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MİKROKREDİTLƏRİN VERİLMƏSİ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK RİSKLƏRİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ OPTİMALLAŞDIRMA ÜSULLARI 
 

Azərbaycanın kreditverən təşkilatlarında maliyyə portfelləri üzrə mikrokreditlərin verilməsi zamanı yarana 

biləcək risklərin qiymətləndirilməsi üçün optimallaşdırma üsulları tədqiq edilmişdir. İnvestorun mümkün qədər az 

riskə malik olması və mümkün qədər çox gəlir əldə etmək istəyi riyazi model üzrə göstərilmişdir. 

Açar sözlər: mikrokredit, mikromaliyyə  

 

1. Giriş. Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı, eləcə də, Azərbaycanda investisiya 

mühitinin getdikcə yaxşılaşması onun maliyyə bazarının da inkişaf perspektivlərini müəyyən 

edir. Ona görə də, Azərbaycanda maliyyə bazarının inkişaf prespektivlərinin elmi cəhətdən 

tədqiqi, bu sahədə mövcud iqtisadi-riyazi modellərin öyrənilməsi və yeni modellərin yaradıl- 

ması vacib məsələlərdən biridir. 

Müxtəlif təbiətli qeyri-müəyyənlikdən asılı olaraq, müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə malik 

risklərin kəmiyyətcə və keyfiyyətcə dəyərləndirilməsi, qəbul edilən qərarlara onların təsirinin 

azaldılması məqsədilə idarə olunma mexanizminin tədqiq edilməsi və yeni idarəetmə mexanizm-

lərinin işlənib hazırlanması aktual məsələlərdir. 

Riskin idarə edilməsisinin vahid universal bir üsülu olmaması bu məsələnin həllinə iqtisadi, 

hüquqi, riyazi və kompüter elmlərinin kompleks tətbiqini şərtləndirir, bu problemin gələcəkdə də 

tədqiqatçıların və sərmayədarların (investorların) diqqət mərkəzində olması üçün zəmin yaradır. 

Aydındır ki, maliyyə bazarı və maliyyə portfelinin risklər nöqteyi-nəzərindən öyrənilməsi 

və bu əsasda modellərin qurulması üçün özül rolunu iqtisadi-riyazi modelləşdirmə, dinamik 

proqramlaşdırma məsələləri, ekstremal məsələlər nəzəriyyəsi, qərar qəbuletmə məsələləri, çoxkrite-

riyalı məsələlər və s. oynayır. 

2. Məsələnin qoyuluşu. Əsas məqsəd qiymətli kağızlar portfelinin qeyri-sistematik riskinin 

azaldılmasıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli aşağıdakı məsələlərin həlli 

qarşıya qoyulmuşdur: 

 Bir portfelli modellərdə riskin minimallaşdırılması üsullarının tədqiqi; 

 Bank kredit risklərinin qiymətləndirilməsinin tədqiqi; 

 Qiymətli kağızlar portfelinin riskinin minimumlaşdırılması üsullarının müəyyənləşdirilməsi; 

 Faydalılıq funksiyası əsasında optimal portfelin formalaşdırılması məsələsi; 

 Çox portfelli modellərdə ümümi riskin minimallaşdırılması üsullarının tədqiqi. 

3. Həll üsulları. Məqalənin əsas elmi yeniliklərini aşağıdakılar təşkil edir. 

Klassik Markoviç portfel məsələsinin diskret modeli tədqiq edilmiş, risk funksiyasının 

portfelə ayrılan kapitaldan asılı olduğu halda məsələnin həll alqoritmi verilmişdir; 

Minimal riskli bir parametrli çox portfelli modeldə risk funksiyasının portfellərə ayrılan 

kapital miqdarından asılı olan halında portfellər arasında ümumi kapitalın optimal paylanması 

məsələsi həll edilmişdir. 

Minimal riskli çox portfelli iki parametrli model araşdırılaraq risk funksiyasının bəzi siniflə-

ri üçün məsələnin bir parametrli optimallaşdırma məsələsinə gətirilməsi proseduru verilmişdir. 

