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Xülasə. Tədqiqatın məqsədi son zamanlar bank sektorunda aktual məsələ 

olan bankların qarĢılaĢdığı risklər və onların qarĢısıının alınması 

tədbirləridir. AraĢdırma zamanı bankların riskə həssas tərəfləri müəyyən 

edilmiĢ və təhlil olunmuĢdur.  
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Abstract. The aim of the study is to identify the 

risks faced by banks, and measures to prevent 

them. The risk sensitive aspects of the banks were 

identified and analyzed. 
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Резюме. Целью исследования являются риски, 

с которыми сталкиваются банки и меры их 

предотвращения. Выявлены  и проанализиро-

ваны аспекты банков, которые более чувстви-
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Son illərin maliyyə böhranından sonra əsas diqqət bank sektorunda risklərin idarə 

olunmasına yönəldilmiĢdir. Ümumiyyətlə bank sektorunda risklərlə mübarizə - gəlir əldə 

etmək, qarĢılaĢa bilinəcək maliyyə itkilərindən qaçmaq üçün əlveriĢli strategiyadır. Bankçılıq 

daim intensiv rəqabətlə xarakterizə olunur. Belə ki, daim yeni məhsullar və xidmətlər təklif 

edən bankar öz risklərini yaxĢı tanımalı və onların qarĢısını almalıdır. 

Risk anlayışı.  Risk mənfəətin azalması və ya itirilməsi kimi maliyyə nəticələri olan 

planlaĢdırılmamıĢ bir hadisə kimi təsvir edilir. Ticarət fəaliyyətlərinin gələcəyinin qeyri-

müəyyən və gözlənilməz olması səbəbindən gəlir gətirən və ya itkiyə səbəb olan hər bir 

fəaliyyət riskli təklif adlandırıla bilər.  BaĢqa sözlə, risk nəticənin qeyri-müəyyənliyi kimi 

müəyyən edilə bilər. 

Risk "məlum və ya ən yaxĢı qiymətləndirilə bilən və buna görə də sığortalanan 

müəyyən bir nəticənin arzuolunmaz bir Ģəkildə ortaya çıxma ehtimalının olduğu bir 

vəziyyətdir". Risk zərər və ya ziyanın baĢvermə və ya verməmə ehtimalının mövcudluğunu 

ifadə edir.   

Risklər gözlənilən məqsəd və ya gözləntilərlə bağlı mənfi nəticələrə gətirib çıxaran 

qeyri-müəyyənliklər kimi izah oluna bilər. 
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Ən sadə formada desək, risk zərər ehtimalı kimi dəyərləndirilir. Bu zərər maliyyə itkisi 

də ola bilər, nüfuza/imicə dəyən zərər də.  

Risk və qeyri-müəyyənlik ifadələri çox vaxt sinonim kimi iĢlənsə də, bu ikisi arasında 

fərq var. Qeyri-müəyyənlik qərar qəbul edənin müəyyən bir hadisənin bütün mümkün 

nəticələrini bildiyi halda, bu nəticələrin ehtimalları ilə bağlı təsəvvürünün olmaması 

vəziyyətidir. Risk isə, əksinə, qərar qəbul edənin müxtəlif nəticələrin ehtimallarını bilməsi 

vəziyyətidir. Bir sözlə, risk ölçülə bilən qeyri-müəyyənlikdir. Banklarda risklərin aĢağıdakı 

növlərinə rast gəlmək olar: 

Likvidlik riski. Bankların likvidlik riski uzunmüddətli aktivlərin qısamüddətli 

öhdəliklər ilə maliyyələĢdirilməsindən yaranır, beləliklə borc öhdəliklərinin yenidən 

kreditləĢmə və ya yenidən maliyyələĢdirmə riskinə məruz qalmasıdır. Bununla yanaĢı, 

likvidlik riski müəssisənin ödəmə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi və ya bunu yalnız 

həddindən artıq yüksək məsrəflərlə borc almaqla və ya aktivlərini çox aĢağı qiymətlərlə 

satmaqla həyata keçirməsinin mümkünlüyüdür. Banklarda likvidlik riski aĢağıdakı kimi 

təsnifləĢdirilir. 

