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Xülasә 

Tәdqiqat işinin әsas mәqsәdi bank böhranlarının әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsi vә 
qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi ilә istifadә edilәn indekslәrin nәzәri vә tәcrübi aspektlәrinin 
araşdırılmasından  ibarәtdir.  Tәdqiqat  işindә  beynәlxalq  tәcrübәdә  geniş  istifadә  edilәn  dörd 
indeks nәzәrdәn keçirilmiş, Azәrbaycan bank sistemi iki indeks vasitәsilә qiymәtlәndirilmişdir. 
İndekslәr hәm standartlaşdırma, hәm dә klassik çәki metodları ilә hesablanmışdır. Әldә edilmiş 
nәticәlәr Azәrbaycan bank sisteminin stabil inkişaf mәrhәlәsindә olduğunu göstәrir.  

Abstract 

The main purpose of this paper is to analyze theoretical and practical aspects of different 
indexes used as banking crisis indicators. Four indexes widely used in international experience have 
been reviewed in this research paper. Two of these indexes have been implemented for the purpose 
of risk estimation in Azerbaijan banking system. Indexes ha ve been valued by standardization and 
classical weight methods. Findings show that Azerbaijan banking system is in the stage of stable 
development.  

Açar sözlәr:böhran, maliyyә sabitliyi, maliyyә dayanıqlılığı  
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Giriş 
Maliyyә sabitliyinin qorunması vә idarә olunması  hazırda dünyada  әn  çox  müzakirә 

olunan mәsәlәlәrdәndir. Son qlobal iqtisadi böhran bank sektorunun dayanıqlığının 
qiymәtlәndirilmәsinә xüsusi zәrurәtin olduğunu bir daha tәsdiq etdi.  

Bir çox inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin maliyyә sektorlarının dünya maliyyә sisteminә 
inteqrasiyası onların iqtisadi inkişafına mühüm töhfәlәr vermişdir. Bununa belә, maliyyә risklәrinin 
idarә olunmasında boşluqlar bәzi ölkәlәrdә dәrin bank böhranına vә son nәticәdә resessiyaya gәtirib 
çıxarmışdır.  

Bir sıra tәdqiqatlar müxtәlif ölkәlәrdә baş vermiş böhranların ortaq elementlәrә malik 
olmasını  göstәrir.  XX  әsrin  sonlarından  etibarәn  potensial  böhranların  mümkün  sәbәblәrini 
aradan qaldırmaq mәqsәdilә böhranları öncәdәn müәyyәn etmәyә imkan verәn modellәr vә 
indekslәr iqtisadi әdәbiyyatda geniş yayılmağa başladı.  

Cari  tәdqiqat  işinin  әsas  mәqsәdi  dә  mәhz  bu  indekslәrin  Azәrbaycan  timsalında 
qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.  

Sәnәdin   strukturu   aşağıdakı   kimidir:   birinci   fәsildә   böhranların   nәzәri   әsasları 
verilmişdir. İkinci fәsildә bank böhranlarının әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsinә imkan verәn vә 
iqtisadi  әdәbiyyatda  geniş  yayılmış  4  indeksin  xarakteristikası  öz  әksini  tapmışdır.  Üçüncü 
fәsildә isә bu indekslәr içәrisindә әn münasib olan 2 indeks Azәrbaycan bank sisteminin timsalında 
qiymәtlәndirilmişdir.  

1. Böhranlar vә onların tәsnifatı

XX әsrin sonlarında informasiya texnologiyalarının inkişaf etmәsi ilә mәlumatların daha 
sürәtli vә ucuz şәkildә ötürülmәsi dövrü başlandı. Bu dövr mәlumatların daha sәmәrәli istifadәsi, 
maliyyә  bazarlarında  yeni  alәtlәrin  yaranması,  ölkәlәr  arasında  maliyyә  inteqrasiyasının 
artmasını dәstәklәmişdir. Xüsusi qeyd etmәk lazımdır ki, XX әsrin son iyirmi ilindә maliyyә 
alәtlәrinin çeşidlәri, maliyyә bazarları iştirakçılarının sayı әhәmiyyәtli artmışdır.   Maliyyә 
bazarlarının hәcmi isә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә artaraq qlobal ÜDM-i üstәlәmişdir. Bütün növ 
mәlumatları gün әrzindә 24 saat әldә etmәk imkanı olan, mәrkәzlәri mәhdud saylı ölkәdә 
cәmlәşmiş qlobal maliyyә sistemi yaranmışdır.  

