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MODELLӘRİ   

 

Xülasə 
Məqalədə bankların qlobal maliyyə sisteminə inteqrasiyası modelləri təhlil edilir. Məqalədə transmilli 

bankçılıq nəzəriyyələri, bankların beynəlmiləlləşməsi formaları göstərilir. Məqalədə həmçinin bankların 
dünya maliyyə sektoruna inteqrasiyasına təsir edən amillər araşdırılır. 

Açar sözlər: bank, inteqrasiya, dünya maliyyə sistemi. 

 

GİRİŞ 
Bankın dünya maliyyə siteminə inteqrasiyası 

firmaların xarici ticarət fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. 
Xarici ticarət artdıqca bankların firmalara 
göstərdiyi xarici maliyyə xidmətləri (investisiya, 

konsultasiya, informasiya xidmətləri) də artır. 
Belə ki, banklar müştərilərinin fəaliyyət gös-
tərdiyi ərazilərdə iştiraklarını genişləndirirlər. Be-
ləliklə, ilkin mərhələdə bankların dünya ma liyyə 

bazarlarına inteqrasiyası bank və müştərinin dün-
ya maliyyə sektoruna birgə inteqrasıyası şəklində 
baş verir. Xarici maliyyə bazarları həmçinin 

nizamnamə kapitalını xarici investorlar hesabına 
artırmağa, firmaların buraxdığı istiqrazları bey-
nəlxalq maliyyə bazarlarında yerləşdirməyə, fir-

maların qiymətli kağızlarını dünyanın aparıcı 
fond bazarlarının kotirovkasına daxil etməyə və 
s. imkan verir [1, 7]. Banklar firmalara xarici ma-
liyyə xidmətləri göstərərkən dünya bankları ilə 

iqtisadi münasibətlər qurur və beləliklə dünya 
maliyyə sisteminə inteqrasiya olunur.  

Dünya maliyyə sistemi və dünya iqtisadiy-

yatı inkişafının müasir mərhələsində bankların 
dünya maliyyə sisteninə inteqrasiyasının aktu-
allığı kəskin artıb. Bankın dünya maliyyə siste-

minə inteqrasiyası dedikdə, bankın müştəri-
lərinə xidmətlərin göstərilməsi prosesində dün-
ya maliyyə sektoru iştirakçıları ilə yaranan iqti-
sadi münasibətlər vasitəsilə onlarla vahid sis-

temə birləşməsi başa düşülür  [1, 10]. 
 

Bankın xarici inteqrasiya fəaliyyəti 

Dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya olu-
narkən yerli banklar xarici firmalara və maliy-
yə qurumlarına maliyyə xidmətləri (ölkəyə in-
vestisiya yatırmaq istəyən xarici investorlara 

investisiya və informasiya-konsultasiya və s. 
bank xidmətləri) göstərir, yerli banklar da öz 

növbəsində xarici banklardan kredit götürür, 
xarici firmalara kredit verir, qlobal bank kon-
sorsiumlarının üzvü olur, xarici banklardan 

investisiya və informasiya-konsultasiya bank 
xidmətlərini satın alırlar və beləliklə öz fəaliy-
yətini şaxələndirirlər və dünya maliyyə siste-
minə daha sıx inteqrasiya olunurlar.  

Beləliklə bankın xarici inteqrasiya fəaliyyəti 
bankın, müştərilərinə bank xidmətləri göstər-
mək məqsədilə dünya maliyyə sistemi iştirakçı-

ları ilə iqtisadi münasibətlərin qurulması və güc-
ləndirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət kompleksidir.  

