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Giriş 
 

Cari ilin 1-ci rübündə Azərbaycan bank sistemi xarici iqtisadi 

mühitin nisbətən yaxşılaşması və ölkədə iqtisadi artımın davam etməsi 

şəraitində fəaliyyət göstərmişdir.  

Bank sisteminin əsas göstəriciləri, o cümlədən depozit bazası və 

kredit portfeli müsbət artım dinamikası nümayiş etdirmişdir. Əhalinin 

bank sisteminə inamı qorunub saxlanılmışdır. 

Bank sistemi yetərli likvidlik ehtiyatlarına və kapital buferinə 

malikdir.  

Növbəti dövrdə qlobal böhran nəticələrini nəzərə alaraq bank 

sisteminin dayanıqlılığının artırılması, onun iqtisadi tsiklin və xarici 

mühitin dəyişməsinə həssaslığının azaldılması istiqamətində tədbirlərin 

görülməsi prioritet vəzifələrdən birinə çevrilmişdir. 
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1. Maliyyə bazarları 

1.1. Valyuta bazarı 

Mərkəzi Bank tərəfindən ötən il həyata keçirilmiş anti-böhran 

siyasəti valyuta bazarına sabitləşdirici təsir etmişdir. Böhranın tədricən 

aradan qalxması və sabit valyuta olaraq manata inamın möhkəmlənməsi 

valyuta bazarına təzyiqləri azaltmışdır. Nəticədə Mərkəzi Bankın 

müdaxiləsi 476,5 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin 

analoji dövrü ilə müqayisədə 2.2 dəfə azdır. Valyuta bazarında tələb-

təklifin adekvat tənzimlənməsi nəticəsində hesabat dövründə manatın 

ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi cəmi 0,03% ucuzlaşmışdır (Qrafik 

1.1). 

Qrafik 1.1. Valyuta bazarının əsas göstəriciləri 

 

Manata inam daha da artır: 
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- fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən banklardan alınan nağd ABŞ 
dollarının həcmi 1601,1 mln. manatdan 720,2 mln. manata  
enmişdir;  

- bazar məzənnəsinin rəsmi məzənnədən kənarlaşması 3.6 dəfə 
azalmışdır (Qrafik 1.2);   

- cəmi kreditlərin valyuta strukturunda xarici valyutada 
kreditlərin xüsusi çəkisi ötən illə müqayisədə 3,6% bəndi 
azalaraq cari ilin I rübündə 40,6%-ə düşmüşdür. 

- cəmi depozitlərdə xarici valyuta depozitlərinin xüsusi çəkisi də 
1% bəndi azalaraq 60,6% təşkil etmişdir. 

Qrafik 1.2 Nağd xarici valyuta əməliyyatlarının əsas göstəriciləri 

 

Ümumilikdə, 2010-cu ilin I rübü ərzində 2009-cu ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə daxili valyuta bazarının ümumi həcmi 21,1% (və  

ya  1431 mln. manat) azalaraq 5349 mln. manata düşmüşdür. 
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Banklararası valyuta bazarının həcmi 15,1%, bankdaxili mübadilə 

əməliyyatların həcmi isə 24,3% azalmışdır. 

1.2. Fond bazarı 
1.2.1. Dövlət qiymətli kağızlar bazarı 

DQİ bazarının investorlar üçün cəlbediciliyi qorunub 

saxlanılmışdır. Belə ki, rüb ərzində hərraclar vasitəsilə DQİ-nin 10 

buraxılışı yerləşdirilmişdir. İnvestorların hərraclara təqdim etdikləri 

sifarişlərin ümumi həcmi yerləşdirilmiş buraxılışların elan olunmuş 

emissiya həcminin 65,5%-i təşkil etmişdir. Lakin emitentin bazar 

strategiyası nəticəsində təqdim olunmuş sifarişlərin 60%-i təmin 

olunmuşdur. Beləliklə, yerləşdirilmiş DQİ-nin ümumi həcmi 37,2 mln. 

manat  və ya emissiyanın 39,2%-ni təşkil etmişdir.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də pul bazarının 

likvidliyini tənzimləmək məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən 4 həftəlik  

notların buraxılışı davam etmişdir. 2009-cu ilin I-ci rübündə notların 

ümumi yerləşdirilmiş həcmi 135 mln. manat təşkil etdiyi halda, 2010-cu 

ilin I-ci rübündə bu rəqəm 66% azalaraq 45 mln. manata düşmüşdür. 

