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Azərbaycan mikromaliyyə
sektorunda Sosial Fəaliyyətin
İdarə olunması üzrə ölkə hesabatı
Azərbaycan Mikro-maliyyə Assosiasiyası
Bu hesabat Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının üzv
təşkilatlarının əsas əməliyyat və strateji sahələrində ehtiva edilən
Sosial Fəaliyyətin İdarəolunması təcrübələrini əhatə edir. Bu
hesabat üzv təşkilatlar tərəfindən Sosial Fəaliyyət İndikatorları4 (SPİ4) 1 aləti üzrə özünü qiymətləndirmə əsasında toplanmış
(və AMFA tərəfindən yoxlanılmış) 2 məlumatlara əsaslanır, bu
sahədə olan çətinliklər və uğurları təsvir edir. Hesabat Ford
Fondu və Mikromaliyyə Mərkəzi 3 tərəfindən maliyyələşdirilən
Sosial Fəaliyyət Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmışdır.

1

Sosial Fəaliyyət İndikatorları (SPİ4) CERİSE tərəfindən hazırlanmış hesabat alətidir və 2016-ci ildə yenilənərək 4-cü versiyada
buraxılmışdır.
2
Məlumatın toplanması və verifikasiyası prosesi 2016-ci ilin Aprel – Avqust aylarında aparılmışdır.
3
SP Fond haqqında əlavə məlumat üçün www.mfc.org.pl səhifəsinə baxın. Sosial Fəaliyyət üzrə İşçi Qrup (SPTF) haqqında əlavə məlumat
üçün zəhmət olmasa www.sptf.info səhifəsinə baxın

Azərbaycan mikromaliyyə sektorunda sosial fəaliyyətin 2016
idarə edilməsi
Xülasə
Uzun müddətli və yüksək surətli inkişaf dövründən sonra, Azərbaycan Mikromaliyyə Sektoru
2015-ci ildən başlayaraq çətinliklər dövrünə qədəm qoymuş oldu. AMFA üzvləri hazırda 66
filial şəbəkəsinin 535 milyon ABŞ dolları aktiv portfeli ilə 600,000 kiçik sahibkara xidmət
edir 4. Maliyyə çətinlikləri dövrü sektor tənzimləyicilərini və AMFA üzv təşkilatlarını
maliyyə xidməti istehlakçılarının mühafizəsi, müştəri etibarının, maliyyə savadlılığının,
müştəri loyallığının artırılması və uzun müddətli yığım və investisiyaların təşviq edilərək
genişləndirilməsi sahəsində mütərəqqi sektor islahatlarının aparılmasına sövq etmiş oldu.
Hal-hazırda isə AMFA üzvlərinə maliyyə əhatəliliyini artırması üçün innovativ xidmətlər və
məhsulların təqdim edilməsi üzrə yeni bir mərhələyə keçməyə imkan verəcək Maliyyə
İnklüzivliyi üzrə Milli Strategiya hazırlanır.

Nailiyyətlər
•

•

Sektor müştəri mühafizəsi mahiyyətinin tam qavranılmasına və onun maliyyə
təşkilatlarının əsas fəaliyyətlərinə inteqrasiya edilməsinə nail olmuşdur. Əksər AMFA
üzvləri SMART Müştəri mühafizəsi qiymətləndirmələrindən keçmiş, daxili sistem və
proseslərini müştəri mühafizəsi standartlarına tam uyğunlaşdırılması məqsədilə
təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra təşəbbüslərə qoşulmuşdur.
Xarici valyuta dəyişkənlikləri səbəbindən yaranmış
SFİ-nin təkmilləşdirilməsi
iqtisadi çətinliklər dövrü olmasına baxmayaraq,
istiqamətində
AMFA üzvlərinin
maliyyə savadlılığı, uzun müddətli yığımlar və
fəaliyyəti:
investisiyanın təşviqi kimi bir sıra mühüm qeyrimaliyyə xidmətləri AMFA üzvləri tərəfindən daha
geniş miqyasda təklif edilir.

Çətinliklər
•

4

İqtisadi zəifləmə və devalvasiya: Xarici valyuta
risklərinin idarə olunması və problemli kreditlər
portfeli üzrə intensiv menecment. Hal-hazırda
maliyyə qurumlarının əsas diqqəti xarici valyuta
risklərinin idarə edilməsidir. Bununla yanaşı, mövcud
vəziyyətdə kreditorların (investorların) yerli bazarın
maliyyələşdirilməsinə olan marağı zəifləyir. Qısa
müddətli baxışda bu ən böyük təşkilatların
mövcudluğunu saxlaması, kiçiklərin isə bazardan
çıxması, uzun müddətli baxışda isə istehlakçıların
maliyyə xidmətlərinə olan ehtiyaclarını təmin edə
biləcək maliyyə təminatçılarının və vəsaitlərinin
azalması deməkdir;

• Müştərilərin kredit riskləri və
biznes çətinliklərinin paylaşılması
(kredit ödənişlərində nisbi güzəştli
xarici valyuta məzənnəsinin tətbiqi,
yenidən maliyyələşmə,
restrukturizasiya, moratorium təklif
edilməsi)
• Daha uzun müştəri xidmətləri
saatları (bəzi banklar saat 20.00-a
kimi, bəziləri 24 saat və ya həftə
sonları xidmət məntəqələri təqdim
etmişdir)
• SF sahəsində boşluqlarını
öyrənmək və onları təkmilləşdirmək
məqsədilə daha çox bank və BOKTun SF qiymətləndirmələri və sosial
auditlərdən keçməsi

Məlumat AMFA Matriks hesabatının 31 İyul 2016-ci il hesabatına əsaslanır
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•

•

İtirilmiş müştəri etibarı: Uzun müddətli yığımların və investisiyaların, o cümlədən
bank xidmətlərin ehtiyacın azalması. Bu amil bank sektorunun bazardakı nüfuzuna
mənfi təsir edir və bu da öz növbəsində, müştərinin ödəniş mədəniyyətinin
korlanmasında özünü göstərir.
Maliyyə məlumatlığının aşağı olması:
Surətlə artan paralel borclanma və
devalvasiya nəticəsində borcla yüklənmə səviyyəsinin ikiqat artması, müştəri
yığımlarının kütləvi dollarlaşdırılması və\və ya banklardan geri çıxarılması halların,
daha sağlam və davamlı mikromaliyyə sektoru yaratmaq naminə bankların qarşısına
əhalinin maliyyə məlumatlılığı və savadlılığının artırılması kimi mühüm məqsəd və
hədəflər qoyur və bu məqsədlərə bank və tənzimləyici səviyyəsində aparılan daxili
müştəri yönümlü kampaniyalar, restrukturizasiya, yeni risk menecmenti\hedcinqi
tətbiqi və s. kimi müştəri yönümlü fəaliyyətlər ilə yanaşı, həm də onların uzun
müddətli yığımlar və investisiya imkanları üzrə məlumatlandırılması vasitəsilə nail
olmaq mümkündür.

