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ÖN SÖZ
Mürəkkəb qlobal iqtisadi mühitdə 2011-ci ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatında inkişaf prosesləri davam
etmiş, makroiqtisadi sabitlik qorunmuşdur. Tədiyə
balansının profisiti şəraitində ölkənin strateji valyuta
ehtiyatlarının artımı davam etmişdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bank öz fəaliyyətini pul və
maliyyə sabitliyi siyasətinin bəyan olunmuş başlıca
istiqamətlərinə uyğun olaraq inflyasiyanın təkrəqəmli
səviyyədə saxlanılması, manatın məzənnəsinin
sabitliyinin qorunması, bank-maliyyə sektorunda
inkişafın və dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi kimi
hədəflərin reallaşdırılmasına yönəltmişdir. İl ərzində
Mərkəzi Bank antiinflyasiya xarakterli pul siyasəti
həyata keçirərək təkrəqəmli inflyasiya hədəfinə nail
olmuşdur. Eyni zamanda xarici valyutanın təklifi
mənbələrinin genişlənməsi şəraitində manatın
məzənnəsinin sabitliyi qorunmuşdur.
2011-ci ildə Mərkəzi Bank tərəfindən bank sistemində risklərin minimallaşdırılması, bankların sabit
fəaliyyətinin təmin edilməsi, idarəetmə potensialının
gücləndirilməsi, aktivlərin sağlamlaşdırılması,
maliyyə ehtiyatlanması səviyyəsinin artırılması və
banklara etimadın qorunmasına yönəldilmiş tədbirlər
davam etdirilmişdir. Potensial riskləri və bank
nəzarəti üzrə formalaşan Bazel-III standartlarını
nəzərə almaqla risk əsaslı prudensial nəzarət
çərçivəsinin formalaşdırılması sürətlənmiş, yeni
makroiqtisadi situasiyada bankların daha təmkinli və
sağlam aktivliyinin təmin olunması üçün zəruri olan
nəzarət rejimi və alətləri tətbiq edilmişdir. Görülmüş
tədbirlər nəticəsində bank sistemində maliyyə
sabitliyinin davamlılığı təmin edilmiş, sektorun əsas
göstəricilərinin artımı davam etmiş, bank aktivlərinin
keyfiyyət göstəriciləri məqbul həddə qorunmuş,
bankların likvidliyi yüksək səviyyədə olmuşdur.
Bazar subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış
imkanlarının artırılması məqsədilə bank-maliyyə

sisteminin regional şəbəkəsinin genişlənməsi
prosesi davam etmişdir. Banklarla yanaşı qeyri-bank
kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və əhatə dairəsi də
genişlənmişdir.
Ölkədə ipoteka kreditləşdirilməsinin davam etməsi
əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı
iqtisadi aktivliyin dəstəklənməsinə də müsbət təsir
göstərmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci
ildə də ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün bazar
resurslarının cəlb olunması praktikası davam
etdirilmişdir.
2011-ci ildə ödəniş sistemlərinin fasiləsiz və
etibarlı istismarı təmin edilmişdir. Pərakəndə ödəniş
infrastrukturu elementləri arasında inteqrasiya
prosesləri sürətlənmişdir. İqtisadi subyektlərin, o
cümlədən əhalinin kütləvi ödənişlər sistemi vasitəsilə
ödənişlər etmək imkanları daha da genişləndirilmişdir.
Eyni zamanda nağdsız ödəniş alətlərindən istifadənin
miqyasının genişləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər
davam etdirilmişdir.
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İl ərzində Mərkəzi Bankın ənənəvi funksiyalarından
biri kimi nağd pul dövriyyəsinin təşkili, pul
nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən
çıxarılması, ölkə iqtisadiyyatının nağd pula olan
tələbatının tam həcmdə və vaxtında ödənilməsi, nağd
pul üzrə strateji ehtiyatların formalaşdırılması təmin
edilmişdir.
Mürəkkəb qlobal mühitdə 2011-ci ildə Mərkəzi
Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə
siyasətinin əsas prioriteti vəsaitlərin təhlükəsiz
qorunub saxlanılması olmuşdur. Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə investisiya siyasətinin
əsas komponentləri kimi valyuta diversifikasiyası
və aktivlərin yüksək kredit keyfiyyətinin təmin
olunması seçilmiş, ehtiyatlar əsasən etibarlı maliyyə
institutlarında saxlanılmışdır.
İl ərzində Mərkəzi Bank cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə sahəsində potensialının artırılması və
bu sahəni tənzimləyən daxili nəzarət sistemlərinin
formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Görülmüş işlər nəticəsində Mərkəzi
Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti maliyyə
kəşfiyyat orqanlarının beynəlxalq klubu olan Eqmont
Qrupuna tamhüquqlu üzv qəbul edilmişdir. Bu
üzvlük müvafiq sahədə Azərbaycanın mövqeyini
möhkəmləndirmək baxımından mühüm nailiyyətdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın xarici əlaqələr
və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
istiqamətində aktiv fəaliyyəti davam etdirilmiş,

beynəlxalq maliyyə təşkilatları və xarici mərkəzi
banklarla əməkdaşlıq əlaqələri möhkəmləndirilmişdir.
2011-ci ilin 15-16 mart tarixlərində Mərkəzi Bankın
və Dünya Bankının Azərbaycan Ofisinin təşkilatçılığı
ilə Dünya Bankının Vaşinqtondakı baş ofisində
“Azərbaycan günləri” keçirilmişdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bank dəyişən və
mürəkkəbləşən qlobal iqtisadi mühit şəraitində
üzləşdiyi yeni çağırışların effektiv cavablandırılması,
özünün institusional inkişafının sürətləndirilməsi,
strateji idarəetmə sisteminin qabaqcıl dünya
təcrübəsinə uyğunlaşdırılması məqsədilə “20112014-cü illər üçün Strateji Plan” hazırlamışdır.
Strateji Planın uğurla həyata keçirilməsi üçün Planın
müxtəlif proqram və layihələr şəklində mərhələli
şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutan yeni
institusional çərçivə tətbiq edilmişdir.
Beləliklə, 2011-ci ildə Mərkəzi Bank
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məqsəd və
funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmişdir.
Bank qarşısında qoyduğu hədəflərə nail ola bilmiş,
makroiqtisadi sabitliyə neqativ təsir göstərən amilləri
qabaqlayıcı rejimdə nəzarətdə saxlamış, inflyasiyanı
təkrəqəmli səviyyədə idarə etmiş, manatın
məzənnəsinin sabitliyini qorumuş, bank sisteminin
maliyyə dayanıqlığını və sabit inkişafını təmin
etmişdir. Eyni zamanda ödəniş sistemlərinin operativ
və etibarlı fəaliyyəti, iqtisadiyyatın nağd pula olan
tələbatının ödənilməsi və valyuta ehtiyatlarının
səmərəli idarə edilməsi təmin edilmişdir.

Elman Rüstəmov
Mərkəzi Bankın sədri
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I. 2011-Cİ İLDƏ QLOBAL İQTİSADİ PROSESLƏR
2011-ci ildə dünya iqtisadiyyatında artım
prosesləri davam etsə də, əsasən aparıcı ölkələrdə
borc probleminin kəskinləşməsi səbəbindən artım
sürəti azalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə (İEÖ)
işsizliyi azaltmaq siyasəti ilə fiskal konsolidasiya
proqramları arasında uyğunsuzluqlar artmış,
maliyyə vasitəçiliyinin və müəssisələrin maliyyə
dayanıqlığının zəifləməsi özəl tələbə neqativ təsir
göstərmişdir.
2011-ci ilin əvvəlində dünyada iqtisadi artım tempi
gözlənildiyindən yüksək olduğu halda, II rübdən
etibarən azalma meyilləri müşahidə edilmişdir.
Qlobal iqtisadiyyatın artımında zəifləmələr IV rübdə
özünü daha da qabarıq göstərmişdir.

trln. dolları ABŞ-ın payına düşür. Dövlət sektoru üzrə
çox borclanmış ölkə Yaponiya, maliyyə sektoru üzrə
İngiltərə, real sektor üzrə İspaniya, ev təsərrüfatları
üzrə isə Fransa olmuşdur. Dövlət borcunun ümumi
həddi Avrozonada ÜDM-in 88%-i, ABŞ-da 102%-i,
Yaponiyada isə 233%-i səviyyəsində olmuşdur.
2011-ci ildə İEOÖ-də iqtisadi artımın əvvəlki illə
müqayisədə enməsinin əsas səbəbi xarici mühitin
pisləşməsi və daxili tələbin zəifləməsi olmuşdur. İlkin
qiymətləndirmələrə görə İEOÖ arasında ən yüksək
artım Çin və Hindistanda müşahidə olunmuşdur.
İEÖ-də dövlət borcunun ÜDM-in səviyyəsinə
çatması, İEOÖ-də isə dövlət sektorunun irihəcmli
yığıma sahib olması qlobal disbalansı artırmışdır.
Qlobal tarazlaşma İEÖ-də dövlət tələbinin qismən
özəl tələblə, İEOÖ-də isə xarici tələbin daxili tələblə
əvəzlənməsini tələb edir. Lakin qlobal tarazlaşma
aşağıdakı səbəblərdən bərpa oluna bilmir. Bunlar
İEÖ-də infrastrukturun yüksək saxlanma xərci,
yüksək işsizlik, özəl sektor agentlərinin böhranla
əlaqədar zəifləməsi və s.-dir. Borc problemindən
əlavə hesabat ilində İEÖ-də bank maliyyələşməsinin
azalması iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsini
şərtləndirmişdir.
2010-cu illə müqayisədə dünya ticarətinin illik
artımı 5% təşkil etsə də, ilin ortalarından etibarən
azalma meyili müşahidə olunmuşdur. Qlobal
maliyyə böhranı dövründə dünya ticarəti vertikal
əlaqələrin güclü olması, maliyyə məhdudiyyətləri,
ixracın tərkibi kimi spesifik faktorlara görə məcmu

Mənbə: BVF

İl ərzində İEÖ-də iqtisadi artım tempinin daha
çox zəifləməsi müşahidə olunmuşdur. Beynəlxalq
Valyuta Fondunun (BVF) hesablamalarına görə İEÖdə əvvəlki il ilə müqayisədə iki dəfə, inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə (İEOÖ) isə 0.9 faiz bəndi aşağı iqtisadi
artım qeydə alınmışdır.
2011-ci ildə qlobal iqtisadi artımı əngəlləyən
əsas amil borc probleminin ağırlaşması olmuşdur.
McKinsey korporasiyası dünya iqtisadiyyatının ¾-nü
təşkil edən 15 ölkənin (G7 ölkələri, Yunanıstan,
İspaniya, Portuqaliya, C. Koreya, Çin, Hindistan,
Rusiya və Braziliya) borc statistikasının təhlilini
apararaq müəyyən etmişdir ki, bu ölkələrin ümumi
dövlət və özəl borcu ÜDM-dən 3 dəfə çox olmaqla
136 trln. dollar təşkil etmişdir. Bu da 31%-i və ya 42

Mənbə: BVF
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Qrafik 3. Þlkÿ reytinqlÿrinin dÿyiømÿsi
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Mənbə: Fitç Reytings-in məlumatları əsasında