Bank və dünya maliyyə sistemi iştirakçıları 

arasında iqtisadi münasibətlər dünya maliyyə 
sisteminin müxtəlif bazarlarında yaranır. Dün-
ya maliyyə sisteminin əsas bazarlarına dünya 
maliyyə bazarı, dünya valyuta bazarı və dünya 

maliyyə xidmətləri bazarı daxildir.   
Bankın dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya-

sını tədqiq edərkən aşağıdakıları nəzərə alınma-

lıdır: 
 İnteqrasiyanın mahiyyəti-müştəriyə bank 

xidmətlərinin göstərilməsi prosesində bank və 

dünya maliyyə sistemi iştirakçıları arasında ya-
ranmış iqtisadi münasibətlərdir; 
 Inteqrasiyanın səbəbi dünya iqtisadiyya-

tının qloballaşması nəticəsində müştərinin xa-

rici iqtisadi fəaliyyəti prosesində bank xidmət-
lərinə yaranmış ehtiyacıdır; 
 İnteqrasiyanın məqsədi-müştərinin xari-

ci fəaliyyəti prosesində bank xidmətlərinə eh-
tiyacının təmin edilməsi, əlavə mənfəətin əldə 
edilməsi və bankın dünya maliyyə sistemində 
nüfuzunun artmasıdır; 

UOT: 336; 339.7 

JEL: E 69; E 30 
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 İnteqrasiyanın nəticəsi bankın, dünya ma-
liyyə sistemi iştirakçıları ilə iqtisadi münasibət-
lər yaratmaqla müştəriyə göstərilmiş bank xid-

mətidir.    
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq bankçı-

lıq ilə transmilli bankçılığı (TMB) fərqləndir-
mək zəruridir. Belə ki, beynəlxalq bakçılıq ti-

carəti maliyyələşdirmək və digər beynəlxalq 
sövdələşmə aparmaq məqsədilə qeyri-resident-
lərlə yerli valyutada əməliyyalların aparılmasını, 

həmçinin bankın həm resident, həm qeyri-
residentlə xarici valyutada aparılan sövdələşmə-
lərdə iştirakını nəzərdə tutur. Xarici ticarətin 

maliyyələşdirilməsi, xarici valyutada kreditlərin 
verilməsi TMB tərəfindən həyata keçirilsə də, 
bunlar TMB-ların səciyyəvi xüsusiyyəti deyil. 

Buckley və Casson transmilli müəssisə 

(TMM) dedikdə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyəti 
olan və onu idarə edən müəssisə nəzərdə tu-
turlar [2, 33]. Müvafiq olaraq TMB başqa ölkə-

lərdə filialı olan və idarə edən bankdır [14, Xiii]. 
Robinson [27, 4], Gray və Gray [10, 37], Lewis 
və Davis də [19, 219] oxşar təriflər verirlər. 

Beləliklə,  TMB bankın xaricdə fiziki mövcud 
olduğunu tələb edir, bu da onu beynəlxalq 
bankçılıqdan fərqləndirən əsas xüsusiyyətdir. 

 

Transmilli bankçılıq nəzəriyyələri 
Transmilli bankçılığın bir neçə nəzəriyyəsi 

mövcuddur.  

1. İnkişaf və mənfəət əldə etmək üçün 
imkanlar nəzəriyyələri 

 Xarici bazar həcmi və xarici bazarın mü-
qayisəli artımı fərziyyələrinə əsasən müvafiq 

olaraq iri xarici bazarlar və artım tempi yük-
sək olan xarici bazarlar bankı xaricdə daha 
yüksək inkişaf etmək və ya mənfəət əldə et-

mək imkanlarını axtarmağa sövq edir [8; 9; 
31). Qeyd edək ki, xarici bazar həcmi fərziy-
yəsi ədəbiyyatda dəstək alsa da [8; 13; 16], 

müqayisəli artım fərziyyəsi mübahisəlidir 
[17]. Belə ki, xarici bank bazarında rəqabət 
zəif və bazara giriş maneələri aşağı olduqda 
artım və mənfəət ehtimalı bazar həcmi və mü-

qayisəli artımdan asılı olmayaraq yüksək ola 
bilər. Xarici bazar rəqabət fərziyyəsinə əsasən 
banklar rəqabət aşağı olan xarici bank sekto-

runa daxil olmağa meyllidirlər. 
2. Üstünlüklər nəzəriyyələri 

Bu nəzəriyyələrə əsasən xaricdə filial aç-
mağa istəyən banklar xarici bazarlarda yerli 
banklara qarşı bir sıra üstünlüklərə malik ol-

malıdır. Bu yanaşmaya əsasən bank rəqabət 
üstünlüklərinə malik olmadan xarici bazara 
daxil olmaqdan çəkinəcək. Bir sıra rəqabət 
üstünlükləri nəzəriyyəsi var.  

