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Giriş
Cari ilin ötən dövründə Azərbaycan bank sistemi qlobal iqtisadi artımın
səngiməsi, dünya iqtisadiyyatında qeyri-müəyyənliklərin çoxalması, inkişaf etmiş
ölkələrdə dövlət borcunun dayanıqlı həddi keçməsi nəticəsində qlobal maliyyə
risklərinin artımı şəraitində fəaliyyət göstərmişdir. Bununla belə qlobal risklərin
artması fonunda milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda aktivliyin yüksəlməsi,
ölkənin xarici mövqeyinin möhkəmlənməsi davam etmişdir.
Dövr ərzində Mərkəzi Bankın siyasəti bank sektorunda maliyyə sabitliyinin
qorunmasına

və

bank sektorunun

inkişafına

yönəldilmişdir.

Bu siyasət

çərçivəsində görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə bank sisteminin sabitliyi
qorunmuş və maliyyə sisteminin institusional inkişafı davam etmişdir. Maliyyə
xidmətlərinə çıxış imkanları artmış, iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi davam
etdirilmişdir. Kreditlərin stabil resurslar hesabına maliyyələşməsi təmin olunmuş,
əmanətlərin müddət və

valyuta

strukturunda

müsbət

meyllər müşahidə

olunmuşdur.
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1. Bank sektorunun fəaliyyət göstərdiyi mühit
1.1. Qlobal maliyyə sabitliyi üzrə son meyillər
2011-ci ilin 9 ayında Azərbaycan bank sistemi qlobal iqtisadi artımın
müəyyən səngimə ilə davam etməsi və qlobal maliyyə risklərinin çoxalması
şəraitində fəaliyyət göstərmişdir. Risklərin artımı inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət
borcunun dayanıqlı həddi keçməsi nəticəsində beynəlxalq mühitdə qeyrimüəyyənliklərin çoxalması ilə əlaqədar baş vermişdir.
Cari ilin ötən dövründə qlobal iqtisadiyyatın artım tempi 2010-cu illə
müqayisədə azalmışdır. Mövcud artım isə iqtisadiyyatın sektorları və dünyanın
regionaları üzrə qeyri-bərabər olmuşdur. Təbii fəlakətlər, neft istehsalçısı olan bir
sıra

ölkələrdə

sosial

gərginlik,

ABŞ-da

dövlət

tələbinin

özəl

tələblə

əvəzləşdirilməsi prosesinin ləng getməsi, Avrozonada maliyyə sarsıntıları, dövlət
borcu probleminin dərinləşməsi və digər amillər qlobal artım tempinə ciddi təsir
etmişdir.
BVF-nun proqnozlarına əsasən qlobal iqtisadi artım 2011-ci və 2012-ci
illərdə 4%-dək azalacaqdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın 6,4%
artması gözlənildiyi halda inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi artım 1,6% olacağı
ehtimal edilir.
Qrafik 1.1. Qlobal iqtisadi artım, ö.i.n. %
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İxrac yönümlü ölkələrdə iqtisadi aktivliyin mühüm mənbəyi olan dünya
ticarətinin artım tempi azalaraq sıfıra yaxınlaşmışdır. Eyni zamanda qlobal
məşğulluğun bərpa tempi də azalmaqda davam etmişdir.
Qrafik 1.2. Dünya ticarəti və məşğulluq, ö.i.n %
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Dövr ərzində dünya üzrə birbaşa investisiya axınlarının artım tempi də
səngimişdir. Bu əsasən inkişaf etmiş ölkələrin potensial investorlar üçün
cəlbediciliyinin azalması nəticəsində baş vermişdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə
isə birbaşa investisiya qoyuluşlarının artım tempi yüksək olaraq qalır.
Qrafik 1.3. Birbaşa xarici investisiya axınları, mlrd. $
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İEOÖ-ə kapital axınlarının sürətlənməsi həmin ölkələrdə daxili kredit və
likvidliyin, borc yükünün artmasına, aktivlərin qiymətlərində “köpük”lərin
meydana gəlməsinə və məzənnə üzərində təzyiqlərə səbəb olmaqla maliyyə
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sabitliyi risklərini artırır.

İqtisadiyyatda

hərarətlənmə

şəraitində

maliyyə

disbalansları arta və nəticədə kreditin keyfiyyəti pisləşə bilər.
İlin birinci yarısında dünya bazarında əmtəə qiymətlərinin yüksəlməsi
fonunda inflyasiya təhdidlərinin yüksəlməsi mərkəzi bankların monetar siyasəti
sərtləşdirmək istiqamətində qərarlar qəbul etməsinə əsas vermişdir. Lakin,
sonradan dünya qiymətlərinin artımında səngimə və qlobal artım tempinin aşağı
düşməsi şəraitində əksər mərkəzi banklar gözləmə mövqeyinə keçmişlər.
Haşiyə 1. Maliyyə və makroiqtisadi sabitliyin qorunması üzrə mərkəzi bankların siyasəti: əldə olunan dərslər
Böhran zamanı mərkəzi bankların qeyri-ənənəvi siyasət tədbirləri (maliyyə sektoruna və real iqtisadiyyata
geniş miqyaslı likvidlik dəstəyi, dövlət qiymətli kağızların alınması və s.) ABŞ və digər ölkələrdə iqtisadi aktivliyin
artmasını dəstəkləməklə yanaşı bir sıra gözlənilməz fəsadlarla da nəticələnmişdir. Belə ki, qeyd olunan tədbirlər
bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrə arzuolunmaz kapital axınına və əmtəə bazarlarında qiymətlərin artmasına təkan
vermişdir. Aktivlərin qiymətində hərarətlənmə yaratmaqla yanaşı mərkəzi bankların bu siyasəti maliyyə bazarları və
mərkəzi bankların özləri üçün təhlükələr yaradır.
Dəstək məqsədilə iqtisadiyyata iri həcmli likvidliyin verilməsi kredit risklərinin artması ilə bağlıdır ki, bu da
mərkəzi bankların zərərlərinin artmasına səbəb ola bilər. Mərkəzi bankın dəstəyinə əminlik bazar iştirakçılarını
(maliyyə təsisatlarını) daha riskli qərarları qəbul etməyə sövq edə, əməliyyatların riskliliyini artıra bilər. Digər
tərəfdən, mərkəzi bankın pul bazarına iri həcmdə likvidlik təklif etməsi böhran zamanı etimadın aşağı olması
şəraitində bazar iştirakçılarının bir-biri ilə əqdlərin bağlanması meylini azalda bilər. Bu da banklararası pul
bazarlarının daralmasına, bazar infrastrukturunun zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Mənbə: Mark Stone, Kenji Fujita, and Kotaro Ishi, 2011, "Should Unconventional Balance Sheet Policies be
Added to the Central Bank Toolkit? A Review of the Experience So Far”, IMF Working Paper No. 11/145, June