XX әsrin sonlarında dünya  iqtisadiyatına   ciddi tәsir edәn  böhranlar sırasında 1992- 
1993-cu illәrdә Avropada valyuta böhranı, 1994-1995-ci illәrdә Meksikada, 1997-1998-ci illәrdә 
Şәrqi Asiya ölkәlәrindә, 1998-ci   ildә   Rusiyada, 1999-cu   ildә   isә   Braziliyada baş vermiş 
böhranları  qeyd etmәk olar.  

2000-ci  illәrdәn  başlayaraq,  maliyyә  sistemi  vә  dünya  iqtisadiyyatının  inkişafında 
yüksәk artım templәri müşahidә olunurdu. Lakin, ABŞ-da baş vermiş ipoteka böhranı surәtlә vüsәt 
alaraq ilk növbәdә iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkәlәrin maliyyә sistemlәrinә ciddi zәrbә vurdu vә 
iqtisadi tәnәzzülә nәticәlәndi.  Böhran demәk olar ki, bütün dünya bazarlarına tәsir etmişdir. ABŞ-
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da baş vermiş vә bütün dünyanı tәsir dairәsinә alan ipoteka böhranı XX әsrin sonlarında baş vermiş 
digәr böhranlardan daha güclü vә daha uzunmüddәtli olmuşdur (Şәkil 1). 

Şәkil 1.Böhranın davametmә müddәti, rüblәrlә 

Mәnbә: М.Ершов, «Кризис 2008 года: момент истины для глобальной экономики и новые 
возможности для России», “Вопросы экономики», N 12, 2008, Институт экономики РАН;  

Qeyd: İpoteka Böhranının 2009-cu ilin ortalarına qәdәr davam etdiyi ehtimal edilmişdir. 

ABŞ  banklarından  sonra  Avropa  banklarında  da  problemlәr  yaranmağa  başlamışdır.  
Fortis,  Hypo  Real  Estate,  Bradford&Bingley vә  digәr maliyyә  tәşkilatları  Böyük  Britaniya, Almaniya, 
Belçika, Hollandiya vә s. ölkәlәrdә problemlәrlә üzlәşmişdir. Nәticәdә banklar ya millilәşdirilmiş,  ya da 
onlara iri hәcmli dövlәt yardımları verilmişdir.  

Böhran maliyyә vasitәçilәri vә maliyyә bazarlarının hәssaslığının, onların risk zonalarının 
qabaqcadan müәyyәn olunması vә preventiv tәdbirlәrin görülmәsi mәsәlәlәrini ciddi şәkildә 
aktuallaşdırmışdır. Bank böhranının әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsi metodologiyası sırasında 
Kaminsky, Lizondo vә Reinhart  (Kaminsky, 1999) tәdqiqatını xüsusi qeyd etmәk olar. Tәdqiqat  
işindә 26 ölkәnin 10 illik zaman sıraları әsasında böhranı әvvәlcәdәn müәyyәn etmәyә imkan verәn 
siqnallar metodu tәklif edilmiş vә qiymәtlәndirilmişdir. Bu tәqdiqatda M2/valyuta ehtiyatları, 
dövlәt borcu/ÜDM, cari hesab defisiti/ÜDM nisbәtlәrindәn vә s. istifadә edilmişdir.  

Beynәlxalq tәcrübәdә geniş nüfuza malik olan digәr tәdiqiqat işi Bussiere vә Fratzscher 
(Bussière Matthieu, 2004) tәrәfindәn aparılmışdır. Tәdqiqat nәticәsindә böhranın müәyyәn 
edilmәsindә real effektiv mәzәnnәnin xәtti trendindәn kәnarlaşması, özәl sektora kreditlәrin ÜDM-
dә   payının   artması,   M2/valyuta   ehtiyatları   nisbәti   vә   ixracın   artım   tempi   kimi 
göstәricilәrin böhranın baş vermәsindә rolu qiymәtlәndirilmişdir.  