Bankın hökmran əsasını bir sıra amillər 
təşkil edir bilər. Bank daha üstün menecment 
qabiliyyətlərinə, biliklərə və təcrübəyə və s. 

malik ola bilər. Bu üstünlüklər həmçinin in-
kişaf etmiş daxili bazarda uzun müddət ərzin-
də rəqabət nəticəsində əldə oluna bilər.  

Bəzi ədəbiyyatda bankın transmilli fəaliyyəti 
bankın miqyası ilə əlaqələndirilir. Belə ki, iri 
bankların ucuz kapitala çıxışları onların xarici 
bazarda rəqabət üstünlüyünə səbəb olur. Və ya 

iri banklar miqyas effektinə görə daha aşağı  
faiz marjası ilə işləyərək daha çox kredit verib 
və depozit cəlb edə bilərlər [22, 34].              

Digər tərəfdən, bankın miqyası kapitalın 
dəyərini müəyyən edən yegənə amil deyil. 
Bank kapitalının dəyərinində olan fərqlər öl-

kədə yığım səviyyəsi, makroiqtisadi siyasət, 
sənayə təşkili, maliyyə siyasəti və vergilər ilə 
əlaqədar ola bilər [32]. 

Lakin bəzi ədəbiyyatda qeyd olunur ki, 

bankın transmilli olması onun iri olmasına gö-
rə olduğunu, yoxsa əksinə bankın, transmilli 
olması nəticəsində iri olduğunu müəyyən et-

mək çətindir [22, 34].     
Rəqabət üstünlüyünə malik olmayan bank-

lar üstünlüyü xarici, xüsusilə inkişaf etmiş ba-
zarlarda bankın satın alması ilə əldə edə bilər-

lər. Bu, “xarici bazarın inkişaf səvəyyəsi” fər-
ziyyəsi adlandrıla bilər. Satın alınan bankın 
fəaliyyət göstərdiyi bank sektorunun inkişaf sə-

viyyəsi alıcı bank ilə müqayisədə nə qədər 
yüksək olsa, həmin xarici bazarda bank satın 
almaq vasitəsilə TMB olmaq stimulu o qədər 

də çox olacaq. Xarici bankın satın alınması hə-
min bankın depozit bazasına çıxışını təmin edir 
ki [29, 786], bu da xarici kredit bazarında daha 
fəal iştirak etməyə imkan verir. Pik [25] mü-

əyyən etmişdir ki, ABŞ bazarına satın alma 
vasitəsilə daxil olan banklar böyük həcmdə de-
pozitə deyil, iri kapitala malik olan banklara 

üstünlük verirlər.). Bu nəzariyyəyə əsasən ban-
kın transmilli olmağın məqsədi yeni əldə olun-
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muş üstünlüyün daxili və mövcud transmilli 

fəaliyyətində tətbiq edilməsidir [22, 35].            
3. Müştərinin fəaliyyəti ilə bağlı nəzəriyyələr 
Bank müştərilərinin fəaliyyəti ilə bağlı bi-

rinci nəzəriyyəyə əsasən bankın yerli müştə-

riləri xaricdə investisiya yatırmaq istəyirlərsə, 
banklar onlara xaricdə xidmət göstərmək üçün 
xarici filial və ya nümayəndəlik açacaqlar. Bu 

şəraitdə bankın xaricdə filial açmaq qərarı 
onunla əlaqəlidir ki, bank xarici filial açma-
dıqda  yerli müştərilərini yalnız xarici bazar-

larda deyil, daxili bazarda da itirə bilər. Belə 
ki, müştərilər yerli filialı olan xarici TMB-yə 
üstünlük verə bilərlər. Bu o deməkdirdir, ban-
klar daxili bazarda öz mövqeyini qoruyub 

saxlamaq üçün qlobal institutlara çevrilməli-
dir [15,9]. Bu, müdafiə xarakterli genişlənmə 
fərziyyəsidir. 

