AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKI

MALİYYƏ SABİTLİYİ İCMALI
Yanvar – Dekabr 2011

Bakı – 2011

Mündəricat
Giriş ............................................................................................................................................................. 4
1. Bank sektorunun fəaliyyət göstərdiyi mühit ............................................................................................ 5
1.1. Qlobal maliyyə sabitliyi üzrə son meyillər ....................................................................................... 5
Haşiyə 1. Maliyyə sektoru və real sektor arasında əlaqə ........................................................................ 9
Haşiyə 2. Qlobal maliyyə sabitliyinin qorunması üzrə BVF-n tövsiyyələri............................................11
1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət .......................................................................................... 122
2. Bank sisteminin inkişafı ......................................................................................................................... 14
2.1. Bank sistemin əsas göstəricilərinin dinamikası............................................................................... 14
Haşiyə 3. Çinin maliyyə sektoru……………………………………………………………………..….15
2.2. Bank sisteminin öhdəlikləri ............................................................................................................ 17
Haşiyə 4. Əmanətlərin müddət strukturu ............................................................................................... 20
Haşiyə 5. Öhdəliklərin təsnifatı ............................................................................................................. 23
2.3. Bank sisteminin aktivləri ................................................................................................................ 23
2.4. Bank sektorunun kapitalı ................................................................................................................ 28
2.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin strukturu ...................................................... 29
2.6. Bank sisteminin effektivliyi ............................................................................................................ 32
Haşiyə 6. ROE və ROA-nın faktor təhlili ............................................................................................... 35
2.7. Banklarda faiz dərəcələri ................................................................................................................ 35
3. Bank sistemində risklər ...................................................................................................................... 37
Haşiyə 7. Kreditlərin artım tempi və maliyyə sabitliyi .......................................................................... 41
Haşiyə 8. Avropada maliyyə nəzarətin gücləndirilməsi......................................................................... 43
4. Ödəniş sistemləri.................................................................................................................................... 44
İstifadə olumuş qrafik və cədvəllər ............................................................................................................ 47

2

ABREVİATURALAR
AMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
AİF – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu
AZİPS - Real Vaxt Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemi
BVF – Beynəlxalq Valyuta Fondu
DQİ – Dövlət qısamüddətli istiqrazları
DSK – Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
HHİ – Herfindal-Hirşman İndeksi
XÖHKS - Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi
İEOÖ – İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr
İEÖ – İnkişaf Etmiş Ölkələr
MN – Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
REM – Real Effektiv Məzənnə
ROA – Aktivlərin gəlirliliyi
ROE – Kapitalın gəlirliliyi
ÜDM – Ümumi Daxili Məhsul

3

Giriş
2011-ci ildə maliyyə sabitliyinin qorunması üzrə Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının fəaliyyəti dünya iqtisadiyyatında kövrək artım prosessləri,
beynəlxalq əmtəə və maliyyə bazarlarında qeyri-müəyyənlik şəraitində həyata
keçirilmişdir.
Bank sisteminin sabitliyinin təmin olunması sahəsində Mərkəzi Bankın
fəaliyyəti adekvat monetar siyasətin həyata keçirilməsi və bank risklərinin
preventiv tənzimlənməsi istiqamətlərində olmuşdur. Prudensial nəzarət və
tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər davam etmişdir. Bu tədbirlər arasında
banklar

tərəfindən

qəbul

olunmuş

risklərin

vaxtında

identifikasiya

və

qiymətləndirilməsi, fəaliyyətin şəffaflığının artırılmasına yönəlmiş işlər xüsusi yer
tutur. Bankların protsiklik davranışlarının qarşısının alınması üçün Bazel
Komitəsinin tövsiyyələrinin tətbiqi davam etdirilmişdir. Bu məqsədlə Bazel-III
standartlarını nəzərə almaqla risk əsaslı nəzarət çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi
təmin edilmişdir. Kapitallaşma prosesləri davam etdirilmiş, kapital tələbi ilə bağlı
yeni normativ tətbiq edilmişdir.
Görülən tədbirlər nəticəsində 2011-ci ildə bank sistemi öz artım
dinamikasını davam etdirmiş, maliyyə sabitliyi qorunmuşdur. İqtisadiyyatın,
xüsusilə də qeyri-neft sektorunun artımı ilə bağlı bank kreditlərinə tələbin
yüksəlməsi şəraitində bank sistemi aşağı “risk iştahası” nümayiş etdirmişdr.
Əmanət və depozitlərin artması fonunda bankların xarici resurslardan asılılığının
azaldılması davam etmiş, xarici resursların ümumi öhdəliklərdə payı azalmışdır.
Bu da bank sisteminin xarici şoklara qarşı davamlılığının artırılmasını dəstəkləyir.
Bununla yanaşı bankların rentabelliyi 2010-cu illə müqayisədə artmışdır. Aparılan
stress-testlərin nəticəsi bank sisteminin potensial riskləri absorbsiya etmək
qabiliyyətində olduğunu göstərir. İl ərzində bank sektorunda institutsional
quruculuq istiqamətində də aktiv tədbirlər aparılmışdır.
Ölkənin müsbət makroiqtisadi dinamikası, bank sektorunun dayanıqlığı
beynəlxalq reytinq agentliklərinin Azərbaycan bankları ilə bağlı proqnozlarını
yaxşılaşdırmışdır.
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1. Bank sektorunun fəaliyyət göstərdiyi mühit
1.1. Qlobal maliyyə sabitliyi üzrə son meyillər
2011-ci il ərzində qlobal borc böhranı dərinləşmiş, nəticədə bir sıra aparıcı
ölkələrdə maliyyə sabitliyi göstəriciləri ilə əlaqədar pessimist gözləntilər
artmışdır. Maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində regional və
qlobal miqyasda bir sıra tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, problemin əsas
mənbəyi olan makroiqtisadi risklərin maliyyə sektoruna ötürülməsi davam
etmişdir. Makroiqtisadi və maliyyə sektorları arasında risklərin yüksələn templə
qarşılıqlı təması qlobal iqtisadi perspektivlərə mənfi təsir etmişdir.
Hesabat ilində dünya iqtisadiyyatı gözlənildiyindən aşağı templə artmışdır.
Dünya iqtisadiyyatının artımını əngəlləyən başlıca amil qabaqcıl ölkələrdə dövlət
borcu probleminin dərinləşməsi olmuşdur. Suveren borc qiymətli kağızları üzrə
gəlirliliyin kəskin yüksəlməsi biznes inamını aşağı salmış, investisiya və yığımlar
arasında disbalansı artırmışdır.
Qrafik 1.1. Dünya iqtisadiyyatı, rüblük artım %-lə
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Mənbə: BVF

Qlobal iqtisadi artım templəri ikinci rübdən etibarən səngiməyə başlamışdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə maliyyə probleminin həlli istiqamətində koordinasiya
olunmuş fəaliyyətin gücləndirilməsi, məcmu tələbin dəstəklənməsi üçün fiskal və
monetar stimulların verilməsi iqtisadi artım üçün məhdud nəticələr vermişdir. İlkin
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qiymətləndirmələrə görə qlobal artım 2010-cu ildəki 3.2%-dən 1.6%-ə düşmüşdür
(BVF). Ciddi problemə çevrilmiş dövlət borcunun həcmi Avrozonada ÜDM-in
88%, ABŞ-da 102%, Yaponiyada isə 233%-i səviyyəsindədir. Bununla belə, fiskal
konsolidasiya təşəbbüslərinə baxmayaraq, ABŞ istisna olmaqla İEÖ-də kövrək
iqtisadi artımın drayveri qismində hələ dövlət tələbi çıxış edir.
Qrafik 1.2. Fiskal və monetar stimullar
1.2
1

Sərtləşmə

Fiskal impuls
Monetar impuls

0.8
0.6
0.4
0.2
-1E-15
-0.2
Yumşalma

-0.4
-0.6
Dünya

İEÖ

İEOÖ

2011

Dünya

İEÖ

İEOÖ

2012
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2011-ci il ərzində həm İEÖ-də, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
monetar stimullar davam etmişdir. Lakin, buna baxmayaraq kreditləşmə kanalı il
ərzində daha da məhdudlaşmışdır. Bunun əsas səbəbi yüksələn makroiqtisadi risk
fonunda bankların daha mühafizəkar kredit siyasəti yürütmələri olmuşdur. Suveren
borclar bazarındakı gərginlik Avrozonanın bank sisteminə də ötürülmüşdür. Belə
ki, bir çox banklararası maliyyələşmə kanalları fəaliyyətini dayandırmış, spredlər
isə yüksəlmişdir. Mövcud borcların ödəmə tarixlərinin kritik həddə çatdığı şəraitdə
uzunmüddətli kapital bazarları daralmış, qısamüddətli pul bazarlarında da
gərginlik müşahidə olunmuşdur. ABŞ-ın pul bazarları fondları Avrozona
banklarının kreditləşməsini əhəmiyyətli azaltmışlar. Avropa Mərkəzi Bankının
hesabatına görə Avrozonada ilin sonuna özəl sektora yönəldilən kreditlərin həcmi
kəskin aşağı düşmüşdür. Bu isə artıq maliyyə və real sektor arasında qarşılıqlı risk
transferi prosesinin sürətlənməsi göstəricisidir.
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Bankların maliyyə resurslarının daralması ümumi iqtisadiyyata da ötürülür
ki, bu da orta və kiçik müəssisələrin bank kreditləşməsi şərtlərini sərtləşdirir.
Maliyyə və pul bazarlarındakı gərginliyi nəzərə alaraq Avropa Mərkəzi Bankı
maliyyələşmə şərtlərinin yumşaldılması və REPO əməliyyatları üçün girov
tələbinin sadələşdirilməsi ilə bağlı müəyyən qərarlar qəbul etmişdir. Bunlar ehtiyat