Ümumi baxdıqda isә iqtisadi әdәbiyyatda böhranların tәsniflәşdirilmәsi aşağıdakı  kimi 
verilir: 
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1) Valyuta  böhranı. Ölkәnin  milli  valyutasının  mәzәnnәsinin  kәskin  ucuzlaşması vә
beynәlxalq valyuta ehtiyatlarının milli valyutanın mәzәnnәsinin   qorunması üçün
istifadәsi  fonunda baş  verәn  böhranlar valyuta  böhranlarına  aid  edilir;

2) Bank böhranları bank sisteminә olan inamın azalması fonunda fiziki vә hüquqi şәxslәr
tәrәfindәn kommersiya banklarında olan depozitlәrin kütlәvi şәkildә çıxarılması
nәticәsindә   likvidlik   probleminin yaranması ilә müşayiәt   olunur. Bu zaman  dövlәt
bank  sisteminin  vәziyyәtinin bir qәdәr  yaxşılaşdırmaq  üçün  böyük mәsrәflәr
hesabına   iri   hәcmli   müdaxilәlәr   etmәk mәcbüriyyәtindә qalır. Zәruri anda  dövlәt
tәrәfindәn  bank  böhranın     qarşısının     alınması     üçün     tәdbirlәr görülmәzsә,  bu,
ölkәnin  maliyyә  sistemi  üçün  daha  ağır  fәsadlarla  nәticәlәnә bilәr;

3) Ödәmә sisteminin fәaliyyәtinin hәr hansı bir sәbәbdәn iflic olmasından irәli gәlәn vә
maliyyә bazarlarında pozulmalarla xarakterizә olunan böhranlar - sistem  maliyyә
böhranlarına  aid  edilir;

4) Ölkә xarici borclarını ödәmәk iqtidarında olmadığı halda yaranan böhranlar   xarici
borc böhranlarına  aid edilir.

Mәqalәdә әsasәn bank böhranının әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi 
mәsәlәlәri müzakirә olunacaqdır.  

2. Bank böhranın әvvәlәcәdәn müәyyәn edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi indekslәri

Bank böhranının müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә ilk növbәdә bank böhranını yarada bilәcәk 
risklәr müәyyәn edilmәlidir (Şәkil 2). Şәkil 2-dәn göründüyü kimi, bank böhranının baş vermәsi 
әsasәn  üç  risk  faktorunun  (kredit  riski,  likvidlik  riski,  bazar  riski)  baş  vermәsi  nәticәsindә 
yaranır. ABŞ-da baş vermiş vә sonralar bütün maliyyә bazarlarına yayılmış ipoteka böhranı hәr üç 
risk amilinin eyni sәviyyәdә әhәmiyyәtli olduğunu bir daha sübut etdi. Bu üç risk amilinә әlavә 
olaraq әmәliyyat riskini dә qeyd etmәk olar.  

Şәkil 2. Bank böhranını yarada bilәcәk risklәr 
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Mәnbә: müәllif tәrәfindәn hazırlanmışdır 

2.1.  Maliyyә sağlamlığı indeksi 

Bank böhranının müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә bәzi ölkәlәrdә (mәs. Türkiyә vә İsveçrә) 
bank  sisteminin  dayanıqlığını  vә  sağlamlığını  müәyyәn  edәn  indekslәrdәn  istifadә  olunur. 
Türkiyә Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn istifadә olunan maliyyә sağlamlığı indeksi  (TCMB, 2007) (MSİ) 
bank sisteminin sağlamlığını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur. Bu mәqsәdlә bank sisteminin 
qarşılaşdığı risklәri vә zәif nöqtәlәri müәyyәn etmәk üçün müvafiq әmsallar müәyyәn olunur vә 
hәr bir әmsalın çәkisi nәzәrә alınmaqda indeks hesablanır.  

