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Banklarda kredit riskinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə olunan modellər  

 

Xülasə 

Məqalədə, kredit riskinin və defolt riskinin mahiyəti açıqlanmışdır. Kredit riskinin idarə 

olunması zamanı istifadə olunan əsas faktorlar nəzərdən keçirilmiş, kredit riskinin idarə 

olunması prosesi və mərhələləri tədqiq edilmişdir. Kredit risklərinin düzgün 

qiymətləndirilməsi üçün ekonometrik modellərdən istifadənin  zəruriliyi əsaslandırılmışdır.  

Açar sözlər: bank sektoru, kredit riski, qiymətləndirmə metodu 

 

Giriş 

Banklar öz təyinatına görə ictimaiyyətin etibarlı institutu olmalı və iqtisadi sistemin  

sabitliyini təmsil etməlidirlər. Müasir şəraitdə müştərilərin qorunub saxlanılması, risklərin 

idarə olunması və risk faktorlarının nəzərə alınması və s. amillər banklar üçün önəmlidir. 

Kredit əməliyyataları bank biznesinə əsaslanır və digər gəlirlərə nisbətən kredit 

əməliyyatlarının gəlirləri daha yüksəkdir. Bununla belə banklar hər dəfə götürülən kreditin 

qaytarılmaması riskini nəzərə almalıdırlar.  Buna görə də kredit riski bank risklərinin bir növü 

kimi daim bankların diqqətində olur və ən çox rast gəlinən risklərdən biridir.  

Risklər və onlara olan konseptual yanaşmalar 

Kredit portfelinin diversifikasiyası, borc alanın maliyyə vəziyətinin və krediti 

ödəməqabiliyyətinin təhlili kredit riskinin idarə edilməsinin vasitələrindən sayılır. Kredit riski  

aktivin dəyərini itirməsinə və yaxud dəyərsiz hala düşməsinə səbəb olan, borcalanın maliyyə 

vəziyyətinin pisləşməsi kimi hadisəsindən yaranan bankın potensial zərəridir. Kredit riski həm 

də defolt riski kimi də qiymətləndirilir. Defolt riski dedikdə borcalanın  kreditin əsas 

məbləğini və ya faiz məbləğini ödəmə qabiliyyətinin olmaması başa düşülür. Kredit riskinə 

olan belə yanaşmalar son əlli ildə daha geniş baxımdan ifadə olunur. 

Mövcud nəzəri yanaşmalarda risk anlayışı, оnun xarakterik elementləri və cizgiləri 

müxtəlif məzmunda şərh оlunur. İqtisad elmində aparılan müzakirələr əsasən riskin iki 

nəzəriyyəsinin – klassik və neоklassik risk nəzəriyyəsinin fоrmalaşması ilə nəticələnmişdir. 

Klassik nəzəriyyənin görkəmli nümayəndələri Mil və Seniоr sahibkar mənfəətini tədqiq 

edərkən оnun qurulu- şunda iki elementi fərqləndirmişlər: qоyulmuş kapitala görə pay yaxud 

faiz; mümkün riskin ödənilməsi ilə bağlı ödəniş. Bu nəzəriyyəyə görə risk bu və ya digər 

qərarın reallaşması nəticəsində baş verə bilən itkilərin gözlənilməsi ilə eyniləşdirilir.  

XX əsrin 20-30-cu illərində yaranan və aparıcı nümayəndələrinin Nayt, Marşal və Piqu 

оlduğu neоklassik nəzəriyyə də iki müddəaya söykənir: qeyri-müəyyənlik şəraitində işləyən 

müəssisə öz fəaliyyətində iki meyarı rəhbər tutmalıdır: gözlənilən mənfəətin ölçüsü və оnun 

mümkün tərəddüdlərinin kəmiyyəti. Bu nəzəriyyəyə görə sahibkarın davranışı sоn hədd 

faydalılığı kоnsepsiyası ilə şərtlənir. Başqa sözlə, kapitalın investisiyalaşdırılmasının bərabər 

mənfəəti təmin edən iki variantından birini seçmək lazımdırsa, оnda mənfəətin tərəddüdünün 

daha az оlduğu variantın seçilməsi məqsədəuyğundur. Məhz bu və digər bu növ baxışlardan 

bəhrələnməklə bank, əsasən də maliyyə-kredit riskləri açıqlanır. 