ABŞ-da aparılan yumşaq pul siyasəti əsasən iqtisadi artımın potensial
həddən hələ də aşağı olması və yüksək işsizliklə izah edilir. Burada cari ilin II
rübündə iqtisadi artım illik əsasda 1,3% olmuş, ixrac 3,6% artmış, idxal isə 1,4%
azalmışdır. Dövlət borcu problemi isə ölkə iqtisadiyyatı üçün hələ də ən böyük
təhdid olaraq qalmaqdadır.
Avrozonada borc böhranının dərinləşməsi, maliyyə sabitliyi risklərinin
artımı, qlobal tələbin aşağı düşməsi ilə əlaqədar iqtisadi aktivlik aşağı düşmüşdür.
Regionda iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan Almaniyada belə son rüb
ərzində iqtisadi aktivlikdə nisbi səngimə müşahidə edilir. Hazırda Avrozonada
dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 96%, o cümlədən Yunanıstanda 158%, İtaliyada
129%, İrlandiyada 121%, Portuqaliyada 111%, Fransada 97%, Almaniyada isə
87% səviyyəsindədir (Mənbə: İƏİT). Bu ölkələrdə eyni zamanda biznes və ev
təsərrüfatlarının borc yükü də kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, İrlandiyada
ümumi borcun səviyyəsi ÜDM-dən təxminən 4.2 dəfə çoxdur ki, bunun da ¾
hissəsi biznes və ev təsərrüfatlarının payına düşür. Defolt risklərinin qalması
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investor inamı və nəticədə investisiya qoyuluşlarını azaldır, maliyyə resurslarını
yüksək risk premiyasına görə bahalaşdırır. Sonunda belə bir vəziyyətdə iqtisadi
artım templərinin aşağı düşməsi labüddür.
Fiskal dayanıqsızlıq maliyyə sektoru üçün risklərin artmasının başlıca
mənbələrindədir. Avrozonada suveren borc riskinin bank sisteminə birbaşa təsiri
ilkin hesablamalara görə 200 mlrd. avro təşkil edir (Qlobal Maliyyə Sabitliyi
Hesabatı, sentyabr 2011).
Haşiyə 2. Maliyyə sektoruna dəstək
Qlobal böhran dövründə dünya ölkələri, xüsusilə də İEO maliyyə sektoruna iri həcmli dəstək göstərmişlər.
Bu dəstək İrlandiyada ÜDM-in 40%, Almaniyada 13%, ABŞ-da isə 5%-dən yüksək olmuşdur. Birbaşa və dolayı
yollarla maliyyə sektoruna göstərilən dəstək asta templərlə də olsa artıq geri qaytarılmaqdadır.
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Ölkələr üzrə geri qaytarılma səviyyəsi fərqlənsə də ümumilikdə bu, istisnasız bütün ölkələrdə müşahidə
olunmaqdadır. Belə ki, Hollandiyada maliyyə sektoruna göstərilən dəstəyin təqribən 60%, ABŞ-da 40%, İspaniyada
isə 30%-i artıq geri qaytarılmışdır. Ən aşağı qaytarılma səviyyəsi İrlandiyada olmaqla cəmi 6% təşkil edir.
Mənbə: “Fiscal Monitor”, BVF, sentyabr 2011

İnkişaf etmiş ölkələrdə faiz dərəcələrinin hələ də aşağı həddə olması
investorların risk “iştahasını” artırır ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə maliyyə
sabitliyinə əlavə təzyiqlər yaradır. Bu ölkələrdə iqtisadi artımın zəif olması
şəraitində aşağı faiz dərəcələri iqtisadi aktivliyi dəstəkləmək məqsədini daşıyır.
Lakin, aşağı faiz

dərəcələri kredit resurslarının qeyri-səmərəli sahələrə

yönəldilməsi təhlükəsini də artırır. Qeyd olunan amillər kredit tsiklinin kəskin
dəyişməsi potensialını yüksəldir ki, bu da son nəticədə aktivlərin keyfiyyətinin
pisləşməsinə səbəb ola bilər.
Yaxın perspektivdə də qlobal maliyyə sabitliyinin makroiqtisadi proseslərin
inkişaf trayektoriyasından güclü təsirlənəcəyi şübhəsizdir. Dünyanın əsas aparıcı
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ölkələrində suveren borc problemlərinin həlli, mümkün defolt risklərinin aradan
qaldırılması, kapital axınlarının formalaşdırdığı təhdidlərin yumşaldılması maliyyə
sabitliyinin yaxın perspektivdə möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərə bilər.

1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət
2011-ci ilin 9 ayında bank sistemi ölkənin xarici mövqeyinin güclənməsi və
qeyri-neft sektorunda iqtisadi aktivliyin yüksəlməsi, makroiqtisadi sabitliyin
qorunması şəraitində fəaliyyət göstərmişdir.
Qlobal iqtisadiyyatda zəif də olsa artımın davam etməsi və enerji
qiymətlərinin yüksək qalması şəraitində 2011-ci ilin ötən dövründə ölkənin xarici
mövqeyi əlverişli olaraq qalmışdır. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 2010-cu
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ixrac 26%, idxal 51% artmış və xarici ticarət
balansının profisiti 12.9 mlrd.dollar olmuşdur.
İxracdan əlavə dövr ərzində ölkəyə xarici valyuta daxilolmaları həm də pul
baratları və xarici investisiyalar hesabına artmışdır. Belə ki, 2011-ci ilin 9 ayında
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkəyə daxil olan pul baratlarının həcmi
38% artmış və 1321 mln.dollar təşkil etmişdir. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş
xarici investisiyaların həcmi isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25.6%
artmışdır.
Ölkənin xarici mövqeyinin möhkəmlənməsi nəticəsində 2011-ci ilin
sentyabr ayının sonuna ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkənin strateji
valyuta ehtiyatları 42% artaraq 39,7 mlrd.dolları ötmüşdür ki, bu da təxminən 3
illik mal və xidmətlərin idxalına kifayət edir.
Cari ilin 9 ayında məcmu tələbin bütün komponentləri, o cümlədən son
istehlak xərcləri, investisiyalar və xarici tələb iqtisadi artıma müsbət təsir
göstərmişdir. Cari ilin 9 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə büdcə
xərclərinin 27.8%, o cümlədən investisiya xəclərinin 53% artması tələbə təsir
göstərən mühüm amil olmuşdur.
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Eyni zamanda hesabat dövründə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal
ifadədə əhalinin son istehlak xərcləri 14%, bütün mənbələrdən iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşu isə 21,9% artmışdır. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların
72%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür.
Qrafik 1.4. İqtisadi artım, %-lə
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Məcmu tələbə adekvat olaraq dövr ərzində ölkədə iqtisadi artım davam
etmişdir. 2011-ci ilin 9 ayında ÜDM real ifadədə 0,5% artmışdır. O cümlədən
qeyri-neft sektorunda artım 8,2% təşkil etmişdir. Yaradılan əlavə dəyərin 67%-i
məhsul istehsalı sahələrinin, 33%-i isə xidmət sahələrinin payına düşür.
Qlobal əmtəə bazarlarında qiymətlərin artmaqda davam etməsi və məcmu
tələbin canlanması şəraitində inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanılması mühüm
vəzifə olaraq qalmışdır. Dövr ərzində inflyasiya birrəqəmli olmuş, sentyabr ayında
qiymətlər ilin əvvəlinə nəzərən 3,5% artmışdır. Orta illik inflyasiya isə 8,4% təşkil
etmişdir. Orta illik qiymət artımının təqribən 3/4-ü ərzaq qiymətləri hesabına
olmuşdur. Dövr ərzində inflyasiya əsasən xarici amillərdən, xüsusən də xarici
ticarətdə partnyor olan ölkələrdə inflyasiya proseslərinin sürətlənməsindən
qaynaqlanmışdır.
Ölkənin
məzənnəsinin

tədiyə

balansında

iri

həcmli

möhkəmlənməsi müşahidə

profisit

olunmuşdur.

şəraitində
Lakin,

manatın

məzənnənin

əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin qarşısını almaq və bununla da qeyri-neft
sektorunun rəqabət qabiliyyətinə neqativ təsirləri neytrallaşdırmaq üçün Mərkəzi
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Bank tərəfindən 497 mln.dollar həcmində valyuta sterilizasiyası həyata
keçirilmişdir.
Nəticədə cari ilin 9 ayında manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi mülayim
templə, cəmi 1.4% möhkəmlənmişdir. Milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi dövr
ərzində ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sektorunun sabitliyinə müsbət təsir
göstərmişdir.
Məcmu tələbin canlanmasını, inflyasiya risklərini və tədiyə balansının
proqnozlarını nəzərə alaraq Mərkəzi Bank uçot dərəcəsinin 2 dəfə dəyişərək 3%dən 5,25%-ə qaldırılmasına dair qərar qəbul etmişdir. Pul kütləsinin artım
templərinin tənzimlənməsi məqsədilə bankların daxili və xarici öhdəlikləri üzrə
məcburi ehtiyat normasının manat üzrə 0.5%-dən 2%-ə, xarici valyuta üzrə isə
3%-ə qaldırılması barədə qərarlar qəbul edilmişdir.
Hesabat dövründə pul təklifi iqtisadiyyatın tələbatına adekvat surətdə
dəyişmiş, manatla pul bazası 12,7%, pul kütləsi isə 16% artmışdır.