Dövriyyədə olan notların həcmi 10 dəfə azalaraq 20 mln.manat təşkil 

etmişdir. 

   

1.2.2. Korporativ qiymətli kağızlar bazarı 

Cari ilin I-ci rübündə korporativ istiqrazlar bazarında müəyyən 

aktivlik müşahidə olunmuşdur. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövründən 

fərqli olaraq 2010-cu ilin I-ci rübündə istiqrazlar bazarında 19 mln. manat 
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həcmində istiqrazlar yerləşdirilmişdir. Səhm bazarında isə aktivlik bir 

qədər səngimişdir. Rüb ərzində yerləşdirilmiş səhmlərin həcmi nominal 

üzrə 23 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq 

göstəricisinin 30%-ini təşkil edir.  
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2. Bank sistemi və risklər 

2.1. Bank sisteminin dinamikası 

Makroiqtisadi sabitliyin qorunması və həyata keçirilən monetar 
siyasət bank sisteminin artım dinamikasının saxlanılmasına zəmin 
yaratmışdır. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi Mərkəzi Bankın siyasəti 
bank sisteminin sabitliyinin saxlanılmasına və mənfi trendlərə qarşı 
preventiv tədbirlərin görülməsinə yönəlmişdir.  

2010-cu ilin I rübü ərzində bank sisteminin aktivləri 365 mln. 
manat və ya 3,1% artaraq rübün sonunda 12 mlrd. manata çatmışdır.  
Bank sisteminin əsas göstəriciləri həm illik, həm rüblük əsasda artım 
dinamikası nümayiş etdirmişdir (Qrafik 2.1).  

Qrafik 2.1. Bank sisteminin əsas göstəriciləri 

 

Ötən illə müqayisədə bank kreditləri 2,3 mlrd. manat və ya 37,5% 
artaraq 8302 mln. manat səviyyəsinə çatmışdır. İlin əvvəlindən artım isə 
71 mln. manat və ya  1%  təşkil etmişdir. Nəticədə kreditlərin bank 
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sisteminin aktivlərində xüsusi çəkisi cuzi azalaraq 69% olmuşdur (Qrafik 
2.2).  

Qrafik 2.2. Kredit portfeli 

 

Rüb ərzində hüquqi şəxslərə verilmiş kreditlərin cuzi azalmasına  
(-0,8%) baxmayaraq illik artım 52,6% təşkil etmişdir. Nəticədə bu 
qəbildən olan kreditlərin həcmi 5,7 mlrd. manata çatmışdır. Ev 
təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin həcmi isə rüb ərzində 3,1% (ötən illə 
müqayisədə 6,5%) artmış və 2,2 mlrd. manat təşkil etmişdir.  

Bank sisteminin institusional inkişafı davam etmişdir.  Mart ayının 
sonunda bank  “BTB” ASC-ə bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün 
lisenziya verilmişdir. Nəticədə fəaliyyətdə olan bankların sayı 47-ə 
çatmışdır. Rüb ərzində bankların yeni 6 filialı açılmış və nəticədə bank 
filiallarının sayı 631 çatmışdır. Bank şöbələrinin sayı isə ötən ilin aprel 
ayının 1-dən etibarən 105-dən 109-a artmışdır (Qrafik 2.3). 
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Qrafik 2.3. Bankların struktur şəbəkələrinin sayı 

 
 

Bank şəbəkəsinin genişlənməsi ilə yanaşı maliyyə xidmətlərini 

göstərən digər təsisatların da fəaliyyət dairəsi genişlənmişdir. Belə ki, 

əhalinin, xüsusilə də regionlarda yaşayan sakinlərin maliyyə xidmətlərinə 

çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə AMB tərəfindən 

“AZƏRPOÇT” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti poçt rabitəsi milli 

operatoruna məhdud saylı bank əməliyyatlarının aparılmasına lisenziya 

verilmişdir.  