Gələcək addımlar
•

•

•

Struktur islahatlar: Hazırda banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında
məsuliyyətli kreditləşmə üzrə yeni tənzimləyici tələblər, xarici kapitalın və xarici
valyutada olan kreditlərin idarə edilməsi, daha sərt nizamnamə kapitalı tələbləri,
restrukturizasiya – yenidən maliyyələşmə tələbləri, hedcinq siyasətləri icra olunur ki,
bunların bir qismi eyni zamanda tənzimləyici strukturların tövsiyələridir.
Məsuliyyətli maliyyələşmə: AMFA üzvləri bazarda mövqeyini möhkəmləndirmək və
maliyyə xidməti istehlakçılarının ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə məsuliyyətli
kreditora çevrilməli və əlavə dəyərli məhsullar və xidmətlər təklif etməlidir (yerli
valyutada kreditləşmə, uzun müddətli yığım və investisiyalar, istehlakçı risklərinin və
çətinliklərinin paylaşılması, müştəri etibarının bərpası və s.)
Maliyyə məlumatlılığı və savadlılığı: Maliyyə bazarlarının maraqlı tərəflərinin –
istehlakçılardan tənzimləyici strukturlara qədər – bütün səviyyələrində maliyyə
savadlılığının artırılması üzrə strategiya təşkil və icra edilməlidir.
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SEKTORA BAXIŞ
Mikromaliyyə Azərbaycanda müharibədən sonra, ölkə ərazisində işsiz və heç bir vəsaiti
olmayan 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün yerləşdiyi 1990-cı illərdə yaranmağa başladı.
Buna görə də həmin zamanlarda yeni yaranan bütün mikromaliyyə təşkilatları (əsasən QHTlərin törəmələri olanlar) iqtisadi cəhətdən zəif, banklar tərəfindən xidmət edilməyən az
təminatlı əhaliyə öz həyatları üçün müəyyən gəlir əldə etmək, kiçik bir biznes qurmaq və
güzəranını yaxşılaşdırmağa kömək etmək missiyasını qarşıya qoymuşdular.
20 ildir ki fəal olan hazırki mikromaliyyə sektorunun əsas aktorları banklar, BOKT-lar və
kredit ittifaqlarıdır. Bu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın ən surətlə inkişaf edən
iqtisadiyyatlardan olmuş və bu da mikromaliyyə sektorunun hətta Şərqi Avropa və Mərkəzi
Asiya regionunun iqtisadi böhranın kəskin təsirinə məruz qaldığı vaxtda da inkişaf etməyə
davam etmişdir.
Habelə 2015-ci ildə ölkə 2 dəfə milli valyutanın kəskin devalvasiyasına məruz qalmışdır
(müvafiq olaraq 34 % və 48 % dəyərsizləşmə ilə) 5. Bununla yanaşı, Azərbaycan Mərkəzi
Bankı kreditlərin faiz dərəcəsi üzrə 21 % hədd tətbiq etdi və bu da müştərilər üçün daha aşağı
qiymətli kreditlər demək olsa da, daha ucuz maliyyə mənbələri olmayan kiçik maliyyə
qurumları üçün olduqca ciddi maliyyə problemləri ortaya çıxardı.
İqtisadi çətinliklər dövründə bəzi maliyyə qurumları fəaliyyətləri dayandırmış və hazırda
bazarı tərk etmək üzrədirlər. Mərkəzi Bank təxminən 10 bankın lisenziyasını geri almış və
nəticədə banklarda depozitə malik olan əhalinin əksəriyyəti kütləvi surətdə banklardan
vəsaitlərini çıxarmağa başlamışdır. Mərkəzi Bank devalvasiya nəticəsində əhalinin
tənzimlənməyən valyuta dəyişmə məntəqələrindən dollar alması təlaşının qarşısını almaq
məqsədilə valyuta dəyişmə məntəqələrinin tənzimlənməsi üzrə yeni qayda tətbiq edərək,
məntəqələrin fəaliyyətini qadağan etmişdi.
Yerli valyuta -manatın devalvasiyası aşağıdakı nəticələrə səbəb olmuşdur:
• Xarici valyutaların kütləvi şəkildə alınması, manat depozitlərinin dollar çevrilməsi
• Dövriyyədə nağd pul kütləsinin azalması və milli valyuta depozitlərin 40 %-dən
azalması
• İllik inflyasiya dərəcəsinin artması
• Mərkəzi Bankın xarici valyuta ehtiyaclarında kəskin azalma
• Üzən məzənnəyə keçilməsi, daxili bazarın dollara olan ehtiyacının qarşılanması üçün
xarici valyuta ehtiyatlarının bazara çıxarılması.

5

Keçmiş Sovet İttifaqının üçüncü ən böyük neft istehsalçısı olan Azərbaycanda neftin qiyməti son on illiklərin ən aşağı həddinə enmiş və
bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankı rəsmi olaraq üzən məzənnəyə keçilməsini elan etmiş, bu da manatın daha da
dəyərsizləşməsinə səbəb olaraq, 80 % ucuzlaşmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni vaxtda Rusiya və Qazaxstan valyutaları da dəyərdən düşmüş
və Azərbaycandakı tendensiya bu ölkələrdə olan dəyərsizləşmədən də yüksək olmuşdur. Bu müddətdə dollarda olan mikromaliyyə kredit
portfeli 18.9 azalmış, yerli valyutada kredit portfeli isə 21.2 % artmışdır.
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Bu vəziyyət maliyyə inklüzivliyinin inkişafını ləngitdi, belə ki hazırda ABŞ dollarında kredit
götürən müştərilərin borclanma səviyyəsi və paralel borclanması devalvasiya səbəbindən
artdığı üçün müştərilərin kreditləşməsi olduqca risklidir. Artıq borclanma səviyyəsini
Azərbaycan mikromaliyyəsinin indiyə qədər rastlaşdığı ən yüksək həddə çatmışdır. Bir sıra
maliyyə təşkilatlarının da bağlanması maliyyə inklüzivliyinə mənfi təsir göstərməkdədir.
Tənzimləyici mühit
Bütün maliyyə qurumları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən tənzimlənirdi,
hazırda isə maliyyə qurumlarının əsas tənzimləyici orqanı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatasıdır. 2011-ci ilin noyabr ayında Mərkəzi Bank “Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının
müraciətlərinin idarə edilməsi üzrə metodoloji rəhbərlik” sənədini buraxdı. Bu sənəd maliyyə
qurumlarının, o cümlədən, AMFA üzv təşkilatlarının müştərilərin müraciət və şikayətlərinin
idarə edilməsi üzrə işlək mexanizmlər yaratmağa və təkmilləşdirməyə təəhhüdünü daha da
artırmış oldu. 2014-cü ildən başlayaraq, Mərkəzi Bank həm də maliyyə savadlılığı və
məsuliyyətli kreditləşmə üzrə məlumatlılığın artırılması və bu sahədə təşəbbüslərin
genişləndirilməsinə başlamış, bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının filiallardan
kənarda və müvafiq kredit sənədləşmələri olmadan kreditləşməni qadağan edən normativ akt
qəbul etdi. Bu sənəd bazarda surətlə artan aqressiv kredit satışının qarşısını almaq məqsədilə
bütün maliyyə qurumlarından kredit verilişindən öncə daha təfərrüatlı kredit təhlilləri
aparılmasını tələb edir, biznesin müvafiq təsdiqedici sənədləri, o cümlədən sahibkarlıq
fəaliyyətini sübut edən VOEN olmadan kredit verilişini qadağan etmişdir. Bu tədbirlər həm
də müəyyən mağazalarda müvafiq təfərrüatlı təhlillər aparılmadan sənədləşdirilən istehlak
kreditlərinin verilməsinin də qarşısının alınması məqsədi daşıyırdı. Nəticə olaraq, 2014-cü
ildə Mərkəzi Bank maliyyə qurumlarından Faktiki İllik Faiz dərəcəsinin də müştərilərə həm
kredit müqavilələri, həm də digər təşviqat materialları vasitəsilə açıqlanması tələbini qoydu
(əvvəllər kredit sənədlərində yalnız illik faiz dərəcəsi göstərilirdi).
2011-ci ilin əvvəllərində BOKT-lar da daha təfərrüatlı ödəniş qabiliyyəti təhlili aparmağa və
müştərilərin başqa təşkilatlarda olan cari kredit borcları haqqında məlumat almaqla artıq
borclanmasınına qarşısını almağa imkan verən Mərkəzi Bankın Mərkəzləşdirilmiş Kredit
Reyestrinə qoşuldular.
Azərbaycan Mikro-maliyyə Assosiasiyası
ölkədə mikromaliyyə xidmətləri təklif edən
təşkilatların
maraqlarının
müdafiəçisi
olaraq
və
onların
ehtiyaclarının
qarşılanması məqsədilə 2001-ci ildə
yaradılmışdır

