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Tədqiqatın məqsədi: 1) müxtəlif ölkələrin kredit-bank sistemlərinin formalaşması prosesini öy-
rənmək; 2)Azərbaycanda ixtisaslaşmış maliyyə institutlarının təşkili haqda müəllif yanaşmasını irəli sür-
mək və ölkədə bu institutların formalaşmasının ilkin şərtlərini üzə çıxarmaq.

Metodologiya:1) iqtisadiyyatın real sektorunun investisiya maliyyələşdirilməsi kontekstindən müx-
təlif ölkələrin bank sistemləri modellərinin müqayisəli təhlili; 2) onların formalaşması və inkişaf mər-
hələlərinin tarixi-məntiqi metod vasitəsilə öyrənilməsi əsasında inkişaf qanunauyğunluqlarının üzə
çıxarılması

Əsas nəticələr: 1) iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərini nəzərə aldıqda investisiya, innovasiya, ipo-
teka, kredit və s. fəaliyyət sahələrində ixtisaslaşmış kredit, bank institutlarının yaradılması və inkişaf et-
dirilməsi zərurəti yaranır; 2)yeni yaradılacaq ixtisaslaşmış investisiya banklarının bank, dövlət və özəl
sektorun birgə əməkdaşlığı əsasında səmərəli fəaliyyət göstərmək üzrə geniş imkanları olduğundan yeni
iri istehsal sənaye müəssisələrinin yaradılması və inkişafı üzrə layihələrin investisiya maliyyələşdiril-
məsinin həyata keçirilməsində bu banklar müstəsna rol oynayacaqlar.

Açar sözlər:investisiya maliyyələşdirilməsi, ixtisaslaşmış investisiya bankları, bank-kredit sisteminin
seqmentləşdirilmiş və universal modelləri, kredit institutlarının universallaşması və ixtisaslaşması
səviyyəsi

GİRİŞ
Bankların investisiya siyasəti dedikdə

bankın investisiya portfelinin idarə
olunması üzrə strategiyanın işlənib
hazırlanması və reallaşdırılması; bank-
kredit təşkilatının normal fəaliyyətinin
təmin olunması məqsədilə birbaşa və portfel
investisiyaların optimal nisbətinə nail
olmaq; bank əməliyyatlarının
mənfəətliliyinin artırılması, onların yol
verilən risklilik səviyyəsinin və balans
likvidliyinin təmin olunmasına yönəldilmiş
tədbirlərin məcmusu başa düşülür. Bizim
fikrimizcə, investisiya portfelinin
strukturunun müəyyən olunması zamanı
əsas meyar kimi əməliyyatların
mənfəətliliyi və riskliliyi, balans
likvidliyinin tənzimlənməsi zərurəti və
aktivlərin diversifikasiyası çıxış edir.

Bankın maliyyə strategiyasının zamanı
müxtəlif investisiya əməliyyatları növlərinə
yönəldilən bankın öz vəsaitlərinin dəyəri ilə
borc öhdəliklərinin həcmi arasında optimal
nisbətin seçilməsinə, cəlb edilmiş borc
vəsaitlərinin qaytarılma müddətləri üzrə
strukturuna xüsusilə diqqət yetirmək
lazımdır. Bu və ya digər investisiya
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı
müxtəlif aktivlərin nisbi gəlirlilik
səviyyəsinin optimal uyğunlaşdırılması və

buna uyğun olaraq risk amillərinin nəzərə
alınması bank-kredit təşkilatının investisiya
paketinin tərkibi haqda qərar qəbul edərkən
bank menecerlərinin əsaslanmalı olduqları
ən mühüm prinsipdir. İstənilən maliyyə
təşkilatının menecerinin əsas
vəzifəsiağlabatan risk və mümkün,
yolverilən gəlirlilik səviyyəsini özündə əks
etdirən aktivlər portfelini düzgün
əsaslandırılmış şəkildə formalaşdırmaqdan
ibarətdir. İnvestisiya maliyyələşdirilməsini
həyata keçirərkən banklar öz üzərlərinə
bank risklərindən əlavə sahibkarlıq və
kommersiya risklərinin də bir hissəsini
götürmüş olurlar. Bankların investisiya
fəaliyyətində yüksək risklilik səviyyəsi
problemiayrılıqda daha geniş bir tədqiqatın
mövzusudur. Lakin, bankların investisiya
maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
məsələlərinin detallı araşdırılmasının bu
tədqiqat çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə
malik olduğunu hesab edirik.

İndi isə dünya praktikasında formalaşmış
bank-kredit sistemlərinin müxtəlif növlərini
və onların investisiya maliyyələşdirilməsi və
kreditləşdirilməsi aspektlərini nəzərdən
keçirək.

İnkişaf etmiş ölkələrin bank-kredit
sistemlərində transformasiya prosesləri
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     İqtisadiyyatda bir sıra struktur dəyişi-
kliklərin baş verdiyi dövrdə maliyyə resurs-
larının səfərbər edilməsinin sürətləndiril-
məsi zərurəti inkişaf etmiş ölkələrin bank-
kredit sistemində əhəmiyyətli
transformasiyalara gətirib çıxardı. Bu
transformasiyaların əsas tendensiyaları
aşağıdakı təzahür formalarında özünü əks
etdirdi:
Ø Kredit institutlarının təmərküzləşməsi

və mərkəzləşməsinin güclənməsi;
Ø Transkontinental qurumlar kimi

fəaliyyət göstərən hiper bank qruplarının
artması;
Ø Bankların universallaşması prosesləri;
Ø Maliyyə vasitəçilərinin ayrı-ayrı qrup-

ları daxilində və onların arasında rəqabət
mübarizəsinin kəskinləşməsi;
Ø Bank xidmətləri bazarının tənzimlən-

məsi sahəsində maliyyə, o cümlədən
investisiya fəaliyyəti sferasında
məhdudiyyətlərin azaldılması və yaxud
tamamilə ləğv edilməsinə yönəldilmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi. Bununla
bərabər müxtəlif ölkələrdə kredit
sistemlərinin təşkilati strukturunda
formalaşmış fərqli xüsusiyyətlərin
eyniləşdirilməsi və bərabərləşdirilməsi
prosesi baş verirdi.

