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Xülasə
Məqalənin məqsədi: 1) bank fəaliyyəti sferasında investisiya maliyyələşdirilməsinin müasir

vəziyyətini təhlil etmək; 2) ölkədə investisiya banklarının formalaşmasının ilkin şərtlərini üzə çı-
xarmaq; 3)milli kredit-bank sisteminin investisiya potensialının qiymətləndirilməsini aparmaq.

Metodologiya:müqayisəli təhlil, təhlil sintez, fərdi paradoksal yanaşma və s.
Əsas nəticələr:1)Azərbaycanda formalaşmış investisiyalaşdırma modeli qeyri-səmərəli və de-

formasiya olunmuş vəziyyətdədir; 2)Artıqtam formalaşmış və qərarlaşmış maliyyə bazarına ma-
lik olan xarici ölkələrin investisiya banklarının fəaliyyəti haqda stereotiplər mexaniki olaraq in-
kişaf etməkdə olan bazarların şəraitinə keçirilə bilməz; 3)Azərbaycan iqtisadiyyatı təkcə in-
vestisiya fəaliyyətinin mövcud formalarının təkmilləşdirilməsinə deyil, həm də investisiya pro-
sesinin iştirakçıları arasındakı əlaqələrinin yeni sxemlərinin istifadəsinə ehtiyac duyur və s.

Açar sözlər: milli əmanətlərin həcmi,bank fəaliyyəti sferasında investisiya riskləri, real
sektorun investisiya maliyyələşdirlməsi modeli, ölkədə investisiya banklarının formalaşmasının
ilkin şərtləri

GİRİŞ
Son illər Azərbaycanın bank-kredit siste-

mində real sektorun kreditləşdirilməsi sahə-
sində aktivliyin əhəmiyyətli dərəcədə artma-
sına baxmayaraq, bankların istehsal müəs-
sisələri, biznes strukturları ilə əlaqələri, xüsu-
sən də investisiya əlaqələri çox ləng inkişaf
edir. Milli valyutanın dəyərinin aşağı düşməsi
nəticəsində bankların kredit portfellərində
riskli kreditlərin həcminin artması ilə əlaqədar
olaraq bankların investisiya imkanları da məh-
dudlaşmışdır. Hazırda paradoksal bir hal mey-
dana çıxıb: faktiki olaraq yerli bankların bir
çoxları böyük həcmdə xarici valyutada, xüsu-
sən də ABŞ dolları ilə pul vəsaitlərinə malik-
dirlər və bu kredit resurslarını manatla olan
vəsaitlərlə müqayisədə çox aşağı qiymətə
(ABŞ dolları ilə təqdim olunan kreditlərin faiz
dərəcəsi manatla təqdim olunan kreditlərə nis-
bətən 10-12 % ucuzdur) bazara təqdim etsələr
də bazarda bu kreditlərə olan tələbin səviyyəsi
çox aşağıdır. Müştərilər inflyasiya gözləmələ-
rinə əsasən xarici valyutada kreditləri
almaqdan çəkinirlər. Belə bir şəraitdə bank-
ların investisiya mexanizmlərinin təhlili və
təkmlilləşdirilməsi məsələlərinin arşdırılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın kredit-bank sisteminin
investisiya potensialının müasir vəziyyəti-
nin təhlili

Qeyd etmək lazımdır ki, bank-kredit siste-
mində həm manatla, həm də xarici valyutada
kifayət qədər sərbəst vəsait olduğu halda
iqtisadiyyatın investisiya maliyyələşdirməsi
və kreditləşdirməsi sahəsində bankların aktiv
iştirakı hiss olunmur.

Uzunmüddətli investisiya yüksəlişi və iqti-
sadi sabitliyin təmin olunmasının qarşısında
duran əsas maneə Azərbaycan iqtisadiyyatının
fundamental problemlərinin həll olunmama-
sıdır. Yəni:
Øiqtisadiyyatın struktur deformasiyası

amilləri;
Øyerli malların dünya bazarında rəqabət-

qabiliyyətliliyinin aşağı olması;
Ømüəssisələrin əsas istehsal fondlarının

köhnəlməsi;
Ømüəssisələrin maliyyə dayanıqlılığının

aşağı olması;
Øreal sektorun investisiya aktivliyinin zəif

olması;
Øyığımların kapitallaşdırılmasının səmə-

rəli mexanizminin olmaması.
      Azərbaycanda formalaşmış investisi-

yalaşdırma modeli qeyri-səmərəli və defor-
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masiya olunmuş vəziyyətdədir. Bu model
qiymətli kağızlar bazarı və kredit sisteminin
qeyri-funksionallığı ilə xarakterizə olunur.
Fond bazarı və kredit sistemi hazırki dövrdə
əmanətlərin akkumulyasiyası və onların in-
vestisiyalara transformasiyasında nəzərə çarp-
acaq rol oynamırlar.

