
15. Beynəlxalq banklar və maliyyə mərkəzləri 

“Global Financila Centers Index“in illik 25-ci hesabatına görə Nyu-York dünaynın ən iri 

maliyyə mərkəzi seçilib. 

Araşdırmaya dünya üzrə 112 maliyyə mərkəzi daxildir ki, bunlardan 1-2 şəhər əsas 

siyahıda, 10-u isə əlavə siyahıdadır. 

Göstəricilər bir sıra parametrlər əsasında qiymətləndirilib: iş üçün münasib iqlim,insan 

kapitalı,infrastruktura, maliyyə sektorunun və nüfuzunun artımı. 

10 ən iri dünya maliyyə mərkəzlərinə nəzər yetirək: 

Frankfurt-Mayn 

Frankfurt, ALMANIYA 

Bu şəhər Almaniyanın ərazisinə görə, 732 min əhali sayı ilə beşinci şəhəridir.Frankfurt, 

dünyanın “alfa-şəhər”i hesab olunur və ticarət, mədəniyyət, təhsil, turizm və nəaqliyyat 

mərkəzidir. 

Burada Avropanın Mərkəzi Bankı, Almaniyanın Federal Bankı, Frankfurt birjası və 

yarmarkası yerləşir. 

Frankfurt aeroportu ən işlək beynəlxalq aeroportlardan biri, Mərkəzi vağzal və Frankfurt 

avtomobil yolu isə Avropa qitəsinin ən çox istifadə olunan nəqliyyat magistrallarından 

biridir. 

Frankfurt Almaniyanın, dünyanın alfa-şəhərləri iyirmilyinə daxil olan yeganə şəhəridir. 

 

Pekin 

Pekin, Çin 

Pekin ÇXR-in paytaxtıdır. Bura, ölkənin əsas hava yolu mərkəzlərindən biri və dəmir və 

avto-yol qovşaqlarından ən irisidir. 

ÇXR-in siyasi, mədəniyyət və təhsil mərkəzi olan Pekindən başqa əsas iqtisadi mərkəzlər 

hesab olunan Şanxay və Honk-Konq şəhərləri də var. 

Bütün bunlarla yanaşı, son zamanlar sahibkarlıq fəaliyyəti lokomotivi və yenilikçi 

müəssisələrin yaradılması üçün əsas sahə rolunu oynayır. 

 

 



Sürix 

Zürix, İsveçrə 

Sürix qlobal şəhərlər siyahısındadır. İsveçrənin ən iri maliyyə mərkəzi olan bu şəhərdə 

bankların və sığorta şirkətlərinin, eyni zamanda, beynəlxalq olanlar sırasından USB və 

Credit Suisse-nin, İsveç fond birjasının əsas binaları və İsveçrənin Mərkəzi Bankının baş 

ofisi yerləşir. 

Sürix şəhəri həmçinin, iri elm mərkəzidir və burada universitet, ali texniki məktəb yerləşir. 

Sürixi çox zaman İsveçrənin iqtisadiyyat və maliyyə paytaxtı da adlandırırlar. 

Burada dünaynın şokolad üzrə istehsalat liderlərindən biri olan  “Barry Callebaut” 

şirkətinin əsas binası yerləşir. 

 

Toronto 

Toronto, Kanada 

Toronto Kanadanın ən iri şəhəri və Ontario vilayətinin administrativ mərkəzidir. 

Toronto “Qızıl nal”ın bir hissəsidir və bura Ontario gölünün şimal hissəsi ətrafında 7 

milyona yaxın əhalinin sıx məskunlaşdığı şəhərdir. 

Kanada əhalisinin təxminən 1/3-i Torontodan 500 km.radius uzaqlığında yaşayır. 

Bu şəhər həmçinin, Kanadanın iqtisadiyyat şəhəridir, dünyanın aparıcı meqapolislərindən 

biri hesab olunur və həm ərazidə həm də beynəlxalq və dövlət səviyyəsində yüksək çəkiyə 

malikdir. 

 

Tokio 

Tokio, Yaponiya 

Yaponiyanın paytaxtı olan bu şəhər həm də onun administrativ,maliyyə, sənaye və siyasi 

mərkəzidir. Dünyanın ən iri iqtisadiyyat şəhəri olan Tokio Yaponiyanın əsas iqtisadi 

markəzidir. 

Tokio beynəlxalq maliyyə mərkəzi və bir sıra ən iri sığorta şirkətləri və investisiya 

banklarının əsas qərargah ünvanıdır, eyni zamanda, Yaponiyada nəqliyyat, nəşriyyat və 

yayım şəhəri kimi tanınır. 



Yaponiyanın Tokio fond birjası ən iri fond birjasıdır, dünyada bazar kapitalizasiyası üzrə 

ikinci və dövriyyə payına görə isə dördüncüdür. 

 

Şanxay 

Şanxay, Çin 

Şanxay Çinin və dünyanın əhali sayına görə ən iri şəhəridir. Bu şəhər Çinin maliyyə və 

ticarət mərkəzidir. 

