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Xülasə 

           Məqalədə bank sistemi, onun idarə etmə vasitələri, parametrləri öz əksini tapmışdır. 

Banklarda maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində  əməliyyatların rolu əsaslandırılmış, 

ondan istifadənin üsul və mexanizmi tədqiq olunmuşdur.  Əməliyyatlar vasitəsi ilə həyata 

keçirilən bank idarəetməsində istifadə edilən vasitələr nəzərdən keçirilmiş, onların iqtisadi 

mahiyyəti açıqlanmışdır. 

Açar sözlər: bank sistemi, aktiv əməliyyatlar, idarəetmə metodikası, bank idarəetməsi, 

maliyyə təhlükəsizliyi 

 

 Giriş 

Hər bir ölkənin iqtisadi həyatının ən mühüm elementlərindən biri bank sistemidir. Bank 

sisteminin fəaliyyət səviyyəsi, onun nəticələri, sonda ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətinə köklü 

surətdə təsir göstərir. Bank sisteminin özünün fəaliyyəti isə bütövlükdə bu sistemin struktur 

halqaları olan ayrı-ayrı bankların fəaliyyətindən asılı olur. Bankın fəaliyyətinin nəticələri 

həmin bankda aktiv əməliyyatlardan istifadə səviyyəsindən, bank idarəetməsi sisteminin hansı 

səviyyədə təşkil edilməsindən və idarə edilməsindən asılıdır. Bank idarəetməsi xüsusi, 

spesifik xüsusiyyətlərə malik olmaqla özündə elə bir sistemi əks etdirir ki, son nəticədə o, 

bütövlükdə həm bank sisteminin, həm də maliyyə sisteminin sabitliyinin qorunmasını, eləcə 

də maliyyə təhlükəsizliyi vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir.  

Bank sistemində maliyyə təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları   

İqtisadi fəaliyyətin bütün aspektləri nəzəri əsaslara söykəndiyi kimi, bankların maliyyə 

təhlükəsizliyinin aktiv əməliyyatlar vasitəsilə təmin edilməsi də nəzəri əsaslarla həyata 

keçirilir. Nəzəri əsaslar kimi bir çox nəzəriyyə, konsepsiya, model, hipotez, cərəyanlar çıxış 

edir və onların köməyilə həm bank idarəetməsinin mahiyyəti müəyyənləşdirilir, həm də onun 

nəzəri əsasları təhlil edilir. Məlum olduğu kimi bütün iqtisadi subyektlərin, eləcə də hər bir 

bankın idarəedilmə sistemi mövcud nəzəriyyələr, modellər və konsepsiyalar əsasında həyata 

keçirilir. Bununla yanaşı iqtisadi subyektlərin iqtisadiyyatda rolu, funksiya və vəzifələrindən, 

həmçinin onların idarə edilməsi xüsusiyyətlərindəki fərqlərdən asılı olaraq tətbiq edilən 

idarəetmə metodologiyası da fərqli olur. 

İqtisad elminə məlum olan, qeyd edilən nəzəriyyə və modellərdən başqa, konkret olaraq 

elə nəzəriyyə modeli və konsepsiyalar vardır ki, onlar birbaşa bank idarəetməsinə aiddir. 

Onların ən əsaslarından biri “Bank məktəbi” nəzəriyyəsidir, bu məktəbin əsas nümayəndələri 

A.Smit, T.Tuk və C.Fullartondur (4). Bu nəzəriyyəyə əsasən bankların rolu iqtisadiyyatda 

pula olan tələbatın ödənilməsindən ibarətdir. Bu aktiv əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Pul vasitələrinin emissiyası təbii qanunun fəaliyyəti ilə məhdudlaşır. Bu qanuna əsasən ölkədə 

emissiya edilən pulun miqdarı ölkədə mövcud əmtəələrin və xidmətlərin dəyərinə mütənasib 

olmalıdır. Məktəbin əsas prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Bankların emissiyasının səviyyəsi sənayenin, iqtisadiyyatın bütün digər sahələrinin və 

əhalinin ona olan tələbatı ilə bağlıdır;  
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 Banknotlar dönərli olmalıdır;  

 Banknotların dövriyyəsi özünütənzimləmə prinsipinə tabe edilməli, 

uyğunlaşdırılmalıdır. Bu səbəbdən də bank istənilən miqdarda  banknot emissiya edə bilməz 

[3; I cild, s.92]. 

