
AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №3- 2016

144

ƏLİYEV R. T.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında

 İdarəçilik Akademiyası

BANKLARIN MALİYYƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNİN
NƏZƏRİ ƏSASLARI

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Bankların maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin müasir iqtisadi inkişafın

prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma.
Tədqiqətin nəticələri – Azərbaycanın bank sisteminin inkişaf tendensiyaların təhlilli əsasında

kompleks təhlükəsizlik tədbirlərin istiqamətləri göstərilib.
Açar sözlər:bank sektoru, maliyyə təhlükəsizliyi,davamlı inkişaf,sabit inkişaf,tarazlıq modeli.

GİRİŞ
Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

müasir iqtisadi inkişafın prioritet istiqaməti
sayılır. Hər bir sabit və dayanıqlı iqtisadi in-
kişafa malik olan ölkələdə perspektiv üçün
müəyyən edilən hədəf təhlükəsiz davamlı in-
kişafın təmin edilməsidir. Belə inkişaf özündə
iqtisadi fəaliyyətin, iqtisadi texnologiyaların
elə elementlərini birləşdirir ki, həmin ilkin
elementlər və ilkin mərhələlər olmadan son
məqsədə çatmaq mümkün deyildir.

XX əsrin ikinci yarısında dünya iqtisadiy-
yatında baş verən dəyişikliklər elə radikal is-
lahatlar tələb edirdi ki, ölkələr məcburən çox-
şaxəlivə genişməzmunlu həm siyasi, həm də
iqtisadi dəyişikliklər, yeniliklər etməyə məc-
bur idilər. Həmin əsrin 80-ci illərindən baş-
layaraq sosializm sistemini bürüyən böhran
prosesi həmin sistemə daxil olan ölkələrin
iqtisadiyyatını demək olar ki, tamamilə çök-
dürdü, həmin sistemin hegemon dövləti olan
SSRİ məhvə məhkum oldu. 70 ildən artıq qar-
şıdurma şəraitində yaşayan iki sistem arasın-
dakı mübarizəyə son qoyuldu. Sosializm sis-
temi dağıldı, kapitalizm sistemi isə dərin, zə-
ruri islahatlar burulğanına düşdü.

Sosializm sistemindən qopan bütün ölkə-
lərdə, o cümlədən Azərbaycan Respublika-
sında bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçilməsi
mülkiyyət münasibtələrini yeni bir mərhələyə,
keyfiyyətcə bu cəmiyyət üçün zəruri və həmin
dövrə qədər mövcud olan sistemə yad bir
mərhələyə gətirib çıxardı. Bu mərhələdə
mülkiyyət dövlətsizləşdirilməli, onun müxtəlif

formaları olan dövlət, xüsusi, səhmdar, qarışıq
formaları inkişaf etdirilməli, sahibkarlıq ön
plana çıxarılmalı, əhalinin sosial rifahının
təmin edilməsi bazar modellərinə söykənməli,
inhisarçılığa yol verilməməli, istismar aradan
qaldırılmalı, istehsal prosesində yeni
texnologiyaların tətbiqi genişləndirilməli,
mütərəqqi konsepsiya və üsulların tətbiqi
əsasında iqtisadiyyat köklü surətdə yenidən
qurulmalı idi. Bütün bu qeyd edilən və
həmçinin digər zəruri siyasi və iqtisadi
məsələlər məhz həmin dövr üçün mövcud
olan problemlərin aradan qaldırılması yolu ilə
həll oluna bilərdi. Bunun üçün geniş tədqi-
qatlar aparılmalı, hər şeydən əvvəl, bu
məsələlərin nəzəri aspektləri öyrənilməli idi.