Qlobal maliyyə bazarlarında risklər əhəmiyyətli
dərəcədə artmışdır. Bəzi Avropa ölkələrində
uzunmüddətli dövlət istiqrazları üzrə risk premyaları
artmış, ABŞ, Yaponiya və Almaniya kimi yüksək
dövlət borcu olan ölkələrdə isə azalmışdır.
2011-ci ilin ikinci yarısından etibarən həm inkişaf
etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrin
maliyyə bazarlarında volatilliyin artmasına əsas
səbəb Avropa borc problemləri ilə bağlı qeyrimüəyyənliklər və bu səbəbdən suveren reytinqlərin
aşağı salınması olmuşdur. İl ərzində İtaliyanın
reytinqi 2 dəfə, Portuqaliyanın reytinqi 3 dəfə aşağı
salınmışdır. Ən neqativ hal Yunanıstanda müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, Yunanıstanın reytinqi 3 dəfə

buraxılışa nisbətən daha çox azalmışdı. Son təhlillər
isə qlobal ticarətdə baş vermiş düşmənin spesifik
faktorlarla deyil, daha çox ümumi qlobal mühit ilə
bağlı olduğunu göstərir.
UNCTAD-ın məlumatlarına görə 2011-ci ildə İEOÖ
birbaşa xarici investisiyaların (BXİ) daxilolmalarına
görə ilk dəfə olaraq İEÖ-i ötüb keçmişdir. İEOÖ
arasında Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələri
BXİ-ların artımına görə birinci yerdə olmuşdur.
2011-ci ildə dünya iqtisadiyyatında əsas
problemlərdən biri işsizliyin yüksək səviyyədə
qalması olmuşdur. İEÖ-də işsizliyin səviyyəsi
8.6% təşkil etmişdir ki, bu da böhrandan əvvəlki
(2007-ci illə müqayisədə) səviyyə ilə müqayisədə
2.8 faiz bəndi yüksəkdir. Beynəlxalq Əmək
Təşkilatının (BƏT) hesablamalarına görə böhran
başladığı dövrdən 27 mln. nəfər işsiz qalmışdır
ki, bu da ümumi işsizlərin sayını 200 mln. nəfərə
çatdırmışdır.
BƏT-in hesablamalarına görə növbəti onillikdə
qlobal işsizliyin artımının qarşısını almaq üçün əlavə
400 mln. iş yerinə ehtiyac vardır. İşsizlik probleminin
dayanıqlı həlli üçün gənc işçi qüvvəsinin ixtisasının
yüksəldilməsi, təhsil və təlim səviyyəsinin müasir
çağırışlara uyğunlaşdırılması lazımdır.

Mənbə: Financial Times
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aşağı salınmışdır ki, bu da defolt səviyyəsindən
cəmisi 2 pillə yuxarıdır.
Reytinqlərin aşağı düşməsi ölkələrlə yanaşı
bankları və real sektor subyektlərini də əhatə
etmişdir. 2011-ci ilin ikinci yarısında Avropanın 300
ən iri bankından təxminən 100 – nün reytinqinin aşağı
salınması özəl sektorun maliyyəyə çıxış imkanlarını
nəzərəçarpacaq səviyyədə pisləşdirmişdir. Bu
şəraitdə İEOÖ-də də risk premyaları artmış, kapital
axınları və valyuta məzənnələrində fluktuasiyalar
çoxalmışdır.

mövcudluğu neft qiymətlərinin yüksək səviyyədə
qalmasına şərait yaratmışdır. Digər tərəfdən 2011-ci
ildə əvvəlki illə müqayisədə neftə tələb təqribən 1%
artaraq 89 mln. brl/gün olmuşdur.

Mənbə: Beynəlxalq Valyuta Fondu və ADSK

2011-ci ildə Azərbaycanın əsas ticarət
tərəfdaşlarında 2010-cu illə müqayisədə orta
iqtisadi artım 0.4 f.b. aşağı, orta inflyasiya isə 1.6
f.b. yuxarı olmuşdur. Bu ölkələrdən təkcə Rusiya
və Ukraynada əvvəlki illə müqayisədə daha sürətli
artım qeydə alınmışdır.

Mənbə: BVF

İki illik ardıcıl yüksəlişdən sonra əmtəə qiymətləri
2011-ci ilin aprel ayında özünün pik səviyyəsinə
çatmışdır. Lakin, sonradan kənd təsərrüfatı mallarının
istehsalındakı artım, ikinci rübdən etibarən qlobal
makroiqtisadi gözləntilərin pisləşməsi və İEOÖ-də
tələbin azalması qiymətlərin düşməsinə səbəb olmuşdur.
Metal qiymətləri 23%, kənd təsərrüfatı malları 25%,
tarixi rekord səviyyəyə çatmış ərzaq qiymətləri isə 15%
ucuzlaşmışdır. Pambıq və kauçukun qiyməti təqribən
iki dəfə, taxılın qiyməti isə 18% aşağı düşmüşdür.
2011-ci ildə Brent markalı neftin orta qiyməti
111 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Siyasi risklərin

Mənbə: Beynəlxalq Valyuta Fondu və ADSK

Belarusda valyuta böhranı bu ölkədə inflyasiyanı
artırmışdır. İranda da inflyasiyanın yüksəlişi baş
vermiş və valyuta məzənnəsinə ucuzlaşma təzyiqləri
artmışdır.
Mənbə: Economic Intelligence Unit, BVF
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Haşiyə 1. Neft qiymətlərinin iqtisadi artıma təsiri
Dünya Bankının mütəxəssisləri neftin qiymətinin 2011ci ilin ikinci yarısından başlayaraq növbəti bir il ərzində 50$
artmasının dünyada real iqtisadi artıma mümkün təsirinin
simulyasiyasını aparmışdır. Simulyasiya nəticəsində
müəyyən olmuşdur ki, neftin qiymətinin 50$ artması
dünyada iqtisadi artım tempini 2011-ci ildə 0.5%, növbəti
iki ildə isə müvafiq olaraq 1% və 0.4% azaldacaqdır.

Dünya
Neft ixrac edən
Neft idxal edən
İnkişaf etmiş ölkələr
Neft ixrac edən
Neft idxal edən
İnkişaf etməkdə olan ölkələr
Neft ixrac edən
Neft idxal edən
Orta gəlirli ölkələr
Avropa və Mərkəzi Asiya
Neft ixrac edən
Neft idxal edən
Yaxın Şərq və Şimali Afrika
Neft ixrac edən
Neft idxal edən
Sub Saxara Afrika
Neft ixrac edən
Neft idxal edən

Qeyd edək ki, qiymət artımı neft ixrac edən ölkələrdə
iqtisadi artıma pozitiv töhfə verəcəyi halda, neft idxal edən
ölkələrdə bunun əksi baş verəcəkdir.
Dünyada neft qiymətlərinin qeyd olunan dəyişim daha
çox Sub Saxara Afrikasının neft ixrac edən ölkələri üçün
əlverişli (2012-ci ildə real iqtisadi artım 6.6%), Yaxın
Şərq və Şimali Afrikanın neft idxal edən ölkələri üçün
əlverişsizdir (2012-ci ildə -2.3%).
Real ÜDM-in dəyişimi, %
2011
2012
-0.5
-1.0
0.2
0.5
-0.6
-1.3
-0.6
-1.2
-0.4
-0.6
-0.6
-1.2
-0.1
-0.4
0.9
1.6
-0.7
-1.5
-0.1
-0.4
-0.2
-0.2
0.1
0.7
-0.5
-1.2
0.8
1.3
1.5
2.4
-1.4
-2.3
1.0
1.7
3.7
6.6
-0.9
-1.6

2010
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2013
-0.4
0.9
-0.7
-0.6
0.3
-0.7
0.0
1.5
-0.8
0.0
0.8
2.0
-0.6
1.1
1.4
0.0
1.4
4.4
-0.7

Mənbə: Dünya Bankı, “Global Economic Prospects”, iyun 2011 hesabatı və AMB hesablamaları.

2011-ci ilin I yarısında iqtisadi hərarətlənmə riskləri
ilə əlaqədar bəzi mərkəzi banklar pul siyasətinin
sərtləşməsi tədbirlərindən istifadə etmişdir. Lakin
ilin II yarısında defolt risklərinin, iqtisadi mühitin
pisləşməsinin və inflyasiya təzyiqlərinin azalması ilə
əlaqədar bir çox ölkələrdə yumşalma və ya neytral pul
siyasəti qərarları müşahidə olunmuşdur. Formalaşan
mürəkkəb vəziyyət bəzi mərkəzi bankları hətta
qeyri-standart qərarlar qəbul etməyə sövq etmişdir.
Məsələn, dekabr ayında Avropa Mərkəzi Bankı
daha uzun müddətə (3 il) yenidənmaliyyələşdirmə
kreditləri verməyə başlamış, kredit təminat siyahısını
genişləndirmişdir.
Bütövlükdə, 2011-ci ildə qlobal iqtisadi dinamika
monetar siyasətlə müqayisədə fiskal impulslardan
daha çox təsirlənmişdir. Hər iki siyasət impulsları
daha çox sərtləşmə istiqamətində olmuşdur.

2011-ci ildə bəzi ölkələr (Rusiya, Almaniya,
Fransa, Britaniya, Meksika) əhəmiyyətli, bir sıra
ölkələr isə mülayim fiskal konsolidasiya (ABŞ,
Kanada, Cin, CAR və s.) həyata keçirmişdir. 2011ci ildə əhəmiyyətli və mülayim fiskal konsolidasiya
həyata keçirmiş ölkələr büdcə kəsiri/ÜDM nisbətini
orta hesabla müvafiq olaraq 2% və 0.5% azaltmışlar.
Fiskal konsolidasiya təşəbbüslərinə baxmayaraq,
ABŞ istisna olmaqla İEÖ-də kövrək iqtisadi artımın
əsas amili qismində hələ dövlət tələbi çıxış edir.
Qlobal mühitdə baş verən proseslər fonunda BVF
demək olar, bütün əsas ölkələr (ABŞ-dan başqa)
üçün iqtisadi artım proqnozunu aşağı salmışdır.
Fondun gözləntilərinə görə qlobal iqtisadi aktivlik
2012-ci ildə bir qədər səngidikdən sonra 2013-cü
ildən etibarən yenidən yüksələcəkdir.
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2011-ci ildə qlobal iqtisadi proseslər
Cədvəl 1. 2011-ci ildə fiskal siyasətin əsas meyilləri, büdcə kəsiri/ÜDM, %

2011-ci ildə tədbirin
istiqaməti

Əhəmiyyətli fiskal
konsolidasiya

Mülayim fiskal konsolidasiya

Fiskal ekspansiya

Ölkələr

2010

2011

dəyişmə (f.b.)

Rusiya
Almaniya
Fransa
İspaniya
B.Britaniya
Meksika
ABŞ
Kanada
İtaliya
Hindistan
Çin
Braziliya
CAR
Yaponiya

-3.5
-4.3
-7.1
-9.3
-9.9
-4.3
-11
-5.6
-4.5
-8.9
-2.3
-2.8
-5.1
-9.3

0.5
-1.1
-5.7
-8
-8.6
-3
-9.5
-4.9
-3.9
-8.5
-2
-2.6
-4.9
-10

4
3.2
1.4
1.3
1.3
1.3
1
0.7
0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
-0.8

Mənbə: BVF, Fiskal Monitor hesabatı

Avrozonadan qaynaqlanan qlobal resessiya 2012ci il üçün başlıca risk kimi qiymətləndirilir. Eyni
zamanda məşğulluq, suveren borc və aparıcı ölkələrdə

dayanıqsız maliyyə 2012-2013-cü illərdə dünya
iqtisadiyyatı qarşısında duran ən mühüm risklər
hesab olunur.