“Bank məktəbi” bank idarəetməsinin məşğul olduğu çox vacib məsələləri özündə əks 

etdirir. Göründüyü və məlum olduğu kimi tədavülə lazım olan pul emissiyası “Bank məktəbi” 

nəzəriyyəsi və pul tədavülü qanununun müddəaları əsasında aktiv əməliyyatlar vasitəsilə 

həyata keçirilir. Tədavülə lazım olan pulun miqdarının müəyyən edilməsinin əmtəə versiyası 

məhz bank məktəbinin prinsiplərindən birincisi ilə  uyğundur, üst-üstə düşür. Yəni tədavülə 

lazım olan pulun miqdarı mövcud əmtəə kütləsi ilə ekvivalent olmalıdır. Bank idarəetməsinin 

mühüm elementi olan pulun emissiyası, ona nəzarət, onun tənzimlənməsi və s. bank 

idarəetməsinin digər elementlərinin başlanğıc nöqtəsidir.  

Əmtəə kütləsi ilə pul kütləsinin ekvivalentliyi tarazlığı qoruyub saxlayır ki, bu da həm 

sabit, həm dayanıqlı, həm də davamlı inkişafı təmin edə bilir. Aktiv əməliyyatların 

elementlərindən olan pulun emissiyası öz ardınca təsərrüfat əhəmiyyətli bir çox məsələləri 

həll edir. Onların əsaslarına aşağıdakılara aid etmək olar: 

 Ölkə təsərrüfatı sahələrinin pula olan tələbatının ödənilməsi; 

 Dövlət, hüquqi və fiziki şəxslər arasında hesablaşmaların təşkil və təmin olunması; 

 Kredit valyuta əməliyyatlarının və investisiya əməliyyatlarının aparılması.  

          Həyata keçirilən bu genişmiqyaslı əməliyyatların hər biri ayrı-ayrılıqda idarəetmə 

elementidir. Aktiv əməliyyatların hərəkətvericisi olan pul tədavülü qanununun ikinci versiyası 

gəlir versiyasıdır ki, bu da özünü əhalinin gəlirləri səviyyəsinin artmasının emissiya 

səviyyəsinə təsirində göstərir. Bu element də bank idarəetməsinə aiddir. Çünki artımın və 

yaxud da əvvəlki dövrə nəzərən sabit qalan emissiya göstəricisinin idarə olunması da bank 

fəaliyyətinə aiddir. 

“Bank məktəbi”nin ikinci prinsipi maliyyə təhlükəsizliyinin vacib elementlərindən olan 

bankların dönərli olması prinsipidir. İqtisad elminə məlum olan əsas məsələlərdən biri məhz 

elə banknotların dönərli olması və dövretmə sürətidir. Bu iki göstərici bank idarəetməsinin 

mühüm elementi olan nağd pul dövriyyəsinin təşkili, idarə edilməsi və tənzimlənməsinin 

təməl prinsiplərindəndir. Çünki bu göstəricilərin səviyyəsi ölkə iqtisadiyyatının vaxtlı-

vaxtında və keyfiyyətlə pulla təmin edilməsi səviyyəsini göstərir. Banknotların dönərli olması 

iqtisadiyyatda bir-biri ilə əlaqədar olan çoxsaylı göstəricilərdən asılıdır. Bu ölkədə pul-kredit 

siyasətinin təşkili və tənzimlənməsinin metodlarından, onun səviyyəsindən, ölkənin malik 

olduğu valyuta ehtiyatlarının səviyyəsindən, ölkə valyutasının qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan qaydada digər ölkələrin valyutasına mübadilə olunma səviyyəsindən, mübadilə 

məzənnəsindən və sairədən asılıdır (5). Qeyd olunanların həyata keçirilmə metodologiyası isə 

çoxşaxəli elementlərdən asılı olduğuna görə müxtəlif yollarla reallaşdırılır. 

