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GİRİŞ 
 
Müasir  dövrdə  kredit  həyatımızın  ayrılmaz  hissəsinə  çevrilib. Çünki  şəxsi  istehlakı 

ödəmək və ya hər hansı biznesi qurmaq üçün mütləq əlavə vəsaitə ehtiyac olur. Bunun üçün 
hər  birimiz  kredit  təşkilatlarına,  xüsusən  də  banklara  üz  tuturuq.  Kreditlər  vəsait 
çatışmazlığını  kompensasiya  etməklə  yanaşı  ölkədə  iqtisadi  aktivliyin  artırılmasında, 
sahibkarlığın inkişafında, işsizliyin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Kreditlər 
həmçinin adi insanların ev, məişət texnikası, avtomobil və s. kimi tələbatını ödəyir.  

Kreditdən yararlanmağın vacib  şərtlərindən biri onun  faiz dərəcələrinin aşağı həddə 
olmasıdır.  Məhz  faiz  dərəcələrinin  istehlakçı  üçün  optimal  səviyyədə  olması  kredit 
əlçatanlılığı  artıran  əsas  amildir.  Azərbaycanda  kredit  bazarının  təhlili  göstərir  ki,  bank 
kreditlərinin faiz dərəcələri kifayət qədər yüksəkdir. Aparılmış sorğular, ictimai müzakirələr, 
beynəlxalq maliyyə  institutlarının  (Moody`s, Fitch) hesabatları bu  fikri  təsdiq edir. Ölkənin 
əsas  bankı  olan Mərkəzi  Bankın  rəsmiləri  də  kredit  faizlərinin  yüksək  olduğunu  təsdiq 
edirlər. Rəsmi məlumatlara görə, hazırda Azərbaycanda bank kreditlərinin orta faiz dərəcəsi 
milli valyutada 16%, xarici valyutada isə 17% təşkil edir.1  Biznes kreditləri 20‐25%, istehlak 
kreditləri  isə 20‐30% civarındadır. Bəzi hallarda  istehlak kreditlərinin  faiz dərəcələri 36%‐ə 
çatır. Xarici  ölkələrin  kredit  bazarının  təhlili  ölkədəki  faiz  dərəcələrinin  yüksək  olduğunu 
sübut edir. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində  istehlak krediti orta hesabla 7‐8%‐ə verilir. 
Almaniya, Lüksemburq, Finlandiya, Belçika və Fransada dərəcələr müddətində asılı olaraq 
2‐7% təşkil edir. ABŞ‐da bu göstərici 5%‐dən çox deyil. 

Bütün  bunlar  kreditlər  üzrə  faiz  dərəcəsinin  yüksək  olmasına  gətirib  çıxaran 
səbəblərin araşdırılmasını zəruri edir. Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi bu istiqamətdə 
tədqiqat apararaq faiz dərəcələrinə təsir göstərən amillərin qiymətləndirirb.  

Tədqiqatın  nəticəsi  göstərdi  ki,  Azərbaycanın  kredit  bazarında  faiz  dərəcələrinin 
yüksək olmasına təsir göstərən əsas səbəblər kreditin geri qayıtması ilə bağlı risklərin yüksək 
olması və cəlb edilmiş vəsaitlərin bahalığı  ilə bağlıdır. Müştərilərə verilmiş kreditlərin geri 
qaytarılması  ilə  bağlı  halların  mövcudluğu  və  bu  halların  getdikcə  artması,  girov 
mexanizminin  qeyri‐təkmil  olması,  məhkəmə  sistemindəki  problemlər  və  qeyri‐rəsmi 
ödənişlər  bankları  özlərini  sığortalamağa  vadar  edir  və  onlar  bunu  faiz  dərəcələrini 
artırmaqda  görürlər. Digər  tərəfdən  bankların  kredit  portfelinin  əsas  hissəsini  təşkil  edən 
dezpoitlərin yüksək  faiz dərəcəsi  ilə  əhalidən  cəlb  edilməsi kreditlər üzrə  faiz dərəcələrini 
artıran  amillərdəndir.    Statistik məlumatlar göstərir ki,  faiz dərəcələrinin yüksək olmasına 
rəğmən bankların qazancı bir o qədər də yüksək deyil. Çünki ölkə üzrə spred faiz dərəcələri 
təxminən 4‐5% civarındadır2. 

“Azərbaycanda  kredit  faizlərinin  yüksək  olmasına  təsir  göstərən  amillərin 
qiymətləndirilməsi”  layıhəsı  çərçivəsində  işlənmiş  bu  tədqiqatın  hazırlanması  prosesində 
uğurlu təcrübələr öyrənilib, ictimai müzakirələr aparılıb, bank mütxəsisləri ilə fərdi görüşlər 
keçirilib, sorğular aparılıb, informasiya sorğuları göndərilib. 

Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin  (MİTM) ekspertləri Azərbaycanın və digər 
ölkələrin, o  cümlədən MDB ölkələrinin bank qanunvericiliyi araşdırılıb.   Kredit  faizlərinin 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı. Statistik bülleten. N:07(125). 07/2010. www.cbar.az  
2 http://az.apa.az/news.php?id=177067 
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aşağı  salınması  istiqamətində  hökumətin  atdığı  addımları  öyrənmək  üçün  keçmiş  SSRİ 
ölkələrinin Mərkəzi banklarına rəsmi informasiya sorğuları göndərilib. 

Tədqiqatın hazırlanması çərçivəsində kreditlər faiz dərəcələrinə təsir göstərən amilləri 
qiymətləndirmək üçün Azərbaycanda işləyən kommersiya bankları arasında sorğu keçirilib. 
Sorğuya  ümumilikdə  ölkədə  fəaliyyət  göstərən  44  bankdan  25‐i  cəlb  edilib.  Bu  bankların 
bazar payı 95% təşkil edir. Bankların cəmi aktivlərinin 95,2%‐i, cəmi nizamnamə kapitalının 
79,9%‐i,  depozitlərin  97,5%‐i,  kredit  portfelinin  91,7%‐i  bu  bankların  payına  düşür 3 . 
Sorğunun  nəticəsi  göstərdi  ki,  banklar  məlumatları  ictimaiyyətə  açıqlamaqda  maraqlı 
deyillər.  Hətta  açıqlanması  zərur  olan məlumatları  banklar  kommersiya  sirri  adı  altında 
gizlədirlər. 

Bank mütəxəssisləri ilə görüşlərin keçirilməsi Azərbaycanın kredit bazarının təhlili və 
proseslərə  obyektiv  qiymət  verilməsi  baxımından  faydalı  olub. MTİM  ekspertləri Mərkəzi 
Bankın mütəxəssisləri  ilə  görüşlər  keçirərək  Bankın  kredit  bazarına müdaxilə  strategiyası 
barədə müzakirələr aparıblar. Bundan başqa ölkədə fəaliyyət göstərən bank olmayan kredit 
təşkilatları, kredit ittifaqları, mikromaliyyələşmə qurumlarının rəhbər və ekspertləri ilə  fərdi 
görüşlər keçirilərək müzakirələr aparılıb. 

 
 

 
 

                                                 
3 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 
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İCMAL  
 

Məlum  olduğu  kimi,  biznesin  və  ev  təsərrüfatlarının  kreditə  əlçatanlıq  səvəiyyəsi 
ölkədə iqtisadi dirçəlişin və ya tənəzzülün mühüm amillərindən biri hesab olunur. Kreditlər 
üzrə  faiz dərəcələri  isə hər bir ölkədə  iqtisadiyyatın bazar  şərtlərindən asılı olaraq bir  sıra 
amillərin  təsiri altında  formalaşır. Kredit  faizlərinin dərəcələri ölkə daxilində banklar üzrə, 
habelə bank daxilində kreditlərin növləri və müddətləri üzrə fərqlənir. Kommersiya bankları 
və  digər  kredit  qurumları  bazar  şərtlərini,  Mərkəzi  Bankın  tənzimləyici  tələblərini  və 
mümkün risk amillərini nəzərə almaqla faiz dərəcələrini müəyyənləşdirməkdə sarbəstdirlər.  

Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankının  məlumatlarına  əsasən  2002‐2010‐cu 
illərdə Azərbaycanın kredit bazarında kreditlər üzrə orta  illik orta  faiz dərəcələri 13‐19  faiz 
intervalında  dəyişilib.  Son  illər  kreditlər  üzrə  orta  faiz  dərəcələri  təqribən  15‐17  faiz 
dəhlizində dəyişir. Lakin, tədqiqat zamanı aydın olub ki, 2010‐cu ildə  müxtəlif növ kreditlər 
üzrə illik faiz dərəcələri 4 faizdən (dövlət büdcəsindən verilən bəzi güzəştli kreditlər üzrə) 35 
faizədək olan geniş bir intervalda dəyişib. Bankların öz resursları hesabına verilən kreditlər 
üzrə  fazi  dərəcələri  əsasən  22‐30  faiz  aralığında  olur.  Belə  yüksək  faiz  dərəcələri  ev 
təsərrüfatlarının  və  biznesin  kredit  resurslarına  əlçatanlığına  ciddi  problem  olaraq 
qalmaqdadır.  

MDB  ölkələrinin  demək  olar  hamısı  oxşar  problemi  yaşamaqdadırlar:  bu  ölkələrdə 
kreditə  görə  faiz  dərəcələrinin  nominal  səviyyəsi  inkişaf  etmiş,  habelə  Avropanın 
postsosialist  ölkələri  ilə  müqayisədə  çox  yüksək  olaraq  qalmaqdadır.  Bu  üzdən  kredit 
resursları  həmin  ölkəlrdə  iqtisadi  dirçəlişin  yaranmasında  əhəmiyyətli  rol  oynaya  bilmir. 
Rusiya, Qazaxstan  və Azərbaycan  kimi  zəngin  neft‐qaz  resurslarına malik  ölkələrin  əldə 
etdiyi böyük gəlirlər  iqtisadi  artımın  sürətlənməsinə və  iqtisadi  canlanmanın yaranmaslna 
gətirib  çıxarsa  da,  hətta  bu  ölkələrdə  də  əhalinin  geniş  təbəqələri  və  əksər  iş  adamları, 
xüsusilə  kişik  və  orta  sahibkarlıq  subyektləri  inkişaf  üçün  zəruri  kredit  resursları  əldə 
etməkdə böyük  çətinliklərlə üzləşirlər. Bu  tədqiqatda Azərbaycanda, MDB məkanına daxil 
olan  bir  neçə  ölkədə  və Gürcüstanda  kredit  faizlərinin  yüksək  olmasına  səbəb  olan    əsas 
amillər müəyyən edilib və bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün tövsiyələr 
işlənilib.  

  Tədqiqat  zamanı  ölkələrin  bank  sisteminin mövcud durumu,  ölkə  iqtisadiyyatında 
rolu, mərkəzi bankların pul‐kredit siyasəti, bank resurslarının formalaşmasına təsir göstərən 
amillər, ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi, kredit bazarında rəqabətin durumu, kredit risklərinin 
formaıaşması  mənbələri  və  sair  məsələlər  araşdırılıb.  Azərbaycan  üzrə  xüsusilə 
dərinləşdirilmiş  tədqiqat  aparılıb,  banklar  və  kiçik  sahibkarlıq  subyektləri  arasında  sorğu 
keçirilib, xarici ölkələrin təcrübələri araşdırılıb.  

Tədqiqatən  əsas  tapıntıları.  Tədqiqata  cəlb  edilən  ölkələrdə  kredit  faizlərinin 
dərəcələri ilə bağlı aşağıdakı ümumi tendensiyalar diqqəti cəlb edir:    

• 2005‐2010‐cu illərdə əksər ölkələrdə kredit və depozitlər üzrə faiz dərəcələrinin artımı 
baş  versə  də,  real  faiz  dərəcələrinin  dinamikasında  davamlı  bir  meyl  müşahidə 
olunmur;  

• Qlobal  maliyyə  böhranına  qədər  bütün MDB  ölkələrində  kredit  bumu  müşahidə 
olunmuş, böhran  illərində  isə kreditlərin artım tempi müəyyən qədər azalmış, hətta 
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bəzi  ölkələrdə  (Gürcüstan,  Moldova  və  Ukrayna)  kreditlərin  ümumi  həcminin 
azalması baş vermişdir;   

• 2005‐2009‐cu  illərdə  bu  ölkələrdə müşahidə  olunan  kredit  fəallığı  əsasən  xaricdən 
alınmış resurslar hesabına baş vermişdir. Belə ki, bu müddət  ərzində Ermənistanda 
xarici  öhdəliklərin  bank  passivlərində  xüsusi  çəkisi  13%‐dən  (2006)  24%‐dək, 
Azərbaycanda  7%‐dən  19%‐dək  (2010),  Belarusda  9%‐dən  12%‐dək,  Gürcüstanda 
21%‐dən  27%‐dək,  Moldovada  6%‐dən  14%‐dək,  Ukraynada  12%‐dən  26%‐dək 
artmışdır, yalnız Rusiya və Qazaxstanda xarici öhdəliklərin payı azalmışdır;      

• Bu  ölkələr  üçün  ümumi  sayıla  biləcək  daha  bir  meyl  kommersiya  banklarının 
Mərkəzi  Bank  qarşısında  öhdəliklərin  artmasıdır  ki,  bu  da  bank  sektorunda 
çətinliklərlə  əlaqəlidir.  Belə  ki,  2005‐2009‐cu  illərdə  Mərkəzi  Bank  qarşısında 
öhdəliklərin bank passivlərində  xüsusi  çəkisi Ermənistanda  3%‐dən  (2006)  6%‐dək, 
Azərbaycanda 3%‐dən 14%‐dək  (2010), Belarusda 4%‐dən 10%‐dək, Moldovada 5%‐
dək, Rusiyada 6%‐dək, Ukraynada 10%‐dək artmışdır;  

• Bu  ölkələrin  hamısında  kommersiya  banklarının  nizamnamə  kapitalının  minimal 
həcminə qoyulan tələblərin artırılması siyasəti davam etdirilib;  

• Təhlilə  cəlb  edilən  dövr  (2005‐2010‐cu  illər)  ərzində  bu  ölkələrin  demək  olar 
hamısında    inflyasiya  səviyyəsinin  yüksək  olması  (5‐10  faiz  və  daha  yüksək), 
bahkların  cəlb  etdikləri depozitlər üzrə  faiz dərəcələrinin yüksək dərəcəsi, mərkəzi 
banklar  tərəfindən məhdudlaşdırıcı  pul‐kredit  siyasətinə  üstünlük  verilməsi,  bank 
xərclərinin yüksək olması kimi meyllər müşahidə edilmişdir;  

• Bu ölkələrin hə birində mərkəzi banklarının həyata keçirdikləri məzənnə siyasətləri 
ölkənin  makroiqtisadi  və  maliyyə  durumundan  asılı  olaraq  xeyli  dərəcədə  fərqli 
olduğundan onların kredit faizlərinə təsiri də fərqli formalarda özünü göstərmişdir; 

• Bu  ölkələrin  keçid  dövrünü  yaşamaları  üzündən  demək  olar  onların  hamısında 
kredit  risklərinin  artmasında makroiqtisadi  və  institusional  amillərin  rolu  yüksək 
olaraq qalmaqdadır.  

Azərbaycan üzrə  aparılmış dərinləşdirilmiş  tədqiqatdan  ortaya  çıxan  tapıntılar  sırasında 
aşağıdakıları qeyd etmək vacibdir:  

• Son 10 ildə (2001‐2010‐cu illər) ölkənin bank sisteminin iqtisadiyyat sahələrinə təqdim 
etdiyi kredit qoyuluşlarının ümumi həcmi 18.8 dəfə artıb;   

• Ümumi kredit qoyuluşlarında uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi daha yüksək 
templərlə artmaqdadır;  

• Bankların təqdim etdikləri kredit qoyuluşlarının 55 faizindən çoxu ev təsərrüfatlarına 
və ticarət sektoruna verilib ki, bu sahələrə verilən kreditlərə görə faiz dərəcələri,  bir 
qayda olaraq, 25‐34 faiz intervalında dəyişir;  

• Bank sisteminin bütün kreditlərinin əksər hissəsi (89 faizinə qədəri) Bakı və Abşeron 
zonasında istifadə olunur;  

• Ölkənin kredit bazarında orta bank faizlərinin formalaşmasına MB‐nin uçot dərəcəsi 
siyasətinin təsiri çox az hiss olunur. Bu, kommersiya banklarının kredit resurslarının 
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formalaşmasında Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi mərkəzləşdirilmiş resursların paynın 
az olması ilə əlaqədardır. Bank sisteminin öhdəliklərində Mərkəzi Bankdan cəlb 
edilmiş resursların payı 2009‐cu ilədəki 2.1 faizdən 15.2 faizə yüksəlməsinə rəğmən, 
bu, 2009‐cu ildə MB‐nin ehtiyatları hesabına dövlət bankı olan ABB‐nin vasitəçiliyi ilə 
2 iri dövlət şirkətinə güzətli şərtlərlə uzunmüddətli və irihəcmlə kreditin verilməsi ilə 
əlaqədar olub. Digər banklar həmin resurslardan faydalana bilməyib;  

• 2003‐cü ildən başlayaraq 2008‐ci ilədək Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiyanın 
səviyyəsi yüksələn xətlə artıb – 2.2 faizdən 20.8 faizə yüksəlib. 2009‐cu ildə 
inflyasiyanın səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı (1.5 faizə) düşsə də, 2010‐cu ildə yenə 6 
faizə yüksəlib. Yəni ölkə iqtisadiyyatında inflyasiya gözləntiləri yüksək olaraq qalır 
və bu gözləntilər mütləq şkildə depozitə və kreditə görə faiz dərəcələrində öz əksini 
tapmaqla nominal dərəcələrin yüksək olmasına səbəb olur;  

• Bankların kredit resurslarının təqribən 39 faizi onların cəlb etdikləri depozitlər və 
əmanətlər hesabına formalaşır. Buna görə də əmanət və depozitlərə görə ödənilən 
faizlərin yüksək olması (8‐12 faiz intervalında) kreditə görə faiz dərəcələrinin yüksək 
olmasında başlıca amillərdən biridir. Depozit faizlərinin dərəcələri ilə kredit faizinin 
dərəcələri arasında fərq  son illər azalmağa meyllidir (2002‐ci ildə 7.3 faiz olduğu 
halda, 2010‐cu ildə 3.1 faiz olub) və inkişaf etmiş ölkələrdəki səviyyəyə 
uyğunlaşmaqdadır;  

• Bankların  resurslarının  (passivlərinin)  38.7  faizini  maliyyə  sektorundan  alınmış 
kreditlər və depozitlər (banklararası kreditlər) təşkil edir. 2010‐cu ilədək olan dövrdə 
ölkədə banklararası kreditlərə görə faiz dərəcələri 14‐16 faiz intervalında dəyişib. Bu 
isə kredit resurslarının dəyərinin artmasına səbəb olan mühüm amildir;  

• Kommersiya  banklarının  malik  olduğu  resurslarının  (passivlərin)  təqribən  15‐16 
faizini  xüsusi  kapital  təşkil  edir.    Ölkənin  bank  sistemində  kapital  adekvatlığı 
səviyyəsi Mərkəzi  Bankın müəyyənləşdirdiyi  12%‐lik  normadan  yüksəkdir.  Lakin 
tətbiq edilməyə başlandığı 2004‐cü ildə capital adekvatlığı səviyyəsi 20.8 faiz olubsa, 
sonrakı illərdə bu göstəricinin azalması müşahidə edilib (2010‐cu ildə ‐ 16.9 faiz);   

• Banklar tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunun artması və faiz 
dərəcələrinin yüksək olması onların faiz gəlirlərinin artmasına səbəb olub. Bankların 
ümumi gəlirlərində faiz gəlirlərinin payı 2003‐cü ildəki 48 faizdən 2010‐cu ildə 80 
faizə qalxdığı halda, xərclərdə qeyri‐faiz xərclərinin payı 2003‐cü ildəki 68 faizdən 
2010‐cu ildə 45 faiz səviyyəsinə düşüb. Göründüyü kimi, qeyri‐faiz xərclərinin 
səviyyəsi yüksək olaraq qalmaqdadır. Bankların qeyri‐faiz xərclərində bankların 
inzibati xərclərinin, o cümlədən kreditin rəsmiləşdirilməsi və ona xidmət üzrə bank 
xərclərinin yüksək payı diqqəti cəlb edir;  

• Kreditin rəsmiləşdirilməsi və ona xidmət üzrə bank xərclərinin yüksək olması verilən 
kreditlərin qaytarılması risklərinin azaldılması zərurətindən baş verir. Belə ki, 
borcalanın iqtisadi‐hüquqi statusu, onun gəlirləri və maliyyə durumunun 
dayanıqlılığı, etibarlılığı, girov təminatı, zəmanət, müqavilələrə əməl edilməsi 
(borcun ödənilməsində ləngimələr və ya qaytarılmama hallarının mümkünlüyü) kimi 
amillər, ölkədə mülkiyyət hüquqlarının pozulması hallarının geniş yayılması, 
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məhkəmələrin çıxardığı qərarların icrasında problemlərin olması, iş yerlərinin 
davamlı olmaması, biznesə qanunsuz müdaxilələrin geniş yayılması və sair kimi 
hallar risklərini artırmaqla kreditlərin rəsmiləşdirilməsi prosedurlarının 
mürəkkəbləşməsinə, xərclərin və risk premiyalarının yüksəlməsinə gətirib çıxarır;   

• Araşdırmalar göstərir ki, ölkənin bank sistemində  və kredit bazarında konsentrasiya 
səviyyəsi çox yüksəkdir. Belə ki, 2010‐cu ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən 
bütün kredit qoyuluşlarının 41.0 faizi yalnız bir dövlət bankının – Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının (ABB) payına düşür. ABB‐nin kredit bazarındakı hökmran 
mövqeyi ölkə üzrə orta illik orta kredit faizləri səviyyəsinin formalaşmasına həlledici 
təsir göstərmək iqtidarındadır. Bununla yanaşı, ölkənin 5 bankı ümumi kredit 
portfelinin 60.0 faizinə, 10 bankı isə təqribən 73 faizinə sahibdir;  

• Ölkənin bank sisteminin və kredit bazarının daha bir konsentrasiya istiqaməti 
bankların mülkiyyət sahibliyi ilə bağlıdır. Ölkənin bank sistemində səhmlərinin əksər 
hissələrinin bir şəxsin (fiziki və ya hüquqi) və ya eyni ailə üzvlərinin əlində 
cəmləşməsi, habelə bir neçə bankın eyni fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində və 
ya nəzarətində olması halları geniş yayılıb. Belə konsentrasiya kredit bazarındakı 
proseslərə həlledici təsir göstərir. Belə ki, bankların çoxu böyük biznes qruplarına 
(istehsal‐maliyyə‐tikinti holdinqlərinə) daxil olduğundan onların “öz çevrəsi”nə və 
başqalarına verdikləri kreditlərə görə faiz dərəcələri arasında ciddi fərq yaranır.   

 
Yuxarıda  qeyd  edilənlərdən  əlavə,  ölkənin  kredit  xidmətləri  bazarında  fəaliyyət 

göstərən qeyri‐bank kredit  təşkilatlarının  (kredit  ittifaqları, bank olmayan kredit  təşkilatları 
və s.) say azlığı və çox zəif mövqeyə  (2 faizlik paya) malik olması, ölkədə  ixtisaslaşdırılmış 
kredit  təşkilatları  şəbəkəsinin  olmaması  kredit  bazarında  rəqabətin  yaranmasına  və  faiz 
dərəcələrinin aşağı düşməsinə imkan vermir. Ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, 
özəl  pensiya,  sığorta  və  investisiya  fondları  və  başqa  maliyyə  vasitəçiliyi  institutlarının 
kifayət  qədər  formalaşmaması  isə  alternativ  borc  vəsaitləri  bazarının  yaranmasını 
mümkünsüz edir.  

 
 

Tövsiyələr 
 
Azərbaycanda kredit faizi dərəcələrinin aşağı düşməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə 

tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.  

• Ölkə iqtisadiyyatında yüksək inflyasiya gözləntilərinin aradan qalxmasına nail 
olmaq zəruridir. Bunun üçün illik inflyasiyanın səviyyəsi davamlı olaraq 2‐3 
faizlik səviyyəni ötməməlidir. Son illər ölkədəki inflyasiyanın monetar 
amillərdən deyil, əsasən hökumətin büdcə xərcləmələrindən qaynaqlandığı 
nəzərə alınarsa, inflyasiya gözləntilərinin aradan qaldırılmasında Mərkəzi Bank 
ilə yanaşı həm də böyük neft gəlirlərindən səmərəli istifadə sahəsində 
hökumətin məsuliyyəti artırılmalıdır. İllik inflyasiya səviyyəsinin aşağı 
düşməsi əmanətlər və depozitlər üzrə ödənilən faizlərin, bu isə öz növbəsində 
kredit faizi dərəcələrinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər;  
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• Uçot siyasətinin kredit bazarına təsirinin artırılması üçün kommersiya 
banklarının kredit rsurslarının formalaşmasında MB‐nin mərkəzləşdirilmiş 
kredit resurslarının rolu artırılmalı, həm də bu resursları əldə etmək üçün 
bütün kommersiya banklarına bərabər şərtlər və rəqabətli əsaslar təmin 
edilməlidir;  

• Mərkəzi  Bank  bank  sistemində  kapital  adekvatlığının  səviyyəsi  sahəsindəki 
siyasətini davam etdirməlidir;    

• Ölkənin bank sistemində  və kredit bazarında rəqabət mühitinin təmin edilməsi 
istiqamətində təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir: i) dövlət 
mülkiyyətində olan və kredit bazarında yüksək paya malik olan ABB‐nin 
fəaliyyət şərtləri digər kommersiya bankları ilə eyniləşdirilməlidir; ii) 
kommersiya banklarının kredit bazarlarındakı inhisar fəaliyyətinin qarşısının 
alınması və aradan qaldırılması üçün real tədbirlər həyata keçirilməlidir; iii) 
ölkənin bank və maliyyə sisteminin (sığorta fondlarının və s.) iri biznes 
qurumlarının əlində cəmləşməsinin qarşısının alınmasını təmin etmək üçün 
qanunvericilikdə zəruri dəyişikliklər edilməli, bir fiziki və ya hüquqi şəxsin, 
yaxud eyni ailə üzvlərinin malik ola biləcəyi səhmlərin miqdarı ilə bağlı 
tələblər sərtləşdirilməlidir;   

• Kredit xidmətləri bazarında rəqabət mühitinin inkişafı həm də qeyri‐bank 
kredit təşkilatlarının (kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və s.) 
sayının artmasını zəruri edir. Bunun üçün onların qeydiyyatı, formalaşması və 
fəaliyyəti şərtləri sadələşdirilməlidir;  

• Dövlət vəsaiti hesabına müxtəlif istiqamətlərdə kommersiya banklarının təqdim 
etdikləri güzəştli kreditlərə münasibətdə cəmiyyət qarşısında şəffaflıq və 
hesabatlılıq tələbləri gücləndirilməlidir;  

• Kreditin rəsmiləşdirilməsi və ona xidmət üzrə bank xərclərinin və risklərinin 
(uyğun olaraq, risk premiyalarının səviyyəsinin) aşağı salınması istiqamətində 
kompleks tədbirlərə ehtiyac var: i) borcalanların kredit reyestrində ölkədə 
fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslər və fiziki şıxs‐sahibkarlar, habelə 
vətəndaşlar barədə dolğun məlumat yerləşdirilməlidir;  ii) ölkədə daşınmaz 
əmlakın dövlət qeydiyyatı və mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi işləri 
sadələşdirilməli, habelə daşınar və daşınmaz əmlakın vahid dövlət reyestrinin 
yaradılması işləri sürətləndirilməlidir – bu, milyardlarla manatlıq əmlakın 
iqtisadi dövriyyəyə daxil edilməsinə və bankların resus bazasının 
genişlənməsinə gətirib çıxara bilər; iii) ölkədə mülkiyyət hüquqlarının 
qorunmasına təminat sistemi gücləndirilməlidir; iv) biznesə qanunsuz 
müdaxilələrin qarşısı alınmalıdır və s.   

Ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, özəl pensiya, sığorta və investisiya 
fondları və başqa maliyyə vasitəçiliyi institutlarının formalaşmaması istiqamətində 
işlərin gücləndirilməsi də zəruridir.  
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I. Azərbaycanın bank sisteminin 
mövcud durumu 

  
Azərbaycan  Respublikasında  bank  sisteminin  fəaliyyəti  “Banklar  haqqında”  qanunla4 

tənzimlənir.  Bu  qanun  bank  sisteminin  hüquqi  bazasının  beynəlxalq  standartlara  tam 
uyğunlaşdırılması,  iqtisadiyyatda  bank  xidmətlərinin  rolunun  artırılması,  bank 
əmanətçilərinin  və  kreditorlarının  müdafiəsinin  gücləndirilməsi  və  bütövlükdə  bank 
sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, daxili 
idarəedilməsi,  fəaliyyətinin  tənzimlənməsi  və  ləğv  edilməsi  prinsiplərini,  qaydalarını  və 
normalarını müəyyən edir.  

Bu  Qanuna  əsasən  ölkənin  bank  sistemi  ikipilləlidir  ‐  Azərbaycan  Respublikasının 
Mərkəzi Bankından və kredit təşkilatlarından ibarətdir.  
Əsas  pilləni  təmsil  edən Mərkəzi  Bank  dövlətin mərkəzi  bankıdır  və  onun  fəaliyyəti 

Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası,  «Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı 
haqqında»  Qanun,  Mülki  Məcəllə  və  digər  normativ  hüquqi  aktlarla  tənzimlənir. 
Qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  Mərkəzi  Bank  bank  fəaliyyətini  lisenziyalaşdırır  və 
tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.   