Müasir dövrdə maliyyə-kredit əməliyyatları və yaranan risklər 

Hər bir müəssisənin kredit reytinqi xarici faktorlardan daha çox asılıdır və bu faktorlar 

aşağıdakılardır: 
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  Ölkənin maliyyə vəziyyəti, bank sisteminin maliyyə sabitliyi, dövlətin pil-kredit 

siyasəti və büdcə siyasəti, maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi üzrə siyasət; 

 Kreditorların hüquqlarının qorunması və iflas proseduru ilə bağlı ayrı-ayrı ölkələrin  

hüquq sistemlərindəki fərqlər;   

 İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə aid şirkətlər kredit reytinqində müxtəlif defolt 

ehtimallarının olması. 

   Kredit alanın krediti geri qaytarmaması səbəbindən və riskli kreditlərin verilməsi 

nəticəsində banklar kredit itkiləri ilə üzləşə bilirlər. Kredit verilərkən bank mütəxəssisləri 

tərəfindən müştərinin maliyyə vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməməsi  nəticəsində banklar  

problemlərlə üzləşir. Belə ki, borcalanın  maliyyə resurslarının dərindən təhlil edilməməsi, o 

cümlədən girovun bazar dəyəri verilmiş kreditlin məbləğini ödəməməsi sonda banklarda 

kredit riskinin yaranmasına səbəb olur. Götürülən kredit məbləği borcalanlar tərəfindən geri 

qaytarılmır, kredit ödənişləri gecikdirilir, kredit borcları yığılır və son nəticədə  problemli 

kreditlərin həcminin artmasına səbəb olur. Qeyd edək ki, 2005-ci illə müqayisədə 2015-ci ilin 

iyun ayına olan dövrdə bankların kredit portfeli artmışdır. Eyni zamanda, problemli 

kreditlərin həcminin artması da müşahidə edilmişdir.  

 

Kredit təşkilatlarının kredit qoyuluşları (mln. manat) 

il 

Cəmi 

kreditlər 

O 

cümlədən: 

vaxtı keçmiş 

Milli valyutada 

kreditlər 

Xarici valyutada 

kreditlər 

Cəmi 

kreditlər 

Vaxtı 

keçmiş 

kreditlər   

Cəmi 

kreditlər 

Vaxtı 

keçmiş 

kreditlər   

2005 1441,0 68,2 542,9 20,6 898 47,6 

2006 2362,7 77,7 1170,5 23,1 1192,2 54,6 

2007 4681,8 100,3 2513,7 44,9 2168,1 55,3 

2008 7191,3 159,8 3672,9 93,2 3518,4 66,6 

2009 8407,5 303,5 4886,2 195,1 3521,3 108,4 

2010 9163,4 492,9 5865,3 342,1 3298,1 150,8 

2011 9850,3 633,8  6326,5 452,1 3523,8 181,7 

2012 12243,7 748,9 8422,8 575,7 3820,9 173,2 

2013 15422,9 792,8 11076,7 627,4 4346,3 165,4 

2014 18542,6 976,4 13505,7 767,6 5037 208,8 

2015 

iyun 

20187,5  1294,8 
11419,3  887,2 8768  407,6 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2014-2015. 

 

Yuxarıdakı cədvəldə 2005-2015-ci illər ərzində kredit təşkilatlarının kredit 

qoyuluşlarının həcmi verilmişdir. Bankların ümumi kredit portfeli 2005-ci ildə 1,4 milyard, 

2010-cu  ildə 9,1 milyard, 2015-ci ilin iyun ayında  isə bu göstərici 20,1 milyard manat 

olmuşdur. Aşağıdakı qrafikdən görünür ki, kredit təşkilatlarının cəmi kredit qoyuluşlarının və 

vaxtı keçmiş kreditlərin bu illər ərzində həcm dinamikası artan meyllidir. Xarici valyuta ilə 

verilən kreditlərin həcmində artım müşahidə olunmuşdur. 2010-cu ildə xarici valyuta ilə 

kredit portfeli 3,2 milyard manat olmuş, 2015-ci ilin iyun ayında kredit portfeli artaraq 8,7 

milyarda manat olmuşdur. Qeyd edək ki, vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi yüksək olmuşdur. 