“Bank məktəbi”nin sonuncu prinsipi banknotların dövriyyəsinin özünütənzimləmə 

prinsipinə tabe edilməsi, uyğunlaşdırılmasıdır (6). Bank idarəetməsinin mühüm 

elementlərindən biri olan banknot dövriyyəsinin özünütənzimləmə prinsipinə ya bazar, ya da 

dövlət modeli əsasında və ya digər metodlarla tabe etdirilməsi iqtisadi inkişafın bütün 

mərhələlərində əhəmiyyət kəsb etmişdir. Çünki iqtisadiyyatda qeyd edilən prinsip yerinə 

yetirilmədən  nə sabit, nə dayanıqlı, nə də də ki, davamlı inkişafı təmin etmək mümkün 

deyildir. 

Nəzərdən keçirilən aktiv əməliyyatlar vasitəsilə reallaşdırılan bank idarəetməsinin 

nəzəri-metodoloji məsələlərini öyrənmədən, metodları konkretləşdirmədən, zəruri olan üsulu 

lazımi səviyyədə həyata keçirmədən, metodların qurulma prinsiplərinin, onların elmi 

ümumiləşdirilməsini təşkil və idarə etmədən maliyyə təhlükəsizliyi və davamlı inkişafın 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

37 

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

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

təmin edilməsində bank idarəetməsinin roluna nail olmaq mümkün deyildir. Məhz buna görə 

də hesab edirik ki, davamlı inkişafın təmin edilməsində bank idarəetməsinin rolunun 

yüksəldilməsi, bu yolda mövcud problemlərin aradan qaldırılması bank idarəetməsinin nəzəri-

metodoloji məsələlərinin öyrənilmə, tədqiqolunma və səmərəli nəticələrinin tətbiqolunma 

səviyyəsindən asılıdır. 

Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları 
Məlumdur ki, bankların fəaliyyət göstərməsi, bütövlükdə bank sisteminin inkişafı 

problemləri çox saylı makro və mikro səviyyəli amillərdən asılıdır. Həmin amillərin təsiri 

altında bank fəaliyyətini düzgün təşkil etmək, onun əsas funksiyalarının icra edilməsini təmin 

etmək, müxtəlif fəaliyyət elementlərini düzgün və vaxtında tənzimləmək, bankın fəaliyyətini 

səmərəli və rentabelli səviyyəyə gətirib çıxarmaq bank idarəetməsinin ən vacib 

vəzifələrindəndir [1, s.26]. Bank sistemlərinin inkişaf tarixi göstərir ki, dövr, zaman ötdükcə 

cəmiyyətdə, iqtisadi sistemlərdə bankların vəzifələri, fəaliyyət və inkişaf meyilləri prinsip 

etibarilə köklü dəyişikliklərə məruz qalsa da əsas məqsəd dəyişilməz qalaraq, sonda ölkə 

iqtisadiyyatının səmərəli nəticələrə nail olmasına xidmət etməkdən ibarət olmuşdur. 