 

2.2. Bank sisteminin  maliyyə dayanıqlığı 
2.2.1. Bank sisteminin kapitallaşması 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi bank sisteminin kapital adekvatlığı 
göstəriciləri məqbul səviyyədə olmuşdur.        

 Azərbaycan bank sisteminin məcmu kapitalının həcmi rüb ərzində 
dəyişməsə də, illik əsasda 13% (200,4 mln. manat) artaraq 1758 mln. 
manata çatmışdır. Kapital dayanıqlığının əsas mənbəyi kimi 
səhmdarların öz vəsaitləri çıxış etmişdir. Belə ki, bankların nizamnamə 



12 
 

kapitalı ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,6% (54 mln. manat)  artmış və 
məcmu kapitalın 68,2%-ini təşkil etmişdir (Cədvəl 2.1).  

Cədvəl 2.1. Bank sisteminin məcmu kapitalının strukturu və 
dinamikası 

Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı yüksək səviyyədə 
qalmış (17,3%) və Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimal normanı 
(12%) xeyli üstələmişdir. Eyni zamanda I dərəcəli kapitalın adekvatlığı 
da 14,8% təşkil etməklə normanı 2 dəfədən çox üstələyir. Beləliklə, sistem 
üzrə kapital adekvatlığı göstəricisinin faktiki səviyyəsi banklarda  
əhəmiyyətli kapital ehtiyatı büferinin mövcud olduğunu göstərir (Qrafik 
2.4). 

mmllnn..mmaann.. 1/4/2009 1/1/2010 1/4/2010
I dərəcəli kapital 1271,3 1 285,5 1500,7
     Nizamnamə kapitalı 997,0 1144,6 1198,2
     Səhmlərin emissiyasından 
əlavə vəsait 

32,3 20,7 20,7

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 257,1 138,8 302,8
II dərəcəli kapital 334,3 530,9 316,9
      Cari ilin mənfəət 87,1 269,6 57,4
       Ümumi ehtiyatlar 100,7 122,8 125,6
       Kapitalın digər vəsaitləri 146,5 138,6 133,9
Məcmu kapitaldan tutulmalar 47,4 57,0 59,0
Tutulmalardan sonra məcmu 
kapital 

1557,6 1 758,9 1758,0

Mənbə: AMB    
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Qrafik 2.4. Məcmu kapitalın adekvatlıq göstəricisi, %-lə 

 

2.2.2. Bank sisteminin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri 

2010-cu ilin I rübü ərzində bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi 

ödənilənədək) 38,2 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 52 mln. manat azdır. Müvafiq olaraq vergi 

ödənildikdən sonra xalis mənfəət 52% azalaraq 38 mln. manat təşkil 

etmişdir (Qrafik 2.5).  

Qrafik 2.5. Mənfəətin strukturu, mln. man. 
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Bank sistemində kredit faizlərinin aşağı düşməsi tendensiyası 

nəticəsində bankların faiz gəlirləri ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 4% azalmış və rübün sonuna 248,6 mln. manat təşkil 

etmişdir. Qeyri-faiz gəlirləri də 14% azalmış və 59,5 mln. manat təşkil 

etmişdir. 

Faiz xərcləri ötən ilin I-ci rübü ilə müqayisədə 13,7% artmış və 

rübün sonunda 132,5 mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin artması 

bankların resurs mənbələrinin strukturunun dəyişməsi, dəyəri daha 

yüksək olan daxili resursların (xüsusilə də, fiziki şəxslərin əmanətləri) 

payının artması ilə bağlıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, faiz 

xərclərinin artmasına baxmayaraq onların orta aktivlərə nisbəti 4,8%-dən 

4,5%-ə düşmüşdür.  