2. Bank sisteminin inkişafı
2.1. Bank sistemin əsas göstəricilərinin dinamikası
Hesabat dövründə bank sektoru inkişaf dinamikasını qoruyub saxlamış,
maliyyə vasitəçiliyi funksiyasını daha da dərinləşdirmişdir.
2011-ci ilin 9 ayının sonuna bank sektorunun aktivləri 13567,6 mln.
manata çatmışdır ki, bunun da 68%-ni kreditlər təşkil etmişdir. Ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə bank aktivləri 1217,1 mln. manat və ya 9,9% artmışdır.
Kredit portfeli isə son bir ildə 7,7% artmışdır. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları
ərzində kreditlər 5,1% artaraq dövrün sonuna 9426,6 mln. manat olmuşdur.
Bankların depozit bazası yanvar-sentyabr ayları ərzində 14,6% artmışdır. O
cümlədən fiziki şəxslərin əmanətləri 19,6% artaraq sentyabr ayının sonuna 3622,4
mln. manata çatmışdır.
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Bank sisteminin məcmu kapitalının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 9,4% (175 mln. manat) artaraq 2052 mln. manata çatmışdır. İlin
əvvəlinə nəzərən məcmu kapital 8,2% artmışdır.

01.01.2010
Kreditlər

01.10.2010

Hüquqi şəxslərin depozitləri

13568
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1897

1917
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10273
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13291

Qrafik 2.1. Bank sisteminin əsas göstəricilərinin dinamikası, mln. man.

01.10.2011

Əhalinin əmanətləri Məcmu kapital

9 ay ərzində bank sistemində təmərküzləşmə səviyyəsinin azalması prosesi
davam etmişdir. İri bankların (aktivlərin həcminə görə ilk 5 bank) sistem üzrə
aktivlərdə payı 60,7%-dən 58%-dək, iqtisadiyyata kredit qoyuluşunda payı isə
60,9%-dən 57,5%-ə enmişdir.

Haşiyə 3. Bank sisteminin təmərküzləşməsi, rəqabət və maliyyə sabitliyi
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin məlumatları əsasında aparılmış təmərküzləşmə, bank sisteminin
sabitliyi və rəqabət arasında asılılığına dair tədqiqatlar nəticəsində aşağıdakılar aşkar olunmuşdur:
1.Bank sistemində yüksək rəqabətin birmənalı olaraq bir sıra üstünlükləri var: maliyyə xidmətlərinin daha
səmərəli göstərilməsi, təqdim olunan xidmətlərin daha keyfiyyətli olması və differensiasıyası, bank biznesinin daha
innovativ olması. Lakin, rəqabət bankları daha riskli əməliyyatları aparmağa sövq edir ki, bu da son nəticədə
bankların kövrəkliyini, maliyyə sabitliyinin pozulması təhlükəsini artırır.
2.Bir-biri ilə rəqabət apara biləcək bir neçə iri bankı olan təmərküzləşmiş bank sisteminin təmərküzləşmə
səviyyəsi aşağı olan bank sistemi ilə müqayisədə maliyyə böhranlarına məruz qalmaq təhlükəsi daha azdır. Eyni
zamanda təmərküzləşmə bankların kövrəkliyini azaldır və bununla da bank sisteminin sabitliyini dəstəkləyir.
3. Adekvat institutsional çərvinənin mövcudluğu halında (bazara giriş/çıxış qaydaları, tənzimləmə və nəzarət
sistemləri və s.) təmərküzləşmə mütləq olaraq rəqabətin azalmasına səbəb olmur.
Mənbə: 1.Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt and Ross Levine, “Bank Concentration and Fragility: İmpact
and Mechanics” NBER, WP No. 11500, Cambridge, MA. 2.BVF

Cari ilin ötən dövründə 1 bankın lisenziyası ləğv edilmiş və nəticədə
fəaliyyətdə olan bankların sayı 44 olmuşdur. Bankların filial şəbəkəsi isə dövr
ərzində genişlənmişdir. Belə ki, 12 yeni bank filialı (cəmi 656 filial) və 19 yeni
bank şöbəsi açılmışdır (cəmi 147 bank şöbəsi). Bank filiallarının və şöbələrinin
təqribən yarısı regionlarda fəaliyyət göstərir.

12

Qrafik 2.2. Bankların struktur şəbəkələrinin sayı
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Mənbə: AMB

Bank sektorunun inkişafı ilə yanaşı məhdud bank xidmətlərini göstərən
digər maliyyə institutları – kredit ittifaqları, beynəlxalq humanitar təşkilatlar
tərəfindən maliyyələşdirilən kredit təşkilatları və digər bu növ maliyyə
təsisatlarının sayı 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə 111-ə (ilin əvvəlində 101 təsisat),
onların filiallarının sayı isə 85-ə (ilin əvvəlində 69 təsisat) çatmışdır. Bank
olmayan kredit təşkilatlarının sayının artması ilə yanaşı onların əməliyyatlarının
miqyası da artmışdır. Belə ki, cari ilin 9 ay ərzində bu növ təsisatların ümumi
aktivləri 11,7%, onlar tərəfindən verilmiş kreditlərin həcmi isə 25,8% artmışdır.
Bundan başqa əhalinin, xüsusilə də regionlarda yaşayan sakinlərin maliyyə
xidmətlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə lisenziyalaşdırılan
“AZƏRPOÇT” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti poçt rabitəsi milli operatorunun 1
oktyabr 2011-ci il tarixinə 63 filialı və 816 şöbəsi fəaliyyət göstərir.

2.2. Bank sisteminin öhdəlikləri
2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində bank sisteminin resurs bazasının
daha dayanıqlı mənbələr hesabına möhkəmlənməsi prosesi davam etmişdir.
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2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində bankların öhdəlikləri 1007,4 mln.
manat və ya 10,4% artmış və hesabat dövrünün sonuna 11 222,6 mln. manat təşkil
etmişdir.
Ənənəvi olaraq bankların maliyyə resurslarının əsas mənbəyi hüquqi və
fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş depozit və əmanətlər olmuşdur. Cari ilin 9 ayı
ərzində bankların ümumi depozit bazası (maliyyə və qeyri-maliyyə sektorlarının
vəsaitləri də daxil olmaqla) 14,6% artaraq 8 740,6 mln. manata çatmış və cəmi
öhdəliklərin 77,9%-ni təşkil etmişdir (2010-cu ilin 1 oktyabr tarixinə 65,9%).
Depozit bazasının mütləq artması ilə yanaşı onun keyfiyyətində də müsbət
dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, müddətli depozitlər tələbli depozitlərlə
müqayisədə daha sürətlə artmışdır. İlin 9 ayı ərzində cari hesablara yerləşdirilmiş
depozitlər 3,4% artdığı halda, müddətli depozitlər 21,6% artmışdır. Ümumi
depozitlərdə müddətli depozitlərin payı 65,4% olmuşdur.
Hüquqi şəxslərin depozitlərinin həcmi 6,9% artaraq dövrün sonuna 2 587,8
mln. manat təşkil etmişdir. İllik əsasda hüquqi şəxslərin depozitləri 35% artmış və
bank depozitlərinin 29,7%-ni təşkil etmişdir.
2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində əhalinin əmanətləri 19,6%
artaraq 3622,4 mln. manata çatmışdır. Son bir ildə isə əmanətlər 29,5% artmışdır.
Əhalinin əmanətlərinin bankların öhdəliklərində payı dövrün sonuna 32,3% təşkil
etmişdir (2010-cu ilin 1 oktyabr tarixinə 27,4%).
Qrafik 2.3. Depozitlərin strukturu, mln. manat
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Mənbə: AMB
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Əhalinin müddətli əmanətlərinin (20,5%) artım tempi tələb edilənədək
əmanətlərin (15,5%) artım tempini üstələmiş və onların cəmi əmanətlərdə payı
34% təşkil etmişdir. Eyni zamanda 2010-cu ilin 1 oktyabr tarixi ilə müqayisədə
hesabat dövrünün sonuna 1 ildən artıq olan əmanətlərin ümumi əmanətlərdə payı
33,6%-dən 39,1%-dək yüksəlmişdir.
Qrafik 2.4. Fiziki şəxslərin depozitlərinin müddət stukturu, %-lə
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Mənbə: AMB

