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Bu gün Risklərin İdarə Edilməsi sahəsində qeyri-müəyyən maliyyə ortamında dəyişən müştəri 

gözləntilərini qarşılamaq, həmçinin devalivasiya praktikası dönəmində xarici və daxili şoklara 

dayanıqlılığı təmin etmək üçün daha dözümlü və inkişaf etmiş yanaşmalardan istifadə etmək 

zərurəti yaranmışdır. 

Kapitalın adekvatlıq və likvidlik əmsallarını lazım olan səviyyədə saxlamaq aktivlərin keyfiyyətinin 

və risk profilinin inkişafına səbəb olur. 

Ehtiyac, istək və tələb prizmasından yanaşaraq, müştərilərin maliyyə imkanlarına uyğun tələb-

istək-ehtiyaclarını qarşılacayacaq təkliflər etmək gələcək risklərinin qarşısını almağa kömək edir. 

2015-ci ildə baş vermiş devalivasiyalar kredit portflinin keyfiyyətinin aşağı düşməsi, birinci 

devalivasiyadan sonra depozit portfelində dollarlaşmanın artması, ikinci devalivasiyadan sonra isə 

ümümilikdə müştərilərin banka inamının azalması bankları bir çox risklər qarşısında qoymuşdur və 

bankaların risk götürmə qabiliyyətinin gücləndirilməsi zərurətini yaratmışdır. 

Kreditlər üzrə edilən restruktrizasiyalar, əmanətlərin tam sığortalanması, əmanətlərin 7 illik 

müddətə vergilərdən azad edilməsi kimi addımlar bank sektorunun müəyyən qədər 

stabilləşməsinə və default risklərinin qarşısının alınmasına səbəb olmuşdur. 

 

Risk nədir? 

 

 

• Risk - dəyər kəsb edən hər hansı bir əmlakın, vəsaitin, vaxtın və s. itirilməsi, gözlənilən və ya 

gözlənilməz hadisələrin baş verməsi nəticəsində yaranan zərərin bankın kapitalına mənfi təsir 

göstərməsi ehtimalıdır 



• Risk- Qəbul olunan qərarın məqbul və ya qeyri-məqbul nəticələnəcəyinin dəyər 

qiymətləndirilməsidir (Ritchie & Marshall, 1993) 

• Risk: 

- Vacibdir, 

- Qaçılmazdır, 

- Ehtimala əsaslanır  

 

Riskin mərhələləri 

• Riskin qəbul edilməsi: Kapitalın geri ödənilmə meyarlarını nəzərə alaraq bank kapitalı ilə yarana 

biləcək mümkün zərərin ödənilməsidir 

• Riskin minimum səviyyəyə endirilməsi: Müxtəlif tənzimləyici metodlarla risklərin azaldılmasıdır 

• Riskin ötürülməsi: Bankın riskli olaraq xarakterizə  

• edilən əməliyyatlarının bankdan kənar təşkilatlara ötürülməsidir 

• Riskdən qaçma: Riskli olaraq xarakterizə edilən əməliyyatların həyata keçirilməməsidir.  

 

Risk vs. qeyri-müəyyənlik 

• Risk hallarında nəticəni bilməsək  də, ancaq ehtimal var, 

        Q-müəyyənlikdə ehtimalları   bilmək mümkün deyil 

• Risk idarə edilə bilər,  

       Q-müəyyənlik idarə edilə bilməz 

• Riski başa düşmək və təsvir etmək mümkündür 

       Q-müəyyənliyin nəticələrini təsvir etmək mümkün deyil ( bir çox maliyyə krizislərinin nəticələri) (Frank 

Night, 1921) 

 

Risklərin idarə edilməsi sistemi aşağıdakılardır: 

 Risklərin müəyyənləşdirilməsi,  

 Analizi,  

 Ölçülməsi,  

 Qiymətləndirilməsi,  

 Mitiqasiyası, 

 Monitorinqi 

 Uçotunu göstərən prosesdir  

 



Bankda korporativ idarəetmə 

 

Bankda risklərin idarə edilməsi prosesi Mərkəzi Bankın “Banklarda risklərin idarə olunması haqqında 

Qaydalar”ına, bankın “Risklərin idarə edilməsi siyasəti”nə, Banklara nəzarət üzrə Bazel Komitəsinin 

müvafiq prinsiplərinə, habelə risklərin idarə edilməsi üzrə digər beynəlxalq standartların tələbləri 

əsasında təşkil olunmuşdur. 

• Bankın üzləşdiyi bütün risklərin münasib səviyyələrini, risk limitlərini təsdiq edən orqan- Müşahidə 

Şurası 

• Risklərin İdarə edilməsinə nəzarət üçün məsul orqan- İdarə Heyəti 

• Risk limitlərini müəyyən edən orqan, risklərin idarə edilməsi prosesinin effektivliyi haqqında 

Müşahidə Şurasına hesabat verən orqan- Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi 

• Risklərin düzgün idarəedilməsi sistemlərinin işlənməsinə nəzarət üçün məsul orqan- Daxili Audit 

Departamenti 

• Gündəlik olaraq, bankın fəaliyyətinin risk limitləri çərçivəsində və daxili qaydalara uyğun həyata 

keçirilməsinə nəzarət edən, hər bir əməliyyat bölməsinin üzləşdiyi bütün spesifik risklərin müəyyən 

edilməsini həyata keçirən orqan- Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti  