      Dünya praktikasında bank-kredit
sisteminin qurulmasının iki əsas modeli
məlumdur: seqmentləşdirilmiş (amerikan,
ingilis-sakson) və universal (alman,
kontinental). Azərbaycanın maliyyə
sisteminin inkişafı və onun investisiya
prosesləri ilə əlaqələrinin məntiqinin başa
düşülməsi üçün müxtəlif ölkələrdə təşəkkül
tapmış bu maliyyə sistemləri tiplərinin
müqayisəli təhlilinin aparılması çox
vacibdir.

     Bu modellərin əsas fərqləndirici
xüsusiyyətləri kredit institutlarının
universallaşması və ixtisaslaşması
səviyyəsi, real sektorun maliyyələşdirilməsi
mənbələri və formaları, bankların və
müəssisələrin investisiya portfellərinin
diversifikasiyası səviyyəsindən ibarətdir.

Seqmentləşdirilmiş sistemdə (əsas nüma-
yəndələri: ABŞ, Böyük Britaniya) risklər
maksimal şəkildə kommersiya və
investisiya risklərinə ayrılmış və bir sıra

sığortalanma səviyyələri vasitəsilə
diversifikasiya olunmuşdur. Bu
sığortalanma səviyyələri kimi qiymətli
kağızların buraxılması və fond bazarının
mexanizmləri vasitəsilə müəssisələrin
maliyyələşdirilməsi sistemi, ixtisaslaşmış
investisiya bank və qeyri-bank
institutlarının kreditləşdirilməsi çıxış edir.
Risklərin əksər hissəsi fərdi və
institusionalinvestorların üzərinə keçirilir.
Banklar isə əsasən institusional investorlar
rolunu oynayaraq maliyyə infrastrukturuna
xidmət edirlər. Seqmentləşdirilmiş
strukturda bank əməliyyatlarının dəqiq
şəkildə əmanətlərin qəbulu və qısamüddətli
kreditlərin verilməsi üzrə əməliyyatlara və
sənaye korporasiyalarının qiymətli kağız-
larının buraxılışı və yerləşdirilməsi,
investisiya kreditlərinin və bəzi digər növ
maliyyə xidmətlərinin təqdim edilməsi üzrə
əməliyyatlara bölünməsi mövcuddur.

      Maliyyə sisteminin universal tipində
isə risklərə nəzarət eyni zamanda həm real
sektorun əsas kreditorları və maliyyə
bazarının əsas subyektləri olan universal
kommersiya bankları tərəfindən investisiya
layihəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi yolu
ilə təmin olunur. Qanunvericiliyə əsasən
banklar heç bir məhdudiyyət qoyulmadan
maliyyə xidmətlərinin daha geniş spektrini
həyata keçirə bilərlər. Kommersiya
banklarının müəssisələrin səhmləri ilə bağlı
əməliyyatlar aparmasına kəskin
məhdudiyyətlər yoxdur. Nəticədə məsələn,
Almaniyanın maliyyə sisteminin aşağıdakı
fərqli xüsusiyyətləri meydana çıxdı:

1.Banklar müəssisələrin kapitalının əhə-
miyyətli hissəsinə malikdirlər;

2.Müəssisələr bank kreditlərini xarici
maliyyələşdirmənin əsas mənbəyi kimi
istifadə edirlər;

3.“Ingilis-sakson” sistemli ölkələrlə mü-
qayisədə fond bazarı daha aktiv inkişaf edir;

4.Fond bazarında banklar hökmranlıq
edir və müstəqil investisiya biznes
strukturları demək  olar ki, mövcud deyil.

     Deməli, bir tərəfdən maliyyə
bazarında bankların öncül rolu müəssisələri
onların nəzarəti altına salır və istehsal
sektorunu maliyyə məsələrinin həllində
müstəqillikdən məhrum edir; digər tərəfdən
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səhmlərə sahib olan banklar öz kreditlərinin
səmərəli istifadəsinə nəzarət edə bilər və
sənayenin ucuz və uzunmüddətli borc
vəsaitlərinə olan tələbatını ödəyə bilərlər.
Bununla da qeyd olunan model dünya
maliyyə bazarlarında böyük üstünlüyə
malik oldu[2].

Metodologiya
     Əksər iqtisadçı alimlər bu

fikirdədirlər ki, MDB ölkələrinin bir
çoxunun maliyyə sistemlərinə universal
inkişaf modelinin xüsusiyyətləri xasdır.
Təbii ki, tamamilə əks fikirdə olanlar da
var. Bir sırarus alimləri hesab edirlər ki,
məsələn, Rusiyanin bank-kredit sisteminin
inkişafı daha çox amerikan sistemini
xatırladır. Onlar öz fikirlərini belə əsaslan-
dırırlar ki, hazırda Rusiyada investisiya
bazarında rəqabət aparmağa qadir olan hər
hansı kommersiya bankının (əlbəttə, əgər
investisiya biznesi onun üçün əsas fəaliyyət
növü deyilsə) adını çəkmək mümkün deyil.
Bu hazırki dövrdə kommersiya banklarının
mövcud ehtiyatlar sistemi ilə, eləcə də kom-
mersiya və investisiya banklarının iş prin-
siplərindəki müxtəlifliklərlə izah olunur.