Müştərinin fəaliyyəti ilə bağlı digər fərziy-
yə ticarət maliyyəsi fərzyyəsidir. Bu fərziyyə-
yə əsasən banklar yerli müştərilərin investisi-

ya fəaliyyətlərinə alternativ olaraq ticarət fə-
aliyyətləri üzrə bank xidmətləri göstərmək 
məqsədilə xarici filial açırlar. Müdafiə xarak-
terli ekspansiyadan fərqi olaraq burada bank 

xarici filial açaraq ixracatçılara digər bankla-
rın göstərə bilmədiyi xidmətləri təklif edib 
yüksək gəlir əldə edir və beləliklə onların və-

saitlərini cəlb edir.        
4. Risk-menecmentlə bağlı nəzəriyyələr 
Xaricdə filialın açılması banka daha yük-

sək artım templəri və daha yüksək mənfəət 
gətirə bilər. Bu, bankın iri, sürətlə artan bazar-
lara daxil olunması, mövcud üstünlüklərin 
istifadəsi və ya müştərilərin xarici fəaliyyəti 

ilə əlaqədar xaricdə filialın açılması vasitəsilə 
baş verə bilər. Bankın xaricdə filial açmaq qə-
rarına risklər də təsir edir. Bir tərəfdən, xa-

ricdə filialın açılması risk və qeyri-mü-
əyyənliklə müşaiət olunur. Lakin digər tərəf-
dən,  xarici filialın açılması riskləri şaxələn-
dirməyə və azaltmağa imkan verir. 

Riskə meylli olmayan banklar qeyri-müəy-
yənliyi azaltmaq məqsədilə mədəni, dil və in-
stitusional baxımından oxşar olan ölkələrdə fi-

lial açmağa üstünlük verirlər [8]. Bu banklar 
riskləri azaltmaq üçün həmçinin xaricdə fi-
lialın açılmasına deyil, xarici bankın satın 

alınmasına üstünlük verirlər.   

Anoloji olaraq riskə meylli olmayan bank-

lar qeyri-sabit ölkələr və ya regionlarda inves-
tisiya yatırmaqdan çəkinirlər. Əksinə olaraq, 
portfelin şaxələndiriməsi fərziyyəsinə əsasən 
bank xaricdə investisiyaları yatıraraq öz biz-

nes və siyasi riskləri şaxələndirə bilər [5; 23]. 
Həmçinin, iri TMB üçün də nisbətən qeyri-sa-
bit iqtisadiyyatlarda fəaliyyət əlverişli ola bi-

lər. Belə ki, o, həmin ölkədə yerli banklarla 
müqayisədə daha etibarlı şərtlər təklif edərək 
yerli depozitorları cəlb edə bilər. 

Arqus qeyd edir ki, fəaliyyətin coğrafi şa-
xələndirməsi yerli iqtisadiyyatın təsiri nə-
ticəsində bank fəaliyyətinində olan dəyişkən-
liyi azaldır [2,8]. Həmçinin həm aktiv, həm 

öhdəliklərin ölkələr üzrə şaxələndirilməsi 
bankların sabitliyini artırır və həddən artıq 
coğrafi təmərküzləşmə riskini azaldır [7, 25].         

Bununla yanaşı qeyri-sabit ölkələrdən olan 
banklar da aşağı riskli gəlirlər və aktivlər əldə 
etmək üçün siyasi və iqtisadi sabit ölkə və re-

gionlarda filial aça və ya bank satın ala bi-
lərlər [11]. Maraşbeh qeyd edirdi ki, bu stra-
tegiyanı həyata keçirən TMB aşağı riskli ba-
zarlarda depozitor cəlb edərək ölkədəki bazar 

ilə müqayisədə ucuz maliyyə vəsaitlərinə çıxış 
əldə etmiş olacaqlar [20]. 

5. Digər Transmilli Bankçılıq nəzəriyyələri 

Bankın xarici maliiyə bazarına inteqrasiya-
sını izah edən digər nəzəriyyələrdən  tənzim-
lənməsinin təsirini, valyuta məzənnəsinin hə-

rəkəti və daxili bazardan uzaqlıq fərziyyələ-
rini gösrərmək olar.     