Mikromaliyyə
təşkilatlarının fəaliyyətə
başlaması

1990-1994

AMFA-nın missiyası - mikromaliyyə
təşkilatlarının bacarıqlarının artırılması və
mikromaliyyə sektoru, o cümlədən onun
müştərilərinin maraqlarının təmin edilməsi
üzrə
effektiv
kollektiv
fəaliyyətin
təşviqidir.
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Üzv təşkilatlar haqqında
Hazırda AMFA-nın banklar, bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT-lar), kredit ittifaqları və
lizinq təşkilatlarından ibarət 39 üzvü vardır - əvvəllər isə bu rəqəm 1990-ci illərdə
mikromaliyyəyə yeni başlayan 10 təşkilat idi. Bütün AMFA üzvləri 2016-ci ilin əvvəlinə
qədər Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən tənzimlənirdi. Hazırda isə əsas tənzimləyici
qurum Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasıdır.
AMFA üzvlərinin 25%-ni banklar, 52 %-ni Bank olmayan kredit təşkilatları, qalan kiçik bir
qismini isə kredit ittifaqları və lizinq şirkətləri təşkil edir. Bu hesabatda verilmiş təhlillər üçün
12 AMFA üzv təşkilatı 6 məlumatlarını təqdim etmişdir. Bu 12 üzv təşkilat isə mikromaliyyə
portfelinə görə ümumi AMFA üzvlüyünün 60 %-ni təşkil edir.
Üzv təşkilatlarda əməliyyatlar:
Məhsul çeşidləri
Mikromaliyyə olaraq təqdim edilən məhsullar əsasən mikro, kiçik və orta biznes kreditləri və
kənd təsərrüfatı kreditləri idi. Habelə, bazara daha çox mikromaliyyə təşkilatı daxil olduqca
məhsul çeşidləri də diversifikasiya olundu və hazırda mikromaliyyə qurumları tərəfindən həm
də istehlak kreditlər, səyahət, təhsil və ya tibbi məqsədli kreditlər, fövqəladə hallar üçün
kreditlər və s. kimi digər xüsusi məqsədli məhsullar təklif edilir. Bank olmayan kredit
təşkilatlarına depozit götürmək icazəsi verilmir, buna görə də BOKT-lar təklif etdiyi
xidmətlər əsasən kredit məhsulları ilə məhdudlaşır, banklar isə kreditlərdən əlavə, depozit
məhsulları, o cümlədən mobil bankçılıq və s. kimi xidmətlər də təklif edə bilir.
AMFA üzvlərini qeyri-maliyyə xidmətləri (məsələn, maliyyə savadlılığının artırılması kimi)
təklif etməsini də təşviq edir və belə fəaliyyət üçün bacarıqların artırılması imkanları təklif
edir. Hazırda, AMFA üzvlərinin 33 %-i maliyyə savadlılığı və sahibkarlığın inkişafı təlimi
kimi qeyri-maliyyə xidmətləri təmin edirlər.

Məhsul və xidmətlər
33%

Qeyri-maliyyə xidmətləri

58%

Digər maliyyə xidmətləri
33%

Sıgorta

50%

Depozitlər

100%

Maliyyə xidmətləri
0%

20%

40%
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6

Accessbank, AqrarCredit, Azmikroinvest, Bank of Baku, Dəmirbank, İnkişaf üçün Maliyyə, PASHABANK,
Rabitabank, TBC Kredit, Turanbank, VF AzərKredit, Viator Microcredit.
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Coğrafi əhatə
BOKT-lar üçün əsas hədəf müştəri qrupu qaçqınlar, məcburi köçkünlər və kənd ərazilərində
xüsusi həssas əhali qrupları olmuşdur. Məhsullar və xidmətlər diversifikasiya olunduqca,
mikromaliyyə təşkilatlarının hədəf qrupları da genişlənərək, yerli və şəhər ərazisində yaşayan
əhalini də əhatə etdi. Banklara gəldikdə isə, əvvəldən onların əsas müştəri hədəf qrupu şəhər
ərazisində yaşayan iqtisadi fəal, gəlirli və müvafiq biznes sənədləşmələri olan müştərilər
olmuş, habelə 2008-ci ildən başlayaraq banklar da mikro kreditləşməyə başlayaraq,
hədəflərini kənd əraziləri və aşağı təminatlı əhaliyə yönəltdilər.
Bu hesabat üçün məlumatı təqdim edən 12 AMFA üzv təşkilatı özünün 235 filialı ilə olduqca
geniş kənd ərazilərini əhatə edirlər. Bu onunla izah oluna bilər ki, ölkə ərazisinin 60 %-i kənd
əraziləri hesab olunur. Həmçinin, kənd ərazilərində yaşayan əhalinin mikro-sahibkarlıq və
kiçik biznes kreditlərinə artan ehtiyacı da, maliyyə qurumlarının bu ərazilərdə geniş filial
şəbəkələrinə malik olmasını əsaslandırmışdır. Bununla yanaşı, bəzi AMFA üzvləri xüsusi ilə
təcrid olunmuş və yoxsul ərazilərdə - müharibə nəticəsində zərər görmüş və sərhəd
ərazilərində də filiallara malikdirlər.

Filial şəbəkəsi (cəmi 235)
Təcrid olunmuş ərazilərdə olan filiallar

22

Kənd ərazilərində olan filiallar

136

ŞƏhər ərazisində olan filialalr

77
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Maliyyə fəaliyyəti
Əvvəllər Azərbaycanda mikromaliyyə əsasən humanitar və sosial donor maliyyələşməsinə
əsaslanırdısa, 2000-ci illərdən azalan donor maliyyəsi 2006-ci ildən etibarən tamamilə
dayanmış və hazırda AMFA üzv təşkilatları donor vəsaiti olmadan tam kommersiyalaşmışlar,
bununla belə sosial missiya və məqsədlərinə sadiqliyi təmin etməyə çalışırlar. Uzun müddət
davamlı inkişaf və portfel artımı artıq 2015-ci ildən etibarən milli valyutanın devalvasiyası
nəticəsində dayanmışdır. Hazırda dollarda olan mikromaliyyə kredit portfeli 18.9 % azalmış,
yerli valyutada olan kredit portfeli isə 21.2 % artmışdır.
Müxtəlif maliyyə qurumları arasında, ümumilikdə BOKT-ların kredit portfeli 17.3 %,
bankların 12.7 % və kredit ittifaqlarında isə 2.7 % azalmışdır. Müştərilərin ümumi sayında da

Page 6 of 26

AMFA

Oktyabr 2016

Azərbaycan mikromaliyyə sektorunda sosial fəaliyyətin 2016
idarə edilməsi
ümumi azalma 8.5 % olmaqla BOKT-larda 39.5 %, banklarda 39.7 %, Kİ-da isə 8.3 %
olmuşdur 7.

Mənbə: Mix Market Azərbaycan üzrə hesabat
Aşağıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, portfel həcmi, kreditləşmə əhatəsi və risklər son
vaxtlarda kəskin dərəcədə artmışdır. BOKT-lar tərəfindən açıqlanan məlumatlara əsasən 30
gündən çox riskdə olan portfel 24 % təşkil edir; 2015-ci ilin sonuna olan rəsmi məlumata
əsasən isə banklarda riskdə olan portfel 16 %, BOKT-larda 10 %, kredit ittifaqlarında 2.8 %
bildirilir.
Azərbaycan mikromaliyyə sektorunda əsas fəaliyyət indikatorları
Dek. 2014
Dek. 2015
Müştəri (ümumi)
817 367
632,593
Müştəri (ortalama)
Kredit portfeli (ümumi)
Kredit portfeli (ortalama)

30 273
3,383,929,608

25,304

İyun 2016
476,738
19,070

1,830,978151 1,375,032,502

130,151,139

73,239,126

55,001,300

5%

17%

N/A

4,6%

16,7%

N/A

7%

16%

24%

8 927 060

8 574855

5 280 034

Aktivlər üzrə gəlir (nisbəti %)

25%

-15%

N/A

Portfel marjası

22%

26%

N/A

Qadın müştərilər (ortalama %)
Kənd ərazilərində olan müştərilər
(ortalama %)
Riskdə olan portfel>30 gün
(ortalama %)
Silinmələr

7

MIX Market, Azərbaycan üzrə rüblük hesabat, Dekabr 2015-ci il
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Yerli sahibkarlığın dəstəklənməsi
Heç də bütün AMFA üzvləri sahibkarlıq və ya müəssisələr üçün təmin etdiyi xidmətləri
sistemdə ayrıca izləmir və bu məlumatı ayrıca təhlil etmir. Habelə, 3 AMFA üzv təşkilatı
tərəfindən verilmiş 2015-ci ilin Dekabr ayında olan məlumata əsasən onlar tərəfindən
maliyyələşdirilmiş 74, 994 sahibkarlıq müəssisəsi tərəfindən 120,000 yeni iş yerləri
açılmışdır. Nəzərə alsaq ki, AMFA üzvlüyündə olan bütün maliyyə qurumları mikro və kiçik
sahibkarlıq kreditləri verirlər, o zaman bu rəqəmin daha böyük olması labüddür. Risk
faktoruna görə, yeni başlayan (start-up) bizneslərin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan
mikromaliyyə təşkilatları üçün hədəf deyildir. Mikromaliyyə təşkilatlarının əksəriyyəti ən azı
bir ildən çox fəaliyyət göstərən bizneslərə kreditlər verirlər. “Start-ap” kreditlər isə müəyyən
istisna biznes təhlilləri əsasında və ya təşkilatlarda olan cari xüsusi, sosial kreditləşmə
proqramları və ya layihələri əsasında verilir.