Azərbaycanda bankların müasir inkişaf
meylləri

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün ilk
illərində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul
həcmi çox aşağı, işsizliyin səviyyəsi çox yük-
sək, məşğulluğun səviyyəsi aşağı, inflyasi-
yanın səviyyəsi çox yüksək idi. Ölkədə sənaye
məhsulu istehsalı neft kompleksini çıxmaq
şərti ilə demək olar ki, sıfır səviyyəsinə enmiş,
ərzaq məhsulları ilə təminat 70-80% idxala
əsaslanırdı. Keçid dövrünün ilk illərində
vacib  məsələlərdən biri qeyd edilən problem-
lərin mərhələ-mərhələ aradan qaldırılmasın-
dan ibarət idi.

Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf tarixi və
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə
aparılan iqtisadi proseslər mövcud mütərəqqi
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nəzəriyyələrə söykənirsə, onun tələblərinə uy-
ğun aparılırsa, bu halda nəticələr daha
səmərəli olur.

Sabit iqtisadi inkişafın və bu əsasda maliy-
yə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qeyd
etdiyimiz kimi ilkin mərhələdə qarşıda duran
ən mühüm vəzifə idi. Onun ilkin şərti isə iqti-
sadi tarazlığın təmin edilməsidir. Tarazlıq de-
dikdə, hər şeydən əvvəl tələb və təklif ara-
sında uyğunluğun qorunması, tarazlığı poza
biləcək elemenlərin meydana çıxmasına yol
verilməməsi, ölkə iqtisadiyyatının maliyyə
vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilərin mü-
təmadi olaraq artımının təmin edilməsi və
əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması başa
düşülür. Sabit iqtisadi inkişafın təmin edil-
məsi üçün ümumi daxili məhsulun həcminin
artması, məşğulluğun səviyyəsinin yüksəl-
məsi, inflyasiyanın həddinin azalması, əha-
linin əmək qabiliyyətli hissəsinin maksimal
səviyyədə işlə təmin edilməsi, adambaşına
düşən əməkhaqqının ailə büdcələrinə olan
tələbatı aşması səviyyəsində olması çox vacib
şərtlərdir. Qeyd edilən problemlər həll olun-
duqda artıq sabit iqtisadi inkişaf təmin olunur.
Yəni iqtisadiyyatda elə bir şərait yaradılır ki,
iqtisadi dinamika sabit qaydada davam edir,
mövcud olan problemlər mərhələ-mərhələ ara-
dan götürülür.

Sabit iqtisadi inkişafın ardınca iqtisadi in-
kişafda yeni mərhələ olan davamlı inkişaf gə-
lir. Əgər sabit iqtisadi inkişafın təmin edildiyi
halda iqtisadi strukturlar, o cümlədən də bank-
lar özlərinin normal fəaliyyətlərini təmin et-
mək, xərclərini ödəyə bilmək və sistemdə qala
bilmək məsələlərini həll edirlərsə, artıq daya-
nıqlı inkişafı təmin etdikləri halda isə sis-
temdə güclü rəqabətə davam gətirmək, öz iqti-
sadi göstəricilərini daha da yüksəltmək və sis-
temdə liderliyə doğru yüksəlməyə çalışırlar.
Azərbaycanın milli bank sistemi yarandıqdan
sonra bank bazarında çoxlu sayda banklar
meydana gəlmiş və bu günə kimi dayanıq-
lığını itirərək onların sayı xeyli azalmışdır.
Dayanıqlığa dair təhlil davamı etdirərək bu
sahədə dinamikaya baxmaq vacibdir (cədvəl
1.). Göstəricilərdən görünür ki, müstəqilliyin
ilk illərində 1991-ci ildən 1994-cü ilin
əvvəlinə kimi, yəni cəmi iki il ərzində 171