 

Risklərin idarə edilməsi üzrə qərarqəbuletmə sistemi aşağıdakı kimi bölünmüşdür: 

 

• Risklərin dəyişməsinin təhlili, risk siyasəti ilə bağlı, risk limitləri ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, 

risklər üzrə qərarlara nəzarətin təmin edilməsi, risklərin idarə edilməsi prosedurlarının 

qiymətləndirilməsi və yenidən baxılması, risklərin idarə edilməsi prosesinə əməliyyat dəstəyinin 

verilməsi, risklər üzrə müvafiq struktur vahidlərin və ya işçilərin müəyyənləşdirilməsi – Risklərin 

idarə edilməsi Komitəsi,  

• Bazar, faiz, likvidlik, valyuta riskləri –Aktiv və Passivlərin idarə edilməsi Komitəsi,  

• İT riskləri üzrə- İT Komitəsi 

• Kredit riskləri –Kredit Komitəsi,  

• Əməliyyat, hüquqi risklər – İdarə Heyəti,  

• Strateji və təşkilati risklər – Müşahidə Şurası  

 

Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili: 

Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili Azərbaycan Mərkəzi Bankının korporativ idarəetmə standartlarına 

əsasən aşağıdakı kimi müəyyən olunur 

 



 

 

 

Bankda risklərin azaldılması istiqamətində: 

 

• Risk iştahası müəyyən edilir;  

• Müəyyən limitlər təyin olunur; 

• Səlahiyyət bölgülərinin müəyyən olunur; 

• Hesabatlılıq və məlumatların açıqlanması sistemi müəyyən olunur; 

• Fövqəladə hallar zamanı tədbirlər kompleksi hazırlanır; 

• Departament, filiallar, şöbələr üzrə bankdaxili audit yoxlamaları aparılaraq tədbirlər planına əsasən 

riskli sahələr risk dərəcələri üzrə müəyyən olunur; 

• Monitorinqlər zamanı müəyyən olunmuş limit səviyyələrinin pozulması aşkarlanarsa, bank 

tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir və bu sahədəki risklər nəzarətdə saxlanılır; 

• Hər bir risk üzrə təhlillər aparılır və nəticələri barədə Bankın İdarə Heyətinə və Müşahidə Şurasına 

təqdim olunur;  

• Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydalara uyğun olaraq aktivlər və öhdəliklər üzrə ehtiyatlar 

yaradılır.  

 

 

LİMİT SİSTEMI 

Risklərin bəlli ölçülərdə məhdudlandırılması üzrə bankda hər bir əməliyyat ve səlahiyyətə görə limitlər 

müəyyənləşdirilməlidir. Limit sistemi- Bankın üzərinə götürdüyü risk səviyyələrinə görə müəyyən 

məhdudiyyətlərin qoyulması məqsədini daşıyır.  



Risk limitləri üzrə RİE Komitəsi təkliflər verir və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunur. Limit sistemi bir-

birini tamamlayan aşağıdakı siniflərə ayrılır:  

 

 

• Kredit limitləri: 

 

• Növünə görə maksimum kredit miqdarı, 

• Kreditlərin ümumi həcminin depozit həcminə nisbət, 

• Bir borclu və ya bir-biriylə əlaqəli borçlular qrupuna görə maksimum kredit miqdarı və bu cür kreditlərin 

cəmləşməsi, İri kreditlərə dair məhdudiyyətlər, 

• Coğrafi ərazilərə görə kreditlərin cəmləşməsi, 

• Kreditlərin valyuta növlərinə görə cəmləşməsi, 

• Bankın vəzifəli şəxslərinə verilən kreditin maksimum miqdarı və bu cür kreditlərin cəmləşməsi, 

• Borcluların vəziyyətinə görə kreditlərin cəmləşməsi, 

• Kreditlərin müəyyən sahələrdə cəmləşməsi, 

• Təminat növünə görə cəmləşməsi, 

• İpotekaya qoyulmuş əmlakın qiymətləndirmə limiti, 

• Təminatın bazar dəyərinin kredit miqdarına nisbəti, 

• Eyni ödəmə müddətləri olan kreditlərin cəmləşməsi, 

• Kreditləşdirmə qərarlarının qəbul edilməsində səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi 

 

• Əməliyyat limitləri: 

 

Fəaliyyət limitləri:

Banklar arası kredit və depozit üzrə limitlər

Likvidlik limitləri 

Kredit limitləri

Kassa limitləri

Əməliyyat limitləri:

• Məxaric müddətləri, 
• Köçürmə limitləri,

• Kassa limitləri,
• Müxbir hesablara görə limitlər,

• İnkassasiya limitləri,
• Konvertasiya limitləri

• Konvertasiya müddətləri,
• Digər əməliyyat limitləri, 

• Xəzinədar əməliyyatlarını təsdiq limitləri, 



 

Risk menecment alətləri: 

 

Risklərin idarə edilməsi prosesində, əsasən, aşağıdakı analitik metodlardan istifadə edilir: 

• “Boşluq təhlili (GAP Analysis)” metoduna əsasən faiz dərəcəsi riskinin və likvidlik riskinin təhlili; 

• “Riskə Məruz Dəyər” (VAR) modelinə əsasən, valyuta və kredit risklərinin təhlili; 

• “Stress-test hesabatı”-valyuta riskinin hesablanması və həssaslığının ölçülməsi; 

• “Maturity analysis”-aktiv və öhdəliklərin müddətlər üzrə təhlili; 

•  Portfelin ümumi statistik göstəriciləri əsasında məcmu risk səviyyəsinin təhlili metodu; 

• “Defolta məruz dəyər-(DR)” metoduna əsasən kredit riskinin hesablanması; 

• “Əsas indikator yanaşması və standartlaşdırılmış yanaşma” metodları ilə əməliyyat risklərinin 

hesablanması. 