Qiymətli kağızların portfelini “gəlirlik-risk” aspektində xarakterizə edən və investorun riskə 

münasibətini nəzərə alan faydalılıq funksiyası qurulmuş və bu funksiyaya maksimal qiymət verən 

portfel strukturunun tapılması məsələsi həll edilmişdir. 
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Bir portfelli modellərdə optimallaşdırma üsulları. Burada bir portfelli modellərdə risk 

anlayışı, onun ölçülməsi üsulları, kvadratik risk göstəricilərinin xəttləşdirilməsi, Markoviçin I və II 

məsələləri, effektiv maliyyə bazarında birportfelli model tədqiq olunmuşdur. 

Kvadratik risk göstəricilərinin xəttləşdirilməsi ilə optimal portfel modeli qurulmuşdur. Belə 

ki, optimal portfel məsələlərində risk göstəricisi əsasən kvadratik verilir. Bu halda C kovariasiya 

matrisi simmetrik olacaqdır [1, s.91]: 

𝑉𝑝 = ∑ 

𝑛

𝑖=1

∑ 

𝑛

𝑗=1

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗                                                                (3.1) 

Burada 𝑉𝑝 – portfelin riski, 𝑥𝑖 – i-ci aktivin (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) portfelində payı, 𝑐𝑖𝑗 – isə i-ci aktivlə j-cu 

aktivin (𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kovariasiya əmsalıdır. 

Müəyyən çevrilmələr aparmaqla (3.1) xəttləşdirilərək (3.2) düsturu alınmışdır [1, s.93]: 

𝑉𝑝 = ∑𝑐𝑖𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1

                                                                     (3.2) 

Optimal qiymətli kağızlar portfelinin effektivliyini sabit saxlayaraq, riskinin minimallaşdırıl-

ması və ya riskini sabit saxlayaraq, effektivliyinin maksimallaşdırılması modeli ∑ 𝑥𝑖𝑖𝑗 = 1 və 𝑥𝑖 ≥

0 şərti daxilində aşağıdakı şəkildə olacaqdır [1, s.94]: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∑𝑐𝑖𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

∑𝑚𝑖𝑥𝑖 = 𝑚𝑝

𝑛

𝑖=1

∑𝑥𝑖 = 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑥 ≥ 0                

     𝑣ə 𝑦𝑎 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∑𝑚𝑖𝑥𝑖 → max                                        

𝑛

𝑖=1

∑𝑐𝑖𝑥𝑖 = 𝑟𝑝

𝑛

𝑖=1

                                               

∑𝑥𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

                                                    

                  𝑥𝑖                                                               

(3.3) 

Bank kredit risklərinin qiymətləndirilməsi məsələsi. Burada kredit riskinin mahiyyəti 

aydınlaşdırılmış və bu riskin qiymətləndirilməsi üçün iki model təklif olunmuşdur: alman modeli və 

Çessarinin ssudalara nəzarət modeli. 

Alman modelində müflisləşmə riskinin səviyyəsi qiymətləndirilir. Bu zaman qəbul olunur. 

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4+ 0,999x5 

burada;  

Z – müflislik səviyyəsi göstəricisi;  

x1 – xalis dövriyyə aktivlərinin (cari aktivlər) ilə cari öhdəliklərin bütün aktivlərə nisbəti; 

x2 – bölüşdürülməmiş mənfəətin bütün aktivlərə nisbəti;  

x3 – faiz və vergi öncəsi gəlirin, bütün aktivlərə nisbəti;  

x4 – kapitalın bazar qiymətinin, öhdəlik qiymətinə nisbəti;  

x5 – satışdan daxil olan vəsaitin, bütün aktivlərə nisbətidir. 