yeni bank yaranmışdır. Əgər nəzərə alsaq ki,
həmin  dövrdə SSRİ-dən  miras  qalan  cəmi  4
bank: Aqrar Sənaye Səhmdar Kommersiya
Bankı, Sənaye İnvestisiya Səhmdar
Kommersiya Bankı, Əmanət Bankı və
Beynəlxalq Bank mövcud idi, onda demək
olar ki, iki il ərzində yaranan bankların sayı
167 ədəd idi. Hələ həmin dövrdə bank qanun-
larının mükəmməl olmaması, bank sisteminə
da-xilolma prosesinin bəsit olması, ni-zamna-
mə kapitalına tələblərin yüksək olmaması
səbəbindən təkcə 1994-cü il ərzində daha yeni
40  bank   yarandı ki,  bu  da  sayca  23%  artım
demək idi. 1995-ci il ərzində bank bazarına
daha yeni 29 bank  daxil olmuşdur ki, bu da
əvvəlki ilə nisbətən 13,7%  artım demək idi.
Növbəti il ərzində, yəni 1996-cı il ərzində
bankların sayı 60 vahid azalmış 01.01.1997-ci
il tarixə onların sayı 180-ə enmişdir. Həmin
dövrdə azalma 25%  təşkil etmişdir. Həmin il-
dən başlayaraq bankların sayında azalma
meylləri güclənmişdir. Belə ki, cədvəldən
göründüyü kimi 1994-cü ilin əvvəlində bütün
bankların malik olduğu aktivlərin 72%-i
dövlət banklarına 28%-i isə özəl banklara
məxsus olmuşdur. 1994-cü il ərzində özəl
bankların say artımı ona gətirib çıxarmışdır ki,
dövlət banklarının bütün aktivlərdəki payı
əvvəlki ilə nisbətən 7% (72-65%) azalmış,
özəl bankların aktivlərdəki payı isə 7% (35-
28%) artmışdır. 1995-ci il ərzində bankların
sayının yenidən artmasına baxmayaraq dövlət
bankları 01.01.1996-cı il tarixdə məchul
aktivlərdəki üstün payı qoruyub saxlaya bil-
miş və bu səviyyə 80.6% olmuşdur. Növbəti il
ərzində də dövlət banklarının məcmu aktiv-
lərdəki payı əvvəlki il səviyyəsində qalmış və
özəl bankların bu göstəricisindən dörd dəfə
artıq olmuşdur. Bu isə o demək idi ki, bank
bazarında hələ rəqabət mühiti formalaşmamış,
özəl strukturlar bazar iqtisadiyyatının tam
sabit iqtisadi elementləri kimi fəaliyyətlərini
qura bilməmişlər. Lakin sonrakı illərdə baş
verən struktur dəyişiklikləri bank idarəetmə-
sinin digər vacib məsələlərini sübut edir. Belə
ki, 2000-ci ildə bankların sayında azalma baş
vermiş, son dörd il ərzində onların sayı
azalaraq 2000-ci ildə 59-a enmişdir. Həmin
banklardan 3-ü dövlət bankı, 56-sı isə özəl
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bank olmuşdur. 2001-ci ildə bankların sayı
yenidən 6 vahid azalmış və 53-ə enmişdir.
Həmin banklardan 2-si dövlət, 51-i isə özəl
bank olmuşdur. Nizamnamə kapitalına olan
tələblərin sərtləşməsi və ümumiyyətlə getdik-
cə artan rəqabət nəticəsində bank bazarında
fəaliyyət göstərən bankların sayı 2002-ci ildə
46-ya enmişdir. Son on ildə bankların sayında
çox cüzi  dəyişikliklər  baş vermişdir  ki,  bu  da
bank bazarında demək olar ki, say etibarilə
sabit vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Hal-ha-
zırda bank bazarında fəaliyyət göstərən bank-
ların sayı 37-ə bərabərdir. Cədvəl 1.-in
göstəricilərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki,
respublikamızın bank bazarında xarici kapi-
tala malik bankların sayı da təhlil edilən
dövrün əvvəllərindən, yəni 1994-cü ildən
2014-cü ilə qədər olan dövr ərzində 13-dən
22-dək yüksəlmişdir. Bu isə özündə həm öl-
kənin bank bazarının sabit inkişafının
nəticəsidir ki, xarici kapital bu bazara maraq
göstərir, həm də bu, sistemin özünün di-
namikliliyinin artım göstəricisidir. Xarici
kapitalın ölkənin bank bazarına axını həm
pul-kredit siyasətinin, həm də ümumiyyətlə
iqtisadiyyatın pulla vaxtlı-vaxtında və keyfiy-
yətlə təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Təhlillər göstərir ki,  illər ötdükcə bank
bazarında rəqabət güclənmiş, sistemli iqtisadi
rəqabətə dözüm göstərə bilən banklar öz
fəaliyyətlərini davam etdirmiş, digərləri isə bu
və ya digər səbəblərdən bank bazarını tərk
etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bank
bazarında  qalaraq öz fəaliyyətlərini davam
etdirə bilən banklar perspektivdə davamlı
inkişafı özünə hədəf seçən və rəqabət
bazarında dayanıqlıq göstərə bilən banklardır.