• “Scoring & Grading” aləti vasitəsilə kredit risklərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi 

• “Risk Self-Control and Assessment-RCSA” sistemi əsasında Bankda olan və qarşılaşıla biləcək bütün 

əməliyyat riskləri təsnifləşdirilir və onların təsir dərəcəsi ölçülür və hansı əməliyyat riskinin bizə nə 

dərəcədə önəmli olduğu müəyyən edilir. Bundan sonra isə bu riskdən qaça bilmək üçün tədbirlər 

planı hazırlanır. 

• Riskə məruz portfel-PAR 

• Gözlənilən İtki (EL) və onun komponentləri:Probability of Default, Loss Given Default 

• Vintaj Təhlili 

• Ssenari analizi / “What-if?”(“Əgər ... baş versə?”) təhlili 

• Tranzisiya matrisləri  

• İstilik xəritələri 

• Təqib sisteminin təhlili. 

• Retrospektiv modelləşdirmə və proqnozlar  

• Ani likvidlik əmsalının hesablanması; 

• Likvidliyin örtülmə əmsalının hesablanması (LCR) 

 

VAT (Value at Risk) 

Hər bir risk meneger-i riskləri kəmiyyət və keyfiyyət baxımından ölçməyi bacarmalıdır. Keyfiyyət baxımından 

hər bir risk manageri bilməlidir ki, riskin səbəbləri nədir və max nəticələri nə ola bilər və hər hansı risk 

hadisəsi baş verərəsə, şirkətin fəaliyyətinə necə təsir edir. Kəmiyyət baxımından tarixi hadisələr və alətlər 

vasitəsilə riskin nə dərəcədə vacib olduğu ölçülür. Ən çox istifadə olunan alətlərdən biri Riskə Məruz Dəyər” 

(VAR) –dır. 

• VAR- mümkün zərərlərin statistik ölçüsüdür, ola biləcəklərin mümkün faiz göstəricisidir. 

• VAR- Normal bazar şərtlərində əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş mümkün olan zərər ölçüsüdür. 



• VAR üçün 3 yanaşma vardır: 

- Tarixi VAR- ən pisdən ən yaxşıya doğru tarixən olan qaytarılmış riskləri yenidən təşkil edib onların 

yenidən ola bilmə ehtimalını analiz etmək. 

- Variance-Covariance method- Qayıtmaların normal paylanması (normal distribution) fərziyyəsinə 

əsaslanır. 

- Monte-Karlo simulation- Gələcək üçün model hazırlamaq və çoxsaylı təkrarlara tətbiq etmək 

 

Risklərin İdarəedilməsi aşağıdakı risk növləri üzrə həyata keçirilir 

 

 

 

 

 

Bazar mühiti faktorlarının volatilliyi nəticəsində investisiya dəyərinin dəyişilməsi ehtimalıdır: 

 Kapital riski: Kapitalın və qiymətli kağızların qiymətində baş verən dəyişikliklər nəticəsində ortaya 

çıxan riskdir.  

 Faiz dərəcələri riski: Faiz dərəcələrinin mənfi istiqamətdə dəyişməsi ilə əlaqədar zərərin yaranması 

riskidir, 



 Valyuta (məzənnə) riski: Xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsiylə əlaqədar zərərin yaranması 

riskidir,  

 Məhsul (əmtəə riski): Bazarda məhsulun qiymətindəki dəyişikliklərlə əlaqədar ortaya çıxan riskdir. 

 Digər bazar riski (məs: derivativ risk)- digər 4 növ bazar riskindən yaranan riskdir. Bu risk hedging 

və spekulyasiya məqsədləri üçün istifadə edilən derivativ vasitələrə təsir göstərir 

  

Kapital riski 

• Kapital risk mənbəyi kapital portfelinə, eləcə də hecinq və spekulyasiya məqsədləri üçün istifadə 

edilən kapitalın törəmə alətlərinə təsir göstərir. 