Əmanətlərin valyuta strukturunda da müsbət meyllər müşahidə olunur. İlin 9
ayı ərzində milli valyutada əmanətlərin həcmi 27,6% artmış və cəmi əmanətlərdə
onların payı 49,7%-ə çatmışdır (ötən ilin 1 oktyabr tarixinə - 44,5%).
Qrafik 2.5. Manatla əmanətlərin cəmi əmanətlərdə xüsusi çəkisi
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Mənbə: AMB

Dövr ərzində rezident fiziki şəxslərlə yanaşı qeyri-rezident fiziki şəxslər də
Azərbaycanın bank sisteminə maraq göstərməkdə davam etmişlər. Belə ki, qeyrirezident fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan banklarına qoyulan əmanətlərin
həcmi cari ilin 9 ayında 15,9 % artmışdır.
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Qrafik 2.6. Qeyri-rezident şəxslərdən (fiziki şəxslərin əmanətləri istisna olmaqla) cəlb
edilmiş müddətli öhdəliklərin dinamikası
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Mənbə: AMB

Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qeyri-rezidentlərdən cəlb olunmuş
vəsaitlər (fiziki şəxslərin əmanətləri istisna olmaqla) 3,5% artaraq 1916 mln. manat
səviyyəsinə çatmışdır. Bu vəsaitlərin ümumi öhdəliklərdə payı məqbul səviyyədə
qorunmuş və dövrün sonuna 17,1% olmuşdur.

2.3. Bank sisteminin aktivləri
Hesabat dövründə banklar tərəfindən iqtisadi aktivliyə maliyyə dəstəyi
davam etmiş, bank aktivlərinin strukturunda müsbət dəyişikliklər müşahidə
olunmuşdur.
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi cari ilin 9 ayında da bank aktivlərinin
dəyişimi əsasən kredit qoyuluşlarının dinamikası ilə əlaqədar olmuşdur. Hesabat
dövründə kredit qoyuluşları üzrə 5.1%-lik artım qeydə alınmışdır.
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,

kredit

anderraytinqi

və

risk-menecment

sistemlərinin

təkmilləşdirilməsi, kredit riskinin yenidən qiymətləndirilməsi banklar tərəfindən
kredit bazarında daha təmkinli davranışa səbəb olmuşdur.
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Haşiyə 4. Kredit bazarının keyfiyyəti
Mərkəzi Bank tərəfindən banklar arasında aparılmış sorğuya əsasən cari ilin 9 ayında borcalanlar tərəfindən
həm biznes, həm də istehlak kreditlərinə tələb yüksək olaraq qalmışdır. Bankların kredit vermək meylinin müsbət
olmasına baxmayaraq, respondentlərin əksər hissəsi borcalanlara qarşı tələblərin ciddiləşdiyini qeyd etmişlər. Bu da
banklar tərəfindən risklərin adekvat qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, banklar potensial riskli borcalanlar
dairəsini məhdudlaşdırmışlar.
Kredit aktivliyinin canlanmasına baxmayaraq banklar potensial borcalanların maliyyə durumuna (ödəmə
qabiliyyətinə), kreditin maksimal həcminə, girov təminatına dair tələbləri ciddiləşdirmişdirlər.
Mənbə: AMB

Uzunmüddətli kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi hesabat dövrünün
sonuna 68,6% olmaqla 6 462,9 mln. manat təşkil etmişdir. Qısamüddətli kreditlər
9 ay ərzində 22% artmış və dövrün sonuna təxminən 2963,8 mln. manat təşkil
etmişdir.
Qrafik 2.7. Subyektlər üzrə kredit portfelinin strukturunun dinamikası
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Mənbə: AMB

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan kreditlərin ümumi
portfeldə xüsusi çəkisi dəyişməmiş və 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə 62% təşkil
etmişdir.
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Qrafik 2.8. Kredit portfelinin valyuta strukturu
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Mənbə:AMB

Hesabat dövründə kredit qoyuluşları hüquqi şəxslər üzrə 1% artmış və
01.10.2011-ci il tarixinə tarixinə 6280 (bank olmayan kredit təşkilatların vəsaitləri
nəzərə alınmamalıdır) mln. manat təşkil etmişdir.
Hesabat dövrünün sonuna əsas kredit istehlakçıları olan ticarət və xidmət
sektorunun cəmi portfeldə payı artaraq 30.5%-ə çatmışdır. Energetika, kimya və
təbii ehtiyatlar sektoruna verilən kreditlər isə ümumi portfelin 3,2%-i təşkil
etmişdir.
Cədvəl 2.1 Bankların kredit portfelinin sahələr üzrə strukturu və dinamikası
Sahə
Ticarət və xidmət
Ev təsərrüfətlarına
o cümlədən,
Plastik kartlarla əməliyyatlar üzrə kreditlər

Energetika, kimiya və təbii ehtiyatlar
Kənd təsərrüfatı və emal
İnşaat və əmlak
Sənaye və istehsal
Nəqliyyat və rabitə
Mənbə: AMB

01.10.11
mln. man.
2878
2926.7

payı, %
30.5
31.0

153.3
300.5
456.7
738.0
563.5
385.2

1.6
3.2
4.8
7.8
6.0
4.1

Əhalinin aktiv olaraq kreditləşməsi cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində
də davam etmişdir. Belə ki, hesabat dövründə istehlak kreditləri (bütün kredit
təşkilatları tərəfindən) və plastik kartlar vasitəsilə fiziki şəxslərə verilən kreditlərin
həcmində artım (müvafiq olaraq 375,7 və 17,4 mln.manat) müşahidə edilmişdir.
Eyni zamanda plastik kartlar vasitəsi ilə verilən kreditlərin həcmi ötən ilin müvafiq
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dövrü ilə müqayisədə 11,3 % artaraq 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə 153,3 mln.
manat (1 oktyabr 2010-cu il tarixinə 137,7 mln. manat) təşkil etmişdir.
Fiziki şəxslərə verilən ipoteka kreditləri də ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 23.1% artaraq 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə 451.9 mln. manat təşkil
etmişdir.
Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin məqsədlər üzrə strukturu dövr
ərzində demək olar ki, sabit qalmışdır. 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə verilmiş
kreditlərin 72,7 %-i istehlak kreditlərinin (bütün kredit təşkilatları üzrə) payına
düşmüşdür. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər
ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin 8,1-ni %, ipoteka kreditləri isə 14,4%-ni
təşkil etmişdir.
Qrafik 2.9. Fiziki şəxslərə kreditlərin məqsəd üzrə strukturu, %
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Mənbə:AMB