Z-in qiymətindən asılı olaraq müəssisənin müflislik ehtimalı qiymətləndirilir. Əgər nəticələrə görə 

Z≤1,8 olarsa, müflislik ehtimalı çox yüksək; 

1,81 ≤ Z ≤ 2,7 olarsa, yüksək; 

2,71 ≤ Z≤ 2,9 olarsa, mümkün; 

Z ≥ 3 olarsa, müflislik ehtimalı çox kiçik kimi qiymətləndirilir. 

Çessarinin ssudalara nəzarət modeli aşağıdakı şəkildədir [2, s.189]: 

P = Exp (y) / (1+exp (y))                                                           (3.4) 
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Burada; 

y = – 204 – 5,24 x1 + 0,005 x2 – 6,65 x3 + 4,4 x4 - 0,07 x5 – 0,1 x6 

x1 –ən kiçik aktivlərə nisbəti; 

x2 –satışda mədaxilin, likvid aktivlərə nisbəti; 

x3 –məcmu gəlirin, ümumi aktivlərə nisbəti; 

x4 –cari öhdəliklərin, cari aktivlərə nisbəti; 

x5 –əks kapitalın cəmi aktivlərə nisbəti; 

x6 – dövriyyə aktivlərinin satışdan mədaxilə nisbəti; 

y – inteqral göstəricisi; 

p – müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilmə ehtimalıdır. 

Əgər p>0,50 olarsa, müvafiq olaraq borc alan böyük ehtimalla müqavilə şərtlərini yerinə 

yetirməyəcəkdir, əgər p<=0,50 olarsa, borc alan etibarlı müştəri hesab olunur. 

Qiymətli kağızlar portfelinin riskinin minimumlaşdırılması üsullarının müəyyənləş-

dirilməsi. Markoviçin I məsələsinə görə qiymətli kağızlar portfelində gəlirliliyi sabit saxlamaqla 

onun riskinin minimallaşdırılması modeli aşağıdakı şəkildədir [3, s.172, 174]: 

𝑉𝑝 = ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛,𝑛
𝑖=1                                                             (3.5)  

∑𝑥𝑖𝑚𝑖 = 𝑚𝑝,                                                                    (3.6)

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑥𝑖 =  1,                                                                             (3.7

𝑛

𝑖=1

) 

𝑥𝑖 ≥ 0    𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅.                                                                   (3.8) 
burada, Vp portfelin riski, 𝑥𝑖 – i-ci aktivin (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) portfeldə payı, cij – isə i-ci aktivlə j-cu aktivin 

(𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kovariasiya əmsalı, mi  i-ci aktivin (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) gəlirliyidir. 

Müəyyən işarələmələr aparmaqla, aşağıdakı vektor formalı model alınır [3, s.175]: 

𝑋𝐶𝑋 → min,                                                                        (3.9) 
𝑋 = 𝑚𝑝,                                                                         (3.10) 

𝐼𝑋 = 1.                                                                           (3.11) 
Bu məsələnin optimal 𝑋∗ = (𝑋1

∗, 𝑋2
∗… . , 𝑋𝑛

∗) həlli Laqranj vuruqları üsulu ilə tapılır. Bundan 

sonra portfelin 𝑉𝑝
∗ optimal riski 𝑉𝑝

∗ = 𝑋∗𝐶𝑋∗ düsturundan tapılır. 

Daha sonra Markoviçin II məsələsinı baxılmışdır. Burada portfelin riski sabit saxlamaqla, 

gəlirliyi maksimallaşdırılır [3, s.172]:  

                ∑𝑚𝑖𝑋𝑖 → max                                                                  (3.12)

𝑛

𝑖=1

                 ∑𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗 = 𝑟𝑝

𝑛

𝑖=1

                                                                (3.13)

                 ∑𝑋𝑖 = 1

𝑖=1

                                                                           (3.14)

                𝑋𝑖  ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅                                                                   (3.15)

 

Burada da uyğun işarəmələr aparmaqla (3.12)-(3.15) modelinin aşağıdakı matris formasını alacağıq: 

𝑀𝑋 → 𝑚𝑎𝑥, 
𝑋𝐶𝑋 = 𝑟𝑝, 

𝐼𝑋 = 1. 
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Bu məsələnin həlli də Markoviçin I məsələsinin həllinə analoji olaraq aparılır və 𝑋∗ =
(𝑋1

∗, 𝑋2
∗… . , 𝑋𝑛

∗) optimal həlli və buna uyğun 𝑚𝑝
∗ = 𝑀𝑋∗ həlli tapılır. 