Yeni fəaliyyət mühitinə uyğunlaşaraq banklar inzibati xərcləri opti-

mallaşdırmışdır. Belə ki, ötən ilin I-ci rübü ilə müqayisədə mütləq 

ifadədə qeyri-faiz xərclərinin həcmi azalmasa da, onların bank sisteminin 

orta aktivlərində xüsusi çəkisi 4,0%-dən 3,4%-ə düşmüşdür. 

2010-cu ilin I-ci rübündə bankların xarici valyuta ilə aparılan 

əməliyyatlarından gələn xalis gəlirlərinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 31% azalaraq 20,6 mln. manat təşkil etmişdir. Eyni 

zamanda bu kimi əməliyyatlardan əldə olunmuş gəlirlərin ümumi 

gəlirlərdə xüsusi çəkisi də azalmış və 6,7% təşkil etmişdir.  

Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi məqsədilə 

ehtiyatların yaradılmasına ayırmaların orta aktivlərə nisbəti ötən illə 

müqayisədə dəyişməmiş və 1,3% səviyyəsində qalmışdır.  
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Bank aktivlərinin gəlirliliyi 2010-cu ilin 1 rübündə 1,3% (2009-cu 

ilin müvafiq dövründə 3,3%), kapitalın gəlirliliyi isə 9,7% (2009-cu ilin 

müvafiq dövründə 23,7%) təşkil etmişdir. 

2.3. Kredit portfeli 

Dünya  iqtisadiyyatında ilkin canlanma meyllərinin başlanması, 
banklar tərəfindən daxili və xarici risklərin yenidən qiymətləndirilməsi 
prosesinin davam etdirilməsi şəraitində kredit aktivliyinin 
dinamikasında ciddi dəyişikliklər baş verməmişdir.  

2010-cu ilin I rübü ərzində kreditlər 1% artaraq 8302 mln.manat 

təşkil etmişdir. Məzənnə sabitliyinin qorunub saxlanılması milli 

valyutada olan kreditlərin il ərzində 3,1% artmasına və cəmi kredit 

portfelinin artımının başlıca mənbəyinə çevrilməsinə zəmin yaratmışdır. 

Nəticədə, kreditlərin strukturunda potensial dollarlaşmanın qarşısı 

alınmış, milli valyutada olan kreditlərin xüsusi çəkisi il ərzində 58,5%-

dən 59,8%-dək yüksəlmişdir (Qrafik 2.6).  

Qrafik 2.6. Kredit portfelinin  valyuta strukturu 

 

Kredit qoyuluşlarının strukturunda uzunmüddətli  kreditlərin 

xüsusi çəkisi 1,2% b. artmış və rübün sonuna 74% (6141,9 mln. manat) 
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təşkil etmişdir. Kreditlərin valyuta və müddət strukturu ilə yanaşı, sahə 

strukturunda da bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir (Cədvəl 2.2).   

Ümumilikdə portfelin sahəvi təmərküzləşməsi artmamışdır. 

Kreditlər üzrə ən yüksək artım (ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə) 

energetika, qeyri-neft sənaye və istehsal,  ticarət və xidmət sahələrində 

müşahidə olunmuşdur.  

Cədvəl  2.2. Kredit portfelinin sahələr üzrə strukturu 
 01.04.2009 01.04.2010 artım 

 mln.  
man. 

payı, 
% 

mln. 
man. 

 payı, % mln. 
man. 