İqtisadiyyatın sabit və dayanıqlı inkişaf
etdirilməsi, sonra isə bu əsasda davamlı inki-
şafın təmin edilməsi cəmiyyətdə mövcud olan
iqtisadi strukturların təşkili və fəaliyyəti
səviyyəsindən asılıdır. ABŞ prezidenti Teodor
Ruzvelt 3 dekabr 1901-ci ildə konqresə
göndərdiyi “Ölkədəki vəziyyət haqqında”
məlumatında yazırdı: “İri və yaxşı şirkətlər
yalnız ona görə mövcuddurlar ki, onlar bizim
institutlar, yəni dövlət institutları tərəfindən
yaradılır və müdafiə olunurlar, məhz buna gö-
rə də bizim hüquq və vəzifələrimiz ondan

ibarət olmalıdır ki, onlar bu institutlarla
həmahəng qaydada işləyib fəaliyyət göstərsin-
lər” [1. s. 16].

Həqiqətən də ölkə iqtisadiyyatının
təməlini, bünövrəsini iqtisadi strukturların
fəaliyyəti təşkil edir. Azərbaycan iqtisadçısı,
professor M.M.Bağırov yazır ki, kommersiya
banklarının fəaliyyəti ikili xarakter daşıyır.
Onlar bir tərəfdən öz iqtisadi, biznes
maraqlarını güdərək maksimum dərəcədə
mənfəət əldə etməyə çalışırlar, digər bir
tərəfdən isə iqtisadi institutlar kimi dövlət
büdcəsinin doldurulması istiqamətində fəaliy-
yət göstərirlər. Onlar kommersiya təşkilatı
olmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətin ictimai
təsisatları kimi çıxış edir. Kommersiya
təşkilatı olaraq qeyd olunduğu kimi onlar
maksimum mənfəət əldə etmək istiqamətində
fəaliyyət göstərirlər. İctimai təsisatlar kimi isə
onlar maliyyə infrastrukturunun əsas qanadı
kimi çıxış edir, büdcə sistemi ilə yanaşı
ölkənin sabit iqtisadi inkişafının təmin
edilməsinə və əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yüksəlməsinə xidmət edirlər [2, səh.136].

Sabit, dayanıqlı və davamlı inkişafın təşkil
edilməsi, idarə edilməsi və bu inkişaf vəziy-
yətlərinin tənzimlənməsinin iqtisad elminə
çoxsaylı nəzəriyyə, model, konsepsiyaları və
s. məlumdur. Bunlara aid olaraq məşhur
iqtisadçı alim Con Meynard Keyns tərəfindən
işlənmiş olan dövlət modelini, C.Xiks tərəfin-
dən işlənmiş standart modelini və Valras
tərəfindən işlənmiş olan xüsusi, fərdi modeli
göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki,
eyniadlı həm nəzəriyyələr, həm modellər, həm
də konsepsiyalar işlənib hazırlanmışdır.