Cədvəl 2. BVF-nin proqnozları

2011(g)

2012(p)

2013(p)

İqtisadi artım, ö.i.n. %
Dünya

3.8

3.3 ↓

3.9 ↓

İEÖ

1.6

1.2 ↓

1.9 ↓

ABŞ

1.8

1.8

2.2 ↓

Avrozona

1.6

-0.5 ↓

0.8 ↓

İEOÖ

6.2

5.4 ↓

5.9 ↓

Çin

9.2

8.2 ↓

8.8 ↓

MDB

4.5

3.7 ↓

3.8 ↓

İxrac, ö.i.n. %
İEÖ

5.5

2.4 ↓

4.7 ↓

İEOÖ

9.0

6.1 ↓

7.0 ↓

İstehlakçı qiymətləri, ö.i.n. %
İEÖ

2.7

1.6 ↓

1.3 ↓

İEOÖ

7.2

6.2 ↑

5.5 ↑

Mənbə: BVF
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Haşiyə 2. Fitch Ratings agentliyi tərəfindən qiymətləndirmənin aparılması
Fitch Ratings təşkilatı müəyyən edilmiş metodologiya
əsasında ölkə reytinqlərinin mütəmadi qiymətləndirməsini
aparır. Reytinqlər mövcud vəziyyətin, potensial təhdid
və imkanların qiymətləndirilməsi əsasında gələcək
performansa istiqamətlənmişdir.

Ölkə reytinqlərinin sıralanması mövcud risklərdən tutmuş
mümkün defolt ehtimallarının qiymətləndirilməsinədək
uzanır. Hər bir ölkənin reytinqi gələcək iqtisadi aktivlik,
investisiya qoyuluşları, maliyyə sabitliyi üçün ciddi
determinantlardan sayılır.

Reytinq

Reytinqin təsviri

AAA

Ən yüksək reytinq dərəcəsi hesab edilir. Ölkənin defolt riski minimal həddədir.

AA

Çox aşağı defolt riski mövcuddur.

A

Çox aşağı defolt riskinin mövcudluğuna baxmayaraq, iqtisadi konyunkturda müəyyən dəyişmələr ödənişlərin
və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində yüksək kateqoriyalı ölkələrə nisbətən müəyyən təsirlər edə
bilər.

BBB

Müəyyən defolt riskləri mövcuddur. İqtisadi konyunkturda müəyyən dəyişmələr ödənişlərin və maliyyə
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində yüksək kateqoriyalı ölkələrə nisbətən təsirlər edə bilər.

BB

Bir pillə yüksək kateqoriyaya görə defolt riski daha yüksəkdir. İqtisadi konyunkturdakı dəyişmələrə görə
ödənişlərin və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində dalğalanmalar ola bilər.

B

Daha da yüksəlmiş defolt riski mövcuddur.

CCC

Defolt riski reallaşmaq üzrədir. Ödənişlərin və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi birbaşa olaraq
iqtisadi şərtlərdən asılıdır.

CC

Defoltun bəzi əlamətləri artıq görünməkdədir.

C

Defolt qaçılmazdır.

D

Ölkə artıq defolt vəziyyətindədir.

Mənbə: Fitch Ratings

BVF-na görə qeyd edilən risklərin reallaşmasının
qarşısını almaq üçün makroiqtisadi siyasətin
koordinasiyası, fiskal siyasətin dizaynın

təkmilləşdirilməsi, makroprudensial və monetar siyasət
arasında sərhədlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi kimi
üç qrup siyasət çağırışları mühüm prioritetdir.
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Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri

II. AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ ARTIM
VƏ ONUN MƏNBƏLƏRİ
2.1. Məcmu tələb

Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının 8.3% artaraq
356.6 manata çatması da son istehlakın ÜDM-in
strukturunda yüksək payının qorunub saxlanılmasına
töhfə vermişdir.
Muzdla işləyən işçilərin əmək haqqı gəlirləri
ümumi əhali gəlirlərinin 1/5-nə yaxın hissəsini təşkil
etmişdir. Buna paralel olaraq kredit qoyuluşlarının, o
cümlədən ev təsərrüfatlarına verilən kreditlərin 22%
artması, habelə xaricdən pul baratlarının çoxalması
da tələbə artırıcı təsir göstərmişdir.
Tələbin artmaqda davam etməsi pərakəndə əmtəə
dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin
artımında özünü büruzə vermişdir.

2011-ci ildə məcmu tələbin bütün komponentləri,
o cümlədən son istehlak xərcləri, investisiyalar və
xarici tələb iqtisadi artıma müsbət təsir göstərmişdir.
İl ərzində əhali gəlirlərinin və iqtisadiyyata qoyulan
daxili investisiyaların artması, eyni zamanda əlverişli
xarici mövqe ÜDM-in tələb komponentlərində canlanmaya səbəb olmuşdur.
2011-ci ildə son istehlak xərcləri iqtisadi artımın
başlıca faktorlarından biri olmuşdur. Ev təsərrüfatlarının istehlakı artmaqda davam etmişdir. Əhalinin
adambaşına düşən nominal pul gəlirləri əvvəlki illə
müqayisədə 18.1% artaraq 3384 manata çatmışdır.

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (DSK)

Mənbə: DSK

Əhalinin gəlirləri real ifadədə 11.7% artmış və
məcmu gəlirlərin 63.3%-i son istehlaka yönəldilərək
mal və xidmətlərin alınmasına sərf edilmişdir.
Əhalinin son istehlak xərcləri ötən illə müqayisədə
nominal ifadədə 8.1% artaraq 19.4 mlrd. manat və ya
ÜDM-in 38.7%- nə bərabər olmuşdur.

İl ərzində pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10.2%, o
cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə əmtəə
dövriyyəsi 28.2% artmışdır. Əhaliyə göstərilən pullu
xidmətlərdə isə artım 7.8% təşkil etmişdir. Artan
iqtisadi aktivlik fonunda sənaye və ticarətdə mal
ehtiyatı azalmışdır.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də məcmu
tələbin artmasında dövlət tələbi mühüm rol oynamışdır.
İlkin məlumatlara görə hesabat ilində bütün mənbələr
hesabına dövlət büdcəsinə 15.7 mlrd. manat daxil
olmuş, 15.4 mlrd. manat isə xərclənmişdir. Dövlət
büdcəsinin profisiti 306 mln. manat (ÜDM-in 0.6%-i)
təşkil etmişdir.
Hökumətin istehlak xərcləri başlıca olaraq dövlət
büdcəsindən mal və xidmətlərə xərclər hesabına
formalaşmışdır. Büdcə xərclərinin 30.6%-ni əhaliyə

Mənbə: DSK
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Haşiyə 3. Fiskal göstəricilər indeksi
İndeks hesablandıqda məlum olur ki, İEÖ-də fiskal
dayanıqlıqla əlaqədar əsas problem ümumi dövlət borcu
və ümumi maliyyələşmə ehtiyacı, İEOÖ-də isə tsiklik
təmizlənmiş büdcə balansı (protsiklik fiskal siyasət) ilə
bağlıdır. Böhran öncəsi ilə müqayisədə İEÖ-də dövlət
borcunun ÜDM-ə nisbətinin 30% bəndi artması bu
ölkələrdə vəziyyətin kəskinliyinin əyani sübutudur. Fond
tərəfindən aparılan simulyasilar göstərir ki, borc yükünü
2020-ci ilədək idarə oluna biləcək səviyyəyə gətirməyə
görə İEÖ üçün ÜDM-in 7.8%, İEOÖ üçün isə 2.8%
həcmində büdcə profisiti tələb olunur.

Konkret bir ölkə, xüsusilə də İEÖ üçün fiskal
dayanıqlığı qiymətləndirərkən bir göstərici kifayət etməyə
bilər. Buna görə də BVF-nun ekspertləri 12 göstəricinin
kombinasiyasından ibarət fiskal göstəricilər indeksini
təklif edir. Bura borclanma faizi və iqtisadi artım tempi
arasındakı fərq, tsiklik təmizlənmiş büdcə balansı, ümumi
borc yükü, borcların müddət strukturu, xarici valyutada
dövlət borcu, dövlət büdcəsinin pensiya və səhiyyə yükü və
s. daxildir. İndeksin qiymətlər oblastı 0-1 intervalındadır,
qiymətin 1-ə yaxınlığı fiskal vəziyyətin pisləşməsindən
xəbər verir.

Mənbə: “Fiskal Monitor”, BVF, sentyabr 2011

etmişdir ki, bu da ÜDM-in 25.5%-nə bərabərdir.
O cümlədən daxili investisiyalar 35%, xarici
investisiyalar isə 3.2% artmışdır.
Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 76.8%-i
qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. Ümumilikdə,
qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşları ötən ilki
səviyyəni 39.4% üstələyir. Qeyri-neft sektorunun
sahələri arasında xüsusilə tikinti, maşın və avadanlıq
istehsalı, kimya və kənd təsərrüfatı sahələrinə
investisiyalar yüksək templə artmışdır.
İnvestisiyaların 47.7%-i müəssisə və təşkilatların
öz vəsaitləri, 7%-i bank kreditləri, 39.5%-i büdcə
vəsaitləri, 3.1%-i büdcədənkənar fondların vəsaitləri,
2.6%-i isə əhalinin şəxsi vəsaitləri hesabına
maliyyələşdirilmişdir. İnvestisiya məqsədlərinə
yönəldilən bank kreditlərinin məbləği ötən illə
müqayisədə 37.5% artmışdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən emal sənayesi müəssisələri
arasında aparılan sorğular da investisiya aktivliyinin

Mənbə: DSK

əmək haqqı, pensiya və müavinət ödəmələri təşkil
etmişdir.
2011-ci ildə əsasən daxili maliyyələşmə mənbələri
hesabına iqtisadiyyatın kapitalizasiyasının artımı
davam etmişdir. DSK-nın məlumatına görə 2011ci ildə bütün mənbələrdən iqtisadiyyata investisiya
qoyuluşu 27.3% artaraq 12.8 mlrd. manat təşkil

Mənbə: DSK
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yüksəldiyini göstərir. Sorğunun nəticələrinə görə
investisiya xərclərinin yarıdan çoxu maşın və
avadanlıqlara yönəldilmişdir. İnvestisiyaların
məqsədi kimi respondentlərin 40%-i istehsalın
modernləşdirilməsini, 34%-i mövcud istehsalın
genişləndirilməsini və 20%-i yeni məhsul buraxılışını
prioritet kimi göstərmişlər. İnvestisiyaların mənbəyi
kimi respondentlərin 45%-i bank kreditlərini, 28%-ni
mənfəəti və 17%-i amortizasiya ayırmalarını qeyd
etmişlər.

artırıcı töhfə vermişdir.
Ümumilikdə, ötən dekada ərzində iqtisadiyyatda
qeydə alınan davamlı artım Azərbaycanı gəlir
səviyyəsinə görə dünya ölkələri sıralamasında
yüksəltmişdir. Nəticədə 2011-ci ilin sonuna BVF-nin
hesablamalarına əsasən ölkənin adambaşına düşən
ÜDM göstəricisi Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti (AQP)
məzənnəsi üzrə 10 min ABŞ dollarını ötmüşdür.
İqtisadi artım özünü əhalinin sosial durumunda da
büruzə vermişdir. Geridə qalan 10 il ərzində yoxsulluq
səviyyəsi 6 dəfəyə yaxın azalaraq 7.6%-ə enmişdir.
2011-ci ildə ÜDM-in 60%-i ticari sahələr2in
payına düşmüşdür. Ötən illə müqayisədə xam neft
hasilatı 10.5%, təbii qaz hasilatı isə 2.2% azalmışdır.
Neft-qaz sənayesində azalma nəzərə alınmadan qeyrineft ticari sektorun ümumi iqtisadi artıma töhfəsi
3.8% bəndi pozitiv olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində
qeyri-neft sənayesi 13.2% artmışdır.

