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1. ÖN SÖZ
Müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndiyi son illərdə dünyanın aparıcı ölkələrinin
maliyyə və ödəniş sistemlərində baş verən rəqəmsal transformasiya qlobal miqyasda bir trendə
çevrilmişdir. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar yaranmış vəziyyət bu prosesi daha da
sürətləndirmiş və nağdsız dövriyyənin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Müxtəlif
beynəlxalq ekspertlərin hesablamalarına əsasən qlobal rəqəmsal ödənişlər sahəsinin 2021-ci
ildə 6.6 trilyon ABŞ dolları dəyərində olacağı, növbəti 4 ildə isə rəqəmsal ödənişlər bazarının
dəyərinin 10.5 trilyon ABŞ dolları dəyərində proqnozlaşdırılır. Pandemiyadan əvvəl qlobal
miqyasda ödəniş sahəsi üzrə orta illik artım tempi 16% təşkil etdiyi halda, pandemiyadan sonra
müvafiq artım tempi 22%-ə yüksəlmişdir1.
Qlobal miqyasda baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda da ödəniş sistemlərinin inkişafına
və daxili bazarda təklif olunan innovativ məhsulların çeşidinə müsbət təsir etmiş, rəqəmsal
ödəniş göstəricilərinin daha sürətli artımına təkan vermişdir. Son illər ərzində ölkədə rəqəmsal
ödənişlərin institusional mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, bank sektorunun yenidən
canlandırılması, rəqəmsal ekosistemin formalaşdırılması, habelə rəqəmsal ödənişlər üzrə
maarifləndirmə və təbliğatın gücləndirilməsi istiqamətində Mərkəzi Bank tərəfindən müxtəlif
tədbirlər uğurla icra edilmişdir. Qeyd olunanlara əlavə olaraq, müasir ödəniş həllərini ehtiva
edən Ani Ödənişlər Sistemi (AÖS) və blokçeyn əsaslı Rəqəmsal İdentifikasiya Sistemi (RİS)
yaradılmışdır. 01.07.2021-ci il tarixinə AÖS platformasına 23 bank, RİS platformasına isə 19
bank inteqrasiya olunmuşdur. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində ölkədə ilk dəfə olaraq
“Açıq bankçılıq” prinsipləri əsasında AÖS-də müştərilərin bank hesablarının məsafədən
qeydiyyatdan keçirilməsi, hesab qalıqları üzrə məlumatların əldə edilməsi və əməliyyatların
aparılması ilə bağlı funksionallıqlar yaradılmışdır. RİS platforması vasitəsilə hüquqi və fiziki
şəxslərə 900-dən artıq bank hesabı məsafədən açılmış, 250-dən artıq ödəniş kartı əldə
edilmişdir.
2021-ci ilin I yarımilində Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı” ASC və Visa beynəlxalq kart təşkilatının birgə tərəfdaşlığı çərçivəsində
şəhərətrafı dəmir yollarında gediş haqlarının təmassız bank kartları ilə ödənilməsi layihəsi real
rejimdə əhalinin istifadəsinə təqdim edilmiş və Abşeron dairəvi dəmir yolunun bütün
stansiyalarında ölkənin istənilən bankı tərəfindən emissiya olunmuş ödəniş kart sahibləri üçün
təmassız ödəniş imkanı yaradılmışdır.
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https://www.finaria.it/pr/digital-payments-to-hit-6-6t-value-in-2021-a-40-jump-in-two-years/
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Nağdsız ödənişlərin inkişafı istiqamətində müsbət trendi qorumaq, rəqabətli, innovativ və
əlçatan ödəniş ekosistemini formalaşdırmaq, habelə iqtisadi subyektlərin rəqəmsal ödəniş
xidmətlərindən istifadəsini genişləndirmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 2021-2023-cü illər üzrə Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası” hazırlanmış və Mərkəzi
Bankın İdarə Heyətinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmişdir.2 Rəqəmsal Ödəniş Strategiyasının
əsas məqsədi dövlət, biznes və vətəndaşlar üçün rahat və əlçatan ödəniş xidmətlərinin
təmin edilməsindən ibarətdir. Qarşıya qoyulmuş bu məqsədə nail olmaq üçün Strategiya
çərçivəsində rəqəmsal ödənişlər üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və innovativ həllərin
təqdim edilməsi, rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, ödəniş
ekosisteminin risk əsaslı tənzimləmə və nəzarət çərçivəsinin formalaşdırılması, rəqəmsal
ödənişlər üzrə inklüzivliyin artırılması və məsafəli bank xidmətlərinə universal çıxışın təmin
edilməsi və maliyyə savadlılığının artırılması, biznes və əhalinin rəqəmsal ödəniş
xidmətlərindən aktiv istifadəyə təşviq edilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin icrası nəzərdə
tutulmuşdur.

2. ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR
2.1. Milli Ödəniş Sistemi üzrə göstəricilər
2021-ci ilin I yarımili ərzində ölkədə Milli Ödəniş Sistemi (AZİPS, XÖHKS) vasitəsilə
aparılan əməliyyatlarının ümumi həcmi 98.5 mlrd. manat, sayı isə 35.5 mln. ədəd təşkil etmişdir.
Bu dövr ərzində Milli Ödəniş Sisteminin əsas komponentləri olan iri və təcili ödənişlər
üzrə Real Vaxt Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemi (AZİPS) üzrə keçən ödənişlərin
sayı 471 min ədəd, həcmi 83.2 milyard manat, xırda və daim təkrarlanan ödənişlərin elektron
daşıyıcılarla həyata keçirilməsinə imkan verən Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq
Sistemi (XÖHKS) üzrə isə ödənişlərin say 35.1 milyon ədəd, həcmi 15.3 milyard manat
olmuşdur. 2020-ci ilin analoji dövründə AZİPS üzrə əməliyyatların sayı 383 min ədəd, həcmi
93.5 milyard manat, XÖHKS üzrə isə əməliyyatların sayı 27.3 milyon ədəd, həcmi isə 12.9
milyard manat təşkil etmişdir. Müvafiq dövrlərin müqayisəsi zamanı AZİPS-də aparılan
əməliyyatların sayında 23% artım, XÖHKS-də aparılan əməliyyatların sayında isə 29% artım
müşahidə olunur.
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Milli Ödəniş Sisteminin həcm üzrə strukturu (%-lə)
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Mənbə: AMB
2.2. Hökumət Ödəniş Portalı üzrə göstəricilər
Büdcə ödənişləri və kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada
toplanması üçün yaradılmış “Hökumət Ödəniş Portalı”nın (HÖP) imkanlarının genişləndirilməsi
hesabat dövründə davam etdirilmişdir. Hazırda bu infrastruktura 11 mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanı, 3 Dövlət Agentliyi, 4 kommunal xidməti müəssisəsi, 5 stasionar və mobil rabitə
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operatoru, 114 məhkəmə orqanı, 19 sığorta şirkəti, 1438 bələdiyyə orqanı və digər sosial
əhəmiyyətli qurumlar inteqrasiya olunmuşdur. Bu gün HÖP-ə inteqrasiya olunmuş qurumlar
üzrə 900-dən çox xidmət üzrə ödənişlərin toplanması təmin olunur. Bu xidmətlər üzrə ödənişlər
26 bank və “Azərpoçt” MMC-nin 2500-dən çox filial və şöbələrində, 1300-ə yaxın ödəniş
terminalında nağd və nağdsız formada aparılır. 2021-ci ilin altı ayı ərzində HÖP-də 1.9 mlrd.
manat (ondan 55%-i nağdsız) həcmində 30.5 mln. ədəd ödəniş tranzaksiyası emal olunmuşdur.
HÖP-də aparılan əməliyyatların həcmi (mln. manatla)
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Mənbə: AMB
2.3. Ani Ödənişlər Sistemi üzrə göstəricilər
2020-ci ilin oktyabr ayından istifadəyə verilmiş AÖS vasitəsilə 2021-ci ilin altı ayı ərzində
həyata keçirilən ödənişlərin sayı 37.4 min ədəd, həcmi isə 97.9 mln. manat olmuşdur.
Sistemin “AniPay” mobil tətbiqinin funksionallığının genişləndirilməsi istiqamətində işlər uğurla
davam etdirilir. Belə ki, cari ildə AÖS platformasında “QR kod” nağdsız ödəniş imkanı
yaradılmışdır. Bu ödəniş üsulunun üstünlükləri ödənişlərin birbaşa bank hesabları üzərindən
aparılması və əldə olunan malların dəyərinin ödəniş kartından istifadə etmədən mobil qurğular