Transmilli bankçılığın inkişafında mühüm 
rol həm yerli, həm də xarici maliyyə bazarla-

rında dövlətin tənzimlənməsi oynayır. Belə ki, 
ABŞ-da qəbul edilmiş Qlass-Stiqal Aktı daxili 
bank sektorunda məhdudiyyət tətbiq edərək 

ABŞ banklarının xarici fəaliyyətini stimullaş-
dırmışdır [5]. Digər ölkələrdə də tənzimləmə 
bankların xarici fəaliyyətinə təsir etmişdir. 
Məsələn daxili kredit məhdudiyyətlərindən 

yayınmaq məqsədilə Yaponiya bankları Ya-
poniyada kreditləri maliyyələşdirmək üçün 
ABŞ-da xarici filiallar açmağa başlamışdılar 

[26]. Tənzimləmə həmçinin yerli bazarın xari-
ci investisiyalar üçün açıqlıq dərəcəsinə ciddi 
təsir göstərir. Belə ki, bir çox ölkələrdə qa-

nunvericilik xarici bankların daxili bazara gi-
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rişinə qadağa qoyur və ya xarici investisiyala-
rı məhdudlaşdırır. 

Bankların xarici fəaliyyətinə təsir edən di-

gər amil valyuta məzənnəsinin hərəkətidir. 
Milli valyutanın möhkəmlənməsi bankın xa-
ricidə filial açılmasını və ya bank satın alma-
sını asanlaşdırır, milli valyutanın icizlaşması 

isə əksinə çətinləşdirir. Lakin bankların xarici 
gəlirlərinə valyuta məzənnəsinin hərəkəti əks 
təsir göstərir. Beləliklə vayuta məzənnəsinin 

transmilli bankçılığa təsiri birqiymətli deyil.  
Daxili bazardan uzaqlığa gəldikdə trans-

milli bankların yerli və xarici əməliyyatlar 

arasında coğrafi məsəfə nə qadər çox olsa xa-
rici borcalanların monitorinq xərcləri o qədər 
də çox olacaq [30] və beləliklə də xarici filial 
açmaq ehtimalı az olacaq. Digər tərəfdən bu 

məsəfə çox olanda xarici bazarda güclü nə-
zarət sisteminin yaradılması tələb olunur ki, 
bu da monitorinq xərclərinin azalmasına gəti-

rib çıxarır.  
Ölkələrin mədəni oxşarlığı və həmsərhəd 

olması da bankın xarici fəaliyyətinə təsir edən 

amillərdir [11]. 

Bankın beynəlmiləlləşməsi formaları 
Bankın xarici fəaliyyəti miqyası genişlən-

dirmək, mənfəəti artırmaq, rəqabət qabiliy-

yətliliyi artırmaq, riskləri şaxələndirmək və 
daxili və xarici tənzimləmə ilə şərtləndirilə 
bilər. Bankın xarici fəaliyyət formaları müx-

təlif ola bilər. Bu formalar aşağıdakılardır: 
müxbir bank, nümayəndəlik, agentlik, törəmə 
müəssisə və filial.    

Banklar xarici banklarla müxbir əlaqələri 

yaradaraq dünyanın istənilən yerinə qısa za-
manda ödənişlər və köçürmələri həyata keçirə 
bilirlər. Müxbir bank həmçinin xarici bankın 

(müxbirin) yerli bank adından xarici bazarda 
əməliyyatlar aparmaq, yaxud yerli banka aid 
olan başqa maliyyə əməliyyatlarını idarə et-

mək üçün hər hansı hesabdır. 
Bank xarici fəaliyyətini nümayəndəlik va-

sitəsilə də həyata keçirə bilər. Bankın nüma-
yəndəliyi hüquqi şəxs olmayan, bank fəaliy-

yəti ilə məşğul olmağa hüququ olmayan, yal-
nız onun mənafelərini təmsil və müdafiə edən 
bankın ayrıca bölməsidir. Nümayədəliyin sə-

lahiyyətləri məhdud olsa da (məsələn, nüma-
yəndəliklərin depozit cəlb etmək və kredit 
vermək səlahiyyətləri yoxdur), onlar xarici 

bazarlarda ödənişləri qəbul edib və həyata 
keçirə bilər. Nümayədəliklər həmçinin xarici 
bazarlarda kredit təşkil edib onu, baxılması və 

idarə edilməsi üçün ana şirkətə təqdim edə 
bilər. Nümayəndəliyin digər fəaliyyəti xarici 
bazarlarda məlumatın və informasiyanın ana 
bank və onun müştəriləri üçün toplanmasıdır. 