• Qiymətli kağızların qiyməti bazardakı tələb-təklif və makroekonomik təsirlərdən asılı olaraq, dəyişə 

bilər 

• Kapital riskləri diversifikasiya yolu ilə azaldıla bilər,  

• Kapital risklərinin qarşısını almaq üçün səhm və İstiqrazların dəyərinin dəyişməsi, gəlirlik əyriləri və 

s. nəzərdən  keçirilir 

 

Faiz dərəcəsi riski 

Faiz riskinin əsas mənbələri sırasına aşağıda qeyd olunanlar daxil edilir: 

 

– sabit faiz dərəcəsi olan alətlər üzrə aktivlərin, passivlərin və balansdankənar tələb və öhdəliklərin 

ödənilməsi müddətlərinin üst-üstə düşməməsi; 

– dəyişən faiz dərəcəsi olan alətlər üzrə aktivlərin, passivlərin və balansdankənar tələb və 

öhdəliklərin ödənilməsi müddətlərinin üst-üstə düşməməsi (faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi riski); 

–Yerləşdirilən və cəlb olunan resurslar üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi dərəcəsinin üst-üstə 

düşməməsi;  

– faiz dərəcələrinin dəyişmə həcminin üst-üstə düşməməsi (bazar riski) 

 

 



Valyuta  riski: 

 Valyuta riski təsir edir: 

 -Beynəlxalq əməliyyatlar aparan müştərilərə 

 -Xarici valyutada olan aktiv, passiv və pulların hərəkətinə 

   Valyuta məzənnələri ilə faiz dərəcələri arasında aşağıdakı əlaqə vardır: 

• Adətən, zəif valyuta yüksək faiz dərəcəsinə malik olur və ya əksinə 

• Gələcək valyuta məzənnələri həmin valyutalarda olan faiz dərəcələri arasındakı fərqdən yaranır 

  

 

 

Bankda valyuta risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan istifadə edilir:  

• Bankın xarici valyutada aktiv və öhdəliklərin strukturunun təhlili; 

• Açıq valyuta mövqeyi (həm ümümi, həm də ayrı-ayrı valyutalar üzrə) requlyator tərəfindən müəyyən 

olunmuş müvafiq limitlər çərçivəsində saxlanılmasına gündəlik əsasda nəzarət; 

• Xarici valyutada likvidlik GAP-nın təhlili; 

• Hecinq alətlərinin (swap, opsion, forward, future) tətbiqi; 

• Valyutada olan borcların restrukturizasiyası; 

• Valyuta məzənnələrinin dəyişkənliyi, valyuta məzənnələri arasında asılılıq , valyutaların sərbəst 

konvertasiyası (likvidliyi); 

• Xarici amillərin təsirinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi (valyuta bazarında tendensiyaların təhlili və s.) 

Valyuta riskinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə aşağıdakılardan istifadə olunur: 

 – valyuta riski üzrə mövqeyin həcmi; 

– ayrıca valyuta üzrə açıq mövqeyin həcmi; 

– açıq mövqelərin müddəti; 

– mövqeyin şərtsiz bağlanmasının minimal qiyməti;  

• Açıq valyuta mövqeyinin artım tempinin operativ idarə olunmasını Xəzinədarlıq departamenti 

Bankın kollegial idarəetmə orqanı və ya səlahiyyətli vəzifəli şəxsi tərəfindən təsdiq edilmiş limitlərə 

istinadən həyata keçirir.      

 

Məhsul (Əmtəə) riski: 

• Müəyyən məhsulların qiymətində baş verən dəyişiklik nəticəsində yaranan  risklər aşağıdakı 

sahələrə təsirini göstərir: 

• Yaşayış xərci ( məs. qida qiymətləri, neft qiyməti) 

• Şirkətlərin performansına təsir (məs: Neftin qiyməti avia şirkətlərə təsiri) 

• İnvestisiya trendlərinə təsir (məs: Qızılın qiymətinin artması digər alternativ investisiya sahələri 

axtarmağa səbəb olur) 



 

 

 

• Əməliyyat riski qeyri-qənaətbəxş və ya uğursuz daxili proseslərin, insanların və sistemlərin, yaxud 

kənar hadisələrin səbəb olduğu itki riskidir. 

• Qarşısını almaq üçün: 

• Bank əməliyyatları zamanı insan faktoru, texnologiya və s. üzrə risklər və itkilər barədə məlumat 

toplanır, bazel standartları əsasında təsnifləşdirilir və idarə edilir 

• Biznes prosesləri (habelə yeni məhsullar) qiymətləndirilir   

• Bank daxili qayda və prosedurların bank işində tətbiqi üzrə monitorinq aparılır 

• Əsas Risk Göstəriciləri və limitlər təhlil edilir: 

• Kredit satışı zamanı nöqsanlar (sayı) 

• Müştəri şikayətləri (sayı) 

• İT təminatda dayanmalar və kənar müdaxilələr (sayı) 

• İşçilərdə: qəzalar (sayı) 

• Daxili nəzarət/audit rəylərində həlli açıq qalmış məsələlər (sayı) və s. 

• Müəyyənləşdirilməsi çətin olan risklərin təhlili məqsədilə risk sahiblərinə sorğular və s. 