İndeksin hesablanması zamanı aktivlәrin keyfiyyәti, likvidlik, mәzәnnә, faiz risklәri, 
mәnfәәtlilik vә kapital adekvatlığını әks etdirәn   altı alt indeksdәn istifadә olunur (cәdvәl 2). MSİ 
bu altı alt indeksin orta qiymәti olaraq müәyyәn edilir.  

Cәdvәl 1. Maliyyә sağlamlığı indeksinin dәyişәnlәri 

Maliyyә sağlamlıq göstәricisi İndeksә tәsiri Çәki 

Aktivlәrin 
keyfiyyәti 

Qeyri işlәk kreditlәr/cәmi kredit neqativ 0.33 

Qeyri işlәk kreditlәr/kapital neqativ 0.33 

Sabit aktivlәr2/cәmi aktivlәr neqativ 0.33 

Lİkvidlik Likvid aktivlәrin3/cәmi aktivlәrә nisbәti pozitiv 0.40 

3 aydan yuxarı aktivlәr/ 3 aydan yuxarı 
passivlәr  

pozitiv 0.60 

Mәzәnnә riski 
Balans  daxili  açıq  valyuta  mövqeyi  / 
kapital4  

neqativ 0.50 

Cәmi açıq valyuta mövqeyi / kapital neqativ 0.50 

Faiz riski 

(1   aya   qәdәr   faizә   hәssas   manatla 
aktivlәr   –  1  aya  qәdәr  faizә  hәssas 
manatla passivlәr) / kapital  

neqativ 0.50 

(1 aya qәdәr faizә hәssas xarici valyutada 
aktivlәr – 1 aya qәdәr faizә hәssas xarici 
valyutada passivlәr) / kapital  

neqativ 0.50 

2 Sabit aktivlәr (fixed assets) -  İnvestisiyalar, qiymәtli dәyәrlәr vә qeyri-işlәk kreditlәr.  
3 Likvid aktivlәr – Nağd vәsaitlәr, mәrkәzi banka olan tәlәblәr vә әks repo aktivlәri ifadә edir. 

4 Kapital – Mәcmu kapitalı ifadә edir.  
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Mәnfәәtlilik 

ROA pozitiv 0.50 

ROE pozitiv 0.50 

Kapital 
adekvatlılığı 

Sәrbәst kapital5 / cәmi aktivlәr pozitiv 0.50 

Kapital adekvatlıq әmsalı pozitiv 0.50 

Mәnbә: Türkiyә Cümhuriyyәti Mәrkәzi Bankı, maliyyә sabitliyi hesabatı, 2007 

2.2. Bank sektorunda stress indeksi 

İsveçrә Mәrkәzi Bankı (Swiss National Bank, 2007) tәrәfindәn istifadә olunan indeks bank 
sektorunda stress indeksi adlandırılır. Bu indeks hәr hansı bir tarixә bank sistemindә olan stress 
sәviyyәsini müәyyәn edir. BSSİ indeksi bazar vә balans mәlumatlarının, nәzarәt orqanı 
mәlumatlarına әsasәn hesablanır. İndeks aşağıdakı stress simptomları nәzәrә almaqla  müәyyәn 
edilir:  

- bankların sәhm indeksindә azalma;  
- bank istiqrazları üzrә spredin dәyişmәsi;  
- banklararası depozitlәrdә azalma;  
- bankların mәnfәәtliyinin azalması;  
- bank kapitalının azalması;  
- bankların  aktivlәr  üzrә  potensial  itkilәri  qarşılamaq  mәqsәdilә  yaradılan  ehtiyatların 

hәcminin artması;  
- tәnzimlәyici orqanının  nәzarәtindә olan bank  aktivlәrinin payı (qeyri-işlәk, problemli 

kreditlәr vә s.);  
- bank filiallarının sayının azalması.  

Hәr hansı bir stress simptomunun intensivliyi stress indeksinin sәviyyәsini artırır. İndeks 
tarixi orta qiymәtdәn standart kәnarlaşmasının hesablanması metodu ilә müәyyәn edilir. Hәr bir 
simptom indeksә müvafiq çәkin nәzәrә alınmaqla daxil edilir. İndeksin pozitiv (neqativ) olması 
stresin tarixi orta qiymәtdәn yüksәk (aşağı) olmasını göstәrir.  