(a) Maliyyələşdirmə riski: MaliyyələĢdirmə üzrə likvidlik riski pul vəsaitlərinin 

hərəkəti ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün vəsaitlərin əldə edilə bilməməsi kimi 

müəyyən edilir. Banklar üçün maliyyələĢdirmə üzrə likvidlik riski çox vacibdir. Bu, 

əmanətlərin gözlənilmədən çıxarılması bərpa (topdan və pərakəndə) olunmaması səbəbindən 

xalis pul axınlarının dəyiĢdirilməsinin zəruriliyindən yaranır.  

(b) Vaxt riski: Vaxt riski pul vəsaitlərinin gözlənilən daxilolmalarının əldə 

olunmamasını kompensasiya etmək ehtiyacından, yəni dövriyyə aktivlərinin qeyri-dövriyyə 

aktivlərinə çevrilməsindən yaranır.  

(c) Geri çağırma riski: Geri çağırma riski Ģərti öhdəliklərin kristalizasiyası səbəbindən 

ortaya çıxır. Bu risk həmçinin, bankın gəlirli biznes imkanları yaranan zaman bu imkanları 

əldə edə bilmədikdə də yarana bilər.  

Faiz dərəcəsi riski.  Faiz dərəcəsi riski faiz dərəcələrində dəyiĢikliklər səbəbindən bir 

təĢkilatın xalis faiz marjasının və ya kapitalın bazar dəyərinin təsirə məruz qalmasından 

yaranır. BaĢqa sözlə, faiz dərəcəsinin dəyiĢməsi səbəbindən Xalis Faiz Gəlirinə (XFG)  mənfi 

təsir riski də faiz dərəcəsi riski adlandırıla bilər. Bu, bankın maliyyə vəziyyətinin faiz 

dərəcələrindəki mənfi dəyiĢikliklərin təsirinə məruz qalmasıdır.  

Faiz dərəcəsi riski iki üsulla nəzərdən keçirilə bilər – riskin bankın gəlirlərinə olan 

təsiri və ya bankın aktiv və passivlərinin iqtisadi dəyərinə, o cümlədən balansdankənar 

hesabatın vəziyyətinə olan təsiri. Faiz dərəcəsi riski müxtəlif formalarda ola bilər. Faiz 

dərəcəsi riskinin növləri aĢağıdakılardır: 

(a) Boşluq və ya uyğunsuzluq riski: BoĢluq və ya uyğunsuzluq riski aktiv və ya 

passivlərin, eləcə də müxtəlif nominal dəyəri, ödəmə müddəti və ya yenidən qiymətləndirmə 

tarixləri olan balansdankənar hesabat maddələrinin saxlanılması nəticəsində yaranır və bazar 

faiz dərəcələrinin səviyyəsində gözlənilməz dəyiĢikliklərə səbəb olur.  
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(b) Gəlirlilik əyrisi riski: Banklar dəyiĢkən faiz dərəcələri nümunələrində müxtəlif 

müqayisə yolları ilə (məsələn, xəzinə istiqrazlarından əldə olunan gəlirlər, sabit depozit 

dərəcələri, qiymətli kağızlar bazarının dərəcələri,  MIBOR və s.) aktivləri və öhdəlikləri üçün 

qiymət təyin edə bilər. Banklar aktiv və öhdəliklərini qiymətləndirmək üçün müxtəlif 

vaxtlarda iki fərqli alətdən istifadə edərsə, o zaman gəlirlilik əyrisində paralel Ģəkildə həyata 

keçirilməyən və nisbətən tez-tez baĢ verən hər hansı bir hərəkət xalis faiz gəlirinə təsir edir. 

