2002-ci ildən başlayaraq dövlət 

büdcəsindən iqtisadiyyata kreditlərin ayrılma-
sı başlanmışdır. Belə ki, 2013-ci ildə dövlət 
bankları tərəfindən  iqtisadiyyata kredit qoyu-

luşların həcmi  160 mlrd.manat çox olmuşdur. 
2012-cü ildə bu vəsaitin həcmi 130 mlrd.ma-
nat, 2010-cü ildə isə bu göstərici 100 mlrd. 
manata olmuşdur.  

Qeyd edək ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
inkişafına yönəldilən vəsaitlər müvəkkil bank-
lar-vasitəsilə sahibkarlıq subyektlərinə verilir. 

Son bir neçə ildə kredit bazarının daha təkmil 
və sosial-iqtisadi tələbatı nəzərə alan səviyyədə  
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Cədvəl №2 

Sahələr üzrə kredit qoyuluşlarının dinamikası (milyon manat) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cəmi kredit 
qoyuluşları  670,3 989,6 1441,0 2362,7 4681,8 7191,3 8407,5 9163,4 9850,3 12243,7 15422,9 18542,6 

O cümlədən             

Ticarət və xid-
mət sektoru  112,5 217,6 361,0 647,2 1194,0 1911,3 1834,0 2206,8 2744,4 2649,3 2219,9 2680,7 

Energetika, 
kimya və təbii 
ehtiyatlar 
sektoru 38,9 24,4 141,4 92,2 302,0 855,7 1522,0 984,0 289,7 396,7 288,2 195,8 

Kənd təsərrüfatı 
və emal 30,2 56,2 97,6 136,5 197,2 261,5 394,8 441,3 466,7 546,2 733,3 847,3 

İnşaat və əmlak 30,3 46,4 82,2 152,5 312,3 461,4 576,5 660,6 875,3 1270,3 2362,6 2555,1 

Sənaye və 
istehsal sektoru 43,6 65,7 83,3 192,6 308,0 427,5 536,9 682,4 582,9 1297,6 1516,4 2027,8 

Nəqliyyat və 
rabitə 57,1 149,6 128,2 214,9 469,6 669,1 520,4 454,4 409,7 429,1 506,0 736,0 

Ev 
təsərrüfatlarına 142,9 276,9 389,2 778,0 1657,2 2334,9 2328,9 2700,8 3315,0 4316,7 6214,7 7731,8 

O cümlədən:             

Daşınmaz əmla-
kın tikintisinə 
və alınmasına - - - 63,3 171,6 197,6 254,6 401,4 575,8 703,7 890,8 1219,1 

İctimai təşkilat-
lara verilmiş 
kreditlər 0,4 1,3 0,5 1,2 3,1 7,1 1,0 0,7 1,0 0,6 6,1 3,9 

Hökumət 
idarələrinə 35,2 14,2 8,2 18,2 64,8 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 1,2 0,9 

Digər sektorlar 179,2 137,3 109,4 66,1 2,0 64,6 437,8 630,0 588,8 633,0 683,7 688,2 

 
inkişafını təmin etmək məqsədilə kredit növlə-

rindən ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı 
xüsusi hüquqi-normativ baza hazırlanması da 
nəzərdə tutulur. 

Belə ki, ölkədə olan bankların sırasında ixti-

saslaşdırılmış kommersiya bankları yoxdur. 
Fikrimizcə, məhz ipoteka kreditlərinin verilmə-
si sonda bu növ kreditlərin verilməsində ixti-

saslaşa biləcək bankların yaranması ehtimalını 
artırmış və kredit bazarının genişlənməsinə kö-
mək etmiş olardı. 

Kreditlərin verilməsində Almaniya - 
Azərbaycan Fondununun (AAF) yeri 

Kreditlərin verilməsində xüsusilə seçilən 
kiçik və orta biznes üçün maliyyə vəsaitləri 

ayıran Almaniya - Azərbaycan Fondunu qeyd 
etmək lazımdır. AAF (KFW) Almaniya İnki-
şaf Bankının (5,1 min. avro məbləğində) kre-

ditlərini Azərbaycan Respublikasındakı kiçik 
və orta biznes subyektlərinə müxtəlif şərtlərlə 

təqdim etməkdə vasitəçi rolunu oynayır. Fond 

1999-cu ildə yaradılmışdır. 2001-ci ildən kre-
ditləri verməyə başlamışdır. Bu gün AAF - in 
"ortaqları" sırasında Bank of Baku, UniBank, 
Bank Respublika və Para Bank vardır. 