məcburi

normalarının

azaldılması,

təminat

kateqoriyasının

genişləndirilməsi və 3 illik yenidənmaliyyələşdirmə əməliyyatlarının təklifi, özəl
sektorun kreditləşdirilməsi

zamanı aktivlərin məcburi satışının alternativinin

yaradılmasını əhatə edir.
BVF-nin təhlilinə görə İEÖ kredit tsiklinin ön fazalarında qərarlaşmış,
İEOÖ isə tsiklin irəli fazalarında yer almışlar.
Qrafik 1.3. Kredit tsiklinin fazaları
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İEÖ-də akkomodativ pul siyasəti kreditləşmə şərtlərinin yumşalmasına
səbəb olsa da, bank sektoru və ev təsərrüfatları hələ də tsiklin ilk fazasını keçə
bilmirlər. İEOÖ əsasən bərpa və ekspansiya fazasında olduqlarından aktivlərin
“izafi” dəyər qazanması təhlükəsi (“hərarətlənmə”) aktuallaşmağa başlamışdır.
Dünyanın aparıcı ölkələrində makroiqtisadi göstəricilərin pisləşməsi, fiskal
dayanıqlığın pozulması və borc probleminin kəskinləşməsi beynəlxalq reytinq
agentlikləri tərəfindən həmin ölkələrin reytinqlərinin aşağı salınması ilə
nəticələnmişdir. Reytinqlərin aşağı düşməsi təkcə ölkələri yox, həm də bankları və
real sektor subyektlərini əhatə edir. Dünyanın əsas maliyyə mərkəzləri olan
qabaqcıl ölkələr arasında “AAA pozitiv” reytinqli ölkələrin sayı sürətlə
azalmaqdadır.
Qrafik 1.4. Ölkələr üzrə beynəlxalq reytinq

Mənbə: Fitch Ratings-in məlumatları əsasında

Qabaqcıl ölkələrin suveren reytinqlərinin aşağı salınması maliyyə
bazarlarında etimadı və eyni zamanda investisiya alətlərinin cəlbediciliyini
azaltmışdır. Böhran risklərinin yüksəlməsi fonunda dünyanın bir sıra aparıcı
bankları ABŞ, Avrozona və digər qabaqcıl ölkələrdə aktivlərinin həcmini optimal
həddə azaldacaqları haqda planlarını açıqlamışlar. Belə planların reallaşdırılması
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öz növbəsində ticarətin maliyyələşdirilməsini çətinləşdirə bilər ki, bu da iqtisadi
aktivliyi azaldan amildir.
Haşiyə 1. Maliyyə sektoru və real sektor arasında əlaqə
Maliyyə sabitliyi qiymətləndirilərkən iqtisadiyyatın maliyyə və real sektoru arasındakı
transmissiyanın başa düşülməsi çox vacibdir. Məsələnin əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq Bank Nəzarəti
üzrə Bazel Komitəsi qeyd edilən transmissiyanın öyrənilməsi məqsədilə işçi qrupu formalaşdırmışdır.
İşçi qrupun tədqiqatının ilkin nəticələri 3 transmissiya kanalının olduğunu göstərir: borcalanın balans
kanalı, bank balans kanalı, likvidlik kanalı.
Borcalanın balans kanalı ev təsərrüfatları və müəssisələri əhatə etməklə borc sahibinin sahib
olduğu sərvətin dəyəri ilə əlaqədardır. Borcalanın sərvətinin dəyərdən düşməsi zəmanət dəyərini
azaldaraq borclanma səviyyəsini aşağı salır. Digər tərəfdən isə qeyd olunan proses borclanma istəyini
aşağı salır və maliyyələşmə xərcini artırır ki, bu da sonda məcmu tələbə təsir göstərir. Bank balans kanalı
bank kapitalının azalması halında təklif olunan maliyyələşmənin məhdudlaşdırılması və bahalaşması,
vaxtı keçmiş kreditlərin portfeldə çəkisinin artması halında təsirini göstərir. Likvidlik kanalı isə yüksək
leverec əmsalı, öhdəlik və tələblərin zaman uyğunsuzluğu və s. halında özünü göstərir.
Mənbə: BİS, Transmission channel between the financial and real sectors: a critical survey of the
literature, WP 18, fevral 2011

Mövcud

şəraitdə

Avrozonada

bankların

maliyyə

dayanıqlığını

möhkəmləndirmək məqsədilə I dərəcəli kapital adekvatlığının 9%-ə yüksəldilməsi
üçün əlavə 85 mlrd. avro tələb olunduğu açıqlanmışdır (European Banking
Authority). Yalnız Yunanıstanda anoloji hədəfin reallaşdırılması üçün 30 mlrd.avro
ayrılmışdır. Maliyyə sisteminin kövrəkliyi real sektorda böhranın ikinci raund
təhlükəsini artırır. 2012-ci il üçün başlıca risk faktorları qismində Avrozonada
qlobal ressesiyanın baş verməsi ehtimalı qiymətləndirilir.
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Qrafik 1.5. 2011-ci il üçün başlıca qlobal risklər
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Qeyd edilən risklərin reallaşmasının qarşısının alınması üçün dünya
iqtisadiyyatı qarşısında əsasən üç qrup siyasət çağırışları mövcuddur (BVF):
-

Makro-iqtisadi siyasət koordinasiyası gücləndirilməli;

-

Fiskal siyasətin məşğulluğa və özəl tələbə təsirini artırmaq üçün onun

dizaynı təkmilləşdirilməli;
-

Makroprudensial və

monetar siyasət arasında dəqiq sərhədlər

müəyyənləşdirilməlidir.
Dünya iqtisadiyyatında resessiya risklərinin güclənməsini, eyni zamanda
görülən tədbirlərin nəticələrinin gözləniləndən aşağı olmasını nəzərə alaraq BVF
2012-ci il üçün proqnozlarda neqativ istiqamətdə korrektələr etmişdir.
Cədvəl 1.1. Cədvəl 1.2. BVF-in 2012-ci il üçün proqnozları
2011
2012(p)

2013(p)

İqtisadi artım, ö.i.n. %
Dünya

3.8

3.3 ↓

3.9 ↓

İEÖ

1.6

1.2 ↓

1.9 ↓

ABŞ

1.8

1.8

2.2 ↓

Avrozona

1.6

-0.5 ↓

0.8 ↓

İEOÖ

6.2

5.4 ↓

5.9 ↓

Çin

9.2

8.2 ↓

8.8 ↓

MDB

4.5

3.7 ↓

3.8 ↓
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İxrac, ö.i.n. %
İEÖ

5.5

2.4 ↓

4.7 ↓

İEOÖ

9.0

6.1 ↓

7.0 ↓

İstehlakçı qiymətləri, ö.i.n. %
İEÖ

2.7

1.6

1.3 ↓

İEOÖ

7.2

6.2 ↑

5.5 ↑

Mənbə: BVF

2012-ci il üçün makroiqtisadi çərçivənin nisbətən pessimistik fonda olması
maliyyə sabitliyi üçün risklərin qaldığından xəbər verir. Maliyyə sistemindəki
neqativ effektlərin real iqtisadiyyata transformasiyasına yol verməmək üçün
qabaqcıl ölkələrin fəaliyyətlərində koordinasiyanı gücləndirmələri ən mühüm
çağırışdır.
Haşiyə 2. Qlobal maliyyə sabitliyinin qorunması üzrə BVF-n tövsiyyələri
1.

Müdafiə sistemi etibarlı və möhkəm olmalıdır. Suveren borcalanların maliyyələşmə ehtiyacalarını qarşılamaq

üçün yaradılan Avropa Maliyyə Sabitliyi Fondunun (EFSF-nın) ehtiyatları artırılmalı, buna qədər isə
maliyyə bazarlarında stabilliyin qorunması və dövlət borcunun maliyyələşdirilməsi üçün Avropa Mərkəzi
Bankı tərəfindən mövcud imkanlar hesabına likvidliyin təmin olunması vacibdir.
2. Banklarda deleverecin davam etməsi, borc vəsaitlərin ixtisarı ilə əlaqədar bankların kredit aktivliyinin
məhdudlaşdırılması nəticəsində iqtisadi artımın zəifləməsinin və aktivlərin dəyərinin ucuzlaşmasının
qarşısını almaq məqsədilə “makroprudensial idarəetmə orqanının” yaradılmasına ehtiyac vardır.
3. Maliyyə bazarlarına etimadının bərpası üçün Avropa Maliyyə Sabitliyi Fondunun tövsiyəsinə uyğun olaraq
bankların kapital buferinin artırılması təmin olunmalıdır. Hazırda banklar üçün müəyyən əmsal yox, nominal
kapital səviyyəsinin saxlanması tələblərinin hazırlanması üçün tədbirlər görülür, çünki əmsala nail olmaq
aktivlərin azaldılmasını stimullaşdırır.
4. Uzunmüddətli perspektivdə resessiyanın qarşısının alınması üçün büdcə konsolidasiyasının vacibliyi aparıcı
ölkəlr qarşısında prioritet məsələlərdəndir. İqtisadi artıma neqativ təsirlərini neytrallaşdırmaqla avtomatik
stabilizatorların işə salınması, ABŞ-da isə zəifləyən məcmu tələbin bərpası üçün müvafiq siyasət tədbirlərinin
həyata keçirilməsi çıxış yolu kimi göstərilir.
5. İEOÖ-in direktiv orqanları manevr imkanları çərçivəsində kontr-tsiklik siyasət tədbirləri həyata keçirməklə
yarana biləcək maliyyə defisitini kompensasiya etməyə çalışmalıdırlar. İEOÖ-in bəzilərində kifayət qədər
valyuta ehtiyatı toplandığından, onlar xarici şoklara davam gətirmək üçün bu ehtiyatların bir hissəsindən
istifadə edə bilərlər.
Mənbə: BVF “Qlobal Maliyyə Sabitliyi Hesabatı. Bazarların vəziyyəti haqqında bülleten”, 24 yanvar 2012-ci il
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1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət

2011-ci ildə bank sistemi ölkənin xarici mövqeyinin güclənməsi və qeyri-neft
sektorunda iqtisadi aktivliyin yüksəlməsi, makroiqtisadi sabitliyin qorunması
şəraitində fəaliyyət göstərmişdir.
Qlobal iqtisadiyyatda kövrək də olsa, artımın davam etməsi və yüksək enerji
qiymətləri şəraitində 2011-ci ildə ölkənin xarici mövqeyi əlverişli olaraq qalmışdır.
Ötən il yanvar-noyabr aylarında 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ixrac
32%, idxal isə 49% artmış və xarici ticarət balansının profisiti 16 mlrd. dollar
olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, profisit 2010-cu ildəki səviyyədən 2.4
mlrd. dollar və ya 18% çox olmuşdur.
İxracdan əlavə il ərzində ölkəyə xarici valyuta daxilolmaları həm də pul
baratları və xarici investisiyalar hesabına artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş
xarici investisiyaların həcmi DSK-nın məlumatına görə ötən il 3.2% artaraq 3.2
mlrd. dollar olmuşdur.
Ölkənin xarici mövqeyinin möhkəmlənməsi nəticəsində 2011-ci ildə strateji
valyuta ehtiyatları 36% artaraq 40 mlrd.dolları ötmüşdür ki, bu da təqribən 3 illik
mal və xidmətlərin idxalına kifayət edir.
Məcmu tələbin komponentləri olan son istehlak xərcləri, investisiyalar
iqtisadi artıma müsbət təsir göstərmişdir. Ötən il büdcə xərclərinin, o cümlədən
investisiya xəclərinin təqribən əvvəlki il səviyyəsində qalması tələbə təsir göstərən
mühüm amil olmuşdur.
Eyni zamanda nominal ifadədə əhalinin son istehlak xərcləri 8%, bütün
mənbələrdən iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu isə 27% artmışdır. Əsas kapitala
yönəldilən investisiyaların 77%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür.
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Qrafik 1.6. İqtisadi artım, %-lə
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Mənbə: DSK

Məcmu tələbə adekvat olaraq il ərzində ölkədə iqtisadi artım davam
etmişdir. 2011-ci ildə ÜDM real ifadədə 0,1% artmış, o cümlədən qeyri-neft
sektorunda artım 9,4% təşkil etmişdir. Yaradılan əlavə dəyərin 70%-ə yaxını
məhsul istehsalı sahələrinin, 30%-i isə xidmət sahələrinin payına düşür.
Qlobal əmtəə bazarlarında qiymətlərin artması və məcmu tələbin canlanması
şəraitində inflyasiyanın birrəqəmli səviyyədə saxlanılması mühüm vəzifə olaraq
qalmışdır. Belə ki, dekabr ayında qiymətlər ilin əvvəlinə nəzərən 5,6% artmış, orta
illik inflyasiya isə 7,9% təşkil etmişdir.
İl ərzində məzənnənin əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin qarşısını almaq və
bununla da qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinə neqativ təsirləri
neytrallaşdırmaq üçün Mərkəzi Bank tərəfindən 4.2 mlrd.dollar həcmində valyuta
sterilizasiyası həyata keçirilmişdir. Nəticədə ötən il manatın ABŞ dollarına qarşı
məzənnəsi mülayim templə, cəmi 1.4% möhkəmlənmişdir.
2011-ci ildə pul siyasəti alətləri üzrə qəbul edilmiş qərarlar qiymət
sabitliyinin qorunmasına yönəldilmişdir.
Hesabat ilində pul təklifi iqtisadiyyatın tələbatına adekvat surətdə dəyişmiş,
manatla pul bazası 29,4%, pul kütləsi isə 32,5% artmışdır.
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2. Bank sisteminin inkişafı
2.1. Bank sistemin əsas göstəricilərinin dinamikası
2011-ci ildə bank sistemi artım dinamikasını qoruyub saxlamış və maliyyə
xidmətlərinə çıxış imkanlarının artması prosesi davam etmişdir.
2011-ci il ərzində bank sektorunun aktivləri 968,0 mln. manat və ya 7,3%
artaraq 14259,2 mln. manata, kreditlər 8,1% (727 mln. manat) artaraq ilin sonuna
9698,8 mln. manata çatmışdır. Kreditlərin bank sisteminin aktivlərində xüsusi
çəkisi 68% olmuşdur.
Qrafik 2.1. Bank sisteminin makro göstəriciləri,%-lə

25

23
22

20

18

17

19 19

16

16
15

18

15

10
01.01.2008

01.01.2009
Kreditlər / ÜDM

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

Depozitlər / ÜDM
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Bankların depozit bazası (maliyyə və qeyri-maliyyə sektorundan cəlb
olunmuş vəsaitlər) 23,9% artmışdır. O cümlədən fiziki şəxslərin əmanətləri 36%
artaraq 4119,8 mln. manata çatmışdır.
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Qrafik 2.2. Bank sisteminin əsas göstəricilərinin illik artım tempi,%-ıə
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Haşiyə 3. Çin maliyyə sektoru
Çinin maliyyə sektoru bank və qeyri-bank institutlarından ibarətdir. Bütövlükdə ötən 4 ildə
maliyyə sektorunun aktivlərinin həcmi 1.7 dəfə artmış və hazırda ÜDM-in 267%-ni təşkil edir. Maliyyə
sektorunun aktivlərinin 88%-i bankların, 12%-i isə qeyri-bank təşkilatlarının payına düşür.
Çin bank sistemində xarici kapitalın iştirak payı aşağıdır. Belə ki, ümumi bank aktivlərinin cəmi
3%-i tam xarici kapitallı bankların, 15%-i isə müştərək xarici kapitallı bankların hesabına formalaşır.
Qeyri-bank maliyyə institutlarında isə əsas pay sığorta şirkətləri, investisiya şirkətləri və pensiya
fondlarına aiddir. Sığorta şirkətlərinin aktivləri ümumi maliyyə sistemi aktivlərinin 4.7%-i, investisiya
şirkətlərinin 2%-i, pensiya fondlarının isə 1.1%-ə bərabərdir.
Mənbə: BİS consolidated banking statistics

Bank sisteminin təmərküzləşməsi azalmışdır. İri bankların (aktivlərin
həcminə görə ilk 5 bank) sistem üzrə aktivlərdə payı 60,7%-dən 57%-ə,
iqtisadiyyata kredit qoyuluşunda payı isə 60,9%-dən 56,5%-ə enmişdir. Bank
sisteminin təmərküzləşməsi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq
təcrübədə geniş tətbiq edilən Herfindal-Hirşman indeksinin1 dinamikası da azalır
və bank sisteminində orta təmərküzləşmənin olduğunu göstərir.

1

Herfindal-Hirşman indeksi – bankların bank sistemində paylarının kvadratlarının cəminə bərabərdir.
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Qrafik 2.3. Herfindal-Hirşman indeksinin dinamikası (aktivlər üzrə)
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Mənbə: AMB

İl ərzində maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanları genişlənmişdir. Belə ki, 22
yeni bank filialı (cəmi 666 filial) və 41 yeni bank şöbəsi açılmışdır (cəmi 161 bank
şöbəsi). Regionlarda fəaliyyət göstərən bank filial və şöbələrin sayı müvafiq olaraq
328 və 84 olmuşdur.
Qrafik 2.4. Bankların struktur bölmələrinin sayı
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Mənbə: AMB

Qeyri-bank kredit təşkilatlarının sayı 2011-ci ilin əvvəlində 101 təsisat
olduğu halda, 2011-ci ilin sonunda 125, onların filiallarının sayı isə ilin əvvəlində
69 təsisat olduğu halda, ilin sonunda 74 olmuşdur.
Əhaliyə, xüsusilə də regionlarda yaşayan sakinlərə maliyyə xidmətlərini
göstərmək məqsədilə lisenziyalaşdırılan “AZƏRPOÇT” Məhdud Məsuliyyətli
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Cəmiyyəti il ərzində uğurla fəaliyyət göstərmişdir. 1 yanvar 2012-ci il tarixinə olan
məlumata görə, “AZƏRPOÇT” MMC-nin 63 filialı (57 regionlarda) və 867 (764
regionlarda) şöbəsi mövcuddur.