% 

Ticarət və xidmət 1268,2 21,0 1842,3 22,2 574,1 45,3 

Ev təsərrüfətlarına 2101,8 34,8 2238,5 27,0 136,7 6,5 
-  plastik 

kartlarla 
əməliyyatlar 
üzrə kreditlər 

95,2 1,6 124,0 1,5 28,8 30,3 

Energetika, 
kimiya və təbii 
ehtiyatlar  

335,0 5,5 1508,2 18,2 1173,2 350,2 

Kənd təsərrüfatı 
və emal 

343,5 5,7 381,5 4,6 38,0 11,1 

İnşaat və əmlak 626,6 10,4 562,3 6,8 -64,3 10,3 

Sənaye və istehsal 466,1 7,7 596,9 7,2 130,8 28,0 

Nəqliyyat və 
rabitə 

416,6 6,9 438,8 5,3 22,2 5,3 

Mənbə:AMB 

Əhalinin kreditləşməsi bank xidmətlərinin mühüm hissəsi olaraq 
qalmışdır. Bununla belə kredit risklərinin yenidən qiymətləndirilməsi və 
portfelin diversifikasiya meylləri fiziki şəxslərə verilən kreditlərə də təsir 
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etmişdir. Cəmi kredit qoyuluşlarında fiziki şəxslərə verilən kreditlərin 
xüsusi çəkisi rüb ərzində 0,6% bəndi artaraq 27% təşkil etmişdir.  

2010-cu ilin I-ci rübünün sonuna ev təsərrüfatlarına verilmiş cəmi 
kredit portfelində sahibkarliq fəaliyyəti və istehlak üçün verilmiş 
kreditlərin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 9% və 71% təşkil etmişdir. 
Kredit portfelinin 15%-i isə daşınmaz əmlakla bağlı kreditlərin payına 
düşmüşdür. Rübün yekunlarına əsasən kredit kartları üzrə borc qalığı 
pərakəndə kredit portfelinin 5%-i, ümumi bank kreditlərinin isə 1,5%-i 
səviyyəsində qalmışdır (Qrafik 2.7). 

Qrafik 2.7. Fiziki şəxslərə kreditlərin məqsəd üzrə strukturu 

 

Bütün növ borcalanlara daşınmaz əmlakın tikintisi və ya alınması 
məqsədilə verilmiş kreditlərin həcmi rüb ərzində 63 mln. manat və ya 7% 
artmışdır.  

Kredit portfelinin keyfiyyəti məqbul səviyyədə qalmışdır. Belə ki, 
cari ilin əvvəlində qeyri-standart kreditlər portfelin 6%-ni, rübün 
sonunda isə 6,6%-ni təşkil etmişdir. Qeyri-işlək kreditlərin  portfeldə 
payı isə 0,3% bəndi artaraq 3,8% təşkil etmişdir.  
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1 aprel 2010-cu il tarixinə kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyatlar 
portfelin 7%-ini təşkil etmişdir ki, bu da ilin əvvəlindəki səviyyədən 0,3% 
bəndi çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, banklar tərəfindən yaradılmış 
ehtiyatların böyük hissəsi 2008-ci ilədək formalaşmışdır.  

Banklar tərəfindən yaradılmış ehtiyatlar qeyri-işlək kreditləri 
təqribən 2 dəfə, ümüdsiz kreditləri isə 4,4 dəfə üstələmişdir (Qrafik 2.8).  

Qrafik  2.8. Kreditlərin ehtiyatlarla təmin olunması 

 

 

2.4. Maliyyə resursları və likvidlik riski                                                                    

Cari ilin I rübündə bankların resurs bazasının formalaşmasında 
xarici maliyyələşmənin və banklararası əməliyyatların payı artsa da, 
depozitlər əsas resurs mənbəyi rolunda qalmışdır.  

İlin əvvəli ilə müqayisədə bankların ümumi depozit bazası 29 mln. 
manat artaraq 4683,4 mln. manata çatmışdır. Depozitlərin cəmi 
öhdəliklərin strukturunda payı 47% təşkil etmişdir.   

Rübün ilk 2 ayında hüquqi şəxslərin depozitlərinin dinamikasında 
volatillik müşahidə olunmuşdur. Onun həcmi rüb ərzində 1,3% azalaraq 
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2288,4 mln. manat təşkil etmişdir. İllik əsasda isə depozitlər 28,5% artmış 
və ümumi bank öhdəliklərinin 22,8%-ini təşkil etmişdir.  