Bu səbəbdən, banklar gəlirlilik əyrisi üzrə hərəkəti və bu hərəkətın portfel dəyərləri və gəlirə 

olan təsirini qiymətləndirməlidir.  

Nümunə olaraq 91 günlük xəzinə istiqrazları ilə bağlı faiz dərəcəsində müəyyən edilən 

öhdəliyin 364 günlük xəzinə istiqrazı ilə əlaqəli aktivi maliyyələĢdirməsini göstərmək olar. 

Artan faiz dərəcəsi nümunəsində həm 91 gün, həm də 364 günlük xəzinə istiqrazları yüksələ 

bilər, lakin bu artım xalis faiz dərəcəsində dəyiĢiklik yaradaraq gəlirlilik əyrisinin paralel 

olmayan hərəkətinə görə eyni dərəcədə olmaya bilər.  

(c) Bazis Risklər: Bazis risklər - müxtəlif aktivlər, öhdəliklər və balansdankənar 

malların faiz dərəcəsinin fərqli ölçüdə dəyiĢə biləcəyi zamanlarda yarana biləcək risklərdir. 

Məsələn, artan faiz dərəcəsi nümunəsində aktivin faiz dərəcəsi müvafiq öhdəlik üzrə faiz 

dərəcəsindən fərqli olaraq müxtəlif ölçüdə qalxa bilər və bununla da xalis faiz gəlirində 

dəyiĢiklik yaranar.  

Bazis risklərin dərəcəsi kompleks öhdəliklərdən kompleks aktivlər formalaĢdıran 

banklar ilə münasibətdə olduqca yüksəkdir. Hindistanın kredit portfeli kompleks öhdəliklər 

portfelindən maliyyələĢdirilir və xeyli dərəcədə bazis risklərə məruz qalır. Bazis risklər 

dəyiĢkən faiz dərəcəsi ilə bağlı nümunələrdə açıq-aĢkar nəzərə çarpır. Bazar dəyəri üzrə faiz 

dərəcəsində dəyiĢikliklər xalis faiz gəlirinin artmasına səbəb olursa, banklar əlveriĢli 

dəyiĢiklik yaĢamıĢ hesab olunur, əgər faiz dərəcəsi üzrə hərəkət xalis faiz gəlirinin azalmasına 

səbəb olursa, bankların əleyhinə dəyiĢiklik baĢ vermiĢ sayılır. 

(d) Daxili Seçim Riski: Bazar dəyəri üzrə faiz dərəcələrində baĢ verən ciddi 

dəyiĢikliklər nağd kredit - borc kreditlərinin əvvəlcədən ödənilməsi, müddətli kreditlər və 

istiqrazlar, borclar üzrə "alıĢ-satıĢ" variantının tətbiq edilməsi və yaxud müddətli depozitlərin 

vaxtından əvvəl götürülməsi səbəbindən bankın gəlirliliyini risk altına ata bilər. Daxili seçim 

riski dəyiĢkən vəziyyətlərdə yaĢanır və  bu hala Hindistanda rast gəlinir. Faiz dərəcəsində 

dəyiĢikliklərin ölçüsü nə qədər sürətli və yüksək olarsa, bankların xalis faiz gəlirləri üzrə 

daxili seçim riskləri o qədər böyük olar. Bu da proqnozlaĢdırılan pul vəsaitləri və bankın 

gəlirlərinin azalması ilə nəticələnir.  

(e) Təkrar investisiya üzrə risklər: Təkrar investisiya üzrə risklər gələcək pul 

axınlarının təkrar investisiyaya qoyula biləcəyi faiz dərəcəsi ilə əlaqədar qeyri-müəyyən 

vəziyyətlərdən qaynaqlanan risklərdir. Pul vəsaitlərinin axınında, baĢqa sözlə desək, mədaxil 

və məxariclərdə hər hansı bir uyğunsuzluğa görə banklar xalis faiz dərəcəsində dəyiĢikliklərlə 
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üzləĢir. Çünki kreditlər üzrə bazar dəyərindən əldə olunan və depozitlər üzrə ödənilməli faiz 

dərəcəsi müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkət edir.  