Belə ki, 2005-ci ildə vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində payı 4,7 faiz, 2010-cu 

ildə 5,4 faiz və cari ilin iyun ayında müvafiq göstərici 6,4 faiz olmuşdur. O cümlədən, vaxtı 
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keçmiş kreditlərin həcmi 2005-ci ilə nisbətən 18 dəfə artaraq, 2015-ci ilin iyun ayında 1,2 

milyard manat təşkil etmişdir.  

   

     Kredit təşkilatlarının cəmi kredit qoyuluşları və vaxtı keçmiş kreditlər üzrə həcm 

dinamikası 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Problemli kreditlərin azalması ilə bağlı ciddi tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, vaxtı 

keçmiş kreditlərin həcmi baxılan dövrdə artmaqda davam etmişdir. Sahələr üzrə kredit 

qoyuluşlarının statistikasına nəzər salsaq görərik ki, kreditləşmənin ən böyük payı ticarət və 

xidmət sektoruna düşür. Belə ki, 2005-ci ildə ümumi kredit qoyuluşunda bu sahə üzrə kredit 

qoyuluşunun xüsusi çəkisi 25,1 faiz, 2010-cu ildə 24,1 faiz və 2014-cü ildə isə bu göstərici 

14,3 faiz olub. Kreditləşmədə digər əsas sahə energetika, kimya və təbii ehtiyatlar sektorudur.  

Lakin, son zamanlar  Azərbaycan Beynəlxalq Bankında aparılan restruktizasiya tədbirləri ilə 

əlaqədar ümumi kredit qoyuluşunun azalması müşahidə olunmuşdur. Təbii ki, bu da ticarət və 

xidmət sektoruna qoyulan kredit qoyuluşunun azalmasına təsir etmişdir. Belə bir təsəvvür 

yaranır ki, götürülən və vaxtında qaytarılmayan kreditlərin bir hissəsi  ticarət və xidmət 

sektorunu təmsil edir.  Digər tərəfdən, banklarda istehlak kredtilərinin faiz göstəricisinin 

yüksək olması və əksər banklarda təminatsız verilməsi, borcalanın maliyyə vəziyyətinin bank 

tərəfindən düzgün təhlil edilməməsi sonda kredit riskini yaratmışdır.   

Problemli, qaytarılmayan kreditlərin daha çox üstünlük təşkil etdiyi kreditlərdən biri də 

istehlak kreditləri olmuşdur. O cümlədən, təminatsız kreditlərlə bağlı problemlər də 

mövcuddur.  Manatın devalvasiyası ilə bağlı dollarla götürülən kreditlərin geri 

qaytarılmasında da problemlərin qalması və artması gözlənilir. Bu isə banklarda kredit 

portfelinin şişməsinə səbəb olacaq. Nəticədə defolt riskinin yaranması bankların mənfəətinin 

azalması ilə nəticlənə bilər.  Bu baxımdan kredit riskinin minimallaşdırılması 

istiqamətlərindən biri də kredit qoyuluşlarının tarazlı şaxələndirilməsidir.      

Banklarda kredit risklərinin idarə olunması prosesinin əsas məqsədi bank aktivlərinin 

sağlamlığını qorumaq və kredit portfeli üzrə riskləri maksimum nəzərə almaqdır. Kredit 

riskinin idarə olunması Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının tələblərinə və beynəlxalq 

səviyyədə qəbul olunmuş digər standartlara cavab verir.  Kredit riskinin idarə edilməsi prosesi 

aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

 kredit riskinin müəyyən edilməsi; 

 kredit riskinin qiymətləndirilməsi; 

 kredit riskinin monitorinqi və hesabatlıq; 

 kredit riskinə nəzarət olunması. 