Müəssisələrə dəstək
120,567

Yaradılmış iş yerləri
22

Maliyyələşdirilən start-uplar

74,994

Maliyyələşdirilən müəssisələr
-
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SOSİAL MƏQSƏDLƏR
Bu hesabat üçün məlumatlarını təqdim edən bütün təşkilatların missiyasında sosial
bəyanatlar var və ondan irəli gələrək, bəzi qurumlardan yazılı, digərlərində isə qeyrirəsmi sosial məqsədləri vardır. Habelə bəzi banklar və MMİ-lər istəmədən missiyalarından
uzaqlaşaraq, sosial məqsədlərinə tam riayət etmirlər. Ümumilikdə, yenə də mikromaliyyə
təminatçılarının əsas fokusu (banklar və QHT-lərin) az təminatlı ailələrin mikro bizneslərini
dəstəkləməkdir.
Azərbaycan mikromaliyyə təminatçıları üçün maliyyələşdirdikləri bizneslərin artımına nail
olmaq əsas sosial məqsədləridir və bu məqsəd onların əsas fəaliyyətlərinin məğzini təşkil
edir. Mikromaliyyə təşkilatları üçün sosial missiya və məqsədləri təsis olduqları vaxtdan
etibarən əsas məramları olduğu halda, banklar sosial missiya və məqsədləri tətbiq etməyə
yalnız 2000-ci illərdən - mikromaliyyə xidmətləri təklif etməyə başladığı anlardan
başlanmışdır.
Sosial missiyalara sosial məqsədlərin icrası vasitəsilə nail olmaq mümkündür. Ancaq heç də
bütün təşkilatlar sosial məqsədlərini yazılı təsbit etmir, onlar üzrə nailiyyətlərini izləmir,
hesabat vermir. İnkişaf etmiş mikromaliyyə təşkilatları və banklar müştərilər haqqında sosial
məqsədlərinə uyğun olaraq sosial məlumatları toplayır və onlar bu məlumatlar üzrə öz
maraqlı tərəflərinə hesabat verirlər. Kiçik MMİ və banklarda isə sosial məlumatların
toplanması və onlar üzrə hesabatlılıq mövcud deyil.
Aşağıdakı diaqramdan da göründüyü kimi AMFA üzvləri biznes fəaliyyətlərini
dəstəkləyirlər. Buraya həmdə maliyyə xidmətlərinə çıxışın artırılması, yoxsulluğun aradan
qaldırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması və start-ap bizneslərin yaradılması daxildir.
Sonuncu - yeni başlayan bizneslərin (start-up) dəstəklənməsi yüksək risk amilinə görə əksər
MMİ-lərin, xüsusilə də bankların gündəliyində olan bir məsələ olmamışdır.
Habelə,
donorlar tərəfindən dəstəklənən və MMİ-lərin tərəfdaşı olduğu bir sıra layihələr çərçivəsində
müəyyən start-ap bizneslərin maliyyələşdirilməsi təşkil edilir. Bundan əlavə, 2009-2010-cu
illərdən başlayaraq dövlət ipoteka proqramının tətbiqi ilə, ev təminatına maliyyə dəstəyi də
son illərdə mikromaliyyə təşkilatlarının əsas sosial məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. MMİlər də bu imkandan istifadə edərək kənd ərazisində yaşayan, sabit rəsmi aylıq gəliri və ya
müvafiq ev və ya gəlir sənədləri olmayan, bununla da dövlətin ipoteka proqramlarına
müraciət üçün uyğun olmayan müştərilərinə ev tikintisi üçün bir kredit xətti açmaqla, kredit
məbləğini müəyyən hissələrlə - evin tikinti mərhələlərinə və planına uyğun olaraq verməyə
başladılar. Yetkinlərin təhsilləndirilməsi də son illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
maliyyə qurumları üçün əsas sosial məqsədə çevrilmişdir – ölkədə müştərilərin artıq
borclanma səviyyəsi maliyyə xidmətləri istehlakçılarının təhsilləndirilməsi, məlumatlılığının
artırılmasına olan ehtiyacın labüdlüyü bir daha sübut etmiş oldu. MMİ-lərin bir sıra sosial
məqsədləri olduğu halda, gənclər üçün imkanlar və su\sanitariyanın təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan mikromaliyyə qurumları üçün prioritet məsələ deyildir.
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Üzvlərin əsas sosial məqsədləri
6

Ev təminatına dəstək
1

Su və sanitariyanın yaxşılaşdırılması

5

Gender bərabərliyi və qadın sahibkarlığın təşviqi
2

Gənclər üçün imkanlar

4

Yetkinlərin təhsilləndirilməsi

Məqsəd

12

Mövcud bizneslərin genişləndirilməsi
6

Start-up bizneslərin yaradılması

İş yerlərinin yaradılması

6
7

Yoxsulluğun aradan qaldırılması

9

Maliyyə xidmətlərinə çıxış
0

2

4

6

8

10

12

14

AMFA üzvləri xüsusilə əhalinin iqtisadi fəallığına yönələrək bir sıra müştəri qruplarına
hədəflənirlər. Şəhər müştəriləri bir çox maliyyə qurumları üçün əsas hədəf qrupdur, bəziləri
üçün isə, aşağıdakı diaqramdan da göründüyü kimi yeganə hədəf qrupudur. Habelə kənd
ərazilərində yaşayan əhali də əksər mikromaliyyə qurumlarının əsas hədəf qrupunu təşkil edir
və bu da yuxarıda göstərildiyi kimi kənd ərazilərində olan geniş xidmət şəbəkəsi ilə də
təsdiqlənir. Qadınlar hər maliyyə qurumunun xüsusi yönəldiyi hədəf qrupu deyildir, lakin
müəyyən layihələr çərçivəsində və ya investorlar \ donorların tələbi ilə bəzi təşkilatlar
müəyyən qədər qadınlara hədəflənirlər. Son illərdə qadın müştərilər, xüsusilə də az miqdarda
da olsa sabit gəliri olan qadınlar (müəllimələr, tibb işçiləri və digər dövlət strukturunda
işləyənlər) daha etibarlı müştəri qrupu kimi tanınmışdır. Əksər banklar da belə sabit işlə
təmin edilmiş ancaq gəliri aşağı olan qruplara da hədəflənir və onlara xüsusilə istehlak
kreditləri və ya təcili pul kreditləri təklif edir və bu kreditlərin təminatı olaraq onların əmək
haqqını nəzərdə tutur. Həmçinin, AMFA bir sıra gender yönümlü layihələr icra etmişdir ki,
onlarda da sonuncusu “Qafqazda gender bərabərliyinin təşviqi” layihəsi olmuş və burada
AMFA üzvlərinin ali rəhbərlikləri gender həssaslığı üzrə təlimləndirilmişdir. Təlimdən keçən
AMFA üzvləri layihənin nəticəsi olaraq, qadın müştərilərin və qadın işçilərin sayının
artırılması üçün müəyyən rəsmi hədəflər təsbit etmişdilər.
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Üzvlərin hədəf bazarı
Digər - korporativ müştərilər

17%

Kənd ərazisi

83%

Şəhər əhalisi

100%

Qadınlar

Payı - faizlə

75%
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120%

Müştəri profili
800,000

659,928

600,000
400,000
200,000
-

Cəmi

325,291

Qadın

141,743

71,870

Borcalanlar

25,704

-

Kənd

Depozit qoyanlar

Üzvlərimiz olduqca yoxsul əhali qrupuna hədəflənmir.
AMFA üzvləri (həm banklar, həm də bank olmayan kredit təşkilatları) əsasən ən azı bir sabit
gəlir mənbəyi olan az təminatlı, ancaq iqtisadi fəal əhaliyə və kasıb – iqtisadi fəal, ancaq sabit
gəlir mənbəyi olmayan (yalnız bəzi MMİ-lər) əhaliyə hədəflənir. Əksər üzvlər müştərilərinin
yoxsulluq səviyyəsini xüsusi olaraq ölçmürlər, təsnifləşdirmirlər. Yalnız iki AMFA üzv
təşkilatı özləri tərəfindən yaradılmış yoxsulluğun ölçülməsi alətindən istifadə edirlər 8.