Hesabat dövründə əhalinin əmanətləri 2,6% artaraq 2395 mln. 
manata çatmış və bankların öhdəliklərində payı 23,9% təşkil etmişdir. 
Ötən illə müqayisədə artımı tempi isə 35%-ə çatmışdır.  

            Depozitlərin müddət strukturunun yaxşılaşması bank sisteminə 
inamın artmasını göstərir. Belə ki, cəmi depozitlərdə müddətli 
depozitlərin xüsusi çəkisi 2009-cu ilin I rübündə 51% olduğu  halda, 
hesabat dövründə 60-63% civarında dəyişmişdir (Qrafik 2.9).  

Qrafik 2.9. Depozitlərin strukturu, %-lə 

 

Bununla yanaşı əhalinin yığımlarında da artım dinamikası 
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, rüb ərzində müddətli əmanətlərin həcmi 
7% artaraq 1941,6 mln. manata çatmışdır. Bu qəbildən olan əmanətlərin 
cəmi əmanətlərdə payı isə rüb ərzində 78-81% ətrafında dəyişmişdir.   

Əmanət bazasının müddət strukturu ilə yanaşı onun dyurasiyası 
da yaxşılaşmışdır. Belə ki, ümumi əmanətlərin 33,4%-ini ödəniş müddəti 
1 ildən artıq olan əmanətlər təşkil etmişdir (ilin əvvəlində 32,3%).  

Banklarası öhdəliklərin həcmi rüb ərzində 322,5 mln. manat 
(18,9%) artmış və 01.04.2010-cu il tarixinə 2 mlrd. manat (öhdəliklərin 
1/5-i) təşkil etmişdir.  
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2010-cu ilin I rübü ərzində qeyri-rezidentlərdən cəlb edilmiş 
öhdəliklərin xalis artımı  170 mln. manat ( və ya 9,8%). Rübün sonuna 
qeyri-rezident maliyyə təsisatlarından cəlb olunmuş vəsaitlərin həcmi 1,9 
mlrd. manat, ümumi öhdəliklərdə payı isə 19% təşkil etmişdir.  

Bank sisteminin resurs mənbələrinin bərpası Mərkəzi Bank 
vəsaitlərinə olan ehtiyacı azaltmışdır. Nəticədə Mərkəzi Bankdan cəlb 
olunmuş resursların payı rüb ərzində 15,2%-dən 14,4%-dək azalmışdır.  

Likvid aktivlərin ümumi aktivlərə nisbəti bank sistemində likvidlik 
riskinin adekvat idarə olunmasını təsdiq edir. Belə ki, rübün sonuna 
likvid aktivlərin ümumi aktivlərdə payı 24% təşkil etmiş, depozitlərə 
nisbəti isə rüb ərzində 59-64% ətrafında dəyişmişdir (Qrafik 2.10). Bank 
sistemində mövcud olan likvid aktivlər cari öhdəliklərin vaxtında və tam 
həcmdə ödənilməsi imkan verir.  

Qrafik 2.10. Bank sisteminin likvidliyi, %-lə  

 
 

Likvidliyin aktiv və öhdəliklər üzrə müddət təhlili (QƏP təhlil) də 
likvidliyin məqbul səviyyədə olmasını əks edir (Qrafik 2.11). 
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Qrafik 2.11. QƏP/aktivlər nisbəti, %-lə 

 

Beləliklə, hesabat dövrü ərzində Mərkəzi Bank bank sektorunda 
təmkinli və sağlam artım siyasətini davam etdirmişdir. Banklarda risk-
menecment sistemlərinin gücləndirilməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin 
səmərəliliyinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi aparılır. Nəticələrdən 
asılı olaraq banklara mövcud və nəzərdə tutulmuş tədbirlərin korreksiya 
və təkmilləşdirilməsi təklif edilir. Likvidlik riskinin idarə olunmasında 
Mərkəzi Bank bankları kredit və depozit mövqelərinə daha konservativ 
yanaşmağa sövq etmişdir.  
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3. Ödəniş sistemləri 

Cari ilin I rübü ərzində Milli Ödəniş Sistemində ümumi həcmi 17,6 

mlrd. manat olmaqla, 2,36 mln. ədəd əməliyyat aparılmışdır. Ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə əməliyyatların sayı 113% (1249 min. 