Bundan əvvəlki dövrlərdə investisiya-
laşdırma sahəsində müəyyən canlanmanın
əsasında xarici ticarət sahəsində əlverişli
bazar konyunkturası, daxili tələbin həcminin
artması, pul dövriyyəsinin sabitləşməsi amil-
lərinin təsiri nəticəsində yerli müəssisələrin
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması dururdu.

2006-2014-cü illər ərzində investisiyalara
yönəldilən mənfəətin həcmi 5.7 dəfə artmışdı.
Maliyyə şəraitinin  və müəssisələrin ödəməqa-
biliyyətli dövriyyəsinin yaxşılaşması şəraitin-
də əsas kapitala investisiyaların maliyyələş-
dirilməsində yeni tendensiyalar meydana
çıxdı. Əvvəllər müəssisələr dövriyyə vəsait-
lərinin çatışmamasını investisiya resursları
(amortizasiya ayırmaları və mənfəət heabına)
hesabına kompensasiya edə bilirdilərsə, ma-
liyyə bazarının yeni şəraitində bunun tama-
milə əksi baş vermişdir: müəssisələr və biznes
strukturları investisiyalar üçün dövriyyə
kapitalının bir hissəsini istifadə edərək, bu
vəsaitlərin yerini qısamüddətli bank kredit-
lərinin cəlb edilməsi hesabına doldururlar.
Lakin, bu gün bankların kreditləşdirmə
imkanları kəskin şəkildə azaldığı üçün bir çox
təsərrüfat subyektləri, müəssisə və firmalar
kredit və maliyyə resurslarının çatışmamazlığı
şəraitində iflasın astanasındadırlar.

Qeyd edək ki, milli valyutanın kursunun
sabit olduğu əvvəlki illər ərzində Mərkəzi
Bankın təkrarmaliyyələşmə dərəcəsi sahələr
üzrə müəssisələrin orta rentabellik göstəri-
cisindən kifayət qədər yüksək idi. Dövlətin
borc öhdəliklərinin mənfəətliliyi isə bu
səviyyədən çox yuxarı idi. Hökumətin və
Mərkəzi Bankın belə siyasəti maliyyə resurs-
larının iqtisadiyyatın real sektorunun investi-
siyalaşdırılmasına yönəldilməsinə deyil,
spekulyativ maliyyə bazarlarının inkişafına
şərait yaradırdı.

Qiymətli kağızlar bazarı iqtisadi artı-mın
dəstəklənməsində nəzərə  çarpacaq rol oyna-

madı. Fond bazarı əvvəlki kimi iqtisadiyyatın
real sektorundan təcrid olunmuş şəkildədir:
burada əsasən aşağı reytinqə malik olan
spekulyativ qiymətli kağızlar dövr edir. Fond
bazarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artı-
rılması üçün onun uzunmüddətli investisiyalar
üçün cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, strateji
investorların rolunun gücləndirilməsi,
dövriyyədə olan qiymətli kağızların gəlirliliyi
və qiymətlərinin emitent-müəssisələrin təsər-
rüfat fəaliyyətinin nəticələri ilə əlaqələndirən
mexanizmlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi
zəruridir. Bu dəyişikliklərin əsasında Azər-
baycanın iqtisadiyyatının və maliyyə siste-
minin uzunmüddətli sabitliyinin təmin olun-
ması prinsipləri durmalıdır.