Bank idarəetməsinin lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi, hər şeydən əvvəl, hüquqi 

bazaya əsaslanır. Onun hər bir fəaliyyət istiqaməti üzrə normativ sənədlərin mövcud olması 

bank idarəetməsinin ölkə miqyasında qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin 

edir. Respublikamızda banklar öz fəaliyyətini “Banklar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında qururlar. Lakin, bunlardan başqa bu sahənin 

birbaşa və dolayısı ilə fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi sənədlər və digər əlaqəli sahəvi 

qanunlar da mövcuddur. Digər tərəfdən, isə bank fəaliyyətini normal olaraq həyata keçirmək, 

yəni bank idarəetməsini reallaşdırmaq üçün Mərkəzi Bankın çoxsaylı normativ-hüquqi 

sənədlərindən, metodoloji əsaslardan və standartlarındən istifadə edilir.  

      Bank idarəetmə sistemi və onun təhlükəsizliyi  
       Bank idarəetmə sisteminin mahiyyəti, bankın fəaliyyət strategiyası ilə birbaşa və sıx 

bağlıdır, çox hallarda isə bunlar paralellik təşkil edir. Təcrübə göstərir ki, yüksək səviyyədə 

bank idarəetməsi həyata keçirilmədən bankın fəaliyyət strategiyasını reallaşdırmaq mümkün 

deyildir. Bankın fəaliyyət strategiyası isə özündə çoxşaxəli məsələləri əks etdirir. Bu bankın 

yaradılması, təşkil edilməsi, onun kapitalının formalaşdırılması, bina, qurğu, avadanlıqlarla 

təchiz edilməsi, yüksək səviyyəli, lazımi hazırlığa və peşəkarlığa malik işçi personalının 

təşkili və daimi olaraq onların təkmilləşdirilməsi, bank marketinqinin təşkili, risklərə qarşı 

adekvat idarəetmənin təşkili, kredit resurslarından səmərəli istifadə, passiv və aktiv 

əməliyyatların düzgün uyğunlaşdırılması, aktiv əməliyyatların düzgün təşkili, uçot işinin 

düzgün təşkili, müştərilərlə və digər kontragentlərlə qarşılıqlı münasibətlərin təşkili, bankın 

səmərəli, rentabelli nəticələrə gətirib çıxara biləcək fəaliyyətin təmin edilməsi və s. kimi çox 

vacib məsələləri özündə əks etdirir. Məhz bank idarəetməsinin qarşısında duran ən mühüm 

vəzifə qeyd edilən məsələlərin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsindən ibarətdir.  

Bankların maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daha çox rola malik olan aktiv 

əməliyyatların həyata keçirilməsi məqsədləri və həmçinin bank idarəetməsinin əsas prinsipləri 

və məqsədləri, onun həyata keçirilməsi üsullarının ölkədə mövcud olan siyasi və iqtisadi 

vəziyyətdən, ölkədə aparılan ümumi iqtisadi siyasətin konturlarından, onun məqsəd və 

istiqamətlərindən, həmçinin bank sistemində baş verən dəyişikliklərdən və onların yaratmış 

olduğu istiqamət və məqsəd fərqlərindən irəli gələn strateji dəyişikliklərdən asılı olaraq 

formalaşır. Məsələn, ümumi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan dövriyyədəki pul kütləsinin 

tənzimlənməsi məqsədilə vəziyyətdən asılı olaraq ya onun kütləsinin artırılması məqsədilə 

ekspansiv kredit siyasəti, ya da onun kütləsinin artımının qarşısının alınması məqsədilə 
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kreditin restriksiyası və ya antiinflyasiya siyasəti həyata keçirilir. Nəzərə alınan hər bir halda 

bank siyasətinin istiqamət və məqsədi dəyişir və son nəticədə bank idarəetməsi qarşısında 

duran məqsədlər məzmun və mahiyyətcə dəyişməli olur. 