8

Dünya Bankının 2013-cü il hesabatına əsasən Azərbaycanda milli yoxsulluq səviyyəsi 5.30 % təşkil etmişdir.
Ölkədə gedən iqtisadi inkişaf yoxsulluq dərəcəsinin 2002-ci ildə göstərilən 46.7 % -dən 2014-cü ilə artıq 5 %
qədər azalmasına səbəb olmuşdur. Habelə 2015-ci ildən başlayan iqtisadi böhran dövründə, yoxsulluq
dərəcəsinin bir qədər artacağı gözləniləndir.
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MƏHSULLAR VƏ XİDMƏTLƏR
Mikromaliyyə bazarında artan rəqabət və istehlakçıların ehtiyaclarını
qarşılamaq məqsədilə, müvafiq olaraq məhsullarının və xidmətlərinin
diversifikasiyası baş vermişdir.
Azərbaycanda müharibədən sonrakı illərdə
mikromaliyyənin kommersiyalaşması MMİ-lər tərəfindən
təklif edilən xidmət növlərinin genişlənməsinə səbəb oldu.
Hazırda mikrokredit (yalnız kiçik həcmli kreditlərin
verilməsi) və mikromaliyyə (mikro kreditlərdən başqa
daha geniş çeşiddə kiçik maliyyə xidmətləri – mikro
lizinq, mikro sığorta və s.) arasında böyük transformasiya
yolu keçilmişdir. Aşağıdakı diaqramdan da göründüyü
kimi AMFA üzvlərinin hamısı kredit məhsulları təklif
edir, depozit məhsullarını isə yalnız banklar təklif edir 9.
Təklif edilən sığorta isə əsasən mikromaliyyə təşkilatları
tərəfindən kreditin sığortalanması məqsədilə üçüncü tərəf
sığortaçı vasitəsilə edilən sığorta xidmətidir. Sığorta
haqqı adətən ümumi kredit məbləğinin 1%-ni təşkil edir.

Məhsul və xidmətlər

Məhsulların
diversifikasiyası
Hazırda
AMFA
üzvləri
tərəfindən təklif edilən geniş
çeşidli məhsullara müxtəlif
məqsədli kreditlər, sığorta,
müştəri
inkişafının
dəstəklənməsi, o cümlədən
yeni
innovativ
bankçılıq
texnologiyalarının təqdimi –
kredit
kartlar,
mobil
bankçılıq, post terminallar,
biznes sistemlərinin internetəsaslı sistemlərə keçirilməsi
və s. daxildir.

33%

Qeyri-maliyyə xidmətləri

58%

Digər maliyyə xidmətləri
33%

Sıgorta

50%

Depozitlər
Maliyyə xidmətləri
0%

20%

40%

60%

Müştərilərin loyallığına nail olmaq və daha keyfiyyətli xidmətlər təqdim etmək, onların
bazarda rəqabətliyini təmin etmək məqsədilə MMİ-lər yeni kredit məhsulları və xidmətlər
təklif etməyə başladılar. Müqayisə üçün bildirək ki, mikromaliyyənin ölkədə yeni yarandığı
1990-cı illərdə yalnız iki növ mikromaliyyə xidməti (biznes və kənd təsərrüfatı kreditləri)
verilirdi. MMİ-lər biznes kreditlərini seqmentləşdirməyə başladılar, müştərilərin ehtiyaclarını
qarşılamaq üçün müxtəlif, daha çevik şərtləri olan məhsullar işlədilər. Biznes və kənd
təsərrüfatı kreditlərinin şərtləri müştərilərin fərqli gəlir mövsümlərinə uyğunlaşdırılır, lazım
gəldikdə güzəşt müddəti və çevik ödəniş tarixləri təklif edilir. İstehlak kreditlərinin
təşkilatların kredit portfelində olan payı da getdikcə artmaqdadır. Bir sıra təşkilatlar paralel
9

Yalnız banklar depozit götürə bilər.
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kreditlər də təklif edirlər (məsələn, biznes krediti götürən müştərilərə, paralel istehlak
kreditlərinin təklif edilməsi – müştərinin ödəniş qabiliyyəti imkan verdiyi halda). Yuxarıda
göstərildiyi kimi, müştərilərin ev inşasına olan maliyyə ehtiyaclarının qarşılanması
məqsədilə, mikromaliyyə qurumları xüsusi ev tikintisi kreditləri, bundan əlavə də çeşidləri
daha da zənginləşdirərək səyahət kreditləri, ekspress (tez) kreditlər, təhsil, xüsusi həyat
hadisəsi (toy və yay as mərasimləri) kreditləri də işləyib hazırlamışlar, habelə bu kreditlər
portfeldə kiçik bir paya malikdirlər – təxminən 1 % təşkil edirlər.

Ümumi kredit portfeli
Digər
Mikrosıgorta
İstehlak

Ev kreditləri
Fövqəladə hallar
Təhsil

Ekspress
Kənd təsərrüfatı

KOS

Kiçik sahibkarlıq
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Kredit məhsulları
8%

Digər
Mikrolizing

17%

İstehlak

83%
83%

Ev kreditləri
17%

Təcili kreditlər

50%

Təhsul
Ekspress

17%
100%

Kənd təsərrüfatı
KOS

92%

Mikrokredit

92%
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Depozitlərə gəldikdə, əhalinin 90-ci illərdə ölkədə bank sektorunda böhrandan sonra banklara
yatırım etibarsızlığı səbəbindən, bu sahə kreditlər qədər inkişaf etməmiş və depozit
məhsullarının çeşidləri sahəsində bir o qədər geniş diversifikasiya edilməmişdir. Həmin vaxt
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yaşanılan neqativ bank təcrübəsi illər ərzində banklar tərəfindən aradan qaldırılmış və 20102015-ci illərdə depozitlər sahəsində irəliləyiş olsa da, 2015-ci ildə bir sıra bankların
lisenziyasının geri alınması və o cümlədən yerli valyutanın devalvasiyaya uğraması
səbəbindən, əhali banklarda olan vəsaitlərini geri çəkmiş və dollara çevirmiş, bəziləri
dollarda yenidən depozit hesablarına yatırmışdır. Bununla belə dollar hesabı üçün olduqca
aşağı gəlir faizi (3 %) əhalini vəsaitlərini dollarda belə banka yatırmaqdan çəkindirmiş və
beləliklə əhalinin yığımlarını banklarda yatırmaq mədəniyyəti korlanmış oldu.

Depozit məhsulları
Digər - kart yığımlar, kapitallaşdırma

17%

Xüsusi məqsədlər üçün yığımlar

17%
42%

Müddətli depozit hesabları
Tələb əsaslı depozit hesabları

50%

İcbari yığım hesabları

33%
17%

Könüllü yığım hesabları

25%

Yığım hesabları
0%
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Mobil və internet bankçılıq son illərdə daha da inkişaf etmiş və bu bankçılığa çıxış kanalları
təkmilləşdirilmişdir. Ancaq qeyd edilməlidir ki, bu xidmət əsasən banklar tərəfindən təqdim
edilir. Habelə, tək sayda böyük və inkişaf etmiş bank olmayan kredit təşkilatları mobil
bankçılıq təklif edir. Kredit\debit kartlarının buraxılması isə son illər ərzində sıçrayışla
artmışdır. Bu kartlar da öz növbəsində istifadə olunduğu halda müştəri üçün borc öhdəliyi
yaradır, bunu isə müştərilər heç də hər zaman borc öhdəliyi və ya faiz ödəyəcəkləri kredit
kimi qəbul etmirlər – bu da aşağı məlumatlılıq səviyyəsindən irəli gəlir və ölkədə
borcalanların artıq borclanma səviyyəsinin artmasına, borc ilə yüklənməsinə səbəb olur.
Ödənişlər sahəsində də xeyli irəliləyiş olmuşdur – hazırda demək olar ki bütün bank olmayan
kredit təşkilatları və banklar bütün ölkə ərazisində yerləşdirilən ödəmə E-manat, EasyPay,
MilliOn və s kimi ödəmə terminalları vasitəsilə ödənişlər qəbul edirlər. Bundan əlavə,
banklar və bəzi BOKT-lar tərəfindən onlayn ödənişlər də qəbul edilir. Bu kanallar müştəriyə
24 saat ərzində onlar üçün uyğun bir vaxtda ödəniş etmək imkanı verdiyi üçün, əhali
tərəfindən müsbət qarşılanır. Mikromaliyyə xidmətləri və məhsulları sahəsində ən son yenilik
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mikrolizinq xidmətləridir. Bu məhsul üzrə kiçik portfel həcmi olsa da, bu məhsul hazırda
təkmilləşməkdə olan bir məhsuldur.

Digər maliyyə xidmətləri
8%

Digər - onlayn bankçılıq

42%

Pul köçürmə xidmətləri
17%

Yığım xidmətləri

50%

Mobil bankçılıq xidmətləri
0%

Təqaüdlər \ təhsil qrantları

33%

Ödəniş xidmətləri

50%

Debit\kredit kartı
0%
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Bəzi AMFA üzvləri müştərinin vəfatı halında onun adına olan kreditin silinməsi üçün icbarı
kredit sığortası da təklif edir.