Kommersiya və investisiya banklarının
müvəffəqiyyətli fəaliyyəti və inkişafı üçün
əvvəlcədən müxtəlif məqsədlər müəyyən
olunur. Kommersiya bankının işinin
məqsədi pul vəsaitlərini itirməmək və
minimal artımını təmin etməkdir. Bu onunla
əlaqədardır ki, bank fəaliyyətinin ilkin
dövrlərdə cəlb olunmuş pul vəsaitləri
hesabına işləyir, onların böyük bir hissəsi
isə istənilən anda geri çağrıla bilər.
Kommersiya banklarının əksəriyyətinə xas
olan əlamətlər aşağıdakılardır:

1. Gəlirlilik səviyyəsi və investisiyalaş-
dırma müddəti əvvəlcədən məlum olan
qisamüddətli layihələrə üstünlük verilməsi;

2. Maliyyə vəsaitləri qoyuluşlarının di-
versifikasiyasına cəhd olunması;

3. İnkişafın qısamüddətli planlaşdırıl-
ması.

İnvestisiya bankı isə fəaliyyətinin ilkin
dövrlərində öz vəsaitləri hesabına işləyir və
yalnız öz (təsisçilərin) vəsaitlərinin səmərəli
istifadəsini nümayiş etdirdikdən sonra bank
cəlb edilmiş borc vəsaitlərinə ümid edə
bilər. Buna uyğun olaraq da investisiya

bankının məqsədi gələcəkdə daha iri
layihənin reallaşdırılması niyyəti ilə
investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək
kimi görünür.

 Ölkədə yaxın perspektivdə bankların
kommersiya və investisiya banklarına
ayrılmasını daha əlverişli edən bir sıra
amilləri sadalayaq:

1. Kommersiya banklarının
Azərbaycanda hazırki dövrdə mövcud
olan maliyyə göstəriciləri və ehtiyatların
müəyyən olunması sistemiinvestisiya
bazarında kommersiya banklarının
əməliyyatlarının səmərəliliyini
əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, bankları
investisiya qiymətli kağızları ilə iş üzrə
ixtisaslaşmış hüquqi baxımdan müstəqil
strukturlar təsis etməyə məcbur edir;
2. Kommersiya və investisiya
banklarının iş texnologiyası keçid
iqtisadiyyatını yaşamış MDB ölkələrində
prinsipial olaraq fərqlidir. Bu isə təkcə
formal olaraq hüquqi baxımdan
ayrılmağa deyil, həm də nisbətən
müstəqil idarəetmə strukturunun
formalaşmasına gətirib çıxarır.
Kommersiya və investisiya banklarının
iş texnologiyalarındakı müxtəlifliklər
mütləq şəkildə bu strukturların idarə
olunması sahəsində ciddi fərqlərə gətirib
çıxaracaq.
Bankın öz kapitalının həcminin artması

və cəlb olunmuş vəsaitlərdən asılılığının
azalması ilə bu əlamətlər daha az bəlli olur
və investisiya bankına xas olan əlamətlər
daha çox özünü biruzə verir. Beləliklə,
tədricən fəaliyyət növlərinin sayı artır,
investisiya bankına xas olan əməliyyatlar
həyata keçirilir. Adətən, bu zaman iri bank-
lar səhmlərlə bağlı əməliyyatları həyata
keçirməyə başlayırlar. İri həcmli şəxsi ka-
pitala malik olan bir çox kommersiya
bankları amerikan modelinə can atmağa
başlayırlar. Lakin, bir strukturun çərçivələri
daxilində müxtəlifnövlü və çox vaxt bir-
birinə zidd olan idarəetmə, uçot, nəzarət,
planlaşdırma sistemlərinin mövcud olması
mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Buna
görə də hadisələrin belə gedişatının təbii
nəticəsi kommersiya və investisiya bankla-
rının təşkilatı baxımdan ayrılması olmalıdır.
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Tədqiqatın əsas tapıntıları
     Maliyyə bazarının amerikan inkişaf

modelini seçmiş ABŞ və digər ölkələrdə
investisiya banklarının əksəriyyəti məhz
kommersiya banklarındantörəmişdirlər. De-
mək olar ki, investisiya bankı yaranma
görə kommersiya bankına nisbətən maliyyə
bazarının daha sonrakı institutudur. Hesab
edirik ki, Azərbaycan Respublikası üçün də
əksər investisiya banklarının məhz belə
genezisi xarakterik olacaq. Gələcəkdə Azər-
baycanda investisiya banklarının kapitalının
mənbəyi kimi məhz kommersiya bankla-
rının kapitalları çixiş edəcək.

      Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə,
qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti şəraitində
universal banklar daha geniş inkişaf im-
kanlarına malikdirlər[1]. Lakin, iqtisadiy-
yatın inkişaf perspektivlərini nəzərə aldıqda
bəlli olur ki, dünya praktikasında qəbul
edilmiş investisiya, innovasiya, ipoteka,
kredit kooperasiyası və digər ixtisaslaşmış
kredit təşkilatlarının formalaşması və
inkişafına şəraitin yaradılması zəruridir.
İxtisaslaşmış banklar və digər kredit təşki-
latları iri universal bankların qız müəs-
sisələri kimi yaradıla bilərlər.