Faydalılıq funksiyası əsasında optimal portfelin formalaşdırılması məsələsi. İnvestorun 

mümkün qədər az riskə malik olması və mümkün qədər çox gəlir əldə etmək istəyi riyazi olaraq 

aşağıdakı iki meyarlı optimallaşdırma məsələsi kimi ifadə ediləcək [3, s.338, 339]: 

𝑅(𝑋) → 𝑚𝑖𝑛,                                                                     (3.16) 
𝐺(𝑋) → 𝑚𝑎𝑥,                                                                    (3.17) 

𝐼𝑋 = 𝐼,                                                                         (3.18) 
𝑋 ≥ 0.                                                                          (3.19) 

Burada: X = (x1, x2,....., xn) – aktivlərin portfeldə payını göstərən vektor, R(X) – risk göstəricisi, 

G(X) – gəlirlilik göstəricisi, I =(1,1......1) və (3.18) şərti vahid kapitalın portfelə ayrılan hissələrin 

cəminin həmin vahid kapitala bərabər olması şərtidir. Bu ikimeyarlı məsələ optimallaşdırma 

nəzəriyyəsində isbat edilmiş məlum teoremə görə bir meyarlı məsələyə gətirilir. Bu halda investor 

üçün gəlirlilik və riskin vaciblik dərəcələri nəzərə alınır. Lanqranj vuruqları üsulu ilə optimal həllər 

üçün aşkar düsturlar alınır. 

Effektiv maliyyə bazarında bir portfelli model öyrənilmişdir. 

Tutaq ki, hər i-ci investor özünün 𝐾𝑖
0 kapitalının 𝑥𝑖𝑜 hissəsini risksiz qiymətli kağızlara, 𝑥𝑖𝑗

0  

hissəsini isə j-ci (j=1,n) növ riskli kağızlara investisiya edir. Əgər j-ci növ riskli kağızın ümumi 

dəyəri 𝑑𝑗 isə, onda [3, s.173]: 

𝐾𝑖
0 = 𝑥𝑖𝑜 +∑𝑥𝑖𝑗𝑑𝑗

𝑛

𝑗=1

    

olacaqdır. 

Effektiv maliyyə bazarında riskli kağızların dəyəri 𝑑𝑜 üçün aşağıdakı düsturu alırıq [4, s.453]: 

𝑑𝑜 = 
1

1 + 𝑟𝑜
 (𝑀 [𝑑1] − 

2𝐷[𝑑1]

∑ 𝑅𝑖
−1𝑁

İ=1

) 

Burada r – faiz əmsalı, M [d] – d-nin riyazi gözləməsi, D [d] – isə d-nin dispersiyasıdır. 

Buradan i – ci qiymətli kağızın “ədalətli” qiyməti üçün [1, s.453]: 

𝑑𝑖
𝑜 = 

1

1 + 𝑟𝑜
 (𝑀 [𝑑𝑖

1] − 
2cov[𝑑𝑗

𝑖𝑑1]

∑ 𝑅𝑖
−1𝑁

İ=1

) 

münasibətini alırıq. 

Beləliklə, tarazlıq halında qiymətlər “ədalətli” olduğundan, bazarda arbitaj imkanları aradan 

qalxmış olur. 