2.2. Bank sisteminin öhdəlikləri
2011-ci il ərzində bank sisteminin resurs bazasının daha dayanıqlı mənbələr
hesabına möhkəmləndirilməsi prosesi müşahidə olunmuşdur.
2011-ci il ərzində bankların öhdəlikləri 1662,0 mln. manat və ya 16,3%
artmış və dövrün sonuna 11 831,7 mln. manat təşkil etmişdir. Bankların resurs
bazası il ərzində əsasən müştərilərin (əhali və qeyri-maliyyə korporativ sektor)
vəsaitləri hesabına artmışdır. 2011-ci ildə bankların ümumi depozit bazası
(maliyyə və qeyri-maliyyə sektorlarının vəsaitləri) 23,9% artaraq 9447,0 mln.
manata çatmış və dövrün sonuna cəmi öhdəliklərin 79,8%-ni təşkil etmişdir (2010cu ilin sonuna 74,9%).
Qrafik 2.5. Bank öhdəliklərin strukturu, %-lə
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Mənbə: AMB

Depozitlərin artımı əhalinin banklardakı yığımlarının artması ilə izah olunur.
Belə ki, il ərzində əhalinin əmanətləri 36% artaraq (müqayisə üçün 2010-cu ildə
30%, 2008-2009-cu illərdə orta illik 26.2%) 01.01.2012-ci il tarixinə 4119,8 mlrd.
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manata çatmışdır. Nəticədə əhalinin əmanətlərinin bankların öhdəliklərində payı
dövrün sonuna 34,8% təşkil etmişdir (2010-cu ilin sonuna 29,8%).
Qrafik 2.6. Depozitlərin strukturu və artım tempi
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Mənbə: AMB

Bankların resurs bazasının dayanıqlılığının artması əmanətlərin müddət
strukturunda da öz əksini tapmışdır. Müddətli əmanətlərin (820,4 mln. manat)
mütləq ifadədə artımı tələb edilənədək əmanətlərin (269,7 mln. manat) artımını
üstələmişdir. Müddətli əmanətlərin cəmi əmanətlərdə payı ilin sonuna 80%
olmuşdur.
Qrafik 2.7. Fiziki şəxslərin əmanətlərinin müddəti, %-lə
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Eyni zamanda 01.01.2011-ci il tarixi ilə müqayisədə ilin sonuna müddəti 1
ildən artıq olan əmanətlərin ümumi əmanətlərdə payı 34,6%-dən 35,9%-ə
yüksəlmişdir. Əmanətlərin valyuta strukturunda da müsbət meyllər müşahidə
18

olunur. 2011-ci il ərzində milli valyutada əmanətlərin həcmi 61,8% artmış və cəmi
əmanətlərdə onların payı 55,4%-ə çatmışdır (ötən ilin əvvəlinə - 46%).
Qrafik 2.8. Fiziki şəxslərin əmanətlərinin valyuta stukturu,%-lə
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Il ərzində rezident fiziki şəxslərlə yanaşı qeyri-rezident fiziki şəxslər də
Azərbaycan bank sisteminə maraq göstərməkdə davam etmişlər. Belə ki, qeyrirezident fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan banklarına qoyulan əmanətlərin
həcmi 2011-ci ildə 34,6 % artmış və cəmi əmanətlərin 9%-ni təşkil etmişdir.
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Haşiyə 4. Əmanətlərin müddət strukturu
Əhalinin əmanətlərinin müddət üzrə strukturu əmanətçilərin investisiya meyillərini və gözləntilərini
əks edir.
2007-2009-cu illər ərzində qısamüddətli (müddəti 1 ilədək) əmanətlər daha yüksək templə
artmışdır. Belə ki, bu illər ərzində qısamüddətli əmanətlərin orta rüblük artım tempi 11,3%, uzunmüddətli
(müddəti 1 ildən artıq) əmanətlərin orta rüblük artım tempi isə 6,6% olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd
etmək lazımdır ki, ümumi əmanətlərin orta rüblük artım tempi 9,4% olmuşdur. Lakin sonradan
əmanətçilər daha uzunmüddətli bank yığımlarına üstünlük verməyə başlamışlar.
Əmanətlərin müddət strukturu
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2010-2011-ci illərdə uzunmüddətli əmanətlərin orta rüblük artım tempi ümumi əmanətlərin artım
tempinindən (7,4%) çox olmuş və 8,9% təşkil etmişdir (qısamüddətli əmanətlərin artım tempi 6,8%
olmuşdur). Dövr ərzində uzunmüddətli əmanətlərin ümumi əmanətlərdə payının artması tendensiyası
müşahidə olmuşdur ki, bu da əhalinin bank sisteminə inamın, maliyyə vasitəçiliyinin, xüsusilə də
pərakəndə bankçılığın dərinləşməsini əks edir. Belə ki, 2010-2011-ci illərdə ümumi əmanətlərdə
uzunmüddətli əmanətlərin payı 32,3%-dən 36%-ə artmışdır. Bu zaman müddəti 5 ildən yuxarı olan
əmanətlər daha surətlə artmışdır.
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Müddətli əmanətlərin strukturunda da müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Belə ki, müddətli
əmanətlərdə müddəti 1 aydan 1 ilədək olan əmanətlərin payı 2010-cu ildəki cuzi artımdan sonra (il
ərzində müddətli əmanətlərdə payı 43%-dən 44%-ə artmışdır) 2011-ci ildə azalaraq 41,1% təşkil
etmişdir. Müddəti 1 ildən yuxarı olan əmanətlərin payı 2010-2011-ci illərdə 34,9%-dən 39,6%-ə
artmışdır.
Daha çox transaksiya məqsədilə istifadə edilən tələbli və müddəti 30 günədək olan əmanətlərin
payı son iki il ərzində azalmışdır. Belə ki, bu növ əmanətlərin ümumi əmanətlərdə payı 2010-cu ilin
əvvəlinə olan 22,2%-dən ilin sonuna 19,3%-ə azalmışdır.
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Əmanətlərin müddət strukturu
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Müddətli, xüsusilə də uzunmüddətli əmanətlərin payının artması əhalinin banklarda yerləşdirilmiş
məcmu əmanətlərinin orta ölçülmüş dürasiyasının artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, 2010-cu ilin
əvvəlinə əmanətlərin orta ölçülmüş ödəniş müddəti 16,5 ay olduğu halda 2011-ci ilin sonuna bu 18,2
ayadək artmışdır.
Mənbə:AMB

Əhalinin əmanətləri ilə yanaşı qeyri-maliyyə sektorundan cəlb edilmiş
vəsaitlər də artmışdır. İl ərzində hüquqi şəxslərin depozitləri 16,1% artaraq ilin
sonuna 2 587,8 mln. manata çatmış və bank öhdəliklərinin 27,4%-ni təşkil
etmişdir. Bu zaman hüquqi şəxslər müddətli bank depozitlərinə üstünlük vermiş,
müddətli depozitlər tələbli depozitlərlə müqayisədə daha sürətlə artmışdır. Cari
hesablara yerləşdirilmiş depozitlər 17% artdığı halda, müddətli depozitlər 28%
artmışdır. Ümumi depozitlərdə müddətli depozitlərin payı ilin sonuna 63,7%
olmuşdur.
Xarici investorlar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatı və bank sektorunun
pozitiv qiymətləndirilməsi bankların xaricdən vəsait cəlb etmək imkanlarını artırır.
Qeyri-rezident banklardan və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından cəlb edilmiş
vəsaitlər (fiziki şəxslərin əmanətləri istisna olmaqla) il ərzində 0,5% artaraq 1860
mln. manat səviyyəsinə çatmışdır.
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Qrafik 2.9. Qeyri-rezident şəxslərdən (fiziki şəxslərin əmanətləri istisna olmaqla) cəlb
edilmiş müddətli öhdəliklərin dinamikası
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Mənbə: AMB

Müsbət haldır ki, xarici borcun böyük hissəsi (53%) müddəti bir ildən
artıqdır. Bankların xarici öhdəliklərinin daxili resurslarla 2008-ci ildə başlanılmış
əvəzləşdirilmə prosesi 2011-ci ildə davam etmişdir. Belə ki, 2008-ci ilin sonuna
xarici vəsaitlərin bank öhdəliklərində payı 24,3% təşkil etdiyi halda, 2011-ci ilin
əvvəlinə 16,6%-ə, ilin sonuna isə 15,7%-ə düşmüşdür.
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Haşiyə 5. Öhdəliklərin təsnifatı
Banklar üçün kredit portfelinin geniş təhlili ilə yanaşı likvidlik riskinin azaldılması məqsədilə
maliyyələşmə mənbələrinin təhlili də vacibdir. Likvidlik riskini yaratmaq qabiliyyətinə görə bank
öhdəliklərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
Əsas öhdəliklər - əhalinin müddətli və müddətsiz əmanətləridir. Bu vəsaitlər banklar üçün ən
etibarlıdır. Əhalinin sərvəti artdıqca bu öhdəliklərin müntəzəm yüksəlməsi müşahidə olunur.
Orta dərəcəli öhdəliklər – buraya qeyri-maliyyə şirkətlərinin depozitləri daxildir. Biznes tsiklinə
uyğun olaraq protsiklik davranış bu öhdəliklər üçün xarakterikdir.
Qeyri əsas öhdəliklər - maliyyə institutları qarşısında olan öhdəlikdir. Kredit bumu dövründə
kreditlərin artım tempi depozitlərin artım tempini üstələdikdə alternativ maliyyə mənbələrindən istifadə
edilir. Xüsusilə də, digər daxili və xarici banklardan əlavə vəsaitlər cəlb edilir. Bu vəsaitlər daxili və
xarici maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklərə həssas olurlar.
Yüksək likvidli (cari) öhdəliklər - bu öhdəliklərə bankların müxbir hesabları və “overnayt”
depozitləri də daxil olmaqla bütün cari hesablar, tələbli depozitlər, ödəniş müddəti 30 gün və ya bundan
az olan müddətli öhdəliklər (o cümlədən, bankın buraxdığı qiymətli kağızlar), icra müddəti başa çatmış
öhdəliklər, müqaviləyə əsasən vəsaitlərdən istifadəyə başlanması tarixinə məhdudiyyət qoyulmayan və
geri çağırıla bilinməyən açılmış kredit xətləri aid edilir.
Orta likvidli öhdəliklər – bu öhdəliklərə müddəti 30 gündən 365 günədək olan müddətli öhdəliklər
(o cümlədən, bankın buraxdığı qiymətli kağızlar), ödəniş müddəti bir ildən çox olan, lakin müqaviləyə
əsasən kreditora həmin öhdəliyi vaxtından əvvəl tələb etmək hüququ verən borc öhdəlikləri aid edilir.
Aşağı likvidli öhdəliklər – bu öhdəliklərə müddəti 365 gündən çox olan öhdəliklər aiddir.
Mənbə: AMB

Bankların xarici resurslardan asılılığın azalması, xarici vəsaitlərin daxili
depozitlərlə əvəzləşdirilməsi bankların xarici şoklara qarşı dayanıqlığını artırmış
və kreditlərin daha sabit resurslar hesabına maliyyələşməsinə səbəb olmuşdur.