Hazırki dövrdə bankların əlində iri
həcmli maliyyə vəsaitləri cəmləşsə də onla-
rın digər təsərrüfat subyektlərinə transfor-
masiya edilməsi mexanizmləri səmərəli de-
yillər. Bunun üçün institusional tənzimlə-
yici mexanizmlər köklü şəkildə dəyişikliyə
uğramalıdır. Hazırki dövrdə ölkəmizin
bankların fəaliyyətinin və bütövlükdə bank-
kredit sisteminin tənzimlənməsi sahəsindəki
qanunverici baza banklara istehsal, tikinti,
ticarət-kommersiya və s. fəaliyyəti ilə məş-
ğul olmağı qadağan edir. Banklar yalnız bu
maddi və qeyri-maddi istehsal sahəsi xid-
mət sferasında fəaliyyət göstərən təsərrüfat
subyektlərinə müvəqqəti sərbəst olan
maliyyə vəsaitlərini toplayıb təqdim edə
bilərlər. Bu məhdudiyyətlər hələ 90-cı il-
lərin əvvəllərində müəyyən edilmişdi. La-
kin, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir, iqtisadi
şərait dəyişir. Hesab edirik ki, bu sahədəki
qanunlara yenidən baxılaraq dəyişikliklər
edilməlidir. Kommersiya banklarına payçı
kimi real sektorun müəssisələrinin mülkiy-
yətində iştirak etməsinə icazə verilməlidir.

Bu əsasən yeni texnologiyaların tətbiqi yolu
ilə yerli istehsal-sənaye müəssisələrinin
əsas fondlarına yatırılan investisiyaların
maliyyələşdirilməsi sahəsində daha çox
üstünlük təşkil etməlidir. Bu baxımdan
Azərbaycan Respublikasında investisiya
banklarının təşkili xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Onlar həm daxili bazarda
maliyyələşdirmə mənbələrinin cəlb edilməsi
hesabına, həm də iri universal banklar və
dövlət tərəfindən zəmanət verilmiş qiymətli
kağızların yerləşdirilməsi hesabına
uzunmüddətli investisiyaların inkişafına
şərait yaradacaqlar. Bu banklar milli
iqtisadiyyat üçün zəruri olan uzunmüddətli
investisiyalar sahəsində ixtisaslaşacaqlar.
Ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən sahələrdə fəaliyyət göstərən
ixtisaslaşmış banklara vergi güzəştləri və
Mərkəzi Bank ilə xüsusi əlverişli
münasibətlər rejimi təqdim edilə bilər.

Öz növbəsində qeyd etmək lazımdır ki,
keçmiş post-sovet ölkələrinin çoxunda
müstəqilliyin ilkin dövrlərindən sonra
nisbətən kiçik bankların daha iri bankların
filiallarına çevrilməsi yolu ilə bankların
aktiv şəkildə möhkəmləndirilməsi baş
verdiyi zaman banklar arasında rəqabətin
kəskinləşməsi dövrü başladı. Bu banklardan
bank xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması
və fəaliyyətlərinin diversifikasiyasının
həyata keçirilməsini tələb etdi. Rəqabətin
kəskinləşməsi nəticəsində ixtisaslaşmış
banklar universal banklara transformasiya
oldular. Yeni müştərilərin cəlb olunması,
şəxsi resurs bazasının genişləndirilməsi,
eləcə də maliyyə bazarının inkişafı şəra-
itində prinsipial yeni imkanların meydana
çıxması ilə əlaqədar olaraq ixtisaslaşmış
banklar demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün
sahələrinin müəssisələri üçün bank əməliy-
yatlarının demək olar ki, bütün növlərini
həyata keçirməyə başladılar. İnvestisiya fə-
aliyyəti növləri, kommersiya bankları üçün
əvvəllər xarakterik olmayan xidmətlər: li-
zinq, müştərilərin investisiya portfellərinin
idarə olunması, məsləhət xidmətləri və s.
Inkişaf etməyə başladı. Faktiki olaraq bank-
lar universal oldular. Yeni xidmət növləri-
nin inkişafı bank qanunvericiliyinin liberal-
laşdırılması, eləcə də bankların mövcud
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qanunları ötüb keçmək üzrə müxtəlif
metodlarının tətbiqi nəticəsində baş verirdi.

Real sektora daxil olan və öz avadanlıq-
larını icarəyə verən müəssisələrin kreditləş-
dirilməsi üzrə əməliyyatlar əsasında bir sıra
banklar lizinqsövdələşmələrini həyata keçir-
məyə, öz lizinq firmalarının yaradılmasına
başladılar. Bankların layihələrin maliyyə-
ləşdirilməsində iştirakı əhəmiyyətli dərəcə-
də genişləndi. Bu zaman banklar müstəqil
şəkildə investisiya layihəsinin hazırlanması
ilə məşğul olur və yaxud müştəriləri
peşəkar məsləhət xidmətləri ilə təmin edir,
layihənin reallaşdırılması üzrə xərcləri ödə-
yir. Belə hallarda banklar yaradılan müəssi-
sələrin səhmlərinin bir hissəsinə sahib olur-
dular. Bu zaman qısamüddətli kreditlərdən
borc vəsaitlərinin təqdim olunmasının müx-
təlif növ və formalarına keçid baş verir.
Müəyyən proqramların uzunmüddətli ma-
liyyələşdirilməsi üçün məqsədli kreditlərin
təqdim olunması təcrübəsi geniş vüsət alır.

Universallaşma tendensiyaları bütün
inkişaf etmiş ölkələrin kredit sistemləri
üçün xarakterikdir. Eyni zamanda bu sis-
temlərin hər birində qeyd olunan tendensiya
müəyyən özünəməxsus xüsusiyyətlərə
malikdir. Həmin tendensiyalar özünü
Almaniyanın kredit sistemində daha çox
büruzə verir. Burada uzun illər ərzində
kommersiya bankları uzunmüddətli kre-
ditlərin verilməsi və müəssisələrin əsas
kapitalına vəsait qoyuluşları da daxil
olmaqla ən müxtəlif əməliyyatlar həyata
keçirmişdirlər. Kommersiya banklarının
sənaye korporasiyalarının kapital qoyuluş-
larında geniş iştirakı həm banklar, həm də
müəssisələr üçün üstünlüklərə malikdir.
Banklar üçün bu borcalanın uzunmüddətli
maliyyə dayanıqlılığına nəzarət etmək
imkanının təmin olunması, müəssisələr
üçün isə öz şəxsi vəsaitlərinə olan tələbatın
azaldılması və istehsalın maliyyələşdirilmə-
sinin ümumi dəyərinin aşağı salınmasından
ibarətdir.