Çox portfelli modellərdə risklərin minimallaşdırılması. Fərz edək ki, m sayda portfeli təşkil 

etmək planlaşdırılır. Hər bir portfel müəyyən növdə və sayda qiymətli kağızlardan təşkil edilməli-

dir. Hər bir i-ci protfelin risk göstəricisi Ri həmin portfel üçün ayrılan xi kapitalının miqdarından 

asılıdır. Bu asılılığı Ri(xi), (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )-lə işarə edək. Ümumi kapitalın miqdarı K-dır. K kapitalını elə 

bölmək lazımdır ki, portfelin ümumi riski minimum olsun. Yəni, aşağıdakı modeli alırıq [4, s.425, 

427]: 

∑𝑅𝑖(𝑥𝑖) → 𝑚𝑖𝑛,

𝑚

𝑖=1

   

∑𝑥𝑖 =  𝐾,             

𝑚

𝑖=1

 

𝑥𝑖 ≥ 0    𝑖 = 𝑖,𝑚      
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Bu məsələ dinamik proqramlaşdırma üsulu ilə həll edilir. Məsələnin həllində R.Bellanın təklif 

etdiyi rekurrent tənliklərdən istifadə olunaraq [4, s.430]: 

𝑥𝑖
∗ = 𝑥�̅�  (𝐾1 − ∑𝑥𝑗

∗

𝑖−1

𝑗=1

) ,     𝑖 = 2,3, … . . 𝑚  

tapılır. 

Sonda belə bir nəticəyə gəlirik: ən sadə minimal riskli çoxportfelli modellərdə portfellərin 

ümumi riski portfellər üçün ayrılan ümumi K kapitalından qeyri-xətti şəkildə, optimal həll isə xətti 

şəkildə asılıdır.  

Portfellərin risklərinin investisiyanın həcmindən xətti asılı olduğu hal tədqiq olunmuşdur. 

Tutaq ki, hər bir i-ci portfelin Ri(xi), (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) risk göstəricisi xi kapitalının həcmindən xətti asılıdır 

[4, s.431]: 

𝑅𝑖 (𝑥𝑖) = 𝑎𝑖 𝑥𝑖  + 𝑏𝑖       𝑖 = 1,2, …… .𝑚  
оnda m sayda portfelin ümumi riski aşağıdakı şəkildə olacaqdır: 

∑𝑅𝑖(𝑥𝑖) =  ∑𝑎𝑖(𝑥𝑖) + ∑𝑏𝑖 ≥ 𝑎 ∑𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

+∑𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

  

Burada 𝑎 = min(𝑎1, 𝑎2, … . . 𝑎𝑚). 
Rekurrent tənliklər üsulundan istifadı etməklə, 

𝑥𝑖
∗ = {

𝐾 ə𝑔ə𝑟 𝑖 = 𝑙
0 ə𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑎

 

alırıq. 

Buradan ümumi risk: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑅1(𝑥1
∗) = 𝑎1𝐾

∗ + 𝑏1  
düsturu ilə ifadə olunacaq. 

Portfellərin risklərinin investisiyanın həcmindən kvadratik asılı olduğu hal öyrənilmişdir. 

Tutaq ki, i-ci portfelin riski ona qoyulan kapitalın həcmindən aşağıdakı şəkildə asılıdır [4, s.432-

435]: 

𝑅𝑖 (𝑥𝑖) =  𝑎𝑖 𝑥𝑖
2 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖     ( 𝑖 = 1,𝑚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Bu halda da rekurrent tənliklər üsulundan istifadə edərək  𝑥𝑖
∗  üçün aşağıdakı bərabərliyi 

alırıq: 

𝑥𝑖
∗ = {

𝐾 ə𝑔ə𝑟 𝑖 = 𝑙
0 ə𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑎

 

Portfelin ümumi riski isə [4, s.439]: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑎1𝐾
2 + 𝑏1𝐾 + 𝑐1  

düsturu ilə hesablanır. 

Riskin minimallaşdırılması məsələsi təqdim olunur. Fərz olunur ki, maliyyə bazarında 

mövcud olan müəyyən sayda qiymətli kağızlardan m sayda portfel təşkil etmək tələb olunur. Bu 

zaman aşağıdakı şərtlərin ödənildiyini qəbul edək: 

Maliyyə bazarındakı qiymətli kağızlar n sayda qruplara bölünmüşdür. 