Bank  sisteminin  ikinci  pilləsini  kredit  təşkilatları  təşkil  edir.  Kredit  təşkilatlarının 
fəaliyyəti  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası,  “Banklar  haqqında”  qanun,  Mülki 
Məcəllə,  “Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  haqqında”,  “Bank  olmayan  kredit 
təşkilatları  haqqında”  və  “Kredit  İttifaqları  haqqında”  qanunlar  və  s.  normativ  hüquqi 
aktlarla tənzimlənir. 

Kredit təşkilatları ölkə ərazisində bank fəaliyyətini Mərkəzi Bankın verdiyi xüsusi razılıq 
(lisenziya)  əsasında  həyata  keçirirlər.  Kredit  təşkilatları  banklar  və  bank  olmayan  kredit 
təşkilatlarından ibarətdir.   

Bankların  fəaliyyəti  “Banklar  haqqında”  qanunla  tənzimlənir.  Bank  olmayan  kredit 
təşkilatlarının fəaliyyəti “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” qanunla5 tənzimlənir. 
Bu Qanun kredit  ittifaqlarına və  lombardlara  şamil olunmur. Kredit  ittifaqlarının  fəaliyyəti 
“Kredit  ittifaqları  haqqında”  qanunla 6  tənzimlənsə  də,  lombardların  fəaliyyəti  ayrıca 
qanunla yox, Mülki Məcəllə vasitəsilə tənzimlənir.  

 
Bankların sayı 

 
1  yanvar  2011‐ci  il  tarixinə  olan  məlumata  görə,  ölkədə  Mərkəzi  Bankın  lisenziyası 

əsasında bank fəaliyyətini həyata keçirən 150 kredit təşkilatı mövcuddur. Onların 44‐ü bank, 
106‐sı isə bank olmayan kredit təşkilatıdır7. Bankların 1‐i dövlət, 43‐i özəldir. Özəl bankların 
22‐si xarici kapitallıdır8.  

                                                 
4 “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 16 yanvar 2004-cü il, № 590-IIQ 
5 “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bak şəhəri, 25 dekabr 2009-cu il, № 933‐IIIQ 
6 “Kredit ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, Bakı şəhəri, 2 may 2000-ci il, N=876-IQ. (23 noyabr 
2001-ci il və 30 sentyabr 2010-cu il tarixli əlavə və dəyişikliklərlə) 
7 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 
8 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni. N:3 (133), 3/2011. www.cbar.az 
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Qeyd  edək  ki,  1995‐ci  ildə  ölkədə  180  kredit  təşkilatı  fəaliyyət  göstərib  və  onlar  yalnız 
banklardan  ibarət  olub. Həmin dövrlərdə Azərbaycanda da  çoxlu  sayda  banklar  fəaliyyət 
göstərməyə  başlasa da  sonrakı  dövrlərdə  onların  sayında  kəskin  azalma müşahidə  edilib. 
1995‐ci  ildən başlayaraq Mərkəzi Bankın sərt  tədbirləri, o cümlədən nizamnamə kapitalının 
minimal həddinin artırılması nəticəsində bankların sayı 4 dəfədən çox azalıb. Belə ki, 1995‐ci 
ilin  sonuna ölkədə  fəaliyyət göstərən bankların  sayı 1809 idisə, 2010‐cu  ilin  sonuna onların 
sayı artıq 45‐ə10 qədər azaldılmışdı.  

Azərbaycanda  1998‐ci  ilə  qədər  bank  olmayan  kredit  təşkilatının  fəaliyyətinə  rast 
gəlinməyib.  Yalnız  1998‐ci  ildən  başlayaraq  belə  kredit  təşkilatları  yaradılmağa  başlayıb. 
Həmin  il artıq 13 bank olmayan kredit  təşkilatı  fəaliyyət   göstərirdi. Sonrakı  illərdə onların 
sayında  artım müşahidə  edilib.  1999‐cu  ildə  bank  olmayan  kredit  təşkilatlarının  sayı  ən 
yüksək həddə  ‐ 106‐ya  çatıb. Sonrakı dövrlərdə azalma qeydə alınıb. Bank olmayan kredit 
təşkilatları 11 il fəaliyyət göstərməklərinə baxmayaraq yalnız 2009‐cu ildə onların fəaliyyətini 
tənzimləyən qanun qəbul olunub.  

Azərbaycanın bank sistemində diqqəti çəkən məqamlardan biri də ixtisaslaşmış bankların 
olmamasıdır. Fəaliyyət olan bankların hamısı universal bank xidməti göstərir. 

Son  illərin  tendensiyası  göstərir  ki,  bankların  sayında  azalma meylləri müşahidə  edilir. 
Son 10 ildə onların sayı 52‐dən 44‐ə düşüb. Bank olmayan kredit təşkilatların sayı qeyri‐sabit 
olsa da, xüsusilə də son 5  ildə artmağa meyilli olub. Bank olmayan kredit  təşkilatların sayı 
2000‐ci ildəki 99‐dan 2010‐cu ildəki 101‐ə çatıb. (Qrafik 1) 
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Qrafik 1. Bank əməliyyatları aparmaq üçün lisenziya alan kredit təşkilatlarının sayı 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 

 
Ümumilikdə kredit  təşkilatlarının  sayı 2000‐ci  ildəki 158‐dən 2010‐cu  ildə 146‐ya düşüb. 

Bu təşkilatlarda bankların payı azalıb, bank olmayan kredit təşkilatlarının payı isə artıb. 
Bankların  sayı Azərbaycanın bank  sistemində diqqəti  çəkən və  ən  çox müzakirə olunan 

məqamlardan  biridir.  Bu  qurumların  sayının  çoxluğu  ilk  baxışdan  bank  sistemində  təklif 
çoxluğunun  mövcudluğu  və  bu  səbəbdən  də  rəqabətli  olması  təəssüratının  oyatsa  da 
reallıqda bir qədər fərqli situasiya ortaya çıxır. Çünki ölkədə kredit faizlərinin yüksək olması, 
bu  kreditləri  əldə  etmək  üçün  prosedurların  sərtliyi,  banklar  tərəfindən  müştərilərə 

                                                 
9 Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı. İllik hesabat 2000. www.cbar.az  
10 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni. N:12 (130), 12/2010. www.cbar.az 
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göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksək olmaması, ölkə iqtisadiyyatında bank sisteminin 
rolunun arzuolunan səviyyəyə çatmaması və s. amillər  rəqabətin olmamasının  fikrini daha 
da möhkəmləndirir. 

 
Cədvəl 1 

Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən post sovet ölkələrində bankların sayı  
(2010-cu ilin sonuna)  

Ölkələr  Bankların sayı 
Əhalinin sayı, 
mln nəfər 

Əhalinin hər 100.000 nəfərinə 
düşən bankların sayı 

MDB ölkələri 
Azərbaycan  46  8,9  0,52 
Ermənistan  21  3,2  0,65 
Belorus  31  9,4  0,33 
Qazaxıstan  40  16,5  0,24 
Rusiya  1012  142,9  0,71 
Ukrayna  176  45,7  0,38 
Tacikistan  14  6,9  0,20 
Özbəkistan  31  27,5  0,1 
Qırğızıstan  22  5,4  0,4 
Türkmənistan*  11  5,1  0,2 
Moldova  15  3,6  0,4 

Post sovet ölkələri 
Gürcüstan  19  4,4  0,43 
Latviya  29  2,2  1,32 
Litva  11  3,2  0,34 
Estoniya  18  1,3  1,38 
Bolqarıstan  30  7,3  0,41 
Xorvatiya  34  4,4  0,77 
Çexiya  41  10,5  0,39 
Macarıstan  35  10,0  0,35 
Polşa  645  38,1  1,69 
Rumıniya  32  21,4  0,15 
Slovakiya  14  5,4  0,26 
Sloveniya  20  2,0  1 

Digər ölkələr 
Türkiyə  49  73,7  0,06 
ABŞ*  6936  308,9  2,3 
Almaniya*  2048  81,8  2,5 
Avstriya*  867  8,4  10,3 
Fransa*  880  65,5  1,3 
İtaliya*  793  60,3  1,3 
İsveçrə*  327  7,8  4,2 
 
Qeyd: Cədvəl EM Banking System Datawatch: Managing the Credit Build Up. Fitch Ratings, June 2011 və 
wikipedia.org məlumatları, o cümlədən mərkəzi bankların rəsmi məlumatları əsasında hazırlanmışdır. 
* ‐ 2009‐cu ilin məlumatları 
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Azərbaycan  əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən bankların  sayına görə MDB‐də yalnız 
Rusiya və Ermənistandan geri qalır. Ölkədə  əhalinin hər 100 min nəfərinə 0,5 bank düşür. 
Rusiyada bu göstərici 0,7, Ermənistanda isə 0,65 təşkil edir.  

Hazırda dünyada da banklarının sayının azaldılması prosesi gedir. Xüsusilə də 2009‐cu 
ildə baş vermiş qlobal maliyyə böhranı bu prosesi daha da sürətləndirib.  İqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrdə banklar digərinə və bir‐biri  ilə birləşməklə  iriləşir. Bununla da bank 
bazarının  təmərküzləşməsi  artır.  Birləşmədən  sonra  banklar maliyyə  sabitliyinə  nail  olur, 
onların bazarda payı artır və aktivlərinin diversifikasiyası genişlənir.  

Hər  bir  ölkədə  bankların  sayı müxtəlifdir.  Kommersiya  banklarının  sayına  görə  ABŞ 
liderdir. Bu  ölkədə  7 minə  qədər  bank  fəaliyyət  göstərir.  (Cədvəl  1) Amerika  banklarının 
sayının  çoxluğu  ölkənin  bank  sisteminin  tarixi  xüsusiyyəti  ilə  bağlıdır.  1927‐ci  ildə  ABŞ 
Konqresi bankların digər ştatlarda filiallarının açılmasını qadağan edən Makfedden qanunu 
qəbul  edib.  1956‐cı  ildə  “Bank‐holdinq  şirkətləri  haqqında”  Qanuna  bank  holdinqlərinə 
başqa  ştatlardan  bank  almağı  qadağan  edən Duqlas  düzəlişi  edilib.  Bu məhdudiyyətlərin 
əsas  ideyası  yerli  bankların  rəqabət  qabiliyyətini  artırmaqdan  ibarət  olub.  Nəticədə  hər 
ştatda  çoxlu  sayda  banklar  yaranmağa  başlayıb.  Hazırda  bank  filiallarının  və  törəmə 
bankların açılmasına məhdudiyyət olmasa da bank çoxluğu ölkədə tarixi miras qalıb. Ölkədə 
bank  sistemi  əsasən  kommersiya  banklarından  ibarətdir.  Əmanət  bankları  isə  getdikcə 
azalır11.  

Qlobal  maliyyə  böhranından  sonra  ABŞ‐da  bankların  bağlanması  prosesinə  başlanıb. 
Ölkədə  bank  sektorunun  tənzimləyici  orqanı  olan  Depozitlərin  Sığortalanması  Federal 
Komissiyasının qərarı  ilə 2009‐cu  ildə  isə 140, 2010‐cu  ildə 157, 2011‐ci  ilin birinci yarısında 
isə 51 bank bağlanıb.  

Bankların  sayına  görə  ikinci  böyük  dövlət  olan  Almaniyada  bank  tənzimlənməsinin 
böyük təsiri olub. İkinci dünya müharibəsindən sonra ölkə öz qaydaları ilə yaşayan inzibati‐
ərazi vahidliyinə və  işğal olunmuş  ərazilərə bölünür. Bölgü  sonralar  ləğv  edilsə də  alman 
torpaqlarının  regional  hakimiyyəti  güclü  təsirə malik  olub  və  bunun  nəticəsində  banklar 
regional əlamətlərə görə ixtisaslaşıb. 

Empirik  analizlər12 göstərir  ki,  bankların  sayına  bir  çox  amillər  –  tarixi, makroiqtisadi, 
institusional amillər  təsir göstərir. Bura  inflyasiya, adambaşına düşən ÜDM‐in həcmi, bank 
sektorunun  nisbi  ölçüsü,  ölkənin  ərazi  ölçüsü,  əhalinin  sayı  və  s.  kimi  amillər  daxildir. 
Tədqiqatlara  görə,  ölkə  ərazisinin  genişlənməsi  (Sinqapur,  Honq  Konq  və  s  kimi  offşor 
maliyyə  mərkəzləri  istisna  olmaqla)  bankların  sayının  artımını  şərtləndirir.  Adambaşına 
düşən ÜDM‐in həcmi artdıqca bank xidmətlərinə (pul köçürmələrinin həcmi artır, kreditlərə 
tələbat  artır,  depozit  baza  artır)  tələbat  da  artır.  Bank  biznesinin  cəlbediciliyi  bazara  yeni 
oyunçuların çıxmasını şərtləndirir ki, bu da bankların sayını artırır.  

 
 
 
 
 

                                                 
11 Моисеев С. Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России? // Финансы и кредит. – 
2006. - №23. – С. 2 – 13 
12 Моисеев С. Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России? // Финансы и кредит. – 
2006. - №23. – С. 2 – 13 
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Bank aktivləri 
 

Bank  sektorunun  inkişafı  səviyyəsini  cəmi aktivlərin ÜDM‐ə nisbəti  ilə də ölçmək olar. 
Ekspertlərin  hesablamalarına  görə,  iqtisadi  cəhətdən  zəif  inkişaf  etmiş  ölkələrdə  bank 
sektorunun  cəmi  aktivlərinin ÜDM‐ə  nisbəti  5%‐i  ötmür. Azərbaycanda  bank  sektorunun 
cəmi aktivlərinin ÜDM‐də payı təxminən 32%‐ə bərabərdir. 
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Qrafik 2. Bank aktivlərinin ÜDM‐də payı, 2009‐cu il13 

 
Azərbaycanda bank aktivlərinin həcmi son 10 ildə 15,4 dəfə artıb. Aktivlərin həcmi 2000‐

ci  ildəki 865 milyon manatdan 2010‐cu  ilin  sonuna 13,3 milyard manata kimi yüksəlib. Bu 
müddətdə  ÜDM‐in  həcmi  8,8  dəfə  artıb.  Bank  aktivlərinin  ÜDM‐də  payında  da  artım 
müşahidə  edilib.  2000‐ci  ildə  bank  sektorunun ÜDM‐də payı  18,3%  olduğu halda  2010‐cu 
ildə bu göstərici artaraq 32%‐ə çatıb. Aktivlərin ÜDM‐də payının  ən yüksək həddi  (33,7%) 
2009‐cu  ildə  qeydə  alınıb.  Həmin  dövrdə  dünya  bazarında  neftin  qiymətinin  kəskin 
ucuzlaşması nəticəsində ÜDM‐in həcmi azalaraq 40,1 milyarddan (2008) 34,6 milyard manata 
düşüb. (Cədvəl 2) 

Cədvəl 2 
Bank aktivlərinin ÜDM‐də payı, 2010‐cu il 

Göstəricilər  
İllər ÜDM-in həcmi, 

milyon manat 
Qeyri-neft 
ÜDM-in 
həcmi, 
milyon 
manat 

Aktivlərin 
həcmi, 
milyon 
manat 

Aktivlərin 
ÜDM-ə 
nisbəti, 

%-lə 

Aktivlərin 
qeyri-neft 

ÜDM-ə 
nisbəti, 

%-lə 

Orta hesabla bir 
banka düşən 

aktivlərin həcmi, 
milyon manat 

2000 4718,2 3055,8 865,0 18,3 28,3 14,7 
2001 5315,6 3195,9 729,7 13,7 22,8 13,8 
2002 6062,5 3693,9 844,7 13,9 22,9 18,4 
2003 7146,5 4447,6 993,7 13,9 22,3 21,6 
2004 8530,2 5242,5 1628,7 19,1 31,1 37,0 
2005 12522,5 6055,0 2199,7 17,6 36,3 49,9 
2006 18037,1 7079,1 3778,0 20,9 53,4 86,9 
2007 26815,1 9533,9 6725,7 25,1 70,5 146,2 
2008 40137,2 15197,2 10273,5 25,6 67,6 223,3 
2009 34578,7 15683,2 11665,2 33,7 74,4 253,6 
2010 41574,7 18442,7 13290,8 32,0 72,1 295,4 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülletenləri 

                                                 
13 Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации. И.Н.Демчук,  
НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела» 
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2000‐2010‐cu  illərdə  ölkənin  bank  sektorunda  aktivlərin  artım  tempi ÜDM‐in  artım 
tempini  üstələyib.  Aktivlərin  səviyyəsində  2001‐ci  ildə  azalma  qeydə  alınıb.  Sonrakı 
dövrlərdə  artım  tempi  getdikcə  yüksəlib  və  2007‐ci  ildə  özünün  pik  həddinə  (78%)  çatıb. 
Qlobal maliyyə böhranının təsiri nəticəsində artım tempində kəskin azalma müşahidə edilib:  
2009‐cu ildə 13,5%, 2010‐cu ildə 13,9% təşkil edib (Qrafik 3) 
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Qrafik 3. Bank aktivlərinin və ÜDM-in nominal artım tempi, %-lə 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülletenləri 

 
Son illər bank aktivlərinin ÜDM‐ə nisbətinin yüksəlməsinə baxmayaraq bu göstəriciyə 

görə, Azərbaycan keçmiş SSRİ və Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrindən geri qalır: ölkəmiz 
keçmiş SSRİ ölkələri  arasında yalnız Qırğızıstan  (29,5%) və Tacikistanı  (29,1%) qabaqlayır. 
Cənubi Qafqazdan Gürcüstada bu göstərici 50,8%, Ermənistanda 44,5% təşkil edir. MDB‐nin 
digər ölkələri olan Rusiya, Qazaxıstan, Belorus və Ukraynada bu göstəricinin səviyyəsi daha 
yüksəkdir (cədvəl 3). 
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Qrafik 3. Keçmiş SSRİ ölkələrinin banklarının cəmi aktivlərinin ölkənin ÜDM‐i ilə 

müqayisəsi, (2010‐cu il)14 
 

                                                 
14 Mərkəzi bankların rəsmi məlumatları. Türkmənistan barədə məlumat yoxdur. 
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Şərqi  və Mərkəzi  Avropa  ölkələrindən  olan  Latviya  (160,5%),  Sloveniya  (140,6%), 
Estoniya  (135%), Xorvatiya  (119%) və Çexiyada  (111,1%) bank aktivkləri ölkənin ÜDM‐dən 
xeyli çoxdur. Qərbi Avropa ölkələrində bu nisbət daha yüksək həddədir. 

 
Cədvəl 3 

Bank aktivlərinin ÜDM‐lə müqayisəsi, 2010‐cu il 

Ölkələr 
Bankların 
sayı 

Aktivlərin 
həcmi, milyard 
ABŞ dolları 

Bank aktivlərinin 
ÜDM‐ə nisbəti, 

%‐lə 

Orta hesabla bir 
banka düşən 

aktivlərin həcmi, 
milyon ABŞ dolları 

Azərbaycan  45  16,6  31,9  368,9 
Ermənistan  21  4,3  44,5  204,8 
Belorus  31  42,5  83,1  1371,0 
Gürcüstan  19  6,0  50,8  315,8 
Qazaxıstan  40  81,6  55,9  2040,0 
Rusiya  1012  1113,6  71,1  1100,4 
Ukrayna  176  118,4  86,4  672,7 
Moldova  15  3,7 58,9 243,2 
Qırğızıstan  22  1,3  29,5  58,8 
Özbəkistan  31  12,6  33,5  406,5 
Tacikistan  14  1,6  29,1  114,3 
Bolqarıstan  30  50,4  104,6  1680,0 
Xorvatiya  34  70,9  119,0  2085,3 
Çexiya  41  223,3  111,1  5446,3 
Estoniya  18  25,9  135,0  1438,9 
Macarıstan  35  135,3  103,8  3865,7 
Latviya  29  38,3  160,5  1320,7 
Litva  11  32,4  88,4  2945,5 
Polşa  645  389,9  81,6  604,5 
Rumıniya  32  99,0  60,7  3093,8 
Slovakiya  14  73,1  83,0  5221,4 
Sloveniya  20  67,3  140,6  3365 
Türkiyə  49  653,9  91,1  13344,9 
Mənbə: EM Banking System Datawatch: Managing the Credit Build Up. Fitch Ratings, June 2011 

 
Orta hesabla bir banka düşən aktivlərin həcminə görə Azərbaycan 3‐cü Cədvələ daxil 

edilmiş ölkələrdən aşağı olsa da Cənubi Qafqazda  liderliyi qoruya bilib. Azərbaycanda bu 
göstərici 368,9 ABŞ dolları  (295,5 milyon manat) olduğu halda, Ermənistanda 204,8 milyon 
USD, Gürcüstanda isə 315,8 milyon USD təşkil edib. 

 
 

Bank sistemində təmərküzləşmə 
 

Ölkənin  bank  sistemində  təmərküzləşmə  (konsentrasiya)  səviyyəsi  kifayət  qədər 
yüksəkdir.  2010‐cu  ildə  bu  göstərici  60,5%  təşkil  edib. Ötən  il  5  bankın  (Beynəlxalq Bank, 
Kapital  bank,  Bank  Standart,  Xalq  bank  və  Paşabank)  aktivlərinin  cəmi  bütün  aktivlərin 
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60,5%‐ni təşkil edib. Ölkə üzrə bankların nizamnamə kapitalının 39,2%‐i, depozitlərin 61,3%‐
i, kredit portfelinin 58,2%‐i adıçəkilən 5 bankın payına düşür. (Cədvəl 4) 

 
 

Cədvəl 4 
Bankların aktivlərinin həcminə görə sıralanması (renkinqi) 

(1 yanvar 2011-ci il tarixinə) 
(milyon manatla) 

Sıra 
sayı Banklar Aktivlərin 

həcmi 

Nizamnamə 
kapitalının 

həcmi 

Depozitlərin 
həcmi 

Kredit 
portfelinin 

ümumi həcmi 
 

1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 5527,917 240 1972,78 3760,812 
2. Kapital Bank ASC 770,574 30 313,749 533,509 
3. Xalq Bank ASC 632,183 72,828 445,871 471,456 
4. Bank Standard QSC KB 601,755 75 323,601 374,7 
5. Paşa Bank ASC 509,074 115,407 338,601 194,86 
6. Texnikabank ASC 489,728 53,685 255,747 353,447 
7. Access Bank QSC 366,023 41,8 91,189 266,185 
8. Unibank ASC 354,937 42,027 167,951 237,25 
9. Dəmirbank ASC 334,702 20 145,828 243,568 

10. Bank Respublika ASC 257,245 37,459 117,052 146,154 
11. SilkWay Bank ASC 250,987 32,19 11,565 226,135 
12. AGBank ASC 249,505 18,558 127,667 191,044 
13. Bank of Baku ASC 239,927 12,852 153,113 178,176 
14. Zamin Bank ASC 223,39 15,722 55,661 154,285 
15. AtaBank ASC 213,799 25 143,267 102,25 
16. Muğan Bank ASC 205,561 20 82,358 133,907 
17. YapıKredi Bank Azerbaijan QSC 206,877 31,611 63,375 69,692 
18. Bank Nikoil ASC 178,328 22,5 65,545 149,804 
19. Royal Bank ASC 173,734 22,139 75,485 125,063 
20. Bank of Azerbaijan ASC 146,861 23,5 66,795 133,916 
21. Expressbank ASC 135,153 51 74,291 49,371 
22. Turanbank ASC 131,456 20 44,195 103,966 
23. Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 129,95 22,114 97,248 72,039 
24. Rabitəbank ASC 121,821 10,103 102,84 85,447 
25. AFB Bank ASC 110,117 26,55 28,947 28,187 
26. Parabank ASC 102,567 11,57 63,775 74,372 
27. Kredo Bank ASC 83,617 15,54 11,139 65,24 
28. Amrahbank ASC 76,86 14,387 43,754 47,994 
29. Azər-Türk Bank ASC 60,147 10,991 31,758 29,776 
30. Bank Avrasiya ASC 59,447 20 32,657 19,796 
31. Melli İran Bank-Bakı 53,519 14,631 4,38 9,946 
32. NBCBank ASC 47,829 16,071 12,884 42,758 
33. United Credit Bank ASC 44,88 12,108 16,281 32,66 
34. Deka Bank ASC 42,241 12,438 17,166 35,542 
35. Gəncəbank SKB 41,808 15 3,108 29,202 
36. Atrabank ASC 39,669 10,424 9,437 28,318 
37. Qafqaz İnkişaf Bankı ASC 33,514 10 3,151 28,78 
38. Günaybank ASC 33,028 13,024 7,663 27,99 
39. VTB Azerbaijan ASC 26,79 23,815 2,918 15,271 
40. BTB Bank ASC 24,881 12,239 m/y m/y 
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41. Pakistan Milli Bankı – Bakı 11,133 9,42 m/y 2,81 
42. Birlik Bank ASC m/y m/y m/y m/y 
43. Azərbaycan Kredit Bankı ASC m/y m/y m/y m/y 
44. Evrobank ASC m/y m/y m/y m/y 
45. Naxçıvanbank  ASC m/y m/y m/y m/y 

 
 5 ən böyük bank üzrə: 8041,503 533,235 3394,602 5335,337 
 Cəmi göstəricilərdə payı, %: 60,5 39,2 61,3 58,2 

 
 10 ən böyük bank üzrə: 9844,138 728,206 4172,369 6581,941 
 Cəmi göstəricilərdə payı, %: 74,1 53,7 76,6 71,8 

 
 25 ən böyük bank üzrə: 12561,604 1082,045 5364,721 8385,223 
 Cəmi göstəricilərdə payı 94,5 79,6 98,5 91,5 

 
 CƏMİ: 13290,81 1359,438 5448,8 9163,4 

Mənbə: Bankların illik maliyyə hesabatları  
m/y – məlumat əldə etmək mümkün olmayıb 
 

2005‐ci  ildən başlayaraq bank sistemində bankların təmərküzləşmə səviyyəsində azalma 
müşahidə edilir. 2005‐ci ildə bu səviyyə 65,4% olduğu halda, 2009‐cu ildə 61%, 2010‐cu ildə 
isə 60,3%‐ə düşüb.   

Dünyada,  o  cümlədən MDB  ölkələrində  bankların  sayının  azaldılması prosesi maliyyə 
resurslarının  konsentrasiyasının  artması  ilə  müşahidə  edilib.  MDB  ölkələrində  ən  kritik 
vəziyyət Belorusda (83%), ən yaxşı vəziyyət Ukraynadadır (36,8%). Avropa ölkələri üzrə orta 
göstərici  hazırda  53%‐dir.  Azərbaycanda  hazırda  təmərküzləşmə  Avropa  üzrə  orta 
göstəricidən yüksəkdir. Avropada ən yüksək  təmərgüzləşmə Estoniyada  (93%) qeyd alınıb. 
(Cədvəl 5) 

Cədvəl 5 
Bank sektorunda təmərküzləşmə (konsentrasiya) səviyyəsi 
Ölkələr  5 ən böyük bankın bazar payı, %‐lə 

 
Azərbaycan  60,8 
Belorus  83,4 
Ermənistan  45,7 
Gürcüstan  72,9 
Qazaxıstan  71,8 
Rusiya  47,5 
Ukrayna  36,8 
Moldova  69,2 
Qırğızıstan  61,1 
Bolqarıstan  54.5 
Xorvatiya  75.2 
Çexiya  62.5 
Estoniya  93.8 
Macarıstan  62.6 
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Latviya  59.3 
Litva  80.9 
Polşa  43.9 
Rumıniya  56.8 
Sloveniya  58.7 
Finlandiya  81  
Belçika   83  
Niderland   84  
Yunanıstan   67  
Danimarka   67  
Portuqaliya   63  
İsveç   54  
Fransa   47  
İrlandiya   44  
Avstriya   44  
İspaniya   44  
Böyük Britaniya   33  
Lüksemburq   32  
İtaliya   27  
Almaniya   22  
Orta göstərici  53 
Mənbə: EM Banking System Datawatch: Managing the Credit Build Up. Fitch Ratings, June 2011. 