(f) Xalis faiz dərəcəsi üzrə risklər: Xalis faiz dərəcəsi üzrə risklər bazar dəyəri üzrə 

faiz dərəcələrinin aĢağı yönəldiyi və bankların öhdəliklərdən daha çox qazanclı aktivlərə sahib 

olduğu hallarda meydana çıxır. Belə banklar xalis investisiya gəlirinin azalması ilə üzləĢir, 

çünki bazar dəyəri üzrə faiz dərəcəsi aĢağı düĢür və xalis investisiya gəliri faiz dərəcəsi 

qalxdıqca artır. Bu da bankın gəlirləri və ya bankların aktivlər üzrə iqtisadi dəyərləri, 

öhdəliklər və balansdankənar ödəniĢlərə təsir edir.  

Bazar Riski. Əməliyyatları ləğv etmək üçün tələb olunan dövr ərzində bazarda 

canlanmaya görə ticarət portfelinin cari bazar dəyərində mənfi yayınmalarla bağlı yaranan 

risk Bazar Riski adlanır. Bu risk faiz dərəcələri alətləri, səhmlər, əmtəələr və valyutaların 

bazar qiymətlərində əlveriĢli olmayan yayınmalar və ya bazar qiymətlərindəki dəyiĢiklik 

nəticəsində baĢ verir. Bu, həmdə Qiymət Riski də adlanır. 

Qiymət riski məhsulların elan edilmiĢ istifadə müddətinin bitməsindən əvvəl satıldığı 

zamanlarda meydana çıxır. Maliyyə bazarında istiqrazların qiymətləri və gəlirləri tərs 

mütənasibdir. Qiymət riski faiz dərəcələrində qısamüddətli hərəkətlərdən faydalanmaq üçün 

yaradılan ticarət portfeli ilə sıx əlaqəlidir. Bazar riski termini aĢağıdakı hallara Ģamil olunur: 

(I) Daxili gəlirlilik faizinin faiz dərəcəsi alətlərinə təsir edən hissəsi, (II) bankın ticarət 

portfelində saxlanılan bütün digər aktivlər-portfel üçün qiymətləndirmə ilə bağlı risklər və 

(III) Xarici Valyuta üzrı Risklər.  

(a) Foreks Riski: Foreks riski ayrıca xarici valyutada həm cari və ya təcili kurslar və 

yaxud hər ikisinin kombinasiyası üçün risk altında olan investisiyalar olduğu müddətdə yanlıĢ 

həyata keçirilən məzənnə hərəkətləri nəticəsində bankın məruz qala biləcəyi risklər hesab 

olunur.  

(b) Bazar Likvidliyi Riski: Bank cari bazar dəyəri üzrə müəyyən alətlər üçün böyük 

əqdlər bağlamaq imkanına malik olmayanda bazar likvidliyi riski meydana çıxır.  

Defolt və ya Kredit Riski. Kredit riski sadə dildə borclu və ya kontragentin 

razılaĢdırılmıĢ Ģərtlərə uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi kimi qəbul olunur. 