Sığorta
Konullu

17%

Icbari

25%
0%
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Üzvlərimiz müştəri ehtiyaclarına uyğun qeyri-maliyyə xidmətləri də təklif
edirlər.
Sosial missiyası olan AMFA üzvləri qeyri-maliyyə xidmətləri olaraq əsasən əhalinin maliyyə
savadlılığının artırılması, sahibkarlığın inkişafına dəstək xidmətləri göstərirlər. Bir AMFA
üzvü isə həm də təlim mərkəzi vasitəsilə peşə təlimi xidməti də təklif edir. Banklara gəldikdə
bir çox hallarda onların kommersiya məqsədləri sosial məqsədlərinin vacibliyini üstələdiyi
üçün onlar qeyri-maliyyə xidmətlərinin çatdırılmasında bir o qədər fəal deyildirlər. Bəzi
BOKT-lar biznesin maliyyələşdirilməsindən öncə, həmin müştərilərin biznes bacarıqlarının
artırılması üzrə biznes inkişafı və planlaşması məsləhətləri verirlər. Üzv təşkilatların qeyrimaliyyə xidmətlərinin çağırışı, onların maliyyə savadlılığının artırılması, gender
bərabərliyinin təşviqi və s. sosial təşəbbüslərə cəlb edilməsində assosiasiya olaraq AMFA-nın
rolu danılmazdır. Buna misal olaraq, AFMA və Polşa Mikromaliyyə Mərkəzi tərəfindən
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Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanın region ərazilərində qadın
peşəkarların hazırlanması və qadın sahibkarlığının təşviqi” layihəsini qeyd edə bilərik.
Layihə çərçivəsində maliyyə savadlılığı üzrə təlimçilər hazırlanmış və onlar da öz növbəsində
geniş əhali kütləsinə maliyyə savadlılığı təlimləri keçmişlər. Bundan əlavə, bir qrup AMFA
üzvləri həm də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən ölkə miqyaslı
kampaniyalar vasitəsilə
əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması üzrə təşəbbüsün iştirakçısıdırlar. Bu təşəbbüs
fəaliyyətləri çərçivəsində banklar müxtəlif qruplarda, o cümlədən məktəb şagirdləri üçün bir
sıra məlumatlandırma kampaniyalar keçirmişlər.

Qeyri-maliyyə xidmətləri
Digər

0

Qadınların səlahiyyətləndirilməsi

2

Səhiyyə\tibb

C əmi müştəri

0

Təhsil

Üzvlərin sayı

4

Sahibkarlıq

3
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2.5
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3.5
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4.5

Üzvlərimi müştərilərin təkcə “istəklərini” deyil, həm də ehtiyaclarını öyrənməyə
çalışırlar. Baxmayaraq ki, bütün AMFA üzvləri rəsmi vasitələrlə (sorğu və təhlillərin
aparılması, “gizli müştəri”, bazar araşdırması) və mütəmadi intervalda müştəri
məmnuniyyətini öyrənmirlər, qeydiyyatını aparmırlar, təhlil etmirlər, onların əksəriyyəti
müştəri rəyini və məmnuniyyətini qeyri-formal yol ilə, müştəri ilə ünsiyyət vasitəsilə
toplayırlar, buna görə də AMFA üzvləri sənədləşdirilmiş, təhlil edilmiş müştəri
məmnuniyyəti nəticələrini təqdim edə bilmirlər. Banklar əməliyyat masalarında olan
gülümsəmə işarəli məmnuniyyət öyrənmə alətindən istifadə edirlər (müştərilər razılıq
səviyyəsini məmnuniyyət ifadəli simaları seçib klikləməklə bildirirlər) – bu məlumat
mərkəzləşdirilir, lakin onun effektiv təhlili və ya qərar vermədə istifadə olunması barədə
məlumat yoxdur.
Bir çox banklar və BOKT-lar bazarın əsas ehtiyacları tendensiyası aşağıdakılar vasitəsilə
öyrənirlər: a) müştərilərdən qeyri-rəsmi toplanılan rəy; b) rəqiblərin bazarda yeni təklifləri;
və c) tənzimləyicinin tələbləri (məsələn, son vaxtlarda tələb olunan kreditləşmə qaydaları –
dollarda kreditləşmənin tam məhdudlaşdırılması, pensiyaçı müştərilərə kredit hədləri və
şərtləri, biznes təhlilləri üzrə normativ tələblər və s.) və bunlara əsasən yeni məhsul və
xidmətlər hazırlayırlar.
Yeni və ya təkmilləşdirilmiş cari məhsullar və ya xidmətlər təklif edərkən, AMFA üzvləri ən
vacibi həmin məhsullar üzrə müştərilərin ehtiyac və üstünlüklərini, hədəf müştəri bazarının
səciyyəvi xüsusiyyətlərini, daha sonra isə bu məhsullara çıxış məhdudiyyətlərini nəzərə
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alırlar. Qeyd edilməlidir ki, yalnız bəzi təşkilatlar formal qaydada müştəri məmnuniyyətinin
öyrənilməsini aparırlar.

Müştəri səviyyəsində araşdırma
Məhsullara girişdə mümkün maneələr

7

Məhsulların çatdırılması kanallarına olan ehtiyac

None

6

Other

Məhsullara olan ehtiyac
Hədəf müştəri qrupunun səciyyəvi xüsusiyyətləri

İllik

9
0
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MÜŞTƏRİ MÜHAFİZƏSİ
Əksər BOKT-lar və banklar Müştəri Mühafizəsi
Prinsiplərini tam və ya qismən, rəsmi və ya qeyri-rəsmi
şəkildə əsas fəaliyyətlərinə inteqrasiya etmişlər.
Hazırda onların bir çoxu həm müştəri mühafizəsi üzrə
qabaqcıl təcrübələri inteqrasiya etmək və həmçinin
müəyyən müştəri mühafizəsi təcrübələrini tələb olaraq
irəli sürən yeni tənzimləyici qanun və sənədlərə tam
uyğunluğu təmin etmək məqsədilə siyasət və
prosedurlarını, o cümlədən əməliyyatlarını yeniləyir və
təkmilləşdirirlər.
Ödəniş qabiliyyətinin daha müfəssəl təhlili üçün,
üzvlərimiz əsas mənbə olaraq Mərkəzləşdirilmiş Kredit
Reyestrinə müraciət edirlər, müştərilərin artıq
borclanmasını təhlil etməyə çalışırlar.
Üzvlərimiz müştərilərin artıq borclanmasının
qarşısını almağa çalışır

Müştəri mühafizəsinə
təəhhüdün artırılması üzrə
qısa arayış:
• AMFA üzvlərinin 50 %-I
SMART müştəri mühafizəsi
prinsiplərini dəstəkləmişdir
• Onlardan 10-u ilkin özünü
qiymətləndirmə aparmışdır.
• 5 təşkilat SMART müştəri
mühafizəsi xarici
qiymətləndirməsindən
keçmişdir.
• 4 təşkilat SMART
Sertifikasiyası almışdır (VF
AzərKredit, FİNCA
Azərbaycan, Dəmirbank,
Viator Mikrokredit)
• 2 üzv SPİ4 auditi keçmək
üzrədir.

2016-ci ilin əvvəllərindən devalvasiya ilə əlaqədar
olaraq kreditləşməni bir müddət dayandırdıqdan sonra,
AMFA üzv təşkilatları biznes və ödəniş qabiliyyətinin təhlilini daha da gücləndirmiş,
müştərilərin xarici valyutada olan borc öhdəliklərini yerli valyutaya çevirmiş və
ümumiyyətcə xarici valyutada kreditləşməni tamamilə məhdudlaşdırmışdır. Hazırda 30 günə
qədər riskdə olan portfel 40 % təşkil edir. Bəzi banklar həm də, borclarını dollar ilə ödəməli
olan müştərilər üçün daha güzəştli məzənnə ilə ödəniş təklif edirlər, bir çoxu isə çətinliyə
düşmüş müştərilərin daha asanlıqla ödəniş etməsi üçün onlara qalıq borcun restrukturizasiyası
və ya ödəniş müddətinin uzadılmasını təklif edir. Ödəniş qabiliyyətinin təhlillərini hər bir
müştəri üçün və hər kredit dövründə -hətta müsbət kredit tarixçəsi olan loyal müştərilər üçün
də yenidən aparılır.
Habelə, manatın ucuzlaşması davam etdiyi üçün, ABŞ dollarında kredit götürən müştərilərin
kredit borcları artmaqda davam edir. Nəticə olaraq, növbəti ildə artıq borclanma səviyyəsinin
daha yüksək olması gözlənilir.
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Artıq borclanmadan mühafizə
10