 

Insan amili riski 

• Bank işçiləri tərəfindən bankın fəaliyyəti ilə əlaqədar müəyyən olunmuş hüquqi standarların və 

bank daxili qaydaların bilərək və ya bilmədən və ya fəaliyyətsizlik səbəbindən pozulması 

nəticəsində xərclərin (zərərin) ortaya çıxması riskidir, 

• Səbəblər: 

• Bankın təşkilatı strukturu daxilində bölmələr və işçilər arasında vəzifə bölgüsü sahəsində, bank 

əməliyyatları və digər əqdlərin icrası qaydası və prosedurunda, onların sənədləşdirilməsi və 

uçota alınmasında olan çatışmamazlıqlar; 

• Bankın əməkdaşlarının müəyyən edilmiş qayda və prosedurlara riayət etməməsi; 

• Bankda daxili nəzarətin səmərəsizliyi; 

• Bankın əməkdaşlarının Bankın maraqlarına zidd olan təsadüfi və ya qəsdən törədilən 

hərəkətləri; 

İT riski: 

İT riski: Bankda olan sistem və texnologiyalardan irəli gələn bir səbəblə ortaya çıxan problemlərlə 

əlaqədar xərclərin (zərərin) yaranması riskidir. Aiddir: texnologiyalara xarici mühit amillərinin təsiri, 

hardware, software, data riski, telekommunikasiya, user və administrator errorları, sistemlərə 



müdaxilə, məlumatların oğurlanması, təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və s. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, T e x n o l o g i y a   p a n a s e y a   d e y i l 

        Onun üçün: 

• Texnologiyalara aid proseslər və prosedurlar düzgün tərtib olunur 

• Manual və avtomatik proseslər qüsursuz olaraq bir-birləri ilə inteqrasiya olunur 

• Proseslərin sistemlərə uyğunluğu tendensiyası aparılır, nəinki əksinə 

 

Prosses riski 

• Qayda və proseslərdə olan xətalar və ya müxtəlif əməliyyat və fəaliyyət növlərini əhatə edən 

qaydaların olmamasıyla əlaqədar yaranan riskdir, 

• Formal proseslər: Riskləri ölçməyə imkan verir, bilik mübadiləsinə kömək edir 

• Avtomatlaşdırılmış proseslər: insan amilini azaldır, proseslər tez, daha effektiv olur, nəzarət və 

audit etmək asanlaşır. 

• Proses risklərinin qarşısını almaq üçün prosedurlar tətbiq olunur 

       -Prosedurlar hamı üçün aydın və dəqiq yazılır 

       -Prosedurlar daim audit edilir və yenilənir 

 

Kənar amil riski 

• Kənar amil riskləri:  

• Təbii fəlakətlər (epidemiyalar, zəlzələ, daşqın və s.) 

• Fiziki və/və ya hüquqi şəxslərin Bankın maraqlarına zidd olan təsadüfi və ya qəsdən törədilər 

hərəkətləri, nümayişlər/tətillər, terror 

• Bankın nəzarətindən kənarda olan sistem və avadanlıqların işində baş verən xəta və nasazlıqlar; 

• Qaçılmaz hadisələr (Y2K) 

• Qanunvericilikdəki dəyişikliklər 

• Kənar risklərdən qorunmaq üçün Business Contunity Plan (Davamlılıq planı)-dan istifadə olunur 

 

Əməliyyat risklərinin qarşısını almaq üçün “Risk Self-Control and Assessment-RCSA” alətindən 

istifadə olunur: 

- intervyular, sorğular, seminarlar əsasında riskli sahələr müəyyənləşdirilir: 

 



 

Kredit riski borcalanın öhdəliklərini vaxtında tam və ya qismən yerinə yetirməməsi nəticəsində zərərin 

yaranması riskidir. Kredit risklərinin azaldılması və minimallaşdırılması istiqamətində aşağıdakı 

metodlardan istifadə edilir: 

• Kreditləşmə prosesininin müəyyən amillər (sahə, müddət, kreditlər üzrə qərarqəbuletmə 

səlahiyyətləri, filial limitləri və s.) üzrə limitləşdirilməsi; 

• Kredit portfelinin diversifikasiyası; 

• Kredit portfelin təhlili; 

• Kredit risklərinin məqbul hədləri yeni məhsulun tətbiqindən öncə qiymətləndirilir; 

• Daxili reytinq və skorinq sistemlərinin tətbiqi; 

• Stress testlərin tətbiqi; 

• Ssenari təhlillər; 

• Vintaj təhlil; 

• Keçid matrisi (Transition matrix) 

 

Kredit risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti 

Verilmiş kreditlərin (müxtəlif meyarlar üzrə: məhsul, valyuta, məbləğ, filial, inspketor və s.) keyfiyyət 

göstəricisini adekvat şəkildə ölçmək üçün vintaj təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlildə hər bir ay üzrə 

satılmış kreditlərin növbəti hər ayın yekununa keyfiyyət göstəricisi əks olunur. Miqrasiya matrisləri 

(transition matrixes) müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin 

gecikmə günləri üzrə keçidini (hərəkətini) ölçən risk alətidir. Miqrasiya matrisləri əsasında hər bir gecikmə 

qrupu üzrə bankın “Roll Rate”-ləri hesablanır. Roll Rate  – hər bir status üzrə kredit portfelinin növbəti 

dövrə yuxarı statusa keçmə faizdir. 

Miqrasiya matrisləri (Transition matrixes) 

Müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin gecikmə günləri üzrə 

keçidini (hərəkətini) ölçən risk alətidir.  