 
2010‐cu ildə bankların aktivlərinin cəmi 13290,81 milyon manat təşkil edib. Orta hesabla 

bir  bankın  aktivi  295,35 milyon manata  bərabər  olub.  Bu  göstəricidən  Beynəlxalq  Bankın 
payını  çıxsaq  onda  vəziyyət  daha  acınacaqlı mənzərə  yaranar. Ötən  ilin  dövlət  bankının 
aktivlərinin  həcmi  5,5 milyard manat  olub.  Beynəlxalq  Bankı  nəzərə  almasaq,  onda  orta 
hesabla bir bankın aktivinin 176,43 milyon manat olduğunu görmək olar. (Cədvəl 4) 

Azərbaycanın  bank  sistemində  yeganə  dövlət  bankı  olan  Beynəlxalq  Bank  hökmran 
mövqedədir. Bu bank bütün parametrlər üzrə digər bankları geridə qoyur və bank sisteminin 
az  qala  yarısı  onun  payına  düşür.  Cəmi  aktivlərin  41,6%‐i  Beynəlxalq  Banka məxsusdur. 
Cəmi  aktivlərdə  yeganə  dövlət  bankının  payını  nəzərə  almaqsaq,  bir  bankın  aktivlərinin 
həcminin orta hesabla 176,43  milyon manat olduğu görə bilərik. Ölkə üzrə kredit portfelinin 
41%‐nə, depozitlərin 36%‐nə bu bank nəzarət edir.  (Cədvəl 4) 

10  bank  üzrə  bu  göstərici  müvafiq  olaraq  74,5%,  53,6%,  76,1%  və  72,1%  təşkil  edir. 
Bankların cəmi aktivlərinin 95,2%‐i, cəmi nizamnamə kapitalının 79,9%‐i, depozitlərin 97,5%‐
i15, kredit portfelinin 91,7%‐i 25 bankın payına düşür. (Cədvəl 4) 

Yerdə qalan 20 bankın bazar payı 5%‐dən də azdır. Bu bankların aktivləri ümumikdə 639 
milyon manat,  orta  hesabla  hər  bankın  aktivi  isə  təxminən  32 milyon manata  bərabərdir. 
Ölkə  üzrə  kredit  portfelinin  8,3%‐i,  depozitlərin  2,5%‐i  bu  bankların  payına  düşür.  Orta 
hesabla  hər  bir  bankın  kredit  portfeli  38  milyon  manat,  depozit  portfeli  isə  6,9  milyon 
manatdan çox deyil. (Cədvəl 4) 

                                                 
15 AFB Bankın depozit və kredit portfelinin həcmi barədə məlumatlar daxil olunmayıb 
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Müxtəlif göstəricilər üzrə bank  sektorunda  təmərküzləşmə  (konsentrasiya)  səviyyəsinin 
yüksək olması bankların  reytinq səviyyəsini saxlayan ciddi  risk amildir. Kredit portfelində 
yüksək  konsentrasiya  bankların  kreditqabiliyyətinə,  müştəri  əmanətlərinin  və  qiymətli 
kağızlar qoyuluşunun yüksək konsentrasiyası  isə onun  likvidliyinə və maliyyə  çevikliyinə 
mənfi  təsir  göstərir.  Konsentrasiya  riski  ona  gətirib  çıxarır  ki,  ödəmə  qabiliyyətinin 
pisləşəcəyi və ya  iri müştərini  itirəcəyi  təqdirdə bank  ciddi problemlə üzləşə  bilər. Bu  isə 
onun maliyyə dayanıqlığına və fasiləsiz işləməsinə təhlükə törədə bilər.  
Müştəri təmərküzləşməsi: Azərbaycan banklarının portfelində fərdi müştərilərin yüksək 

təmərküzləşməsi  səviyyəsi  narahat  doğuran  məqamlardan  hesab  olunur.  Bu  problem 
ümumilikdə MDB ölkələrinə xas olan xüsusiyyətdir. Çünki bu ölkələrdə müştərilərin sayının 
konsentrasiyası  dünyada  ən  yüksək  hədlərdən  hesab  olunur.  Beynəlxalq  təşkilatların 
hesablamalarına  əsasən16, MDB  ölkələrinin  banklarında  fərdi müştərilərin  konsentrasiyası 
səviyyəsi ABŞ və Kanada banklarından 3 dəfə, Asiya banklarından  isə 50% çoxdur. Bu  isə 
bankları  yüksək  kredit  və  likvidlik  risklərinə məruz  qoyur.   2009‐cu  ildə  azalma meylləri 
müşahidə edilməsinə baxmayaraq 2010‐cu ildə bank kreditlərinin təmərküzləşməsinin artımı 
davam  edib.  Bankların  kredit  fəaliyyətini  qismən məhdudlaşdırması  bu  prosesi  daha  da 
dərinləşdirib.  Tədqiqatlara  görə,  vəziyyətin  bu  həddə  gəlib  çıxmasına  səbəb  MDB 
ölkələrində  bank  sisteminin  aşağı  inkişaf  səviyyəsinə  malik  olmaları,  risklərin  adekvat 
idarəçiliyi  olmadan  yüksək  riskli  inkişaf  strategiyası  həyata  keçirmələri,  o  cümlədən 
konsentrasiya səviyyəsini azaltmağa imkan verən normativ bazanın zəifliyidir.  
Mülkiyyət  təmərküzləşməsi:  Bank  sektorunda  yüksək  konsentrasiya  eyni  zamanda 

maliyyə təşkilatlarının mülkiyyətçilərinin tərkibində də özünü göstərir. Bankların mülkiyyət 
strukturunun analizi göstərir ki, bankların ən azı 77,3%‐də (34 bank) payı 25%‐dən çox olan 
və qərarların qəbuluna blok qoymaq səlahiyyəti olan 1 mülkiyyətçi mövcuddur. Çünki bank 
qanunvericiliyinə 17  görə,  bankın  fəaliyyəti  üçün  tələb  olunan  əsas  qərarlar,  o  cümlədən, 
Nizamnaməyə  əlavə və dəyişikliklər edilməsi, Müşahidə Şurası və  İdarə Heyəti üzvlərinin 
təyin və azad edilməsi, bankın  satılması, yenidən  təşkili, başqa bankın alınması və bankın 
fəaliyyətinə  xitam  verilməsi məsələləri  üzrə  qərarlar  səhmdarların  75  faiz  səs  çoxluğu  ilə 
qəbul  olunur.  Ən  azı  20  bankda  və  ya  bütün  bankların  təxminən  45,5%‐də  nəzarət  səhm 
paketi bir fiziki və ya hüquqi şəxsin əlində cəmləşib. (Cədvəl 6) 
 

Cədvəl 6 
Kommersiya banklarının mülkiyyətçilərinin 

təmərküzləşmə (konsentrasiya) səviyyəsi 
Səhmdarların tərkibi 

Banklar 
Hüquqi şəxslər Fiziki şəxslər 

Nəzarət 
səhm paketi 

1. Beynəlxalq Bank Maliyyə Nazirliyi - 50,20%,  
Qeyri-dövlət müəssisələri - 2,73%

Fiziki şəxslər - 39,17% 
Xarici təsisçilər - 7,9% 

Maliyyə Nazirliyi 

2. Kapital Bank Pasha Holding - 97.9% Fiziki şəxslər (cəmi) - 
2,1%, 

Pasha Holding 

3. Bank Standart AB Standart QSC - 100%  AB Standart QSC 

4. Xalq Bank İdeal Business MMC - 50,00% 
EuroStandard MMC - 33,85%   İdeal Business MMC, 

L.Əliyeva əsas 

                                                 
16 Moody’s Annual Survey of Russian and CIS Banks’ Single-Client Concentrations annual report. 2010. 
www.moodys.com  
17 Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 16 yanvar 2004-cü il, № 590-IIQ,  Maddə 24.3. 
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Avanqard MMC - 16,15% nəzarət edən şəxs 

5. Texnika Bank 

World Wines Private Company - 
75%  
Kazimir Caspian Fund Limited - 
10% 

Əliyev E. - 15% 

World Wines Private 
Company və onun 
sahibi Adil 
Məmmədov 

6. UniBank 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı - 15,1515%,  
Almaniya İnvestisiya Şirkəti - 
8,3333% 

Qəribov E. - 50.8083%, 
Yakovenko İ. - 17.5301%, 
Quliyev E. - 7.5168%,  
Minoritar səhmdarlar - 
0.6600% 

Qəribov E 

7. Bank Respublika 
DEG İnvestisiya Şirkəti - 16,7%  
Sparkassen International 
Development Trust - 8,3% 

Guliyev N.S.  - 16.66% 
Guliyev E.S. - 15.18% 
Guliyeva S.S. - 14.53% 
Guliyev S.A. - 14.36% 
Guliyeva M.H. - 14.07% 
Digər – 0,20% 

Quliyevlər ailəsi 

8. Paşabank Pasha Holding - 60%,  
Ador Ltd. - 30% Arif Paşayev - 10% Arif Paşayev 

9. AccessBank 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı – 20%, 
Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyası - 20% 
KfW – İnkişaf Bankı -  20% 
Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf 
Bankı – 20% 
LFS Financial Systems GmbH - 
3,47% 
Access Microfinance Holding AG 
– 16,53% 

 

 

10. Dəmirbank 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı - 25%,  
Hollandiya İnkişaf Maliyyə 
Şirkəti (FMO) - 10%,  
Digər hüquqi şəxslər (15 təşkilat) 
- 0.25% 

Hacıyev R. - 19.61%,  
Hacıyev A. - 9.65% 
Hacıyeva S. - 5.3% 
Hacıyeva K. - 5.3% 
Əmircanov R. - 5.45% 
Digər fiziki şəxslər (835 
nəfər) - 19.44% 

Hacıyev R və onun  
ailəsi 

11. AGBank 

Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyası - 17,500% 
Kazimir Partners şirkəti - 
10,000% 
Minoritar səhmdarlar (sayı 74) - 
21.856% 

Əsədullayev Ç. - 27,532%, 
Yusifov F. - 23,111% 

Əsədullayev Çingiz 

12. "Nikoyl" 
İnvestisiya 
Bankı 

«Топаз Инвестментс» - 53,1%  
ЗАИО «НИКОЙЛ» - 28,7%  
ООО Уралсиб-Инвест - 13,9%  
ISR Holding - 4,3% 

 

«Топаз 
Инвестментс» 

13. Atabank “AtaHolding” ASC - 76% Əşrəf Kamilov – 8% 
Mahir Rəfiyev – 16% 

“AtaHolding” ASC 

14. "Zaminbank" 
ASC  

N.İsmayılov - 97,71403%, 
M.İsmayılov - 0,0127%  
Y.Mileşkina. - 2,27325% 

N.İsmayılov  

15. Bank of Baku 
NAB Holding - 40,00% 
Azpetrol LLC - 28,89% 
Azinvest LLC - 9,89% 

R. Əliyev  11,22%   
E. İsayev  10,00% 

NAB Holding 

16. Yapı Kredi 
Bank 

Koçbank ASC - 80%,  
Beynəlxalq Maliyyə  Koçbank ASC 
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Azərbaycan Korporasiyası - 20% 

17. Muğan Bank  

E.M.Mehdiyev - 63.50% 
V.Ə.Vəliyeva - 12.05%, 
R.M.Mehdiyev - 13.10% 
F.C.Mehdiyeva - 11.35% 

Elmir Mehdiyev  

18. Bank of 
Azerbaijan 

«NEM Holdinqs Limited» 
şirkətinin Azərbaycan 
nümayəndəliyi - 1% 

A.Məmmədov - 81%, 
M.Məmmədov - 18% 

Məmmədov A 

19. RoyalBank 
Sturgeon Fund Ltd. - 9.93% 
Kaman Dish Ticarət Ltd. - 4.19% 
 

Əli Cam - 35.79% 
Aida Cam - 19.99% 
Fuad Cam - 9.49% 
Yalda Cam - 8.50% 
Şadi Cam - 5.38% 
Anar Qurbanov - 3.95% 
Günel Cam - 2.78% 
 

Əli Cam ailə üzvləri 

20. Azərbaycan 
Sənaye Bankı 

Anadolu İnvestment Kompani 
MMC - 97% 
Azərbaycan Sənaye Sığorta ASC 
- 2% 
Azərbaycan Sənaye Lizinq - 1% 

 

Anadolu İnvestment 
Kompani MMC 

21. Turanbank Turac - AF firması – 8,21%, 
Fidan firması - 6.91% 

Quliyev F.Q. – 9,20%, 
Musayev F.M. – 9,00;, 
Quliyev D.H. – 7,00%, 
Səfərov Y.X. – 6,90%, 
Əsgərov V.J. – 6,92%, 
Məmmədov V.İ – 5,77%, 
Nəbiyev A.M. – 5,00%, 
Digər minoritar – 35,09% 

 

22. Rabitəbank Digər hüquqi şəxslər (14 təşkilat) 
- 2.94 % 

Zakir Nuriyev və onun ailə 
üzvləri - 97.06 % 

Zakir Nuriyev və 
onun ailə üzvləri 

23. Amrahbank Bəhreyn Beynəlxalq İnvestisiya 
Bankı - 49.00% 

Y.A.Ildirimzade - 50.01% 
E.A.Ildirimzade - 0.33% 
A.Y.Ildirimzade - 0.33% 
X.Y.Ildirimzade - 0.33% 

 
Yunis Ali 

Ildirimzade  

24. "Parabank" 
ASC  

Quliyeva Alevtina - 21.5% 
Hacıyeva Tamilla - 21.2% 
Quliyev Eldar - 21.2% 
Quliyev Vəli - 19.2% 
Quliyev Elnur - 10.9% 
Poladov Rasim - 5.4% 
Digər - 0.6% 

 

25. "Expressbank" 
ASC Hüquqi şəxslər – 99,96% Fiziki şəxslər – 0,04%  

26. KredoBank  

K.İ.Vəkilov – 9,28%, 
M.İ.Vəkilov – 9,28%, 
B.E.Vəkilova – 9,28, 
N.C.Vəkilova – 9,35%, 
V.H.Vəkilova -9,05%, 
İ.T.Vəkilov -9,28%, 
F.S.Budaqov – 9,05%, 
S.İ.Budaqova – 9,13%, 
C.Y.Canbaxşıyev – 8,97%,  
S.M.Canbaxşıyeva – 
9,05%,  
S.C.Məlikova – 8,28% 
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27. “Azər-Türk 
Bank” ASC 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - 
46,00% 
“Aqrarkredit” Səhmdar Kredit 
Təşkilatı - 46,00% 
Ziraat Bank Іnternational AG - 
4,00% 
“Turanbank” ASC - 4,00 % 

 

 

28. AFBank Gilan MMC - 99.2% Muradov C. - 0.4%, 
Abdullayev Ə. - 0.4% 

Gilan MMC 

29. "NBCBank" 
ASC 

Nurgün Qrup MMC - 9.56% 
Caspian Insurance Co LTD MMC 
- 4.32% 

N.Y.Əliyev - 45.88% 
S.T.Əhmədov - 10.70% 
O.İ.Rüstəmov - 8.37% 
N.Y.Səfiyeva - 8.15% 
C.Y.Rüstəmova - 8.14% 
M.Ə.Səfiyev - 4.88% 

 
 
 

Nuru Y. Əliyev  

30. "Milli İran" 
Bankı Bakı 
filialı 

Bank Melli İran - 100%  
Bank Melli İran 

31. "United Credit 
Bank" ASC 

United Business Company - 
88,79 % 

Hüseynov A. - 2.97%, 
Qeyri-rezident Marayev Ə. 
- 8,24% 

Marayev H.Ə. 

32. Bank Avrasiya 

Azbiznescom MMC - 25.0%,  
"Evro Standart" MMC - 37.5%, 
Tayning Global İNK MMC - 
37.5% 

 

 

33. "GəncəBank" 
ASC  

Novruzova P. - 58,5%, 
Həsənov A. - 8,1%, 
Qurbanov Q. - 33,3%, 
Musayev F. - 0,01% 

Novruzova Pərvanə 

34. Atrabank  

E.N.Nəbiyev - 19,6% 
P.E.Nəbiyev - 19,0% 
X.Q.Nəbiyeva – 35,3% 
Minoritar səhmdarlar (sayı 
27) - 4,59% 

 
Nəbiyeva X və onun 

ailəsi 

35. "Qafqaz İnkişaf 
Bankı" ASC  

Eldar İsmayılov – 38,98% 
Minoritar səhmdarlar (sayı 
10) – 61,02% 

Eldar İsmayılov 

36. Deka bank  

R.İ.Ağayev - 30.44 %  
S.T.Ağayeva - 9.99 %  
V.T.Əli-zadə - 9.99 %  
N.Ş.Vəliyev - 19.61 %  
L.T.Ağazadə - 9.99 %  
R.V.Əhmədov - 9.99 %  
A.Y.Hüseynov - 9.99 % 

Ağayev Rəfail 

37. Günaybank m/y 9 fiziki şəxs m/y 

38. Bank VTB -
Azərbaycan 

“Bank VTB” ASC (Rusiya) - 
51%  
“AtaHoldinq” ASC - 48.99% 

Fiziki şəxs - 0,01% 
“Bank VTB” ASC 
(Rusiya) 

39. Azərbaycan 
Kredit Bankı  

Abbasov Ş. - 36,64%, 
Abbasov N. - 35,56%, 
Abbasova C. - 27,80% 

- 

40. Bank Silk Way Silk Way Holding - 30 Həmzəyeva Z. - 35%, 
Əliyeva A. - 35% 

- 

41. “Naxçıvanbank”  4 fiziki şəxs – 100% - 
42. "Evrobank" 

ASC m/y m/y m/y 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 25

43. Pakistan Milli 
Bankı Bakı 
filialı 

Pakistan Milli Bankı - 100  
Pakistan Milli Bankı 

44. Bank BTB ASC  Rezident fiziki şəxslər (3 
nəfər) - 100% 

 

 
Mənbə: Bankların illik audit rəyləri və internet səhifələrində yerləşdirilmiş məlumatlar 
 

Bank  qanunvericiliyinə  görə,  səhmdarın  nizamnamə  kapitalında  iştirak  payının 
artırılması üçün məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə payın artırılması zamanı Mərkəzi banka yazılı 
bildiriş vermək kifayət edir. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22‐ci 
maddəsinə görə, hər hansı bir şəxs bankın nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payını, o 
cümlədən  nizamnamə  kapitalındakı mövcud  payını mühüm  iştirak  payına  çatdıran  əlavə 
payı,  habelə  mühüm  iştirak  payını  artıraraq  səsvermə  hüququ  olan  səhmlərin  və  ya 
nizamnamə  kapitalının  20  faizinə,  33  faizinə,  50  faizinə  çatmasına  və  ya  bu  miqdarı 
keçməsinə,  yaxud  bankın  həmin  şəxsin  törəmə  strukturuna  çevrilməsinə  gətirib  çıxaran 
iştirak payını Qanunla müəyyən edilmiş qaydada əldə edə bilər. Bank, kapitalında mühüm 
iştirak  payı  olan  şəxsin  başqa  hüquqi  şəxsin  kapitalında  mühüm  iştirak  payını  əldə 
etməsindən və ya artırmasından xəbər  tutan kimi bu barədə Mərkəzi Banka yazılı bildiriş 
göndərməlidir.  
 

Bankların reytinqi 
 
Ayrı‐ayrı  banklar  beynəlxalq  reytinq  agentlikləri  tərəfindən  nisbətən  yüksək  reytinq 

alsalar da, ümumilikdə bank sektorunun müxtəlif göstəricilər üzrə reytinqi  tam qənaətbəxş 
hesab etmək olmaz.  

Moody beynəlxalq  reytinq agentliyinin  ʺİnkişaf etməkdə olan bazarların bankları: aşağı 
reytinqli bankların əsas problemləri” adlı tədqiqatında18 inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksər 
banklarının maliyyə dayanıqlığı üzrə  (BMDR  – bankların maliyyə dayanıqlığı  reytinqi) E+ 
aşağı  reytinq  almasının  səbəbləri  izah  edilir. Hesabatda  qeyd  edilir  ki, MDB  ölkələrində 
fəaliyyət göstərən bankların 70%‐i E+  reytinqinə malikdir. Hesabata görə, bankların kredit 
qabiliyyətinə bir qayda olaraq, bir və ya bir neçə amil təsir göstərir. 1) mürəkkəb əməliyyat 
sistemi; 2) risklərin  idarə edilməsi sisteminin olmaması və ya zəif  inkişaf etməsi; 3) zəif və 
məhdud  bazar  mövqeyi;  4)  korporativ  idarəetmənin  zəif  strukturu;  5)  bir‐birinə  bağlı  
şəxslərlə  böyük  həcmli  sazişlər;  6)  aktivlərdə  və  passivlərdə  həddindən  çox 
təmərgüzləşmənin olması; 7) bazar risklərinə yüksək iştaha.  

Hesabatda vurğulanır ki, MDB ölkələrində yüksək iqtisadi volatillik bankların gəlirlərinin 
və aktivlərinin keyfiyyətinin pisləşməsi  ilə üst‐üstə düşür. Bu  isə adıçəkilən ölkələrdə bank 
biznesini daha çox riskli edir. 

Aşağı  reytinqli  banklar  bir  qayda  olaraq,  aşağı  risk  menecmentinə  malikdirlər.  Bəzi 
hallarda  qərarların  qəbulu  risk‐menecmentinin  olmaması,  o  cümlədən  siyası  müdaxilə 
səbəbindən zərər çəkir. Digər mənfi amil aktivlərdə və passivlərdə ayrı‐ayrı müştərilər üzrə 
yüksək  təmərgüzləşmənin olmasıdır. Yüksək  təmərküzləşmənin olması bankın aşağı kredit 
qabiliyyətinə gətirib çıxarır. Bəzi hallarda bu bank sisteminin zəif inkişafı, bankların risklərə 
                                                 
18 Moody's Investors Service. Emerging Market Banks: Key Challenges for Low-Rated Banks. 30 March 2011. 
www.moodys.com 
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meylli  olması,  risk‐menecmentinin  zəifliyi  və  bank nəzarətinin  kifayət  qədər  olmaması  ilə 
əlaqələndirilir.  

 
Bankların informasiya şəffaflığı 

Azərbaycan banklarının  informasiya  şəffaflığı  indeksi MDB  ölkələri üzrə bankların  orta 
göstəricisindən  də  aşağıdır.  Standard&Poor’s  reytinq  agentliyin  mütəxəssislərinin 
hazırladıqları  “Azərbaycan  banklarının  informasiya  şəffaflığı:  aşağı  tənzimləyici  intizam 
məlumatın  açıqlanması  sahəsində  inkişafa  əngəl  törədir”  adlı  tədqiqatda19 qeyd  edilir  ki, 
2010‐cu  ildə Azərbaycanın 30  iri bankının20 informasiya  şəffaflığı  indeksi  (İŞİ) üzrə orta bal 
30% təşkil edib. Maliyyə məlumatlarına əlçatanlığın qiymətləndirilməsinə daha mühafizəkar 
yanaşdıqda məlum  olur  ki,  orta  göstərici  daha  aşağıdır  və  19%‐ə  bərabərdir.  Bu  göstərici 
MDB ölkələrinin analoji bankları  ilə müqayisədə kifayət qədər aşağıdır. Məsələn, Rusiyada 
bu səviyyə 52%, Ukraynada isə 43% təşkil edir.  

Tədqiqata  görə,  Azərbaycan  banklarının  aşağı  orta  balı  əsas  etibarilə  veb‐saytlarda 
məlumatların kifayət qədər olmaması,  illik hesabatların  tam yerləşdirilməməsi, o cümlədən 
rəsmi  hesabatlılığa  aşağı  tələbin  olması  ilə  bağlıdır.  Bundan  başqa  məlumatların  ingilis 
dilində açıqlanması səviyyəsinin məhdud olması da balın səviyyəsinə təsir göstərib. 

Hesabata görə,  30 bank  arasında AccessBank, Muğanbank, Amrahbank, Rabitabank və 
DemirBank  şəffaflıq üzrə  ən yüksək göstəriciyə malik olub. Bu bankların hər biri 40%‐dən 
çox bal toplayıb. Tədqiqatçıların fikrincə, ölkədə ən şəffaf bank (52%) AccessBankdır.  

Müəlliflərə  görə,  banklar  tərəfindən  məlumatların  açıqlanması  təcrübəsinin  əsas 
xüsusiyyəti  daha  çox  bunlardır:  bu  banklar  əsas  benefisiar  mülkiyyətçilər  haqqında 
məlumatı  açıqlayırlar,  auditdən  keçmiş  maliyyə  hesabatını  dərc  edirlər,  risklərin  idarə 
edilməsi üzrə tam məlumat təqdim edirlər, idarəetmə orqanları haqqında geniş məlumatlar 
nümayiş  etdirirlər.  Tədqiqat  göstərir  ki,  banklar  digər  komponentlərlə  müqayisədə 
mülkiyyətin strukturu haqda daha çox məlumat verirlər. Bu komponent üzrə orta bal 48% 
təşkil edir. İkinci yerdə maliyyə məlumatlarının açıqlanması səviyyəsi (36%) gəlir. Ancaq cari 
əməliyyatlar  və  idarəetmə  orqanlarının  fəaliyyət  planı  və  tərkibi  haqda  məlumatların 
açıqlanması  səviyyəsi  isə  aşağıdır.  Korporativ  prosedurlar  və  idarəetmə  orqanlarının 
üzvlərinin mükafatlandırılması barədə isə həddindən az məlumatlar açıqlanır.  

Hesabata  görə, Azərbaycanın  tənzimləyici  orqanları  banklardan  bir  neçə  növ  hesabatı 
dərc etməyi və müəyyən həcmdə cari məlumatlar təqdim etməyi tələb edirlər. Ancaq banklar 
bu  tələbləri  zəif  yerinə  yetirilər.  Müəlliflər  tələblərə  tam  əməl  etməyi  məhdudlaşdıran 
müxtəlif aspektlər arasında banklar tərəfindən tənzimləyici orqanlara təqdim edilən mövcud 
hesabatların mərkəzləşdirilmiş bazasının olmamasını qeyd edirlər.  

Media  və  İctimai  Təşəbbüslər Mərkəzinin  layihə  çərçivəsində  ölkənin  25  aparıcı  bankı 
arasında  apardığı  sorğu  prosesi  bir  daha  sübut  etdi  ki,  Azərbaycanın  kommersiya 
banklarının  bir  çoxu  ən  adi  məlumatları  belə  açıqlamaqda  maraqlı  deyillər,  bankların 
ictimaiyyətlə  əlaqələri  çox  zəifdir.  (bax: Əlavə  1)  Bəzi  banklar  rəsmi  internet  saytlarında 
hesabat  tipli məlumatlar  xəsisliklə  yerləşdirilib. Audit  rəylərinin  ictimaiyyətə  açıqlanması 
məcburi olmasına baxmayaraq bu tələbə əməl olunmur. Sorğu ölkənin ən aparıcı banklarına 

                                                 
19 Standard & Poor’s reytinq agentliyi.  “Azərbaycan banklarının informasiya şəffaflığı: aşağı tənzimləyici intizam 
məlumatın açıqlanması sahəsində inkişafa əngəl törədir”, 2010 
20 Bu bankların bazar payı 96%-ə bərabərdir 
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göndərilsə də, onların təxminən yarısı müsbət cavab verib. Cavab verməyənlərin bir hissəsi 
bunun kommersiya  sirri olması, digər qismi Mərkəzi Bankın belə məlumatları  açıqlamağa 
icazə verməməsi və bu səbəbdən bu qurumdan  icazə alınmasına ehtiyac olduğunu, üçüncü 
qismi isə belə tədqiqatların onların maraq dairəsində olmaması ilə əlaqələndirib.  

 
 

Bankların kapitallaşması 
 

Hər hansı səbəbdən bankın  ləğv edilməsi zərurəti yarandıqda depozitlər  (əmanətlər) və 
ya digər  kreditor  borclar üzrə  itkilərin  ödənilməsi üçün  öhdəliklərin  icrasını  təmin  etmək 
məqsədilə  Mərkəzi  Bank  bankların  məcmu  kapitalının  minimal  həddini  mərhələlərlə 
yüksəltmək siyasətini yürüdüb. Çünki bu vəsait bankın ödəmə qabiliyyətliyinin itirilməsinə 
gətirib çıxara bilən mümkün zərərləri azaldır və bank sisteminə əmanətçilərin və potensial 
investorların  inamını  artırır.  Bu  normalar  “Bank  kapitalının  və  onun  adekvatlığının 
hesablanması Qaydaları” əsasında tənzimlənirdi.  Həmin Qaydanın 3.3‐cü maddəsinə əsasən 
bu hədd 1997‐ci ildə  2,5 milyon ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ həddində, 01.01.2005‐ci il 
tarixdən 3,5 milyon ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ, 01.01.2006‐cı  il  tarixdən 5,0 milyon 
ABŞ  dollarına  ekvivalent  məbləğ  həddində  müəyyən  edilib21. Mərkəzi  Bankın  sonuncu 
tələblərinə  əsasən  ölkə  ərazisində  fəaliyyət  göstərən  kommersiya  banklarının  minimum 
məcmu kapitalı 1 yanvar 2007‐ci il tarixindən etibarən 10 milyon manatdan az olmamalıdır.  
Yeni açılan bank üçün nizamnamə kapitalı bu həddə olmalıdır.  

Hazırda  ölkədə  fəaliyyət  göstərən  bankların  heç  də  hamısı  bu  normaya  cavab  vermir. 
Rəsmi məlumata  görə,  1  aprel  2011‐ci  il  tarixinə  3  bankın məcmu  kapitalı  bu  normadan 
aşağıdır.  Onlardan  birinin  kapitalı  5  milyon  manatdan,  2‐sinin  kapitalı  isə  10  milyon 
manatdan azdır22.  Fəaliyyətdə olan 41 bankın məcmu kapitalı minimal həddə yüksəkdir.  

 
 

Bank fəaliyyətinin nəticələri 
 

Bu  gün  hökumət,  Mərkəzi  Bankın  timsalında  bankların  kapitallaşma  səviyyəsinin 
artırmaq məqsədilə müəyyən stimullaşdırıcı  tədbirlər görür. Ölkə prezidentinin 28 oktyabr 
2008‐ci  ildə  imzaladığı  qanunla 23  2009‐cu  ildən  etibarən  3  il  müddətində  bankların 
mənfəətinin  nizamnamə  kapitalının  artırılmasına  yönəldilmiş  hissəsi mənfəət  vergisindən 
azad  edilib.  Bu  qanunun  qəbulu  qlobal  maliyyə  böhranının  başlandığı  dövrə  təsadüf 
etdiyindən  böhranın  banklara  təsirini  bir  qədər  azaltmağa  müvəffəq  oldu.  Ancaq 
kapitallaşma  problemi  tam  olaraq  həllinin  hələ  də  tapa  bilməyib.  Bankların mənfəətinin 
artmasında  da  ciddi  rol  oynaya  bilməyib.  Beləki  2008‐ci  ildə  bank  sisteminin  ümumi 
mənfəəti  192 milyon manat  olduğu  halda  2009‐cu  ildə  bu  göstərici  269,57 milyon manata 
qalxıb, 2010‐cu ildə isə yenidən 165,84 milyon manata düşüb. Azalma 2011‐ci ildə də davam 

                                                 
21 Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları. Azərbaycan Respublikası Milli Bankı. 10 dekabr 2003-
cü il, Protokol 20. Milli Bankın 28 iyun 2004-cü il tarixli 11 nömrəli Protokolu əsasında bu bənd çıxarılıb.  
22 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni. N:3 (133), 3/2011. www.cbar.az 
23 Bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında AR 
Qanunu, 28 oktyabr 2008-ci il, № 710-IIIQ 
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edib. 2010‐cu  ilin  I  rübündə mənfəətin həmi 57,39 milyon manatdan 2011‐ci  ilin  I  rübündə 
48,57 milyon manata qədər azalıb.  