2.3.  Bank sektorunun kövrәklik indeksi 

Bank sektorunun kövrәklik indeksi (BSKİ) bankın qarşılaşdığı risklәrә qarşı hәssaslığını 
qiymәtlәndirmәk, bankın kövrәklik dәrәcәsini müәyyәn etmәk mәqsәdilә istifadә olunur 
(Kibritçioğlu, 2003). Bunun üçün ilk öncә risklәrin artmasını stimullaşdıran indikatorlar tәyin 
edilir.  İndeksin   hesablanmasında   qeyd olunmuş risklәrә birbaşa tәsir edәn  3 indikatordan istifadә 
olunur:  

5 Sәrbәst kapital – Kapital mәblәğindәn sabit aktivlәrin (fixed assets) çıxılması ilә hesablanır.  
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bank depozitlәri; ev tәsәrrüfatlarına 
verilmiş kreditlәr; bankların xarici 
borcu.  

Bu 3 indikator müvafiq olaraq likvidlik, kredit vә mәzәnnә risklәrinin dәyişmәsini әks 
etdirir. Başqa sözlә, bu indikatorların kәskin dәyişmәsi istәnilәn ölkәnin bank sektorunun 
kövrәkliyinә dәlalәt edir. İqtisadi risklәr nәzәrә alınaraq bankların böhrana qarşı kövrәkliyini ölçәn 
BSKİ indeksinin düsturu aşağıdakı kimidir:  

Burada,  

BSF3 - bank sektorunun kövrәklik indeksi, mütlәq ifadәdә; 

LCPS – özәl sektora kreditlәr, mütlәq ifadәdә;  

LFL – xarici borc üzrә öhdәliklәr, mütlәq ifadәdә;  

LDEP – әhalinin әmanәtlәri, mütlәq ifadәdә;  

CPS – özәl sektora kreditlәrin illik dәyişmәsi, %;  

FL – xarici borc üzrә öhdәliklәrin illik dәyişmәsi,%; 

DEP – әhalinin әmanәtlәri göstәricilәrin illik dәyişmәsi, %; 

μ vә σ – göstәricilәrin müvafiq olaraq orta riyazi qiymәti vә standart kәnarlaşmasıdır. 

(2), (3) vә (4) düstürlarında indikatorlar 12 aylıq nisbi (faiz) dәyişmә ilә  göstәrilir. 12 aylıq 
faiz dәyişmәsinin   istifadәsi hesablama zamanı bir sıra mәnfi tәsirlәrdәn kәnarlaşmaq imkanı verir:  

   mövsümi yayınmaların qeyri-adekvat tәsirlәrinin kәnarlaşdırılması;  

   aylıq dәyişmәnin istifadә edilmәsi halında yarana bilәcәk sәhv interpretasiyalardan 
uzaqlaşmaq. Belә ki, bank böhranları orta vә uzunmüddәtli proseslәr nәticәsindә yaranır 
vә dәyişәnlәrin aylıq dәyişmәsinin hәr hansı bir siqnal verә bilmәsi ehtimalı azdır.  
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BSKİ indeksi bank sistemindәki yüksәlmә vә enmә dövrlәrini müşahidә etmәk üçün istifadә 
olunur. Onun müәyyәn olunmuş dövr üçün orta qiymәti 0-a bәrabәrdir. BSKİ-nin 0-dan әhәmiyyәtli 
dәrәcәdә kәnarlaşması baş vermәyәnәdәk  bank sistemindә qısamüddәtli dövr üçün hәr hansı bir 
böhranın baş verәcәyi ehtimal olunmur. Kövrәklik indeksindә baş verәn enmәlәr heç dә hәmişә 
bank sistemindә böhranın baş vermәsi demәk deyil.   Bu sәbәbdәn indeks üçün orta vә yüksәk 
kövrәklik hәddlәri müәyyәn olunmuşdur. BSKİ-nin:  

   (-0.5; 0) intervalında dәyişmәsi bank sistemi orta kövrәklik;  

   (0; 0,5) intervalında dәyişmәsi bank sisteminin yüksәk artım tempi ilә inkişaf etmәsi vә 
potensial risklәrin akkumulyasiyası;  

   [0.5;  vә  yuxarı)  intervalında  dәyişmәsi  bank  sistemindә  hәrarәtlәnmә  vә  köpüklәrin 
yaranması;  

   [-0.5;  vә aşağı) intervalında dәyişmәsi  yüksәk  kövrәklik  vә risklәrin  reallaşmasının 
ehtimalının yüksәk olması demәkdir.  