2.2. Məcmu təklif
2011-ci ildə məcmu tələbin genişlənməsi şəraitində
iqtisadi artım davam etmiş, xüsusən də qeyri-neft
sektorunda iqtisadi aktivlik yüksəlmişdir. İxracın
genişlənməsi və xarici maliyyələşmə mənbələrinin
bərpası daxili iqtisadi artıma müsbət təsir göstərmişdir.
2011-ci ildə ÜDM real ifadədə 0.1% artmış və
nominal olaraq 50.1 mlrd. manata çatmışdır. Həm real
artım tempi, həm də ÜDM deflyatoru (17.8%) nominal
ÜDM-ə artırıcı təsir göstərmişdir. Neft-qaz sektorundakı
9.8%-lik real azalmaya baxmayaraq sektorun nominal
ÜDM-nin həcmi 4.9 mlrd. manat artmışdır. Qeyri-neft
sektorunda isə real artım 9.4% təşkil etmişdir.
Yaradılan əlavə dəyərin 68%-i məhsul istehsalı
sahələrinin, 32%-i isə xidmət sahələrinin payına
düşür. Ümumi daxili məhsulun əhalinin hər nəfərinə
düşən həcmi 20%-dən çox artaraq 5531 manat və ya
7003 ABŞ dolları təşkil etmişdir1.

Mənbə: DSK

İl ərzində qızıl və gümüşün hasilatı davam etdirilmiş
və 2011-ci il ərzində yataqlardan 1.8 ton qızıl və 1.2
ton gümüş hasil edilmişdir.
Qeyri-neft sənayesinin təxminən yarısını təşkil
edən qida məhsulları istehsalının artması sektorun

Mənbə: DSK

ÜDM-in artımı iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün
sahələri üzrə baş vermişdir. Ölkədə istehsal olunan
ÜDM-in 50%-i iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrində
yaradılmış və bu sektor ümumi artıma 4.2% bəndi
1
2

Mənbə: DSK

Bu rəqəm ABŞ dollarının manata nəzərən nominal məzənnəsi əsasında hesablanmışdır. Beynəlxalq müqayisələr aparmaq üçün bu göstərici Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti
məzənnəsi əsasında hesablanmalıdır.
Ticari (tradable) sektora kənd təsərrüfatı və sənaye daxildir. 								
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Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə
qeyri-ticari sahələr arasında ən yüksək artım tempi
xidmət sferasında (mehmanxana və restoranlar, poçtrabitə, ticarət, sosial xidmətlər) müşahidə edilmişdir.
Cəmi ÜDM-in 35%-i, qeyri-neft ÜDM-nin isə 60%-i
xidmət sahələrinin payına düşmüşdür.
Hökumətin, habelə beynəlxalq institutların
proqnozlarına görə yaxın perspektivdə ölkədə iqtisadi
artımın davam edəcəyi gözlənilir. BVF ölkə üzrə
iqtisadi artımı 2012 və 2013-cü illər üçün müvafiq
olaraq 3.7% və 1.9%, o cümlədən qeyri-neft sektoru
üzrə hər iki ildə 5.5-6% artacağını proqnozlaşdırır4.

ümumi artımında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bundan
başqa maşınqayırma, metallurgiya, kimya və geyim
istehsalında da yüksək artım qeydə alınmışdır.
Hesabat ilində kənd təsərrüfatında 5.8%, o
cümlədən bitkiçilik məhsulları istehsalında 8%,
heyvandarlıq məhsulları istehsalında isə 3.5% artım
müşahidə edilmişdir.
İl ərzində qeyri-ticari sektor3un nəqliyyatdan
başqa bütün sahələrində artım müşahidə edilmişdir.
Qeyri-ticari sahələrdə yaradılan əlavə dəyər 9.2%
artmış, ümumi iqtisadi artıma təqribən 4 faiz bəndi
artırıcı töhfə vermişdir.
Haşiyə 4. Məcmu buraxılış kəsiri
İqtisadi ədəbiyyatda məcmu buraxılış kəsirinə (MBK)
bir sıra təriflər verilir. Bir tərifə görə MBK ÜDM-in real
səviyyəsi ilə onun potensial səviyyəsi (istehsal prosesində
resurslardan səmərəli istifadə ilə çata biləcəyi ən yüksək
səviyyəsi) arasındakı fərqin faizlə ifadəsidir. Digər bir
tərifə görə MBK faktiki ÜDM-in həcmi ilə elastik qiymət
tarazlığı halında istehsalın potensial səviyyəsi arasındakı
fərqin faiz ilə ifadəsidir. MBK müsbət və ya mənfi ola bilər.
Müsbət MBK istehsal güclərinin əmək resurslarının izafi
yükləndiyini, məcmu tələbin məcmu təklifə nəzərən daha
çox artdığını göstərir, digər halda isə əksinə.
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda MBK-nin qiymətləndirilməsi
zamanı müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə
müraciət olunur. Real sektorda dövrü monitorinqlərin
aparılması və bunun əsasında kəmiyyət və keyfiyyət
göstəricilərinin hesablanması tez-tez qarşılaşılan MBKnın qiymətləndirmə metodudur. Qeyd etmək lazımdır ki,
AMB-də də real sektorun monitorinqi vaxtaşırı aparılır və
sorğuların əsasında MBK-nın keyfiyyət qiymətləndirməsi
həyata keçirilir.
Digər tərəfdən ədəbiyyatda MBK-nın kəmiyyət
qiymətləndirməsinin aparılması üçün müxtəlif statistik
və ekonometrik qiymətləndirmələr də mövcuddur. Belə
ki, Bakster və Kinq (1995) metodologiyası, Hodrik və
Preskot (1980) yanaşması sırf statistik metodlara əsaslanır.
Hodrik və Preskotun (1980) metodologiyası faktiki
ÜDM-in (γ) trend ÜDM-dən (Υt) fərqi ilə trend ÜDM-in
dəyişməsininin kombinasiyasını trend komponentinə görə
minimumlaşdırılması prinsipinə əsaslanır:

düzgün MBK-nin qiymətləndirilməsində problem yaradır.
Beveridc və Nelson (1981) təklif etdiyi metodologiya
MBK-nın kəmiyyət qiymətləndirməsini aparmaq üçün ilkin
metodolgiyalardan biridir. Beveridc-Nelson dekompozisiyası
faktiki ÜDM-i müşahidə olunmayan komponentlərə, daimi
(trend) və müvəqqəti (tsiklik) göstəricilərə bölür.
Digər bir metodologiya Blanşard və Kvuah (1989)
tərəfindən işlənib hazırlanmış VAR yanaşmasıdır ki, bu
zaman məcmu istehsalın potensial hissəsinin məcmu təklif,
tsiklik hissəsinin isə məcmu tələb tərəfindən formalaşdırıldığı
fərz edilir. Bu zaman struktur təklif şoklarının daimi,
tələb şoklarının isə müvəqqəti təsiri olduğu fərziyyəsi irəli
sürülərək, VAR-a lazımi məhdudiyyətlər qoymaqla tələb
olunan parametrlərin identifikasiyası həyata keçirilir.
Kalman filtri də müşahidə olunmayan komponentlərin
qiymətləndirilməsində geniş istifadə olunan səmərəli
metodologiyalardan biridir. Bu filtrdə müşahidə olunmayan
və müşahidə olunan komponentlərin dinamikası verilir.
Məcmu buraxılış kəsri üçün yazıla bilən ən sadə Kalman
filtri aşağıdakı formada verilə bilər.

Burada γt faktiki ÜDM, γt* potensial ÜDM, gt tsiklik
komponent, μt potensial ÜDM-in drifti, εt isə statistik
xətalardır. Yalnız faktiki zaman sırasından istifadə etməklə
ÜDM trend və tsiklik komponentlərə bölünür.
Müsbət MBK-nın artması iqtisadiyyatda inflyasiya təzyiqləri
yaradır, mənfi MBK-nın artması isə resessiyanın əlaməti kimi
şərh olunur. MBK üçün ən optimal səviyyə onun sıfıra yaxın
olan həddi qəbul olunur.

Burada μ hamarlaşdırma parametridir. HP filterinin zəif
cəhəti ondan ibarətdir ki, sonlu sayda müşahidələrin olması
3
4

Qeyri-ticari sektora tikinti, nəqliyyat, rabitə, ictimai iaşə, mehmanxana xidmətləri və s. daxildir.
Mənbə: BVF, www.imf.org / Republic of Azerbaijan—Staff Report for the 2011 Article IV Consultation					
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Bütövlükdə BMT, BVF, AYİB və DB-nın proqnozları
2012-ci ildə ölkədə iqtisadi artımın ortalama 3.5%
olacağını göstərir.
İqtisadi aktivlik üzrə gözləntilərin optimist
olduğunu Mərkəzi Bankın apardığı Real Sektorun
Monitorinqinin (RSM – 300-ə qədər müəssisə üzrə
sorğuları əhatə edir) nəticələri də göstərir. RSM-in
nəticələrinə əsasən Biznes İnam İndeksi5 2011-ci ildə
əvvəlki illə müqayisədə yaxşılaşmışdır.
Pozitiv gözləntilər xüsusilə sənayenin kimya,
tikinti materiallarının istehsalı və toxuculuq alt
seksiyalarında, ticarətin isə mebel və elektrik məişət
avadanlıqlarının satışı seqmentlərində müşahidə
edilmişdir. Paralel tendensiyalar xidmət sektorunda
da nəzərə çarpır. Xidmət sektorunda ən yüksək
pozitiv gözləntilər rabitə və otel alt sektorlarına
aiddir. Gözləntilərin belə pozitiv olması sənayedə
və ticarətdə mal ehtiyatının azalmasında da özünü
büruzə vermişdir.
Ümumilikdə, AMB tərəfindən aparılan RSM
nəticələri il ərzində istehsalı artan, dövriyyəsi çoxalan
müəssisələrin sayının yüksəldiyini göstərir. Belə
ki, aparılan sorğulara görə “iqtisadi aktivlik necə
dəyişib” sualına cavab verən respondentlər arasında
“azalıb” söyləyənlərin xüsusi çəkisi 2011-ci ildə 2
dəfə azalmışdır.
Mərkəzi Bankın qiymətləndirmələrinə görə məcmu
buraxılış kəsiri6 (output gap) 2010-cu ildəki -4%dən, 2011-ci ildə -0.6%-ə enmişdir. 2012-ci ildə isə
bu göstəricinin pozitiv zonaya daxil olaraq 0.5%
təşkil edəcəyi gözlənilir. Dövlət tələbinin artması
məcmu buraxılış kəsirinin pozitiv zonaya daxil
olmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.

Mənbə: DSK

məhsullarının, 0.7 faiz bəndi qeyri-ərzaq mallarının
və 1.5 faiz bəndi xidmətlərin bahalaşması ilə əlaqədar
olmuşdur. Ərzaq malları üzrə orta illik inflyasiya
10.4%, ilin əvvəlinə nisbətən (dekabr/dekabr) isə
7.1% olmuşdur.