Universallıq prinsipi Avstriya, Belçika,
Lyuksemburq, Hollandiya, Norveç, İsveç,
İsveçrə və s. ölkələrin bank-kredit sistemlə-
rinin təşkilinin əsasında durur. “Yeni sə-
naye ölkələri”ninbank sistemləri də bu prin-
sip üzrə qurulur. Burada bank fəaliyyətinin

universallığı milli bankların mövqeyinin
gücləndirilməsi, onların əhalinin
yığımlarının və kommersiya strukturlarının
vəsaitlərinin səmərəli şəkildə səfərbər
edilərək investisiyalara yönəldilməsi
qabiliyyətinin artırılması üsulu kimi nəzər-
dən keçirir. Yaponiya 1983-cü ilədək ma-
liyyə sisteminin formalaşmasının ingilis-
sakson modelinə uyğun olaraq inkişaf edir-
di. Lakin 1983-cü ildə qüvvəyə minən
“Bank haqqında qanun”a uyğun olaraq Ya-
poniyanın bankları qiymətli kağızlarla
əməliyyatların həyata keçirilməsinə müəy-
yən çıxış əldə etdilər və bununla da yapon
bank sisteminin universallıq tipinə doğru
hərəkəti başladı.

Eyni zamanda müxtəlif ölkələrin bank-
kredit sistemlərinin təhlili göstərir ki, pa-
ralel olaraq bu ölkələrdə kommersiya
banklarının ixtisaslaşması tendensiyaları da
güclənirdi. Belə ki, universal tipli bank-
kredit sisteminə malik olan ölkələrdə daxil
olmaqla inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı
ölkələrdə ixtisaslaşmış banklar (onların sa-
yının nisbətən azalmasına baxmayaraq)
mühüm yer tuturlar. Bu banklar arasında
azərbaycan iqtisadiyyatının müasir inkişaf
mərhələsi üçün milli mənafelərin reallaş-
dırılması ilə bağlı xüsusi vəzifələri yerinə
yetirən investisiya bankları və kredit
institutlarının fəaliyyəti daha çox maraq
kəsb edir.

İnvestisiya (payçı) banklarının əsas
fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardan
ibarətdir:

1. Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar;
2.Uzunmüddətli kreditlərin verilməsi;
3.İnvestisiya layihələrinin maliyyələş-

dirilməsi;
4.Maliyyə və qeyri-maliyyə müəssisə-

lərinin kapitallarında iştirak;
5.Birləşmə və udulma prosedurları va-

sitəsilə biznesin yenidəntəşkili;
6.Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlar;
7.Məsləhət-konsaltinq və depozitar-kas-

todial xidmətlər.
Yuxarıda qeyd olunan əməliyyatların

tərkibi və strukturu investisiya banklarının
ixtisaslaşmasından və ölkənin kredit siste-
minin quruluşundan asılı olaraq dəyişə bi-
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lər. Bu öz əksini müəyyən səviyyədə həmin
bankların balansının strukturunda tapır.

Əsasən öz hesabına əməliyyatlar həyata
keçirən investisiya banklarının ənənəvi
bank xidmətləri ilə məşğul olan kommer-
siya banklarından fərqli olaraq kapitala
böyük ehtiyac duyurlar. Eyni zamanda əgər
investisiya bankının əməliyyatlarının böyük
bir hissəsi müştərinin hesabına və ya ödəniş
tapşırıqları üzrə həyata keçirilirsə kapitala
olan bu tələbat azalır.

Beləliklə, müxtəlif kredit sistemlərinin
təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ki,
hazırki dövrdə Azərbaycanın bank-kredit
sistemi universal modelə daha çox uyğun
gəlir. Lakin, burada milli maliyyə bazarının
özünəməxsus xüsusiyyətləri də mövcuddur.
Azərbaycanın bank sisteminin fərqləndirici
xüsusiyyəti iri bankların sənaye, ticarət,
tikinti və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən
böyük biznes strukturların daxil olduğu
holdinq şirkətlərinin (məsələn, “ATA
Bank”-“ATA Holdinq”, “PAŞA Bank”-
“PAŞA Holdinq” və s.) tərkibinə daxil edil-
məklə sənaye, ticarət və maliyyə kapitalları-
nın birləşdirilməsi tendensiyalarıdır. Kapi-
talların qarşılıqlı nüfuz etməsi və iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrinin birgə əməkdaş-
lığını nəzərdən keçirək.

Maliyyə sistemi iqtisadiyyatın real sek-
torunun üzərində qurulmuşdur. Müvəffəqiy-
yətli artım və çiçəklənmək üçün bank kapi-
talı üçün bütün mümkün üsullarla iqtisadi
inkişaf siyasətini dəstəkləmək və istehsal
sferasının səmərəliliyinin artırılmasına şə-
rait yaratmaq zəruridir. Məlumdur ki, istə-
nilən kapitalın hərəkətverici qüvvəsi mənfə-
ətdir. Kapital altruizmdən uzaqdır. Bank
kapitalının təmərküzləşməsi və mərkəzləş-
məsi ilə bankların rolunda  dəyişikliklər də
baş verir. Onlar sadə maliyyə vasitəçilərin-
dən yüksək səmərəlilik göstəricilərinə malik
olan real sektorun təşkilinin birbaşa iştirak-
çılarına çevrilirlər.