Aşağıda 2015-ci ilin 30 gündən çox gecikmə üzrə vintaj təhlilinə dair nümunə verilmişdir: 

Cədvəldə yer alan rəqəmlərin izahı belədir: Yan.15 tarixi ərzində verilmiş kreditlərin 30 gündən çox 

gecikməyə düşməsi Mar.15 tarixinə təsadüf edir. Bu verilmiş kreditlərin 0.51%-i Mar.15, 1.11%-i 

Apr.15 və 1.81%-i isə May.15 tarixinə 30 gündən çox gecikmədədir. Bu göstəricilər cədvəldə sarı ilə 

qeyd edilmişdir. 

Vintaj təhlili vasitəsilə hər ayın keyfiyyət göstəricisini digər aylarla müqayisə etmək mümkündür. 

Bununla da hansı ayda satışın keyfiyyətinin aşağı olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Aşağıdakı 

cədvəl və qrafik buna nümunədir: 



 

Aşağıdakı cədvəldə aylıq miqrasiya matrislərinə nümunə verilmişdir: 

 

Bu cədvəl noyabr 2015 tarixindəki kredit portfelinin dekabr 2015 tarixinə olan vəziyyətini göstərir. 

Cədvəlin ilk sətrində yer alan rəqəmlərin izahı belədir: noyabr 2015 tarixində gecikmədə olmayan 

(current) cəmi kredit portfelinin 1 ay sonra 8.15%-i 1-30 gün gecikməyə düşmüşdür, 10.77%-i 

bütün borcunu bağlamışdır və 81.08%-i isə oz statusunda qalmışdır. Qeyd etdiyimiz rəqəmlər sarı 

ilə işarələnmişdir. 

 

Miqrasiya matrisləri əsasında hər bir gecikmə qrupu üzrə bankın “Roll Rate”-ləri hesablanır. Roll 

Rate  – hər bir status üzrə kredit portfelinin növbəti dövrə yuxarı statusa keçmə faizidir. 

Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalı (PD) verilməklə ümumi portfelin potensial iflas həcmini 

proqnozlaşdırmaq mümkündür. İflas olma ehtimalları (PD) bankın empirik məlumatları əsasında 

qurulmuş miqrasiya matrislərinə əsasən müəyyən edilir. Gecikmə dövrü artdıqca bu ehtimal da yüksəlir 

və gecikmə müddəti 180 gündən artıq olan kredit qrupları üzrə iflas ehtimalı 100%-ə yaxınlaşır. İflas 

olma ehtimallarının (PD) hesablanması aşağıdakı cədvəldə qeyd edilmişdir: 



 

İstilik xəritəsi 

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesi zamanı bir sıra risk hadisələri ilə qarşılaşırıq və apardığımız 

monitorinqlərin, risk özünü-qiymətləndirmə anketlərinin cavabları əsasında  onları müəyyən edirik. Hər 

bir risk hadisəsi müəssisə və ya banklar üçün müəyyən risklər yaratsa da, biz çox təəsüf ki, bütün risk 

hadisələrini eyni vaxtda həll edə bilmirik. Bu zaman maraqlı suallar ortaya çıxır, biz hansı risk hadisələrini 

birinci həll etməliyik? Risk hadisələrinin həll edilmə ardıcıllığı necə müəyyənləşdirilməlidir? Hansı risk 

hadisəsinin daha prioritet olması menecerlər arasında həmişə müxtəlif fikir ayrılıqları yaradır. 

Prioritetliyi müəyyən etmək üçün müxtəlif yanaşmalar olsa da, daha çox risk menecmentdə Risk xəritəsi 

və ya başqa cür desək “İstilik” xəritəsi alətindən geniş istifadə edilir. 

Risk xəritəsinin qurulması risk menecmentdə olduqca əhəmiyyətli bir mərhələ kimi çıxış edir. Qeyd edək 

ki, Risk xəritəsi 3 əsas faktorun əsasında risk hadisələrinin prioritetliyini müəyyən etməyə imkan verir : 

- Tezlik 

- Təsir 

- Nəzarət 

Baş vermiş və ya potensial hadisənin baş vermə ehtimalı və dəyəcək zərər əsasında tezlik və təsir üzrə 

qiymətləndirmə aparılır. Eyni zamanda nəzarət mexanizminin güclü və ya zəif olmasında aslı olaraq onun 

da müxtəlif səviyyələri müəyyən edilir. 

Müasir dövrdə risk menecmentdə Risk xəritəsini tərtib edərkən əsasən 5×5 ölçülü matrisdən istifadə 

edilir. Hər bir hadisə üzrə tezlik, təsir və nəzarət amilləri 5-səviyyədə (çox yüksək, yüksək, orta, aşağı və 

çox aşağı) qiymətləndirilir. Hər bir risk hadisəsinin 3 kriteya üzrə qiymətləndirilməsinə nümünə kimi 

aşağıdakı cədvəli göstərmək olar. 

 

Yuxarıda qeyd edilən cədvəldə əks edilən bütün risk hadisələrinin sıra nömrəsi onun tezlik və təsirin dən aslı 

olaraq 5×5 ölçülü matrisdə qeyd edilir.  Aşağıdakı cədvəldən göründüyü kimi, matrisa 5 rəngdə rənglənir 

aşağı sol küncdən yuxarı sağ küncə doğru dioqnal hərəkət etdikcə rənglər “isti”ləşir. Yüksək riskli və yüksək 

təsirli hadisələr matrisin daha “isti” xanalarına daxil edilir. 