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Qeyri-ərzaq malları üzrə orta illik inflyasiya
2.6%, ilin əvvəlinə nisbətən isə 1.2% təşkil etmişdir.
Xidmətlər üzrə isə qiymətlər ilin əvvəlinə nəzərən
5.1% artmış, orta illik artım isə 4.7% olmuşdur.

2.3. Makroiqtisadi tarazlıq, qiymət indeksləri
və məşğulluq
2011-ci ildə dünya iqtisadiyyatında inflyasiya
proseslərinin güclənməsi və məcmu tələbin
canlanması fonunda ölkədə makroiqtisadi sabitliyin
qorunması təmin edilmişdir. İl ərzində inflyasiyanın
artımı əsasən xarici amillərdən qaynaqlanmışdır.
2011-ci ildə illik inflyasiya 5.6%, istehlak
qiymətlərinin orta illik artımı isə 7.9% təşkil
etmişdir ki, bu da əsasən dünya ərzaq qiymətlərinin
artımından qaynaqlanmışdır.
Orta illik inflyasiyanın 5.7% faiz bəndi ərzaq
5
6

Mənbə: DSK

Biznes İnam İndeksi = (Məhsul istehsalı indeksi - mal ehtiyatı indeksi + istehsal gözləntisi indeksi)/3
ÜDM-in potensial səviyyəsi ilə faktiki səviyyəsinin fərqi								
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2011-ci ildə inflyasiyanın təhlili onu göstərir
ki, qiymətlər əsasən ərzaq malları hesabına
yüksəlmişdir. Ərzaq qiymətlərinin artımı 2011-ci
ilin birinci yarısında dünya ərzaq bazarlarında kəskin
qiymət artımı ilə izah olunur. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun qiymətləndirmələrinə görə dünya ərzaq
qiymətlərin hər 10%-lik dəyişməsi Azərbaycanda
ərzaq qiymətlərini 3.2% dəyişdirir.

Mənbə: DSK

artması ilə izah edilir. Belə ki, orta illik hesabla
istehsalçı qiymətləri mədənçıxarma sənayesi üzrə
27.8%, toxuculuq sənayesi üzrə 27.1%, kimya sənayesi
üzrə 20.6%, qida sənayesi üzrə 13.4%, metallurgiya
sənayesi üzrə isə 9%, artmışdır.
Mənbə: DSK

Aprel-iyul aylarında müşahidə olunmuş deflyasiyanın
həcmi ötən illərin eyni dövrü ilə müqayisədə daha
yüksək olmuş və nəticədə illik inflyasiya dinamikası
daha dəyişkən olmuşdur.

Mənbə: DSK

İl ərzində qeyri-neft SİQİ orta illik hesabla 4.0%
yüksəlmişdir. İstehsalçı qiymətləri indeksində müşahidə
olunan artımla yanaşı bəzi sənaye sahələrində azalma
baş vermişdir. Belə ki, əczaçılıq məhsullarının istehsalı
üzrə 1.5% və elektrik avadanlıqlarının istehsalı üzrə
1.8% qiymət azalması müşahidə olunmuşdur.
2011-ci ildə kənd məhsullarının istehsalçı qiymətləri
(KİQİ) illik orta hesabla 10.3% yüksəlmişdir. Qiymət
dinamikasında artım çoxillik bitkilər üzrə 20.3%, diri

Mənbə: DSK

AMB-də aparılmış ekonometrik hesablamalara görə
hesabat ilində pul təklifi (+2.4%), partnyor ölkələrdə
inflyasiya (+2.5%) və mövsümi faktorlar (+1.9%)
qiymətlərə artırıcı, nominal effektiv məzənnənin
dəyişimi (-1.2%) azaldıcı təsir göstərmişdir.
Orta illik baza inflyasiya7 5.7%, ilin əvvəlinə nisbətən isə 3.7% olmuşdur.
2011-ci ildə sənaye məhsulları istehsalçılarının
orta illik qiymət indeksi 23.9% yüksəlmişdir. Sənaye
məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin (SİQİ) yüksək
artımı əsasən dünya bazarlarında neftin qiymətinin

Mənbə: DSK

Baza inflyasiya - dövlət tərəfindən tənzimlənən malların qiymətlərinin dəyişimindən və mövsümi amillərdən təmizlənmiş inflyasiyadır.				
									

7

17

Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri
heyvan və heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 11.3%
təşkil etmişdir.
Hesabat ilində ölkədə məşğulluq səviyyəsinin
yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. 2011-ci il ərzində
ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 4626.1 min nəfər
olmuş, onlardan 4375.2 min nəfərini iqtisadiyyatın
və sosial bölmənin müxtəlif sahələrində məşğul
olan əhali təşkil etmişdir. İl ərzində muzdla işləyən
əhalinin sayı 0.2% artmışdır.
AMB tərəfindən real sektorun monitorinqi çərçivəsində 300-dək müəssisə üzrə aparılan
müşahidələr də məşğulluğun artımını göstərir. Belə
ki, monitorinq aparılan müəssisələr arasında işçi sayı
il ərzində 5% artmışdır.

2.4. Tədiyə balansı
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də xarici iqtisadi əməliyyatlar neft-qaz sektoru üzrə müsbət saldoya,
qeyri-neft sektoru üzrə isə mənfi saldoya malik olmuşdur.
Neft-qaz sektoru üzrə ümumi daxilolmalar əsasən neftin və təbii qazın ixracı və bu sektora cəlb edilən xarici
kapitalın hesabına formalaşır. Bu sektor üzrə ödənişlər
isə mənfəətin və investisiyaların repatriasiyasını,
avadanlıqların və xidmətlərin idxalını əks etdirir. 2011-ci
ildə neft-qaz sektoru üzrə yaranmış ümumi müsbət saldo
25.7 mlrd. $ olmuşdur.
2011-ci ildə cari əməliyyatlar hesabında 17.1
mlrd. $ məbləğində profisit yaranmış, o cümlədən
neft-qaz sektoru üzrə cari hesabın profisiti 25.5 mlrd.
$ olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti qeyri-neft
sektoru üzrə cari hesabın 8.4 mlrd. $ məbləğində
kəsirini tam örtmüşdür.

Mənbə: AMB

AMB-nin monitorinqinə görə məşğulluq gözləntiləri xidmət və sənaye sektorları üzrə neqativ,
ticarət və tikinti üzrə pozitiv zonadadır.
Mənbə: AMB

Cədvəl 3. Tədiyə balansının əsas göstəriciləri, mln. $

I. Cari əməliyyatlar hesabının saldosu
Xarici ticarət balansı
Xidmətlər balansı
Gəlirlər balansı
-İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası
Cari transfertlər balansı
II. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının saldosu
Birbaşa investisiyalar
- Azərbaycana cəlb olunmuş
- Xaricə yönəldilmiş
- İnvestisiyaların repatriasiyası
Kreditlər və digər investisiyalar
Neft bonusu
III. Tədiyə balansının ümumi saldosu (Ölkənin ehtiyat aktivlərinin dəyişməsi)
Mənbə: AMB
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2010-cu il
15039.6
19730.4
-1732.9
-3467.0
-3591.8
509.1
-4578.4
329.1
3347.3
-235.7
-2782.5
-4909.5
2.0
10461.2

2011-ci il
17146.1
24328.4
-2995.8
-4859.8
-5148.8
673.3
-4789.9
912.6
4443.9
-554.0
-2977.3
-5722.5
20.0
12356.2
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neftin ixracının payına düşür.
İxrac olunmuş xam neftin 28.2 mlrd. $-ı Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) tərəfindən
hasil olunmuş neftin ümumi dəyəridir. İxrac olunmuş
ümumi xam neftin 1.6 mlrd. $-ı isə digər müəssisələr
tərəfindən xaricə göndərilmişdir ki, bunun da 114.4
mln.$ Şahdəniz yatağından hasil edilmiş kondensatın,
1500.4 mln. $ isə ARDNŞ-nin payına düşür.
2011-ci ildə ölkənin qeyri neft-qaz ixracı ötən ilə
nisbətən 18.7% artaraq 1623.9 mln.$ təşkil etmişdir.
Hesabat ilində əmtəə idxalı 10.2 mlrd. $ təşkil

Xarici ticarət dövriyyəsi 44.7 mlrd. $ təşkil etmiş
və xarici ticarət balansı 24.3 mlrd. $ məbləğində
müsbət saldo ilə nəticələnmişdir.
2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycanın
dünyanın 153-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur.
Xarici ticarətin 12.5%-i MDB üzvü olan dövlətlərin,
87.5%-i isə digər xarici dövlətlərin payına düşür.
Azərbaycanın İtaliya, Fransa, ABŞ, Birləşmiş Krallıq,
Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Ukrayna, Yaponiya və
İndoneziya ilə daha intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur
(Ümumi ticarətdə bu ölkələrin payı 73.3% təşkil etmişdir).

Cədvəl 4. 2011-ci ildə xarici ticarət üzrə əsas tərəf müqabilləri, mln. $

İtaliya
Fransa
ABŞ
B.Krallıq
Rusiya Federasiyası
Türkiyə
Almaniya
Ukrayna
Yaponiya
İndoneziya
başqaları
Cəmi
o cümlədən:
MDB dövlətləri
Digər dövlətlər

Əmtəə dövriyyəsi

İxrac

İdxal

Saldo

9595
4638
4086
3350
2884
2841
1569
1443
1404
926
11925
44661

9341
4039
3511
2853
1252
1624
527
931
1185
913
8319
34495

254
599
575
497
1632
1217
1042
512
219
13
3606
10166

+9087
+3440
+2936
+2356
-380
+407
-515
+419
+966
+900
+4713
+24329

5576
39085

3075
31420

2501
7665

+574
+23755

Mənbə: AMB

Hesabat ilində əmtəə ixracı 34.5 mlrd. $ təşkil
etmişdir. İxrac olunmuş malların strukturunda neftqaz məhsullarının payı 95.3% olmuşdur.
Xarici dövlətlərə 31.6 mlrd. $ neft məhsulları ixrac
olunmuş, ixrac olunmuş neft məhsullarının 1.8 mlrd.
$-ı neft emalı məhsullarının, 29.8 mlrd. $-ı isə xam

etmişdir. İstehlak mallarının idxalının ümumi dəyəri
isə 3884.1 mln. $ olmuş, bunun da 1267.7 mln. $-ı
ərzaq məhsullarının payına düşür.
İdxalın strukturunda xarici investisiyalar hesabına
gətirilmiş maşın-avadanlıqların və malların xüsusi
çəkisi 9.9% təşkil edərək 1008.4 mln. $ olmuşdur.