Daxili audit artıq borclanma səviyyəsini izləyir
9

Borclanma səviyyəsi rəhbərlik \ menecment tərəfindən izlənilir

11

Ödəniş qabiliyyətinin təhlili hər dəfə aparılır
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Üzvlər mümkün qədər şəffaf olmağa çalışırlar
Hazırki böhran dövründə üzvlər müştərilərə kredit ilə əlaqədar bütün məlumatların, o
cümlədən kredit valyutası haqqında məlumatların tam açıqlanmasına xüsusi diqqət yetirməyə
başladılar. Bu xüsusilə devalvasiyadan sonra əhalinin götürdükləri kreditin xarici valyutada
olmasından bixəbər olması ilə bağlı narazılıqların baş qaldırması ilə gündəmə gəldi. Belə ki,
onların əksəriyyəti kredit müqaviləsində dollar ilə kredit məbləğini imzalasalarda, kassadan
artıq yerli valyutaya konvertasiya olunmuş məbləği aldıqları üçün, hesab edirdilər ki, onlara
kredit dollarda deyil, yerli valyutada verilmişdir. Beləliklə, üzvlər müştərilərə məlumatların
açıqlanması üzrə daxili qaydalarını dəyişmiş, bəzi banklar effektiv faiz dərəcəsinin
hesablanması kalkulyatorlarını internet səhifələrində yerləşdirmiş, təşviq materiallarını daha
çox məlumat açıqlayan formata dəyişmişdir. Bundan əlavə 2014-cü ildən etibarən Mərkəzi
Bankın bütün kredit sənədləşmələrində illik faiz dərəcəsi ilə yanaşı (əvvəllər yalnız bu faiz
göstərilirdi), həm də Effektiv Faiz Dərəcəsini göstərmək tələbi qoymuşdur.
Ədalətli davranış
Əksər mikromaliyyə təminatçıları müştərilərə qarşı ədalətli və hörmətli yanaşmanı daxili
siyasət və prosdurlarında özül prinsip olaraq təsbit etmişdilər. SMART qiymətləndirmə
hesabatları, SMART sertifikasiya diaqnostikası hesabatlarında verilmiş tövsiyələrə, o
cümlədən bir sıra daxili və xarici tərəfdaşların tələblərinə əsaslanaraq, üzv təşkilatlar
tərəfindən müştərilərə qarşı ədalətli yanaşma təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi, işçilərin buna
təəhhüdünün artırılması, onlar bu məsələ üzrə təlimləndirilməsi sahəsində xeyli irəliləyişlər
baş vermişdir. Buna ən yaxşı isbat olaraq AMFA üzvlərinin bu sahədə xarici (SMART, SPİ4)
qiymətləndirmələrdən keçməsinə artan marağı, işçilərin sosial fəaliyyətin idarə olunması üzrə
bacarıqlarının artırılmasına daha çox sərmayə yatırılması, daha çox üzv təşkilatın sektor
səviyyəsində sosial fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi təşəbbüslərində fəal iştirakını qeyd etmək
olar.
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İŞÇİLƏRİN MÜDAFİƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
AMFA üzvləri mükəmməl sosial və maliyyə nəticələrinə nail olmaq üçün
işçilərini təlimləndirir və onların inkişafını dəstəkləyir.
İşçiləri ən dəyərli aktivlərindən biri hesab edən AMFA üzvləri müştərilərə yüksək keyfiyyətli
xidmətlərin göstərilməsi üzrə onları təlimləndirir. Aşağıdakı diaqramdan da göründüyü kimi,
portfel keyfiyyəti, müştərilərin saxlanılması əmsalı (təkrar müştərilərin saxlanılması), hədəf
müştərilərə yetişmək bacarığı işçi heyətin həvəsləndirmə sisteminin əsas indikatorlarıdır.
Habelə, bu indikatorlar motivasiya sisteminin tərkib hissəsi olsa da, heç də hər zaman onlar
işçilərin fəaliyyət qiymətləndirilməsi və işçi təlimlərinin tərkib hissəsi deyildir. Qadın
müştərilərə yetişmək isə işçilərin nə motivasiya sisteminin, nə də təlimləndirilməsində üzv
təşkilatların prioritet məsələsidir. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, sosial məlumatların
toplanması üçün təşkilatlarda effektiv bir sistem mövcud deyil, buna görə də, bu amillər
motivasiya və ya fəaliyyət qiymətləndirməsinin göstəricilərindən deyildir.

Balanslaşdırılmış İnsan resursları idarəetməsi
Qadınlara çıxış
Kənd ərazilərinə çıxış
Portfel keyfiyyəti
Müştərilərin saxlanılması

Motivasiya

Toplanılan sosial məlumatın keyfiyyəti

Qiymətləndirmə

Gender və digər növ diskriminasiyaya qarşı həssaslıq

İşçilərin təlimləndirilməsi

Hədəf müştərilərə çatma bacarığı
Müştəri xidmətləri
0
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Gender həssaslığı
Aşağıdakı diaqramdan da göründüyü kimi, maliyyə qurumlarının işçi heyətinin əksəriyyətini
kişilər təşkil edir. Bu mikromaliyyənin daha çox kişilərin işləməsi üçün uyğun bir sahə
olması üzrə formalaşan mental düşüncə ilə izah edilə bilər. Bəzən işəgötürənlər qadın
işçilərin qəbulunda maraqlı olsalar da, qadınlar özləri sahədə işləmək istəmirlər və ya onlara
ailə üzvləri icazə vermirlər. Bəzi hallarda isə banklar və BOKT-lar qadınların bu işin (kredit
işinin) öhdəsindən gəlməyəcəklərini düşünürlər. Hətta bəzən iş elanlarında artıq işə yalnız
kişilərin müraciət edə bilməsi göstərilir ki, bu zamanda maliyyə qurumları potensial güclü
qadın işçiləri tanımaqdan özlərini məhrum etmiş olurlar. Bir neçə AMFA üzvü müəyyən
zamanlarda qadınları kredit işçisi vəzifəsinə qəbul etmişlər və müştərilər, xüsusilə qadın
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müştərilər bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirmiş və belə qadın kredit işçiləri ilə işləməyin
daha rahat və onlar üçün etibarlı olmasını, onlara daha rahat şəkildə ailə və biznes
məsələlərini açıqlaya bildiklərini söyləmişdirlər. Həmçinin bu gün menecmentdə, daha çox
qadın daha yüksək vəzifələrə irəli çəkilirlər. AMFA da maliyyə qurumlarının bir şəbəkəsi
olaraq, bu sahəyə müəyyən təşəbbüslər və layihələri vasitəsilə töhfə vermişdir.

Gender balansı
İdarə heyəti 1051
Menecment

174

Qadınlar

717
640

Sahə və ön ofis işçiləri
-

Kişilər

1,938
500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Üzvlərimiz işçilərini müdafiə edir və onları dəstəkləyirlər
Banklar və BOKT-ların mövcud İR siyasətləri və prosedurlarından əlavə işçilərin hüquqları
həm də Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Kiçik BOKT-lar bəzən
ayrıca olaraq İnsan Resursları siyasəti hazırlamır və işçiləri ilə olan münasibətlərini elə Əmək
Məcəlləsinə əsasən tənzimləyir. Daha böyük və təkmil BOKT-lar və banklar isə mütəmadi
olaraq İR siyasətlərini yeniləyir və aşağıda göstərilən diaqram üzrə işçilərinin hüquqlarını
təmin edir. Qeyri-təcavüz və saxtakarlıqlar haqqında bildirmə siyasəti yalnız az sayda
təşkilatın İnsan Resursları siyasətində ehtiva edilmişdir.

İR siyasəti: işçilərin hüquqları
İşdə çıxma prosesi

11
0

Kollektiv sövdələşmələr

İntizam prosedurları və tədbirləri

12
5

Qeyri-təcavüz
4

Saxtakarlıq haqqında xəbər vermə

Şikayətlərin həlli

7
9

Toplaşma azadlığı
Qeyri-diskriminasiya

10

İşdə təhlükəsizlik

9

İş şəraiti

11
10

Müavinətlər (sosial müdafiə və s.)