Yuxarıda adları çəkilən nəzəriyyə model və
konsepsiyalar məşhur ingilis iqtisadçısı Con
Meynard Keyns tərəfindən iqtisad elmində
“Keynsçilik” nəzəriyyəsi adı ilə məşhur olan
nəzəriyyə əsasında hazırlanmışdır. Makro-
iqtisadi nəzəriyyə olan “Keynsçilik” nəzəriy-
yəsi bir sıra iqtisadi mexanizmin işlənməsini
özündə əks etdirərək aşağıdakı müddəalara
əsaslanır: a) məşğulluq səviyyəsi istehsalın
həcmi ilə müəyyən olur; b) məcmu tələb heç
də həmişə tədiyyə vasitələrinin həcmi səviy-
yəsində müəyyən olunmur, çünki vəsaitlərin
bir hissəsi yığıma sərf olunur; c) istehsal
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həcmi əslində sahibkarların konkret dövr üçün
kapitalın investisiya edilməsinə xidmət edən
səmərəli tələb səviyyəsini gözləmələri ilə
müəyyən edilir; ç) bank faiz dərəcəsinin kapi-
tal qoyuluşlarının faiz səmərəliliyi ilə
müqayisə edilə bilməsini göstərən investisi-
yalarla yığımlar arasındakı bərabərlik vəziy-

yətində investisiya fəaliyyəti və yığım
fəaliyyəti praktiki olaraq bir-birindən ayrı
olur. Keynsçilik zamanca özündən əvvəlki
iqtisadi təlimlərin müddəalarını özündə cəm-
ləyir və müxtəlif iqtisadi fikir cərəyanlarının
tərəfdarlarına, o cümlədən liberal və moneta-
ristləri birləşdirir [3, I cild, s.414].

Cədvəl № 1
 Azərbaycanın bank sisteminin struktur xarakteristikası

Qeyd:Cədvəl ARMB-nin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Makrotarazılıq nəzəriyyələrində
dayanıqlı inkişafın təzəhürü

Keynsin iqtisadi nəzəriyyəsi hal-hazırda
iqtisadçıların çoxu tərəfindən (lakin hamısı
yox) qəbul edilən konsepsiyadır. Bu konsepsi-
yaya əsasən kapitalist iqtisadiyyatı özü-özünə
öz resurslarının tam istifadəsini təmin edə
bilmir, məqsədə çatmaq üçün dövlət fiskal və
pul-kredit siyasətini tətbiq etməlidir (3, I cild,
s.414). Məhz elə buna görə də iqtisad elmində
Keynsin iqtisadi nəzəriyyəsini tarazlığının
təmin edilməsinin dövlət nəzəriyyəsi adlandırır-
lar. Müəllifin fikrincə, sabit və dayanıqlı, sonra
isə davamlı inkişafı təmin etmək üçün tarazlıq
təmin olunmalıdır.

Fikrimizcə, Keyns tərəfindən işlənmiş
tarazlıq modeli iqtisadi inkişafın hansı dövrün-
də, hansı mərhələsində, hansı şəraitdə olmasın-
dan asılı olmayaraq öz əhəmiyyətini itirmir və
sabit, dayanıqlı, davamlı inkişafın əsasını təşkil
edir. Bu sahədə diqqəti cəlb edən modellərdən
biri də Neyman modelidir. Bu model iqtisadi
sistemin inkişafının mümkün maksimum artım
tempinin, həmçinin bu tempə uyğun qiymət və

nisbətlərin müəyyənləşdirilməsi üçün işlənilmiş
modeldir. Bu, sabit və dayanıqlı inkişafı təmin
edən və genişlənən iqtisadiyyatın sadə
modelidir. Bu model 1937-ci ildə C.Fon
Neyman tərəfindən təklif olunmuşdur. Model
t.x.n. ölçülü iki müsbət A və B matrisi şəklində
verilmişdir. A=(aij) matrisi məsrəflər matrisi;
B=(bij) – istehsal matrisidir. Aij əmsalı j
istehsal üsulu ilə i məhsuluna çəkilən xərclərin
miqdarını, bij əmsalı i məhsulunun istehlak-
çının vahid intensivliklə həyata keçirildiyi
halda onun j üsulu ilə istehsal həcmidir. Mo-
delin çatışmayan cəhəti iqtisadiyyatın inkişa-
fına əngəl törədən xarici mühit amillərinin
nəzərə alınmamasıdır (3, II cild, s.156).