İnvestisiya banklarının fəaliyyəti qiymətli
kağızlar bazarının fəaliyyəti ilə çox sıx
şəkildə bağlıdır. Qiymətli kağızlar bazarının
formalaşması və inkişaf səviyyəsi, onun kapi-
talın yenidənbölüşdürülməsi mexanizmi kimi
rolunu hansı səviyyədə reallaşdırması inves-
tisiya banklarının fəaliyyət dairəsinə, eləcə də
bu banklar tərəfindən seçilmiş ixtisaslaşma
istiqamətinin təkmilləşdirilməsi əsasında
maliyyə bazarının bu seqmentində ayrı-ayrı
əməliyyatlardan kifayət səviyyədə mənfəətin
əldə edilməsi imkanlarına müəyyənedici təsir
göstərir. Buna görə də investisiya banklarının
ixtisaslaşmış maliyyə institutlarının xüsusi bir
növü kimi ayrılması bizim fikrimizcə, ölkədə
qiymətli kağızlar bazarının kifayət qədər
yüksək səviyyədə inkişaf etməsini nəzərdə
tutur.

Yuxarıda göstərilən amilləri nəzərə almaq-
la Azərbaycanda investisiya banklarının
yaranmasının ilkin şərtləri və inkişafı imkan-
larını müəyyən etməyə cəhd edək. Azərbay-
canın malliyyə bazarının vaxtaşırı olaraq
qarşılaşdığı ciddi və mürəkkəb problemlər
fonunda formalaşan qiymətli kağızlar bazarı
elə bir inkişaf səviyyəsinə çatmamışdır ki,
kapitalların səfərbər edilərək yenidən bölüş-
dürülməsində əhəmiyyətli rol oynasın. Ay-
dındır  ki,  belə bir  şəraitdə sırf  investisiya
bankları kimi təsis ediləcək banklar öz fəaliy-
yətlərinin diversifikasıyasına və universal
banklar üçün xarakterik olan bütün digər bank
əməliyyatlarının da həyata keçirilməsinə
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istiqamətlənməyə məcbur ola bilərlər. Belə
hadisələr artıq bir sıra MDB ölkələrində,
xüsusən də Rusiyada müşahidə olunub. Bu
ölkələrin banklarının universallaşmaya meyl
etməsi həm də onunla əlaqədardır ki, univer-
sal banklar qeyri-sabit iqtisadi şəraitdə daha
geniş inkişaf imkanlarına malikdirlər.

Artıqtam formalaşmış və qərarlaşmış ma-
liyyə bazarına malik olan xarici ölkələrin in-
vestisiya banklarının fəaliyyəti haqda ste-
reotiplər mexaniki olaraq inkişaf etməkdə
olan bazarların şəraitinə keçirilə bilməz. La-
kin, investisiya banklarının yaradılması və fə-
aliyyəti sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənil-
məsi artıq sınaqdan keçmiş və Azərbaycanda
istifadə oluna biləcək forma və metodları
ayırmağa imkan verir.

Hazırki dövrdə uzunmüddətli investisiya
vəsaitlərinin cəlb edilməsi sahəsində ciddi
problemlər yaşayan real sektor və bu sahədə
fəaliyyət göstərən özəl biznes strukturları ma-
liyyə vəsaitlərinin çatışmazlığından sanki bo-
ğulurlar.  Bu şəraitdə formalaşan universal
modelin çərçivəsində Azərbaycan iqtisadiy-
yatı üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olan
investisiya banklarının təşkili ya iri universal
bankların qız müəssisələri kimi investisiya
institutlarının yaradılması, ya da dövlət zəma-
nətləri və güzəştləri sistemi əsasında fəaliyyət
göstərən ixtisaslaşmış investisiya banklarının
formalaşdırılması yolu ilə həyata keçirilə
bilər. Məsələn, Hollandiyada ixtisaslaşmış
bankların bir çoxu dövlət banklarıdır, yaxud
da dövlət zəmanətləri əsasında fəaliyyət gös-
tərirlər. Belə banklara ölkənin daha az inkişaf
etmiş regionlarında kapital qoyuluşlarını hə-
yata keçirən və maliyyə çətinlikləri olan
şirkətlərə kredit dəstəyi təqdim edən Milli
İnvestisiya Bankı - “De Nationale Investe-
ringsbank NV” və xüsusi hallarda siyasi
risklərin sığortalanmasını həyata keçirən
Hollandiyanın Kreditlərin Sığortalanması
Kompaniyası - “Nederlandes Credietver-
zekering Maatschappij NV” aiddir. Fransada
uzunmüddətli kreditlərin yarıdan çoxu dövlət
kredit institutlarının payına düşür[1].