Şanxay fond birjası müasir və səhmdarlar tərəfindən çox bəyənilən meydandır. 

Şanxayın vədli müqavilə birjası dünyanın, təbii kauçuk və bal üzrə vədli müqavilə ticarəti 

həcminə görə aparıcı ticarət birjaları sırasına daxildir. 

Şanxayın qızıl birjası Çinin qiymətli metallar bazarında ən nəhəngidir. 

 

Sinqapur 

Sinqaour 

Sinqapur, iqtisadi bazar üzrə yüksək inkişaf etmiş və az vergitutması olan ölkədir. Burada 

transmilli şirkətlər əsas rol oynayır. 

Sinqapur səhmdarlara vergilərin aşağı olması baxımından cəlbedici görünür. Ümumilikdə 

5 vergi rüsumu vardır və onlardan biri mənfəət digəri isə əmək haqqı vergisidir. Ümumi 

vergi dərəcəsi 27,1%-dir. 

Sinqapuru sürətli iqtisadi sıçrayışa görə inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində “Şərqi Asiya 

pələngi” kimi sıralayırlar. Ölkədə elektronika, gəmiqayırma, maliyyə sahəsi üzrə xidmətlər 

inkişaf edib. 

CD-disklərin ən iri istehsalçılarından biridir. Burada biotexnologiya sahəsində irihəcmli 

araşdırmalar aparılır. 

 

Honk-Konq 

Honkonq 

Honk-Konqun iqtisadiyyatı azad ticarət, aşağı vergitutma və dövlətin iqtisadiyyata 

qarışmaması ilə seçilir. 

 



Bu şəhər “offshore” ərazidir və ödənişsiz liman rolunu oynayır. İdxalda gömrük rüsumu 

tutmur və orada əlavə dəyər və ya onun ekvivalentlərinə vergi yoxdur. 

Yalnız dörd növ ticarətə aksiz qoyulub və bunun da onun idxal olunan yoxsa yerli 

istehsaldan olmasından heçbir asılılığı yoxdur. 

 

London 

London Birləşmiş Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın paytaxtı və ən iri şəhəridir. 

Onun iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının beşinci hissəsini təşkil edir. 

İnvestisiya cəlb etmə baxımından ən uyğun şəhərlərdən biridir və orada çoxlu beynəlxalq 

ticarət şirkətləri  və dünya şəhərləri üzrə ən iri xalis kapital nümayəndələri qanuni 

qeydiyyatdan keçiblər. 

 

Nyu-York 

Nyu-York ABŞ-ın ən iri şəhəri və dünyanın ən iri kompakt yaşayış ərazilərindən biridir. 

Bu şəhər əsas iqtisadi, maliyyə, mədəniyyət və siyasət mərkəzidir. 

2008-ci ilin sonunda burada məskən salan maliyyə təşkilatları dünya maliyyəsinin 40%-nə 

nəzarət ediblər. 

Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co., American International Group, Goldman Sachs 

Group, Morgan Stanley, Merrill Lynch və başqa maliyyə təşkilatları əsas binalarının 

yerləşmə ünvanı kimi bu şəhəri seçiblər. 

Bundan başqa, bir sıra qeyri-maliyyə korporasiyalarının da mərkəzi ofisi Nyu-Yorkda 

yerləşir ki, bunların arasında Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corp., 

Colgate-Palmolive və başqaları var. 

Şəhərdə Nyu-York fond birjası, NASDAQ, Amerika fond birjası, Nyu-York ticarət birjası 

və Nyu-York ticarət palatası yerləşir. Nyu-Yorkun maliyyəsi binası Aşağı Manxettendəki 

Wall Street-də yerləşir. 

 

Paris Klubu -(fr. Club de Paris) kreditor- dövlətləri (“böyük səkkizlər”, üstəgəl Avstriya, 

Niderland, Belçika, İspaniya, Norveç, İsveç, İsveçrə) birləşdirən beynəlxalq təşkilat; 

suveren borc alanlara kreditlərin şərtlərinin yenidən baxılması məsələlərini müzakirə 

etmək üçün kreditor ölkələrin qeyri-formal təşkilatıdır. 



Fəaliyyət sferası 

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) ilə sıx əməkdaşlıqda fəaliyyət göstərir. Əgər hər hansı bir 

borclu dövlət iqtisadi çətinliklərə məruz qalaraq (xüsusilə, tədiyə balansının 

tarazlaşdırılması üçün) BVF himayəsi altında “sağlamlaşma proqramı” həyata keçirməyə 

başlayarsa, Paris klubu həmin ölkənin hökuməti ilə birgə onun xarici dövlət borcunun 

restrukturlaşdırılması haqqında razılaşma işləyib hazırlayır. Nəticədə əmtəə və kapitalın 

idxalının həcmini azaltmadan tədiyə balansının passiv saldosunu azaltmaq imkanı yaranır. 

 

Paris və london club kreditorlarin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri 

Bu birliklərdə baxılması və borcların yenidən qurulması üçün xüsusi prosedurlar var. 

fərqlər təşkilatların daxili strukturu mövcuddur.  