2.3. Bank sisteminin aktivləri
Hesabat ilində bank sisteminin iqtisadi aktivliyə maliyyə dəstəyi davam
etmiş, bank aktivlərinin strukturunda müsbət dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur.
İqtisadi aktivliyin davam etməsi borcalanların maliyyə durumunun
yaxşılaşmasına

təkan

vermiş

və

bank

kreditlərinə

tələbin

artmasını

şərtləndirmişdir. Bu şəraitdə bankların kredit vermək meyli (təklif) də artmışdır.
Bununla belə,

risk-menecment sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, kredit riskinin

yenidən qiymətləndirilməsi banklar tərəfindən kredit bazarında daha təmkinli
davranışa səbəb olmuşdur. Belə ki, dəyişən qlobal və daxili makroiqtisadi mühit,
risk profilinin dəyişməsi bank sistemində yeni davranış modelinin tətbiqinə sövq
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etmişdir. Bum dövründəki sürətli artım, mülayim kredit anderraytinqi və s.
təmkinli artım siyasəti və daha sərt kredit anderraytinqi ilə əvəzlənmişdir. Bank
sektorunda rəqabətin artması şəraitində banklar pərakəndə bankçılığı tədbiq
etməklə, bank məhsulları və xidmətlərinin çeşidini artırmaqla yeni mənfəət və
artım mənbələrini axtarırlar.
Bank aktivlərinin dəyişimi əsasən kredit qoyuluşlarının dinamikası ilə
əlaqədar olmuşdur. İl ərzində kredit qoyuluşları 8.1% artaraq 9698.8 mln. manat
təşkil etmişdir.
Qrafik 2.10. Kredit aktivliyi, sorğu nəticələri*2
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Mənbə: AMB

Uzunmüddətli kreditlərin artımı davam etmiş (4,4%) və onun cəmi
kreditlərdə payı 1 yanvar 2012-ci il tarixə 71% olmuşdur. Qısamüddətli kreditlər
18,1% artmış və dövrün sonuna 2864,4 mln. manat təşkil etmişdir.
2011-ci ildə kredit portfelinin valyuta strukturu nisbi sabit qalmışdır.

*

Sorğunun nəticələri “balans metodu” üsulu ilə qiymətləndirilmişdir: “Balans metodu” – suala “artım”
(“yumşalma”) cavab vermiş respondentlərin ümumi respondentlərin sayında payı ilə “azalma” (“sərtləşmə”) qeyd
etmiş respondentlərin payı arasındakı fərqdir. Alınmış fərq komponent üzrə hər hansı bir təzahürü xarakterizə edən
indeks adlanır və bazis bəndi ilə qiymətləndirilir. İndeksin dəyişmə amplitudası -100 ilə +100 arasındadır.
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Qrafik 2.11. Kredit portfelinin valyuta strukturu
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Mənbə: AMB

İlin sonuna milli valyutada olan kreditlərin ümumi portfeldə xüsusi çəkisi
65% təşkil etmişdir.
Hesabat ilində banklar tərəfindən hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlər 0,6%
artmış və ilin sonuna 5991mln. manat (portfeldə payı 61,8%) təşkil etmişdir. Fiziki
şəxslərə kreditlər isə il ərzində 21,9% artmış və onların portfeldə xüsusi çəkisi
31,8%-ə yüksəlmişdir.
Qrafik 2.12. Subyektlər üzrə kredit portfelinin strukturunun dinamikası
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Mənbə:AMB

Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin
(bütün kredit təşkilatları üzrə) payı 2,4% azalaraq 1 yanvar 2012-ci il tarixinə
70,3% təşkil etmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə
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verilmiş kreditlər ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin 7,8%-ni, plastik kartlarla
əməliyyatlar üzrə kreditlər 4,5%-i təşkil etmişdir. Fiziki şəxslərə daşınmaz əmlakın
tikintisinə və alınmasına verilmiş kreditlərin portfeldə payı isə hesabat ilində 2,5%
artaraq 17,4%-ə çatmışdır. Fiziki şəxslərə daşınmaz əmlakın tikintisinə və
alınmasına verilmiş kreditlər il ərzində 43,4% artaraq 1 yanvar 2012-ci il tarixinə
575,8 mln. manat təşkil etmişdir.
Qrafik 2.13. Fiziki şəxslərə kreditlərin məqsəd üzrə strukturu,%-lə
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Mənbə:AMB

Fiziki şəxslərə verilən uzunmüddətli kreditlərin (bütün kredit təşkilatları
üzrə) cəmi portfeldə payı il ərzində sabit qalmış və portfelin 71%-ni (2 353,6
mln.manat) təşkil etmişdir. Kredit portfelinin strukturunda ticarət və xidmət
sektoruna kreditlər əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də üstünlük təşkil
etmişdir. İl ərzində bu sahəyə kredit qoyuluşları 29,2% artmış və ilin sonuna cəmi
portfeldə onların payı 29,3% (2010-cu ildə 24,5%) olmuşdur. Eyni zamanda inşaat
və əmlak, kənd təsərrüfatı və emalı sektoruna verilən kreditlərin də həcmi
artmışdır.
Cədvəl 2.1. Bankların kredit portfelinin sahələr üzrə strukturu və dinamikası
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Ticarət və xidmət
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Mənbə: AMB

Ölkədə regionların aktiv kreditləşdirilməsi 2011-ci ildə də davam etmişdir.
Regionlara kredit qoyuluşlarında milli valyutada olan kreditlər 74% paya malik
olmuş və 1 yanvar 2012-ci il tarixinə 940,1 mln. manat təşkil etmişdir.
Regionlarda kreditlərin böyük hissəsini (64,3%) uzunmüddətli kreditlər təşkil edir.
Cədvəl 2.2. Regionlar üzrə kreditlər və əmanətlər, mln. manat
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Mənbə: AMB

2011-ci il ərzində bankların qiymətli kağızlara investisiyaları 35.5% artaraq
1 yanvar 2012-ci il tarixinə1356,4 mln. manata (1 yanvar 2011-ci il tarixinə 1001
mln. manat) çatmışdır.
Qrafik 2.14. Bank aktivlərinin strukturu,%-lə
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1 yanvar 2012-ci il tarixinə qiymətli kağızların aktivlərdə xüsusi çəkisi 9,5%
təşkil etmişdir (2010-cu ilin sonuna 8,1%).
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2.4. Bank sektorunun kapitalı
Hesabat ilində bank sisteminin kapitallaşması davam etmiş, sistemin kapital
adekvatlığı göstəriciləri məqbul səviyyədə saxlanılmışdır.
2011-ci ildə bank sisteminin məcmu kapitalının həcmi 12,7% (241,6 mln.
manat) artaraq ilin sonuna 2138,7 mln. manat təşkil etmişdir. I dərəcəli kapitalın
məcmu kapitalda payı 80,7% olmuşdur.
İl ərzində kapitalın artımının əsas mənbəyini nizamnamə kapitalı təşkil
etmişdir. Belə ki, nizamnamə kapitalı 197,5 mln. manat və ya 14,5% artmışdır.
Mənfəət və ehtiyatlar 61,8 mln. manat, kapitalın digər komponentləri isə 17,1 mln.
manat artmışdır.
Kapitalın ayrı-ayrı maddələrinin artması ilə yanaşı törəmə müəssisələrin və
digər kredit

təşkilatlarının

səhmlərinə (paylarına), qeyri-maddi

aktivlərə

investisiyaların artması kapitala azaldıcı təsir etmişdir. İl ərzində bu növ
investisiyalar kapitalı 19,6 mln. manat (o cümlədən qeyri-maddi aktivlər 7,7 mln.
manat) azaltmışdır.
2011-ci ildə kapitalın strukturu əhəmiyyətli dəyişməmişdir. Mənfəət və
ehtiyatların kapitalda payı 25%-dən 25,1%-ə yüksəlmiş, nizamnamə kapitalının
payı 71,6%-dən 72,8%-ə artmış, kapitalın digər vəsaitlərinin payı isə sabit
qalmışdır.
Qrafik 2.15. Bank kapitalının strukturu
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Mənbə:AMB