 Qeyd edilən idarəetmənin tətbiqi zamanı eyni vaxtda istifadə edilən vasitələrin 

vəhdətinin səmərəliliyi müxtəlif müddətlər üçün nəzərdə tutulan məqsədlərin nə dərəcədə 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Uzunmüddətli tənzimlənmənin 

reallaşdırılması üçün tətbiq edilən bank idarəetməsi vasitələrinin nümunəsi olaraq - pul 

siyasətinin ənənəvi aləti olan aktiv əməliyyatlar üçün  minimal ehtiyatlar siyasətini və təkrar 

maliyyələşmə siyasətini göstərmək olar. Qısamüddətli məqsədlərin həyata keçirilməsində 

valyuta siyasəti çərçivəsində qeyri-ənənəvi vasitələr olan, svop əməliyyatları, açıq bazar 

siyasəti çərçivəsində arbitraj və bəzi ənənəvi vasitələr əsas rol oynayır. 

Aktiv əməliyyatlar vasitəsilə bank idarəetməsində istifadə edilən vasitələrin hansının 

çox və ya az tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq idarəetmənin əsas məqsədi: 

 Bankın maliyyə təhlükəsizliyini təmin etmək; 

 Bankın fəaliyyətinin ümumi tənzimlənməsini həyata keçirmək; 

 Bank strukturlarının fəaliyyətinə nəzarəti və bankın maliyyə-təşkilati sağlamlaşmasını 

təmin etmək; 

 Bankın bütün fəaliyyətini ölkədə aparılan ümumi iqtisadi siyasətin maraqlarına tabe 

etmək; 

 Bank xidmətləri bazarında şəffaflığı qoruyub saxlamaqdır.  

         Bundan başqa, bankın pul bazarında fəal iştirak etməsi, bankın ölkədə mövcud olan 

ödəmə sisteminin intizamlı, dəqiq iştirakçısı olması, bankın rəqabət qabiliyyətliliyinin, bankın 

fəaliyyətində yüksək likvidliyin, mümkün risklərə qarşı davamlı müdafiə sisteminin, bankın 

fəaliyyətinin səmərəli, rentabelli, mənfəətli nəticələrlə yekunlaşmasının təmin edilməsi və s. 

vacibdir.  

        Qeyd edilən vəzifə və məqsədlərlə yanaşı bank idarəetməsi çoxsaylı aralıq məqsəd və 

vəzifələri də yerinə yetirir. Nümunə olaraq göstərmək olar ki, bankın ölkədə mövcud olan 

ödəmə sistemində intizamlı, dəqiq iştirakçı olmasını təmin etmək üçün müştərilərə, yəni həm 

hüquqi, həm də fiziki şəxslərə məxsus vəsaitlərin qorunması, saxlanması və sığorta olunması 

çox vacib məsələdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi həm dövlət, həm banklar, həm də 

əmanətçilər üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həqiqətən də dövlət və banklar müştərilərə 

malik vəsaitlərin qorunmasını təşkil edərək və depozitlərin sığortası sistemini yaradaraq 

ölkədə sosial sabitliyi təmin etmiş olur. İdarəetmənin bu elementinin əhəmiyyəti ondan 

ibarətdir ki, hətta kredit təşkilatı iflasa uğradıqda belə əhali heç bir itki ilə üzləşmir. Beləliklə, 

dövlət bu yolla öz məqsədlərinə çatmış olur və bu halda dövlətin və bankın məqsədləri üst-

üstə düşür (5). Onların hər ikisi ictimai xarakterə və əhəmiyyətə malik olan depozitlərin 

sığortasını həyata keçirməklə aşağıdakılara nail olur: müştərilərin bank sisteminə inamı, 

etibarı artır, banklar haqqında mənfi imic yarandıqda belə, əhali kütləvi surətdə vasitələri geri 

tələb etmir, əhali öz vəsaitlərindən bank vasitəsilə uzunmüddətli qoyuluşlar və yığım kimi 

istifadə edir, kredit təşkilatlarının hesablarında məcmu qalığın həcmi artır, kredit təşkilatları 

arasında əmanətçilərlə iş sahəsində rəqabət genişlənir. Bütün qeyd edilənlər bank 

idarəetməsinin tək bir məsələ ətrafındakı mahiyyət və mənasını özündə əks etdirir. 