Hər bir i-ci portfel bu qruplardan yalnız birindən təşkil edilə bilər. 

Hər bir j-ci qrup kağızların i-ci portfelə daxil edilməsi müəyyən bir risklə bağlıdır və bu risk 

portfelə ayrılan 𝑥𝑖𝑗 kapital (sərmayə) miqdarından asılı olmaqla 𝑅𝑖(𝑥𝑖𝑗) funksiyaların hər bir i, j 

indeksləri üçün sonlu qiymətlər ala bilən funksiyadır. 

Təşkil edilən portfellərin ümumi riski m sayda portfelin riskləri cəmindən ibarətdir. 

Bütün portfellərin təşkil edilməsinə yatırılacaq sərmayə miqdarı məhduddur və K-ya bərabər-

dir. 
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Bu halda portfellərin ümumi riskin minimallaşdırılması ilə bağlı model aşağıdakı şəkildə 

olacaqdır [4, s.440]: 

∑∑𝑎𝑖𝑗𝑅𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) → 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

,  

∑∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝐾,             

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

∑ ∑ 

𝑛

𝑗=1

 𝑎𝑖𝑗 = 1,          

𝑚

𝑖=1

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0      (𝑖 =   1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 =   1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ). 

Burada 𝑎𝑖𝑗-lər aşağıdakı şəkildə təyin edilir. 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, ə𝑔ə𝑟 𝑖 − 𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑒𝑙 𝑗 − 𝑐𝑖 𝑞𝑟𝑢𝑝 𝑞𝑖𝑦𝑚ə𝑡𝑙𝑖 𝑘𝑎ğ𝚤𝑧𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑡əş𝑘𝑖𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑙ə𝑟𝑠ə
𝑜 ə𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑎                                                                                                                 

 

Prinsipcə bu məsələnin həlli 𝑛𝑚 sayda məsələnin həll edilməsi ilə tapıla bilər. Ayrılıqda həll 

ediləcək məsələlər kapitalın optimal bölgüsü məsələsi olduğundan belə tam seçmə üsulu hesablama 

mürəkkəbliyi ilə müşayiət olunacaqdır. Buna görə də məsələnin daha az sayda seçmə tələb edən 

üsulların tətbiq edilməsi ilə həlli zərurəti meydana çıxır. 

Bunun üçün bir sıra ardıcıl olaraq çevrilmələrdən sonra bu məsələni daha sadə struktura malik 

aşağıdakı birparametrli məsələyə gətirmişik [8, s.161-163; 9, s.27-30]: 
 

∑𝑃𝑖(𝑌𝑖) → 𝑚𝑖𝑛

𝑚

𝑖=1

,              

∑𝑌𝑖 =  𝐾,                       

𝑚

𝑖=1

 

𝑌𝑖 ≥ 0    𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ .                    
Burada: 

𝑃𝑖(𝑌𝑖) = {𝑅𝑖𝑗(𝑌𝑖)}𝑗=1,𝑛̅̅ ̅̅̅

𝑚𝑖𝑛

 
            (𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

 

4. Nəticə. Məqalə bir neçə aspektdən praktiki əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, işdə alınmış elmi 

praktiki nəticələr yenicə təşəkkül tapmağa başlamış Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 

portfel formalaşdırmaq istəyən şirkətlərin, bank olmayan kredit təşkilatların, korporasiyaların, 

bankların və digər qurumların maliyyə menecerləri üçün, eləcə də çoxlu sayda portfel yaratmaq 

istəyən müştərək şirkətlər üçün tövsiyə edilə bilər. 
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З.З. Газиев 

Оптимизационные методы в оценке создаваемых рисков при выдаче микрокредитов   

Обследованы оптимизационные методы для оценки создаваемых рисков при выдаче микрокредитов по 

финансовым портфелям в кредитных организациях Азербайджана. Математической моделью показано, по 

возможности, малое значение риска инвестора и его желание получить, по возможности, большую прибыль. 
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