Agentliklər xarici bazarlarda geniş sayda 
bank xidmətləri göstərir. Onun  kommersiya 
kreditləri vermək, həmçinin depozitləri cəlb et-

mək üçün müəyyən səlahiyyətləri var (agentlik-
lər xarici rezidentlərdən depozit cəlb edə bil-
məz). Beləliklə, agentlik maliyyə vəsaitləri əsa-

sən ana bank və xarici banklararası bazardan 
cəlb edir. Agentliklər həmçinin xarici ticarətin 
dəstəklənməsində mühüm rol oynayır. Məsələn 
onlar akkreditivlərlə hesablaşmaları həyata ke-

çirir. Agentliklər həmçinin xarici kapital və pul, 
o cümlədən valyuta bazarlarında  iştirak edərək 
ana bankın aktivlərinin idarəedilməsində mü-

hüm rol oynayır [12, 253]. 
Transmilli bankçılığın digər iki forması xa-

rici filial və törəmə bankın yaradılmasıdır.  

Xarici filial və törəmə bankın yaradılması 
transmilli bankçılığın ən üstün formalarıdır. 
Xarici filial və törəmə bank bütün növ bank 
əməlyyatlarını, o cümlədən depozitlərin qəbul 

edir və kreditlər verir, həmçinin ənənəvi bey-
nəlxalq bank xidmətləri göstərirlər.  

Bankın xarici filialı hüquqi şəxs olmayan, 

öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət 
daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliy-
yətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata ke-
çirə bilən bankın ayrıca bölməsidir. Xarici fi-

lialın əsas fəaliyyəti kreditlərin verilməsindən 
ibarətdir [21, 561].   

Xarici filiallar həmçinin kommersiya 

müəssisələrinin qısamüddətli kreditləşməsində 
və xarici ticarətin maliyyəşdirilməsində iştirak 
edir. Xarici filialların pərəkəndə depozitlər (yəni 

əhalinin depozitləri) cəlb etmək səyahiyyətlə-
rinə baxmayaraq xarici filiallar daha çox top-
dansatış depozit bazarından vəsait cəlb etməyə 
üstünlük verirlər. Bu onunla bağlıdır ki, pərə-

kəndə depozitlərin cəlb edilməsi potensial depo-
zitorlara yaxın olmağını, bu da öz növbəsində 
xarici filiallar şəbəkəsinin yaradılması üçün iri 

həcmdə investisiyaları zəruri edir [21, 568]. Xa-
rici filiallar həmçinin xarici kapital, pul və val-
yuta bazarlarında əməliyyatlar aparır və belə-
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liklə xarici bazarlarda ana bankın aktivlərinin 

idarəedilməsində iştirak edir.  
Törəmə bank nizamnamə kapitalında səs-

vermə hüququ verən səhmlərin əllidən çox fa-
izi təsisçi banka və ya bank holdinq şirkətinə 

məxsus olan bankdır, yaxud elə bankdır ki, 
onunla təsisçi bank və ya bank holdinq şirkəti 
arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən təsisçi 

banka və ya bank holdinq şirkətinə onun qərar-
larının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstər-
mək imkanı verilir [34]. Törəmə bank yerli 

banka xarici bankla xarici bazarda rəqabət 
aparmağa imkan verir. Buna görə törəmə bank 
həm pərəkəndə, həm də topdansatış 
kreditləşməsi və depozitlərin cəlb olunmasında 

iştirak etdiyi üçün adətən daha geniş xarici 
şəbəkəyə malikdirlər. Beləliklə, törəmə bank-
lar, ana bankın fəaliyyəti ilə daha çox əlaqəli 

olan ixtisaslanmış funksiyaları həyata keçirən 
xarici filialla müqayisədə xarici bank bazarında 
daha geniş və ana bankdan daha müstəqil 