     Müəssisələr və banklar arasında
qarşılıqlı bazar əlaqələri aşağıdakı amillərlə
müəyyən olunur:

1. Banklar tərəfindən müəssisələrə
kreditlərin verilməsi;

2.Banklar tərəfindən müəssisələr arasın-
dakı hesablaşmaların təmin olunması;

3.Kassa-hesablaşma xidmətinin həyata
keçirilməsi;

4.Depozit əməliyyatları;
5.Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar;
6.Valyutanın konvertasiyası ilə bağlı

əməliyyatlar və s.
Bir  sıra  MDB  ölkələrinin,  xüsusən  də

Rusiyanın təcrübəsinə nəzər salsaq burada
da sənaye,ticarət və maliyyə kapitalının bir-
ləşdirilməsi tendensiyalarını görmək olar.
Məsələn, Rusiyada iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin kapitallarının birləşməsi əsa-
sında yaranmış yeni korporativ strukturlar
Maliyyə Sənaye  Qrupları (MSQ)  adını al-
mışdır. Bir sıra rus iqtisadçı alimləri MSQ-
nın fəaliyyətini təhlil edərkən qeyd edirlər
ki, Rusiyada sənaye kapitalı və kommersiya
banklarının kapitalları arasındakı əlaqələrin
inkişafı dövlətin müəyyən etdiyi qaydalarla
deyil, banklar və müəssisələr arasında
ikitərəfli formada müəyyən olunmuş qayda-
larla inkişaf edir[3]. MSQ iqtisadiyyatın alt
səviyyələrində yaradılan inteqrativ struktur-
lar olan Maliyyə Sənaye Birliklərini əvəz
etdilər. Burada əsas struktur elementləri
kimi banklar, sığorta və investisiya şirkət-
ləri çıxış edirlər. Sənaye və bank struk-
turlarının birləşməsi prosesi çox müxtəlif
formalarda baş verir: müqavilələrin bağlan-
ması, banklar tərəfindən müəssisələrin
səhmlərinin alınması, dövlətə məxsus olan
səhm paketlərinin MSQ-natrast müqavi-
lələri əsasında verilməsi, girovlu investisiya
kreditləşdirilməsi, bank tərəfindən müəs-
sisələrin öhdəlik və borclarının alınması.

Kredit təşkilatlarının MSQ-nınyaradıl-
masında iştirakı onunla izah olunur ki,
bankın MSQ-na daxil edilməsi bu qrupun
müvəffəqiyyətli fəaliyyəti zamanı maliyyə
vəsaitləri, hesablar, əmanətlər, qiymətli
kağızlar və MSQ-ya daxıl olan müəssisə-
lərin digər aktivləri toplanmış bankların
maliyyə dayanıqlılığının artması və inkişafı
üçün yeni imkanlar yaradır. Bir çox banklar
maliyyə-sənaye inteqrasiyası proseslərinə
geniş şəkildə cəlb olunmuşdurlar. Kreditlə-
rin və pul dövriyyəsinin təşkil edilməsi kimi
əzəli ümumiqtisadi funksiyalarına uyğun
olaraq kommersiya bankları xarici ölkələrdə
uzun bir dövr ərzində mövcud olan və daim
təkmilləşən sxem üzrə fəaliyyət göstərirlər.
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Bu sxem aşağıdakı üç strukturun bir yerdə
birləşdirilməsini nəzərdə tutur:

1.Maliyyə (bank, investisiya şirkəti, təqaüd
fondu, məsləhətçi-konsaltinqşirkəti, broker
kontorları, reklam-informasiya bölmələri);

2.Istehsal (sənaye müəssisələri, investisi-
yalaşdırılan birliklər);

3.Kommersiya (xarici ticarət şirkətləri,
sığorta, xidmət, nəqliyyat firmaları).

Maliyyə və sənaye kapitalının birləşməsi
nəticəsində meydana çıxan yeni korporativ
strukturların inkişafı struktur nöqsan və
qüsurlarının aradan qaldırılması, rəqabətin
inkişafı və inhisarçılığın məhdudlaşdırılma-
sı, investisiya problemlərinin həlli, iqtisa-
diyyatın səmərəliliyinin, eləcə də daxili və
xarici bazarlarda rəqabətin, ölkə əhalisinin
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət
etməsi üçün dövlət müdaxiləsinin bütün
alətlərinin (maliyyə-kredit, vergi, dövlət
qiymətli kağızları və s.) tətbiq edilməsi
zəruridir.

Məsələn, Yaponiyada banklar maliyyə-
sənaye təsisatlarının mərkəzləridirlər. Mü-
əyyən qrup müəssisələr üçün işləyən bank
onların fondlarının hərəkət prosesi haqqında
kifayət qədər ətraflı məlumata sahib olur və
problemlər meydana çıxdığı halda zəruri
tədbirləri həyata keçirir. Belə ki, istehsal
prosesinin nəticələrinin əsasında bankın öz
iqtisadi marağı durur. Digər tərəfdən
normativ-hüquqi sistem daha çox bankın
cəmiyyət qarşısındakı məsuliyyətini önə
çəkir. Maliyyə-sənaye təsisatının iştirakçısı-
müəssisənin maliyyə vəziyyətinin
pisləşməsi halı baş verdikdə bank maliyyə
sağlamlaşdırmasının həyata keçirilməsində
aktiv iştirak edir.