Cədvəl 5. İxracın strukturu

2010-cu il

2011-ci il

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi, %-lə

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi, %-lə

26476.0

100.0

34494.9

100.0

25398.6

95.9

33435.6

96.9

25107.5

94.8

32871.0

95.3

291.1

1.1

564.6

1.6

2. Maşın və avadanlıq

336.1

1.3

177.7

0.5

3. İstehlak malları

725.6

2.7

841.1

2.5

15.7

0.1

40.5

0.1

İxrac - cəmi
o cümlədən:
1. Yanacaq-xammal məhsulları
- neft-qaz məhsulları
- digər xammal

4. Digər mallar
Mənbə: AMB
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Cədvəl 6. İdxalın strukturu

2010-cu il

2011-ci il

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi, %-lə

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi, %-lə

6745.6

100.0

10166.5

100.0

2954.3

43.8

3884.1

38.2

- ərzaq məhsulları

1050.4

15.6

1267.7

12.5

- digərləri

1903.9

28.2

2616.4

25.7

689.0

10.2

1008.4

9.9

559.0

8.3

877.5

8.6

130.0

1.9

130.9

1.3

3102.3

46.0

5274.0

51.9

İdxal-cəmi
cümlədən:
1. İstehlak malları

2. İnvestisiya yönümlü mallar
- beynəlxalq neft-qaz
konsorsiumları
- digərləri
3. Digər mallar
Mənbə: AMB

Bunun 87%-ni beynəlxalq neft-qaz kontraktları
çərçivəsində istifadə olunmuş investisiyalar hesabına
idxal edilmiş mallar təşkil edir. Bundan başqa ölkəyə
ümumi məbləği 5274.0 mln. $ olan istehsal təyinatlı
maşın-avadanlıq, kimya, qara və əlvan metal
məhsulları da gətirilmişdir.
2011-ci ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi
əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər əsas yerlərdən birini
tutmuş və bu xidmətlərin ümumi həcmi 8435.0 mln. $
təşkil etmişdir. Bunun 5715.4 mln. $-ı qeyri-rezidentlər
tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 2719.6 mln.
$ isə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin
rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir. İl ərzində xalis
ixrac 23% artaraq 24.3 mlrd. $ təşkil etmişdir.
Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 20.5%-i
nəqliyyat xidmətləri üzrə aparılan əməliyyatların
payına düşür. Ümumi dəyəri 1727.8 mln. $ olan
nəqliyyat xidmətlərinin 55.5%-i Azərbaycan
rezidentlərinin xarici dövlətlərin nəqliyyat
sistemlərindən istifadə etmələri ilə əlaqədardır.
Azərbaycanın rezidentlərinin qeyri-rezidentlərə
göstərdikləri nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri
isə 768.5 mln. $ təşkil etmişdir.
Hesabat ilində xarici ölkə vətəndaşlarına turizmlə
bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 1287.3 mln. $
məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bunun 36.1%-i qeyrirezidentlərin Azərbaycana işgüzar səfərləri ilə bağlıdır.
Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan
rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin
dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 2.2 dəfə artaraq 1689.0 mln.
$ məbləğində olmuşdur. Bunun 62.3%-i Azərbaycan

vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə bağlı xarici ölkələrdə
olarkən sərf etdikləri vəsaitlərin (məkik idxal üçün
vəsaitlər istisna olmaqla) payına düşür.
Hesabat ilində gəlirlər üzrə daxilolmaların
və ödənişlərin ümumi dövriyyəsi 6897.3 mln.
$-a çatmışdır. Bunun 85.2%-ni (5878.6 mln. $)
Azərbaycandan ödənişlər təşkil edir. Bu məbləğin
isə əsas hissəsini (4640.3 mln. $) beynəlxalq neft-qaz
konsorsiumları üzrə xarici investorların payına düşən
gəlirlərin repatriasiyası (əsasən xam neft şəklində),
qeyri-rezidentlərə ödənilmiş əmək haqları (141.3
mln. $) və xarici kreditlərdən istifadəyə görə ödənilən
faizlər (248.6 mln. $) təşkil edir.
Cari transfertlər üzrə xarici ölkələrlə aparılan
əməliyyatların ümumi dəyəri 3091.3 mln. $
məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin
60.9%-ni ölkəyə daxilolmalar təşkil edir.
Cari transfertlər üzrə ümumi daxilolmaların 94.1%ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin pul baratları,
1.7%-ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal mallarının
dəyəri, 4.2%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir.
Bütövlükdə, cari transfertlər üzrə əməliyyatların
müsbət saldosu 673.3 mln. $ təşkil etmişdir.
2011-ci ildə xaricdən cəlb olunmuş kapitalın
ümumi həcmi 8.1 mlrd. $ təşkil etmişdir. Bu göstərici
əsasən ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların
və xarici kreditlərin hesabına formalaşmışdır.
Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb
olunmuş sərmayələrin ümumi məbləği 4.4 mlrd.
$ olmuşdur. Bu investisiyaların strukturunda neftqaz sektorunun xüsusi çəkisi 78% təşkil etmişdir.
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Cədvəl 7. Cəlb olunmuş xarici kapitalın strukturu

2010-cu il

2011-ci il

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi, %-lə

Məbləğ, mln.$

Xüsusi çəkisi,%-lə

Birbaşa investisiyalar

3347.3

40.3

4443.9

54.8

- neft–qaz sektoru

2573.4

31.0

3465.6

42.7

773.9

9.3

978.3

12.1

4966.2

59.7

3651.0

45.0

- digər sektorlar
Kreditlər və digər investisiyalar
- dövlət təminatlı kreditlər
- dövlət təminatı olmayan
kreditlər
- neft–qaz sektoru

735.5

8.8

1255.1

15.5

2635.3

31.7

2053.0

25.3

667.6

8.0

706.0

8.7

- banklar

1686.6

20.3

828.9

10.2

- digərləri

281.1

3.4

518.1

6.4

1595.4

19.2

342.9

4.2

Neft bonusu

2.0

-

20.0

0.2

C Ə Mİ

8315.5

100.0

8114.9

100.0

- digər investisiyalar

Mənbə: AMB

Cəlb olunmuş sərmayələr iri neft-qaz layihələrinin,
əsasən BP Eksploreyşn (Şah Dəniz) Ltd. layihəsi
və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
Azəri-Çıraq-Günəşli yatağında görülən işlərin
maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar ölkə iqtisadiyyatında
istifadə olunmuşdur.
Qiymətləndirmələrə görə qeyri-neft sektoruna cəlb
olunmuş birbaşa investisiyaların ümumi məbləği
978.3 mln. $ olmuşdur. Bu da ölkəyə cəlb olunmuş
birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcminin 22%ni təşkil etmişdir.
Hesabat ilində kreditlər və digər investisiyalar
formasında cəlb olunmuş sərmayələrin xüsusi çəkisi
xarici kapitalın strukturunda 45% (3651.0 mln. $)
təşkil etmişdir. Bu məbləğ əsasən birbaşa dövlət və
dövlət təminatlı, neft-qaz sektoru və banklar tərəfindən
cəlb edilmiş kreditlər hesabına formalaşmışdır.

Kreditlərin 37.9%-i (1255.1 mln. $) birbaşa dövlət
və dövlət təminatı əsasında cəlb olunmuş kreditlər
(beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlar tərəfindən
ayrılmış kreditlər), 62%-i (2053.0 mln. $) isə dövlət
təminatı olmayan kreditlərdir ki, bunun da 828.9 mln.
$-ı banklar, 706.0 mln. $-ı neft-qaz sektoru, 518.1
mln. $-ı isə digər müəssisələr və firmalar tərəfindən
cəlb olunmuşdur.
Əvvəlki dövrlərdə cəlb olunmuş kreditlər üzrə
2236.1 mln. $ geri qaytarılmışdır. Qaytarılmış
kreditlərin 43.4%-i (969.5 mln. $) bank sisteminin,
13.7%-i (306.9 mln. $) dövlət və dövlət təminatı
əsasında cəlb olunmuş kreditlərin, 25.8%-i (577.4
mln. $) neft-qaz sektorunun, 17.1%-i (382.3 mln. $)
isə digər müəssisələr və firmaların payına düşür.
2011-ci ildə ölkənin ehtiyat aktivləri 12356 mln.
$ məbləğində artmışdır.
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III. PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏTİ,
MONETAR ŞƏRAİT
3.1. Pul siyasəti

qaldırılmasına dair qərar qəbul etmişdir. Bu qərar
eyni zamanda maliyyə bazarlarında müvafiq şəraiti
təmin etməklə Mərkəzi Bankın izafi pul kütləsini
sterilizasiya etmək imkanlarının artırılmasına da
yönəldilmişdir.

Mərkəzi Bank 2011-ci ildə öz fəaliyyətini
inflyasiyanın təkrəqəmli səviyyədə saxlanmasına,
manatın məzənnəsinin sabitliyinin təmin
olunmasına, maliyyə sabitliyinin qorunmasına
yönəltmişdir. Bu hədəflərin reallaşdırılması
çərçivəsində Mərkəzi Bank il ərzində öz siyasətinə
çevik korreksiyalar etməklə makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasına, habelə iqtisadi artıma zəruri
dəstək vermişdir.
Daxili tələbdəki meyilləri və xarici amilləri nəzərə
alaraq, 2011-ci ildə Mərkəzi Bank öz mandatına
uyğun antiinflyasiya xarakterli pul siyasətini
həyata keçirmişdir.
İl ərzində inflyasiyanın gücləndiyini nəzərə
alaraq dünyanın bir sıra ölkələri pul siyasətini
sərtləşdirməyə başlamışlar. BVF da özünün son
hesabatlarında iqtisadi hərarətlənmənin müşahidə
olunduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sərt pul
siyasətinin həyata keçirilməsini tövsiyə edir.
İl ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən daim təhlil
olunan tsikl göstəriciləri arasında pul siyasətinin
korreksiyası lehinə olan göstəricilərin sayı artmağa
başlamışdır.
Məcmu tələbin canlanmasını, inflyasiya amillərini
və tədiyə balansının proqnozlarını nəzərə alaraq,
Mərkəzi Bank mart ayının 1-dən uçot dərəcəsinin
3%-dən 5%-ə, mayın 6-dan etibarən 5.25%-ə

Mənbə: AMB

Pul kütləsinin artım templərinin tənzimlənməsi
məqsədilə bankların daxili və xarici öhdəlikləri
üzrə məcburi ehtiyat norması 2011-ci il ərzində
mərhələlərlə 0.5%-dən 3%-ə qaldırılmışdır. Nəticədə
cəmi 205 mln manat, o cümlədən manatla məcburi
ehtiyatlar üzrə 63 mln., xarici valyutada məcburi
ehtiyatlar üzrə isə 142 mln. manat vəsait sterilizasiya
olunmuşdur.

Cədvəl 8. Tsikl göstəriciləri

2011
Yanvar
Mart
İyun
Sentyabr
Yanvar 2012

Tsikl göstəriciləri

Gecikən

Fazaiçi

Qabaqlayıcı

Sərt pul siyasəti lehinə

4

5

3

Yumşaq pul siyasəti lehinə

5

6

5

Sərt pul siyasəti lehinə

4

6

3

Yumşaq pul siyasəti lehinə

5

5

5

Sərt pul siyasəti lehinə

6

6

4

Yumşaq pul siyasəti lehinə

3

5

4

Sərt pul siyasəti lehinə

7

7

4

Yumşaq pul siyasəti lehinə

2

4

4

Sərt pul siyasəti lehinə

7

7

5

Yumşaq pul siyasəti lehinə

2

4

3

Mənbə: AMB
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Haşiyə 5. Məcburi ehtiyatlar

banklarının depozit və kredit faizləri arasında spredə təsir
edir və onu artırır. İzafi ehtiyatlara görə banklara faiz
ödənməsi isə pul siyasəti siqnalı kimi istifadə oluna bilər.
Likvidliyin idarə olunması - məcburi ehtiyat
normalarını artırıb-azaltmaqla bank sisteminin likvidlik
vəziyyətinə təsir etmək: Bunu faizsiz məcburi ehtiyatlar
və faiz ödənilən izafi ehtiyatlardan istifadə etməklə
həyata keçirmək olar. İzafi ehtiyata faiz ödədikdə bu faiz
dərəcəsi banklararası bazar faizləri üçün aşağı hədd rolu
oynaya bilər. Məcburi ehtiyatların ortalama metodu ilə
saxlanılması bazarda likvidlik şoklarını hamarlamaq üçün
və qısamüddətli faiz dərəcələrində volatilliyin qarşısının
alınmasında əsas vasitələrdən biri ola bilər.
Bunlardan əlavə, məcburi ehtiyatlar kapital axınlarına
nəzarət aləti kimi də istifadə oluna bilər. Bunun üçün qeyrirezidentlərin depozitlərinə faiz ödənməyən yüksək məcburi
ehtiyatlar tətbiq olunur. Bu siyasət kapital axınlarının
banklar vasitəsilə hərəkət etdiyi zaman səmərəli ola bilər.