vasitəsilə həyata keçirilməsidir. Xüsusilə pandemiya şəraitində gündəlik ödənişlərin fiziki təmas
olmadan təhlükəsiz formada həyata keçirilməsi üçün “QR kod” ödəniş üsulundan istifadə daha
effektiv hesab olunur.
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3. ÖDƏNİŞ KARTLARI BAZARI ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR*3
3.1. Ödəniş kartlarından istifadə göstəriciləri
Ölkədə nağdsız ödənişlərin aparılmasında bank kartları əsas ödəniş aləti kimi istifadə
olunur. 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq dünya iqtisadiyyatının həcmi
daralsa da, nağdsız ödənişlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, təmazsız texnologiyaların,
elektron ticarətin istifadəsi genişlənmişdir. Ödəniş kartlarının sayında və nağdsız istifadə
göstəricilərində müsbət dinamika Azərbaycanda da müşahidə olunmuşdur. Belə ki,
01.07.2021-ci il tarixinə dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı 10.4 mln ədəd təşkil etmiş və
bu kartların 52%-i təmassız ödənişləri dəstəkləmişdir. 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə
ödəniş kartlarının sayı 16%, o cümlədən təmassız kartların sayı 2.3 dəfə artmışdır. Emissiya
edilən ödəniş kartlarının 88%-i yəni 9.2 mln. ədədi debet kartlar, 12%-i yəni 1.2 mln. ədədi isə
kredit kartları təşkil etmişdir.
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*”Azərpoçt” MMC-nin xidmət şəbəkəsi nəzərə alınmaqla
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Mənbə: AMB
2021-ci ilin I yarımili ərzində ölkə daxilində ödəniş kartları ilə aparılmış əməliyyatların
ümumi həcmi 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 22.3% artaraq 15.9 mlrd. manat, o
cümlədən nağdsız ödənişlərin həcmi 55.6% artaraq 4.5 mlrd. manat olmuşdur. Ödəniş kartları
ilə aparılmış ölkədaxili əməliyyatlarda nağdsız hesablaşmaların xüsusi çəkisi 2020-ci ilin I
yarımili ilə müqayisədə 6% bəndi yüksələrək 28.1%-ə bərabər olmuşdur.
Ümumiyyətlə, hesabat dövründə ödəniş kartları ilə aparılan hər 100 manatlıq əməliyyatın
28 manatını nağdsız, 72 manatını isə nağd əməliyyatlar təşkil etməkdədir. Ötən ilin I yarımilində
bu göstəricilər müvafiq olaraq 22 və 78 manat təşkil edirdi.
Ölkədə bank kartları ilə aparılan nağdsız ödənişlərin böyük hissəsi elektron ticarət
əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 2021-ci ilin I yarımilində elektron ticarət əməliyyatlarının
sayı 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 40.3% artaraq 43.2 mln. ədəd, həcmi isə 35.6%
artaraq 2.4 mlrd. manat olmuşdur.
Təsərrüfat subyektlərində 2021-ci ilin I yarımili ərzində POS-terminal vasitəsilə aparılan
əməliyyatların sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artaraq 42.7 mln. ədəd, həcmi
isə 85.3% artaraq 1.8 mlrd. manat olmuşdur. POS-terminallarla aparılan təmassız ödənişlərin
sayı və həcmi isə 2020-ci ilin I yarımil göstəricilərini müvafiq olaraq 4.2 və 6.6 dəfə üstələmişdir.
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3.2. Kart infrastrukturu üzrə göstəricilər
Hesabat dövründə kart infrastrukturunun inkişafında da müsbət tendensiya müşahidə