AAF fəaliyyət göstərdiyi illərdə bu günə qə-
dər ümumi məbləği 130 mln. Avro olan  
40 000 kredit verib [7].  2002-ci ilin dekabr 

ayından 2003-cü ilin avqust ayına qədər Bank 
Respublika və Para Bank AAF-in vəsaitləri he-
sabına 660 min avroməbləğində 40 layihə ma-

liyyələşdirmişdir. Yerləşdirilən kreditlər re-
gionlarda - Masallı, Quba, Xaçmaz, Şamaxıda 
və s. rayonların sahibkarlarına verilmişdir. [8] 

Qeyd etdiyimiz kimi, ölkənin kredit bazarı-

nın daha da genişlənməsinə, təsərrüfat suby-
ektlərinin, kreditə olan tələbatının ödənilmə-
sinə və sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə 

və kömək etmək məqsədilə Azərbaycan höku-
məti beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları ilə 
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əməkdaşlıq edir, onlardan kredit alır. 2004-cü 

il yanvar aynının birinə imzalanmış sazişlər 
üzrə investisiya layihələri üçün alınan kredit-
lər 2267 milyon dollar istifadə olunmuş və 
dövlət borcu hesab edilən kreditlər isə 1507 

milyon dollar təşkil etmişdir. İmzalanmış sa-
zişlər üzrə investisiya layihələri üçün alman 
kreditlərin 724 milyon dolları və ya 32%-i iq-

tisadi islahatlara, 1543 milyon dolları və ya 
68%-i investisiya layihələrində, istifadə olun-
muş və dövlət borcu hesab edilən kreditlərin 

isə 473 milyon dolları və ya 31 %-i iqtisadi is-
lahatların aparılmasına yönəldilmişdir. 

Qeyd edək ki, ölkə iqtisadiyyatına yönələn 
xarici investisiyaların təqribən 8%-i beynəl-

xalq maliyyə qurumlarının kreditləri hesabına 
maliyyələşən layihələrin, 19%-i isə xarici və 
birgə müəssisələrin payına düşür. 

Kreditlərin tərkibi 
Kreditlərin tərkibinə gəldikdə isə onu qeyd 

etmək olar ki, l995- 2004-cü illər ərzində xa-

ricdən alınan kreditlərin 62,2%-i sabit dərəcə, 
21,1%-i dəyişkən dərəcə ilə olan kreditlərin, 
16,7%-i isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
(BVF-nin) kreditlərinin payına düşür. Uzun 

və ortamüddətli kreditlər üzrə orta faiz dərəcə-
si 2,3% təşkil etmişdir. 2004-cü ilin əvvəlinə 
olan statistik məlumatlara görə, imzalanmış 

sazişlər üzrə alınan kreditlərin 3858,1 mln. 
dollari və ya 82%-i istifadə olunub, bundan 
isə yalnız 19%-i qaytarılıb. 

Kreditorlar üzrə xarici borcların struktu-
runda Dünya Bankı (DB) və Yaponiya Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Bankı (YBƏB) 27%, 
BVF l7%, Eksimbank 10%, Kommersiya 

bankları 6%, Avropa Yenidənqurma və İnki-
şaf Bankı (AYlB) 5%, KFV və İİB 3%, xarıci 
ölkələr 2%, Kənd Təsərrüfatının Beynəlxalq 

İnkişaf Fondu isə 1% təşkil edir. [9] 
Həmçinin qeyd edək ki, bir çox beynəlxalq 

maliyyə qurumları ilə Azərbaycan hökuməti-
nin kredit əməkdaşlığı hələ də davam etmək-

dədir. Məsələn, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 
ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanılmış 
sazişə görə alınacaq kreditlərin ümumi məb-

ləği 628,6 mln. dollar həcmindədir. Bu kredit-
lər l0 il güzəştli və 0,75% olmaqla uzunmüd-
dətli xarakter daşıyır (ən son ödəmə müddəti 

2030-cu ildir). Almış kreditlərin 534,6 mln. 

dolları və ya 85,l%-i artıq istifadə olunub. 
Kreditlərə görə ödənilməli olan məbləğ isə 
422 mln. dollar və ya alınan kreditlərin 
67,1%-ni təşkil edir. 

Digər bir maliyyə qurumu BVF-dur. Öl-
kədə həyata keçirilən iqtisadi islahatları 
maliyyələşdirmək məqsədilə BVF-dən 514,1 

mln. dollar məbləğində kredit alınmışdır. 
Alınmış kreditlərin 431,8 mln. dolları və ya 
84,0 faizi istifadə edilib, verilən kreditin isə 