Mərkəzi Bankların təxminən 90%-i kommersiya
bankları qarşısında öhdəliklərinin qarşılığında ehtiyat
saxlamaq tələbi qoyur. Məcburi ehtiyatların saxlanmasının
məqsədindən asılı olaraq müxtəlif formaları tətbiq oluna
bilər. Məcburi ehtiyatın tətbiq olunmasının 3 əsas məqsədi
vardır:
Prudensial - likvidlik və hesablaşma risklərinə qarşı
və depozitlərin bankdan geri götürülməsi halları üçün
ehtiyat yaratmaq: Mərkəzi banklar tərəfindən prudensial
və sığorta funksiyalarının daha çox nəzarət, əmanətlərin
sığortalanması və digər yollarla həyata keçirilməsi isə
məcburi ehtiyatın prudensial məqsədini zəiflədir.
Monetar nəzarət - bankların balansının, pul aqreqatları
və inflyasiyanın artımının qarşısını almaq: Məcburi
ehtiyatın monetar nəzarət aləti kimi istifadə olunması 2
kanal vasitəsi ilə baş verir: pul multiplikatoru və məcburi
ehtiyatın faiz dərəcəsi spredlərinə təsiri. Faiz ödənməyən
və ya mövcud bazar faiz dərəcələrindən əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı faiz ödənən məcburi ehtiyatlar kommersiya

Simon Gray “Mərkəzi bankların balansı və məcburi
ehtiyatlar”, BVF. Fevral, 2011

İqtisadiyyatdakı likvidliyin həcmini tənzimləmək
üçün dövr ərzində açıq bazar əməliyyatlarından da
aktiv istifadə edilmişdir. Dövriyyədə olan notların
həcmi il ərzində 2.3 dəfə artmışdır.
Hesabat ilində həyata keçirilən pul siyasəti
nəticəsində pul siyasətinin əsas hədəfi olan inflyasiya
təkrəqəmli səviyyədə olmuşdur. Mövcud inflyasiya
səviyyəsi isə əsasən xarici bazarlardakı proseslərdən,
ticarət partnyoru olan ölkələrdəki inflyasiyadan
təsirlənmişdir.

perspektivdə sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçmək
imkanlarını artırır.
Hesabat ilində ölkənin tədiyə balansında iri həcmli
profisitin yaranması şəraitində valyuta bazarında
təklif genişlənmişdir. Lakin, məzənnənin əhəmiyyətli
möhkəmlənməsinin qarşısını almaq və bununla da
qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinə neqativ təsirləri neytrallaşdırmaq üçün Mərkəzi Bank
tərəfindən cari ildə 4153.2 mln.$ həcmində valyuta
sterilizasiyası həyata keçirilmişdir.

3.2. Məzənnə siyasəti və beynəlxalq
rəqabət qabiliyyəti
2011-ci il ərzində Mərkəzi Bank özünün məzənnə
siyasətini yeni əməliyyat mexanizmi çərçivəsində və
valyuta bazarında təklif mənbələrinin genişlənməsi
şəraitində həyata keçirmişdir.
Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən
məzənnə siyasətinin diaqnostikası əsasında 2011-ci
ilin əvvəlindən başlayaraq Mərkəzi Bank özünün
məzənnə siyasətini dəhliz daxilində ABŞ dolları/
manat ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi
çərçivəsində həyata keçirməyə başlamışdır.
Kommunikasiya baxımından əlverişli olmaqla yanaşı
bu mexanizm həm də Mərkəzi Bankın uzunmüddətli

Mənbə: AMB

Nəticədə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi
mülayim templə - cəmi 1.4% möhkəmlənmişdir.
Milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi ölkədə
makroiqtisadi və maliyyə sektorunun sabitliyinə
müsbət təsir göstərmişdir.

23

Pul və məzənnə siyasəti, monetar şərait
7.1% bahalaşmışdır ki, bu da inflyasiyaya azaldıcı
təsir göstərmişdir.

Mənbə: AMB
Mənbə: AMB

Manatın nominal məzənnəsi ticarət partnyoru olan əksər ölkələrin valyutalarına nəzərən
möhkəmlənmişdir. Manatın nominal ikitərəfli
məzənnəsinin dinamikası real ikitərəfli məzənnələrin
də dəyişməsinə təsir göstərmişdir. Gürcüstan və
Çinin valyutalarına nəzərən həm nominal, həm
də real olaraq, Yaponiya valyutasına qarşı yalnız
nominal, İran valyutasına nəzərən isə yalnız real
olaraq ucuzlaşmışdır. ABŞ, Avrozona, B. Britaniya,
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, İsrail, Belarus,
C. Koreya kimi ölkələrin valyutalarına nəzərən
isə manat nominal və real olaraq bahalaşmışdır.
Bunlardan Belarus rublunun kəskin devalvasiyası
nəticəsində manatın Belarus rubluna qarşı nominal
ikitərəfli məzənnəsi 3 dəfəyə yaxın bahalaşmışdır.
2011-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə nominal
effektiv məzənnə (ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə)

Hesabat ilində manatın qeyri-neft sektoru üzrə
real effektiv məzənnəsi 5.3% bahalaşmışdır.
Partnyor ölkələrdəki inflyasiya ilə Azərbaycandakı
inflyasiya arasındakı fərq isə real effektiv məzənnəyə
1.8 faiz bəndi azaldıcı təsir göstərmişdir.

Mənbə: AMB

Cədvəl 9. 2011-ci ildə manatın ikitərəfli nominal və real məzənnə indeksləri, %-lə

ABŞ
Avrozona
Böyük Britaniya
Türkiyə
Rusiya
Ukrayna
Gürcüstan
İran
Qazaxıstan
Yaponiya
İsrail
Çin
Belarus
C. Koreya

2010-cu ilin dekabrına nəzərən
Nominal ikitərəfli məzənnə indeksi*
Real ikitərəfli məzənnə indeksi
101.6
104.2
101.9
104.6
101.7
104.1
124.8
119.3
103.7
103.1
102.2
103.2
95.7
99.1
107.4
94.5
102.0
100.2
94.9
100.9
106.3
109.8
97.0
99.3
285.7
136.8
101.7
102.8

*Manatın partnyor ölkənin valyutasına nəzərən məzənnələrin orta aylıq dəyişməsi nəzərdə tutulur.
Mənbə: AMB
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Qeyri-neft ixracın 80%-dən çoxunun getdiyi
inkişaf etməkdə olan ölkələrə nəzərən REM demək
olar ki, neytral qalmışdır.
Beləliklə, 2011-ci ildə tədiyə balansının yüksək
profisiti şəraitində Mərkəzi Bank manatın ikitərəfli
məzənnəsinin sabitliyini təmin etmişdir. Mərkəzi
Bank valyuta bazarında sterilizasiya əməliyyatları
həyata keçirərək həm valyuta bazarının tarazlığını
qorumuş, həm də özünün valyuta ehtiyatlarını daha
da artırmışdır. Manatın çoxtərəfli məzənnəsi isə
bir sıra partnyor ölkələrdə devalvasiya nəticəsində
ikitərəfli məzənnənin kəskin tərəddüdlərindən
təsirlənmişdir.

Mənbə: AMB

artımın sürətlənməsi müşahidə olunmuşdur. Bu
da, ilin sonuna doğru sosial ödənişlərin və digər
əhəmiyyətli büdcə xərclərinin həyata keçirilməsi ilə
bağlıdır.
2011-ci il ərzində geniş pul kütləsi (M3) ilin
əvvəlinə nəzərən 32.1% artaraq 13903.2 mln.
manata çatmışdır.
Geniş mənada pul kütləsinin artması həm
dövriyyədəki nağd pulun, həm də qeyri-nağd pul
kütləsinin artımından qaynaqlanmışdır.

3.3. Pul təklifi
2011-ci il ərzində pul kütləsinin dinamik artımı və
onun strukturunun təkmilləşməsi davam etmişdir.
İl ərzində manatla geniş pul kütləsi (M2) isə
32.5% artaraq 10997.2 mln. manat təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB

Manatla pul bazasının artım tempi isə 29.3%
təşkil etmişdir.
Pul bazasının dinamikasında volatillik olmamış,
yalnız dekabr ayında mövsümi amillərin təsiri ilə

Mənbə: AMB

Cədvəl 10. Pul aqreqatları, mln. manat

01.01.10

01.01.11

01.01.12

M0 (Nağd pul)

4147.8

5455.8

7158.2

M1 (Nağd pul, tələb olunanadək əmanət və depozitlər)

5239.8

6718.9

8824.8

M2 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və depozitlər, manatla)

6169.2

8297.5

10997.2

M3 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və depozitlər,
manat və SDV)

8469.2

10527.5

13903.2

Mənbə: AMB
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İqtisadi subyektlərin bank sisteminə inamının
təzahürü olaraq hesabat ilində əmanət və depozitlərin
yüksək artımı müşahidə olunmuşdur. Bu artım daha
çox fiziki şəxslərin manatla əmanətlərinin artım
tempindən qaynaqlanmışdır.
İl ərzində dollarlaşma göstəricilərində nəzərə çarpan dəyişiklik müşahidə edilməmişdir.

Mərkəzi Bankın pul siyasəti parametrlərini
“neytrallıq” istqamətində qəbul etdiyi qərarlara və
inflyasiyanın nisbətən sürətlənməsinə baxmayaraq
ümumən MŞİ yumşaq olaraq qalır.
Hesabat ili ərzində manatla və xarici valyuta ilə
kreditlər və depozitlər üzrə orta çəkili nominal faiz
dərəcələrində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir.
İlin sonuna doğru inflyasiyanın ötən ilin müvafiq
dövrünə nəzərən səngiməsi real faiz dərəcələrini
nisbətən artırmışdır.

Mənbə: AMB

Manatın çoxtərəfli nominal məzənnəsinin
nisbətən möhkəmlənməsi və pul təklifinin artımı
“Monetar Şərait İndeksi”nə (MŞİ)8 yumşaldıcı təsir
göstərmişdir.