 Kredit riskinin minimumlaşdırılması üçün portfelin diversifikasiyası, kredit reytinq 

sistemi, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi lazıımdır. Diversifikasiya bankın kredit portfelini 

risklər üzrə müxtəlif kateqoriyalara bölünməsidir. Hər bir kateqoriyaya üzrə limitlərin 
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 müəyyən olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Diversifikasiya sahələr, regionlar, kreditin 

növü, kreditin müddəti, məbləği və təminatı üzrə müəyyənləşdirilir. Kredit reytinq sistemi – 

bank tərəfindən müəyyən edilir və kredit portfeli risklərinin idarə edilməsi məqsədini daşıyır. 

Kredit risklərinin idarə edilməsi zamanı bankların önəm verdiyi faktorlardan biri limit 

sisteminin düzgün qurulmasıdır. Kreditin verilməsi üzrə limit - borcalanın kredit xəttindən 

istifadə müddətində ala biləcəyi kredit vəsaitlərinin ümumi məbləğini əhatə edir. Borc limiti 

isə borcalanın bank qarşısında borcunun maksimal məbləğidir. Həmin borcu ödəməklə 

borcalan yenidən kredit vəsaitlərindən istiadə edə bilər. Limitlər müəyyənləşdirilərkən bank 

tərəfindən hər bir kredit növü üzrə tələb olunan gəlirlik səviyyəsi və kredit portfelinin, habelə 

kreditlərin verilməsi üçün cəlb edilmiş vəsaitlərin həssaslığının qiymətləndirilməsinin 

nəticələri nəzərə alınmalıdır. Banklarda limitlərin müəyyənləşdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

 Müəyyən edilmiş limitlər üzrə risklər müntəzəm olaraq qiymətləndirilməlidir; 

 Müəssisənin işçiləri və yarım bölmələri tərəfindən müəyyən edilmiş limit intizamına 

nəzarət təşkil eddilməlidir; 

 Limitləri nəinki ayrı-ayrı kontragentlər və ya qiymətli kağızların elemnetləri üçün 

həm də holdinq strukturları üçün müəyyən etmək lazımdır.  

Kreditin qaytarılması üzrə riskin müəyyən eilməsi üsulalrından biri də kredit prosesinin 

təhlilidir. Əgər, kreditləşmə prosesi dəqiq təşkil olunarsa, kredit riskinin 

minimallaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Qeyd edək ki, borcalan haqqında əsaslı 

məlumatlar toplanılmalıdır. O cümlədən, məlumatda təşkilatın adı, ünvanı, hüquqi forması, 

fəaliyyət növü, sahəsi və istiqamətləri, inkişaf perspektivləri, kreditin hansı məqsədlərə görə 

alınması aydın şəkildə öz əksini tapmalı və nizamnamədə nəzərdə tutulan fəaliyyət növü ilə 

uyğunluğu izah olunmalıdır. Bank kreditin məbləğinin nə dərəcədə əsaslandırılmış olduğunu 

yoxlamalıdır və yoxlamalar əsasında uyğunluq gördükdə kreditin məbləği barədə ilkin qərar 

qəbul edilir.  Kreditin qaytarılması riskini azaltmaq üçün bank kredit müddətinin elə optimal 

variantını seçməlidir ki, həm borcalan öz layihələrini reallaşdıra bilsin, həm də kreditin 

qaytarılması təmin olunsun. Fiziki şəxslərə ayrılan kredit həmin şəxsin maliyyə durumuna 

görə ayrılır. Bank əsasən fiziki şəxsin məvacibinin kreditin faizlərini ödəmək üçün yetərli 

olub-olmadığını hesablamalı və şəxsin kredit tarixini öyrənməlidir. Yəni əvvəllər borcalanın 

başqa banklardan kredit götürməsi və  krediti vaxtlı vaxtında ödəmə qabiliyyəti haqqında 

məlumat toplamalıdır. Banklar hüquqi şəxslərə kredit xidmtlərini fərqli göstərməlidir. Ilk 

öncə firmanın gəlirlə işləməsi əsas şərt kimi qəbul edilməlidir. Firmanın uğur əmsalı nə qədər 

yüksək olarsa, onların kredit alma imkanlarını genişləndirməli, əmlakı olan firmaların 

aldıqları kreditin faiz dərəcəsini aşağı hesablaya bilərlər. Çünki, bankalrın risk dərəcəsi yuxarı 

olmur.   