Sabit, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində
və davamlı inkişafa zəmin yaradılmasında  rolu
olan və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən nəzəriy-
yələrdən biri də Neyman Morqenşternnin göz-
lənilən faydalılıq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə
kardinalist nəzəriyyədir. Onun müddəalarına
əsasən bazarda faydalılığın sıra funksiyası ilə
iştirak edən fərdi istehlakçı öz rifah halını
optimallaşdırmaq qabiliyyətində deyildir.

Göstəricilər    /
illər

Ölçü
vahidi 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2004 2007 2008 2010 2012 2014

Bankların sayı ədəd 171 211 240 180 59 53 46 44 46 46 45 43 43
O cümlədən
dövlət bankları ədəd 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1
qarışıq banklar ədəd 5 6 12 12
özəl banklar ədəd 162 201 224 164 56 51 44 42 44 45 44 42 42
O cümlədən
xarici kapitalın
iştirakı ilə ədəd 13 13 12 13 16 16 15 17 21 23 22 22 22
Bütün
aktivlərin payı faizlə 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
O cümlədən
dövlət faizlə 72 65 80.6 80 75 70 58 40 43 43 43,2 46,5 47
digər banklar faizlə 28 35 19.4 20 25 30 42 60 57 57 56,8 53,5 53
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Qeyd edilən modellərdən biri də X.Xiksin
standart tarazlıq bazar modelidir. Bu model də
Keynsin nəzəriyyəsi əsasında işlənib hazırlan-
mışdır. Real və pul bazarında ümumi tarazlıq

“İS-LM” əyriləri vasitəsilə tədqiq edilir. “İS” (
I - investisiyalar, S – yığımlar) əyrisi
təsərrüfatın əmtəələr bazarındakı (real bazarda)
tarazlığı xarakterizə edir.

                                                   Şəkil №1
İS əyrisi

                                                            faiz dərəcəsi

                                                                                    Real milli məhsul

Bu əyri öz aralarında faiz dərəcəsinin və real
gəlir səviyyəsinin kombinasiyasını əks etdirən
çoxsaylı nöqtələri birləşdirir. Belə kombina-
siyaların normal şəraitində əmtəələr bazarı taraz
vəziyyətdə olur. Bu isə artıq sabit əmtəə və

xidmətlər bazarında inkişafın təmin edilməsi və
dayanıqlığa təminat yaradılması deməkdir.

“LM” əyrisi ( L- pula tələbat, M- pulun fak-
tiki həcmi) iqtisadiyyatın pul bazarında tarazlığı
xarakterizə edir.

Şəkil №2
LM əyrisi

                                         LM

faiz dərəcəsi

Real milli məhsul

Bu əyri faiz dərəcələrinin və real gəlirin
səviyyəsinin kombinasiyasını əks etdirən nöqtə-
lərdən keçir. Bu halda pul bazarı tarazlıq vəziy-
yətində olur, daha doğrusu, pula olan tələb və
təklif arasında bərabərlik, tarazlıq mövcud olur
(3, I cild, s.150). Bu isə o deməkdir ki, bu halda
pul bazarında sabit vəziyyət və inkişaf mövcud-
dur və dayanıqlıq təmin edilmişdir.

NƏTİCƏ
Apardığımız nəzəri təhlillər onu göstərir ki,

əmtəə bazarındakı tarazlıq pul bazarına, pul
bazarındakı tarazlıq isə əmtəə bazarına birbaşa
təsir göstərir. Çünki pul bazarındakı pul kütləsi,
əmtəə bazarındakı əmtəə kütləsini hərəkətə

gətirir və iqtisadi inkişafın bütün göstəricilə-
rinin artımını, sabit, dayanıqlı, davamlı inkişafı
təmin edir.Bu da son nəticədə bank siteminin
təhlükəsizliyinə də şərait yaradır.
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