Aktiv əməliyyatlardan istifadə etməklə bank idarəetməsi bankların fəaliyyətinin mühüm 

atributlarından biri olmaq etibarilə artıq iqtisad elmində bir kateqoriya olaraq çoxdan yer 

tutmuşdur. Məlumdur ki, bank fəaliyyəti özü çoxsaylı elmi nəzəriyyə, modellər əsasında 

həyata keçirilir. Bank idarəetməsi həyata keçirilərkən istifadə edilən məqsəd, prinsip və 

vasitələr ayn-ayn nəzəriyyə, model və konsepsiyaların tələblərindən irəli gəlir. Fransız alimi 

Anri Fayol yazırdı ki, iqtisadi subyektlərin idarə edilməsi zamanı onun bölmələrinin, 
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şöbələrinin, ümumiyyətlə iqtisadi subyektlərini təşkil edən bütün struktur elementlərinin 

fəaliyyətinin elə uzlaşdırılmasına nail olmaq lazımdır ki, bu son nəticədə, optimal variantda 

səmərə verə bilsin. Məhz fayolizmin meydana gəlməsi və onun əsasında idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi bank idarəetməsinin də möhkəmləndirilməsinə və əhəmiyyətinin 

yüksəldilməsinə gətirib çıxarmışdır [2, s 165]. 

İqtisadçı alim Keyns tərəfindən iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinin dövlət modeli 

işlənmiş və hal-hazırda aktiv əməliyyatlardan istifadə etməklə bank idarəetməsi prosesində 

həmin modelin tənzimləmə və proqnozlaşdırma elementlərindən istifadə edilir. Eyni zamanda, 

bank idarəetməsində iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinin Heyman tərəfindən işlənmiş bazar 

modelindən də geniş istifadə edilir. Hər iki modelin, yəni iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinin 

həm dövlət, həm də bazar modellərinin tələbləri, müddəaları bank idarəetməsi prosesində 

geniş istifadə olunur. Bu özünü bank kapitalının formalaşması, aktiv və passiv əməliyyatların 

müxtəlif parametrlər üzrə uyğunlaşdırılması, investisiya siyasətinin aparılması, likvidliyə 

nəzarətin həyata keçirilməsi, maliyyə nəticələrinin tənzimlənməsi məsələlərində əks etdirir. 

Aktiv əməliyyatlar vasitəsilə bank idarəetməsi həyata keçirilərkən istifadə edilən 

vasitələr əsasən aşağıda göstərilənlər və əlamətlər üzrə xarakterizə edilir: ənənəvi və ya qeyri-

ənənəvi; inzibati və ya bazar; ümumi fəaliyyət və ya seçmə (selektiv) istiqamət; birbaşa və ya 

dolayı; qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli. 

Bank idarəetməsinin normativ-hüquqi sənədlər əsasında həyata keçirilməsi bank 

fəaliyyətinin tənzimlənməsinin beynəlxalq normalarına uyğunlaşdırılması barədə Bazel 

şərtlərinin tələblərindən irəli gəlir. Həmin tələblərə uyğun olaraq bank idarəetməsinin 

mahiyyəti bank strukturlarının, yəni şöbə, idarə, bölmə, nümayəndəlik, filial və s. fəaliyyət 

istiqamətinə yönəltməkdən, onların fəaliyyətinin bank haqqında qanunların tələblərinə uyğun 

olmasından, fəaliyyət parametrlərinin ümumi məqsədlərinin icra edilməsini təmin etməkdən, 

neqativ nəticələr yarada biləcək halların bir qayda olaraq aradan qaldırılmasından, bankların 

kontragentləri ilə, yəni həm təşkilatlarla, həm də fiziki şəxslərlə qarşılıqlı işgüzar 

münasibətlərin qurulmasından, son nəticədə yüksək səmərə verən və bankın bir struktur 

olaraq bank sistemində yerini möhkəmləndirməkdən ibarətdir Bunun üçün banklar fəaliyyəti 

zamanı özünün spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gələn ən vacib məsələləri həll etməlidir.  