    Bankların fəaliyyətində kredit risklərinin azaldılması və aradan qaldırılması vasitələrindən 

biri də kreditlərin sığortalanmasıdır. Bir qayda olaraq sığortanın təşkili məsələləri ilə bank özü 

məşğul olur, amma bəzi borcalanlar müstəqil şəkildə sığorta kompaniyalarına müraciət 

edirlər. Əgər borcalanın krediti ödəməqabiliyyəti yoxdursa, bu zaman sığorta şirkəti bankın 

maraqlarını qoruyur. Sığortalanmış kreditlər hər iki  tərəf üçün əlverişlidir. Bank öz kreditin 

qaytarılmaması risklərini miniuma salır. Əgər borcalan ondan asılı olmayan səbəblər və 

şərtlər üzündən krediti ödəmək iqtidarında deyilsə və kredit vəsaiti təyinatı üzrə istifadə 

olunubsa, sığorta kompaniyası sığorta hadisəsini rəsmən tanıyır və banka dəymiş zərəri 

ödəyir. Əgər borcalanın maliyyə imkanları yaxşılaşarsa, o, vəsaitin bir hissəsini sığorta 

xaricinə çıxara bilər, bu da öz növbəsində aylıq ödənişlərin azalmasına gətirib çıxarır. Kredit 

üzrə girov məbləği nə qədər böyük olarsa, sığorta bir o qədər ucuz başa gəlir. Bundan əlavə, 

əgər borcalanın əlavə borcun rəsmiləşdirilməsi anından başqa kredit borcu olmazsa, bu da 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

93 

 

 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 2016 (yanvar-fevral) 

 

 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
sığortanın qiymətini aşağı sala bilər. Sığorta hadisəsi o zaman baş verir ki, müqavilə ilə 

müəyyən edilmiş zamanda  kredit ödənişləri həyata keçirilmir. Sığorta hadisəsinin baş 

verməsi sənədlər ilə təsbit edilir.   

Banklarda kredit risklərinin düzgün qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması o 

cümlədən müəssinənin maliyyə vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsində statistik və 

ekonometrik üsullardan da geniş istifadə edilir. Kredit portfelində probemlərin aşkarlanması 

və mövcud problemin aradan qaldırılması üçün kredit modelləri tətbiq olunur. Kredit riskinin 

qiymətləndirilməsi modellərini aşağıdakı əlamətlərə görə təsnifləşdirmək olar (1). Defolt 

zamanı zərərin qiymətləndirilməsi və bazar dəyərinə görə yenidənqiymətləndirmə modelləri 

aşağıdakı kimidir: 

 Defolt ehtimalının qiymətləndirilməsi metoduna görə: şərti və şərtsiz modellər; 

 Struktur və “qısaldılmış forma”  modelləri. 

 Defolt zamanı zərərin qiymətləndirilməsi modellərində əsas faktor kimi borcalanın kredit 

ödəmə qabiliyyətinin olmaması nəzərə alınır. Bazar dəyərinə görə yenidənqiymətləndirmə 

modellərində təhliletmənin əsas obyekti kredit reytinqinin və defoltun dəyişməsindən, kredit 

riskindən yaranan   aktivlərin bazar dəyərinin dəyişməsidir. Şərti modellərdə makroiqtisadi və 

sahə amillərini nəzərə almaqla, borcalanın defolt ehtimalı qiymətləndirilir. Şərtsiz modellərdə 

defoltun ehtimalı xarici mühitin vəziyətindən deyil, borcalanın “daxili” xüsusiyyətlərindən və 

kreditin məhsulundan asılıdır. 