şəkildə fəaliyyət göstərir [12, 254]. 
Transmilli bankçılığın müvafiq formasının 

seçilməsi həm xarici və daxili bazarda iqtisadi 
və hüquqi mühitdən, həm də bankların xarici 

fəaliyyət strategiyasından asılıdır. Buna görə 
bəzi ədabiyyatda qeyd olunur ki, bütün ölkələr 
and şəraitlər üçün yegənə düz yol mövcud de-

yil [28, 75]. Lis (Lees) bankın xarici fəaliyyət 
strategiyasının seçilməsi zamanı aşağıdakı 
amillərin mühüm rol oynadığını deyir [18]:     

 xarici fəaliyyətin növü və həcmi; 
 tələb olunan maliyyə vəsaitləri; və 
 xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti. 

Bankların xarici fəaliyyətinin növü və 

həcmi 
Xarici fəaliyyət strategiyasının seçilməsi za-

manı banklar xarici maliyyə bazarlarında həyata 

keçirmək istədiyi fəaliyyətin növü və həcmini 
müəyyən etməlidir. Belə ki, məhdud xarici 
əməliyyatları  həyata keçirmək üçün sadə və 
ucuz olan müxbir bankçılıq məqsədəuyğundur. 

Xarici bazarda potensial müştərilərin sayı 
artdıqca bank xarici maliyyə bazarında  nüma-
yəndəlik aça bilər. Bank xarici maliyyə ba-

zarında  nümayəndəliyi həmçinin xarici bazar 
və müştərilər haqqında məlumat və informa-
siyalar əldə ətmək üçün də aça bilər.   

Xarici maliyyə bazarında agentlik və ya fi-
lialın açılması çox vaxt xarici daxil olmalar və 

yığmaların artması ilə əlaqədardır: bu və-

saitlər kreditlərin verilməsi və xarici ticarətin 
maliyyəşməsi və digər ticarətə dəstək xidmət-
lərinin göstərilməsi məqsədilə istifadə oluna 
bilər. İxrac xidmətləri və kreditlərinin artması 

da agentliyin açılmasına sövq edə bilər [12, 
259]. Agentliyin açılması həmçinin aktivlərin 
idarəedilməsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə xa-

rici pul və kapital bazarında iştirakın genişlən-
dirməsi ilə əlaqədar ola bilər.    

Xarici pul və kapital bazarında iştirakını 

genişləndirmək və ya kreditləşməni artlrmaq 
üçün filialın açılması məqsədəuyğundur.        

Xarici bank bazarında tam iştirak edib 
bütün bank xidmətlərini göstərməyə istədikdə 

bank törəmə bank aça bilər.        
Xarici bankçılığın forması həmçinin ban-

kın xarici bazarda təcrübəsindən asılıdır [4]. 

Belə ki, bank xarici bank sektoruna yeni daxil 
olubsa çox güman ki, onun xarici bazarda fə-
aliyyəti məhdud, yəni nümayəndəlik forma-

sında olacaq. 
Bank malik olduğu reputasiyaya görə üs-

tünlük əldə edib depozitorları cəlb etmək istə-
dikdə xarici bank sektorunda, xüsusən əha-

linin yerli banklara etibarı aşağı olan az inki-
şaf etmiş və qeyri-sabit ölkələrdə filial şəbə-
kəsi yarada bilər.  

Bankın ümumən xarici bankçılıq təcrübəsi 
də önəmli rol oynayır. Belə ki, xarici bankçı-
lıq təcrübəsi çox olan bank transmilli bankçı-

lığın daha dərin formalarını (filial və ya törə-
mə bank) inkişaf edəcək [4].  

Tələb olunan maliyyə vəsaitləri 
Bankın beynəlmiləlləşməsi üçün tələb olu-

nan maliyyə vəsaitləri dünya maliyyə sistemi-
nə inteqrasiyasının dərinliyindən asılı olaraq 
dəyişir. Belə ki, əgər müxbir bankçılıq üçün 

xarici investisiyalar tələb olunmursa, nüma-
yəndəliyin, agentliyin, filialın və törəmə ban-
kın açılması üçün tələb olunan maliyyə vəsait-
ləri proqressiv silisilə ilə artır.     

Xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti 
Xarici ölkədə hüquqi və tənzimləmə mühiti 

bankın təşkilati formasına böyük təsir gös-

tərir. Bəzi ölkələrdə xarici bankın açılmasına 
içazə yalnız qarşılıqlı şəkildə verilir, yəni yal-
nız o ölkənin bankına öz bank sektoruna daxil 

olmasına icazə verir ki, öz bank sektoruna 
bankın daxil olmasına icazə verir [3; 33]. Di-
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gər ölkələrdə xarici bankçılığın müəyyən for-
masını qadağan edir. Bu tənzimləmənin siyasi 
yoxsa iqtisadi xarakter daşıdığı mübahisəlidir. 

Belə ki, Pauly hesab edir ki, [24] hesab edir 
ki, Avstraliya bank sektorunun xarici banklar 
üçün açılması həm iqtisadi, həm də siyasi 
qərar idi. 

Xarici bankçılığın formasına xarici ölkədə 
banklara tələblər və ya məhdudiyyətlər təsir 
edə bilər. Məsələn, xarici ölkədə kapitalın 

adekvatlığına tələblər aşağı olduqda və ya 
xarci ölkədə xarici banklara lisenziyaların ve-
rilməsi prosedurları sadə olduqda banklar xa-

rici filialların və ya törəmə bankların açması-
na üstünlük verə bilər.    

Xarici ölkədə vergi mühiti də xarici bank-
çılığın formasına təsir edə bilər. Məsələn xa-

rici bankların filiallarına və törəmə banklara 
vergilərin fərqli olması xarici bankçılığın for-
masına təsir edir. 

Bankın xarici fəaliyyətinə həmçinin xarici 
ölkədə yerli bankların satın alınmasına dair 
qanunvericilik təsir edir. Məlum olduğu kimi, 

bank xarici bank sektoruna daxil olmaq üçün 
iki strategiyadan birini seçə bilər: xarici ban-
kın satın alınması və ya “yeni bankın təsis 
edilməsi” (yəni xarici filial şəbəkəsinin ya-

radılması və ya törəmə bankın təsis edilməsi) 
strategiyası, və xarici qanunvericilikdə yerli 
bankların satın alınmasının qadağan olunması 

bankı həmin ölkənin bank sektoruna daxil ol-
maq üçün filial və ya törəmə bankı təsis et-
məyə vadar edəcək.     

Xarici qanunvericilik yerli bankların xarici 

banklar tərəfindən satın alınmasına icazə ver-
dikdə bank tərəfindən yerli bankın satın alın-
ması bir sıra çətinlikləri azaldaraq xarici 

ekspansiyanı asanlaşlıra bilər. Belə ki, tez bir 
zamanda geniş depozit bazasına çıxış eldə et-
mək istəyən bank üçün xarici bankın satın 
alınması məqsədəuyğun ola bilər.    

NӘTİCӘ 
Bankın müxtəlif xarici fəaliyyət formaları 

mövcuddur. Bu formalar aşağıdakılardır: müx-
bir bank, nümayəndəlik, agentlik, törəmə müəs-

sisə və filial. Göstərilir ki, xarici filial və törəmə 
bankın yaradılması transmilli bankçılığın ən üs-
tün formalarıdır. Xarici filial və törəmə bank 

bütün növ bank əməlyyatlarını, o cümlədən de-

pozitlərin qəbul edir və kreditlər verir, həmçinin 
ənənəvi beynəlxalq bank xidmətləri göstərirlər.  
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Мустафазаде Т. M. 
Современные модели интеграции банка в мировую финансовую систему  

 
Резюме 

В статье показаны модели интеграции банков в мировую финансовую систему. В частности, 
показаны теории транснационального банкинга и формы интернационализации  банков. В статье 
также отмечаются факторы, влияющие на интеграцию банков в мировую финансовую систему  

Ключевые слова: банк, интеграция, мировая финансовая система. 
Mustafazade T. M. 

Modern models of integration of banks to world finance system 

 
Abstract 

In the article some models of integration of banks to world finance system are shown. In particular the 
theories of transnational banking and forms of internationalization of the banks are noted. In the article 
some factors influencing on integration of banks to world finance system are noted. 

Key words: bank, integration, world financial system. 
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