Bank sektoru üzrə kapital adekvatlığı ilin sonuna 16,3% təşkil etmişdir ki,
bu da minimal normanı (12%) əhəmiyyətli üstələyir.
Qrafik 2.16. Bank sisteminin kapital göstəriciləri
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I dərəcəli kapital adekvatlığı göstəricisi isə 2011-ci ilin sonuna minimal
normanı təxminən 2,2 dəfə üstələmiş və 13,1% olmuşdur.
2011-ci ilin fevral ayından yeni leverec əmsalı tətbiq edilir. Leverec əmsalı
üzrə minimal norma 8% həddində müəyyən edilmişdir. Bu göstərici minimal limiti
üstələyərək 2011-ci ilin sonuna 10,7% səviyyəsində olmuşdur.
2.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin strukturu
Hesabat ili ərzində bank sektorunun maliyyə nəticələri ümumilikdə
qənaətbəxş olmuşdur. Ötən illə müqayisədə xalis mənfəətin həcmi 17,5 %
artmışdır.
2011-ci ildə bankların mənfəətinin artımı bərpa olmuşdur. İl ərzində banklar
160,8 mln. manat mənfəət əldə etmişlər. Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət
141,4 mln. manat (2010-cu illə müqayisədə 17,5% artım) təşkil etmişdir. Ötən
illə müqayisədə mənfəət və zərərlə işləyən bankların nisbəti dəyişməmiş və
müvafiq olaraq 31/13 olmuşdur.
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Bank sistemi üzrə mənfəətin artımı kredit aktivliyinin canlanması və
aktivlərin keyfiyyətinin stabilləşməsi ilə şərtlənir ki, bu da öz əksini faiz
gəlirlərinin

artımı

və

ehtiyatların

formalaşmasına

yönədilmiş

vəsaitlərin

azalmasında tapmışdır.
Qrafik 2.17. Bank sisteminin mənfəəti, mln. manat
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Kredit risklərinin stabilləşdiyi şəraitdə il ərzində aktivlər üzrə ehtiyatların
yaradılmasına yönəldilən xərclər 49,9 mln. manat (27,1%) azalmışdır ki, bu da
bank sisteminin məcmu xərclərinin azalmasına müsbət təsir etmişdir. Ehtiyatların
yaradılmasına yönəldilən xərclərin məcmu xərclərə 4% bəndi (2010-cu ildə 4.8%)
töhvəsi olmuşdur.
Müştərilərə verilən kreditlər üzrə faiz gəlirlərinin orta aktivlərə nisbəti ötən
illə müqayisədə (2010-cu ildə 7,8%) demək olar ki, sabit qaldığı halda (2011-ci
ildə 7,7%) bu faiz gəlirləri il ərzində 7% artaraq 1011,6 mln. manat olmuşdur. Faiz
gəliri gətirən digər əməliyyatlardan (banklararası tələblər, investisiyalar və
maliyyə lizinqi) əldə edilən gəlir ötən illə müqayisədə 20% azalaraq 88,2 mln.
manat olmuşdur. Onun orta aktivlərə nisbəti isə 0.7% (2010-cu ildə 0,9%) təşkil
etmişdir.
Banklar müştərilərə daha geniş çeşiddə maliyyə alətləri və xidmətləri təklif
etmişlər. Nəticədə 2011-ci ildə qeyri-faiz gəlirləri faiz gəlirlərinin artımını
əhəmiyyətli üstələmiş və hesabat ilinin sonuna 321 mln. manat (il ərzində artım
18,2%) təşkil etmişdir.
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Bütövlükdə, bankların məcmu gəlirləri (faiz və qeyri-faiz) 1420,8 mln.
manat təşkil etmiş və ötən ildəki səviyyədən 7,1% (93,8 mln. manat) çox
olmuşdur. Ümumi gəlirlərin artımına faiz gəlirlərin töhvəsi 3,4% bəndi, qeyri-faiz
gəlirlərinin töhvəsi isə 3,7% bəndi (2010-cu ildə müvafiq olaraq 1,6% bəndi və 1
% bəndi) olmuşdur.
Əhalinin əmanətlərinin və qeyri-maliyyə korporativ sektorun depozitlərinin
artması bank sektoru üzrə faiz xərclərinin artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, faiz
xərcləri 2010-cu illə müqayisədə 6,3% artmış və 2011- ci ilin yekunu üzrə 586,3
mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin mütləq ifadədə artmasına baxmayaraq
onların orta aktivlərə nisbəti ötən ildəki 4,6%-dən 4,5%-ə düşmüşdür. Qeyri-faiz
xərcləri isə ötən illə müqayisədə 19,3% artmış və 1 yanvar 2012-ci il tarixinə
538.4 mln. manat təşkil etmişdir. Orta aktivlərdə cəmi qeyri-faiz xərclərinin
payının 3,7%-dən 4,1%-dək artmasını əmək haqqı, kompensasiya və digər
əməliyyat xərclərinin artımı şərtləndirmişdir.
2010-cu illə müqayisədə hesabat ilində bankların məcmu xərcləri (faiz və
qeyri-faiz) 12,1% (və ya 121,8 mln. manat) artaraq 1124,7 mln. manat olmuşdur.
2011-ci ildə faiz xərclərinin ümumi xərclərin artımına töhvəsi 2,3% bəndi ( 2010cu ildə 8,3% bəndi), qeyri-faiz xərclərinin isə 7,2% bəndi (2010-cu ildə 3,7%
bəndi) təşkil etmişdir.
Cədvəl 2.3. Mənfəətin strukturu, mln. manat
İl ərzində dəyişmə,

2010

2011

Faiz gəliri

1055.3

1099.8

4.2

Faiz xərcləri

551.6

586.3

6.3

Qeyri-faiz gəliri

271.6

321

18.2

Qeyri-faiz xərcləri

451.3

538.4

19.3

Xalis əməliyyat mənfəəti

323.9

296

-8.6

184

134.1

-27.1

120.3

141.4

17.5

Aktivlər üzrə mümkün zərər üçün ehtiyatın

%-lə

yaradılmasına ayırmalar
Vergilər

ödənildikdən

sonra

xalis

mənfəət
Mənbə: AMB
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2011-ci ilin sonuna bankların əməliyyat mənfəəti 296 mln.manat təşkil
etmişdir.
2.6. Bank sisteminin effektivliyi
2011-ci il bank sistemində aktivlərin gəlirliyi dinamikasının sabitləşməsi və
kapitalın gəlirliyi dinamikasında müəyyən artım ilə xarakterizə olunur. Hesabat
ilində bankların aktivlərinin rentabelliyi 1,1%, kapitalın rentabelliyi isə 7,8%
olmuşdur.
2011-ci ildə mənfəət marjasının və bank aktivlərinin gəlirliliyinin
sabitləşməsi müşahidə olunmuşdur. Bununla yanaşı 2010-cu illə müqayisədə
maliyyə leverici3 azalmışdır.
2011-ci ildə ötən illə müqayisədə kapitalın gəlirliliyi (ROE) 0,4% bəndi
artaraq

7,8%-ə

çatmışdır.

ROE-nin

səviyyəsi

aktivlərin

keyfiyyəti

stabilləşdiyindən və kreditlər üzrə ehtiyatlara ayırmaların həcminin azaldığından
yüksəlmişdir.
Qrafik 2.18. ROE və onun komponentləri
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Aktivlərin gəlirliyi (ROA) il ərzində cüzi artaraq ( 0.1% bəndi) 1.1%
olmuşdur. Son illərdə ROA-nın azalmasının səbəbi xalis faiz marjasının
3

Maliyyə leverici (cəlb olunmuş vəsaitlər/kapital) – bankın maliyyə resursları (depozitləri) cəlb etmək və sonradan
kredit vermək qabiliyyətini xarakterizə edir. Maliyyə leverici əmsalı cəlb olunmuş vəsaitlərin artması nəticəsində
kapitalın gəlirliliyinin (ROE) dəyişməsini əks edir.
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azalmasıdır. Bu, əhalinin və hüquqi şəxslərin müddətli əmanətlərinin artması,
nisbətən ucuz xarici resursların azalmasının nəticəsi olaraq faiz xərclərinin artım
tempinin faiz gəlirlərinin artım tempini üstələməsi ilə əlaqədardır.
Bununla yanaşı xalis faiz marjası dinamikasında bir qədər stabilləşmə
müşahidə olunur. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə hesabat ilində xalis faiz marjası
cuzi (0,2% bəndi) azalaraq 4.9% təşkil etmişdir. Xalis faiz marjasının azalmasının
digər amili kimi gəlir gətirən aktivlərin gəlirliliyin azalması çıxış edir ki, bu da
banklar tərəfindən borc alanların borc yükünün (komissiya, cərimə və penyaların
azaldılması, ödəniş vaxtının uzadılması və s.) yumşaldılması siyasətinin
nəticəsidir.
Qrafik 2.19. Xalis faiz marjası
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Ümumilikdə, son iki il ərzində gəlir gətirən aktivlərin gəlirliliyi üzrə
stabilləşmə tendensiyası müşahidə olunur (ilin sonuna 10,5%).
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Qrafik 2.20. ROA və onun komponentləri
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ROA-nın digər komponenti olan xalis qeyri-faiz marjasının azalmasına
qeyri-faiz xərclərinin həm mütləq, həm də nisbi mənada artımı (2011-ci il üçün 2,1%) səbəb olmuşdur. Bu isə öz növbəsində ROA-nın aşağı səviyyədə qalmasına
təsir etmişdir.
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Haşiyə 6. ROE və ROA-nın faktor təhlili
Bank fəaliyyətinin rentabelliyinin qiymətləndirilməsi bankın: (i) əməliyyat səmərəliliyini və (ii) maliyyələşmə
siyasətini xarakterizə edən mənfəətin ayrı-ayrı göstəricilərinin faktor təhlili vasitəsilə aparılır.
Kapitalın gəlirliliyinin (ROE) faktor təhlili
Aşağıdakı üç göstərici bankın kapitalının rentabelliyinə təsir edir və onların yüksəlməsi ROE-nin artımını
şərtləndirir.
Xalis mənfəət marjası (Vergilər ödənildikdən sonra mənfəət/Əməliyyat gəliri*) xərclərin idarə edilməsi
səmərəliliyini və bank məhsullarının qiymətinin müəyyən edilməsi siyasətini əks edir.
Aktivlərin istifadəsi əmsalı (Məcmu gəlirlər/Orta illik aktivlər) portfelin idarə edilməsi siyasətini (xüsusilə də,
aktivlərin strukturu və onlar üzrə əldə edilən gəlirlər) əks edir.
Kapital multiplikatoru (Aktivlər/Kapital) bankın maliyyələşmə siyasətini əks edir və bankın fəaliyyyətinin cəlb
olunmuş resurslardan asılılığını göstərir. Kapitalın məqsədi yarana biləcək itkiləri absorbsiya etmək olduğunu
nəzərə alsaq, multiplikatorun səviyyəsinin yüksək olması bir tərəfdən bankın müflisləşmə riskini, digər
tərəfdən isə səhmdarların potensial dividendlərini artırır.
ROE =

𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑙ə𝑟 ö𝑑ə𝑛𝑖𝑙𝑑𝑖𝑘𝑑ə𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡 Ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡 𝑔ə𝑙𝑖𝑟𝑖 𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟
×
×
Ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡 𝑔ə𝑙𝑖𝑟𝑖
𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
və ya

ROE = 𝑋𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑗𝑎𝑠ı × 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟𝑖𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑓𝑎𝑑ə𝑠𝑖ə𝑚𝑠𝑎𝑙ı × 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢
Aktivlərin gəlirliliyinin (ROA) faktor təhlili
Aktivlərin gəlirliyi (ROA) əmsalı bank aktivlərinin istifadəsinin səmərəliliyini əks edir.
Xalis faiz marjası ((Faiz gəlirləri-Faiz xərcləri)/Gəlir gətirən orta aktivlər) bankın həyata keçirdiyi aktiv
əməliyyatların səmərəliliyini əks edən aparıcı bank göstəricilərdən biridir. Bankın faiz siyasətinin
effektivliyinin və nə dərəcədə səmərəli icra edilməsinin göstəricisidir.
Xalis - qeyri faiz marjası ((Qeyri-faiz gəlirlər-Qeyri-faiz xərclər)/Orta aktivlər) bankın gəlirlilik səviyyəsini
və komissiyon əməliyyatların səmərəliliyini əks edir.
Xüsusi əməliyyatlardan mənfəət (Xüsusi əməliyyatlar üzrə mənfəət/Orta aktivlər) aktivlər üzrə mümkün
zərərlərin ödənilməsi uçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar, mənfəətdən vergi, qiymətli kağızlar üzrə
gəlir və zərər, gözlənilməyən gəlir və zərər daxil edilir.
ROA =

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑔ə𝑙𝑖𝑟𝑖 − 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑥ə𝑟𝑐𝑖
𝑄𝑒𝑦𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑔ə𝑙𝑖𝑟𝑖 − 𝑄𝑒𝑦𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑥ə𝑟𝑐𝑖
+
−
𝐺ə𝑙𝑖𝑟 𝑔ə𝑡𝑖𝑟ə𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟
𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟
−

𝑋ü𝑠𝑢𝑠𝑖 ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡
𝑂𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟

və ya
ROA = 𝑋𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑚𝑎𝑟𝑗𝑎𝑠ı + Xalis qeyri faiz marjası − 𝑋ü𝑠𝑢𝑠𝑖 ə𝑚ə𝑙𝑖𝑦𝑦𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑚ə𝑛𝑓əə𝑡
*) Əməliyyat gəliri – aktivlər üzrə ehtiyatların yaradılması və vergilərin ödənilməsinədək xalis faiz və geyrifaiz mənfəətdir

2.7. Banklarda faiz dərəcələri
Hesabat ili ərzində manatla və xarici valyuta ilə kreditlər və depozitlər üzrə
orta çəkili nominal faiz dərəcələrində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir.
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Kreditlər üzrə manatla orta faiz dərəcələri ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,1 faiz
bəndi azalaraq 16,3% olmuşdur. Əmanətlər üzrə manatla nominal orta faiz
dərəcələri 11,1%-dən 10,3%-ə enmişdir.
Qrafik 2.21. Manatla nominal orta faiz dərəcəsi
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İlin sonuna doğru 12 aylıq inflyasiyanın səngiməsi real faiz dərəcələrini
nisbətən artırmışdır.
Qrafik 2.22. Manatla real faiz dərəcəsi
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İl ərzində manatda və valyutada faiz marjası ortalama 5% olmuşdur.
Xarici valyutada real faiz dərəcələrində də eyni dinamika müşahidə
edilmişdir.
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Banklararası kreditlər üzrə orta çəkili faiz dərəcəsi il ərzində 2% bəndi aşağı
düşmüş, uzunmüddətli kreditlər üzrə isə daha çox ucuzlaşmışdır.
Qrafik 2.23. Banklararası kreditlər (1 ildən yuxarı) üzrə faiz dərəcələri
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Yeni verilmiş kreditlər və cəlb edilmiş əmanətlər üzrə faiz dərəcələri il
ərzində demək olar ki, dəyişməmişdir. Yeni verilmiş manatla kreditlər üzrə orta
aylıq faiz dərəcəsi 18%, əmanətlər üzrə isə 10% ətrafında olmuşdur.

3. Bank sistemində risklər
Likvidliyin yüksək səviyyəsi və bankların kifayət qədər kapitallaşması baş
verə biləcək şoklara qarşı sistemin dayanıqlığını təmin edilmişdir.
2011-ci ildə banklar yüksək likvidlik səviyyəsini saxlamışlar. İl ərzində
likvid aktivlərin ümumi aktivlərdə payı 14-19% intervalında tərəddüd etmişdir. 1
yanvar 2012-ci il tarixinə likvid aktivlər cari öhdəliklərin 59%-ni örtmüşdür. Ani
likvidlik əmsalı minimal həddən (30%) yüksək olmuşdur (71%).
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Qrafik 3.1. Likvidlik göstəricilərin dinamikası
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Likvid aktivlərin strukturunda nağd vəsaitlər, nostro hesablar və dövlət
qiymətli kağızların payı müvafiq olaraq 29%, 21% və 16% olmuşdur. Bankların
Mərkəzi Bankda hesablarının xüsusi çəkisi dövrün sonuna 34% təşkil etmişdir.

17

30

34

37

40

31

22

17

21

25

26

26

%
01.01.2010

01.01.2011

31

Nağd vəsaitlər

AMB-dəki hesablar

Nostro hesabları

14

16

34

21

22

34

30

29

01.10.2011

15

01.07.2011

14

01.04.2011

13

01.01.2012

Qrafik 3.2. Likvid aktivlərin strukturu,%-lə

Dövlət qiymətli kağızları

Mənbə: AMB

Kreditlərin maliyyələşməsində daxili resursların payı artmışdır. Kreditlərin
cəmi depozitlərə nisbəti 174%-dən 103%-ə enmişdir.
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Qrafik 3.3. Kreditlər və depozitlər arasında fərq
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2011-ci ildə bankların müddət üzrə aktiv və passivləri arasında fərq optimal
səviyyədə qorunmuşdur. 90 gündən yuxarı olan fərq azalmış və likvidlik riskinin
enməsinə təsir göstərmişdir.
Qrafik 3.4. Aktiv və passivlər arasında fərqin aktivlərə nisbəti
7.0

8
6

6.5

4.1

4

%2
0
0-30

-2
-4

-0.5

-0.2

-3.2

31-90

0.9

91-180

181-365

365-dan artıq

-3.2

-3.5

-6
-8
-8.0

-10

01.01.2011

01.01.2012

Mənbə: AMB

Xarici borclanmanın azalması xarici valyutada öhdəliklərinin azalmasına və
xarici valyutada olan aktivlərlə öhdəliklər arasında olan fərqin daralmasına səbəb
olmuşdur. 2011-ci ilin sonuna xarici valyutada olan aktivlər 39%, öhdəliklər isə
49% təşkil etmişdir.
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Qrafik 3.5. Aktiv və öhdəliklərin xarici valyuta strukturu
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Mənbə: AMB

İl ərzində vaxtı keçmiş kreditlərin cəmi kreditlərdə xüsusi çəkisi (ilin sonuna
6.4%) məqbul səviyyədə qorunmuşdur.
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Haşiyə 7. Kreditlərin artım tempi və maliyyə sabitliyi
Kredit qoyuluşları iqtisadi artıma həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, kreditlər
istehlakı və investisiyaları stimullaşdıraraq istehsalı artırır və nəticədə iqtisadi artımı təşviq edir. Lakin,
izafi kredit artımı maliyyə sabitliyi üçün təhlükələr yarada bilər. Kreditlərin artım tempi tələbatı potensial
məcmu buraxılışdan artıq stimullaşdıra bilər. Bu da iqtisadiyyatın hərarətlənməsinə, yüksək inflasiyaya
və aktivlərin qiymətlərinin artımına gətirib çıxarır. İzafi kredit artımının təhlilində aşağıdakılar nəzərə
alınmalıdır:
Borc alanın növü – yüksək iqtisadi artım şəraitində borc alanların öz öhdəliklərini yerinə
yetirmələrinə dair gözləntiləri həddindən artıq qiymətləndirilir və yüksək riskli kreditlər tələb olunur.
Kreditlərin ödəmə qabiliyyətinin ölçülməsi məqsədilə borcalanın balansının monitorinqinin aparılması
olduqca əhəmiyyətlidir.
Borc alanların sahələr üzrə bölgüsü – sahələr üzrə yüksək təmərküzləşmə olduğu halda banklar
makroiqtisadi şoklara daha həssas olurlar və kredit riskləri artır.
Valyutanın növü – belə ki, milli valyutanın məzənnəsinin ucuzlaşması nəticəsində xarici
valyutada olan kreditlərin ödəmə qabiliyyəti aşağı düşür.
Kreditlərin müddəti – yüksək həcmli qısamüddətli kreditlərin ödənilməsi borc alanlara çətinliklər
yarada bilər.
Təminat – borc alanlar öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə təminatdan istifadə olunması maliyyə
institutlarının risklərini azaldır.
Beynəlxalq təcrübədə izafi kredit artımına qarşı aşağıdakı tədbirlər tövsiyə olunur:
- Kontrtsiklik kapital buferinin və ehtiyatların yaradılması;
- Kreditlərin təmərküzləşməsi (valyuta, müddət, sahə, təminat və s.) ilə bağlı qaydalar;
- Fiskal xərclərin azaldılması;
- Kredit artımına əlavə ehtiyatların yaradılması;
- Kapital axınlarına nəzarət;
- Maliyyə bazarlarının inkişafı və s.
Mənbə: Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudentail
Policies, July 2005, BVF