Bir sıra MDB ölkələrində (məsələn,
Rusiya, Qazaxstan və s.) aparıcı kommersi-
ya banklarının fəaliyyətinin və maliyyə
kapitalı ilə sənaye kapitalının inteqrasiyası
proseslərinin təhlili göstərir ki, son illər
ərzində tarixən dar ixtisaslaşmış və kapital
baxımından təmərküzləşmiş hasilat və ixrac
müəssisələri daha çox maraq kəsb edirlər.
Beləliklə, dövlət inhisarçılığının funksional
qruplar inhisarçılığı ilə əvəz olunması üçün
ilkin şərtlər yaranır. Bu zaman müəs-
sisələrin səhmləri sahəvikomlekslərinin fə-
aliyyətinin koordinasiyasına can atan iri

maliyyə birliklərinin mülkiyyətinə keçir.
Bundan əlavə, maliyyə və qeyri-maliyyə
müəssisələrinin təmərküzləşməsi rəqib
firmalar üçün qeyri-bərabər maliyyələş-
dirmə şəraitinin yaranmasına gətirib çıxara
bilər və şaquli-üfiqi və yaxud
konqlomerativ nəzarətin əldə olunması
üçün katalizator kimi çıxış edə bilər.

Deməli, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
aparıcı maliyyə-kredit təşkilatları təkcə fond
bazarında müəssisələrin nəzarət səhm pake-
tinin əldə edilməsi uğrunda rəqabət apar-
mırlar. Eləcə də onlar öz birliklərinin
təşkilati-strukturunda idarəedici şirkətlər
olaraq qız müəssisələri vasitəsilə əmtəə
bazarlarında rəqib kimi çıxış edirlər.

İqtisadi təmərküzləşmənin genişlənməsi
həm birbaşa olaraq rəqiblərin sayının azal-
ması və onlardan birinin bazar hökmran-
lığının əldə olunması nəticəsində, həm də
dolayı olaraq təmərküzləşmədən sonra
qalan az saylı təşkilatların aşkar və ya gizli
şəkildə öz fəaliyyətlərini koordinasiya
etmələri nəticəsində bazar subyektləri
arasında rəqabəti aradan qaldıra bilər.

Dünya praktikasında aparıcı kommersiya
bankları yeni bazarlara çıxış yolu ilə strateji
inkişaf istiqamətlərini müəyyən edərkən,
adətən, sabit regional strukturlar seçir və
onlarla birgə fəaliyyət və ya birləşmə barə-
də danışıqlar aparırlar. İri kredit təşkilatları
arasında rəqabətin kəskinləşməsi kiçik ma-
liyyə təşkilatları arasında üfiqi təmərküzləş-
mə proseslərini stimullaşdırır. Bu onlar
üçün bazarda ayaqda qalmağın yeganə
yoludur.

Qeyd etdiyimiz kimi bir sıra keçid döv-
rünü yaşamış post-sovet ölkələrinin iqtisa-
diyyatında sənaye və bank sektorları arasın-
dakı əlaqələr dünya praktikasında qərarlaş-
mış əlaqələrin tipləri ilə üst-üstə düşmür.
Bununla yanaşı bank sisteminin formalaş-
ması prosesində alman universal kommer-
siya bankı modeli ilə müəyyən yaxınlıq
əlamətləri üzə çıxır. Bu modeldə bank real
sektorun əsas kreditoru rolunda çıxış edərək
qeyri-maliyyə müəssisələrinin iri nəzarət
paketlərinə sahib olmaq imkanına malikdir.
Məsələn, kütləvi surətdə səhmlərin alışı
siyasətini həyata keçirən iri Rusiya və
Qazaxstan bankları artıq aparıcı sənaye
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müəssisələrinin iri səhm paketlərinə malik-
dirlər. Borc alan kimi real sektorun müəs-
sisələrinin az etibarlı olması səhmlərə sahib
olmaq verilən kreditlərin məqsədyönlü
istifadəsinə və ümumi maliyyə vəziyyətinə
nəzarətin aləti kimi çıxış edir. Belə mexa-
nizmbankların maliyyə axınlarının və inves-
tisiya layihələrinin idarə olunmasında apa-
rıcı rola malik olduğu maliyyə sənaye
qruplarının fəaliyyəti çərçivəsində daha
səmərəli reallaşır. Lakin, bütövlükdə bank-
ların real sektorun istehsal müəssisələri ilə
qarşılıqlı əlaqəsi kreditlərin istifadəsinə
nəzarətin zəif olması ilə xarakterizə olunur.
Ona görə ki, müəssisələrə kreditlər bankla-
rın təsisçilərinin qeyri-peşəkar menecmenti
səbəbindən yüksək səviyyəli kredit riskləri
ilə verilir. Bu Rusiyanın bank-kredit sistemi
modelini alman modelindən fərqləndirir.
Alman modeli ilə müəyyən uyğunluqlar
investisiya maliyyələşdirilməsi mexaniz-
mində bankların aparıcı rola malik olmasın-
da da özünü göstərir. Rusiyanın maliyyə ba-
zarında üç tip ixtisaslaşmış maliyyə institut-
ları fəaliyyət göstərirlər: Əməliyyatların di-
versifikasiyasını həyata keçirərək təklif
olunan xidmətlərin spektrini genişləndirmə-
yə çalışan kommersiya bankları; investisiya
biznesinə istiqamətlənmiş ixtisaslaşmış
banklar və qeyri-bank institutları. Burada
qeyd etmək lazımdır ki, investisiyaların 70
%-dən çoxu kommersiya banklarının payına
düşür. Bununla belə kommersiya bankları-
nın universal yönümlülüyü daha çox məc-
buri xarakter daşıyır. Bu qiymətli kağızlar
bazarının zəif inkişaf etməsi və rəqabətin
kəskinləşməsi ilə əlaqədardır. Belə şəraitdə
bir universal model kommersiya bankının
fəaliyyətinin yüksək riskliliyi ilə bağlıdır və
risklilik səviyyəsi böhran şəraitində kəskin
şəkildə yüksəlir. Ona görə ki, investisiya
yatırımları üzrə bankların riskləri əmanət-
kredit və hesablaşma əməliyyatları üzrə
risklərdən ayrı şəkildə təcrid olunmuş deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyada iri
maliyyə sənaye qruplarının təşkili dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsinin ilkin mərhələ-
lərinə təsadüf edərək onunla bərabər aparı-
lırdı. Bir çox hallarda hərraca çıxarılan
müəssisələrin səhmləri maliyyə sənaye
qrupları tərəfindən çox aşağı qiymətə alınır-