82,2 mln. dolları və ya 12%-i qaytarılıb. Ödə-
nilməli məbləğin (262,0 mln. dollar) məcmu 
xarici kreditlərdə xüsusi çəkisi 5l% olmuşdur. 
Kreditlərin 6,9%-i struktur dəyişikliklərin 

maliyyələşməsinə (STF krediti), 27%-i struk-
tur yenidənqurmanın maliyyələşməsinin ge-
nişləndirilməsinə (ESAF krediti), 16,9%-i 

geniş maliyyələşdirməyə (EFF krediti), 
16,2%-i kompensasiyalı və fövqəladə maliy-
yələşməyə, 23,2%-i isə yoxsulluğun azal-

dılmasına yönəldilmişdir. 
Alınan xarici kreditlərin digər iri kreditoru 

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankıdır. 
Kreditorlar üzrə xarici borcun 17%-i bu ban-

kın payına düşür. YBƏB-nin verdiyi kreditlər 
daha çox istehsal xarakterli olmaqla 465,4 
milyon dollar məbləğindədir. Bu kreditlərin 

460,6 milyon dolları və ya 99%-i istifadə edi-
lib, 35,9 milyon dolları və ya 7,7%-i isə artıq 
qaytarılıb. YBƏB-in verdiyi kreditlər başlıca 

olaraq "Şimal" SES- in (ümumi məbləğin 
12%-i) və "EP- 300" zavodunun tikintisinə 
(ümumi məbləğin 3,3%-i) yönəldilmişdir. 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından 

isə “Yenikənd” SES-in tikintisi, Bankının su tə-
chizatı, Aeronaviqasiya sisteminin yenidən qu-
rulması, Mingəçevir SES-in tikintisi, Bakı Də-

niz Limanının və Transqafqaz dəmir yolunun 
bərpası layihələrinin maliyyələşdirilməsi məq-
sədilə 148 milyon dollar həcmində kredit 
alınmışdır. Bu kreditlərin 127,4 milyon dolları 

və ya 86,1%-i istifadə edilib, 47,2 milyon 
dolları və ya 31,9 %-I qaytarılıb, 80,1 milyon 
dolları və ya 54,1%-I isə ödənilməli məbləğdir. 

Ümumiyyətlə qeyd edək ki, ölkədə aparı-
lan iqtisadi islahatları maliyyələşdirmək məq-
sədilə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları 



 

 

    

107 

 

 

AZƏRBAYCANIN KREDİT BAZARININ BƏZİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 

tərəfindən kreditlərin 44%-i SDR-lə, 27%-i 
Yapon yenası, 17%-i ABŞ dolları, 6%-i İsveç 
frankı, 3%-i AVRO ilə verilmişdir. 

Kredit bazarında mövcud problemlər 
Qeyd edək ki, bu gün ölkənin kredit bazarın-

da, subyektlər arasındakı kredit münasibət-
lərində bir sıra problemlər mövcuddur ki, bu 

problemlər də ölkədə effektiv kredit bazarının 
formalaşmasına və normal inkişaf etməsinə, 
beynəlxalq maliyyə-kredit bazarlarına inteq-

rasiya olunmasına maneələr törədir. Ölkənin 
kredit bazarında nəzərə çarpacaq problemlərdən 
biri bank kreditlərinin birtərəfli axını ilə bağ-

lıdır. Bu birtərəfli axın banklarının real sektorun 
kreditləşdirilməsindəki iştirakını ləngidir və ya 
maraqsız edir. Belə ki, ölkədə dövlət qiymətli 
kağızlarının (DQK) daha yüksək likvidliyə və 

gəlirliliyə malik olması və digər qiymətli kağız 
növlərinin zəif inkişaf etməsi həmin seqmentin 
cəlbediciliyini artırmışdır. Bu da öz növbəsində 

bankların kredit resurslarının qeyri-real sektora, 
daha doğrusu, dövlət qiymətli kağızlar bazarına 
axınını stimullaşdırılmışdır. Nəticədə isə real 

sektorun kreditləşmə səviyyəsi tələb olunan sə-
viyyədə olmamışdır. 

Ölkədə fəaliyyət göstərən bankların təqdim 
etdikləri kreditlərin əsas mənbəyi kimi əma-

nətlərin strukturunu araşdırarkən məlum olur ki, 
resurs mənbələrinin zəifliyi rentabelliyin səviy-
yəsinin azalmasına və zərərlə işləyən müəssisə-

lərin artmasına səbəb olmuş və deməli, mənfəəti 
azaltmaqla kredit bazarında, o cümlədən real 
sektorda bankların kredit təqdim edən subyekt 
kimi səmərəli fəaliyyətini zəiflətmişdir. Lakin 

müəssisə və təşkilatların, ev təsərrüfatlarının 
kommersiya banklarının passivlərini tamamla-
maq imkanları təkcə onların mənfəətinin, əmək 

haqlarının və digər pul gəlirlərinin həcmindən 
(ölçüsündən) deyil, eləcə də iqtisadiyyatın 
ümumi maliyyə vəziyyətindən asılıdır. Bu mə-

nada, 2001-ci ilə kimi həyata keçirilən ortodok-
sal monetar siyasətin ölkə iqtisadiyyatında pul 
qıtlığı və kütləvi ödəmə yaratması kredit resurs-
larının və əmanətlərin formalaşmasına mənfi 

təsir göstərmişdir. Qeyd etməliyik ki, belə bir 
şəraitdə nəinki real sektorun, hətta bankların da 
pul (borc) vəsaitinə olan tələbatının ödənilməsi 

müsbət nəticə verə bilməzdi. Məhz bu baxım-

dan, bütün bunlar onu qeyd etməyə əsas verir ki, 
kredit bazarının zəif inkişaf etməsini və real 
sektorun kreditləşdirilməsini məhdudlaşdıran 