Bank  sisteminin  təhlili  göstərir  ki,  heç  də  bütün  banklar  ili  mənfəətlə  başa  vurmur. 
Bankların  təxminən  1/3‐i  zərərlə  ilə yekun vurur.  Statistik məlumatlara görə,  2011‐ci  ilin  I 
rübündə fəaliyyətdə olan bankların 34‐ü və ya bütün bankların 77,3%‐i rübü mənfəətlə başa 
vurub. Bu bankların cəmi mənfəəti 48,57 milyon manat təşkil edib. Bu müddətdə yerdə qalan 
10 bank  rübü zərərlə başa vurmuş və onların zərərinin həmi 10,00 milyon manata bərabər 
olub. (Cədvəl 7)  
 

Cədvəl 7 
 

Mənfəətlə və zərərlə işləyən bankların sayı  
 

İllər 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-I 
 
Mənfəətlə işləyən bankların sayı 33 28 36 30 40 38 39 32 34 
Zərərlə işləyən bankların sayı 11 14 6 13 5 8 7 13 10 
Cəmi bankların sayı 44 42 42 43 45 46 46 45 44 
 
Mənbə: Mərkəzi Bankın aylıq statistik bülletenləri 
 
7‐ci Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi ən çox bankın zərərlə ili başa vurduğu il 

2004‐cü  il olub. Həmin  il 42 bankın 14‐ü zərərlə  işləyib. 2005‐ci  il  (13 bank)  istisna olmaqla 
sonrakı  illərdə  vəziyyətin  bir  qədər  yaxşılaşması  qeydə  alınıb.  2007‐ci  ildə  hətta  zərərlə 
işləyən bankların sayı 5‐ə düşüb. Ancaq 2010‐cu  ildə yenidən kəskin artıb. Ötən  il artıq 13 
bank mənfəət qazana bilməyib.    

Bankların  mənfəətinin  azalmasını  və  ya  zərərinin  artmasını  qlobal  böhranın 
Azərbaycanın bank sisteminə  təsirləri  ilə əlaqələndirmək olar. Bunun nəticəsində bankların 
xərclərinin artım tempi gəlirlərinin artım tempini üstələyib.   

2004‐2008‐ci  illərdə  istər  faiz,  istərsə  də  qeyri‐faiz  gəlirlərində müşahidə  edilən  artım 
tempinin yüksək səviyyəsi 2009‐cu ildən başlayaraq kəskin aşağı düşüb. Əvəzində xərclərin 
artım tempində azalma nisbətən zəif olub. (Cədvəl 8) 
 

Cədvəl 8 
Bankların gəlir və xərclərinin (faiz və qeyri‐faiz) artım tempi, %‐lə 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 
 

İllər 
Faiz gəlirlərinin 
artım tempi 

Faiz xərclərinin 
artım tempi 

Qeyri‐faiz gəlirlərinin 
artım tempi 

Qeyri‐faiz 
xərclərinin artım 

tempi 
2004  66,0  54,0  22,8  26,5 
2005  73,2  46,2  15,6  46,1 
2006  56,7  78,2  41,2  48,9 
2007  99,0  129,1  58,6  55,0 
2008  78,2  86,2  35,8  50,4 
2009  6,1  5,3  ‐ 8,9  15,5 
2010  2,0  18,4  5,0  9,2 
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Faiz gəlirlərinin artım  tempi 2004‐2008‐ci  illərdə ən azı 57%  təşkil etdiyi halda, 2009‐cu 
ildə  6,1%‐ə, 2010‐cu  ildə  2%‐ə düşüb. Qeyri‐faiz gəlirlərində də oxşar vəziyyətdir. 2009‐cu 
ildə hətta qeyri‐faiz gəlirlərinin artım tempində azalma (‐8,9%) müşahidə edilib. 2010‐cu ildə 
isə artım tempi 5%‐ə, 2010‐cu ildə 10,3%‐ə bərabər olub. (Cədvəl 8) 
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Qrafik 4. Bankların gəlir (faiz və qeyri-faiz) və xərclərinin (faiz və qeyri-faiz) artım tempi, faizlə 
 

Kredit  qoyuluşunun  artması  fonunda  bankların  faiz  gəlirlərinin  artması  onların  faiz 
xərclərində  özünü  göstərib.  Faiz  gəlirlərinin  artım  tempi  2007‐ci  ildə  129,1%,  2008‐ci  ildə 
86,2% olduğu halda 2009‐cu  ildə azalaraq 5,3%‐ə düşüb, 2010‐cu  ildə  isə bir qədər artaraq 
18,4%‐ə çatıb. Qeyri‐faiz xərclərində artım tempi 2009‐cu ildə 15,2%, 2010‐cu ildə 9,2% təşkil 
edib. (Cədvəl 8) 

Bankların ümumilikdə gəlir və xərclərinin artım  tempi 2007‐ci  ildə özünün pik həddinə 
çatmış, 2009‐cu ildə böhranın təsiri olaraq ən aşağı həddə düşmüşdür. (Qrafik 4) 
 

Cədvəl 9 
 

Bankların gəlir və xərclərinin strukturu  
 

onlardan onlardan İllər Ümumi 
gəlirlər, 
milyon 

manatla 

Faiz 
gəlirlərinin 

payı, % 

Qeyri-faiz 
gəlirlərinin 

payı, % 

Ümumi 
xərclər, 
milyon 

manatla 

Faiz 
xərclərinin 

payı, % 

Qeyri-faiz 
xərclərinin 

payı, % 
2003 126,79 48,14 51,86 81,6 31,68 68,32 
2004 182,07 55,65 44,35 110,32 36,08 63,92 
2005 268,85 65,27 34,73 161,25 36,09 63,91 
2006 406,85 67,59 32,41 257,14 40,32 59,68 
2007 756,44 72,36 27,64 475,49 49,96 50,04 
2008 1259,1 77,45 22,55 800,28 55,29 44,71 
2009 1293,36 80,00 20,00 878,92 52,99 47,01 
2010 1326,89 79,53 20,47 1002,88 55,00 45,00 
 
Mənbə: Mərkəzi Bankın aylıq statistik bülletenləri 
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Bankların  gəlir  və  xərclərinin  sktrukturuna  diqqət  yetirdikdə məlum  olur  ki,  2003‐
2010‐cu  illərdə  faiz  gəlirləri  və  faiz  xərclərinin  xüsusi  çəkisi  artıb,  qeyri‐faiz  gəlirləri  və 
xərclərinin payı isə azalıb (Cədvəl 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qrafik 5. Banklarının faiz və qeyri-faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə payının dəyişməsi, 2003-
2010-cu illər 
 
 

Banklar  tərəfindən  ölkə  iqtisadiyyatına  kredit  qoyuluşunun  artması  onların  faiz 
gəlirlərinin artmasına səbəb olub. 2003‐cü ildə bank sisteminin ümumi gəlirlərinin yarıdan az 
hissəsi (48%) faiz gəlirlərinin payına düşdüyü halda 2010‐cu ildə belə gəlirlərin xüsusi çəkisi 
artaraq təxminən 79%‐i ötüb. Qeyri‐faiz gəlirlərinin payı da bu müddətdə uyğun olaraq 52%‐
dən 20%‐ə azalıb. (Qrafik 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qrafik 6. Banklarının faiz və qeyri-faiz xərclərinin ümumi xərclərdə payının dəyişməsi, 2003-
2010-cu illər 
 
 

Faiz gəlirlərinin artması paralel olaraq faiz xərclərinin artmasını şərtləndirib. 2003‐cü 
ildə bank sisteminin ümumi xərclərinin 32%‐ə qədəri faiz xərclərinin payına düşdüyü halda 
2010‐cu  ildə  belə  xərclərin  xüsusi  çəkisi  artaraq  təxminən  55%‐ə  yüksəlib.  Qeyri‐faiz 
xərclərinin payı bu müddətdə uyğun olaraq 68%‐dən 45%‐ə azalıb. (Qrafik 6) 
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Qrafik 7. Bankların gəlir və xərclərinin strukturu 
 
 

Faiz gəlirlərinin payı 2009‐cu  ildə 80%‐ə yüksəlib. Ancaq kredit qoyuluşnda müşahidə 
edilən azalma  faiz gəlirlərində müşahidə edilib. 2010‐cu  ildə  faiz gəlirlərinin həcmi mütləq 
həcmcə artsa da ümumi gəlirlərdə payı azalaraq 79,5%‐ə düşüb. (Cədvəl 9) 

Faiz  xərclərinin  artan  payı  2009‐cu  ildə  səngisə  də  2010‐cu  ildə  yenidən  artmağa 
başlayıb.  2008‐ci  ildə  ümumi  xərclərdə  payı  55,29%‐ə  yüksəlsə  də  2009‐cu  ildə  53%‐ə 
düşmüş, 2010‐cu ildə yenidən 55%‐ə qalxmışdı. (Cədvəl 9) 

Bankların qeyri‐faiz xərclərinin artması bankların institusional genişlənməsi, o cümlədən 
yeni struktur bölmələrinin  (filial və şöbələrin) açılması  ilə əlaqədardır. Belə ki, 2010‐cu  ildə 
bank  sistemində  çalışan  əməkdaşların  sayı  11%  artmış  və  15.000  nəfərdən  çox  olmuşdur. 
Bankların  qeyri‐faiz  gəlirlərinin  artımı  müştərilərin  hesablarının  aparılması  və  onlara 
xidmətlərin göstərilməsinə görə komissiya haqlarının artması ilə izah olunur. Təkcə 2010‐cu 
ildə qazanılmış komissiya 19% artmış və 174,7 mln. manat olmuşdur.  

Cəmi faiz xərcləri artımının təxminən 90%‐i müddətli depozitlər üzrə ödənilmiş faizlərin 
payına düşür. Faiz xərclərinin mütləq  ifadədə artmasına baxmayaraq onların orta aktivlərə 
nisbəti ötən  illə müqayisədə 4,6%‐dən 4,5%‐ə enmişdir. Bank gəlirlərinin strukturunda  faiz 
gəlirləri (79,5%), xərclərdə isə faiz ödənişləri (55%) üstünlük təşkil edir. Faiz xərcləri ötən illə 
müqayisədə  18,4%  artmış  və  551,6 mln. manat  təşkil  etmişdir.  Bu  əsasən  fiziki  şəxslərin 
əmanətlərinin həcminin artması ilə əlaqədardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 32

II. Azərbaycanda bank kreditləri 
bazarının dinamikası və strukturu 

 
2001‐2010‐cu  illər  dövründə  ölkənin  kredit  bazarında  davamlı  artım  dinamikası 

müşahidə edilib: həm milli, həm də xarici valyutada olan bank kreditlərinin həcmi ildən‐ilə 
artıb,  2006‐cı  ildən  başlayaraq  bu  artım  daha  sürətli  olub.  Belə  ki,  ölkə  iqtisadiyyatına 
yönəldilən  cəmi  bank  kreditləri  2001‐ci  ildə  486.2  milyon  manat  olubsa,  2005‐ci  ildə  bu 
məbləğ 1441.0,   2010‐cu ildə isə 9163.4 milyon manata qalxıb (qrafik 7). Başqa sözlə, 2001‐ci 
illə müqayisədə ölkədə kredit qoyuluşlarının ümumi həcmi 2005‐ci ildə təqribən 3 dəfə, 2010‐
cu  ildə  isə  18.8  dəfə  artıb.  2010‐cu  ildə  ölkə  banklarının  iqtisadiyyata  təqdim  etdiyi 
kreditlərin ümumi məbləği 2005‐ci illə müqayisədə 6.4 dəfə çox olub.  
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Qrafik 7. Azərbaycan kredit təşkilatlarının ümumi kredit qoyuluşu, mln manatla 
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankının Statistik Bülleteni (No:12(130)12/2010) 

 
Diqqət  çəkən  başqa  bir məqam ümumi kredit  qoyuluşunda milli  və  xarici  valyutada 

veilən  kreditlərin  nisbətinin  dəyişməsidir:  2005‐ci  ilədək  ümumi  kreditlərin  çox  hissəsi 
(məsələn, 2002‐ci ildə 63.6 faizi, 2005‐ci ildə 62.3 faizi) xarici valyutada verilirdisə, 2006‐cı ildə 
bunların məbləği təqribən bərabərləşib, sonrakı illər isə kredit qoyuluşunda milli valyutanın 
payı üstünlük təşkil edib (bankların verdikləri kreditin 2007‐ci ildə 53.7 faizi, 2010‐cu ildə isə 
64.0  faizi  milli  valyutada  olub).  2008‐2010‐cu  illərdə  xarici  valyutada  verilən  kreditlərin 
həcmi nəinki artmayıb, hətta bir qədər azalıb (2008‐ci ildəki 3.5 milyarddan 2010‐cu ildə 3.3 
milyard manata düşüb). Bu, dünya maliyyə böhranı nəticəsində xarici valyutaların mübadilə 
kursunda baş verən ciddi dətişikliklərlə izah oluna bilər. 

Qrafikdən  göründüyü  kimi,  ölkə  iqtisadiyyatına  bankların  ümumi  kredit  qoyulaşları 
2001‐ci  illə müqayisədə 2010‐cu  ildə 18.8 dəfə artıb. Lakin, bu müddətdə ölkədə yaradılan 
ÜDM‐in nominal həcmi 7.8 dəfə artıb, başqa sözlə kredit qoyuluşunun artım tempi ÜDM‐in 
nominal artım  tempini 2 dəfədən çox qabaqlayıb. Həmin dövrdə kredit qoyuluşlarının  illik 
artım templərini ÜDM‐in illik nominal artım templəri ilə müqayisə edəndə  məlum olur ki, 
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ümumən bu 2 göstəricinin dəyişməsi arasında bit uyğunluq olsa da, 2004 və 2008‐ci  illərdə 
kəskin kənarlaşmalar qeydə alınıb: bu iki ildə kredit qoyuluşlarının artım templəri ÜDM‐in 
nominal artım tempini 2 dəfədən çox qabaqlayıb (qrafik 8).  

 

 
Qrafik 8. İllər üzrə kredit qoyuluşlarının artım tempi ilə ÜDM‐in nominal artım  

tempi arasında əlaqə 
 
2008‐ci  ilin  ortalarında  (iyulunda)  dünya maliyyə  böhranının  kəskin  təzahür  etməsi  ilə 

Azrbaycanın kredit bazarındakı kəskin artım templəri də yavaşıdı.  

Müddətlər  üzrə  kredit  qoyuluşunun  dinamikasını  izləyəndə məlum  olur  ki,    2006‐cı 
ilədək bank kreditlərində qısamüddətli kreditlər üstünlük  təşkil  edib, 2006‐cı  ildə  təqribən 
bərabərləşib.  2007‐ci  ildən  isə  uzunmüddətli  kreditlər  daha  böyük  paya  sahib  olmağa 
başlayıb (qrafik 9). 
 

 
Qrafik 9. Qısamüddətli və uzunmüddətli kredirlərin həcminin dinamikası (milyon manatla) 

(Mənbə:Mərkəzi Bank ‐  www.cbar.az ) 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 34

2001‐ci  ildə bütün kredit qoyuluşlarının yalnız 27.2  faizi uzunmüddətli kreditlər olubsa, 
2006‐cı  ildə onun payı 51.7  faiz, 2010‐cu  ildə  isə  72  faiz  təşkil  edib. Son 3  ildə  (2008‐2010) 
qısamüddətli  kreditlərin  həcminin  çox  az  (cəmi  271.2  milyon  manat  yaxud  11.8  faiz) 
dəyişməsi müqabilində uzunmüddətli kreditlər 1.7 milyard manat artıb.  
Kredit qoyuluşlarının müddətlər üzrə valyuta tərkibinə baxanda da məlum olur ki, son 3 

ildə  banklar  xarici  valyutada  uzunmüddətli  kreditlərin  verilməsinə  ehtiyatla  yanaşıblar  – 
belə  kreditlərin məbləği  2008‐2009‐cu  illərdə  olan  2.6 milyard manatdan  2010‐cu  ildə  2.25 
milyard  manata  düşüb.  Halbuki  2008‐ci  ilədək  (2008‐ci  il  daxil  olmaqla)  uzunmüddətli 
kreditlərdə  xarici  valyuta  üstünlük  təşkil  edib:  2008‐ci  ildə  cəmi  uzunmüddətli  kredit 
qoyuluşunun 52.3 faizi xarici valyutada olduğu halda, 2010‐cu ildə onun payı 34.2 faiz təşkil 
edib (qrafik 10).  
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Qısamüddətli, xarici valyutada  
 Qrafik 10. Kredit təşkilatlarının müdddətinə görə kredit qoyuluşları 
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankının Statistik Bülleteni (No:12(130)12/2010) 

 
2010‐cu  ildə  xarici valyutada uzunmüddətli kredit qoyuluşu  2254.8 milyon manat, milli 

valyutada uzunmüddətli kredit qoyuluşu isə 4341.5 milyon manat olub.  
2001‐2005‐ci illərdə qısamüddətli kreditlərdə xarici valyutada olan kreditlər üstülük təşkil 

edirdi.  2006‐cı  ildən  etibarən milli  valyutada  olan  kredit  qoyuluşu  xarici  valyutada  olan 
kreditlərin  həmini  qabaqlamaqdadır.  Belə  ki,  2006‐cı  ildə  xarici  valyutada  qısamüddətli 
kredit  qoyuluşunun  həcmi  544.6  milyon  manat,  milli  valyutada  qısamüddətli  kredit 
qoyuluşunun həcmi isə 597.4 milyon manat olubsa, 2010‐cu ildə bu göstərici müvafiq olaraq 
1043.3  və 1523.8 milyon manata çatıb.  

Kredit  qoyuluşlarının  kredit  təşkilatları  üzrə  strukturu  da  xüsusi  maraq  doğurur. 
Burada çox qabarıq şəkildə özünü göstərən birinci əlamət kredit qoyuluşlarının, demək olar 
ki,  tamamilə bank  təşkilatlarının  əlində  cəmləşməsidir: qeyri‐bank kredit  təşkilatları bütün 
kreditlərin yalnız 2.1 faizinə malkidir. Qeyri‐bank kredit təşkilatlarının  iqtisasiyyata təqdim 
etdikləri  kredit  qoyuluşlarının məbləği  2001‐ci  ildəki  90.9 milyon manatdan  2010‐cu  ildə 
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191.6 milyon manata qalxması  (2.1 dəfəlik artım) baş versə də, ümumi kreditlərdə onların 
payı 18.7 faizdən 2.1 faizə enib (qrafik 11).  

Kredit  qoyuluşunun  kredit  təşkilatları  üzrə  strukturunda  diqqət  şəkən  ikinci  əlamət 
ölkənin kredit bazarında bir dövlət bankının  (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  ‐ ABB) yüksək 
inhisarşılığının  ‐ hegemon rolunun olmasıdır. Hələ də dövlət mülkiyyətində qalan ABB‐nin  
ümumi kredit qoyuluşundakı payı yüksək olaraq qalmaqdadır: 2001‐ci  ildən  indiyədək   bu 
pay 45‐42 faiz intervalında dəyişməkdədir.  

 
Qrafik 11. İqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının kredit təşkilatları üzrə strukturu 

Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankının Statistik Bülleteni (No:12(130)12/2010) 
 

Bununla belə, kredit qoyuluşunda özəl bankların rolu və payı  ildən‐ilə artmaqda davam 
edir: özəl bankların ümumi kredit qoyuluşunda payı 2000‐ci ildəki 34.1 faizdən 2010‐cu ilin 
sonuna 55.3 faizədək qalxıb.   

Statistik  məlumatlara  əsasən,  2001‐ci  ildə  486.2  milyon  manatlıq  ümumi  kredit 
qoyuluşunun  223.3 milyon manatı  dövlət,  158.9 milyon manatı  özəl  bankların,  qalan  90.9 
milyon manatı isə qeyri‐bank kredit institutlarının payına düşüb. 2010‐cu ildə 9163.4 milyon 
manatlıq  ümumi  cəmi  kredit  qoyuluşundan  3901.9 milyonu  dövlət,  5069.9 milyonu  özəl 
banklara, qalan 191.6 milyon manatı qeyri‐bank kredit institutlarınınaməxsus olub. 

İqtisadiyyata yönəldilən kredit qoyuluşlarının sahə strukturuna gəldikdə, 2010‐cu  ilin 
sonuna  ümumi  kredit  qoyuluşunun  24.1  faizi  (2206.8  milyon  manat)  ticarət  və  xidmət 
sektoruna, 10.7 faizi  (984.0 milyon manat) energetika, kimya və təbii ehtiyatlar sektoruna, 4.8 
faizi (441.3 milyon manat) kənd təsərrüfatı və emal sektoruna, 7.2 faizi (660.6 milyon manat) 
inşaat və əmlak sektoruna, 7.4 faizi (682.4 milyon manat) sənaye və istehsala, 5.0 faizi (454.4 
milyon manat) və 29.5 faizi (2700.8 milyon manat) ev təsərrüfatlarına yönəldilib.   

2001‐2010‐cu  illər  üzrə  kredit  qoyuluşunun  sahə  strukturunda  ev  təsərrüfatlarının  və 
ticarət və  xidmət  sektorunun yüksək payları  xüsusilə diqqəti  cəlb  edir: hər  zaman   bütün 
kreditlərin  təqribən  1/3‐i  ev  təsərrüfatlarının,  ¼  ‐i  isə  ticarət  və  xidmət  sektorunun 
istifadəsində olub. Ayrı‐ayrı  illərdə bu sahələrin payında az‐şox azalmalar və artımlar olsa 
da, ümumi kreditlərin yarıdan bir qədər çoxunun  (50‐55  faiz arası) hər zaman bu 2 sahəyə 
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yönəldilməsi davamlı tendensiya olaraq qalmaqdadır (qrafik 12). Həm də bu 2 sektor kredit 
faizlərinin daha yüksək olduğu sahələrdir.  

  
Qrafiq 12. Kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə strukturu, ümumi yekuna görə faizlə  

Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankının Statistik Bülleteni (No:12(130)12/2010) 
 

Kredit qoyuluşunun təqribən 4‐5 faizi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına, 
6‐7  faizi  isə  sənaye  və  istehsal  sektoruna  yönəldilir. Araşdırmalar  göstərir  ki,  bu  sahələrə 
təqdim  edilən kredit vəsaitlərinin  əksər hissəsini  Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun24 və 
Kənd  Təsərrüfatı  Kreditləri  Dövlət  Agentliyinin  dövlət  büdcəsindən  müvəkkil  bankların 
vasitəçiıiyi ilə sahibkarlara və fermerlərə verdikləri güzəştli kreditlər təşkil edir.   

Energrtika  sektorunun bank kreditlərindəki payı 5‐6  faizdən 2009‐cu  ildə kəskin  rtaraq 
17‐18 faiz səviiyəsinə qalxıb. Bu, 2009‐cu ildə Mərkəzi Bankın resursları hesabına Beynəlxalq 
Bank vasitəsilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə güzəştli şərtlərlə  (3  faizlə) 7  il müddətinə 
verilən 750 milyon manatlıq kredit hesabına25 baş verib. Bunula belə, enerji sektorunun kredit 
qoyuluşlarında payı 2010‐cu ilin sonuna 11 faizə qədər düşüb. 
Kredit  qoyuluşlarının  regional  strukturu.  Son  illər  ölkənin  regionlarında  bankların 

filiallarının  sayının  artmasına  rəğmən  hələ  də  bütün  kredit  qoyuluşunun  Kredit 
qoyuluşunun  85  faizindən  şoxu  yalnız  Bakı  şəhərinin  payına  düşür.  Abşeron  da  nəzərə 

                                                 
24 http://anfes.gov.az/files/Hes_2010.pdf  
25 http://www.lent.az/news.php?id=29442    
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alınmaqla  Bakı‐Abşeron  ərazisində  bütün  kredit  qoyuluşlarının  88.7  faizi  istifadə  edilir 
(qrafik 13). 
 

 
Qrafik 13. Kredit qoyuluşlarının regional strukturu (mənbə: www.cbar.az ) 
 
Bütün  kredit  qoyuluşlarının  yalnız  10  faizi Bakı‐Abşeron  istisna  olmaqla  ölkənin digər 

bütün regionları arasında paylanır. Əgər nəzərə alsaq ki, Gəncə, Şirvan, Şamaxı, Lənkəran, 
Mingəçevir  kimi  şəhərlərdə  olan  kreditlər  də  bunun  tərkibindədir,  onda  kreditlərin  belə 
təmərküzləşmə səviyyəsinin ölkənin regionlarının inkişafına ciddi dəstək verə bilmədiyi üzə 
çıxır. Bu həm də bankların regionları kreditləşdirməkdə maraqlı olmadığını əks etdirir.  
 
Nəticələr: 
• Son 10 ildə ölkənin bank sisteminin iqtisadiyyat sahələrinə təqdim etdiyi kredit qoyuluşları 

sürətlə artıb – kredit qoyuluşlarının ümumi həcmi 2001‐ci illə müqayisədə  2010‐cu ildə 18.8 
dəfə çox olub;  

• Son illər bank sistemi  milli valyutada kreditlərin təqdim edilməsinə üstünlük verir: son 3 ildə 
xarici valyutada kreditlər nisbətən azaldığı halda, milli valyutada verilən kreditlər artır;  

• 2004 və 2008‐ci illər istisna olmaqla, qalan illərdə ÜDM‐in nominal artım tempi ilə kredit 
qoyuluşlarının məbləğinin artım tempi arasında müəyyən uyğunluq görünür; nəzərə çarpır;  

• Ümumi kredit qoyuluşlarında uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi daha yüksək templərlə 
artmaqdadır;  

• Kredit qoyuluşlarının müddətlər üzrə valyuta tərkibində son illər manatla uzunmüddətli 
kreditlər daha yüksək paya malikdir;  

• Kredit qoyuluşunun kredit təşkilatları üzrə strukturunda bir dövlət bankının hökmran 
mövqeyinin (45 faizlik paya ) qalmasına rəğmən özəl bankların payının getdikcə artmağa 
meylli olması, qeyri‐bank kredit təşkilatlarının isə cüzi paya (2.1 faiz) malik olması diqqəti 
çəkir;  

• Bankların təqdim etdikləri kredit qoyuluşlarının 55 faizindən çoxu ev təsərrüfatlarına və 
ticarət sektoruna verilir;  

• Bank sisteminin bütün kreditlərinin əksər hissəsi (89 faizinə qədəri) Bakı və Abşeron 
zonasında istifadə olunur.  
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III. Azərbaycanda bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri 
və onun formalaşmasına təsir göstərən amillər 

 

3.1. Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri 

Bank  kreditləri  üzrə  faiz  dərəcələri  hər  bir  ölkədə  iqtisadiyyatın  bazar  şərtlərindən  asılı 
olaraq bir sıra amillərin təsiri altında formalaşır. Kredit faizlərinin dərəcələri ölkə daxilində 
banklar üzrə, habelə bank daxilində kreditlərin növləri və müddətləri üzrə fərqlənir. Çünki 
kommersiya bankları bazar şərtlərini (habelə Mərkəzi Bankın tənzimləyici tələblərini) və risk 
amillərini nəzərə almaqla faiz dərəcələrini müəyyənləşdirməkdə sarbəstdirlər. Buna görə də 
valyuta  növündən,  kreditin  növündən,  təyinatından  və müddətindən  asılı  olaraq  banklar 
üzrə kredit faizi dərəcələrinin aşağı və yuxarı həddləri çox böyük intervalda dəyişir.  

Mərkəzi Bank ölkədə milli və xarici valyutada bank kreditlərinin aylar və  illər üzrə orta 
illik faiz dərəcələrinin statistikasını aparır. Mərkəzi Bankın məlumatlarına əsasən 2002‐2010‐
cu illərdə Azərbaycanın bank sistemində orta illik orta faiz dərəcələri 12‐19 faiz intervalında 
dəyişildiyi məlum olur (qrafik 14).   

 
Qrafik 14. Bank kreditləri üzrə orta illik orta faiz dərəcələrinin dəyişməsi dinamikası 
Mənbə: ARMB (www.cbar.az ) 

Qrafikdən göründüyü kimi 2002‐2010‐cu  illər dövründə milli valyutada  (manatla) verilən 
kreditlər üzrə orta  illik orta  faiz dərəcələri  15‐17.5  faiz  intervalında dəyişdiyi halda,  xarici 
valyutada verilən kreditlərin faiz dərəcələri daha ciddi (12‐19 faiz intervalında) dəyişikliklərə  
məruz  qalıb.  Belə  ki,  2004‐cü  ilədək    xarici  valyutada  kreditlərə  görə  orta  faiz  dərəcələri 
qalxmağa meylli  (19  faizə  çatıb)  olduğu  halda,  sonrakı  4  ildə  (2008‐ci  ilədək)  dərəcələrdə 
azalma baş verib (14.5 faizədək). Dünya maliyyə böhranının yaratdığı vəziyyətlə bağlı 2008‐
ci ilin ortalarından bu kreditlər üzrə faiz dərəcələri yenidən yüksəlmə xəttini tutub.  
2008‐ci ildən başlayaraq milli valyutada verilən kreditlərə görə faiz dərəcələrinin azalmağa 

(17.45‐dən  2010‐da14.19  faizə),  xarici  valyutada  kreditlərə  görə  isə  yüksəlməyə  (14.52‐dən 
17.21‐dək) meylli  olması  təqdim  edilən  kreditlərin  həcmində  də  özünü  göstərib:  yuxarıda 
qeyd  edildiyi  (bax: 9 və 10‐cu qrafiklərə) kimi, bu dövrdə xarici valyutada kreditlərin həcmi 
nisbətən  sabit  qaldığı  (hətta  bir  qədər  azaldığı)  halda, milli  valyutada  kreditlərin  həcmi 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 39

sürətlə  artıb.  Burada  son  illər  müvəkkil  banklar  vasitəsilə  dövlət  vəsaitləri  hesabına 
təsərrüfat  subyektlərinə  verilən  uzunmüddətli  və  güzəştli  kreditlərin  həcminin  ildən‐ilə 
artmasının da əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edə bilərik.   