Struktur modellərdə defoltun yaranması prosesi daxili səbəblərdən olur  yəni aşkar 

formada təzahür edir.  Defolt o zaman baş verir ki, müəssisənin - borcalanın  aktivləri 

öhdəliklərə nisbətən müəyyən səviyyədə azalır. Zamanla aktivlərin dəyərinin azalması bəzi 

təsadüfü proseslərlə izah olunur. “Qısaldılmış forma” modelləri müəssisənin borc 

öhdəliklərinin bazar qiymətlərinin davranışı haqqında fərziyyələrə əsaslanır. Bu modellərdə 

ödəmə səviyyəsinin və defolt ehtimalının hazır qiymətlərindən istifadə olunur. Defoltun 

yaranmasına isə ekzogen amillərdən asılı proses kimi baxılır. Struktur modellər bu və ya digər 

bazarlarda qiymət dəyişməsinə qarşı sığortalanmaq məqsədilə, açıq mövqe ilə kredit riskini 

minimallaşdırılmasına yönəldilən  tədbirlərin hazırlanamsına imkan verir. Eyni zamanda, 

“qısaldılmış forma” modellərinin istifadəsi zamanı riskin minimallaşdırılmasının yeganə 

üsulu yalnız bir bazarda əks möqeyin tutulmasıdır. 

Kredit riskinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan modellərdən biri Altmanın Z-

kəmiyyəti yanaşmasıdır (2). Altman seçmə əsasında götürdüyü müəssisələrin müxtəlif 

maliyyə göstəriciləri əsasında maliyyə əmsallarını müəyyənləşdirmiş və bu əmsalları yaratdığı 

Z-score modelində istifadə etmişdir.  Altmanın təqdim etdiyi ilkin model aşağıdakı kimidir:  

Z = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 +0.999 X5 

Burada, əmsallar müəssisənin statistik göstəriciləri əsasında müəyyən olunmuşdur. X1, 

X2, X3, X4 və X5 müəssisənin iqtisadi göstəriciləridir.  Qeyd edək ki, müəssinənin maliyyə 

göstəriciləri əsasında  həm fəaliyyət göstərən, həm də fəaliyyəti dayandırılmış müəssisələrin Z  

modelini qurmaq mümükündür. X1- dövriyyə kapıtalının cəmi aktivlərə olan nisbəti, X2 - 

divident ödənişindən sonrakı gəlirin cəmi aktivlərə olan nisbəti, X3 - vergi və faiz 

xərclərindən əvvəl gəlirin cəmi aktivlərə olan nisbəti, X4 - aktivlərin bazar dəyərinin cəmi 

öhdəliklərə nisbəti və X5 - satışların cəmi aktivlərə olan nisbətidir.  

Z-score defolt modelinin qiyməti üç intervalda yerləşə bilər. Hər interval üzrə risk bal 

şkalası üzrə olur. Fərqləndirmə zonaları aşağıdakılarıdr: 

1. Z > 2.99 -“etibarlı” zona adlanır və kredit riski yoxdur.Yəni  defolt təhlükəsi olmayan 

müəssisələr bu zonada təsnifləşdirilir. 

2. 1.81 < Z < 2.99 -“yaşıl” zona adlanır. 
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 3. Z < 1.81 -“defolt” zonsı adlanır və kredit riski yüksəkdir. Bu zonaya düşən müəssisələr 

defolt təhlükəli sayılır. Həm özəl sektorlarda, həm də qeyri-istehsal sahələrində fəaliyyət 

göstərən müəssisələr üçün Z-score modelinin digər formalarından istifadə edilir. Qeyd edək 

ki, müəssisənin maiyyə göstəriciləri müəyyən qədər xətaya malik ola bilər. Z-score metodunu 

uğurlu tətbiq etmək üçün və müəssiənin fəaliyyətinin  proqnozlaşdırılması üçün xətaları 

müəyyənləşdirmək zərurəti yaranır. Xətaların hesablanamsı üçün istifadə olunan testlərdən 

biri Kappa testidir. Kappa testi aşağıdakı kimi hesablanır.  