ədəd) artmış, ümumi həcmi isə 10% (1,87 mlrd. manat) azalmışdır.  

Banklararası Milli Hesablaşmalar sistemi – AZİPS milli ödəniş 

sistemində mühüm yer tutur və maliyyə sektorunda onun təyinatı böyük 

həcmdə və prioritet ödənişlərin həyata keçirilməsidir. 2010-cu ilin I rübü 

ərzində nağdsız ödənişlərin 93%-i bu sistem vasitəsilə həyata 

keçirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində AZİPS sistemində ümumi həcmi 

16,3 mlrd. manat olmaqla 81 min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur 

ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 11% 

(1,8 mlrd. manat) və 7% (6 min ədəd) azdır. Hər bir ödəniş sənədinin 

məbləği orta hesabla 201 min manat təşkil etmişdir.  

Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi – XÖHKS əsasən 

pərakəndə xırda ödənişləri həyata keçirir. Cari ilin I rübündə bu 

sistemdə ümumi həcmi 1236 mln. manat olmaqla, 2278 min ədəd ödəniş 

sənədi emal olunmuşdur.  
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Qrafik 3.1. Milli Ödəniş Sistemində ödəniş əməliyyatlarının 
dinamikası 

 

Hesabat dövründə ölkə ərazisində bank filiallarında, pərakəndə 

ticarət və xidmət müəssisələrində quraşdırılmış bankomatların sayı ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqaisədə 9% (139 ədəd) artaraq 1715 ədəd təşkil 

etmişdir ki, onlardan da 967 ədədi Bakı şəhərinin, 748 ədədi isə 

regionların payına düşür.  

Cari ilin I rübündə ATM-lər vasitəsilə ümumi həcmi 1,2 mlrd. 

manat olmaqla 10,4 mln. əməliyyat aparılmışdır. Bu dövrdə POS-

terminalların sayı 4% (327 ədəd) artaraq 8737 ədədə çatmışdır. POS-

terminallar vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı 179 min ədəd, həcmi 

isə 45 mln. manat təşkil etmişdir.   

ATM və POS-terminalların sayının artması bütövlükdə maliyyə-

bank infrastrukturunun böyüməsini və ödəniş sisteminin coğrafiyasının 
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genişlənməsini sübut edir. Bu, həm də ölkədə bank xidmətlərinə çıxış 

imkanlarının artmasına və maliyyə vasitəçiliyinin dərinləşməsinə dəlalət 

edir.   

Müasir bank xidmətlərinin, ödəniş alətlərinin və ödəniş üsullarının 

ölkədə istifadəsinin getdikcə genişlənməsini kartlarla aparılan 

əməliyyatların dinamikası da təsdiq edir. Belə ki, cari ilin I rübü ərzində 

kartların sayı 41 min ədəd artaraq 4,06 mln.-a çatmışdır.  

Qrafik 3.2. Quraşdırılmış bankomatların və POS-terminalların sayı 

 

Cari ilin I rübü həm də elektron ödəniş sistemlərinin 

imkanlarından daha fəal istifadə edilməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Belə 

ki, elektron şəbəkə və cihazlar vasitəsilə köçürmələr 17,96 mln. manat, 

internet vasitəsilə köçürmələr (internet banking) 303,3 min. manat, mobil 

telefonlar vasitəsilə köçürmələr isə 55,97 min manat təşkil etmişdir.  
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Nağdsız ödəniş alətləri vasitəsilə aparılan əməliyyatlarının 

genişlənməsi bank sisteminin imkanlarından daha fəal istifadə 

olunmasının, əhali və korporativ sektor tərəfindən ona olan etibarın 

möhkəmlənməsinin əyani göstəricisidir.      

 

 

 

 

 

 