İnvestisiya prosesi iştirakçılarının mənafe-
ləri arasında balansın təmin olunması Azər-
baycanın iqtisadiyyatının hazırki inkişaf

mərhələsində maliyyə sabitliyinin və iqtisadi
artımım təmin olunmasının əsas şərtidir. Bu
gün Azərbaycan müəssisələrinin və biznes
strukturlarının bir çoxu öz şəxsi vəsaitlərinin
yerinin doldurulması və artırılmasının real
mənbələrinə malik deyillər. Bu da borc və
cəlb edilmiş vəsaitlərin istifadəsi zərurətinin
yaranmasına səbəb olur. Bəzi müəssisələrin
istehsal və kommersiya fəaliyyətinin aşağı
rentabellik səviyyəsi  mənfəətin təkrarinvesti-
siya edilməsi hesabına, yaxud da qiymətli
kağızların emissiyası yolu ilə bu müəssisə və
ya təşkilatların sonrakı inkişafını mümkünsüz
edir. Respublikada korporativ qiymətli ka-
ğızlar bazarının mövcud vəziyyəti səhmdar
cəmiyyətlərin səhmlərinə və istiqrazlarına
yatırılan vəsaitləri likvid hesab etməyə imkan
vermir. Fond bazarının inkişaf etməməsi
səbəbindən bank krediti investisiya layihələ-
rinin dəstəklənməsinin əsas formalarından biri
kimi çıxış edir.

Son dövrlərdə Azərbaycan manatının
dəyərinin kəskin ucuzlaşmasından sonra xa-
ricı valyutada olan kreditlərin; həmçinin, bu
amilin təsiri nəticəsində iqtisadiyyatda baş ve-
rən ümumi likvidlik böhranı və iqtisadi
agentlərin inflyasiya gözləmələri səbəbindən
milli valyutada olan kreditlərin də  qaytarıl-
maması və onların böyük bir hissəsinin ümid-
siz borclara çevrilməsi riskləri çox yüksəkdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu hadisələr-
dən götürülən ibrət dərsi - dövlətin iqtisadiy-
yatda rolunun gücləndirilməsinin; həm
maliyyə, həm də real sektorun hazırki likvid-
lik böhranından çıxarılmasında dövlət dəstə-
yinin mühümlüyünün və bu problemin həllin-
də bankların iştirakının aktivləşdirilməsinə
yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinin
zəruriliyinin dərk olunmasından ibarətdir.

Bank-kredit sisteminin böhranı ilə üzləşən
bir çox ölkələr bankların dəstəklənməsi üçün
dövlət büdcəsinin və dövlət borc vəsaitlərinin
istifadə edilməsi yolu ilə bu sistemin dağıl-
masına imkan verməməyə nail ola bilmiş-
dirlər[3]. Azərbaycanda bank-kredit siste-
minin sabitliyinin təmin olunması vəzifəsi
neftin dünya bazarında qiymətinin aşağı düş-
məsi ilə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azal-
ması səbəbindən büdcə vəsaitlərinin
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çatışmaması və faktiki olaraq ölkədə iqtisadi
agentlər üçün dövlət borc vəsaitləri bazarının
mövcud olmaması ilə əlaqədar çox mürək-
kəbləşir. Belə ki, büdcə vəsaitləri hesabına
bankların problemlərinin həlli imkanları məh-
duddur, bankların dəstəklənməsi problemi
ciddi makroiqtisadi məhdudiyyətlərə malikdir.

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin forma
və istiqamətlərinin seçilməsi maliyyə və sə-
naye kapitalının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi
metodlarının işlənib hazırlanmasını, sənaye
müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə bey-
nəlxalq təcrübənin öyrənilməsini nəzərdə
tutur. Öz növbəsində belə maliyyələşdirmənin
xüsusiyyətləri müxtəlif ölkələrdə kredit-bank
sistemlərinin qurulmasının əsas modellərinin
fərqli cəhətləri ilə bağlıdır. Bu modellərin
özünəməxsus xüsusiyyətləri real sektorun
müəssisələrinin fəaliyyətinin təmin olunması
və maliyyələşdirilməsində kommersiya bank-
larının müxtəlif rol oynamaları ilə xarakterizə
olunur.