Fiziki şəxslərə verilən uzunmüddətli kreditlərin (bütün kredit təşkilatları
üzrə) cəmi portfeldə payı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qismən sabit
qalmış və portfelin 70,1%-ni (2 205,8 mln.manat) təşkil etmişdir.
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Haşiyə 5. Ev təsərrüfatlarının borc yükü və transmissiya
Ev təsərrüfatları resursların bölgü xüsusən də, əmanətlərin yığımı və xərclənməsi üzrə davranışı vasitəsilə
maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində mühüm rola malikdir. Belə ki, ev təsərrüfatları bank depozitlərinə, qiymətli
kağızlara, daşınmaz əmlaka və digər aktivlərə vəsait yatırmaqla vəsaitlərinin yığımını təşkil edirlər, digər tərəfdən
maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarından vəsaiti əldə etməklə istehlakı maliyyələşdirirlər.
Ev təsərrüfatlarına aşağıdakı transmissiya kanalları vasitəsilə təsir olunur.
 Faiz dərəcəsi kanalı. Mərkəzi bank faiz dərəcələrini aşağı saldıqda fiziki şəxslər vəsaitləri faiz
gətirməyən aktivlərə yatırmaq üçün daha çox borclanır və bununla da istehlakın həcmi yüksəlmiş olur.
 Kredit kanalı. Yürüdülən sərt monetar siyasətin nəticəsi olaraq banklar faiz dərəcələrini yüksəldir və
fiziki şəxslərin kredit əldə etmə imkanları məhdudlaşır.
 Valyuta məzənnə kanalı. Valyuta məzənnəsinin dəyərsizləşməsi nəticəsində yerli məhsullar idxal edilən
məhsullara nisbətən daha ucuz olur ki, bu da daxili tələbi stimullaşdırır. Lakin, valyuta məzənnəsinin
dəyərsizləşməsi ev təsərrüfatlarının xarici valyutada olan borc yükünü artırmış olur.
 Zənginlik kanalı. Ev təsərrüfatlarının aktivlərinin qiymətinin artması nəticəsində onlar daha çox təminata
malik olurlar ki, bu da daha çox borclanmaya sövq edir.
Ev təsərrüfatları borclanmaqla istehlak xərclərini qarşılamaq imkanlarını artırmış olurlar. Bu zaman daşınmaz
əmlakın alqısı asanlaşır, maliyyə təşkilatlarının əlavə gəlir mənbəyi və bank sektorunun portfelinin
difersifikasiyası üçün şərait yaranır. Lakin, ev təsərrüfatlarının borc yükünün artması iqtisadyyatı böhran və qeyristabilliyə qarşı həssas edir.
Mənbə: “Household debt: implications for monetary policy and financial stability”, May 2009, BİS

Ölkədə regionların aktiv kreditləşdirilməsi davam edir. Regionlara kredit
qoyuluşları cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 14.7% artmışdır. Regionlarda kredit
yatırımları milli valyutada ustünlük təşkil edir və 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə
regionlar üzrə kredit qoyuluşlarında bu kreditlərin xüsusi çəkisi 72,9 % olmuşdur.
Regionlarda yerləşdirilmiş kreditlərin böyük hissəsini (65%) uzunmüddətli
kreditlər təşkil edir.
Cədvəl 2.2. Regionlar üzrə kreditlər və əmanətlər, mln. manat
Kredit qoyuluşu

Əmanətlər

Cəmi

Manatla

Xarici valyutada

Cəmi

Manatla

Xarici valyutada

01.07.2010

1326,2

897,6

428,6

212,5

154,0

58,5

01.01.2011

1262,9

879,6

383,3

223,4

154,3

69,1

01.07.2011

1339,2

971,0

368,2

291,6

218,3

73,3

01.10.2011

1448,1

1055.6

392,5

311,8

224,8

87

Tarix

Mənbə: AMB

1 oktyabr 2011-ci il tarixinə bankların qiymətli kağızlara investisiyaları ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artaraq 1148,3 mln.manat (1 oktyabr 2010-cu il
tarixinə 893,0 mln. manat) olmuşdur. Qiymətli kağızların xüsusi çəkisi orta illik
aktivlərin 8,5%-ni (1 oktyabr 2010-cu il tarixinə 6.9%) təşkil etmişdir.
Bankların qiymətli kağız portfelinin strukturunda dəyişikliklər müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, ötən illə müqayisədə bankların korporativ qiymətli
kağızlarına vəsait qoyuluşları 29,5% artaraq hesabat dövrünün sonuna 868,1 mln.
manat, qiymətli kağızlar portfelində xüsusi çəkisi 75,6% (ötən ilin müvafiq
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dövrünə korporativ qiymətli kağızların qiymətli kağızlar portfelində xüsusi çəkisi
74,7% ) təşkil etmişdir.
1 oktyabr 2010-cu il tarixinə qiymətli kağızlarda Dövlət Qiymətli
Kağızlarının payı 25,3% (227,2 mln. manat) olmuşdursa, 2011-cu ilin 1 oktyabr
tarixinə bu göstərici 24,4% (279,4 mln.manat) təşkil etmişdir.
2.2. Bank sektorunun kapitalı
Hesabat dövründə bankların kapital bazasının möhkəmlənməsi meyli davam
etmiş, bank sisteminin kapital adekvatlığı göstəriciləri məqbul səviyyədə olmuşdur.
Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində bank sisteminin məcmu kapitalının
həcmi 8,2% (154,9 mln. manat) artaraq 2052 mln. manat təşkil etmişdir. Son bir il
ərzində isə artım 9,4% olmuşdur.
Hesabat dövrü ərzində I dərəcəli kapital 11,1% artaraq dövrün sonuna
1689,3 mln. manat olmuşdur (illik artım həmçinin 11,1% olmuşdur). I dərəcəli
kapitalın artmasının əsas səbəbi müvafiq vergi güzəştlərin tədbiqi nəticəsində
əvvəlki illərin mənfəətinin kapitala yönəldilməsi olmuşdur.
Kapitalın

dayanıqlığı

əsasən

nizamnamə

kapitalı

hesabına

təmin

olunmuşdur. Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində səhmdarların vəsaitləri 9,8%
yüksələrək 1515,5 mln. manata çatmışdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
nizamnamə kapitalı 11,1% (151,3 mln.manat) artmışdır. Nizamnamə kapitalının
məcmu kapitalda xüsusi çəkisi ilin əvvəli ilə müqayisədə hesabat dövrünün sonuna
72,7%-dən 73,8%-dək yüksəlmişdir.
Cədvəl 2.3. Bank sektorunun məcmu kapitalının strukturu və dinamikası, mln. manat
01/01/2011

01/10/2011

1520,5

1689.3

18,3

11,1

1359,4

1515.5

Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait

20,7

20,7

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət

169,2

206,3

440,1

442,1

Cari ilin mənfəəti

165,8

128,7

Ümumi ehtiyatlar

139,8

158,4

I dərəcəli kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə ,%-lə
Nizamnamə kapitalı

II dərəcəli kapital
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Kapitalın digər vəsaitləri

134,4

154,9

Məcmu kapitaldan tutulmalar

63,4

78,9

1897,1

2052,0

7,9

8,2

Tutulmalardan sonra məcmu kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə ,%-lə
Mənbə: AMB

2011-ci ilin fevral ayından yeni leverec əmsalı tətbiq edilir. Leverec əmsalı
üzrə minimal norma 8% həddində müəyyən edilmişdir. Bu göstərici minimal limiti
üstəliyərək 2011- ci ilin II rübünün əvvəlinə 11,5%, 1 oktyabr tarixə isə 10,9%
səviyyəsində olmuşdur.
Haşiyə 6. Kontrsiklik kapital ehtiyatlanması
7 sentyabr 2009-cu il tarixində mərkəzi bankların və nəzarət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən minimal kapital
tələblərindən yüksək kontrsiklik kapital barədə razılıq əldə edilmişdir. Kontrtsiklik ehtiyyatlanma iqtisadi tsikldən
asılı olaraq nizamnamə kapitalının 0-2,5% həcmində müəyyən olunur. Kontrsiklik ehtiyatlanmadan istifadənin əsas
məqsədi sistem riskini yaradan izafi kredit artımı dövründən və gələcəkdə ola biləcək potensial zərərdən bank
sektorunun müdafiəsidir. Kontrsiklik ehtiyatlanma vasitəsi ilə bankın fəaliyyət göstərdiyi makroiqtisadi mühit
nəzərə alınır.
Kontrsiklik ehtiyatlanma 4 əsas məqsədi müəyyən edir:
- minimal kapital tələblərinin izafi tsikliyinin məhdudlaşdırılması;
- qabaqlayıcı ehtiyatlanma siyasəti;
- stress zamanı kapital buferindən istifadə;
- bank sektorunun izafi kredit artımından qorunması.
Mənbə: Bank nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi

Məcmu kapital (12%) və I dərəcəli kapitalın (6%) adekvalıq göstəriciləri
Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimal normaları üstələmişdir. 2011-ci ilin 1
oktyabr tarixinə adekvatlıq göstəriciləri müvafiq olaraq 16,1% və 13,2% olmuşdur.