dı. Çox vaxt dövlət məmurlarının  korrupsi-
ya xarakterli hərəkətləri nəticəsində müəs-
sisələrin aktivlərinin ümumi dəyəri real gös-
təricilərlə deyil maliyyə sənaye qruplarının
təsisçiləri tərəfindən əvvəlcədən sifariş edil-
miş və onlar üçün əlverişli olan qiymətlərlə
hesablanaraq satışa çıxarılırdı. Bu amillər
Rusiyada MSQ-ın fəaliyyətində bir sıra ne-
qativ hallara yol açırdı.

Azərbaycanda ixtisaslaşmış investisiya
banklarının təşkil edilməsi dövrü isə artıq
dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin
çoxunun özəlləşdirilməsi başa çatdıqdan
xeyli sonrakı dövrə təsadüf edəcək. Bu amil
ölkədə belə halların meydana çıxmasının
qarşısını ala bilər. Mühüm əhəmiyyət kəsb
edən aspektlərdən biri də odur ki, yeni
yaradılacaq ixtisaslaşmış investisiya bankla-
rı bank, dövlət və özəl sektorun birgə əmək-
daşlığı əsasında səmərəli fəaliyyət göstər-
mək imkanlarına malikdirlər. Yeni iri isteh-
sal sənaye müəssisələrinin yaradılması və
inkişafı üzrə layihələrin investisiya maliy-
yələşdirilməsinin həyata keçirilməsində bu
banklar müstəsna rol oynayacaqlar.

NƏTİCƏ
Bankların real sektorun istehsal müəs-

sisələri ilə əlaqələrinin köklü transformasi-
yası təkcə milli iqtisadiyyatın davamlı inki-
şafının deyil, həm də bank-kredit sisteminin
özünün dayanıqlılığının artırılmasının mü-
hüm şərtidir. Lakin, hər bir ölkə üçün mü-
tərəqqi beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş
hər hansi bir kredit sistemi modelinin tət-
biqi milli iqtisadiyyatın və maliyyə baza-
rının xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan həya-
ta keçirilərsə,bu çox arzuolunmaz nəticələrə
gətirib çıxara bilər. Buna görə də Azərbay-
canda maliyyə və sənaye kapitalının investi-
siya maliyyələşdirilməsi sahəsindəki qarşı-
lıqlı nüfuz etməsi prosesi həm ölkənin ma-
liyyə potensialının, həm də sənaye poten-
sialının düzgün qiymətləndirilməsi və milli
iqtisadiyyatın strateji hədəfləri nəzərə
alınmaqla həyata keçirilməlidir.

Yuxarıda qeyd olunan amilləri və bey-
nəlxalq təcrübəni nəzər almaqla Azərbay-
canda bank və real sektorun müəssisələrinin
kapitallarının investisiya maliyyələşdirilmə-
si sahəsində qarşılıqlı əlaqələndirilməsi
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imkanlarının daha detallıaraşdırılmasına
ehtiyac var.
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Резюме
Цель исследования:1) изучить процесс формирования кредитно-банковской системы различ-

ных стран; 2) выдвинуть собственную точку зрения об организации специализированных финан-
совых институтов в Азербайджане и выявить предпосылки для их формирования в стране.

Методология:1) сравнительный анализ моделей банковских систем различных стран в контек-
сте инвестиционного финансирования реального сектора экономики;2) на основе изучения этапов
их формирования и развития при помощи логика-исторического метода выявить закономерности
их развития.

Основные результаты:1) С учетом перспектив развития экономики, возникает необходимость
создания и развития специализированных кредитных, банковских институтов, специализирую-
щихся в инвестиционной, инновационной, ипотечной, кредитной и др. сферах деятельности;
2)Создаваемые специализированные инвестиционные банки имеют большие возможности по эф-
фективному взаимодействию и партнерству банковского, государственного и частного сектора.
Эти банки сыграют особую роль в осуществлении инвестиционного финансирования проектов по
созданию и развитию новых крупных промышленных предприятий.

Ключевые слова: инвестиционное финансирование, специализированные инвестиционные
банки, сегментированная и универсальная модель кредитно-банковской сферы, степень специали-
зации и универсализации кредитных институтов
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The international experience in the sphere of investment relations growth of credit and banking
with real sector systems

Abstract
Research objective:1) To study theprocess of formation of variouscountries' credit and banking

systems; 2) tonominatepoint of view of theauthor on theorganization of specialized financial institutionsin
Azerbaijan and specifies conditions for their formation in the country.

Methodology:1) comparativelyanalysethemodels of bankingsystems of differentcountriesinthecontext
of theinvestmentfinancing of the real sector of theeconomy; 2)bystudyingthestages of theirformation and
developmentbymeans of logic-historicalmethodtoidentifypatterns of theirdevelopment.

Main results:1) There are given the economic out look, thereis a need for the creation and
development of specialized credit and banking institutions specializing ininvestment, innovation,
mortgage, credit, and otherspheres of activity; 2)Create specialized investment banks have great
eropportunities for effective cooperation and partnership banking, public and privatesector. These banks
play a special role in the  implementation of the investment project financing the creation and
development of new large industrial enterprises.

Key words: investment financing, the specializedinvestmentbanks, segmented and universal model of
credit and banking sistem, thedegree of specialization and universalization of credit institutions.
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