  
∑   ∑  
  ∑  

 

Burada, k-kappa testinin qiyməti, ∑   -müşahidə tezliklərinin cəmi, ∑    - gözlənilən 

tezliklərin cəmi, n – isə müşahidələrin sayıdır.  

İri həcmli kreditlərin verilməsi zamanı xarici faktorların təsirindən yarana biləcək defolt 

riskinin müəyyənləşdiriməsində istifadə olunan modellərdən biri də aşağıdakı kimidir  (3).  

     
         

 
    

Burada,      borcalanın risk əmsalı,   -müştərinin kredit qabiliyyətini, istehsal 

potensialının səviyyəsini, ehtiyyat və sığorta fondlarını, şəxsi vəsaitləri və s. nəzərə almaqla 

təshih olunmuş əmsalı,          - kredit əməliyyatı üzrə risklərin miqdarı,    borcalanın 

kreditinin həcmi,  - isə xarici faktorarın təsirini nəzərə alınmaqla təshih edilmiş əmsaldır. E 

əmaslı 
  

       
  düsturuyla hesablanır. EF – mümkün olan bütün xarici faktorların cəmi, 

       daxili faktorlardır. Daxili faktorlar dedikdə valyuta məzənnəzindəki dəyişiklik, 

əmtəənin, məhsulun  qiymətinin dəyişməsi, müəssisənin məhsulunun rəqabətqabiliyyti və s 

nəzərdə tutulur.  

ZETA modeli ilə şirkətlərin iflasını bir il 90% dəqiqlikilə,  beş illik isə 70 % dəqiqliklə 

proqnozlaşdırmaq olar.  Zeta modelinin tətbiqi və testlərin aparılması onu göstərdi ki, bu 

model  Z-modelinə nisbətən daha etibarlıdır. Modelləşdirmədə ilkin olaraq 27 maliyyə 

göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Nəticə olaraq bu göstəricilərdən yalnız yeddi göstərici 

seçilmişdir. Həmin göstəricilər aşağıdakılardır: 

X1-aktivlərin gəlirlililiyi. Yəni faiz ödənişləri və vergilər çıxıldıqdan sonra gəlirin 

məcmu aktivlərə nisbəti. 

X2-  son 5-10 ili nəzərə almaqla sabit gəlir. 

X3- ödənmiş faiz göstəricisi 

X4- məcmu gəlir: bölüşdürülməmiş gəlirin aktivlərin cəminə nisbəti. 

X5- cari likvidlilik əmsalı. 

X6- bazar kapitallaşmasının kapitalın balans dəyərinə olan nisbəti. 

X7- şirkətin böyüklüyü. Bu göstərici şirkətin məcmu aktivlərinə görə hesabalnır.    

Modellərdən görünür ki, borcalanın kreditləşməsi zamanı bank riskinin dəqiqliyi 

informasiyanın keyfiyyətindən və xarakterindən asılıdır. İqtisadi-riyazi modellərin tətbiqi 

banklarda kredit risklərinin vaxtında qiymətləndirilməsinə, keyfiyyətin, etibarlılığın, 

effektivliyin  artırılmasına, o cümlədən kreditləşmə zamanı itkilərdən və riskdən 

sığortalanmağa və maliyyə sabitliyi siyasətinin aparılmasına imkan verir. Qeyd edək ki, Z və 

Zeta modellərinin bir neçə qüsurları vardır.  Hər iki model emprik modeldərdir və 

nəzəriyyəyə əsaslanmır. O cümlədən, modellər xətti reqresiyya modelləridir. Modeldə 

maliyyə göstəricilərinin bir hissəsindən istifadə olunur və bu göstəricilər bəzi hallarda 

müəssisənin maliyyə vəziyətinin  reallığını tam əks etdirmir.  

Bununla belə bu modellərin geniş tətbiq sahələri vardır. Bankın kredit siyasətinin 

formalaşmasında, kredit nəzarətinin həyata keçirilməsində, kreditin dəyərinin müəyyən 
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olunmasında, təhlükəsizlik baxımından kredit risklərinin qiymətləndirilməsində, aktivlərin 

təsnifatında və strukturunun verilməsində istifadə olunan digər əsas modellər CreditMetrics, 

Moody’s KMV Portfolio Manager, CreditRisk+ və Credit Portfolio View modelləridir.  