2.3. Bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələri
Hesabat dövrü ərzində bank sektorunun maliyyə nəticələri ümumilikdə
qənaətbəxş olmuşdur.
Banklar cari ilin 9 ayı ərzində 120,3 mln. manat mənfəət əldə etmişlər.
Vergi ödənildikdən sonra isə xalis mənfəət 110,6 mln. manat təşkil etmişdir.
Cədvəl 2.4. Mənfəətin strukturu, mln. manat

Faiz gəliri
Faiz xərcləri
Qeyri-faiz gəliri

Yanvaroktyabr
2010

Yanvaroktyabr
2011

Dəyişmə,
%-lə

778.8
408.0
190.2

814.1
431.5
226.7

4.5
5.8
19.2
22

Qeyri-faiz xərcləri
Xalis əməliyyat mənfəəti
Aktivlər üzrə mümkün zərər üçün ehtiyatın
yaradılmasına ayırmalar
Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət

318.9
242.1
133.4

375.0
234.3
114.1

17.6
-3.2
-8.6

94.7

110.6

16.8

Mənbə: AMB

Kreditlərin cəmi aktivlərdə payının ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
artması ilə əlaqədar bankların müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri də
8.4% artmış (cəmi 749.4 mln. manat faiz gəliri), faiz gəlirlərinin orta aktivlərə
nisbəti isə il ərzində qismən azalaraq 7.5% (1 oktyabr 2010-cu il tarixinə 7.7%)
təşkil etmişdir.
Faiz gəliri gətirən digər əməliyyatlardan (banklararası tələblər, investisiyalar
və maliyyə lizinqi) əldə edilən gəlir ötən illə müqayisədə 26,1% azalmış və orta
aktivlərə nisbətdə sabit qalaraq 0,6% təşkil etmişdir.
Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında bankların cəmi qeyri-faiz gəlirləri ötən
ilin müvafiq dövrünə nisbətən 19,2% artmış və hesabat dövrünün sonuna 226,7
mln. manat təşkil etmişdir. Bu, valyuta əməliyyatlarından gələn xalis gəlirlərin,
müştərilərin hesablarının aparılması üzrə və digər xidmət növlərinə görə komissiya
gəlirlərinin artması ilə izah olunur.
Bütövlükdə bankların ümumi gəlirləri (faiz və qeyri-faiz) 1040,8 mln. manat
təşkil etmiş və ötən ilin müvafiq dövründəki səviyyədən 7,4% (71,8 mln. manat)
çox olmuşdur.
Hesabat dövrünün sonuna faiz xərcləri 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 5,7% artmış və 431,5 mln. manat təşkil etmişdir. Bu əsasən fiziki
şəxslərin uzunmüddətli əmanətlərinin həcminin artması ilə əlaqədardır. Faiz
xərclərinin mütləq ifadədə artmasına baxmayaraq onların orta aktivlərə nisbəti
keçən illə müqayisədə 4,6%-dən 4,4%-dək azalmışdır. Bu da orta aktivlərin daha
surətli artması ilə əlaqədardır.
Qeyri-faiz xərcləri isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,6% artmış
və 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə 375 mln. manat təşkil etmişdir. Buna səbəb bank
sistemində əmək haqqı, digər kompensasiya növləri və digər əməliyyat xərclərinin
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artmasıdır. Orta aktivlərdə cəmi qeyri-faiz xərclərinin payının cüzi olaraq, 3.6%dən 3.8%-dək artmasını digər əməliyyat xərclərinin artımı şərtləndirmişdir.
2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bankların ümumi xərcləri (faiz
və qeyri-faiz) 10.9% (və ya 79,6 mln. manat) artaraq 806,5 mln. manat olmuşdur.
Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında bankların əməliyyat mənfəəti 234,3
mln.manat təşkil etmişdir. Bank aktivlərinin gəlirliliyi (ROA) 1,1%, kapitalın
gəlirliliyi (ROE) isə 8,3 % təşkil etmişdir.

2.4. Banklarda faiz dərəcələri
Hesabat dövrü ərzində manatla və xarici valyuta ilə kreditlər və depozitlər
üzrə orta çəkili nominal faiz dərəcələrində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir.
Qrafik 2.10.Manatla nominal orta faiz dərəcəsi, %-lə
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11,81

11,11

10,65

9

10,78

7
5

Depozit və əmanətlər üzrə

Müştərilərə verilən kreditlər üzrə

Mənbə: AMB

Belə ki, orta faiz dərəcələri depozitlər üzrə 11%, kreditlər üzrə isə 16-17%
səviyyəsində olmuşdur. Sentyabr ayı ərzində yeni cəlb olunmuş depozitlər və
verilmiş kreditlər üzrə faiz dərəcələri müvafiq olaraq 11% və 16% olmuşdur.
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Qrafik 2.11. Xarici valyuta ilə nominal orta faiz dərəcəsi, %-lə
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Mənbə: AMB

Real faiz dərəcələrində dövr ərzində azalma müşahidə edilmişdir. Belə ki,
cari ilin sentyabr ayında manatla depozit və kredit üzrə real faiz dərəcələri ötən ilin
sentyabr ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 5,6%-dən 2,6%-ə və 10,0%-dən 7,6%ə enmişdir.

3. Bank sistemində risklər
2011-ci

ilin

yanvar-sentyabr

aylarında

bank

sistemində

risklərin

minimallaşdırılması və risklərinin idarə olunması çərçivəsinin post-krizis
dövrünün tələblərinə uyğunlaşdırılması Mərkəzi Bankın maliyyə sabitliyi
siyasətinin vacib prioritetlərindən biri olmuşdur. Likvidlik və kredit risklərinin
tənzimlənməsi xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Hesabat dövründə kreditlərin daha sabit resurslar hesabına maliyyələşməsi
müşahidə olunmuşdur. Kreditlərin cəmi depozitlərə nisbəti 174%-dən 151%-ə
enmişdir.
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Qrafik 3.1. Likvidlik göstəricilərinin dinamikası
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Mənbə: AMB

Banklar tərəfindən aktiv və passivlərin vaxt strukturunun optimallaşdırılması
və müddət üzrə aktiv və passivlər arasında fərqin azaldılması bank sistemində
likvidlik riskinin azalmasına təsir göstərmişdir.
Qrafik 3.2. Aktiv və passivlər arasında fərqin aktivlərə nisbəti, % (2011-ci ilin 1 oktyabr
tarixinə)
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Mənbə: AMB

1 oktyabr 2011-ci il tarixinə likvid aktivlərin cəmi aktivlərə nisbəti 15%
səviyyəsində sabit qalmış, cari öhdəlikləri isə 53%-i örtmüşdür. Ani likvidlik
əmsalı1 minimal həddən (30%) yüksək olmuşdur (71%).