2.4. Bank sektorunun maliyyә dayanıqlığı indeksi 

Bank sektorunun maliyyә dayanıqlığı indeksi (BSMDİ) әsasında bank sektorunda 
monitorinqi aparılır (Центральный Банк Казахстана, 2008). İndeksin hesablanması üçün bank 
sisteminin cari vәziyyәtini әks etdirәn göstәricilәr istifadә olunur. Hesablama zamanı bank 
sisteminin daha çox hәssas olduğu risklәr nәzәrә alınır. İstifadә edilәn göstәricilәr aşağıda qeyd 
olunmuş qruplara bölünür:  

   Kapital  sәviyyәsini  әks  etdirәn  göstәricilәr  –  bank  kapitalının  adekvatlıq  sәviyyәsi.  
Kapital üzrә normativ tәlәblәrә riayәt olunması qiymәtlәndirilir;  

   Likvidlik risklәrini әks etdirәn göstәricilәr – müştәrilәr qarşısında cari öhdәliklәrin yerinә 
yetirilmәsi mәqsәdi ilә bankda likvid aktivlәrin sәviyyәsi qiymәtlәndirilir;  

   Rentabellik  göstәricilәri  –  rentabellik  göstәricilәrini  tәhlil  edәrәk  bankın  mәnfәәtliyi 
qiymәtlәndirilir;  

   Aktivlәrin keyfiyyәtini әks etdirәn göstәricilәr - bankın fәaliyyәtindә kreditlәşmә bankın 
әsas gәlir mәnbәyidir vә kredit portfelinin pislәşmәsi bankın sabit artımına mәnfi tәsir edir; 

   Bazar risklәri üzrә göstәricilәr – valyuta mәzәnnәsinin vә faiz dәrәcәlәrinin dәyişmәsinin 
tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi.  
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İndeksin  dәyişәnlәrinin  (simptomların)  tәsiri  standartlaşdırılma21    üsulu  ilә 
qiymәtlәndirilir. Hәr dәyişәn standartlaşdırıldıqdan sonra indeks әsasәn çәkisiz olaraq hesablanır 
(Acar, 2007).  

Göstәricilәrә  dair  kritik  hәddlәr  statistik  üsüllara  vә  beynәlxalq  tәcrübәyә  әsasәn 
müәyyәn olunur vә verilmiş limitlәrdәn kәnarlaşmalar risklәrin azalıb vә ya artmasını әks etdirir. 
Hәr qrup üzrә ümumilәşdirilmiş nәticә göstәricilәrin orta ölçülmüş qiymәti әsasında hesablanır. 
İndeks indikator qruplarının orta riyazi qiymәti kimi hesablanır.  

Ümumi indeks aşağıdakı intervallarda dәyişir:  

  (1; 1.5) intervalında – sabit;  

   [1.5; 2)  – normal (orta risk sәviyyәsi);  

   [2; 2.5) qәnaәtbәxş (risklәrin artımı müşahidә olunur);  

   [2.5; 3) - qәnaәtbәxş (risklәrin yüksәk sәviyyәdә olması müşahidә olunur);  

  [3; 3.5) - qeyri-sabit;  

   [3.5; vә yuxarı) bank sisteminin vәziyyәti tәhlükәli kimi qiymәtlәndirilir.  