Metodologiya
Sənaye müəssisələrinin kapitala olan

tələbatlarının ödənilməsi kredit-bank sistemi-
nin qurulmasının amerikan modelinin istifadə-
si zamanı əsasən maliyyə bazarında qiymətli
kağızların yerləşdirilməsi yolu ilə baş verir.
Kommersiya banklarının uzunmüddətli kredit-
ləri sənaye müəssisələrinin maliyyələşdiril-
məsində o  qədər  də əhəmiyyətli  rol  oy-
namırlar. Kommersiya banklarının sənaye
korporasiyalarının mülkiyyətində payçı kimi
iştirakı isə ABŞ-da qanunvericiliklə məhdud-
laşdırılmışdır.

Kredit-bank sisteminin alman modeli üçün
isə kredit metodunun üstünlük təşkil etməsi
xarakterikdir. Bununla belə kredit vəsaitlərin-
dən səmərəli istifadənin təmin olunmasının
əsas metodu borcalanın mülkiyyətində əhə-
miyyətli dərəcədə iştirak payına malik olmaq
yolu ilə onun üzərində bilavasitə nəzarətin
qoyulmasından ibarətdir. Almani-yada bank-
ların müəssisələrin fəaliyyətinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir etməsi digər ölkələrlə müqa-
yisədə burada qiymətli kağızlar bazarının nis-
bətən ləng fəaliyyət göstərməsinə səbəb olur.
Qiymətli kağızlara malik olan banklar bazara

güclü nəzarət edirlər, bu da praktiki olaraq
qiymətli kağızların açıq şəkildə satışını istisna
edir.

Bununla yanaşı, kredit-bank sisteminin
qurulmasının müxtəlif modelləri üçün xarak-
terik olan real sektorun tələbatlarının maliy-
yələşdirilməsinin bu və ya digər metodlarının
üstünlük təşkil etməsi mütləq şərt deyil. Bir
tərəfdən seqmentləşdirilmiş bank sisteminə
malik olan ölkələrdə, xüsusən də ABŞ-da son
illər uzunmüddətli kreditləşdirmənin artması
müşahidə edilmişdir. 2008-ci ildən başlayaraq
ABŞ-da məhz uzunmüddətli ipoteka kreditlə-
rinin qaytarılmaması səbəbindən meydana
çıxan maliyyə böhranı sonradan qlobal maliy-
yə böhranı dalğalarının yaranmasına gətirib
çıxardı[2].

Uzunmüddətli kreditləşdirmənin artması
bir sıra amillərlə bağlıdır:
Øbanklar üçün bu ilk növbədə borc kapi-

talının tətbiqinin yeni gəlirli formalarının isti-
fadəsinə can atmaq, əmanətlərin sığortalan-
ması sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar borc vəsa-
itlərinin likvidliyinə qarşı olan tələblərin yum-
şaldılması, borc vəsaitlərinin etibarlılığının
yüksəldilməsinə nəzarətin təkmilləşdirilməsi
metodlarıdır;
Ømüəssisələr üçün uzunmüddətli

istiqrazlara və ya səhmlərin buraxılışından
çox bank kreditlərinə üstünlük verilməsi bu
maliyyələşdirmə formasının yüksək çevikliyi,
qiymətli kağızlar bazarında əlverişsiz şəraitin-
də meydana çıxdıqda əlavə vəsaitlərin əldə
olunması imkanları, müəssisə üzərində nəza-
rətin saxlanılması, əməliyyat xərclərinin azal-
dılması və s. ilə əlaqədardır.

Bundan əlavə bir sıra tədqiqatların nəticə-
lərinə əsasən universal kredit sisteminə malik
olan ölkələrdə qiymətli kağızlarla bütün
əməliyyatları həyata keçirən banklar müəs-
sisələri təkcə uzunmüddətli kreditlərin təqdim
edilməsi yolu ilə deyil, həm öz hesablarına,
həm də müştərinin hesabına bu müəssisələrin
istiqrazlarının və səhmlərinin alınması yolu ilə
də maliyyələşdirirlər. Bununla belə, universal
banklara bank fəaliyyətinin bütün növlərinin
qanunvericiliklə yerinə yetirilməsi üzrə ica-
zənin verilməsi heç bir məhdudiyyətlərin
olmaması kimi başa düşülməməlidir. Bank
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risklərinə nəzarət etmək məqsədilə prudensial
nə-zarət orqanları tərəfindən bankların qeyri-
maliyyə şirkətlərinin kapitalında iştirakı
məsələləri də daxil olmaqla müəyyən məhdu-
diyyətlər qoyulur.