 

 

Tezlik və Təsir meyarları əsasında qurulan matrisin hər bir rənginə müvafiq olaraq hadisələr 5 qrupa 

(tezlik+təsir adlanır) bölünür və rənglərindən aslı olaraq hadisələr çox aşağıdan, çox yüksəyə doğru 

qiymətləndirilir, növbəti risk matrisində nəzarət meyarı ilə müqayisə edilərək “İstilik” xəritəsinə daxil 

edilir. 

 

Risk matrisində hadisələr Tezlik+Təsir və nəzarət meyarları əsasında rənglərinə görə qruplaşdırılır. “İsti” 

rəngləri alan risk hadisələri “soyuq” rəngləri alan hadisələrdən daha prioritetdir və həll edilmə ardıcıllığında 

daha əvvələ düşür. Göründüyü kimi Risk xəritəsi əməliyyat risk hadisələrinin qruplaşdırılması və prioritetliyin 

tezlik, təsir və nəzarət meyarları əsasında  müəyyən edilməsi nöqteyi nəzərdən olduqca əlverişli risk alətidir. 

- Risk xəritəsinin aşağıdakı üstünlükləri vardır: 

 starateji qərarların alınmasında bankın mövcud vəziyyətini təsvir edən böyük 

şəkilini formalaşdırır; 

 risklərin idarə edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərir; 

 risklərin qiymətləndirilməsi prosesində detallara diqqəti artırır; 

 risk iştahası və risk dözümlülüyünə mərkəzləşməni gücləndirir; 

 risklərin idarə olunması və nəzarət prosesində boşluqların müəyyənləşməsinə 

köməklik göstərir; 

İflas olma ehtimalı (PD) 

Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalı (PD) verilməklə ümumi portfelin potensial iflas həcmini 

proqnozlaşdırmaq mümkündür. İflas olma ehtimalları (PD) bankın empirik məlumatları əsasında qurulmuş 

miqrasiya matrislərinə əsasən müəyyən edilir. Gecikmə dövrü artdıqca bu ehtimal da yüksəlir və gecikmə 

müddəti 180 gündən artıq olan kredit qrupları üzrə iflas ehtimalı 100%-ə yaxınlaşır. İflas olma ehtimallarının 

(PD) hesablanması aşağıdakı cədvəldə qeyd edilmişdir: 



Kredit riskləri üzrə Bankda biznes kreditlər üzrə borcalanların qiymətləndirilməsi zamanı yerində monitorinq 

və ödəmə qabiliyyətini müəyyənləşdirən disbörsment söhbət aparmaqla, borcalanların maliyyə göstəriciləri, 

kredit tarixi, girov təminatı, kreditin təyinatı, borcalanın biznes fəaliyyətində təcrübəsi, borcalana təsir edən 

bazar amilləri və xarici amillər nəzərə alınır. Borcalanların istehlak kreditləri üzrə qiymətləndirilməsi isə 

bankdaxili qaydalar və uyğun kredit məlumatların rəqəmsal ifadəsinə əsaslanan Skorinq sistemi üzrə həyata 

keçirilir. Skoring & Grading aləti vasitəsilə keyfiyyətli borcalanlar, hansı faiz dərəcələrində, hansı limitlərdə 

kreditlərin verilməsinin daha az riskli olacağı müəyyənləşdirilir. 

Kredit risklərinin ayrı-ayrı kreditlər səviyyəsində baş verməsinə aşağıdakılar səbəb ola bilər: 

- Borcalanın borcun qaytarılması və kreditin xidməti üçün pul vəsaitinin olmaması 

- Təminatın likvidlik riski 

- Kredit üzrə məsuliyyətli olan üçüncü şəxslərin öhdəliklərinin yerinə yetirməməsi 

- Borcalanın şəxsi keyfiyyətləri 

Kredit risklərinin kredit portfeli səviyyəsində baş verməsinə aşağıdakılar səbəb ola bilər: 

- Iqtisadiyyatın sektrolarının hər hansı biri üzrə yüksək konsentrasiya 

- Valyutalar üzrə portfelin cəmləşməsi 

- Kredit portfelinin bankın tələbinə cavab verməyən strukturu 

- İşçi heyətinin kvalifikasiyası 

Kredit riskinin idarə olunması aşağıda qeyd olunan mərhələləri əhatə edir: 

- Kredit riskinin qiymətləndirilməsi; 

- Kredit riskinin monitorinqi; 

- Kredit riskinin tənzimlənməsi. 

Kredit riskinin idarə olunması işinin məram və məqsədlərinə aşağıda qeyd edilmiş metodlar vasitəsi ilə 

müəyyən prinsiplərə riayət vasitəsi ilə yetmək olar: 

- Sərhəd göstəricilər (limitlər) sistemi; 

- Səlahiyyətlər və qərarların qəbulu sistemi; 

- Məlumat sistemi; 

- Monitorinq sistemi; 

- Nəzarət sistemi 

Likvidlik riskləri 

- Likvidlik riski: Planlaşdırılan və gözlənilməyən ödənişlərin vaxtında və effektiv şəkildə həyata 

keçirilə bilməməsi, əlavə qaynaqların təmin edilməsi, eyni zamanda bankın aktivlərinin ən az 

zərərlə vaxtında satılması şansının zəiflələməsi riskidir,  

- Qeyri-kafi likvidlik riski – likvidlik aktivlərinin olmaması və/və ya ödənişlərin həyata keçirilməsi 

üçün zəruri vəsaitlərin mobilizasiyasının mümkünsüzlüyü səbəbindən Bankın öz öhdəlikləri üzrə 

ödənişləri və ya müştərilərin tapşırığı ilə cari ödənişləri icra edə bilməyəcəyi vəziyyətin yaranma 

riski. 