Layihə  çərçivəsində banklara ünvanladığımız  sorğulara verilən  cavablardan, habelə ayrı‐
ayrı bankların elektron resurslarından (saytlarından) əldə etdiyimiz məlumalara əsasən 2010‐
cu  ildə   müxtəlif növ kreditlər üzrə  illik  faiz dərəcələri 4 – 36  faiz arasında dəyişib. Bunu 
sorğu məlumatları əsasında hazırlanmış aşağıdakı cədvəldən (cədvəl 10) də müşahidə etmək 
olar.  

Cədvəl 10 
Müddətindən asılı olaraq banklar tərəfindən 

verilən kreditlərin faiz dərəcələri 

Banklar İstehlak 
kreditləri 

Avtomobil 
kreditləri 

Biznes 
kreditləri 

İstehsal 
kreditləri Digər* Digər* 

 
Bank 1 18-24 17-20 16-20 16-20 21-24 20-22 
Bank 2 20-24 17-22 18-22 18-22   
Bank 3 20-36 16-21 15-30 7-28 18-24 4-20 

Bank 4 Korporativ müştərilərə - 10,5-24 
Fərdi müştərilərə - 12-24 

Bank 5 20-26 20-26 18-24 17-22   
Bank 6 10,5-36 24-26 16-33    

Bank 7 26-36 14-24 21-30  
Ipoteka 11-13 

SKMF 4-6 
Qızıl 36 

Bank 8 24-32 - 20-25 18-24   
Bank 9 15-24 15-24 5,5-20 5,5-20   

Bank 10 20-36 17-22 17-30  İpoteka  
4-8 

SKMF  
5-7 

Bank 11 20-28 17-23 16-24    
Bank 12 22-30 21-30 22-26    
Bank 13 cavablandırmayıb 
Bank 14 12,9-36 20-24 18-28    

Qeyd: Cədvəl sorğu cavabları əsasında tərtib edilib 
* - respondent kreditin adının açıqlamayıb 

Cədvəldən  göründüyü  kimi  ən  aşağı  faiz  dərəcələri  (4‐8  faiz  intervalında)  dövlət 
büdcəsindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu  (SKMF),  İpoteka Fondu və Kənd Təsərrüfatı 
Kreditləri Agentliyi kimi qurumlara ayrılan vəsaitlər hesabına verilən güzəştli kreditlər üzrə 
müəyyən  edilib.  Bundan  başqa  2009‐cu  ildə  Mərkəzi  Bankın  ehtiyatları  hesabına  bəzi 
təsərrüfat  subyektlərinə  güzəştli  şərtlərlə  uzunmüddətli  irihəcmli  kredtlərin  verilməsı 
ölkənin bank  sistemində orta  illik orta  faiz dərəcələrinin 14‐15  faiz  səviyyəsinə düşməsinə 
gətirib çıxarıb. Halbuki, əslində kommersiya banklarının özlərini vəsaitləri hesabına verilən 
kreditlərə görə faiz dərəcələri çox yüksəkdir (30‐36 faizədək).  
Azərbaycanda orta kredit faizləri inkişaf etmiş və oturuşmuş iqtisadiyyata malik ölkələrlə, 

habelə  Şərqi Avropanın  bir  sıra  postsosialist  ölkələri  ilə müqayisədə  çox  yüksək  olsa  da, 
qonşu və MDB ölkələri ilə müqayisə edilə biləcək səviyyədədir. Məsələn, ölkəmizdəki kredit 
faizi dərəcələri Rusiya ilə müqayisədə yüksək olsa da, Gürcüstan və Ukrayna ilə müqayisədə 
aşağıdır (qrafik 15). 
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Qrafik 15. Kredit faizi dərəcələrinin ölkələr üzrə müqayisəsi 

(Mənbə: ölkələrin Mərkəzi Banklarının saytları) 

Qrafikdə  diqqət  çəkən  daha  bir məqam  2001‐2010‐cu  illər  dövründə  digər  hər  3  ölkədə 
kredit dərəcələri daha böyük  intervallarda  (Risiyada 10‐18, Ukraynada 14‐32, Gürcüstanda 
17‐25 intervalında ) dəyişikliklərə məruz qalmasına rəğmən, Azərbaycanda nisbətən daha az 
(15‐17.5 intervalında) dəyişikliklər baş verməsidir. 
 
 
3.2. Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələrinin formalaşmasına təsir göstərən amillər 
 
Standart yanaşmalara  əsasən bank kreditləri üzrə  faiz dərəcələrinin  formalaşmasına  təsir 

göstərən amillər, bir qayda olaraq, 2 qrupda birləşdirilir26:  

1. Makroiqtisadi amillər – bunlar bütövlükdə ölkə  iqtisadiyyatının və bank sisteminin 
mövcud  durumunu  xarakterizə  edən  və  bütün  formalarda  ssuda  faizlərinin 
formalaşmasına təsir göstərən amillərdir. Bunlara aşağıdakılar aid edilir:  

• Kredir resurslarının tələb və təklifi arasında nisbət;   
• Mərkəzi Bankın pul‐kredit siyasəti;  
• İnflyasiyanın səviyyəsi və inflyasiya gözləntiləri;  
• Kredit resursları (xidmətləri) bazarında rəqabət;  
• Qiymətli kağızlar bazarının inkişafı;  
• Milli valyutanın mübadilə kursu;  
• Milli iqtisadiyyatın açıqlığı;  
• Vergi sistemi və s.  

2. Xüsusi  amillər  –  buraya  hər  bir  kommersiya  bankının  özünün  faiz  siyasətinin 
bünövrəsini təşkil edən aşağıdakı kimi amillər aiddir:  

                                                 
26 Банковское дело. Учебник. Москва, 2008. 768 стр. Глава 16. Стр.577-603  
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• Bankın kredit bazarındakı mövqeyi;  
• Bankın  gəlirliliyinin  təmin  edilməsi  üçün  depozitlər  və  kreditlər  üzrə  faiz 

dərəcələrinin tənzimlənməsi;  
• Bank  riskinin  minimumlaşdırılması  məqsədi  ilə  fazi  dərəcələrinin  idarə 

edilməsi;  
• Əməliyyatların xüsusiyyətləri və s.  

Lakin, belə  standart yanaşma  ilə yanaşı  son  illər beynəlxalq  səviyyədə  aparılan ayrı‐ayrı 
tədqiqatlar sübut edir ki, hər bir ölkədə mövcud və fəaliyyətdə olan iqtisadi, siyasi və sosial 
institutlar  ölkənin  iqtisadi  inkişaf  parametrlərinə,  o  cümlədən  ölkədə  bank  faizlərinin 
formalaşmasına  əhəmiyyəli  təsir  göstərir27. Belə  institusional  amillərə  əsasən  aşağıdakılar 
aid edilir:  

• Dəqiq müəyyən edilmiş və etibarlı qorunan mülkiyyət hüquqları;  
• Müqavilələrə  əməl  edilməsinin  təmin  edilməsi  mexanizmləri  (məsələn, 

məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və s.);   
• Icra  hakimiyyətinin  cəmiyyətə  hesabatlılığını  təmin  edən  qayda  və 

mexanizmlər və s.  

Bir qayda olaraq bank krediti üzrə fazi dərəcəsinin (İ) formalaşmasını aşağıdakı kimi təqdim 
etmək olar28:  

İ = r + e + RP + LP + MP, 

Burada:  
r – inflyasiyanın “0” səviyyəsi halında “risksiz əməliyyatlar” üzrə real faiz dərəcəsidir;  
e – borc öhdəliyi müddətində inflyasiya gözləntiləri səviyyəsinə bərabər (ekvivalent) 
komisyon faizidir;  
RP ‐  borcun ödənilməməsi riski üzrə komisyon faizidir;  
LP – likvidliyin itirilməsi riski üzrə komisyon faizidir;  
MP – borc öhdəliyinin ödənilməsi müddəti nəzərə alınmaqla riskə görə komisyon faizidir.  

Bu formula yuxarıda qeyd olunan bütün amillərin faiz dərəcəsinin formalaşmasına təsirini 
nəzərə almağa imkan verir. Cadəcə olaraq, kredit faizi dərəcəsinin səviyyəsi müəyyən 
edilərkən yuxarıda sadalanan bütün amillərin təsiri düsturdakı ayrı‐ayrı göstəricilərdə 
cəmlənir.  

Formuladan    göründüyü  kimi  kredit  faizinin  dərəcəsi  şərti  olaraq  3 mühüm  hissədən 
ibarətdir: 

1. Risksiz əməliyyatlar və “0” inflyasiya şəraitində müəyyənləşdirilən real faiz dərəcəsi ‐   
Bu hissənin formalaşması aşağıdakıların kəmiyyətindən asılı olur:  

• kredit  resursunun  dəyəri,  yəni  resursun  bankın  özünə  neçəyə  başa  gəlməsi 
(yəni, kredit resursunun cəlb edilməsinə və formalaşdırılmasına bankın çəkdiyi 
xərclər ‐ depozit və əmanətlərə görə faiz dərəcəsi, banklararası kreditə görə faiz 

                                                 
27 Laeven L. And Majnoni G. Does Judical Efficiensy Lower the Cost of Credit? World Bank Polisy Research Working 
Paper, 2003; Nort D.C., 1990, “Institutions, Transaction Costs and Economic Growth”; Dawson J., 1998, “Institutions, 
Investment and Growth”; Л.А.Валитова, В.Л.Тамбовцева. Вклад государства в формирование величины кредитной 
ставки. Москва, 2005 və b. 
28 Банковское дело. Учебник. Москва, 2008. 768 стр. Глава 16. Стр.577-603 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 42

dərəcəsi,  Mərkəzi  Bankın  uçot  dərəcəsi,  valyutaların  mübadilə  kursu  üzrə 
itkilər və kredit resurslarının formalaşması ilə bağlı digər xərclər);  

• Kreditin rəsmiləşdirilməsi və ona xidmət üzrə bank xərcləri;  
• Ümumi inzibati xərclər;  
• Kredit xidməti müqabilində bankın xalis gəliri (yetərli mənfəət). 

2. Kredit  müddətində  gözlənilən  inflyasiya  səviyyəsi  –  kreditə  görə  faiz  dərəcəsi 
müəyyənləşdirilərkən infalyasiyanın gözlənilən səviyyəsi fazi dərəcəsinə əlavə edilir;   

3. Borc öhdəliyinin ödənilməsi  ilə bağlı mümkün və gözlənilən  (ehtimal edilən) bütün 
digər risklərin ekvivalenti ‐ burada borcalanın iqtisadi‐hüquqi statusu, onun maliyyə 
durumu  və  dayanıqlılığı,  etibarlılığı,  girov  təminatı,  zəmanət,  müqavilələrə  əməl 
edilməsinə olan inam və etibar (borcun ödənilməsində ləngimələr və ya qaytarılmama 
hallarının  mümkünlüyü),  habelə  ölkədəki  iqtisadi‐hüquqi  mühitin  yaratdığı  digər 
risklərə (məsələn, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığına zəmanətin olub‐olmaması 
və s.) görə hesablanan komisyon haqqları nəzərə alınır.  

Qeyd  etməliyik  ki,  bu  sonuncu  bənddə  göstərilən  risklərin  aradan  qaldırılması  və  ya 
azaldılması  üçün  əlavə  komissiyon  haqqları  hesablanmaqla  yanaşı  həm  də  başqa  üsullar 
tətbiq  edilr. Kreditin məbləğinə  uyğun  əlavə  girov  və  zəmanətin  tələb  edilməsi,  risklərin 
sığortanmasının  tətbiq olunması  (əmlak  sığortası, həyat  sığortası, gəlirlərin  sığortası və  s.) 
kimi alətlər kreditin faizində nəzərə alınmasa da borcalanın xərclərini artıran amillərdir. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Banklarda kreditlərin verilməsi Qaydaları” 
adlı  təlimat  sənədində  göstərilir  ki,  bankdaxili  qaydalarda  ayrı‐ayrı  kreditlər  və  onların 
müxtəlif  növləri  üzrə  faiz  dərəcələrini müəyyənləşdirmək  üçün  istifadə  edilən  iqtisadi  və 
bazar şərtləri, habelə müxtəlif amillər nəzərdə tutulmalıdır. Banklar kreditlərə tətbiq ediləcək 
faiz  dərəcələrini  müəyyənləşdirərkən  resursların  dəyərini,  kreditlərə  xidmət  xərclərini, 
ümumi  inzibati  xərcləri,  mümkün  zərərlərin  ödənilməsi  üçün  xüsusi  ehtiyatı  və  yetərli 
miqdarda  mənfəəti,  portfel  üzrə  itkiləri,  eləcə  də  əlavə  komisyon  haqlarının  tutulub‐
tutulmamasını nəzərə almalıdırlar (4.1.5‐ci bənd)29. 
 
 
3.3. Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələrinin formalaşmasına təsir göstərən amillərin 
qiymətləndirilməsi  
 

Azərbaycanda bahk kreditlərinin faiz dərəcələrinin formalaşmasına qeyd olunan amillərin 
təsirini qiymətləndirək.   
Kredir  resurslarının  tələb və  təklifi arasında nisbət. Məlum olduğu kimi,  faiz dərəcəsi 

borc vəsaitlərinin qiymətini əks etdirir. Buna görə də  faiz dərəcəsi nə qədər aşağı olarsa,  iş 
adamları  üçün mənfəətlə  investisiya  etmək  imkanları  bir  o  qədər  yüksək  olar  və,  uyğun 
olaraq, kredit vəsaitlərinə tələb də bir o qədər çox olar.  
Hər  bir  konkret  ölkədə  kredit  resurslarına  tələb  və  təklif  arasındakı  nisbət  aşağıdakı 
amillərdən asılı olur: 

- bank sferasını tənzimləyən qanunvericilik bazasının vəziyyəti;  

                                                 
29 Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 18 noyabr 2008-ci il tarixli iclasının 34 saylı 
Protokolu ilə təsdiq edilib. Sənəddə 15 aprel 2010-cu il tarixində bəzi dəyişikliklər edilib. 
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- pul‐kredit tənzimlənməsində tətbiq edilən metodlar; 
- ölkə iqtisadiyyatının inkişaf (və ya işgüzar fəallıq) tiskli. İqtisadi canlanma dövründə 

kredit  resurslarına  tələbat  adətən  artır  və  faiz  dərəcələri  yüksəlməyə  meylli  olur.  
Əksinə,  iqtisadi  tənəzzül  fazasında  kredit  resurslarına  tələbat  azalır  ki,  bu  da  faiz 
dərəcələrinin aşağı düşmə meylini gücləndirir;  

- ölkədə investisiya mühitinin durumu. 

Mərkəzi  Bankın  pul‐kredit  siyasəti.  Ölkədə  həyata  keçirilən  pul‐kredit  siyasəti  faiz 
dərəcələrinin  səviyyəsinə  təsir  göstərən mühüm  amillərdən  biridir.   Mərkəzi  bank  əlində 
olan  tənzimləmə  alətləri  ‐  uçot  dərəcəsi,  məcburi  ehtiyat  normaları  və  açıq  bazar 
əməliyyatları    ‐ vasitəsi  ilə ölkədə pul kütləsinin həcminə, eyni zaman həm də kommersiya 
banklarının kreditə olan tələbatların səviyyəsinə təsir göstərir.  

Uçot dərəcəsi  (yaxud  yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi) pul‐kredit  bazarının  indikatoru 
rolunda çıxış edir və MB‐nin  faiz  siyasətinin  əsas  istiqamətini nümayiş etdirir.   Rəsmi  faiz 
dərəcəsinin aşağı salınması kredit resurslarının ucuzlaşmasına və kredit təklifinin artmasına 
gətirib çıxarmalıdır. Faiz dərəcəsinin artırılması isə dövriyyədə olan pul kütləsinin həcminin 
məhdudlaşdırılmasına,  inflyasiya  tempinin  zəifləməsinə,  bununla  yanaşı,  investisiyaların 
həcminin ixtisarına gətirib çıxara bilər.  

2006‐cı  ilin  yanvarın  1‐dən  2011‐ci  ilin  oktyabrınadək  olan  dövrdə Mərkəzi  bankın  uçot 
dərəcəsi  ilə  milli  valyutada  verilən  kreditlərin  orta  aylıq  fazi  dərəcələrinin  dəyişmələri 
arasındakı korrelyasiya yuxarıda qeyd edilən asılılığın heç də sərt  şəkildə gözlənilmədiyini 
əks etdirir (qrafik 16).  

 
 
Qrafik 16. Mərkəzi bankın uçot dərəcələri və milli valyutada kreditlərə görə orta aylıq 
fazi dərəcələrinin dəyişməsi (Mənbə: ARMB (www.cbar.az ) 

Belə ki, MB‐nin uçot dərəcəsi 2006‐cı  ilin yanvarındakı 9  faizdən 2008‐ci  ilin  iyununadək 
mərhələlərlə  15  faizədək  (6  faiz) artırıldığı halda, həmin dövrdə kredit  faizləri  cəmi 2  faiz 
(15.14  faizdən  17.12‐yədək)  yüksəlib.  Sonradan  uşot  dərəcəsi  2009‐cu  ilin  mayınadək 
mərhələlərlə 2  faizə salındığı  (13  faizlik azaldılma) halda, kredit  faizləri yüksəlməyə meylli 
olub: 2008‐ci ilin iyunundakı 17.12 faizdən 2009‐cu ilin dekabrınadək 18.08‐ə qalxıb.  
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Lakin,  2010‐cu  ildə  kredit  faizii  dərəcələrinin  aşağı  düşməyə  meyl  etdiyi  dövrdə  MB 
tərəfindən uçot dərəcələrinin qaldırılması kredit faizlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarıb.  

Qeyd  edilən  dövrə  MB  məcburi  ehtiyat  normalarını  da  dəyişməklə  MB  kommersiya 
banklarının cəlb etdikləri vəsaitlərin real dəyərinə təsir göstərməyə cəhd etmişdir.   

İnflyasiyanın  səviyyəsi  və  inflyasiya  gözləntiləri.  Bu,  faiz  dərəcələrinin  səviyyəsinə 
birbaşa təsir göstərən mühüm amildir.Bbanklar, bir qayda olaraq, borc öhdəliyi müddətində 
inflayasiyanın gözlənilən səviyyəsini kreditə görə faiz  dərəcəsinə tam daxil edirlər. Bununla 
da  onlar  kredit  resurslarının  inflayasiyanın  təsirindən  dəyərsizləşməsini  kompensasiya 
edirlər. Yəni  inflyasiyanın gözlənilən səviyyəsi  ilə  faiz dərəcələrinin səviyyəsi arasında düz 
mütənasiblik olmalıdır: inflyasiya gözləntiləri artdıqca faiz dərəcələri artır və əksinə.  

2002‐2010‐cu illər dövrndə illik inflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksi –İQİ) səviyyəsi ilə 
orta illik orta faiz dərəcələri arasında korrelyasiya yaratdıq (qrafik 17). 
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Qrafik 17. İnflyasiya (IQI) səviyyəsinin və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dəyişməsi  
Mənbə: ARMB (www.cbar.az ) 

Qrafikdən göründüyü kimi, 2002‐ci ildən 2008‐ci ilin sonunadək ölkədə illik inflyasiyanın 
səviyyəsi  davamlı  olaraq  yüksəlməyə  meylli  olub  və  2  faizdən  21  faizə  qalxıb.  Buna 
baxmayaraq, həmin dövrdə kreditlər üzrə orta illik orta faiz dərəcələrində dəyişiklik az (1‐2 
faiz) olub. 2009‐cu ildə inflyasiya səviyyəsini kəskin aşağı düşməsi şəraitində mili valyutada 
olan kredit faizlərində aşağı düşmə meyli qeydə alınıb.  

Beləliklə, yuxarıdakı korrelyasiyalardan belə bir  fikir  formalaşır ki,  sanki Azərbaycanın 
kredit bazarında orta kredit  faizlərinin  formalaşmasına MB‐nin uçor dərəcəsi və gözlənilən 
inflyasiya səviyyəsinin təsirləri çox azdır. Halbuki, MB‐nin uçot dərəcələri ilə illik inflyasiya 
səviyyəsi arasında müəyyən uyğunluq görünür. Əslində isə bu iki göstərici ilə kommersiya 
banklarının  kredit  faizinin  dərəcələri  arasında  birbaşa  mütənasiblik  asılılığı  şübhəsizdir. 
Kommersiya  banklarının  öz  resursları  hesabına  təqdim  etdikləri  kreditlər  üzrə  faiz 
dərəcələrinin 25‐36  faiz  intervalında olması,  əslində, həm də bu 2 amilin  təsiri  ilə bağlıdır. 
Sadəcə  olaraq,  yuxarıdakı  korrelyasiyalar  göstərir  ki,  ölkənin  kredit  bazarında  orta  bank 
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faizlərinin formalaşmasına MB‐nin uçot dərəcəsi və inflyasiya ilə müqayisədə daha həlledici 
təsir göstərən başqa amillər mövcuddur.  

Kredit  bazarında  rəqabət  ‐    Kredit  resurslarının  və  ayrı‐ayrı  bank  xidmətlərinin 
konsentrasiya  (təmərküzləşmə)  səviyyəsi  də  faiz  dərəcələrinin  kəmiyyətinə  birbaşa  təsir 
göstərir.  

Yuxarıda  bank  sisteminin ümumi  xarakteristikasından  (bax: 4‐6‐cı  cədvəllər)  bəlli  olduğu 
kimi,  Azərbaycanın  bank  sistemində  demək  olar  bütün  əlamətlər  üzrə  konsentrasiya 
səviyyəsi çox yüksəkdir. Bu, ölkənin kredit bazarında da tam oxşar formada özünü göstərir. 
Belə ki, 2010‐cu ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən bütün kredit qoyuluşlarının 41.0 
faizi yalnız bir dövlət bankının – Azərbaycan Beynəlxalq Bankının payına düşür. Ölkənin 5 
bankı ümumi kredit portfelinin 60.0 faizinə, 10 bankı  isə təqribən 73 faizinə sahibdir (cədvəl 
10).   

Cədvəl 10 
Bankların aktivlərinin həcminə görə sıralanması (renkinqi) (01.01.2011 tarixinə) 

(milyon manatla) 

Sıra 
sayı Banklar Aktivlərin 

həcmi 

Kredit 
portfelinin 

ümumi 
həcmi 

Cəmi kredit 
portfelində 

payı 

1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 5527,917 3760,812 41,0 
2. Kapital Bank ASC 770,574 533,509 5,8 
3. Xalq Bank ASC 632,183 471,456 5,2 
4. Bank Standard QSC KB 601,755 374,7 4,1 
5. Texnikabank ASC 489,728 353,447 3,9 
6. Access Bank QSC 366,023 266,185 2,9 
7. Dəmirbank ASC 334,702 243,568 2,7 
8. Unibank ASC 354,937 237,25 2,6 
9. SilkWay Bank ASC 250,987 226,135 2,5 

10. Paşa Bank ASC 509,074 194,86 2,1 
 10 ən böyük bank üzrə: 9844,138 6661,922 72,8 
 CƏMİ: 13290,81 9163,4  

(Mənbə: bankların illik hesabatları) 
Bütün  bank  göstəriciləri  üzrə  ölkənin  bank  sisteminin,  demək  olar,  yarısına  sahib  olan 

ABB‐nin  kredit  bazarındakı  hökmran  mövqeyi  orta  kredit  faizləri  səviyyəsinin 
formalaşmasına həlledici təsir göstərmək iqtidarındadır.  

ABB‐dən  başqa  daha  5  bank  ölkənin  kredit  bazarının  22  faizinə  malikdir.  Bu,  həmin 
bankların da bazarın ciddi bir hissəsində inhisar mövqeyinə malik olduğunu göstərir.  

Ölkənin bank sisteminin və kredit bazarının daha bir konsentrasiya  istiqaməti bankların 
mülkiyyət  sahibliyi  ilə  bağlıdır.  Kommersiya  banklarının  təsisçiləri  ilə  bağlı  aparılan 
araşdırmalardan    məlum  olur  ki,  fəaliyyətdə  olan  banklar  arasında  səhmlərinin  əksər 
hissələrinin bir şəxsin (fiziki və ya hüquqi) və ya ailənin əlində cəmləşməsi, habelə bir neçə 
bankın eyni fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində və ya nəzarətində olması halları geniş 
yayılıb (bax: cədvəl 6). Bir   və ya bir neçə (2‐3) kommersiya bankının eyni ailənin, eyni fiziki 
yaxud hüquqi şəxslərin əlində olması kredit resurslarına onların nəzarət imkanlarını artırır. 
Əslində  bank  sferasında  olan mülkiyyət  konsentrasiyası  bütövlükdə  ölkə  iqtisadiyyatında 
olan  inhisarlaşma  səviyyəsinə uyğundur: bankların  əksəriyyəti üzdə olan oliqarxlara və  iri 
biznes  dairələrinə məxsus  olmaqla  onların  holdinqlərinə  daxildir.  Belə  banklar  isə  kredit 
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resurslarının mühüm hissəsini daha  əlverişli  şərtlərlə onlara  faktiki nəzarət  edən  şəxslərin 
(hüquqi və fiziki) özlərinin  və onlara yaxın şəxslərin işlərinə (biznesinə) yönəltməli olurlar.  

Araşdırmalar  ölkədə  fəaliyyət  göstərən  kommersiya  banklarının  böyük  əksəriyyətinin 
məhz konkret iri biznes dairələri və oliqarxlarla birbaşa bağlı olduğunu göstərir. ABB‐yə real 
nəzarət  imkanları da nəzərə alınarsa, onda ölkənin bank  sisteminin mülkiyyət baxımından 
konsentrasiya  səviyyəsi haqqında daha dolğun  təsəvvür yaranır. Belə konsentrasiya kredit 
bazarındakı proseslərə həlledici təsir göstərir. Belə ki, dövlət büdcəsinin və MB‐nin güzəştli 
şərtlərlə  verdikləri  kredit  resursları  ilə  yanaşı  belə  bankların  “öz dairəsi”nə daha  əlverişli 
şərtlərlə  (aşağı  faizlə)  verdikləri  vəsaitlər  kredit  bazarında  ciddi  paya malik  olduğundan 
ölkədə  orta  kredit  dərəcələrinin  belə  səviyyəsi  formalaşır:  say  etibarı  ilə  borcalanların 
əksəriyyəti üçün (xüsusilə ev təsərrüfatlarına və ticarət sektoruna təqdim edilən) kreditlər 25‐
35 faizlə verildiyi halda, orta faiz dərəcələri 14‐17 faiz intervalında hərəkət edir.   

Yuxarıda  artıq  qeyd  olunduğu  kimi,  ölkənin  bank  sistemində  və  kredit  xidmətləri 
bazarında qeyri‐bank kredit təşkilatları (kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və 
s.) hələ çox zəif mövqeyə malikdir  ‐ bütün kredit resurslarının yalnız 2 faizi onların payına 
düşür və bu pay ildən‐ilə azalmaqdadır. Halbuki xarici ölkələrin təcrübəsi də sübut edir ki, 
əhalinin geniş təbəqələrinin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarların ehtiyac duyduqları borc 
vəsaitlərinin  əldə  etmələri  üçün  məhz  bu  qrup  kredit  təşkilatlarının  geniş  şəbəkəsinin 
formalaşması zəruridir.   

Bundan başqa, ölkənin bank sistemində ixtisaslaşdırılmış kredit təşkilatlarının   olmaması 
da kredit bazarında rəqabətin yaranmasının qarşısını alır. Xarici ölkələrin bank sistemlərinin 
öyrənilməsi  (bax:  əlavə  1)  göstərir  ki,  kredit  bazarında  rəqabətin  olması  üçün  kommersiya 
bankları  ilə  yanaşı  ölkədə müxtəlif  xarakterli  ixtisaslaşdırılmış  sahə  banklarının  (məsələn, 
kənd  təsərrüfatı  və  ya  tikinti  bankları,  ipoteka  bankları,  kooperativ  banklar,  bələdiyyə 
bankları və  s.)  formalaşması və  fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Bu halda kredit  resurslarına 
məhdud  sayda  şəxslər  dairəsinin  nəzarət  imkanları  aradan  qalxmış  olur.  Bu,  geniş  əhali 
təbəqələrinin kredit resurslarına əlçatanlıq səviyyəsini artıra bilər.  
Qiymətli kağızlar bazarının inkişafı. Dövlət və korporativ qiymətli kağızlar (yaxud borc 

öhdəlikləri) bazarının inkişafı birbaşa bank kreditləşməsinə alternativ hesab olunur. Yəni bu 
halda şirkətlər və iş adamları üçün borc vəsaiti əldə etməyin alternativ variantları meydana 
çıxır.  Buna  görə  də  qiymətli  kağızlar  bazarı  ilə  pul‐kredit  bazarının mühüm  parametrləri 
(gəlirlilik,  əməliyyatların  həcmi,  investorların  gözləntiləri,  infrastrukturun  durumu  və  s.) 
arasında birbaşa asılılıq mövcuddur.  

Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlar bazarı əsasən Maliyyə Nazirliyinin qısamüddətli 
istiqrazlarından  (təqribən  300  milyon  manatlıq)  ibarətdir.  Bundan  başqa,  MB‐nin 
qısamüddətli notları (təqribən 100‐150 milyon manatlıq) da dövriyyədədir.  

Sığorta bazarı hələ kifayət qədər formalaşmadığından onun da kredit resursları bazarına 
ciddi təsir imkanları yoxdur.  

Dövlət mülkiyyətinin  özəlləşdirilməsi  prosesində  səhmdar  cəmiyyətləri  yaradılmasına 
rəğmən hələ də ölkədə korporativ səhm bazarının yarandığını söyləmək mümkün deyildir. 
Fond birjasında səhmlərin alqı‐satqısı üzrə əməliyyatlar aparılsa da, bunlar hələ də şirkətlərə 
real resurslar cəlb etmək imkanı vermir.  