3. Azәrbaycan üçün bank böhranı indekslәrinin qiymәtlәndirilmәsi

3.1. Azәrbaycan bank sisteminin kövrәklik indeksi (BSKİ) 

Tәdqiqat zamanı Azәrbaycan bank sistemi üçün BSKİ hesablanmış vә qiymәtlәndirmәlәr 
aparılmışdır (Şәkil 3). Qlobal böhranın tәsirlәrinin nәzәrә almaq mәqsәdi ilә indeksin 
qiymәtlәndirmәsi  2007-ci  ilin  әvvәllәrindәn  aparılmışdır.  İndeksin  qurulması  zamanı 
Azәrbaycan bank sisteminin aktivlәrinin 75%-ni tәşkil edәn bankların göstәricilәrindәn istifadә 
edilmişdir.  

21Standartlaşdırma - hәr bir dәyişәnin orta qiymәtindәn fәrqinin dәyişmәlәrin standart kәnarlaşmasına bölünmәsi ilә hesablanır. 

Şәkil 3. Azәrbaycan bank sisteminin kövrәklik indeksi  
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Mәnbә: müәlliflәr tәrәfindәn hazırlanmışdır.  

Qiymәtlәndirilmiş BSKİ әsasәn Azәrbaycan bank sisteminin inkişafını 5 fazaya  bölmәk 
mümkündür:  

I faza - Yüksәk templi inkişaf vә risk potensialının formalaşması; 
II faza - Orta sәviyyәli templә inkişaf vә potensial risklәrin yenidәn 

qiymәtlәndirilmәsi;  
III faza – Qlobal böhranın banklara psixoloji tәsiri, xarici borclanmanın 

mәhdudlaşması vә banklar tәrәfindәn inkişaf strategiyalarının yenidәn nәzәrdәn keçirilmәsi; IV 
faza - Risklәrin  çevik  tәnzimlәnmәsi; V faza -Maliyyә dayanıqlığı.  

I-ci fazada (2007-ci il vә әvvәlki dövrlәr) Azәrbaycan iqtisadiyyatı yüksәk templә inkişaf 
etmiş,  hәm neft, hәm dә qeyri-neft sektorunda ikirәqәmli artım templәri müşahidә olunmuşdur. 
Ölkәnin xarici mövqeyi yaxşılaşmış, tәdiyyә balansının cari hesabında profisit yaranmışdır. 
Әhalinin pul gәlirlәri vә mәşğulluq sәviyyәsindә dә әhәmiyyәtli artım müşahidә olunmuşdur.  

Sürәtlә inkişaf edәn iqtisadiyyat bank sektorunun maliyyә vasitәçiliyinin genişlәnmәsinә, 
bank xidmәtlәrinә çıxış imkanlarının vә xidmәtlәrdәn istifadәnin artmasına imkan vermişdir. Bu 
illәrdә bank sektorunun daxili vә xarici resurs bazası artmış, iqtisadiyyatın real sektorunun 
kreditlәşmәsindә yüksәk artım templәri müşahidә olunmuşdur. 2007-ci ilin sonlarından başlayaraq 
isә banklar potensial risklәrdәn uzaqlaşmaq mövqeyinә üstünlük vermәyә başladılar.  

II-ci  fazada,  artıq  2008-ci  ilin  әvvәllәrindәn  dünya  maliyyә  bazarlarında  baş  vermiş 
böhran dünyada investorların “risk iştahasının” dәyişmәsinә  sәbәb olmuşdur. Bu şәraitdә  xarici 
mәnbәlәrdәn vәsaitlәrin cәlb edilmәsi imkanları mәhdudlaşmışdır. Bu, banklarda 
yenidәnmaliyyәlәşdirmә vә likvidlik risklәrini aktuallaşdırmışdır. Nәticәdә bank sistemi risklәri 
yenidәn qiymәtlәndirmiş vә orta sәviyyәli templә inkişaf zonasına daxil olmuşdur.  

III-cü fazada, bankların qlobal böhrandan psixoloji tәsirlәnmә prosesi ilә xarakterizә olunur. 
Bu dövrdә kredit portfelinin artımında yumşalma olsa da, kredit portfelindә ciddi mәnfi 
dәyişikliklәr  baş  vermәmiş  vә  indeks  kritik  hәddi  (-0,5)  aşmamışdır.  Burada  Azәrbaycan 
Mәrkәzi Bankı (AMB) tәrәfindәn hәyata keçirilәn prudensial siyasәtin xüsusi rolunu qeyd etmәk 
lazımdır.  