əsas problem dəyər və müddəti üzrə tarazlaşdı-
rılmış resurs bazasının mövcud olmamasıdır. 

Azərbaycan Respublikasında kredit baza-
rının inkişafını və beynəlxalq maliyyə bazar-

larına inteqrasiyasının, daha doğrusu, beynəl-
xalq maliyyə təşkilatlarının, xarici ölkələrin, 
vətəndaşların kredit bazarlarında iştirakını 

ləngidən amillərdən biri də ölkənin kredit ba-
zarında əhəmiyyətli kredit riskinin mövcud-
luğu ilə bağlıdır. Bunun əsas səbəbləri kimi 

ölkədə biznes mühitinin nisbətən əlverişsiz ol-
ması; real və qeyri-real sektorda sağlam rəqa-
bət mühitinin zəif inkişafı, bir çox sahələrdə 
inhisarçılığın geniş fürsət alması; sahibkarla-

rın böyük əksəriyyətinin biznes-plansız və ya 
zəif biznes-plan ilə fəaliyyət göstərməsi, alı-
nan kreditin geri qaytarılması imkanlarını sü-

but edə bilməməsi; ölkədə kölgə iqtisadiyyatı-
nın mövcudluğu; real sektorda fəaliyyət göstə-
rən müəssisələrin bir çoxunun zərərlə və ya az 

mənfəətlə fəaliyyət göstərməsi və ya onların 
maliyyə vəziyyətinin qeyri-sabitliyini və s. 
qeyd etmək olar. 

Respublikada kredit bazarının resurs baza-

sının zəifliyi də günün aktual problemlərin-
dəndir. Belə ki, apardığımız təhlildən də gö-
ründüyü kimi hal-hazırda ölkənin kredit ba-

zarında təqdim edilən kreditlərin böyük his-
səsi qısamüddətli kreditlərin payına düşür. 
Fikrimizcə, bunun əsas səbəbi məhz həmin bu 
kreditlərin resurs bazasının müddətinin onunla 

eyni xarakterli olmasıdır. Yəni kreditlərin əsas 
təminatçısı olan bankların uzunmüddətli re-
surslarının ümumi resurslardakı payının az ol-

ması, resurs bazasının tərkibində qısamüddətli 
və tələb olunanadək əmanətlərin (o cümlədən 
depozitlərin) yüksək xüsusi çəkiyə malik ol-

ması, həmin bu kreditorların kredit bazarında 
daha ehtiyatlı hərəkət etməsinə, qısamüddətli 
kreditlər verilməsinə və s. kimi ölkə iqtisadiy-
yatı üçün neqativ hadisələrə səbəb olur. 

Ölkə iqtisadiyyatının kredit təşkilatları 
(banklar) tərəfindən səmərəli kreditiəşdiril-
məsi prosesinə, kredit bazarının normal inki-

şafına mənfi təsir göstərən amillərdən biri də 
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kreditlər üzrə faiz dərəcəsi ilə bağlıdır. Qeyd 

edək ki, bu gün kredit bazarının təhlili göstərir 
ki, ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən daxili kre-
ditlərin böyük bir hissəsi qısamüddətli ol-
maqla, həm də yüksək faiz dərəcəsinə ma-

likdir. Fikrimizcə, kreditlər üzrə faiz də-
rəcəsinin belə mənfi xüsusiyyəti kredit resurs-
larının müddət və istifadə baxımından kredit 

təşkilatları (banklar) üçün baha olması ilə əla-
qədardır. Qeyd edək ki, bu problemin bir sə-
bəbi həyata keçirilən pul-kredit siyasəti ilə, di-

gər bir səbəbi isə bankların özlərinin kredit si-
yasətini düzgün qurmaması ilə əlaqədardır. 

 

NӘTİCӘ 

1. Müasir iqtisadi şəraitdə kredit bazarının 
təhlili kredit qoyuluşlarının sahəvi strukturun-
dakı səmərəsizliyi sübut edir. 

2. Azərbaycan Respublikasının kredit baza-
rında mövcud olan digər problem Mərkəzi 
Bankın keçirdiyi kredit hərraclarının domi-

nantlığı ilə əlaqədardır.  
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