London klubu, əslində, deyil kreditorun hökuməti tərəfindən təmin kommersiya bank 

müəssisələri tərəfindən verilən kreditlərin Erteleme üçün bir forum təmin edir.  

Assosiasiya daimi sədri və katibliyi var. Prosedurlar, eləcə də forum müxtəlif pulsuz 

xarakterli təşkilatçılığı ilə. Paris Club 1956-cı ildə yaradılmışdır. 19 üzvü var.  

London fərqli olaraq, Paris Club rəsmi kreditorlara borcu düzəlişlər edir.  

Fransa hökumətinə kreditin borclu müraciətlərin hökuməti qeyri-ödəniş dərhal təhlükə 

halında. kreditorlar ilə danışıqlar üçün rəsmi sorğu göndərib. 

 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

Bank sisteminin bu gün ki nümayəndəsi öz təsirlilik bacarığına görə dünya bankları 

siyahısında üçüncü yeri tutur. Hazır ki struktur 1991-ci ildə yaradılmışdı və əsas məqsəd 

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinə yardım etmək idi. Baş-qərargah isə Böyük-Britaniyada, 

London şəhərində yerləşir. 

Mövcud strukturun tərkibinə 59 ölkə daxildir. Səhmlərin kapitalı on milyard avroya 

bərabərdir və həmçinin bu kapital nominal dəyəri on min avro olan səhmlərə bölünür. 

Əsas orqanlar isə İdarə Heyəti və direktorlar şurasıdır. 

İdarə heyəti 59 rəhbər və 59 müavindən ibarət 118 üzvdən ibarətdir. Burada ildə bir dəfə 

İdarə Heyətinin sədri seçilir. İdarə Heyətinin funksionallığı idarə heyətlərinin material ilə 

təmin olunmasından və bankda yaranan siyasi məsələlərin müəyyən olunmasından 

ibarətdir. 



Maliyyə strukturunun prezidenti dörd illik müddətə seçilir. Bütün iclaslarda iştirak etmək, 

bankın idarəsi, icraiyyə komitəsinə rəhbərlik onun səlahiyyətlərinə daxildir. Prezident 

səsvermə hüququndan məhrumdur və əgər səsvermə zamanı bərabərlik yaranarsa o halda 

prezidentin verdiyi səs həlledici hesab olunur. 

Bank universal maliyyə strukturlarına aid edilir və özündə bir çox istiqamətlərdə 

fəaliyyətləri əks etdirir. Buraya 25 ölkəni kreditlə təmin etmək və özəl sahələr üçün tam 

maliyyə dəstəyi göstərmək daxildir. 

Əsasən AYİB (Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı) aşağıdakı sahələrdə fəaliyyət 

göstərir: kiçik biznes və yeni özəl təşkilatlara, regional banklara dəstək olmaq və onların 

beynəlxalq arenaya çıxışını təmin etmək. Lakin xüsusi diqqəti AYİB özünün əsas tərəfdaşı 

olan Ümumdünya Yenidənqurma və İnkişaf bankı ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə 

ayırır. 

Bu iki maliyyə strukturu arasında bir çox sazişlər bağlanmışdır. Lakin bir faktı qeyd etmək 

lazımdır ki, XX əsr böhranı Avropa bankının sabitliyini sarsıtdı. Avropa İttifaqına daxil 

olan Yunanıstan müvafiq olaraq AYİB-in də üzvü idi və bu dövrdə o böhranın 

sərhəddində idi. 

İqtisadi sistemin belə dəyişməsi ümumi valyutanın – avronun yoxa çıxmasına səbəb ola 

bilərdi. Çünki Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında ümumi Avropa valyutasına 

keçid barədə razılığa gəlinmişdi.  

Bir tərəfdən bu avronu daha da sabit etdi və Avropa ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsini 

yüksəltdi. Digər tərəfdən isə bu dövlətlər biri digərindən asılı vəziyyətə düşdülər. 

Nəticədə, bir ölkənin iqtisadiyyatının süqut etməsi digər Avropa dövlətlərinin də 

süqutuna səbəb olacaq. Beləliklə də Avropa bankı da maliyyə fiyaskosuna məruz qalacaq. 

Lakin vaxtilə Fransa və Almaniya Yunanıstanın köməyinə gəlmişdilər. Bununla yanaşı, 

Yunanıstan İspaniya və İtaliyanı öz ardı ilə aparmağı bacarmışdı. Həmçinin Böyük 

Britaniya və Fransa da bir sıra islahatlar aparılmışdı. 

Bu Avropa küçələrində kütləvi narazılıqlara və iğtişaşlara gətirib çıxardı. Avropa bankının 

idarə heyətinə yaranmış maliyyə vəziyyətindən xilas olmaq lazım idi. Avronun kursu ensə 

də Avropa sistemi buna tab gətirdi. Mövcud maliyyə sistemi yaranmış məsələnin həllinə 

əhəmiyyətli dərəcədə köməklik göstərdi. 

 