Məsələn, Fransada bankların qeyri-bank
təşkilatlarının kapitalında iştirakı hər bir
qeyri-bank institutu üçün 15% şəxsi vəsaitlər
və qeyri-bank kapitalında əldə olunan bütün
paylar üçün 60% şəxsi vəsaitlər həcmində
məhdudlaşdırılmışdır. Eyni zamanda qeyd et-
mək lazımdır ki, Fransa banklarının digər
bankın kapitalında iştirakının həcmi məhdud-
laşdırılmamışdır.

Tədqiqatın əsas tapıntıları
Yığım vəsaitlərinin akkumulyasiyası və

onların istehsal investisiyalarına transformasi-
yasının səmərəli mexanizmlərinin olmaması
artmış milli yığım resurslarının investisiya
məqsədləri üçün istifadə olunmasının qarşı-
sında duran əsas amillərdən biridir. Əhali
tərəfindən vəsaitlərin yığımı əsasən investisi-
ya prosesindən kənar baş verir. Lakin, müəy-
yən şərait yaradılsaydı onlar yüklü investisiya
resursu təşkil edə bilərdilər. 2006-ci ildən
etibarən əhalinin əmanətləri sahəsində müsbət
tendensiyalar meydana çıxdı: əmanətlərin həc-
minin artması müşahidə olunmağa başladı,
banklarda vəsaitlərin artırılması və qiymətli
kağızların alınması üçün istifadə olunan
vəsaitlərin həcminin payı artdı, 2015-ci ilədək
xarici valyutanın nəğd alınıb-satılması baza-
rında əhalinin əməliyyatlarının saldosu xeyli
azalmışdır. Milli əmanətlərin ümumi həcmi
əsas fondların sıradan çıxması və sadə təkrar
istehsalın təmin olunması üçün zəruri olan
əsas kapitala investisiyaların artım trayektori-
yasını təmin edilməsi üçün kifayət edəcək
səviyyədədir.

2015-ci ildə ÜDM-un tərkibində milli
əmanətlərin məcmu həcmi əsas kapital
yığımının məcmu həcmindən iki dəfə çox
olmuşdur. Beləliklə, məcmu maliyyə poten-
sialı investisiyalarda tam həcmdə istifadə
olunmur. Əmanət potensialının investisiya
məqsədləri üçün istifadə edilməsi miqyasını
əks etdirən yığımın əmanətlərə nisbəti gös-
təricisi 1999-2000-ci illərin göstəricilərinin
səviyyəsinə düşmüşdür.

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki,
ölkədə investisiya aktivliyinin artırılması və
bu prosesin dayanıqlı xarakter almasının tə-
min olunması məsələlərinin həlli hətta
bugünkü çətin maliyyə şəraitində belə tam
realdır. Bu məsələlərin həlli üçün iqtisadi
inkişafın dəstəklənməsi; istehsal, sənaye
poten-sialının texnoloji yeniliklərin tətbiqi
əsa-sında yüksəldilməsi; kapitalların sahə-lə-
rarası axını və əmanətlərin istehsal inves-
tisiyalarına səmərəli transformasiyası mexa-
nizmlərinin formalaşdırılmasına yönəldilmiş
dövlət siyasəti tədbirləri sisteminin həyata
keçirilməsini tələb edilir.

Azərbaycan iqtisadiyyatı təkcə investisiya
fəaliyyətinin mövcud formalarının təkmilləş-
dirilməsinə deyil, həm də investisiya prose-
sinin iştirakçıları arasındakı əlaqələrinin yeni
sxemlərinin istifadəsinə ehtiyac duyur. Bank-
lar tərəfindən daha aktiv investisiya siyasəti-
nin həyata keçirilməsi və yüksək səmərəliliyə
malik olan investisiya layihələrinin reallaşdı-
rılmasında onların iştirakı prinsipial əhəmiy-
yət kəsb edir. Bu baxımdan inkişaf etmiş
ölkələrin iri investisiya layihələrinin maliy-
yələşdirilməsi sahəsindəki təcrübəsi və onun
azərbaycan iqtisadiyyatında istifadəsi
imkanları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu nöqteyi nəzərdən, təcili resursların cəlb
edilməsinin əsas üsulu kimi əhali ilə işlərin
aparılması çox mühüm amildir. İqtisadiyyatın
tədavül vasitələri ilə təmin olunması sahəsin-
də ölkələr arasında mövcud olan fərqlər təcili
resusrslarla (əmanətlərlə) təmin olunmadan
ibarətdir. Bu resusrslar tədavül alətlərindən
fərqli olaraq iqtisadi subyektlər, ilk növbədə
vətəndaşlar və institusional investorlartərəfin-
dən yığılırlar.