Əmək haqqı pillələri cədvəlinin olması

12
0
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YAŞIL MİKROMALİYYƏ
Üzvlərimiz ətraf mühitə təsirlərini nəzərə alırlar
Bazarın dəyişən tendensiyaları və üzvlərin bu tendensiyaları hər zaman qarşılamaq üçün
səyləri həm beynəlxalq, həm də yerli təcrübələrə uyğunlaşdırılır. Bəzi AMFA üzvləri də bu
tendensiyalardan ən yenisi olan ətraf mühitə qarşı məsuliyyəti çərçivəsində yaşıl bankçılıq
məqsədləri qarşısına qoymuşdur. Lakin yenə də yaşıl bankçılıq Azərbaycan üçün olduqca
yeni bir məfhumdur. Aşağıdakı diaqramdan göründüyü kimi, AMFA üzvləri ilkin olaraq
özlərinin ətraf mühitə olan daxili təsiri azalmaqdan başlayırlar. Bir neçə AMFA üzvü işçilərin
ətraf mühitə olan məsuliyyətini (yaşıl ofis, tullantıların məsuliyyətli idarə edilməsi, kağız
tullantılarının çeşidlənməsi və s.) tənzimləyən ətraf mühit siyasəti qəbul etmişdir. Bir sıra
üzvlər, o cümlədən SMART sertifikasiyadan keçən təşkilatların hər biri ətraf mühit cəhətdən
təhlükəli hesab etdikləri bizneslərə (ağac – odun istehsalı, kimyəvi yuyucu maddələrin
istehsalı və s.) kredit ayrılmaması barədə daxili qaydalara malikdir. AMFA üzvü Turanbank
isə alternativ enerji və enerji səmərəliliyi üzrə kredit məhsulları, ətraf mühit baxımından
səmərəli texnologiyalardan istifadə edən bizneslər üçün kredit məhsulları işləmişdir və
müştərilərinə təklif edəcək. Diaqramdan da göründüyü kimi, ətraf mühit məsuliyyətli kredit
məhsulları hələ çox məhduddur, lakin zamanla bu məhsulların da çeşidi artmaq potensialı
vardır, çünki hazırda ölkənin əsas strateji məqsədlərindən biri də alternativ enerji
mənbələrinin yaradılması və enerji səmərəliliyinin inkişafıdır.

Yaşıl mikromaliyyə siyasətləri və prosesləri
Müştərilərin ətraf mühitə təsirini yaxşılaşdıran kreditlər təklif edir

0

Eko-məsuliyyətli texnologiyalar üçün kreditlər verir

0

Enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji sahələri üçün kredit… 0
Müştəri fəaliyyətlərinin ətraf mühit riskini qiymətləndirir

4

Ətraf mühit məsuliyyəti üzrə ölçülə bilən məqsədləri var

1

Daxili ətrah mühit məsuliyyətini artıran prosesi və mexanizmi vardır

10

Ətraf mühit üzrə işçilərin daxili məlumatlılığını artırır

5

Rəsmi ətrah mühit siyasəti var

5

Ətraf mühit üzrə mütəxəssisi var

1
0
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İCMAYA QARŞI MƏSULİYYƏT
Yuxarıda göstərildiyi kimi, mikromaliyyə Azərbaycanda 90-ci illərdə müharibən sonrakı ölkədə 1 milyon qaçqın və məcburi qaçqın olduğu bir dövrdə yaranmağa başladı. Buna görə
də qaçqınlar və məcburi köçkün icmaları elə ilk vaxtlardan mikromaliyyə xidmətlərinin əsas
hədəfi olmuşdur. 2000-ci illərin əvvəllərində əsas BOKT-ların əsas hədəfinin 80 %-i
qaçqınlar və məcburi köçkünlər olsa da, hazırda bu rəqəm olduqca kiçikdir. Bir AMFA üzvü
isə icmaya qarşı sosial məsuliyyətinin töhfəsi olaraq, fəaliyyət göstərdikləri müharibədən
zərər çəkmiş ərazidə minadan zərər çəkmiş əhalidən həm işə qəbul etmiş (həmin ərazidəki
filialın işçilərinin 40 %-I minadan zərərçəkmişlərdir), həm də onlar üçün xüsusi peşə təhsili
imkanı, bizneslərinə xüsusi güzəştli maliyyə dəstəyi və s. təklif edir.

Xüsusi həssas əhali qrupuna dəstək
7
6
5
4
3
2
1
0
Internally displaced people, refugees
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XÜLASƏ: SOSİAL FƏALİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ
UNİVERSAL STANDARTLAR ƏSASINDA ÖLKƏNİN SOSİAL
FƏALİYYƏTİ
Ümumilikdə, AMFA üzvləri öz fəaliyyətlərini bu və ya digər dərəcədə Sosial Fəaliyyət üzrə
Universal Standartlara uyğun təşkil edirlər. AMFA üzvlərinin də özünü qiymətləndirmə
vasitəsilə təqdim etdikləri SPİ4 məlumatlarına əsasında CERİSE şirkəti tərəfindən aparılmış
qlobal təhlillərə görə, üzvlərimiz ümumilikdə müştəri mühafizəsi ilə əlaqədar təcrübələr üzrə
ümumi qlobal baldan daha yüksək nəticə göstərmişlər. Bunlar arasında xüsusilə yaxşı tətbiq
edilən sahələr artıq borclanmadan mühafizə, şəffaflıq və müştərilərə qarşı ədalətli yanaşma
prinsipi olmuşdur.
Habelə, üzvlərimiz sosial məqsədlərin və hədəflərin qoyulması, sosial təsirin ölçülməsi və
işçilərə qarşı sosial məsuliyyətə aid bir neçə indikatorlar üzrə qlobal baldan daha aşağı bir
nəticə nümayiş etdirmişdilər. Bununla əlaqədar olaraq, AMFA üzvləri sosial missiyalarına
uyğun olan sosial məqsəd və hədəflər təsbit etməli və sosial təsirin ölçülməsi mexanizmi
yaratmalıdır ki, bu da ali rəhbərlik və idarə heyətinin bu məsələdə marağı və təəhhüdü
vacibdir.
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AZƏRBAYCAN MİKRO-MALİYYƏ ASSOSİASİYASI
AMFA demək olar ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün BOKT-lar və 11 orta həcmli
bankın, ümumilikdə 40 mikro maliyyə təminatçısının birlik qurumudur. Assosiasiyanın əsas
uğur faktoru geniş sayda maraqlı tərəfdaşlarının olması, sektor təşəbbüslərində birgə öyrənmə
və hər yenilikdə pionerliyidir.
AMFA regionda ilk assosiasiyalardan biridir ki, hələ 2010-cu ildən etibarən Sosial
Fəaliyyətin İdarə olunmasını üzvlər arasında təşviq etmiş, bu sahədə və SMART Müştəri
mühafizəsi prinsipləri, qiymətləndirməsi və sosial audit üzrə üzv təşkilatları və işçilərinin
bacarıqlarının artırılmasına sərmayə yatırmışdır. Assosiasiya artıq üzvləri və həmkar
assosiasiyalar üçün 3 Müştəri Mühafizəsi prinsipləri üzrə təlim keçirmiş, 5 SMART
qiymətləndirməsi aparmış, 23 üzvü SMART Kampaniyasını dəstəkləmiş, bir sıra müştəri
mühafizəsi layihələri icra etmiş və SMART Sertifikasiyasının işlənmə prosesinə beynəlxalq
müzakirə və işçi qrupları vasitəsilə töhfə vermişdir. Hazırda Assosiasiyanın
sertifikatlaşdırılmış Aparıcı Qiymətləndiricisi və 2 dəstəkverici qiymətləndiricisi var. AMFA
bir sıra xüsusi işlənmiş müştəri mühafizəsi təlimləri də işləyib hazırlanmış, keçirmişdir və
hazırda ölkədə bir sıra üzvləri, o cümlədən xaricdə yerləşən mikromaliyyə qurumlarında
Universal standartlar və müştəri mühafizəsi prinsiplərinin inteqrasiya edilməsi ilə,
məsuliyyətli sosial fəaliyyət mexanizmlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi üzrə texniki
yardım göstərməkdədir.
Hesabata töhfə verən AMFA üzvləri:
1. Accessbank, ASC
2. Aqrarkredit, BOKT
3. Azmikroinvest, BOKT
4. Bank of Baku, ASC
5. Dəmirbank, ASC
6. İnkişaf üçün Maliyyə, BOKT
7. PASHABANK, ASC
8. Rabitəbank, ASC
9. TBC Credit, BOKT
10. Turanbank, ASC
11. VF AzərKredit, BOKT
12. Viator Mikrokredit, BOKT
Əlavə məlumat üçün: Sevda Huseynova, Məsuliyyətli Maliyyə Proqramları Meneceri ilə
əlaqə saxlayın - program@amfa.az
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