Qlobal böhranın iqtisadiyyata vә bank sisteminә mәnfi tәsirlәrini yumşaltmaq üçün AMB 
uçot dәrәcәsini vә mәcburi ehtiyat normasını azaltmış, bankların xarici öhdәliklәrini mәcburi 



12 

ehtiyat normasından azad etmişdir. Nәticәdә әhalinin banklara  etimadı qorunub saxlanılmış vә 
kredit portfelinin keyfiyyәtin pislәşmәsi müşahidә olunmamışdır. Banklar bu dövrdә yeni inkişaf 
strategiyalarını nәzәrdәn keçirmiş vә artım templәrini bәrpa etmәyә başlamışlar.  

IV-cü fazada, banklar әsas sәylәrini AMB-in hәyata keçirdiyi tәdbirlәr vә tövsiyyәlәri 
әsasında    risklәrin  çevik  tәnzimlәnmәsinә vә  potensial  risklәrә  qarşı  maliyyә  buferinin 
möhkәmlәndirilmәsinә yönәltmişlәr. III-cü vә IV-cü fazada mümkün  itkilәr üzrә  bankların 
maliyyә  ehtiyatlanması  artırılmış, AMB tәrәfindәn sistem әhәmiyyәtli  vә  ayrı-ayrı  banklar üzrә 
fәrdi  stabillәşdirmә  proqramları  hazırlanmış vә uğurla hәyata keçirilmişdir.  

V-ci fazada, qlobal böhran fonunda bank  sistemi  yüksәk maliyyә dayanıqlılığı nümayiş 
etdirәrәk öz inkişafını davam etdirmişdir. Artıq bu dövrdә bank sektorunun  likvidlik  vә kapital 
adekvatlığı göstәricilәri  tәlәb olunan normanı üstәlәmişdir.  Bank  aktivlәri, iqtisadiyyata kredit 
qoyuluşları vә әhalinin әmanәtlәrinin artım templәrindә yüksәlmә müşahidә olunmuşdur.  

Belәliklә, BSKİ göstәrir ki, qlobal böhranın pik dövründә belә, Azәrbaycan banklarının 
kövrәkliyi qәbul olunmuş normalar çәrçivәsindә olmuşdur.  

3.2. Azәrbaycan bank sisteminin maliyyә dayanıqlılığı indeksi (BSMDİ) 

Tәdqiqat zamanı Azәrbaycan bank sistemi üçün hesablanan ikinci indeks BSMDİ-dir. 
Şәkil 4-dәn göründüyü kimi, qlobal böhran dövründә indeks 1.5-2.0 arasında olmuşdur. İndeksin 
2.0 hәddini aşması baş versә idi belә, bank sisteminin maliyyә dayanıqlılığı yenә dә qәnaәtbәxş 
olardı, baxmyaraq ki, bu zaman potensial risklәr artmış hesab olunur.  Belәliklә, bu indeks qlobal 
böhran zamanı Azәrbaycan  bank  sisteminin dayanıqlı olmasını nümayiş etdirir.  
Şәkil 4. Azәrbaycanda bank sistemi maliyyә dayanıqlığı indeksinin dinamikası  

Mәnbә: müәlliflәr tәrәfindәn hazırlanmışdır.  
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4. Nәticә
Tәdqiqat zamanı Azәrbaycan bank sisteminin inkişaf mәrhәlәlәrinә ayrı-ayrılıqda 

baxılmış, risklәri qiymәtlәndirmәk üçün BSMDİ vә BSKİ hesablanmış vә qiymәtlәndirmәlәr 
aparılmışdır.  

Qiymәtlәndirmә göstәrmişdir ki, qlobal böhran dövründә Azәrbaycan bankları kifayәt 
qәdәr maliyyә buferinә vә risklәrini absorbsiya etmәk qabliyyәtindә olmuşlar. Burada Mәrkәzi  
Bankın preventiv prudensial siyasәti mühüm rol oynamışdır.  
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