BaĢqa sözlə desək, kredit riski faiz dərəcəsi və ya əsas məbləğ və yaxud hər ikisinin vəd 

verildiyi kimi ödənilməməsi riski kimi qəbul edilərək standartlardan aĢağı olan aktivlərin 

nisbətini nəzərə alaraq hesablanır. Kredit riski bütün kreditorlar tərəfindən ödənilməlidir və 

həddindən artıq olduqda ciddi problemlərə səbəb olur. Kreditlər əksər banklar üçün ən böyük 

və ən aĢkar kredit riski mənbəyidir. Bu, ən ciddi riskdir, xüsusilə Hindistan nümunəsində 

bankçılıq sisteminin passiv aktivlərinin səviyyəsi olduqca yüksəkdir. Ġndoneziya, Malayziya, 

Cənubi Koreya və Taylandın maliyyə sisteminin ümumi aktivlərinin 30%-dən çoxunda passiv 

(fəaliyyətsiz) aktivlərin artması səbəbindən yaranan Asiya maliyyə böhranı kredit riskinin 

idarə olunmasının əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. 

Kredit riskinin iki variantı mövcuddur : 
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(a) Kontragent üçün risklər: Bu, Kredit Riskinin bir variantıdır və kontragentin 

imtinası və ya fəaliyyət qabiliyyətinin itməsi nəticəsində ticarət tərəfdaĢlarının fəaliyyətsizliyi 

ilə əlaqəlidir. Kontragentin riski adətən standart kredit riskindən daha çox ticarət ilə əlaqəli 

keçici maliyyə riski kimi qiymətləndirilir.  

(b) Ölkə Riski: Bu da kredit riskinin bir növüdür və ölkə tərəfindən tətbiq olunan 

məhdudiyyətlər nəticəsində borcalan və ya kontragentin fəaliyyətsizliyi zamanı yaranır. 

Burada fəaliyyətsizliyin səbəbi borcalan və ya kontragentin nəzarəti altında olmayan xarici 

amillərdir.  

Kredit Riski - həm xarici, həm də daxili amillərdən asılıdır. Daxili faktorlara 

aĢağıdakılar daxildir: 

1. Kredit siyasəti və kredit portfelinin idarəçiliyində mövcud olan çatıĢmazlıqlar; 

2. Kredit verməmiĢdən əvvəl borcalanın maliyyə vəziyyətini qiymətləndirməklə bağlı 

nöqsanlar; 

3. Girovlardan izafi asılılıq;  

4. Postsanksiya fəaliyyətlərində bankın uğursuzluğu və s.  

Əsas xarici amillərə daxildir : 

1. Ġqtisadi vəziyyət; 

2. Malın qiyməti, xarici valyuta məzənnələri, faiz dərəcələri və s. göstəricilərdə enib-

qalxmalar. 

Kredit riskindən qaçmaq mümkün deyil, lakin riskləri azaldan müxtəlif prosesləri 

tətbiq etməklə tənzimləmək lazımdır: 

1. Banklar borcalanın borc öhdəliyini təsdiq etməzdən qabaq kredit vermək qabiliyyətini 

qiymətləndirməlidir, yəni borcalanın kredit reytinqinin (kredit ödəmək qabiliyyəti) 

qiymətləndirilməsi əvvəlcədən həyata keçirilməlidir. Kredit reytinqi kredit riskini 

qiymətləndirmək üçün əsas vasitədir və eyni zamanda kreditin qiymətləndirilməsini 

sadələĢdirir.  

Banklar bütün investisiya imkanları üzrə mütəmadi qiymətləndirmə və reytinq sistemi 

tətbiq etməklə kredit riskini azalda bilər, çünki bu zaman hesabla bağlı spesifik zəif cəhətlər 

barədə mühüm məlumatlar daxil ola bilər.  

2. Banklar kreditin müxtəlif aspektlərinə (cari likvidliyin müqayisəli təhlili nisbəti, borc 

öhdəliklərinin nisbəti, borcun ödənilməsi nisbəti, gəlirlilik nisbəti və s.) prudensial 

məhdudiyyətlər tətbiq etməlidir.  

3. Tək və ya qrup borcalan üçün maksimum hədd tətbiq olunmalıdır.  

4. Çox xüsusi hallar üçün dəyiĢikliklərə uyğunlaĢmaq ilə bağlı Ģərtlər olmalıdır.  