      Kredit  risklərinin idarə olunmasının əhəmiyyəti Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi 

tərəfindən də tanınır və statistik göstəricilərin banklar tərəfindən toplanılmasının zərurilərin 

və aktivliyini qəbul edir. Bazel 2 standartlarından başlayaraq Komitə bu risklərin idarə 

olunması üçün xüsusi kapital ehtiyatının olmasını nəzərdə tutur və banklara üç yanaşmadan 

birini seçməyi təklif edir (4). Hər üç yanaşma bir birindən nəinki metodologiyasına görə həm 

də  kredit riskinin qiymətləndirilməsi prosesinin mürəkkəbliyi səviyyələrinə görə də fərqlənir. 

Bazel razılaşması II kredit riskləri üzrə aşağıdakı yanaşmaları təklif edir:  

 Xarici imicə əsasən standartlaşdırılmış yanaşma; 

 Daxili imicə əsasən kredit riskinin  qiymətləndirilməsinə fundamental yanaşma 

(FRY); 

 Daxili imicə əsasən kredit riskinin  qiymətləndirilməsinə təkmilləşdirilmiş yanaşma.  

Bazel razılaşması onu qeyd edir ki, verilmiş sistem müəyyən növ aktivlər üçün daha 

çevik olmalıdır. Xüsusilə də, borcalanın xarici kredit reytinqini nəzərə almaqla aktivlərin risk 

reytinqini müəyyənləşdirmək lazımdır. Fundamental yanaşmadan istifadə zamanı bank yalnız 

borcalanın defolt ehtimalını qiymətləndirə bilər. Daxili imicə əsasən təkmilləşdirmə 

yanaşmasından istifadə zamanı bank son yeddi ildə keçmiş verilənlərə əsasən kredit 

modelinin bütün komponentlərini qiymətləndirir. Bankın kompleks kredit riskinin ölçülməsi, 

idarəolunması və monitorinqi sistemi reytinqlərə əsaslanmalıdır. Reytinqlər sistemi riyazi və 

statistik moedllərə görə qurulur və modellərə əsasən  hər bir kredit üzrə defolt ehtimalnı, 

defolt zərərini, defolt borclarını proqnozlaşdırmaq olar.  

Nəticə 

Nəticə olaraq belə fikiri irəli sürməyi məqsədəuyğun hesab edirik: banklar borcalanın 

kredit qabiliyyətini müəyyənləşdirməli, onun vəziyyətini qiymətləndirməli və düzgün qərar 

vermə iyerarxiyasını müəyyən etməlidir. Bankların kredit siyasətinin əsas xəttini kredit 

risklərinin nəzərə alınması, kredit riskinin yaranmasının qarşısının alınması və onun idarə 

edilməsi təşkil etməlidir. Böyük iqtisadi risk şəraitində banklar kredit riskini 

minimalalşdırmağı və onu əvvəlcədən düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Və məhz belə 

yanaşma sistemin  az zərərlə müxtəlif maliyyə-kredit əməliyyatlardan çıxmasına mühit 

yaradar.        
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 Джамиля Газанфар кызы Мусаева 

Резюме 

В статье, рассматривается сущность кредитного риска  и риск дефолта. 

Рассмотрены  основные факторы, используемые в управлении кредитными рисками. 

Было исследовано процесс управления кредитного риска и этапы процесса. В статье 

были обоснованы необходимость использования эконометрических моделей для оценки 

кредитного риска. 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные риски, метод оценки 

 

 

Jamila Kazanfar Musaeva 

Abstract 

The article deals about essence  of credit risk and default risk. The main factors using in 

the  management of credit risks have been considered. The management of credit risk and the 

stages of the process have been researched. The  importance of using the econometric 

modeling of  the  management of credit risk has been substantiated. 

The key words: banking, credit risk, evaluation method 
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