Ölkədə  habelə  özəl  pensiya  fondları,  investisiya  fondları,  tikinti‐əmanət  təşkilatları, 
klirinq  təşkilatları,  uçot  (veksel)  evləri  və  başqa  bu  kimi  xarici  ölkələrdə  geniş  yayılmış 
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maliyyə  vasitəçiliyi  institutlarının  formalaşmaması  alternativ  borc  vəsaitləri  bazarının 
yaranmamasını  mümkünsüz  edir.  Bütün  bunlar  ölkənin  kredit  bazarında  kommersiya 
banklarının inhisarlığını gücləndirir.  

Bankların  kredit  resurslarının  strukturu  və  dəyəri.    Formalaşma  mənbələri  üzrə 
bankların  kredit  resurslarının  (aktiv  və  passivlərinin)  strukturu,  həmin  resursların  necə 
formalaşması  (dəyəri),  onların  fəaliyyətinin  maliyyə  nəticələri  kimi  amillər  kredit  faizi 
dərəcələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

2011‐ci  il yanvarın 1‐nə kommersiya banklarının malik olduğu resurslarının  (passivlərin) 
ümumi məbləği 13.3 milyard manat  təşkil  edib. Bunun  təqribən 5.17 milyard manatı  (38.9 
faizi) depozitlərdən, 5.1 milyard manatı  (38.7  faizi) maliyyə  sektorundan alınmış kredit və 
depozitlərdən,  2.2 milyard manatı  (16.3  faizi) kapitaldan və qalan  0.8 milyard manatı  (6.1 
faizi) digər öhdəliklərdən ibarətdir (qrafik 18).  

 
Qrafik 18. 01.01.2011 tarixinə bank sisteminin passivlərinin strukturu  
(Mənbə: www.cbar.az)  

Göründüyü kimi, bankların kredit resurslarının əksər hissəsi – təqribən 39 faizi depozitlər 
və  əmanətlər hesabına  formalaşır. Buna görə də  əmanət və depozitlərin  faiz dərəcələri də 
kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir.  

 
Qrafik 19. Valyuta növünə üzrə depozitlərin məbləğinin dinamikası (milyon manat) 

(Mənbə: www.cbar.az) 
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2000‐2010‐cu  illər dövründə ölkənin bank sistemində olan  əmanət və depozitlərin həcmi 
davamlı  olaraq  artıma meylli  olub  (qrafik  19).  2008‐ci  ilədək  xarici  valyutada  əmanət  və 
depozitlər üstünlük təşkil edibsə, son illərdə əmanətçilər milli vakyutaya üstünlük verməyə 
başlayıblar: xarixi valyutada depozitlərin məbləği 2000‐ci ildəki 461.3 milyn manatdan 2010‐
cu  ildə  2230  milyon  manata  (4.8  dəfəlik  artım),  milli  valyutada  depozitlərin  həcmi  isə, 
müvafiq olaraq, 55.5 milyon manatdan 2839.5 milyon manata  (51.2 dəfəlik artım) yüksəlib. 
2008‐ci  ilədək depozitlərə görə  faiz dərəcələri xarici valyutada daha yüksək olduğu halda, 
sonrakı  dövrdə milli  valyutada  olan  əmanətlərə  görə  ödənilən  faizlər  daha  yüksək  olub 
(qrafik 20).  

 
Qrafik 20. Depozitlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dəyişməsi 

(Mənbə: www.cbar.az) 

Bütün  hallarda  bankların  kreditə  görə  müəyyən  etdikləri  faiz  dərəcələri  onların 
depozitlərə  görə  ödədikləri  faiz  dərəcələrindən  yüksək  olur.  Bunu  11  saylı  cədvəlin 
məlumatlarından da aydın görmək olar.  

Cədvəl 11 

Depozit və kreditə görə faiz dərəcələrinin dəyişməsi 
   2002  2003  2004 2005  2006 2007  2008  2009  2010 

milli valyutada 
depozit faizi   8.28  6.5  6.93  8.92  10.4  11.36 11.61  11.72 11.11
kredit faizi  15.59  14.91 15.6  15.14 16.5  16.97 17.45  15.92 14.19

xarici valyutada 
depozit faizi   9.34  10.8  9.43  10.19 11.6  12.22 7.96  10.71 9.85 
kredit faizi   12.79  18.43 19  17.11 17.2  16.26 14.52  17.19 17.21

(Mənbə: www.cbar.az) 

Cədvəl  məlumatlarından  göründüyü  kimi,  xarici  valyutada  depozit  və  kredit  faizləri 
arasında olan fərqin məbləği illər üzrə daha davamlı olduğu halda, milli valyutada depozit 
və kredit faizləri arasındakı fərq son illər azalmağa doğru meyllidir.  
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Qrafik 21. Milli valyutada depozitlər və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dinamikası 

(Mənbə: www.cbar.az) 
Milli  valyutada  cəlb  edilən  depozit  faizlərinin  dərəcələri  ilə  kredit  faizinin  dərəcələri 

arasında fərq 2002‐ci ildə 7.31 faiz olduğu halda, 2010‐cu ildə cəmisi 3.08 faiz təşkil edib.   

 
Qrafik 22. Xarici valyutada depozitlər və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dinamikası  

(Mənbə: www.cbar.az) 

Xarici  valyutada  cəlb  edilən  depozit  faizlərinin  dərəcələri  ilə  kredit  faizinin  dərəcələri 
arasında fərq isə 2002‐ci ildə cəmi 3.45 faiz olduğu halda, 2010‐cu ildə 7.36 faiz təşkil edib.  

Müqayisə  üçün  qeyd  edək  ki,  dünya  ölkələrinin  təcrübəsində  bankların  cəlb  etdikləri 
depozitlər və onların  təqdim etdikləri kreditlər üzrə  faiz dərəcələri arasında  fərqin məbləği 
çox  fərqlidir. Adətən dayanıqlı  inkişafa və bank  sisteminə malik ölkələrdə bu  fərq 1‐4  faiz 
intervalında olduğu halda, qeyri‐sabit və inflyasiyalı iqtisadiyyata malik ölkələrdə 10‐15 faiz 
intervalında  və  daha  çox  ola  bilər. Məsələn, Hollandiyada  bu  fərq  0.6‐1.0, Norveçdə    və 
Portuqaliyada 2.0‐2.5, Finlandiyada 1.25 – 2.5, Kanadada 3.5‐4.0, ABŞ‐da və Fransada 2.0‐2.5 
intervalında dəyişir. Azərbaycanda manatla depozitlər və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri 
arasındakı fərq yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşması baş verməkdədir.  

Beləliklə,  yuxarıdakı  təhlildən  aydın  olur  ki,  kredit  faizinin  formalaşmasında  depozit 
faizlərinin rolu mühümdür. Lakin, nəzərə almalıyıq ki, bu cədvəl və sxemlərdə kreditlər üzrə 
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faiz  dərəcələri MB‐nin  hesabladığı  orta  faiz  dərəcələridir.  Yuxarıda  artıq  qeyd  etdiyimiz 
kimi,  əslində  bankların  öz  resursları,  o  cümlədən depozitləri  cəlbi  hesabına  təqdim  etdiyi  
kredit faizləri 25‐36 faiz arasında dəyişdiyindən, hər bir bank üzrə bu dərəcələr arasında olan 
nominal məbləğ fərqi daha fərqli və  yüksək ola bilər.  

2006‐cı ilədək bankların kredit qoyuluşları ilə onların cəlb etdikləri depozitlərin məbləğləri 
arasında  çox  yaxınlıq  olduğu  halda,  2007‐ci  ildən  başlayaraq  sonrakı  illərdə  onların 
arasındakı fərq ildən‐ilə artıb (qrafik 23). 

 
Qrafik 23. Kredit və depozitlərin həcminin dinamikası, (milyon manat) 

(Mənbə: www.cbar.az) 
2000‐ci ildə ölkənin bank sistemində depozitlərin məbləği kredit qoyuluşlarının məbləğinin 

110.8 faizi, 2005‐ci ildə isə 89.8 faizi qədər olduğu halda, 2010‐cu ildə bu göstərici 55.3 faiz 
təşkil edib.  
Depozitlərin kredit qoyuluşlarına nisbəti müxtəlif ölkələrdə fərqlidir. Bunu bir neçə ölkənin 

timsalında 24‐cü qrafikdən də görmək olar. 

 
Qrafik 24. Bir neçə ölkə üzrə depozitlərin kredit qoyuluşuna nisbətinin 

 illər üzrə dəyişməsi, faizlə  



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 51

Yuxarıdakı  təhlildən göründüyü kimi, 2007‐2010‐cu  illərdə bankların  iqtisadiyyata kredit 
qoyuluşları depozitlərdən çox olmuşdur. Həm də bu  fərq  ildən‐ilə artmışdır: 2007‐ci  ildəki 
1498.4 milyon manatdan 2010‐cu ildə 4093.9 milyon manata qalxıb (2.7 dəfə artıb).  Bu fərqlər 
bankların  digər  mənbələr  hesabına  iqtisadiyyata  yönəltdikləri  kredit  qoyuluşlarının 
məbləğini göstərir.  
Yuxarıda  qeyd  edilmişdi  ki,  bankların  resurslarının  (passivlərinin)  38.7  faizini  maliyyə 

sektorundan  alınmış  kreditlər  və  depozitlər  təşkil  edir  (qraik  18).  Buraya  bankların  xarici 
maliyyə qaurumlarından cəlb etdikləri vəsaitlər, banklararası kreditlər, dövlət büdcəsindən 
müvəkkil bankların vasitəşiliyi ilə verilən güzəştli kreditlər və başqa resurslar daxildir.  
Kommersiya bankların xalis xarici öhdəlikləri 2000‐ci ildəki 86.6 milyon manatdan 2008‐ci 

ildə 2048.8 milyon manata yüksəldi (23.7 dəfəlik artım). Dünya maliyyə böhranı ilə əlaqədar 
2009‐cu ildə bu məbləğ azalsa da, 2010‐cu ildə yenidən artmağa başladı və ilin sonuna 2470.4 
milyon manat  təşkil edib. Bu vəsaitlərin cəlb edilməsi  faizləri də kredit  faizlərinin mühüm 
tərkib hissəsini təşkil edir. 
Son illər Azərbaycanda həm xarici və həm də milli valyuta banklararası kreditlər üzrə orta 

faiz  dərəcələri  aşağı  düşməkdədir  (qrafik  25).  Lakin  bununla  belə  bu  faizlərin  səviyyəsi 
yüksək olaraq qalır. 

   
Qrafik 25. Banklararası kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dəyişməsi 

Banklararası kreditlərdə qısamüddətli borclar üstünlük təşkil edir. Uzunmüddətli (1 ildən 
yuxarı)  banklararası  kredit  faizləri  son  3‐4  ildə  2‐3  faiz  düşsə  də,  hələlik  14‐16  faiz 
səviyyəsində qalmaqla yüksək olduğunu söyləmək olar (qrafik 26).  

 
Qrafik 26. Banklararası 1 ildən yuxarı kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin dəyişməsi 
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Kommersiya  banklarının  kredit  resurslarının  bir  hissəsi  də  dövlət  büdcəsindən 
uzunmüddətli  və  güzəştli  şərtlərlə  müxtəlif  təyinatlara  yönəldilən  vəsaitlərdir.  Məsələn, 
Maliyyə  Nazirliyinin  məlumatına  əsasən  2006‐2011‐ci  illər  ərzində  dövlət  büdcəsindən 
Sahibkarlığa  Kömək Milli  Fonduna  453.1 milyon,  “Aqrolizinq”  üçün  317.6 milyon,  Kənd 
Təsərrüfatı Kreditləri  üzrə Dövlət Agentliyinə  40.0 milyon,  sosial  ipotekaya  116.0 milyon 
manat  vəsait  ayrılıb30.  Bu  vəsaitlər  də  ölkənin  bank  sistemi  (müvəkkil  banklar)  vasitəsilə 
istifadəçilərə verilir. Bu kreditlər üzrə qaytarılan vəsaitlər və ödənilən faizlər yenidən həmin 
məqsədlər üçün kredit kimi  istifadə edilir. Bu resurslar şox aşağı  faizlə borcalanlara verilir. 
Bunların  faiz  dərəcələri  çox  aşağı  (4‐8  faizədək)  olduğundan  orta  faiz  dərəcələrinin 
səviyyəsinə azaldıcı təsir göstərir.  

Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankının  təcrübəsində  kommersiya  banklarına 
mərkəzləş‐dirilmiş  kredit  resursları  təklif  etməsi  halı  geniş  deyil.  Bank  sisteminin 
öhdəliklərində Mərkəzi Bankdan  cəlb  edilmiş  resursların payı 2009‐cu  ilədək  cəmi 2.1  faiz 
təşkil  edirdi.  2009‐cu  ildə MB‐nin  ehtiyatları  hesabına  bəzi  2  iri  dövlət  şirkətinə  güzətli 
şərtlərlə  uzunmüddətli  və  irihəcmlə  kreditin  verilməsi  həmin  ildə  bu  payın  15.2  faizədək 
yüksəlməsinə gətirib çıxardı. Lakin bu vəsaitlər yalnız bir bankın, yəni ABB‐nin vasitəçiliyi 
ilə verildiyindən digər banklar bundan yararlana bilmirlər. 2010‐cu ildən başlayaraq MB‐nin 
payı tədricən azalmaqdadır.  

Nəhayət  bankların  resurslarının  bir  hissəsi  onların  nizamnamə  kapitalı  və  gəlirlətindən 
ibarətdir.  Son  10  ildə  MB  davamlı  olaraq  bankların  nizamnamə  kapitalının  artırılması 
siyasətini həyata keçirməkdədir.  

Bankların  gəlirləri  isə  onların  faiz  və  qeyri‐faiz  gəlirlərindən  ibarətdir.  Araşdırmalar 
göstərir  ki,  2003‐cü  ildə  bankların  ümumi  gəlirlərində  faiz  və  qeyri  faiz  gəlirləri  təqribən 
bərabər  olubsa,  son  illər  (2009‐2010)  faiz gəlirləri daha üstün paya  (80  faizədək) malikdir. 
Deməli, bank sisteminin iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi artdıqca həm kreditə görə 
faiz  dərəcələri,  həm  də  depozitlər  və  kreditlər  üzrə  faiz  dərəcələrinin  arasındakı  fərqin 
məbləği aşağı düşməkdədir.  

 
 
Nəticələr: 
 
• Son illər Azırbaycan bank sistenində xarici valyutada kreditlərin həcmi nisbətən sabit 

qaldığı (hətta bir qədər azaldığı) halda, milli valyutada kreditlərin həcmi sürətlə artır;  
• Ölkənin bank sistemində növü, təyinatı və müddətlərindən asılı olaraq kreditlərin 

üzrə  illik faiz dərəcələri 4 – 36 faiz arasında dəyişir; 
• Say etibarı ilə borcalanların əksəriyyəti üçün (xüsusilə ev təsərrüfatlarına və ticarət 

sektoruna təqdim edilən) kreditlər 25‐35 faizlə təqdim edildiyi halda, orta faiz 
dərəcələri 14‐17 faiz intervalında hərəkət edir; 

• Milli valyutada verilən kreditlərə görə orta faiz dərəcələri xarici valyutada olanlarla 
müqayisədə daha ucuzdur;  

• Ölkənin kredit bazarında orta bank faizlərinin formalaşmasına MB‐nin uçot dərəcəsi 
və inflyasiya ilə müqayisədə daha həlledici təsir göstərən başqa amillər mövcuddur; 

                                                 
30 Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsi zərfi. I hissə. 2012-ci il dövlət büdcəsi haqqında Qanun layihəsinə 
İzahat.  
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• Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən bütün kredit qoyuluşlarının 41.0 faizi yalnız bir dövlət 
bankının – Azərbaycan Beynəlxalq Bankının payına düşür. ABB‐dən başqa daha 5 
bank ölkənin kredit bazarının 22 faizinə malikdir (2010);  

• Ölkənin bank sistemində səhmlərinin əksər hissələrinin bir şəxsin (fiziki və ya hüquqi) 
və ya ailənin əlində cəmləşməsi, habelə bir neçə bankın eyni fiziki və hüquqi şəxslərin 
mülkiyyətində və ya nəzarətində olması halları geniş yayılıb;  

• Ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının böyük əksəriyyəti məhz konkret iri 
biznes dairələri və oliqarxlarla birbaşa bağlıdır; 

• Ölkənin kredit xidmətləri bazarında qeyri‐bank kredit təşkilatları (kredit ittifaqları, 
bank olmayan kredit təşkilatları və s.) çox zəif mövqeyə (2 faizlik paya) malikdir; 

• Ölkənin bank sistemində ixtisaslaşdırılmış kredit təşkilatlarının  olmaması da kredit 
bazarında rəqabətin yaranmasının qarşısını alır; 

• Ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, özəl pensiya, sığorta və investisiya 
fondları və başqa maliyyə vasitəçiliyi institutlarının formalaşmaması alternativ borc 
vəsaitləri bazarının yaranmasını mümkünsüz edir; 

• Azərbaycanda manatla depozitlər və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri arasındakı fərq 
yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşması baş verməkdədir;  

• bank sisteminin iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi artdıqca həm kreditə görə 
faiz dərəcələri, həm də depozitlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin arasındakı fərqin 
məbləği aşağı düşməkdədir. 
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BANKLARIN KREDİT SİYASƏTİ 
(Bank arasında aparılmış sorğunun nəticələri) 

 
Media  və  İctimai  Təşəbbüslər  Mərkəzi  Azərbaycanda  fəaliyyət  göstərən  bankların  kredit 

siyasətinin araşdırmaq məqsədilə onlar arasında sorğu aparıb.  Sorğuya ümumilikdə ölkədə fəaliyyət 
göstərən  44  bankdan  25‐i  cəlb  edilib.  Bankların  seçimi  zamanı  2010‐cu  ilin  maliyyə  göstəriciləri 
əsasında  ölkənin  25  ən  iri  bankı  seçilib.  Bu  bankların  bazar  payı  95%  təşkil  edir.  Bankların  cəmi 
aktivlərinin  95,2%‐i,  cəmi  nizamnamə  kapitalının  79,9%‐i,  depozitlərin  97,5%‐i,  kredit  portfelinin 
91,7%‐i 25 bankın payına düşür31.  

Sorğu blankları aşağıdakı banklara göndərilib: 
1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 
2. Kapital Bank ASC 
3. Xalq Bank ASC 
4. Bank Standard QSC KB 
5. Paşa Bank ASC 
6. Texnikabank ASC 
7. Access Bank QSC 
8. Unibank ASC 
9. Dəmirbank ASC 
10. Bank Respublika ASC 
11. SilkWay Bank ASC 
12. AGBank ASC 
13. Bank of Baku ASC 
14. Zamin Bank ASC 
15. AtaBank ASC 
16. Muğan Bank ASC 
17. YapıKredi Bank Azerbaijan QSC 
18. Bank Nikoil ASC 
19. Royal Bank ASC 
20. Bank of Azerbaijan ASC 
21. Expressbank ASC 
22. Turanbank ASC 
23. Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 
24. Rabitəbank ASC 
25. AFB Bank ASC 

 
Bütün  banklara  rəsmi  müraciətə  olunmasına  baxmayaraq  bir  sıra  banklar  sorğunu 

cavablandırmaqdan  imtina  ediblər.  Sorğu  ölkənin  ən  aparıcı  banklarına  göndərilsə  də,  onların 
təxminən  yarısı müsbət  cavab  verib.  25  bankdan  11‐si  sorğuya münasibət  bildirmək  istəməyiblər. 
Cavab verməyənlərin bir hissəsi bunun kommersiya  sirri olması, digər qismi Mərkəzi Bankın belə 
məlumatları  açıqlamağa  icazə  verməməsi  və  bu  səbəbdən  bu  qurumdan  icazə  alınmasına  ehtiyac 
olduğunu, üçüncü qismi  isə belə  tədqiqatların onların maraq dairəsində olmaması  ilə əlaqələndirib. 
Azərbaycanın  kommersiya  banklarının  bir  çoxu  ən  adi  məlumatları  belə  açıqlamaqda  maraqlı 
deyillər, bankların ictimaiyyətlə əlaqələri çox zəifdir.  

Sorğunu cavablandırmaqdan imtina edən banklar: 
1. Xalq Bank 
2. Unibank 

                                                 
31 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 
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3. DəmirBank 
4. Silk Way Bank 
5. Bank of Baku 
6. Zaminbank 
7. AtaBank 
8. MuğanBank 
9. Bank Nikoyl 
10. RoyalBank 
11. AFB Bank 

 
Aşağıdakı banklar sorğunu tam və ya qismən cavablandırıblar: 

1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 
2. Kapital Bank 
3. Bank Standart 
4. Paşa Bank 
5. Texnikabank 
6. AccessBank 
7. AGBank 
8. Yapı Kredi Bank Azərbaycan 
9. Bank of Azerbaijan 
10. Expressbank 
11. TuranBank 
12. Rabitəbank 
13. Azərbaycan Sənaye Bankı 
14. Bank Respublika 

 
2010‐cu  ilin  məlumatına  görə,  sorğunu  cavablandırmış  bankların  bazar  payı  72,6%,  cəmi 

depozitlərdə payı 73,2%, kredit qoyuluşunda payı isə 69,1% təşkil edir.32  
Sorğunu qismən cavablandıranlar sorğudakı bəzi sualların kommersiya sirri olması və bankın 

strategiyasına  uyğun  gəlməməsi  ilə  əlaqələndiriblər.  Natamam  cavablar  sorğunun  təhlilində 
müəyyən  çətinliklər  törətdiyindən  ekspertlər nəticələri bəzi hallarda 14  respondent‐bank üzrə yox, 
daha az bank üzrə aparmaq məcburiyyətində qalıblar.  

 
Sorğuya ümumilikdə 10 sual daxil edilib.  
Sorğu nəticəsində banklar tərəfindən verilən kreditləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

 İstehlak kreditləri 
 Avtomobil kreditləri 
 Biznes kreditləri 
 İstehsal kreditləri 
 Ipoteka kreditləri 
 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun kreditləri və s. 

 
1. “Müddətindən asılı olaraq bankınız tərəfindən verilən kreditlərin faiz dərəcələri nə qədərdir?” 
sualına  cavablardan məlum  olur  ki, dövlət  büdcəsində maliyyələşdirilən  güzəştli  kreditləri nəzərə 
almasaq,  ən  aşağı  kredit  faizi  5,5%,  ən  yüksək  isə  36%‐dir.  İpoteka  kreditləri  ən  azı  4‐8%‐lə, 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun kreditləri isə 4‐6%‐lə verilir. (Cədvəl 1) 

                                                 
32 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının statistik bülleteni 
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İstehlak kreditləri müddətindən,  şərtlərindən və məbləğindən asılı olaraq 10,5‐36%  illik  faiz 
dərəcələri ilə verilir. Avtomobil kreditləri 14‐30% illik faiz dərəcəsi ilə təklif edilir. Biznes və istehsal 
kreditlərinin faiz dərəcələri nisbətən aşağıdır. Sorğudan məlum olur ki, biznes kreditlərinin illik faiz 
dərəcələri 5,5‐26%, istehsal kreditlərinin illik faiz dərəcələri isə 5,5‐28% təşkil edir.  

Cədvəl 1 
Müddətindən asılı olaraq banklar tərəfindən 

verilən kreditlərin faiz dərəcələri 
 

Banklar İstehlak 
kreditləri 

Avtomobil 
kreditləri 

Biznes 
kreditləri 

İstehsal 
kreditləri Digər* Digər* 

 
Bank 1 18-24 17-20 16-20 16-20 21-24 20-22 
Bank 2 20-24 17-22 18-22 18-22   
Bank 3 20-36 16-21 15-30 7-28 18-24 4-20 

Bank 4 Korporativ müştərilərə - 10,5-24 
Fərdi müştərilərə - 12-24 

Bank 5 20-26 20-26 18-24 17-22   
Bank 6 10,5-36 24-26 16-33    

Bank 7 26-36 14-24 21-30  
Ipoteka 11-13 

SKMF 4-6 
Qızıl 36 

Bank 8 24-32 - 20-25 18-24   
Bank 9 15-24 15-24 5,5-20 5,5-20   

Bank 10 20-36 17-22 17-30  İpoteka  
4-8 

SKMF  
5-7 

Bank 11 20-28 17-23 16-24    
Bank 12 22-30 21-30 22-26    
Bank 13 cavablandırmayıb 
Bank 14 12,9-36 20-24 18-28    
 
Qeyd: Cədvəl sorğu cavabları əsasında tərtib edilib.  
 * - respondent kreditin adının açıqlamayıb.  
 

Növbəti sual bankların kredit portfelinin tərkibi ilə bağlı olub. Sualın qoyulmasında məqsəd 
bankların kredit resurslarını hansı mənbələr hesabına cəlb etməsini müəyyən etmək olub. 14 bankdan 
1‐i bu sualı cavablandırmağa ehtiyac görməyib. Məlumatlar 13 bankın göstəricilərini əks etdirir.  

Sorğu  nəticəsində məlum  olub  ki,  bankların  kredit  resursları  əsasən  əhalidən  cəlb  edilən 
depozitlər  hesabına  formalaşır. Cavablardan məlum  olur  ki,  bankların  kredit  portfelinin  təxminən 
50,8%‐i  əhalinin  depozitlərinin  payına  düşür.  Sorğuda  iştirak  edən  bankların  kredit  portfelində 
depozitlərin payı ən azı 30%, ən çoxu isə 68% təşkil edir.  

 
 

Xarici 
banklardan cəlb 

edilmiş 
vəsaitlər

10.7%

Depozitlər
50.8%

Digər
26.8%

Mərkəzləşdirilm
iş kreditlər

7.7%

İpoteka 
Fondunun 
vəsaitləri

4.0%

 
Qrafik 1. Bankların kredit portfelinin strukturu 
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Portfeldə İpoteka Fondu tərəfindən ayrılan vəsaitlərin payı 4%‐ə bərabərdir. Bankların kredit 
portfelində  İpoteka Fondunun vəsaitlərinin  ən az payı 0,1%,  ən çoxu payı 12%  təşkil edir. Sorğuda 
iştirak edən bankların 23,1%‐i kredit portfellərində bu mənbədən vəsait daxil olmadığını bildiriblər.  

Kredit  portfelinin  təxminən  7,7%‐i  Mərkəzi  Bank  tərəfindən  verilmiş  mərkəzləşdirilmiş 
kreditlərin payına düşür. Bəzi banklarda belə kreditlərin payı az qala 30%‐ə çatır. Kredit portfelində 
mərkəzləşdirilmiş  kreditlərin payının  aşağı  səviyyədə  ‐  2%  olan  banklar da  vövcuddur. Bankların 
38,5%‐i isə ümumiyyətlə mərkəzləşdirilmiş kreditlərə ehtiyac görmür.  

Bazar  payı  60%  olan  5  bankın  kredit  portfelində  orta  hesabla mərkəzləşdirilmiş  kreditlərin 
payı 18%, İpoteka Fondunun ayırdığı vəsaitlər isə 3,9% təşkil edir.  

Xarici  banklardan  cəlb  edilmiş  vəsaitlər  isə  10,7%  təşkil  edir.  Ayrılıqda  götürdükdə  bu 
göstərici hər bir bank üzrə bir‐birindən kəskin  fərqlənir. Respondentlər  arasında kredit portfelinin 
təxminən 45%‐ni bu mənbə hesabına formalaşdıran bankdan  tutumuş 2%‐ə qədər  təşkil edən bankı 
görmək olar. Bankların 38,5%‐i bu mənbədən yararlanmadığını bildiriblər. Xaricdən böyük həcmdə 
vəsait  cəlb  edən banklarda    səhmlərin  ən  azı  25%‐i  xarici  təşkilatlara malikdir.  Səhmlərində  xarici 
təşkilatların payı olmayan banklar demək olar ki, xaricdən vəsait cəlb edə bilməyiblər. 

Bankların kredit portfelinin 26,8%‐i digər mənbələr hesabına formalaşır. Digər mənbələrə 
aşağıdakılar daxildir: 

 Bankın kapitalı 
 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu (SKMF) 
 Yerli banklar 
 Cari hesablar 
 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi və s. 

  
Sorğuda iştirak edən bankların 42,9%‐i Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunda alınan vəsaitlərin 

onların  kredit  portfelində  oturduğunu  bildiriblər. Məlum  olub  ki,  bu  bankların  kredit  portfelinin 
təxminən  11%‐i bu mənbədən formalaşır. Bəzi bankların kredit portfelinin 1/5‐nin SKMF‐dən ayrılan 
vəsaitlər təşkil edir. 

Əlavə mənbə tapa bilməyən banklar öz kapitalının bir hissəsini kredit qoyuluşuna yönəldir. 
Bankların  28,6%‐i portfelinin doldurmaq üçün bank kapitalına müraciət  etməli  olur. Bu banklarda 
orta  hesabla  bank  kapitalının  kredit  portfelində  payı  27%  təşkil  edir.  Hətta  bəzi  banklarda  bu 
mənbədən daxilolma 44%‐ə bərabərdir.  

Bankların 14,3%‐i Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı kreditləri üzrə Dövlət 
Agentliyinin  vəsaitlərini  də  kredit  portfelinə  daxil  ediblər.  Bu  mənbə  banklar  arasında  geniş 
yayılmasa da bəzi banklarda onun çəkisi 5%‐dən çoxdur.  
 

“Siz Azərbaycanda kreditlər üzrə  faiz dərəcələrinin yüksək olması  fikri  ilə  razısınızmı?” 
sualına respondent‐bankların  əksəriyyəti müsbət cavab verib. Rəyi soruşulanların 85,7%‐i  (12 bank) 
ölkədə  kredit  faizlərinin  yüksək  olması  fikri  ilə  razı  olduqlarını  bildirib. Cəmi  2  bank  (14,3%)  bu 
fikirlə razılaşmayıb. (Qrafik 2)  
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Qrafik 2. Kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin yüksək olması fikrinə münasibət 
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Kredit  faizlərinin  yüksək  olması  ilə  razı  olan  bankların  bazar  payı  64,2%,  ölkə  üzrə  kredit 
qoyuluşunda payı isə 62,9% təşkil edir. Bu fikri qəbul etməyənlərin bazar payı 8,3%, ölkə üzrə kredit 
qoyuluşunda payı isə 6,2%‐ə bərabərdir. 