edilmişdir. 01.07.2021-ci il tarixinə ölkədə 2867 bankomat, 60381 ədəd POS-terminal mövcud
olmuşdur ki, qeyd olunan göstəricilər üzrə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8.9% və 8.1%
artım müşahidə olunmuşdur. 01.07.2020-ci il tarixinə təmassız ödənişləri qəbul edən POSterminalların sayı ümumi POS-terminalların 52.9%-ni təşkil etdiyi halda, cari ilin müvafiq
dövrünə bu göstərici 64.9% olmuşdur. Ödəniş terminalların, o cümlədən bankomatların
sayında da artım müşahidə olunur. Belə ki, 2021-ci ilin I yarımilinin sonuna banklar tərəfindən
quraşdırılmış bankomatların sayı ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 8% artaraq 2867, ödəniş
terminallarının sayı isə 17% artaraq 1958 ədəd ədəd təşkil etmişdir.
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Bankomatların regional strukturu
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4. RƏQƏMSAL BANKÇILIQ ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR
Müasir dövrdə rəqəmsal bankçılıq ənənəvi bank xidmətlərinin yerini sürətlə almaqdadır.
İnsanların ənənəvi bankçılığa olan bağlılığının azalmasının əsas səbəbi rəqəmsal bankçılıq
xidmətlərinin vaxt itkisinə yol vermədən, uzun növbələr gözləmədən, rahat və asan formada
əldə olunması imkanının mövcudluğudur.
Azərbaycanda da müasir dövrün əsas çağırışlarından olan rəqəmsal bankçılığın inkişafı
üzrə müsbət trend formalaşmışdır. 01.07.2021-ci il tarixinə ölkədə fəaliyyət göstərən 26
bankdan 24-ü tərəfindən internet bankçılıq, 22-si tərəfindən isə mobil bankçılıq xidməti təqdim
olunur.
Hesabat dövründə rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə statistik göstəricilərdə ciddi
irəliləyişlər nəzərə çarpır. Belə ki, 2021-ci ilin I yarımili ərzində bank müştərilərinin cari
hesablarından aparılan köçürmələrin ümumi sayı 25.5 mln. ədəd, həcmi isə 93.3 mlrd. manat
təşkil etmişdir. Aparılan köçürmələrin say üzrə 76%-i (19.3 mln. ədəd), həcm üzrə isə 70%-i
(64.9 mlrd. manat) məhz rəqəmsal bankçılıq vasitəsilə reallaşdırılmışdır. 2021-ci ilin I yarımili
ərzində internet bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan müştəri köçürmələrinin həcmi ötən ilin
analaoji dövrü ilə müqayisədə 58.5%, mobil bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan
köçürmələrin həcmi isə 2.4 dəfə artaraq müvafiq olaraq 59 mlrd. və 1.6 mlrd. manat olmuşdur.

9

İnternet bankçılıq vasitəsilə aparılan
əməliyyatların həcmi (mlrd. manat)

Mobil bankçılıq vasitəsilə aparılan
əməliyyatların həcmi
(mln. manat)

59.0
50.0

1581

37.2

I yarımil 2020

II yarımil 2020

I yarımil 2021

669

732

I yarımil 2020

II yarımil 2020

I yarımil 2021

Mənbə: AMB
“2021-2023-cü illər üzrə Rəqəmsal Ödəniş Strategiyası” çərçivəsində icrası nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin effektiv realizasiyası ölkəmizdə nağdsız ödəniş göstəriciləri üzrə daha
yüksək nəticələrin əldə edilməsinə, rəqəmsal bankçılıq xidmətlərinin daha sürətli inkişafına,
ölkədə rəqabətli, innovativ və əlçatan ödəniş mühitinin formalaşmasına imkan verəcəkdir.
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