\Dünya təcrübəsi göstərir ki, kredit-bank
sisteminin sabitliyi, etibarlılığı, dayanıqlılığı
və səmərəliliyinin mühüm şərtlərindən biri
bankların filial və qız müəssisələri şəbəkə-
sinin inkişafının intensivlik səviyyəsi çıxış
edir. Bu əsas banka öz fəaliyyət sahəsini əhə-
miyyətli dərəcədə genişləndirməyə və deməli,
gəlirlilik səviyyəsini artırmağa imkan verir[3].

Respublikanın bir çox regionlarında maliy-
yə resurslarının kəskin şəkildə çatışmaması
regionun iqtisadi inkişafında maraqlı olan
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yerli hakimiyyət orqanlarını bankların mər-
kəzdən regiona cəlb edilməsinə hər cür şərait
yaratmağa təhrik edir. Yadda saxlamaq lazım-
dır ki, mərkəzdə cəmləşmiş bankların filialları
regionların iqtisadiyyatına sərmayə yatıran
investorların (əgər müvafiq şərait yaradılarsa
yerli kredit vəsaitləri ilə müqayisədə daha
ucuz olan xarici kreditlərin regionların iqtisadi
inkişafına yönəldilməsi mümkün ola bilər)
vəsaitlərinin regional səviyyəyə ötürücüləri-
dirlər.

1995-ci ildən başlayan dövr bütövlükdə öl-
kə iqtisadiyyatının, eləcə də maliyyə, pul tə-
davülü sferasında  sabitliyinin başlanğıc dövrü
kimi nəzərdən keçirilir. Artıq 2000-ci ildə
respublikada bankların filiallarının ümumi
sayı 1995-ci illə müqayisədə iki dəfə artmışdı.
2005-ci və 2010-cu 2015-ci illərdə bu gös-
tərici davamlı şəkildə yüksəlmişdir.

Lakin 2015-ci ilin sonu və 2016-cı ilin
əvvəllərindən başalyaraq Respublikada bir
çox banklar öz filiallarının sayını azaltmağa
başlamışdır. Bu tendensiyaların qarşısının
alınması üzrə dövlət səviyyəsində təcili təd-
birlər görülməlidir. Belə bir şərait davam
edərsə regionların maliyyə-investisiya poten-
sialina güclü zərbə dəyə bilər. Bu baxımdan
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları
yerli sahibkarlıq subyektlərinin uzunmüddətli
maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənil-
məsi üçün bankların regionlarda investisiya
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi üzrə mərhələli
kompleks tədbirlər planı işləyib hazırlamalı və
həyata keçirməlidir.

Azərbaycanda bank-kredit sferasındakı
mövcud vəziyyət təkmil rəqabət haqqındakı
təsəvvürlərdən çox uzaqdır. Maliyyə, kredit
vəsaitləri bazarı daha çox oliqopolik xüsusiy-
yətlərə malikdir. Hətta bank xidmətləri bazarı-
nın qərarlaşmasının ilkin dövrləri və bu bazar-
da real rəqabətin mövcud olduğu 1995-2000-
ci illərdəki vəziyyətlə müqayisədə belə əlbəttə
ki, geriyə atılmış bir addımdır.

Digər tərəfdən məhz kapitalında dövlətin
payçı kimi iştirak etdiyi banklar olan Azər-
baycan Beynəlxalq Bankı və Kapital Bank
ilkin olaraq öz fəaliyyətlərini yeni iqtisadi
şəraitə uyğun qurmağa başladılar. Respub-
likanın banklarının əksəriyyətinin fəaliyyətinə

nəzər salsaq kreditlərin artım tempinin onların
əhalidən cəlb etdikləri depozitlərin artım
tempini üstələməsi tendensiyasının getdikcə
daha da güclənməsini görə bilərik.

Bu fiziki şəxslərin əmanətlərinin əsasən
kreditlərə yönəldildiyindən xəbər verir. Bütün
bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan bankları öz
əməliyyatlarının xüsusiyyətlərinə görə daha
çox universal xarakter daşıyırlar.