Bank idarəetməsinin vəzifə və prinsipləri bütünlüklə bank sistemi qarşısında duran 

vəzifələrin yerinə yetirilməsindən və bankların funksiyalarından irəli gəlir. Bank sistemi hər 

şeydən əvvəl ölkədə pul dövriyyəsinin möhkəmləndirilməsi, milli pul vahidinin müdafiəsi, 

dayanıqlığı, onun digər xarici valyutalara nəzərən kursunun təmin edilməsi, səmərəli pul-

kredit siyasəti aparılması, ölkənin bank sisteminin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, 

hesablaşmaların fasiləsiz və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan ən zəruri 

məsələlərlə məşğuldur. Məhz elə bu məsələlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olaraq ortaya 

çıxan bütün digər vacib problemlər bank idarəetməsinin vəzifələrini müəyyən edir. 

Nəticə 

İstənilən iqtisadi problemin nəzəri-metodoloji məsələləri zəruri metodikanın və sonra isə 

metodologiyanın seçilməsi səviyyəsi ilə bağlıdır. Mövcud problemin yaranma və mövcudluq 

səbəbləri araşdırılmalı, onların aradan qaldırılması metodları müəyyənləşdirilməlidir. Bunun 

üçün düzgün iqtisadi diaqnostika seçilməli və səmərəli nəticəyə gətirəcək metodologiya 

işlənməli və tətbiq olunmalıdır. Bank idarəetməsinin metodikası seçilmiş üsulun 

konkretləşdirilməsi, onun təlimat, alqoritm, mövcudolma üsulunun dəqiq təsvir səciyyəsinə 

çatdırılmasıdır. Müəyyən iqtisadi vəziyyətdə banklarda aktiv əməliyyatlarda  istifadə edilən 

vasitələrin seçilməsi və vəhdəti bankın ümumi strategiyasından asılı olur. Bank tərəfindən 

həyata keçirilən siyasətin hər bir vasitəsi maksimal səviyyədə işlək olmalıdır. Bu sahədə 

mühüm, vacib tələblərdən biri bütün kredit institutlarının və ayrı-ayrı qrupların rəqabətə 
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Əliyev Rza Taleh oğlu. Bankların maliyyə təhlükəsizliyi  və  onun təmin olunmasında 

əməliyyatların istifadəsinin metodoloji əsasları. səh. 35-40.  

davamlılığına təsirin tarazlı, yəni bərabər səviyyədə olmasıdır. Belə vəziyyət bütövlükdə bank 

sisteminin və onun ayrı-ayrı elementlərinin sabit inkişafını və fəaliyyətini təmin etmiş olar, 

nəticədə maliyyə təhlükəsizliyi təmin edilər. 
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Алиев Рза Талех оглы 

Финансовая безопасность банков и методологические основы использования 

операций по ее обеспечению  

Резюме 

         В статье нашли отражение исследования банковской системы, инструментов её 

управления, управление банком и его параметры. В работе обоснована роль 

финансовой безопасности на основе операций банков, проанализированы использование 

методов и механизмов данных операций. Автором проанализированы используемые в 

системе банков финансовые операции, раскрыта их экономическая сущность. 

Ключевые слова: банковская система, операции, управленческие методики, 

управление банками, финансовая безопасность. 

 

Aliyev Rza Talekh  

Financial safety of banks and methodological bases of use of transactions on its providing 

Summary 

       Have found reflection of research of a bank system, instruments of its management, bank 

management and its parameters in article. In work the role of financial safety on the basis of 

transactions of banks is proved, use of methods and mechanisms of these transactions are 

analysed. The author has analysed the finanosvy transactions used in system of banks, the 

economic essence is opened them. 

Keywords: bank system, transactions, managerial techniques, bank management, financial 

safety.  
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