Kredit portfelinin keyfiyyətinin məqbul səviyyədə qalmasını bir tərəfdən
əlverişli makroiqtisadi mühit, davam edən iqtisadi aktivlik, digər tərəfdən isə
banklarda

risk-menecment

sistemlərinin

təkmilləşdirilməsi

və

portfelin

keyfiyyətinin yaxşılaşmasına yönəlmiş tədbirlər dəstəkləmişdir.
Azərbaycan bank sisteminin üzləşə biləcəyi şoklara qarşı dayanıqlığının
qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank müntəzəm surətdə stress-testlər
həyata keçirir. Stress-testlər vasitəsilə makroiqtisadi vəziyyətin hansı istiqamətdə
inkişaf edəcəyi müəyyənləşir, makroiqtisadi ssenari hazırlanır. Son stress-testlər
göstərir ki, Azərbaycanın bank sistemi ən kəskin makroiqtisadi soklara belə
dayanıqlıdır, kredit riskləri idarə olunan səviyyədədir.
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Əmlak bazarında olan vəziyyət maliyyə sabitliyi baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. 2011-ci il ərzində mənzil bazarında qiymətlərdə kəskin
dəyişiklik müşahidə olunmamış, ilkin bazarda qiymət artımı ayda 5,3%, təkrar
bazarda qiymət artımı 8,4% təşkil edir. Əqdlərin sayında cüzi artım olmuşdur.
Qrafik 3.6. Əmlak bazarında qiymət dəyişməsi 6 aylıq sürüşkən orta (2007 dekabr=100)
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Mənbə: MBA Consulting

Hazırda ölkədə verilən bank kreditlərinin böyük hissəsi daşınmaz əmlak ilə
təmin olunub. Bu baxımından daşınmaz əmlak bazarında olan sabitlik maliyyə
sabitliyi nöqteyi-nəzərdən müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər.
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Haşiyə 8. Avropada maliyyə nəzarətin gücləndirilməsi
Avropa Komissiyası Avropada maliyyə sektorunun əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilməsi
məqsədilə zəruri hüquqi sənədlər qəbul etmişdir (17 noyabr 2010-cu il). Görülən bu tədbirlərin əsas
məqsədi maliyyə sabitliyinin dayanıqlığının təmin olunması, maliyyə sisteminin risklərinin qabaqcadan
müəyyən edilməsi, yaranmış fövqəladə halların birlikdə fəaliyyət göstərməklə effektiv aradan
qaldırılması imkanının əldə edilməsi, nəzarət orqanlarında yaranan fikir ayrılıqlarının həll edilməsidir.
Makro və mikro prudensial nəzarətin zəif nöqtələrini aradan qaldırmaq üçün bir sıra təşkilatlar
yaradılmışdır:
Avropada Sistem Riskləri Şurası -bütövlükdə maliyyə sisteminin sabitliyinə (“makro-prudensial
nəzarət”) təsir edən risklərin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi, sistem risklərinin
qabaqcadan müəyyən edilməsi və lazım olduqda bu risklərin aradan qaldırılması üçün tövsiyələrin
hazırlanmasını təmin edir.
Avropa Maliyyə Nəzarəti Sistemi - individual maliyyə institutlarının nəzarətini həyata keçırır
(“mikro-prudensial nəzarət”). Avropa Maliyyə Nəzarəti Sistemi qurumu 3 tərkib hissədən ibarətdir:
1) Avropa Bank Qurumu;
2) Avropa Qiymətli Kağızlar və Bazarlar Qurumu;
3) Avropa Sığorta və Professional Pensiya Qurumu.
Avropa Bank Qurumu - beynəlxalq nəzarətə koordinasiyanın gücləndirilməsi, bank sahəsi üzrə
Avropa birliyi institutlarına məsləhətlərin verilməsi, ödəniş sistemlərinin tənzimlənməsi, korporativ
idarəetmə, audit və maliyyə hesabatlarını fəaliyyət sahələrini əhatə edir.
Avropa Qiymətli Kağızlar və Bazarlar Qurumu - maliyyə sisteminin stabilliyinin qorunması,
düzgünlük, şəffaflıq, effektivlik şəraitində qiymətli kağızlar bazarının daimi fəaliyyət göstərməsini,
həmçinin investorların müdafiəsinin gücləndirilməsini təmin edir.
Avropa Sığorta və Profesional Pensiya Orqanı - maliyyə sisteminin dayanıqlığın təmin olunması,
bazarlar və maliyyə xidmərlərinin şəffaf olması, siğorta polislərinin sahiblərinin, pensiya sistemi
üzvlərinin və benifisiarların müdafiəsi məsələləri ilə məşğul olur.
Mənbə: Avropa Komissiyası, http://ec.europa.eu/

Bütün bu qeyd olunanları nəzərə alaraq bank sisteminin riskləri “risk
xəritəsində” təsvir olunmuşdur. Xəritəyə əsasən göstəricinin 1 qiyməti alması onun
ən dayanaqlı, 4 qiyməti isə ən riskli vəziyyətini əks etdirir.
Qrafik 3.7. Bank sisteminin risk xəritəsi
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Mənbə: AMB

Bank sistemində kapitalın və likvidliyin adekvat səviyyədə olması ilə yanaşı
aktivlərin keyfiyyəti və bazar riskləri idarə olunan səviyyədədir.
4. Ödəniş sistemləri
Hesabat ilində ödəniş sistemlərinin sabit fəaliyyəti və təkmilləşdirilməsi
təmin edilmişdir. Ölkədəki iqtisadi aktivliyə adekvat olaraq Milli Ödəniş
Sistemində aparılan əməliyyatların həcmi və sayı artmışdır.
2011-ci il ərzində Milli Ödəniş Sistemində ümumi həcmi 107848 mln.
manat olmaqla, 19,6 mln. ədəd əməliyyat aparılmışdır. Ötən illə müqayisədə
əməliyyatların sayı 92,8% (9413 min ədəd), ümumi həcmi isə 27,1% (23014 mln.
manat) artmışdır.
Hesabat ilində ödənişlərin orta günlük sayı 74 min ədəd, ümumi həcmi isə
408,5 mln. manat təşkil etmişdir (ötən ildə müvafiq olaraq 38,4 min. ədəd və
321,3 mln. manat).
Nağdsız ödənişlərin 92,1%-i AZİPS sistemi vasitəsilə həyata keçirilmiş və
onun ümumi həcmi 99279 mln. manat olmuşdur (398 min. ədəd əməliyyat). Ötən
illə müqayisədə əməliyyatların ümumi həcmi 26,6% (20 854 mln. manat)
artmışdır. Hər bir ödəniş sənədinin məbləği orta hesabla 248,4 min. manat təşkil
etmişdir.
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Qrafik 4.1. Milli Ödəniş Sistemində ödəniş əməliyyatlarının dinamikası (yan-dek 2011)
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Mənbə: AMB

Məbləğ baxımından ödənişlərin 7,9%-i XÖHKS sistemi vasitəsilə həyata
keçirilmişdir. Say baxımından isə XÖHKS sisteminin payı 98% təşkil etmiş və
hesabat dövrünün yekunu üzrə 19,16 mln. ədəd ödəniş (ümumi həcmi 8569 mln.
manat) olmuşdur. Bu da ötən ili həcm etibarilə 33,7% (2160 mln. manat) və say
etibarilə 95,8% (9377 min ədəd) üstələmişdir. Hər bir ödənişin məbləği orta
hesabla 451,2 manat təşkil etmişdir.
Kommersiya

bankları

plastik

kartlarının

xidmət

edilməsinə

dair

infrastrukturun inkişaf etdirilməsini davam etdirmişlər. 2011-ci ilin sonuna bank
plastik kartlarına ölkə ərazisində yerləşdirilmiş 2132 bankomatda və 13220 posterminalda xidmət edilir.
İl ərzində bankomatlar vasitəsilə 6 388 mln. manat həcmində 46 527 mln.
əməliyyat aparılmışdır. POS-terminallar vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı
1837 min ədəd, həcmi isə 375 mln. manat təşkil etmişdir.
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Qrafik 4.2. Quraşdırılmış bankomatların və POS-terminalların sayı
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Mənbə: AMB

Plastik kartların sayı il ərzində 349 min ədəd artaraq 4,6 mln. ədədə
çatmışdır ki, bu da hər min nəfərə (yetkinlik yaşına çatmış) orta hesabla 757 ödəniş
kartı deməkdir.
İnternet vasitəsilə bank xidmətlərindən istifadə də genişlənməkdədir. Belə
ki, dövr ərzində internet-banking vasitəsilə 25,3 mln. manat məbləğində 26,6 min
əməliyyat həyata keçirilmişdir.
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