NƏTİCƏ
Beləliklə, aparılan təhlillər nəticəsində

aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
ØBu gün Azərbaycanın bank sistemi öz

inkişaf xüsusiyyətlərinə görə bank-kredit
sistemlərinin universal tipinə uyğun gəlir. Bu
əsasən məcburi xarakter daşıyır və banklara
mövcud qanunvericilik və digər ilkin şərtlər
daxılındə öz fəaliyyətlərini dar ixtisaslaşma
çərçivəsində həyata keçirməyə imkan vermir.
Bu Azərbaycanda fond bazarının və qeyri-
bank təşkilatları şəbəkəsinin zəif inkişaf
etməsi ilə əlaqədardır. Belə şəraitdə bank-
kredit sisteminin universal modeli kom-
mersiya banklarının fəaliyyətinin yüksək
riskliliyi ilə bağlıdır. Bank risklərinin
səviyyəsi pul-kredit və maliyyə sferasında
sabitliyin pozulması şəraitində daha da
yüksəlir. Ona görə ki, investisiya qoyuluşları
üzrə bankların riskləri əmanət-kredit və
hesablaşma-kassa əməliyyatları üzrə risklər-
dən ayrılmamışdır. Ayrı-ayrı ölkələrin bank
sistemlərinin təhlili göstərdi ki, universal
kredit-bank sisteminə malik olan ölkələrdə
kommersiya banklarının ixtisaslaşması ten-
densiyaları daha da güclənir. Digər tərəfdən
seqmentləşmiş kredit-bank sisteminə malik
olan ölkələrdə, xüsusən də ABŞ-da amerikan
sisteminin universallaşmaya tərəf hərəkət
etməsini sübut edən faktlar mövcuddur. Belə-
liklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, pul-
kredit sistemlərinin ingilis-sakson və uni-
versal modellərinin gələcəkdə daha da yaxın-
laşması üçün obyektiv ilkin şərtlər möv-
cuddur;
ØSon illər bir sıra kommersiya banklarının

birləşməsi və şəxsi kapitallarının güclənməsi
və deməli, cəlb edilən vəsaitlərdən asılılığın
azalması nəticəsində Azərbaycanda inves-
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tisiya bankının təsis edilməsi üçün zəruri olan
ilkin şərtlər və əlamətlər daha çox bəlli
olmağa başlayır. İnvestisiya prosesi ilə bağlı
fəaliyyət növlərinin sayının artırılması və
investisiya bankı üçün əlamətdar olan yeni
əməliyyatların mənimsənilməsi zərurəti mey-
dana çıxır. Bizim fikrimizcə, ixtisaslaşmış
investisiya banklarının yaradılması ölkədə
fond bazarının inkişafını stimullaşdıracaq və
bununla Azərbaycanın kommersiya bankları
qiymətli kağızlar bazarının daha aktiv
iştirakçılarına çevriləcəklər;
ØAzərbaycan iqtisadiyyatında artıq qərar-

laşmış real sektorun investisiya-maliyyələş-
dirlməsi modeli (əsasən özəl investisiyaların
cəlb edilməsi baxımından) deformasiya olun-
muş və qeyri-səmərəlidir. Bu model qiymətli
kağızlar bazarının və kredit sisteminin qeyri-
səmərəli fəaliyyəti ilə xarakterizə olunur.
Qiymətli kağızlar bazarı və kredit sistemi
əmanətlərin akkumulyasiyası və onların in-
vestisiyalara transformasiya olunmasında nə-
zərə çarpacaq rol oynamırlar. Əsas investorlar
kimi real sektorun müəssisələrinin özü və

dövlət çıxış edir. Məcmu investisiyaların həc-
minin 80 %-dən çoxu onların payına düşür.
Bir çox bankların real sektorun investisiya-
maliyyələşdirlməsi üzrə güclü maliyyə poten-
sialı mövcud olsa da, ondan çox az istifadə
olunur.

Kommersiya banklarının investisiya
fəaliyyəti hazırki dövrdə yüksək səviyyəli
risklərlə bağlıdır. Bu baxımdan bank fəaliy-
yəti sferasında investisiya risklərinin səmərəli
idarə olunması məsələlərin daha dərindən və
detallı şəkildə araşdırılması tələb olunur.
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