Kredit faizlərinin yüksək olması ilə razılaşan 12 respondent‐bankdan kredit faizlərinin yüksək 
olmasına  təsir  göstərən  ən  çoxu  3  əsas  səbəbin  qeyd  edilməsi  tələb  olunurdu.  Sorğunun  təhlili 
göstərdi ki, bu bankların böyük  əksəriyyəti  ‐ 91,7%‐i  (11 bank) bunun  əsas  səbəbini əhalidən  cəlb 
edilən depozitlərin faiz dərəcələrinin yüksək olması ilə əlaqələndiriblər. Adıçəkilən bankların 75%‐i 
(9  bank)  hesab  edir  ki,  ölkədə  kreditlərin  qaytarılmasında  böyük  risklər  var  və  bu  səbəbdən 
bankların özlərini sığortalamaq üçün faizləri artırılar.  
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Qrafik 3. Kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin yüksək olması səbəbləri 
 

Respondentlərin ¼‐i  (3  bank)  səbəb  kimi  bankların  kifayət  qədər  resurslarının  olmamasını 
göstəriblər. Daha  25%‐i  (3 bank)  isə Mərkəzi Bank  tərəfindən verilən mərkəzləşdirilmiş kreditlərin 
həcminin  azlığını  önə  çəkiblər. Mərkəzləşdirilmiş  kreditlərin  həcmini  qeyd  edən  bankların  kredit 
portfelində  belə kreditlərin payı  2‐5%  civarında dəyişir. Bəzi banklar  isə  faiz dərəcələrinin yüksək 
olmasını valyuta məzənnələrinin tez‐tez dəyişməsində (8,3%), kreditlərə tələbatın yüksək olmasında 
(8,3%) və kreditin bankın başlıca mənfəət mənbəyi olmasında (8,3%) görür.  

Bankların 66,7%‐i (8 bank) faiz dərəcələrinin yüksək olmasında əsas səbəb kimi   depozitlərin 
faiz  dərəcələrinin  yüksək  olmasını  və  kreditlərin  qaytarılmasında  böyük  risklərin  olmasını  qeyd 
ediblər.  
 

“Sizcə, Azərbaycanda kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salınmasına hansı amillər təsir 
göstərə  bilər?”  sualını  respondentlərin  hamısı  cavablandırıb.  Cavablarda  banklara  ən  çoxu  3 
variantın seçilməsi və ehtiyac olarsa əlavə olaraq öz variantlarını əlavə etməsi təklif olunub. 

Bankların böyük əksəriyyəti (92,9%) əhalidən cəlb edilən depozit faizlərinin aşağı salınmasını 
kreditlər üzrə  faiz dərəcələrinin aşağı  salınmasına  təsir edəcəyi qənaətindədir. 14 bankdan 13‐ü bu 
fikri  dəstəkləyib.  Bankların  yarıdan  çoxu  (57,1%)  faiz  dərəcələrini  aşağı  salan  digər  amil  kimi 
bankların xarici banklardan resurs cəlb etmək imkanının olmasını qeyd ediblər.  Rəyi soruşulanların 
42,9%‐i (6 bank) hesab edir ki, bunun üçün bankların kapitalı artırılmalıdır. (Qrafik 4) 
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Qrafik 4. Kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salınmasına təsir göstərən amillər 

 
 
5  bank  və  ya  sorğu  iştirakçılarının  35,7%‐nin  fikrincə,  Mərkəzi  Bank  mərkəzləşdirilmiş 

kreditlərin həcmini artırmalıdır. Bankların 14,3%‐i kreditlər üzrə  faiz dərəcələrinin aşağı  salınması 
üçün  məhkəmə  sisteminin  effektivliyinin  artırılmasını,  7,1%‐i  isə  vergi  və  gömrük  sistemində 
islahatların aparılmasını zəruri hesab ediblər.  

 
 

“Kreditlər  üzrə  faiz  dərəcələrini  aşağı  salınması  üçün  Mərkəzi  Bank  tərəfindən  hansı 
addımlar  atılmalıdır?”  sualına  respondentlərin  64,3%‐i  münasibət  bildirib.  Yerdə  qalan  35,7%‐i 
Mərkəzi Bankın hər hansı addımına ehtiyac olmadığını əsas gətirərək sualı cavablandırmayıblar.  
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Qrafik 5. Kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salınması istiqamətində Mərkəzi Bankin 
addımları 

 
Mərkəzi Bankdan gözləntiləri olan bankların fikrincə, faiz dərəcələrinin aşağı salınması üçün 

aşağıdakı addımların atılması vacibdir: 
 Valyuta məzənnələrinin sabitliyi təmin olunması; 
 Kredit və əmanətlərin faiz baryerlərinin nəzarətdə saxlanılması; 
 Əhalinin banklara olan etibarının artırılması istiqamətində ciddi tədbirlərin görülməsi; 
 Ölkə banklarının xarici banklar qarşısında nüfuzunun artırılması istiqamətində işlərin 
görülməsi; 

 Mərkəzləşdirilmiş kreditlərin payının artırılması; 
 Sığortalanan  əmanətlərin  illik  faiz  dərəcəsinin  yuxarı  həddinın  aşağı  salınması, 
sığortalanan əmanətin məbləğinin artırılması; 

 Öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat normalarının azaldılması; 
 Mərkəzləşdirilmiş  kredit  reyestrinin  təkmilləşdirilməsi,  serverin  gücləndirilməsi, 
reyestr işinin sürətləndirilməsi; 
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 Mərkəzi  Bankın  nəzdində  “valyuta  bazarı”nın  yaradılması  və  bankarın  az  xərcli 
fondlara çıxış imkanlarının olması 

 Mərkəzi Bankın discount rate vasitəsi ilə apardığı tənzimləmədən Bankların asılılığının 
aradan qaldırılması; 

 Bankların şəffaf inkişafına dair tədbirlərin görülməsi; 
 Uçot dərəcəsinin aşağı salınması; 
 Bankların güzəştli şərtlərlə resurslarla təmin edilməsi imkanlarının genişləndirilməsi; 
 Banklara aşağı faizlə uzunmüddətli investisiya edilməsi 

 
Təkliflər arasında Əmanətlərin Sığortalanması Fondu vasitəsilə sığortalanan əmanətlərin faiz 

dərəcəsinin yuxarı həddinin 12%‐dən 9‐10%‐ədək azaldılması təklif edilib.  
 

Bankın  kredit  faizlərinin  formalaşmasında  əsasən  hansı  amilləri  nəzərə  alması  ilə  bağlı 
suala sorğu  iştirakçıları cəlb olunmuş  resursların dəyərinə, depozit  faizlərinə və kredit bazarındakı 
vəziyyətə üstünlük verdiklərini bildiriblər. Rəyi soruşulanların 64,3%‐i kreditlər üzrə faiz dərəcələrini 
formalaşdıran  zamanı  cəlb  etdikləri  resursların  dəyərini  əsas  götürdüklərini  qeyd  ediblər.  9  bank 
(64,3%) əlavə olaraq əhalidən cəlb edilmiş depozitlərin faiz dərəcəsinin həddinin və kredit bazarında 
faiz dərəcələrinin mövcud həddinin nəzərə alındığını vurğulayıb. (Qrafik 6) 
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Qrafik 6. Banklar tərəfindən kredit faizlərinin formalaşmasında nəzərə alınan amillər 
 

 
Bankların 28,6%‐i faiz dərəcələrinin formalaşmasında ölkə üzrə orta illik inflyasiya 

səviyyəsinin də kənarda qalmadığını bildiriblər. Respondentlərin 14,3%‐i risk səviyyəsinə uyğun 
marja da tətbiq etdiklərini qeyd ediblər. (Qrafik 6) 
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Qrafik 7. Banklar tərəfindən kredit faizlərinin formalaşmasında nəzərə alınan amillərin sayı 
 
 
Bankların 7,1%‐i kredit faizlərini müəyyənləşdirərkən bu amillərin (Qrafik 7) hamısını, 21,4%‐

i isə cəmisi bir amili əsas götürür. Bundan başqa sorğu iştirakçılarının 42,9%‐i 2 amil, 28,6%‐i 3 amil 
əsasında kredit faizlərini müəyyənləşdirirlər.  

Sorğunun nəticələrinin  təhlilindən məlum olur ki, banklar  il ərzində kredit almaq məqsədilə 
edilmiş müraciətlərin  böyük  əksəriyyətini müsbət  cavablandırır. Orta  hesabla  bütün müraciətlərin  
65,5%‐i  kredit  almaq  imkanına  malik  olur.  Ancaq  ayrı‐ayrı  banklar  üzrə  bu  göstərici  fərqlidir. 
Respondentlər arasında müraciətləri müsbət cavablandıran banklar arasında ən aşağı göstərici 20%, 
ən yüksək göstərici isə 90%‐dir.  
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Qrafik 8. Müraciətlərin müsbət cavablandırma səviyyəsi 

 
Cavabların  nəticəsi  göstərir  ki,  respondentlərin  35,8%‐i  kredit  almaq  üçün  onlara müraciət 

edənlərin  61‐70%‐ni müsbət  cavablandırırlar. Bankların  7,1%‐i  11‐20%‐nə,  7,1%‐i  41‐50%‐nə,  7,1%‐i 
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51‐60%‐nə, 7,1%‐i 71‐80%‐nə müsbət cavab verir. Ən yüksək göstərici isə (81‐90%) bankların 14,3%‐i 
təminat  verir.  Respondent‐bankların  21,4%‐ni  müraciətlərin  neçə  faizi  müsbət  cavablandırdıqları 
məlumatları gizli saxlamağa üstünlük verərək sualı cavablandırmayıblar.  

Ümumilikdə götürdükdə sorğuda iştirak edən bankların 64,3%‐də müraciətlərin yarıdan çoxu 
müsbət cavablandırılır.  

 
Respondentlərin 85,7%‐i (12 bank) imtinanın səbəbini kredit almaq üçün müraciət edən şəxsin 

kredit  tarixçəsinin pis olması  ilə əlaqələndirib.  İmtinaya  ikinci  əsas səbəb kreditin qaytarılmasının 
şübhə doğurmasıdır. Respondentlərin 78,6%‐i və ya 11 bank bu səbəbi əsas gətirib. Kredit almaq üçün 
müraciətçinin əsaslandırmanı düzgün aparması vacib şərtdir. Bankların 64,3%‐nin cavablarına görə, 
əks  halda  kredit  verilməyəcək.  Bankların  yarısı  (7  bank)  bildirib  ki,  kreditin  yönəldilməsi  nəzərdə 
tutulan sahənin riskli olmasını müraciətçinin mənfi cavab alması ilə nəticələnə bilər. (Qrafik 9)  
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afik 9. Kredit verməkdən imtinanın səbəbləri 
 
 

Sorğunun nəticələrindən məlum olur ki, müraciətçinin bankın müştəri olmaması onun kredit 
alması  üçün  problem  yarada  bilməz.  Respondentlərin  heç  biri  bu  amili  imtinaya  səbəb  kimi 
göstərməyib.  

Cavab  variantlarında  ehtiyac  olduqda  əlavə  səbəbin  daxil  edilməsi  təklif  edilsə  də 
respondentlər imtina üçün əlavə səbəbə ehtiyac duymayıblar.  

 
Sorğunun  növbəti  sualı  bankların  hansı  sahələrə  kredit  ayırmağa  maraqlı  olmaları  ilə 

bağlıdır.  
Respondentlərin  85,7%‐i  (12  bank)  sənaye  və  istehsal  sahələrinə  kredit  ayırmağa  üstünlük 

verir.  Ticarət  və  xidmət  sahəsi  78,6%  resdpondenti  (12  bank) maraqlandırır.  Rəyi  soruşulanların 
42,9%‐i  (6  bank)  nəqliyyat  və  rabitə,  28,6%‐i  (4  bank)  kənd  təsərrüfatı  və  emal,  28,6%‐i  (4  bank)  
energetika,  kimya  və  təbii  ehtiyatlar  sahəsinə  kredit  vermək  istəyini  bildirib.  Ev  təsərrüfatlarına 
bankların 21,4%‐i  (3 bank) vəsait ayırmağa hazırdır. Əmlak və  inşaat sahəsinə az bank  (14,3%) pul 
verməyə maraqlıdır. Respondentlərin 14,3%‐i  isə digər sahələrə  (Avtokredit, gündəlik  tələbat,  retail 
yönümlü və  s) kredit ayırmağa üstünlük verir. 1 bank bu  tip məlumatları açıqlamamağa üstünlük 
verir. (Qrafik 10) 
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Qr
afik 10. Bankların kredit ayırmağa maraqlı olduqları sahələr 
 
 

1  bank  ancaq  bir  sahəni  sənaye  və  istehsal  sahəsini  kreditləşdirməkdə maraqlı  olduğunu 
bildirib.  Bankların  14,3%‐i  2  sferanı,  14,3%‐i  3  sferanı,  50%‐i  4  sferanı,  7,1%‐i  5  sferaya maliyyə 
ayırmaq arzularını bildiriblər.  

 
Sorğuda iştirak edən banklar əsasən əmlak və inşaat sahəsinə kredit ayırmaqda maraqlı deyil. 

Rəyi  soruşulanların  57,1%‐i  (8 bank) bu  sferanı maraq dairəsindən  çıxarıblar. Banklar üçün maraq 
dairəsindən  kənarda  olan  növbəti  sahələr  kənd  təsərrüfatı  və  emal  və  energetika,  kimya  və  təbii 
ehtiyatlar  olan  sahələridir.  Respondentlərin  28,7%‐i  belə  fikirləşir.  Bankların  14,3%‐i  ev 
təsərrüfatlarına  kredit  vermək  niyyətində  deyil.  İştirakçıların  7,1%‐i  qanunla  qadağan  olunan 
sahələrə vəsait ayırmaq istəmədiyi qeyd etsə də, 7,1%‐i isə ümumiyyətlə bu sualı cavablandırmayıb. 
(Qrafik 11) 
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afik 11. Bankların kredit ayırmağa maraqlı olmadıqları sahələr 
 

 
Bankların 6‐sı ancaq 1 sferanı, 4‐ü 2 sferanı, 3‐ü isə 3 sferanı maraq dairəsində çıxarıb.  
 

 
 

Sorğudan çıxan nəticələr 
 
Qeyd  etdiyimizi  kimi,  sorğunun  aparılması  prosesi  bir  daha  sübut  etdi  ki,  banklar 

məlumatları  açıqlamaqda  maraqlı  deyillər.  Hətta  açıqlanması  zərur  olan  məlumatları  banklar 
kommersiya  sirri  adı  altında  gizlədirlər.  Sorğu  blankı  göndərilən  25  bankdan  11‐nin məlumatları 
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açıqlamaqdan müxtəlif səbəblərdən imtina etməsi onların ictimaiyyətə açıq olmamasını göstərməklə 
yanaşı maliyyə hesabatlarının ürəkaçan olmaması barədə qənaətlər formalaşdırır.  

Sorğunu  cavablandırmış  bankların  bazar  payı  72,6%,  cəmi  depozitlərdə  payı  73,2%,  kredit 
qoyuluşunda  payı  isə  69,1%  təşkil  edir.  Bu  isə  həmin  bankların  cavabları  əsasında  ölkənin  bank 
sisteminin vəziyyəti barədə müəyyən nəticələr çıxarmağa əsas verir.  

Sorğunun təhlili aşağıdakı nəticələri üzə çıxarmağa əsas verir: 

o Depozitin  cəlb edilmə  faizləri ümumilikdə kredit  faizlərinə həlledici  təsir göstərir. 
Bankların  kredit  portfelinin  orta  hesabla  yarısı  əhalidən  cəlb  edilən  depozitlər  təşkil 
edir. Bəzi banklarda bu göstərici hətta 70%‐ə yaxınlaşır. Buna görə əhalidən cəlb edilən 
depozitlərin  faiz  dərəcəsi  ümumilikdə  bankların müştərilərə  verdiyi  kreditlərin  faiz 
dərəcəsinə ciddi təsir göstərir.   

o Dövlət  büdcəsində  güzəştli  şərtlərlə  verilən  kreditlərin  kredit  bazarına  təsir 
imkanları məhduddur. Dövlət büdcəsində güzəştli şərtlərlə verilən kreditlərin ümumi 
kredit  portfelində  payı  azdır.  Bazar  payı  60%,  kredit  qoyuluşunda  payı  57%  olan 
bankların  kredit  portfelində  dövlət  büdcəsində  ayrılan  və  güzəştli  şərtlərlə  verilməsi 
nəzərdə  tutulan  vəsaitlərin  (İpoteka  Fondunun,  Sahibkarlığa  Kömək  Milli  Fondun, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin 
vəsaitləri və s.) payı orta hesabla 6%‐dən çox deyil.  

o Mərkəzləşdirilmiş  kreditlərin  payı  azdır  və  əsasən  təmərküzləşib.  Sorğuda  iştirak 
edən  bankların  kredit  portfelinin  təxminən  8%‐ə  qədəri  Mərkəzi  Bank  tərəfindən 
verilmiş  mərkəzləşdirilmiş  kreditlərin  payına  düşür.  Bazar  payı  60%,  kredit 
qoyuluşunda payı 57% olan bankların kredit portfelində payı orta hesabla 18%‐ə çatır. 
Mərkəzləşdirilmiş kreditlərin böyük hissəsi  əsasən bir neçə bankın payına düşür. Bəzi 
banklarda bu göstərici  ‐ 2%‐dir. Bankların 38,5%‐i  isə ümumiyyətlə mərkəzləşdirilmiş 
kreditlərə ehtiyac görmür. 

o Bankların xarici bazarlara  çıxış  imkanları məhduddur və bu onların  səhmdalarının 
tərkibindən birbaşa asılıdır. Bankların xarici mənbələrdən vəsait cəlb etmək imkanları 
məhduddur və qeyri‐bərabərdir. Təhlil göstərir ki, sorğuda iştirak edən bankların kredit 
portfelində bu vəsaitlərin payı orta hesabla 11%‐ə yaxındır. Xarici kapitallı banklarda bu 
göstərici yüksək olsa da, tam yerli kapitallı banklarda bu ya cüzidir, ya da yoxdur. Yerli 
kapitallı  bankların  xarici  bazarlara  çıxış  imkanları məhdudur.  Respondent  bankların 
38,5%‐i isə bu mənbədən yararlanmır.  

o Bəzi banklar vəsait qıtlığını öz kapitalı hesabına aradan qaldırır. Bankların ən azı 1/3‐
i  kredit  portfelini  öz  kapitalı  hesabına  formalaşdırır.  Bu  banklarda  bank  kapitalının 
kredit portfelində payı 27%‐ çatır.   

o Ölkə üzrə kredit qoyuluşunda  faiz dərəcələrinin yüksək olması  fikrini banklar da 
etiraf  edir.  Sorğuda  iştirak  edən  bankların  böyük  əksəriyyəti  (85,7%‐i)  kreditlər  üzrə 
faiz dərəcələrinin yüksək olması fikri ilə razılaşdıqlarını bildiriblər.  

o Əhalidən cəlb edilən depozitlərin faiz dərəcələrinin yüksək olması kreditlər üzrə faiz 
dərəcəsini  artıran  əsas  amildir.  Sorğuda  iştirak  edən  bankların  böyük  əksəriyyəti  ‐ 
91,7%‐i kreditlər üzrə  faiz dərəcəsinin yüksək olmasının səbəbini  əhalidən cəlb edilən 
depozitlərin  faiz  dərəcələrinin  yüksək  olması  ilə  əlaqələndiriblər.  Bu  baxımdan 
bankların 92,9%‐i əhalidən cəlb edilən depozitlərin faiz dərəcələrinin aşağı salınmasını 
təklif ediblər. 



Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzi 65

o Kreditin  qaytarılmasında  risklərin  olması  kredit  faizlərinə  mənfi  təsir  göstərir. 
Banklar  kreditlərin  qaytarılma  risklərini  böyük  olduğunu  əsas  gətirərək  özlərini 
sığortalamaq üçün  faiz dərəcələrini artırırlar. Sorğuda  respondent bankların 75%‐i bu 
fikri təsdiq ediblər.  

o Bankların resursları kifayət qədər deyil. Respondentlərin ¼‐i bankların kifayət qədər 
resurslarının  olmamasını  faiz  dərəcəsinin  yüksək  olmasına  təsir  göstərən  səbəb  kimi 
göstəriblər.  Bir  o  qədər  bank  isə Mərkəzi  Bank  tərəfindən  verilən mərkəzləşdirilmiş 
kreditlərin həcminin azlığını önə çəkərək onun artırılmasını qeyd ediblər.  

o Bankların  xarici  bazarlara  çıxış  imkanları  artırılmalıdır.  Bankların  yarıdan  çoxu 
kreditlər üzrə  faiz dərəcələrini aşağı  salan  əsas amil kimi bankların xarici banklardan 
resurs cəlb etmək imkanlarının olmasını qeyd ediblər.   

o Bankların  kapitalı  artırılmalıdır.  Rəyi  soruşulan  bankların  təxminən  yarısı  kreditlər 
üzrə faiz dərəcələrini aşağı salan əsas amil kimi bankların kapitalının artırılmasını təklif 
edib.  

o Ölkənin  iqtisadi  vəziyyəti  kredit  faizlərinə  təsir  göstərir.  Bankların  bir  hissəsi 
kreditlər  üzrə  faiz  dərəcələrinin  aşağı  salınması  üçün  məhkəmə  sisteminin 
effektivliyinin  artırılmasının,  vergi  və  gömrük  sistemində  islahatların  aparılmasının, 
ölkədə iqtisadi aktivliyin artırılmasının zəruriliyini qeyd ediblər.  

o Mərkəzi Bank bir sıra addımlar atmalıdır. Bankların 64%‐dən çoxu kreditlər üzrə faiz 
dərəcələrini  aşağı  salınması  üçün  Mərkəzi  Bankın  bir  sıra  addımlar  atmasını,  o 
cümlədən   mərkəzləşdirilmiş kreditlərin payının artırılmasını, öhdəliklər üzrə məcburi 
ehtiyat  normalarının  azaldılmasını,  uçot  dərəcəsinin  aşağı  salınmasını,  valyuta 
məzənnələrinin sabitliyinin təmin olunmasını təklif ediblər.  

o Banklar  kredit  faizlərinin  formalaşmasında  resursların  dəyəri,  depozit  faizləri  və 
kredit bazarındakı  vəziyyəti  əsas  götürür.  Sorğu  iştirakçılarının yarıdan  çoxu kredit 
faizlərini  formalaşdırarkən  cəlb  olunmuş  resursların  dəyərini,  depozit  faizlərini  və 
kredit bazarındakı vəziyyəti əsas kimi götürdüklərini bildiriblər. 

o İnflyasiya səviyyəsinin kredit faizlərinin formalaşmasında rolu azdır. Sorğuda iştirak 
edən bankların ən çoxu 1/3‐i  kredit faizlərini formalaşdıran zamanı ölkə üzrə orta illik 
inflyasiya səviyyəsini nəzərəı aldıqlarını bildiriblər. 

o Kredit  almaq  istəyənlərin  əksəriyyəti  müsbət  cavab  alır.  Sorğunun  nəticələrinin 
təhlilindən  məlum  olur  ki,  banklar  il  ərzində  kredit  almaq  məqsədilə  edilmiş 
müraciətlərin 65,5%‐nə kredit verir. Bəzi banklarda bu göstərici hətta 90% təşkil edir.  

o Pis müştəri və yüksək risk kredit alınmasına ciddi problem yaradır. Respondentlərin 
85,7%‐i  imtinanın səbəbini kredit almaq üçün müraciət edən  şəxsin kredit  tarixçəsinin 
pis olması, 78,6%‐i isə kreditin qaytarılmasının şübhə doğurması ilə əlaqələndirib.  

o Banklar heç də bütün sahələrə kredit ayırmırlar. Sorğunun təhlili göstərdi ki, banklar 
əsasən  sənaye  və  istehsal,  ticarət  və  xidmət,  nəqliyyat  və  rabitə  sektorlarına  vəsait 
ayırmaqda maraqlıdırlar. Onların pul ayırmaq  istəmədikləri  sahə  əmlak və  inşaat dır. 
Sorğuda iştirak edən bankların yarıdan çoxu bu fikri bildiriblər.  
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Müxtəlif ölkələrin bank sistemləri 
 

BÖYÜK  BRITANIYA.  Böyük  Britaniyanın  maliyyə  institutları  iki  qrupa  bölünür: 
bank sektoru və bank olmayan maliyyə qurumları. Bank sektoru kommersiya banklarından 
(o  cümlədən  klirinq  bankları),  uçot  evlərindən,  ticarət  banklarından,  xarici  və  konsorsial 
banklardan  ibarətdir.  Bank  olmayan  maliyyə  qurumlarına  tikinti  cəmiyyətləri,  sığorta 
şirkətləri, investisiya şirkətləri, pensiya fondları, kredit ittifaqları daxildir.  

Britaniyada  mərkəzi bank funksiyasını 1694‐cü ildə yaradılmış İngiltərə Bankı həyata 
keçirir.  Mərkəzi  Bank  Maliyyə  Nazirliyinin  rəhbərliyi  altında  işləməsinə  baxmayaraq 
hökumətdən formal müstəqilliyə malikdir.   

Kommersiya  bankları  Britaniya  bank  sisteminin  ikinci  səviyyəsini  təşkil  edir.  Bu 
ölkədə kommersiya bankları bir‐birindən kəskin  fərqlənir. Bu banklar daha çox  ixtisaslaşıb 
və bu  ixtisaslaşmada  iki  tendensiya müşhidə edilir. Bir  tərəfdən  ixtisaslaşma bankların pul 
tələbindəki  və  təklifindəki  dəyişikliyə  uyğunlaşdırılması  ilə  bağlıdır.  Digər  tərəfdən  iri 
kommersiya  banklarının  və  əmanət  kassalarının  xaricdə  əməliyyatlarının  genişlənməsi 
tendensiyası mövcuddur.  

Kommersiya  bankları  əsasən  depozit  (pərakəndə  (retail  banks)  və  ya  baş  küçənin 
(high  street  banks)  bankları)  banklarından,  uçot  evlərindən,  xarici  banklardan  və  aksept 
evlərindən ibarətdir.   

İngiltərənin əsas depozit banklarına klirinq bankları aiddir. Bunlar klirinq öhdəliklərinə 
malik  ən  böyük  səhmdar  banklardır.  Klirinq  banklarının  başında  “böyük  altılıq”  (HSBC, 
Royal  Bank  of  Scotland,  Barclays, HBOS,  Lloyds  və  Standard  Chartered)  durur. Depozit 
banklarında aparılan əməliyyatların təxminən 90%‐i, Britaniya banklarında yatırılan sterlinq 
əmanətlərinin  yarısı  6  bankın  payına  düşür.  Depozit  bankların  digər  növü  maliyyə  evləri 
adlanan  qurumlardır.  Bu  evlər  istehlak  kreditləri  üzrə  ixtisaslaşıb.  Onların  aktiv 
əməliyyatlarının 2/3‐si möhlətli istehlak kreditlərinin payına düşür. Bu kreditlərin təxminən 
60%‐i  avtomobil  alışına  yönəldilir.  Hazırda  verilən  kreditin  minimal  məbləği  500  funt 
(təxminən 635 manat) təşkil edir. 

Uçot  evləri  London  bazarında  maliyyə  institutunun  xüsusi  növüdür.  Onlar 
qısamüddətli  kredit  əməliyyatları  ilə məşğul  olur,  kommersiya  bankları  ilə mərkəzi  bank 
arasında  vasitəçilik  edirlər.  Depozit  halında  vəsaiti  cəlb  edirlər  və  onları  qısamüddətli 
aktivlərə  (qısamüddətli xəzinə  istiqrazları  (T‐bills), kommersiya vekselləri  (commerial bills) 
və  birinci dərəcəli  fond  kağızları  (gift‐edged  securities,  gilts)  yönəldirlər. Uçot  evləri  eyni 
zamanda veksellerin alqı‐satqı bazarıdır.  

Aksept evləri  (ticarət bankları) aksept və ya zəmanətli veksel üzrə  ixtisaslaşıb. Onlar 
digər  bank  xidmətləri  də  göstərirlər:  qiymətli  kağızların  və  istiqrazların  buraxılışı  və 
yerləşdirilməsi; etibarnamə əsasında qiymətli kağızlar portfelinin idarə edilməsi. Tarixən bu 
banklar  xarici  ticarət  əməliyyatları  ilə məşğul  olan  ticarət  evlərindən  yaranıb  və Britaniya 
maliyyə  bazarında  əhəmiyyətli  nüfuza  malikdirlər.  Bu  qurumlar  hökumətə  özəlləşdirmə 
məsələləri, özəl şirkətlərə maliyyə məsələləri üzrə məsləhətlər verirlər. 

Konsorsial  banklar  (Consortia  Banks)  ən  azı  iki  ölkəni  təmsil  edən  və  heç  birinin 
nəzarət paketinə malik olmadığı bankların iştirak etdiyi institutdur.  Onlar hər şeydən əvvəl 
transmilli və multimilli sənaye konsernlərinin məxsus olduqları çoxmilli borcalanların xüsusi 
bankıdır. Bu bankların inkişafı xüsusilə avrobazarın güclənməsi ilə bağlıdır.  
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Xarici  banklar  İngiltərədə  balans  aktivlərinin  həcminə  görə  iri  bank  qrupuna 
aiddirlər,  ancaq  aktiv  şəkildə  fəaliyyət  göstərməsinə  rəqmən  Britaniya  bank  sisteminə 
birbaşa daxil deyillər. 