1

Ani likvidlik əmsalının minimum 30% müəyyən edilməsi o deməkdir ki, hər bir bank yüksək likvidli aktivlərin
orta gündəlik qiymətinin yüksək likvidli (cari) öhdəliklərin orta gündəlik məbləğinə olan nisbət əmsalını ən azı 30
faiz səviyyəsində saxlamalıdır.
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Qrafik 3.3. Likvidlik göstəricilərin dinamikası, %-lə
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Mənbə: AMB

Hesabat dövrünün sonuna likvid aktivlərin strukturunda nağd vəsaitlər,
nostro hesablar və dövlət qiymətli kağızların payı müvafiq olaraq 30%, 34% və
14% olmuşdur. İlin əvvəlinə izafi likvidlik şəraitində bankların Mərkəzi Bankda
hesablarının xüsusi çəkisi 31% təşkil etdiyi halda, sentyabr ayının sonuna 22%
olmuşdur.
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Nağd vəsaitlər
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33,8
22,3
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Dövlət qiymətli kağızları

Mənbə: AMB

Dövr ərzində AMB bank nəzarəti və tənzimlənməsi prinsiplərinin qabaqcıl
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması işini davam etdirmişdir. Əsas məqsəd
bankların dayanıqlığının artırılması, maliyə sabitliyinin qorunub saxlanılmasıdır.
Bu məqsədlə banklarda risk-menecment potensialının gücləndirilməsi, korporativ
idarəetmə standartlarının təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması istiqamətində
müvafiq işlər görülmüşdür. Bu zaman sistem əhəmiyyətli banklara xüsusi diqqət
yetirilmişdir.
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Haşiyə 6. Sistem əhəmiyyətli maliyyə institutları
Sistem riskləri maliyyə sisteminin fəaliyyətinin pisləşməsi nəticəsində maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
məhdudlaşdırılması və real sektora neqativ təsir kimi qiymətləndirilir. Sistem risklərinin qiymətləndirilməsi zamanı
sistem əhəmiyyətli maliyyə institutları mühüm rol oynayır.
Maliyyə institutlarının sistem əhəmiyyətliyinin müəyyən edilməsində üç meyar seçilir. Meyarlar birbaşa və
dolayı təsir kanallarını özündə əks etdirirlər. Ölçü və əvəzetmə dərəcəsində birbaşa təsir, dolayı təsir qarşılıqlı
əlaqədə özünü göstərir. Bu meyarlar aşağıdakılardır:
1. Ölçü. Maliyyə institutlarının göstərdikləri xidmətlərin maliyyə sistemində xüsusi çəkisi sistem əhəmiyyətini
əks etdirən amillərdən biridir. Maliyyə institutların apardıqları əməliyyatların xüsusi çəkisinin yüksək olması onun
bazarda sistem əhəmiyyətli olmasının göstəricisidir.
2. Əvəzetmə. Bəzi maliyyə institutları iqtisadiyyatda vacib rol oynayırlar. Onlar böyük həcmə və ya digər
institutlarla əlaqədə olduqları üçün deyil, bu institutlar xüsusi xidmətlər göstərdikləri üçün sistem əhəmiyyəti
daşıyırlar. Belə institutlara ödəniş və klirinq sistemləri, kastodial xidmətlər və s. aid etmək olar.
3. Qarşılıqlı əlaqə. Maliyyə sisteminin komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində fərdi maliyyə
institutunda yaranan problemlərin maliyyə sistemə yayılmasıdır.
Mənbə: Bank nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi

Məzənnə risklərininin təsirininin minimallaşdırılması məqsədi ilə aktiv və
öhdəliklərin valyuta strukturu balanslaşdırılmışdır. Belə ki, 2011- ci ilin 1 oktyabr
tarixinə xarici valyutada olan aktivlər 44%, öhdəliklər isə 54% təşkil etmişdir.
Qrafik 3.5. Aktiv və öhdəliklərin xarici valyuta strukturu, %-lə
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Mənbə: AMB

2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kredit portfelinin keyfiyyəti məqbul
səviyyədə qalmış və portfelin cəmi 6,5%-i vaxtı keçmiş kreditlərdən ibarət
olmuşdur.
Müddəti uzadılmış kreditlərin 1 oktyabr 2011-ci il tarixinə kredit portfelində
xüsusi çəkisi 13,7% təşkil etmişdir.
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Haşiyə 7. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi.
1. Standart kredit – ödəniş müddəti başa çatmamış, keyfiyyətində çatışmamazlıqlar olmayan və kreditin
ödənişi müqaviləyə əsasən aparılır və ya aparılmasına dair əsaslar olan kreditdir.
2.

Qeyri-standart kredit – ödənişi müqaviləyə əsasən aparılmayan və ya aparılmamasına dair şübhüləü olan
kredit.

3.

Qeyri-işlək kredit – faizlərin hesablanması dayandırılmış, yaxud əsas məbləğinin və ya faizinin ödənişi
müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətlərdən 90 gün və ya daha çox gecikdirilmiş, faizi kapitallaşdırılmış
və ya yeni kredit kimi rəsmiləşdirilmiş, yaxud faizinin ödəniş müddəti uzadılmış kreditlər.

4.

Vaxtı keçmiş kredit – əsas məbləğ (və ya onun hissəsi), yaxud onlara hesablanan faizlər və ya hər hansı
birinin ödənilməyən hissəsi üzrə ödənişləri müqavilədə göstərilən tarixdən 30 təqvim gündən artıq
gecikdirilən kreditdir.
Mənbə: AMB

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 şərtləndirmişdir.
Belə ki, kredit portfelinin keyfiyyətinə dair banklar arasında aparılan
sorğuya əsasən borcalanların borc yükünün yaxşılaşdırılması məqsədilə kreditlərin
restrukturizasiyası imkanlarından istifadə edilmişdir. Sorğuda iştirak edən
respondentlərin təxminən 70%-i kreditin ödəniş müddətinə güzəşt edilməsini,
kreditin son ödəniş müddətinin prolonqasiya və yeni ödəniş qrafikinin tətbiqini
qeyd edirlər.
Qrafik 3.6. Kreditlərlə iş prosesində görülən tədbirlər,%
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Mənbə: AMB

Dövr ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən Azərbaycan bank sisteminin
mümkün, lakin müstəsna şoklara qarşı dayanıqlığının yoxlanılması məqsədi ilə
davamlı olaraq stress testləşmə həyata keçirilmişdir. Stress-testləşmə ilə
makroiqtisadi vəziyyətin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi barədə mülahizələr
qurulmuş və makro-iqtisadi ssenari hazırlanmışdır. Aparılmış son stress29