5. Əməliyyat heyəti kreditlə bağlı icazə prosesinin bütün mərhələləri barədə məlumatlı 

olmalıdır - qiymətləndirmə, ödəniĢ, postsanksiya fəaliyyətlərinə baxıĢ keçirilməsi və 

yenilənməsi də həmçinin kredit riskinin öhdəsindən gəlmək üçün faydalı olmalıdır.  
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Əməliyyat Riski. Bank nəzarəti üzrə Bazel komitəsi əməliyyat risklərini "qeyri-

qənaətbəxĢ və ya uğursuz olan daxili proseslər, insanlar, sistemlər və ya xarici hadisələr 

nəticəsində yaranan zərər riski" kimi müəyyən etmiĢdir. Beləliklə, əməliyyat itkiləri üç əsas 

sinif, xüsusilə insanlar, proseslər və sistemlərə görə baĢ verir.  

AĢağıdakı səbəblərə görə əməliyyat risklərinə nəzarət etmək banklar üçün çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlamıĢdır: 

1. Bankçılıq və maliyyə xidmətlərinin göstərilməsində yüksək avtomatlaĢdırma səviyyəsi; 

2. Qlobal maliyyə əlaqələrinin artması; 

Yuxarıda qeyd olunan səbəblərə görə əməliyyat risklərinin miqyası çox böyükdür. Ən 

geniĢ yayılmıĢ iki əməliyyat riski barədə  məlumat belədir: 

(a) Əməliyyat Riski: Əməliyyat riskləri daxili və xarici fırıldaqçılıq, uğursuzluğa 

düçar olmuĢ biznes prosesləri, biznesin davamlılığını qoruya bilməmək və məlumatları idarə 

edə bilməmək kimi amillərdən qaynaqlanan risklərdir.  

(b) Uyğunluq Riski: Uyğunluq riski dedikdə hər hansı və ya bütün qüvvədə olan 

qanunlar, reqlamentlər, davranıĢ qaydaları və etik normalara əməl etməmək nəticəsində 

bankın məruz qaldığı hüquqi və ya tənzimləyici sanksiyalar, maliyyə itkiləri və ya nüfuza 

zərər gəlməsi kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, həmçinin bütünlük (tamlıq) riski də adlanır, 

çünki bankın nüfuzu onun bütünlük və ədalət prinsiplərinə riayət etməsi ilə sıx əlaqəlidir.  

Digər risklər. Yuxarıda göstərilən risklər ilə yanaĢı Bankların öz biznes əməliyyatları 

zamanı qarĢılaĢdıqları digər risklərə aĢağıdakılar daxildir: 

(a) Strateji Risklər: Strateji Risklər bizneslə bağlı səhv qərarlar, qərarların düzgün 

tətbiq edilməməsi və ya sənaye dəyiĢikliklərinə cavab verməməsi nəticəsində yaranan 

risklərdir. Bu risk bir təĢkilatın strateji məqsədləri, bu məqsədlərə nail olmaq üçün 

hazırlanmıĢ biznes strategiyaları, bu məqsədlərə yönəldilmiĢ resurslar üzrə iĢin icra 

keyfiyyətindən asılıdır.  

(b) Nüfuz (reputasiya) riski: Nüfuz (reputasiya) riski mənfi ictimai rəydən irəli gələn 

risklərdir. Bu risklər nəticəsində təĢkilat məhkəmə davası, maliyyə itkisi və ya müĢtərilərinin 

azalması halları ilə üzləĢə bilər.  

Nəticə.  Banklar öz fəaliyyətləri sahəsində daim müxtəlif risklərlə qarĢılaĢırlar.  

Məqalənin məqsədi bankların qarĢılaĢa biləcəyi riskləri əvvəlcədən müəyyən etmək və onların 

yumĢaldılmasına nail olmaqdır. AraĢdırma zamanı banklarda risklərin növləri və formaları 

təhlil edilmiĢdir. 
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