Britaniyanın bank sektorunda 415 bank var. Onların 102‐si Böyük Britaniyanın, 106‐sı 
Avrozona  ölkələrinin,  61‐i ABŞ‐ın,  17‐si Yaponiyanın,  129‐u  isə digər,  o  cümlədən  inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin banklarıdır. Britaniyada bank kapitalının təmərküzləşməsi səviyyəsi 
həmişə yüksək olub. Beynəlxalq kreditləşmənin təxminən 20%‐i London banklarının payına 
düşür. Dünyanın sığorta bazarının 1/5‐i Böyük Britaniyada cəmləşib.  

 
ALMANIYA.  Dünyada  ən  sabit  və  təşkilatlanmış  sistemlərdən  olan  Almaniyanın 

bank  sistemi  3  səviyyədən  ibarətdir:  Almaniya  Federal  Bankı  (Deutsche  Bundesbank), 
universal banklar, ixtisaslaşmış banklar  

Almaniyanın bank sistemini 3,4 min kommersiya maliyyə‐kredit institutu və Mərkəzi 
bank  təşkil  edir.  Kredit  təşkilatları  universal  və  ixtisaslaşmış  banklara,  hüquqi  formasına 
görə isə, özəl, ictimai‐hüquqi və kooperativ qurumlara bölünür. Özəl bankların məqsədi gəlir 
götürmək  olduğu  halda  kooperativ  banklar  üzvlərinin  sayının  artırılmasına  üstünlük 
verirlər.  İctimai‐hüquqi kredit  təşkilatları ölkə daxilində və xaricində geniş  filial şəbəkəsinə 
malikdirlər. Bu təşkilatlara əmanət kassaları və torpaq bankları daxildir.  Hazırda ölkədə 20 
minə qədər filial şəbəkəsini özündə birləşdirən 500‐dən çox əmanət kassası fəaliyyət göstərir. 
Onların  demək  olar  ki,  hamısı  bələdiyyə  müəssisəsidir.  Bu  baxımdan  onların  sahibi  və 
əmanətlərin qorunmasının zəmanətçisi rolunda şəhər və əyalətlər çıxış edir. Kassaların əsas 
vəzifəsi  öz  ərazilərində  yaşayan  əhaliyə  yığımların  qorunması  üzrə  müəyyən  xidmətləri 
göstərmək və yerli depozitlər hesabına əhalinin kreditə olan təlabatını ödəməkdir.   

Deutsche  Bundesbank  – Almaniya  Federal  Bankı  1957‐ci  ildə  yaradılıb  və mərkəzi 
bankın  səlahiyyətlərinin  yerinə  yetirir.  Ölkənin  universal  və  ixtisaslaşmış  bankları  ona 
tabedir. Deutsche Bundesbank Avropa Mərkəzi Banklar Sisteminə (AMBS) daxildir. 

Universal banklara kommersiya bankları, özəl banklar,  əyalət bankları, qrossbanklar 
daxildir.  Bu  bankların  yaradılması  onunla  izah  olunur  ki,  Almaniya  sənayenin  inkişafı 
dövründə  kifayət  qədər  kapitala malik  olmayıb  və  bu,  böyük  həcmdə  bank  kreditlərinin 
istifadəsini  zəruri  edib.  Universal  bank  sisteminin  anqlo‐sakson  banksistemində  əsas 
üstünlüyü  effektiv diversifikasiya bazasında daha yüksək  sabitliklə  seçilir. Almaniyada  45 
min  filialı özündə birləşdirən  4000‐dən  çox kredit  təşkilatı  fəaliyyət göstərir. Hər bir bank 
bölməsi  təxminən  1600 müştəriyə  xidmət  göstərir.  Almaniya  dünyada  ən  sıx  bank  filialı 
şəbəkəsi olan ölkələrdən hesab olunur.  

Universal banklara 3 əsas qrup ‐ 350‐yə qədər kommersiya bankı, 700‐dən çox ictimai‐
hüquqi kredit təşkilatı və 3000‐ə qədər kooperativ bank daxildir. 

İxtisaslaşmış  banklara  ixtisaslaşmış  dövlət  bankları,  əmanət  kassaları,  kooperativ 
banklar,  ipoteka  bankları,  kredit  cəmiyyətləri  aiddir.    Almaniyada  kredit  təşkilatlarının 
dövriyələrinin 25%‐i bu bankların payına düşür.  

 
FRANSA. Fransanın bank sisteminə Fransa Bankı, depozit bankları,  işgüzar banklar, 

ortamüddətli və uzunmüddətli kredit bankları daxildir.   
Fransa  bankı  (Bank  de  Frans)  ölkənin mərkəzi  bankıdır  və  1840‐ci  ildən  fəaliyyət 

göstərir.  Fransa  Bankının    ölkədə  211  filialı  mövcuddur.  Fransa  Bankı  Avropa  Mərkəzi 
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Bankının  (AMB)  ilkin  kapitalında  Almaniyadan  sonra  ikinci  ən  böyük  paya  (16,87%) 
malikdir.  Bu  pay  Fransaya  avrozonanın  valyuta  siyasəti  ilə  bağlı  qərar  qəbulunda 
əhəmiyyətli təsir imkanı verir.  

Depozit  bankları  tələb  olunanadək  əmanətləri  və  2  il müddətindən  çox  olmamaqla 
təcili  depozitləri  qəbul  edir.  Depozit  bankların  digər  müəssisələrin  kapitalında  iştirakı 
məhdudlaşdırılaraq 20%‐lik hədd müəyyənləşdirilib. Bu bankların cəlb etdikləri depozitlərin 
müddəti 2 ildən, verilmiş kreditlərin müddəti isə 5 ildən çox ola bilməz. 

İşgüzar banklar –  investisiya bank  firmaları kimi qeydiyyatdan keçiblər və müvafiq 
tənzimləmələrə  tabedirlər.  İnvestisiya bank  funksiyasından  (qiymətli kağızların alınması və 
satışı) başqa işgüzar banklar daimi investisiyanı (müəssisələrin kapitalında  iştirak etmək və 
onları idarə etmək) həyata keçirirlər.  Fransada 25 işgüzar bankı fəaliyyət göstərir.  

Ortamüddətli və uzunmüddətli kredit bankları – depozit bankları ilə işgüzar banklar 
arasında aralıq rolunu oynayır. Onların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qanunvericiliyə görə, 
bu banklar 2  ildən az   müddətə depozit qəbul edə bilməzlər və 2  ildən az   müddətə kredit 
verə bilməzlər . Ölkənin banksistemində onların payı və sayı azdır.  

Fransa dünyada bank şəbəkəsi sıx olan ölkələrdəndir. Əhalinin hər 1 milyon nəfərinə 
439  bank  şöbəsi  düşür.  ABŞ,  Böyük  Britaniya  və  Niderlandda  bu  göstərici  310‐320‐yə 
bərabərdir. Ümumilikdə ölkədə 26 min bank şöbəsi fəaliyyəti göstərir.  

 
İTALIYA. İtaliya bank sistemi iki pilləlidir. Birinci pilləyə Kreditlər və Əmanətlər üzrə 

Nazirliklərarası Komitə və mərkəzi bank funksiyasını daşıyan  İtaliya Bankı daxildir.    İkinci 
səviyyəyə kommersiya bankları və ixtisaslaşmış kredit təşkilatları aiddirlər.  

İtaliyanın  bank  sistemində  dövlətin  payı  kifayət  qədərdir.  Depozitlərin  35%‐i, 
kreditlərin 35%‐i, bank sektorunda çalışanların 40%‐i bu bankların payına düşür. Banklar və 
kredit təşkilatları qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli kredit institutlarına bölünür. 
Qısamüddətli  kredit  institutlarına  6  qrup  daxildir:  dövlət  kredit  təşkilatları;  əsasən  iri 
şirkətləri maliyyələşdirən kommersiya bankları; geniş bank xidmətləri göstərən milli maraq 
bankları; qeyri‐dövlət kommersiya bankları;  əmanət kassaları;  sənətkar və kənd  təsərrüfatı 
institutları, xalq və kooperativ banklar; ixtisaslaşmış kredit institutları  

Orta və uzunmüddətli kredit institutlarına dar ixtisaslaşma (sənaye, kənd təsərrüfatı, 
ipoteka kreditləşməsi, kiçik və orta sahibkarlığın kreditləşməsi) xasdır.   

Mərkəzi bank olan İtaliya Bankı 1893‐cü ildə yaradılıb və 1926‐cı ildən ölkədə yeganə 
emissiya  mərkəzi  hesab  olunur.    Bank  pul‐kredit  sferasında  icraçı  hakimiyyət  rolunu 
oynayır.  İtaliya  Bankı  inzibati  olaraq  Xəzinədarlığa  tabedir,  kredit  siyasəti  sahəsində 
Kreditlər və Əmanətlər üzrə Nazirliklərarası Komitənin tövsiyələrini yerin yetirir.  

1947‐ci ildə yaradılmış Kreditlər və Əmanətlər üzrə Nazirliklərarası Komitə İtaliyanın 
kredit sisteminin ali orqanıdır və “kiçik hökumət” rolunu oynayır. Komitənin  funksiyasına 
ölkənin  kredit  sisteminin  normal  fəaliyyətini  təmin  etmək,  kredit  siyasətinin  əsas 
istiqamətlərinin  işləmək,  İtaliya  Bankının  fəaliyyətinə  nəzarət  və  onun  fəaliyyəti  üçün 
tövsiyələr verməkdir. ,  

İtaliyanın  kommersiya  bankları  qısamüddətli  kredit  institutları  qrupuna  daxildir. 
Qanunvericiliyə  görə,  bu  qurumların  18  aydan  yuxarı  müddətə  kredit  vermək  hüququ 
yoxdur.  Ancaq  uzun  və  ortamüddətli  kredit  banklarının  vasitəçiliyi  ilə  qanunvericiliyin 
tələblərindən  yayınırlar  və  praktiki  olaraq  istənilən müddətə  kredit  verə  bilirlər. Hazırda 
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kommersiya banklarının  3 növü  – daşınar  əmlak,  investisiya və depozit bankları  fəaliyyət 
göstərir.  Depozit  bankları  5  kateqoriyaya  (ən  iri,  orta,  xırda,  ən  xırda)  bölünür  və  bank 
sistemində depozitlərin 11%‐i, kreditlərin 12,1%‐i onların payına düşür. İnvestisiya bankları 
dövlət  və  yarımdövlət  olmaqla  sənaye,  kiçik  və  orta  firmaların  ortamüddətli  və 
uzunmüddətli keditləşməsini həyata keçirir.   

İxtisaslaşmış  banklar  arasında  xalq  bankları  (banco  popular)  qrupu  üstünlük  təşkil 
edir. Sənətkarlar və kənd təsərrüfatı  işçiləri bu bankların müştərisi rolunda çıxış edirlər. Bu 
banklar  qarşılıqlıq  və  kooperativ  kredit  şəbəkəsi  yaradırlar.  Xalq  banklarının  sayının 
çoxluğuna  (129)  baxmayaraq  onların  rolu  bir  o  qədər  də  çox deyil. Onların  əsas  rəqibləri  
kənd təsərrüfatı müştərilərinin böyük etimadını qazanan əmanət kassalarıdır.    

 
AVSTRİYA. Avstriyanın bank sisteminə Mərkəzi bankla yanaşı ixtisaslaşmış banklar, 

əmanət bankları, regional banklar, kənd  təsərrüfatının  ipoteka bankları, kənd  təsərrüfatının 
kredit kooperativləri, sənaye kredit kooperativləri, tikinti cəmiyyətləri daxildir. 

Ölkənin  əsas  bankı  olan  Avstriya  Milli  Bankı  (Oesterreichische  Nationalbank) 
səhmdar  cəmiyyətidir.  Səhmlərinin  50%‐i  dövlətə  məxsusdur.  Qalan  səhmləri  banklara, 
sığorta  şirkətlərinə,  kooperativlərə,  ölkə  rezidentləri  olan  digər  fiziki  və  hüquqi  şəxslərə 
məxsusdur.   

Ölkənin  ən  böyük  bankı  1991‐ci  ildə  iki  böyük  yerli  bankın  –  “Lendebank”  və 
“Sentralşparkasse”  banklarının  birləşməsi  nəsticəsində  yaranmış  Avstriya  Bankıdır  (Bank 
Austria). 1997‐ci ildə daha bir aparıcı bankla – Creditanstalt bankı ilə birləşərək Bank Austria 
Creditanstalt  adlana  bank  hazırda  bazarın  20%‐nə  nəzarət  edir.  Əsas  fəaliyyət  sferasını 
sənayenin  (orta  və  kiçik  firmalar da daxil  olmaqla)  və  xarici  ticarətin maliyyələşdirilməsi, 
beynəlxalq kredit və hesablaşma əməliyyatları, qiymətli kağızlarla əməliyyatlar təşkil edir.  

Avstriyada  xarici  kapitallı  38  bank  və  xarici  kredit  institutlarının  37  filialı  fəaliyyət 
göstərir. Adi universal  banklarla  yanaşı  ölkədə  əmanət  banklarının  şəbəkəsi  (Sparkassen), 
ticarət sektoruna (Volksbanken) və kənd təsərrüfatı istehsalçılarına (Raiffeisenkassen) xidmət 
göstərən  kredit  kooperativləri mövcuddur. Bu  kredit  institutları  lokal  səviyyədə  işləyirlər, 
onların  Vyana  yerləşən  baş  idarələri  isə  klirinq  evləri  funksiyasını  yerinə  yetirir. 
Ümumifederal banklardan fərqli olaraq regional banklar öz fəaliyyətlərini şəhər və ya ərazi 
çərçivəsində  məhdudlaşdırılar.  Əmanət  bankları  əsasən  icmalara  məxsusdur.  Onların 
fəaliyyəti  icma  ərazisinin  sərhədləri  ilə  məhdudlaşır.  Əmanət  bankları  ölkənin  bank 
sektorunda  səhmdar banklarında  sonra  ikinci  ən böyük paya malikdirlər. Kənd  təsərrüfatı 
kredit  bankları  ixtisaslaşmış  institutdur.  Bu  banklar  krediti  torpaqlara,  hər  şeydən  əvvəl 
icmaya  verirlər.  Kreditlər  kənd  təsərrüfatı  və  meşə  təsərrüfatının  inkişafına  və  xarici 
turizmin  inkişafına  verilir.  Kənd  təsərrüfatı  və  sənaye  kredit  kooperativləri  də  bank 
sektorunda vacib rol oynayırlar. Bu kooperativlər böyük filial şəbəkəsinə malikdirlər. Kənd 
təsərrüfatının  kredit  kooperativləri  praktiki  olaraq  bütün  bank  əməliyyatlarını  aparırlar, 
ancaq  krediti  yalnız  öz  üzvlərinə  verirlər.  Sənaye  kooperativləri  də  sənətkarlıq  və  kiçik 
sənaye müəssisələrinin maliyyələşdirərkən oxşar addımı atırlar.  

 
ABŞ. ABŞ‐ın bank  sistemi Federal Rezerv Sistemi, kommersiya bankları,  investisiya 

bankları, əmanət bankları, borc‐əmanət assosiasiyalarından ibarətdir.  
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Federal Rezerv Sistemi ölkənin mərkəzi bank funksiyasını yerinə yetirir və ölkənin iri 
şəhərlərində 12 Federal Ehtiyat Bankı fəaliyyət göstərir.  

Kommersiya  bankları  ABŞ‐ın maliyyə  bazarlarında  aparıcı  yeri  tuturlar  və  ən  çox 
bank  qrupudur.  Onların  əsasən  2  növü  var:  çoxsaylı  filialları  və  bölmələri  olan  banklar 
(Branch  Banks)  və  filial  şəbəkəsi  olmayan,  zəif  inkişaf  edən  banklar  (Unit  Banks). 
Kommersiya  bankları  mahiyyətcə  depozit  banklarıdır,  onlar  həmçinin  ticarəti,  trast 
xidmətlərini və s. qısamüddətli maliyyələşmə ilə təmin edirlər.  

İnvestisiya  bankları  əsasən  kiçik  əmanətçilərə  xidmət  göstərir,  sərfəli  kapital 
qoyuluşu,  birləşmə  məsələləri  üzrə  məsləhətlər  verirlər,  qiymətli  kağız  əməliyyatlarını 
(qiymətli  kağız  emissiyasına  zəmanət  və  qiymətli  kağızların  şirkətlərdə  yerləşdirilməsi) 
həyata keçirirlər .  

Əmanət  institutları.  Bunlara  əmanət  bankları,  borc‐əmanət  assosiasiyaları,  kredit 
ittifaqları daxildir. Əmanət bankları bir sıra xüsusiyyətlərə malikdirlər: onların yaradılmasına 
ştat səviyyəsinə icazə verilir; kooperativ xarakter daşıyır; əmanət yığımı forması və daşınmaz 
əmlak  müqavilələrinin  maliyyələşməsi  üzrə  ixtisaslaşıblar;  geniş  kapital  qoyuluşu 
imkanlarına  malikdirlər.  Borc‐əmanət  assosiasiyaları  fəaliyyətlərini  ya  federal,  ya  da  ştat 
səviyyəsində  qururlar.  Birincidə  kooperativ  əsaslarda,  ikincidə  hətta  səhmdar  şəklində 
təşkilatlanırlar. Əsasən ipoteka kreditləri verirlər.  

 
YAPONIYA. Yaponiyanın  bank  sistemi  2  həlqədən  ibarətdir.  Birinci  həlqə mərkəzi 

bankdan, ikinci həlqə kommersiya banklarından ibarətdir.  
1882‐ci  ildə  yaradılmış  Yaponiya  Bankı  mərkəzi  bank  funksiyasını  yerinə  yetirir. 

İnflyasiyanı  cilovlamaq  məqsədilə  30  il  müddətinə  yaradılmış  Bankın  fəaliyyət  müddəti 
sonradan  daha  30  il  uzadılıb.  Nəhayət  1942‐ci  ildə  fəaliyyət müddətinə  qoyulmuş  hədd 
götürüldükdən sonra hökumətin nəzarətinə verilir. Yaponiya Bankı status etibarilə  inzibati 
deyil, səhmdar şirkətidir. Onun kapitalının 55%‐i hökumətə, 45%‐i isə maliyyə institutlarına, 
sığorta  şirkətlərinə  və  digər  özəl  səhmdarlara məxsusdur.  Bankın  səhmdarlarına  illik  4% 
həcmində  dividend  verilir.  Gəlirlərin  həcmindən  asılı  olaraq  bu  hədd  hətta  5%‐ə  qədər 
artırıla bilər. Yerdə qalan gəlirlər dövlər büdcəsinə ötürülür.  

Mərkəzi bankın  əsas  funksiyası  əskinazların buraxılışı, pul‐kredit  siyasətinin həyata 
keçirilməsi, maliyyə  institutlarının  fəaliyyətinə  nəzarət,  kommersiya  bankları  ilə  qarşılıqlı 
hesablaşmalar aparmaq və s. daxildir.  

Kommersiya  bankları  qrupuna  ‐  şəhər  bankları,  regional  banklar,  trast  bankları, 
uzunmüddətli kreditləşmə bankları, Yaponiya banklarının  iştirakçısı olduğu xarici banklar 
daxildir. Şəhər bankları Yaponiyanın maliyyə institutlarının əsasını təşkil edir. Bu qurumların 
təsiri  bütün  ölkəni  əhatə  edir.  Şəhər  banklarının  fəaliyyət  sahəsinə  iri  müəssisələrin 
maliyyələşməsi daxildir. Regional (prefektural) banklar da az əhəmiyyətli deyillər. Bu bankların 
fəaliyyəti konkret iqtisadi rayonu – bir və ya bir neçə qonşu prefekturları və orada yerləşən 
müəssisələri əhatə edir. Xarici banklar və onların filialları ölkədə digər kommersiya bankları 
kimi  fəaliyyət  göstərirlər.  Onların  faəliyyət  sferasına  əsasən  xarici  kapitallı  və  ya  xarici 
iqtisadiyyatla əlaqəsi olan müəssisələrə xidmət göstərmək daxildir. Ölkədə hazırda 87 xarici 
bank filialı işləyir və onların kapitalının ölkə üzrə bankların cəmi kapitalında payı 0,6%‐dir.  
Yaponiyada  bütün  klassik  bank  xidmətlərinin  göstərən  qurumlarla  yanaşı  ixtisaslaşmış 
maliyyə institutları da mövcuddur. Uzunmüddətli kreditləşmə bankları adlanan bu qurumların 
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məqsədi  kiçik  və  orta  sahibkarlıq  müəssisələrini  uzunmüddətli  kreditləşmə  ilə  təmin 
etməkdir. Bunlarla yanaşı Yaponiyada kiçik biznesin ümumi banklar, kredit assosiasiyaları 
və  kredit  kooperativləri  kimi  kredit  təşkilatları  fəaliyyət  göstərir.  Trast  bankları 
qanunvericiliyə görə, adi banklar kimi  fəaliyyət göstərə bilərlər, ancaq onlara münasibətdə 
müəyyən  inzibati  siyasət  yürüdülür  ki,  adi  və  trast  hesabların  nisbəti  saxlansın.  Trast 
bankları uzunmüddətli maliyyələşmə  funksiyasını yerinə yetirən və maliyyə  idarəçiliyi  ilə 
məşğul olan banklardan ibarətdir.  

Yaponiyada  əhalinin  kiçik  həcmli  əmanətlərini  cəlb  edən  poçt‐əmanət  kassaları  da 
fəaliyyət  göstərir.  İri  şəhər  və  digər  banklar  da  bu  funksiyanı  yerinə  yetirir. Ancaq  özəl 
banklarla  müqayisədə  kassalar  fərdi  müştərilərə  daha  geniş  xidmət  göstərə  bilir,  kredit 
almaq və ya depozit yatırmaq istəyən şəxslər üçün daha əlverişli şərtlər təklif edilir. 

 
NORVEÇ. Norveçdə bank  sistemi  3 qrupdan  ibarətdir. Birinci qrupu mərkəzi bank 

funksiyasını yerinə yetirən Norveç Bankı  (Norges Bank)  təmsil edir.  İkinci qrupu  səhmdar 
cəmiyyətləri  olan  və  əsas  məqsədləri  hüquqi  şəxslərə  kredit  vermək  olan  kommersiya 
banklarıdır. Fiziki və hüquqi şəxslərin depozitlərini toplayan və borc verən əmanət bankları 
isə üçüncü qrupa daxildir. 

Bundan  başqa Norveçdə  ixtisaslaşmış dövlət  bankları  fəaliyyət  göstərir. Bu  banklar 
(məsələn,  “Norges  Kommunalbank”)  yerli  və  vilayət  özünüidarənin  xətti  ilə  layihələrin 
maliyyələşməsinə  kredit  ayırır.  Banklardan  savayı  kredit,  maliyyə,  sığorta  şirkətləri,  o 
cümlədən ixtisaslaşmış fondlar da ölkənin maliyyə sisteminə aiddir. Ölkədə 3 iri kommunal 
bank mövcuddur: “DennoşkeBank”, “Kreditkassen” və “Fokus Bank” 

“Eksportfinans”  şirkəti  ölkənin  maliyyə  sistemində  xüsusi  rolu  tutur.  Mahiyyətcə 
ixtisaslaşmış bank olan bu şirkət Norveçin kapitaltutumlu mallarının, xidmətlərinin ixracı ilə 
bağlı ortamüddətli və uzunmüddətli kreditlər, o cümlədən Norveç şirkətlərinə kredit verir.  

Maliyyə  sistemində  Dövlət  Regional  İqtisadi  İnkişaf  Fondunun  çəkisi  xüsusilə 
fərqlənir.  Fondun  əsas  vəzifəsi  ölkənin Mərkəzdən  uzaqdan  yerləşən  regionunda Norveç 
şirkətləri üçün rentabelli fəaliyyət yaratmaq məqsədilə güzəştli şərtlərlə kredit verir.  

 
İSVEÇ.  İsveçin  pul‐kredit  sisteminin  başında  dünyanın  ən  qocaman  bankı  olan 

Riksbank  durur.   Mərkəzi  bankın  səlahiyyətlərini  daşıyan  bu  bank  1668‐ci  ildə  yaradılıb. 
Ölkənin  bank  sisteminin  digər  vacib  həlqəsini Dövlət  Borcuna  Xidmət  üzrə  İdarə  (DBXİ) 
təşkil  edir. DBXİ‐nin  əsas  funksiyasını dövlət borclarının alınması, dövlət borcuna xidmət, 
dövlət zəmanətinin verilməsi təşkil edir. İdarə həmçinin dövlət qurumlarının “daxili bankı” 
və “dövlət kassasını” saxlamaq funksiyasını da daşıyır.  

İsveçin kredit bazarı ümumilikdə 196 maliyyə  institutundan  təmsil olunub. Bunların 
20‐si  səhmdar  cəmiyyəti,  87‐si  əmanət  bankları,  73‐ü  kredit  firmaları,  17‐si  isə  xarici 
bankların və kredit institutların filiallarıdır.  

Səhmdar  bankları  tam  xidmət  spektri  və  ixtisaslaşmış  banklardan  ibarətdir.  Tam 
xidmət spektri bankları ölkənin bütün ərazilərini əhatə edən filial şəbəkəsinə məxsusdurlar və 
bütün  bank  xidmətləri  göstərirlər.  İxtisaslaşmış  səhmdar  bankları  bir  qayda  olaraq,  bir  baş 
kontordan ibarət olurlar. Bu banklar xidməti isə adətən telefon vasitəsilə göstərirlər.  

Əmanət bankları coğrafi baxımdan məhdud ərazi çərçivəsində, xüsusilə də bir və ya 
bir neçə kommun daxilində fəaliyyət göstərirlər. Əsas etibarilə onların fəaliyyəti özəl mənzil 
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tikintisinin kreditləşməsinə yönəldilib. Kreditlərin həcminə görə  ipoteka institutları hökmran 
mövqeyə  malikdirlər.  Onların  əksəriyyəti  ana  şirkəti  bank  olan  maliyyə  konsernlərinin 
strukturlarına daxildirlər. Dövlət  İpoteka Bankı ölkənin  ən böyük  ipoteka  institutu və qeyri‐
dövlət maliyyə institutlarının istiqrazlarının əsas emitentlərindən biridir.  

 
LATVIYA.  Baltik  ölkəsinin  bank  sektorunun  mülkiyyət  strukturunu 

qiymətləndirərkən  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  7  Latviya  bankının  kapitalının  50%‐dən  çox 
hissəsi alman və skandinav bank qruplarına məxsusdur.  

1922‐ci ildə yaradılmış Latviya Mərkəzi Bankı ölkənin bank sisteminin başında durur.  
Ölkədə yeganə dövlət kredit təşkilatı İpoteka və Torpaq Bankıdır (Mortage and Land 

Bank)  və hökumət onun bazasında İnkişaf Bankı yaratmağı planlaşdırır.  
Latviya bankları daha çox xarici kapital cəlb etməyə üstünlük verirlər və onlar daim 

xarici maliyyə qrupları arasında strateji investor axtarışındadır. Bankların maliyyə mənbələri 
onların mülkiyyət  formasından  asılı  olaraq dəyişir. Xarici  kapitallı  kredit  təşkilatları üçün 
mənbə rolunu iştirakçı qurumun baş ofis oynayır. Bu vəsaitlər bir qayda olaraq yerli maliyyə 
mənbələrindən  ucuz  başa  gəlir.  Çünki  yerli  bankların  əsas maliyyə mənbələrini müştəri 
depozitləri təşkil edir. Ölkənin ipoteka bazarının əsas oyunçuları skandinaviya banklarıdır.  

 
LİTVA.  Litvanın  bank  sistemi  ikisəviyyəlidir.  Birinci  səviyyəni  dövlətə  məxsus 

Mərkəzi  Bank  təşkil  edir.  İkinci  pillədə  20‐dən  çox  kommersiya  və  ixtisaslaşmış  banklar 
fəaliyyət göstərirlər.  

Mərkəzi Bank 3 iri banka (Əmanət, Dövlət Kommersiya və Kənd Təsərrüfatı) söykənir. 
1998‐ci ildə aparılmış bank islahatları Dövlət Kommersiya Bankının ləğv edilərək aktivlərinin 
Əmanət Bankına verilməsini və Kənd Təsərrüfatı Bankının özəlləşdirilməsini nəzərdə tutub. 
Dövlətin  səhm  paketinin  bir  hissəsi  strateji  investorlaa  verildikdən  sonra  kommersiya 
bankları sektorunda dövlətin payı 35%‐ə qədər azaldılıb. 

Hazırda bank  sektorunun məcmu kapitalında xarici kapitalın payı 90%‐ə yaxınlaşır. 
Ölkədə  9  kommersiya  bankı,  4  xarici  bank  filialı,  4  xarici  bank  nümayəndəliyi  mərkəzi 
bankın lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir. Bundan başqa 66 kredit ittifaqı və Avropa Birliyinin 
124 bankı filial və bölmə açmadan Litva ərazisində transsərhəd bank xidməti göstərir. 

 
 ESTONİYA.  Estoniyanın  bank  sistemi  Mərkəzi  Bank  və  kommersiya  bankları 

şəbəkəsindən ibarətdir.  
Mərkəzi  Bank  1919‐cu  ildə  yaradılıb.  2004‐cü  ildən  Avropa  Mərkəzi  Banklar 

Sisteminin  üzvüdür.  Əsas  funksiyası  valyuta  siyasətinin müstəqilliyini  təmin  etmək,  pul‐
kredit  və  maliyyə  sabitliyini  dəstəkləmək,  ümumi  və  vahid  valyuta  siyasətini  inkişaf 
etdirməkdir.  

Kommersiya bankları.  Estoniyada 6 yerli kommersiya bankı, 3 xarici bank filialı və 6 
xarici  bank  nümayəndəliyi  fəaliyyət  göstərir.  Bank  sektorunun  təxminən  85%‐i  2  İsveç 
bankının payına düşür.  
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