- İzafi likvidlik riski – yüksək likvidli və azgəlirli aktivlərin artıqlığı nəticəsində itkilərin yaranması 

və ya bankın gəlir əldə edə bilməməsi riski. 

- Likvidlik risklərinin idarə edilməsi Bankın Xəzinədarlıq departamenti tərəfindən Bankın ayrıca 

normativ sənədlərində təsbit edilmiş parametrlərə uyğun olaraq aparılır. 

 

Likvidlik riskinin idarə olunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  

1) Bankın ödəniş qabiliyyətini təmin etməkdən ötrü likvid aktivlərin məqbul həcmdə saxlanılması;  



2) Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi tələblərə uyğun olaraq likvidlik normalarına riayət olunması;  

3) Müvafiq müddətli resursların mövcudluğu halında aktiv əməliyyatların maliyyələşdirilməsi;  

4) Fors-major halları üçün Bankın maliyyə sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə, likvid aktivlər 

formasında ehtiyatlar yaradılması;  

5) Ödəniş müddətlərinin bölgüsü təhlili – GAP təhlil (həm ümumi, həm də valyutalar üzrə); 

6) Bankın maliyyələşmə mənbələrində təmərküzləşmənin müəyyən olunması; 

7) Stres testlərin aparılması; 

8) Likvidlik üzrə müəyyən olunmuş limitlərə gündəlik nəzarət; 

9) Ani likvidlik əmsalının hesablanması 

 

 

• Biznes riski- şirkətin gözləniləndən az gəlir əldə etməsi və ya gəlirdən daha çox zərərlə qarşılaşması 

riskidir. Biznes riski bir çox faktorlardan yaranırdı ki, buraya satış həcmi, ədədin qiyməti, satış 

xərcləri, rəqabət, ümumi ekonomik mühit və dövlət qanunvericiliyini aid etmək olar. Yüksək biznes 

riskinə malik olan şirkət hər an üçün maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməkdən əmin olmaq üçün 

borclanma əmsalı (debt-ratio) aşağı olan kapital strukturuna malik olmalıdır. 

• Hüquq riski- hüquqi proseslərin və ya qanunvericilik və normativ aktların qeyri-dəqiq tətbiq və ya 

təfsir edilməsi riskidir. Hüquqi riski bəzən əməliyyat risklərinə də aid edirlər 

• Komplayens riski- Mövcud qanunvericilik, Məcəllələr, qəbul olunmuş qərarlar, beynəlxalq 

müqavilələrin şərtlərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində yaranan sanksiyalar, maliyyə itkiləri və 

reputasiya itkisi riski 

Strateji risk: 

Strateji qərarların səmərəli tətbiq olunmamasından irəli gələn, gəlir və ya kapitala çıxış imkanına mənfi təsir 

potensialı daşıyan,  strateji məqsədlərin düzgün müəyyənləşdirilməməsi nəticəsində, həmçinin fəaliyyət biznes 

planına-modelə uyğun getmədikdə yaranan risklərdir. 

Strateji riskləri mitiqasiya etmək və qarşısını almaq üçün: 

- Bankın uzunmüddətli yol xəritəsinə riayət olunması nəzarətdə saxlanılır 

- Yeni biznes mühitinə keçidi şərtləndirən iqtisadi, siyasi, sosial və s. trendlər izlənir 

- Bazarda yeni rəqabət 

- Yeni məhsullar yaradılır 

- Yeni texnologiyalar, know-how və təcrübələr və s.-dən istifadə olunur 

- Alternativ biznes istiqamətlərinin effektiv qiymətləndirilməsinə nəzarət olunur  

- Resurslardan səmərəli istifadənin monitorinqi aparılır 

- Strateji qərarların səmərəli tətbiq olunmasına nəzarət edilir və s. 



Reputasiya riski  

Reputasiya riski risklərin riski adlandırılır. Bu riskə həm də “Sindirella aktivi” də deyilir. 

Reputasiya (İmic riski): Bankın imicinin zəifləməsi (etibarın itirilməsi) və cəmiyyət tərəfindən neqativ 

qarşılanma nəticəsində xərclərin (zərərin) ortaya çıxması riskidir  

Reputasiya riskinin qarşısını almaq üçün: 

-Bank haqqında xarici təsəvvürün pisləşməsini şərtləndirə biləcək halların monitorinqi aparılır: 

-Bankın fəaliyyət göstərdiyi sektorun imicinin pisləşməsi 

-Bankın tərəfdaşlarının imicinin pisləşməsi 

-Bankın qəbul etdiyi normativlərdən kənarlaşmalar 

-Bank haqqında yalan məlumat və şayiələrin yayılması 

-Kommunikasiya kanalları təkmilləşdirilir  

-Bank əməkdaşlarının maarifləndirilməsi aparılır və s. 

 

 

 