testləşdirmənin nəticələrinə əsasən bank sisteminin hətta ən kəskin makroiqtisadi
şoklara dayanıqlı vəziyyətdə olduğunu, kredit risklərinin idarə olunan səviyyədə və
kapital adekvatlığının normadan (12%) yüksək olduğunu göstərir.
Haşiyə 8. Mərkəzi Banklarda stress-testləşdirmə təcrübəsi
Son qlobal maliyyə böhranından sonra ayrı-ayrı maliyyə institutlarının və bütövlükdə sistemin dayanıqlığına
olan marağın artması stress-testlərin tətbiqinin genişlənməsini zərurətə çveridi. Bazel Komitəsi tərəfindən
hazırlanan “Effektiv stress-testləşdirmə və nəzarətin prinsipləri” də məhz bankların keyfiyyətli stress-test
metodlarının işlənilib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu prinsiplərə əsasən mərkəzi bank stress-testləşdirmədə ayrıayrı banklar tərəfindən həyata keçirilən stress-testlərin nəticələrini nəzərə alınmalıdır (“bottom up” yanaşması).
Lakin, təcrübə göstərir ki, hec də bütün kredit təşkilatları keyfiyyətli stress-test aparmaq iqtidarında deyillər.
Nəticədə mərkəzi banklar öz modellərini (“top-down” yanaşması) quraraq hər bir bankın balans göstərəcilərinə
qarşı “şok faktorları”nı (sonradan itkiləri toplayaraq bütün bank sisteminin məruz qaldığı itkiləri müəyyən edir)
tətbiq etməklə stress-testləşdirmə çərçivəsində kredit riskinin reallaşmasından, cəlb olunmuş vəsaitlərin geri
çağırılmasından və bazar risklərindən (valyuta, fond və faiz riskləri) yaranan itkiləri hesablayır. Eyni zamanda
model qurularkən bank sisteminin dayanıqlığına banklararası kreditlərin axınının (“domino effekti”) təsiri də
nəzərə alınır.
Stress-testləşdirmə metodları tərkibinə yeni makroiqtisadi göstəricilər daxil etməklə, yeni statistik metodlar və
müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsinə malik olan ekonometrik modellərdən istifadə etməklə təkmilləşdirilir. Bu
metodların inkişafının növbəti pilləsi makroiqtisadi indikatorların bank sektorunun aparıcı göstəriciləri ilə qarşılıqlı
əlaqəsinin qiymətləndirilməsidir. Məsələn, bir sıra Avropa ölkələrinin Mərkəzi Bankları bank sektorunun stresstestləşdirilməsini ölkənin makroiqtisadi modelinə daxil edilən makroiqtisadi faktorlarından istifadə etməklə (İtaliya,
Almaiya, Fransa, İsveç, Avstriya, Niderland) və ya bank risklərinin keyfiyyət xarakteristikası ilə makrogöstəriciləri
əlaqələndirən tənliklər toplusu (İngiltərə, Avstriya) vasitəsilə həyata keçirir. Ümumiyyətlə, bank risklərinin təhlili
üçün Value-at-Risk, Vector Error Correction Model yanaşmalarından geniş istifadə edirlər. Bank risklərinin
qiymətləndirilməsi bütövlükdə bank sektoru üzrə (Avstriya) və ya iqtisadiyyatın sektorları üzrə kredit portfeli
nöqteyi (İtaliya) nəzərindən həyata keçirilir.
Son dövrlərdə stress-testləşdirmə mövzusunda nəşr edilmiş məqalələrə istinadən qeyd etmək olar ki, mərkəzi
banklar daha çox makroiqtisadi stress-faktorlardan istifadəyə və qarşılıqlı əlqəyə malik olan modellərin qurulmasına
üstünlük verirlər.
Mənbə: 1.Principles for sound stress testing practices and supervision. Basel Committee on Banking
Supervision. 2009.

Hesabat dövrü ərzində əmlak bazarında (ilkin və təkrar bazar) vəziyyətin
stabil qalası da maliyyə sabitliyi baxımından müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər.
Belə ki, ilin əvvəlindən bəri mənzil bazarında qiymətlərdə kəskin dəyişiklik baş
verməmiş, təkrar bazarda qiymət 9 ayda 5.7%, ilkin bazarda isə 2% artmışdır.
Əqdlərin sayında isə cüzi artım müşahidə olunmuşdur.
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Qrafik 3.7. Əmlak bazarı
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Mənbə: MBA Consulting

Ölkədə verilən bank kreditlərinin əhəmiyyətli hissəsi daşınmaz əmlakla
təmin olunduğundan bu bazarda sabitlik maliyyə sabitliyi baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Haşiyə 9. LTV-əmsalı
Kreditlərin təminata nisbəti əmsalı (LTV-ratio) - daşınmaz əmlakın alınması üçün kredit verilməzdən əvvəl
banklar tərəfindən kredit riskinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan əmsallardan biridir. Adətən əmsalın yüksək
olması yüksək riskin olduğunu göstərir və kredit verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdə kredit üzrə faiz dərəcəsi
yüksək olur və eyni zamanda borc alan ipoteka sığortasını alır .
LTV-əmsalı kreditin əsas məbləğinin onun təminatı olan aktivə faiz nisbəti kimi hesablanılır. Məsələn, 100 000
manat kredit 150 000 manat həcmində əmlakla təmin olunduqda, LTV əmsalı 150% olacaqdır. (100 000/150 000).
Kredit riskini qiymətləndirən digər əmsallar kimi LTV-əmsalı da daşınmaz əmlakın alınması üçün verilən kreditin
yeganə qymətləndirmə meyarı kimi çıxış etmir.
LTV -əmsalının sistemə təsiri aşağıdakı istiqamətlərdə olur:
1. Kreditlərin artım tempi
2. Defolt ehtimalının azaldılması
3. Əmlak bazarında qiymətlərin sabitləşməsi
Maliyyə sabitliyinin qorunması ilə əlaqədar 30 aprel 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankın qərarı ilə daşınmaz əmlakla təminata qarşı tələblər 120%-dən 150%-dək artırılmışdır.
Mənbə: Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences, BİS May 2010

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.
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Qrafik 3.8. Bank sisteminin risk xəritəsi
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Mənbə: AMB

Risk xəritəsinə görə kapital riski özünün ən dayanıqlı səviyyəsində
qalmaqdadır. Kredit, bazar və likvidlik riskləri idarə olunan səviyyədədir.

4. Ödəniş sistemləri
Hesabat dövründə ödəniş sistemlərinin sabit fəaliyyəti və təkmilləşdirilməsi
təmin edilmişdir. Ölkədəki iqtisadi aktivliyə adekvat olaraq Milli Ödəniş
Sistemində aparılan əməliyyatların həcmi və sayı artmışdır.
Cari ilin 9 ayında Milli Ödəniş Sistemində ümumi həcmi 72 771 mln. manat
olmaqla, 13,4 mln. ədəd əməliyyat aparılmışdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə əməliyyatların sayı 78,4% (5885 min ədəd), ümumi həcmi isə 22,9%
(13 538 mln. manat) artmışdır.
Hesabat dövründə ödənişlərin orta günlük sayı 67,6 min ədəd, ümumi
həcmi isə 367,5 mln. manat təşkil etmişdir (ötən ildə müvafiq olaraq 38 min. ədəd
və 299,2 mln. manat).
Nağdsız ödənişlərin 92,1%-i AZİPS sistemi vasitəsilə həyata keçirilmiş və
onun ümumi həcmi 67 009 mln. manat olmuşdur (271 min. ədəd əməliyyat). Ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əməliyyatların ümumi həcmi 22,5% (12 327
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mln. manat) artmışdır. Hər bir ödəniş sənədinin məbləği orta hesabla 249,8 min
manat təşkil etmişdir.
Qrafik 4.1. Milli Ödəniş Sistemində ödəniş əməliyyatlarının dinamikası (yanvar 2010sentyabr 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 sonuna 13,12 mln. ədəd ödəniş (ümumi həcmi 5762 mln. manat)
olmuşdur. Bu da ötən ilin müvafiq səviyyəsini həcm etibarilə 26,6% (1211 mln.
manat) və say etibarilə 81,2% (5880 min ədəd) üstələmişdir. Hər bir ödənişin
məbləği orta hesabla 447,2 manat təşkil etmişdir.
Kommersiya

bankları

plastik

kartlarının

xidmət

edilməsinə

dair

infrastrukturun inkişaf etdirilməsini davam etmişlər. 2011-ci ilin sentyabr ayının
sonuna bank plastik kartlarına ölkə ərazisində yerləşdirilmiş 2056 bankomatda və
12204 pos-terminalda xidmət edilir.
Cari ilin 9 ayı ərzində bankomatlar vasitəsilə 4 643 mln. manat həcmində
34,68

mln.

əməliyyat

aparılmışdır.

POS-terminallar

vasitəsilə

aparılan

əməliyyatların sayı 1256 min ədəd, həcmi isə 283 mln. manat təşkil etmişdir.
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Qrafik 4.2. Quraşdırılmış bankomatların və POS-terminalların sayı
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Mənbə: AMB

Eyni zamanda, bank kartlarının sayı ilin əvvəlinə nəzərən 228 min ədəd
artaraq 4,5 mln. ədədə çatmışdır ki, bu da hər min nəfərə (yetkinlik yaşına çatmış)
orta hesabla 737 ödəniş kartı deməkdir. İnternet vasitəsilə bank xidmətlərindən
istifadə də genişlənməkdədir. Belə ki, dövr ərzində internet-banking vasitəsilə 23,2
mln. manat məbləğində 20,1 min əməliyyat həyata keçirilmişdir.
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