Mənbə: AMB

Xarici valyutada real faiz dərəcələrində də eyni
dinamika müşahidə edilmişdir.
3.4. Pul siyasətinin institusional bazası
2011-ci ərzində Mərkəzi Bankda makroiqtisadi
idarəetmənin və pul siyasətinin institutsional bazasının
inkişafı istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət davam
etdirilmişdir.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankın Pul Siyasəti və
Maliyyə Sabitliyi Komitəsinin (PSMSK) fəaliyyəti
davam etdirilmiş və il ərzində Komitənin 12 iclası
keçirilmişdir. Komitə tərəfindən makroiqtisadi situasiya operativ izlənərək xarici və daxili amillərin təhlili
aparılmış, adekvat siyasət qərarları qəbul edilmişdir.
Bu qərarlar əsasən məzənnə və pul siyasəti alətlərinin
parametrlərini, maliyyə sabitliyi siyasətinin başlıca
istiqamətlərini əhatə etmişdir. Məzənnə rejiminin tədrici
liberallaşdırılması çərçivəsində məzənnə siyasətinin
əməliyyat parametrlərinə dəyişikliklərə dair təkliflər
hazırlanmış və PSMSK tərəfindən qəbul edilmişdir
2011-ci il ərzində Mərkəzi Bankda pul siyasəti
mexanizminin qlobal postböhran dövrünün
çağırışlarına uyğunlaşdırılması və beynəlxalq

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

MŞİ pul kütləsinin və nominal effektiv məzənnənin xüsusi çəkiləri nəzərə alınmaqla orta dəyişimini xarakterizə edən bir göstəricidir. 				
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tədqiqat bazasının inkişaf etdirilməsi istiqamətində
də işlər davam etdirilmişdir.
Empirik tədqiqatların dərinləşdirilməsi
çərçivəsində maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi
və idarə olunması potensialının artırılması məqsədilə
risklərin müəyyən edilməsi, identifikasiyası və
idarəetməyə təqdim olunması prioritet məqsədlərdən
biri olmuşdur. Stress testlər və maliyyə sabitli-

standartlaşma istiqamətində təkmilləşdirmə işləri
davam etdirilmişdir. Azərbaycanda kontr-tsiklik
makroprudensial idarəetmənin formalaşdırılması
çərçivəsində araşdırmalar aparılmışdır. Bu əsasda
Mərkəzi Bankın pul və maliyyə sabitliyi siyasəti üzrə
strategiyanın ilkin layihəsi hazırlanmışdır.
Hesabat dövründə Mərkəzi Bankda pul siyasəti və
maliyyə sabitliyi siyasətinin effektivliyini təmin edən
Haşiyə 6. Mərkəzi Bankda istifadə olunan modellər
İnflyasiya Determinantları Modelinin Qiymətləndirilməsi Modeli: Ölkə iqtisadiyyatı üzrə inflyasiyaya
təsir göstərən makroiqtisadi fundamentalların müəyyən
olunması və onların təsir miqyasının qiymətləndirilməsi
məqsədi ilə 2 empirik yanaşmadan istifadə olunmuşdur:
Xətti model qiymətləndirilməsi;
VAR modeli qiymətləndirilməsi.
Hər iki yanaşmada inflyasiyaya təsir göstərən amillər
kimi Nominal Effektiv Məzənnə (NEM), pul kütləsi (M1)
və tərəfdaş ölkələrindəki qiymətlər (IQIx) nəzərə alınmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, xətti yolla qiymətləndirmə
zamanı pul kütləsi inflyasiyaya bir rüb gecikmə ilə təsir
göstərir və nəticədə pul kütləsinin 10% artması inflyasiyanın
2.6% artması ilə nəticələnir.
Xətti modeldən fərqli olaraq VAR modelinin təsiri
bir tərəfli deyil və qarşılıqlı olaraq dəyişənlər arasında
əlaqəni qiymətləndirir. VAR modelində transmissiya kanalı
aşağıdakı təsir zənciri kimi qurulmuşdur:
		
NEM→M1→İQİ
Manatın Məzənnəsinin İnflyasiyaya Ötürücülük
Qabiliyyətinin Qiymətləndirilməsi Modeli: Tədqiqat
işində məzənnə ötürücüyü üzrə assimetrik və qeyri-xətti
qiymətləndirmələr aparılmış, məzənnədə dəyişmənin
ölkə daxilində qiymətlərə ötürücülüyü kəmiyyətcə
qiymətləndirilmiş və Azərbaycan şəraitində ötürücülüyün
müvafiq xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.
VAR modeli çərçivəsində aparılmış qiymətləndirmələrə
görə NEM-də baş verən dəyişmə M1 pul aqreqatına və
nəticədə ümumi təsir IQI-ə ötürülür. Dəyişənlər arasında
qarşılıqlı əlaqə qiymətləndirildikdən sonra məzənnənin
qiymət ötürücülüyü hesablanmışdır.
Daşınmaz
Əmlak
Bazarında
Köpüyün
Qiymətləndirilməsi Modeli: Model çərçivəsində daşınmaz
əmlak bazarında qiymətlərə təsir edən tələb və təklif
faktorları müəyyən olunmuş, bu faktorlar üzrə qiymətlərin
tarazlıq səviyyələri hesablanmış və faktiki səviyyənin
tarazlıq səviyyəsindən kənarlaşma həddi tapılmışdır.

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında köpüklərin
səviyyəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə təkrar və ilkin
bazarda qiymətlərin tarazlıq səviyyəsi qiymətləndirilmişdir.
Ekonometrik hesablamalar göstərir ki, əhalinin sərəncamda
qalan real gəlirləri, daşınmaz əmlaka verilən kreditlər hər iki
bazarda, ekspozisiya müddəti isə yalnız təkrar bazarda tələb
amili kimi çıxış edir.
BVF-nin metodologiyasına əsaslanmaqla ilkin bazarda
həm tələb və həm də təklif, təkrar bazarda isə yalnız tələb
amilləri üzrə tarazlıq səviyyəsi qiymətləndirilmişdir.
Azərbaycan üzrə Dinamik Stoxastik Ümumi Tarazlıq
Modeli (DSÜT). Xarici və daxili təsadüfi şoklardan
təsirlənən iqtisadi tsikllərin müəyyən edilməsi, makro
fundamentallar arasında əlaqələrin təhlili, həmçinin onların
orta və uzun müddətli dövrlər üzrə proqnozlaşdırılması
məqsədi ilə Mərkəzi Bankda DSÜT modeli qurulmuşdur.
DSÜT modelində endogen fundamentalların (real
iqtisadi artım, real effektiv məzənnə, inflyasiya, kapital,
investisiyalar, əmək haqqı, xarici ticarət və faiz dərəcələri
və istehlak və s.) tarazlıq səviyyəsi mikro-subyektlərin
davranışları əsasında müəyyən edilir.
Modelin nəzəri çərçivəsini ekzogen istehlakçının
vərdiş inersiyası, diferensial əmək təklifi və intensiv
gəlirliyi, əmək haqlarının tədrici optimallaşdırılması və
ya inflyasiyaya indeksləşdirilməsi, diferensiallaşdırılmış
aralıq məhsul, qeyri-elastik qiymətlər və müxtəlif monetar
rejimlər təşkil edir. DSÜT modeli mövcud ədəbiyyat və
ölkə üzrə statistik göstəricilər əsasında kalibrasiya edilərək
qiymətləndirilmişdir.
DSÜT modeli bir çox monetar rejimlərin makroiqtisadi
fundamentallara təsirini simulyasiya etməyə imkan
vermişdir. Belə ki, təsbit məzənnə və inflyasiyanın
hədəflənməsi rejimlərində texnoloji və neft qiymətləri
şoklarının təsirləri müəyyən edilmişdir.

Mənbə: AMB
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yi indikatorları vasitəsilə maliyyə sisteminin
zəif və güclü tərəfləri müəyyən olunmuş, bank
sektorunun davamlığı və həssaslığı mütəmadi
qiymətləndirilmişdir. Bank sistemində optimal
konsentrasiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə
başlanılmış və Azərbaycan banklarının ixracı
maliyyələşdirməsi mexanizmlərinin tədqiqi həyata
keçirilmişdir.
Pul siyasətinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində
məzənnə rejiminin liberallaşdırılması ilə əlaqədar
olaraq xarici ekspertlərin iştirakı ilə müzakirələr
davam etdirilmiş, məzənnənin dəyişiminin real sektorun sahələrinə təsiri qiymətləndirilmişdir.
Bank sistemində maliyyə vasitəçiliyinin
dərinləşdirilməsi ilə bağlı yeni tədqiqatlar aparılmış,
bu tədqiqatların nəticələri cari siyasətdə nəzərə
alınmışdır.
Ekonometrik modellərin təkmilləşdirilməsi
çərçivəsində Azərbaycanda məzənnənin inflyasiyaya
ötürücülüyünün assimetrikliyinin və dövrü sabitliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Eyni
zamanda dövr ərzində Azərbaycanda inflyasiyanın
kritik həddinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi
araşdırılmış, neft ixrac edən ölkələr üzrə Panel VAR
modelinin qiymətləndirməsinə başlanılmışdır. Bu
məqsədlə neft ixrac edən ölkələrdə (Azərbaycan,
Qazaxıstan, Rusiya və İran) iqtisadi fluktuasiyaların
mənbələri ilə bağlı tədqiqatlar aparılmışdır.
Makroiqtisadi
göstəricilərin təhlili və
proqnozlaşdırılması üçün Dinamik-Stoxastik
Ümümi Tarazlıq Modeli qurulmuş, ekonometrik
qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi işləri
aparılmışdır. Modelin riyazi-analitik spesifikasiyası
əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının simulyasiyası
aparılmışdır. Hazırda ölkənin özünəməxsus mikro və
makro iqtisadi spesifikasiyası nəzərə alınaraq modelin işçi sənəd forması tərtib edilir.
Azərbaycanda Mərkəzi Bankın reaksiya
funksiyasının qiymətləndirilməsi məqsədilə
Teylor qaydası üzrə ayrı-ayrı ölkələrdə aparılmış
qiymətləndirmələr tədqiq edilmiş və Azərbaycan

üzrə müvafiq metodologiya hazırlanmışdır. Bu
məqsədlə pul kütləsi, məzənnə və neftin qiyməti kimi
alətlərin məcmu buraxılış kəsiri, potensial və faktiki
inflyasiya fərqlərinə təsiri qiymətləndirilmişdir.
Xüsusi ekonometrik metodlardan istifadə etməklə
Azərbaycanda valyuta əvəzləməsi ilə bağlı tədqiqat
işi və ekonometrik qiymətləndirmə aparılmışdır.
Eyni zamanda Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarının
coğrafi və valyuta tərkibinə görə diversifikasiya
imkanları ilə bağlı tədqiqat işi aparılmışdır. Habelə
strateji planlaşdırma, makro və mikro iqtisadiyyat,
qlobal iqtisadiyyat, sosial iqtisadi inkişaf proqramları,
maliyyə sektorunun inkişafı üzrə yaxın illərdə (20122015) yeni tədqiqat işləri nəzərdə tutulur.
2011-ci ildə Mərkəzi Bank statistik informasiya
təminatının daha da təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılmasını da diqqət mərkəzində
saxlamışdır. Mərkəzi Bankda yaradılması nəzərdə
tutulan çoxfunksiyalı və operativlik baxımından
əlverişli olan, vahid statistik məlumat bazasını
özündə əks etdirən Elektron Məlumat Bazasının və
Analitik Hesabatlılıq Sisteminin (ESAS) yaradılması
layihəsi üzrə işlər davam etdirilmişdir. Eyni zamanda
Tədiyə Balansının tərtibatının BVF-nun yeni
metodologiyasına (6-cı nəşr) uyğunlaşdırılması işləri
aparılmışdır.
AMB-də real sektorun monitorinqi hesabat ilində
də davam etdirilmişdir. Bu məqsədlə mikroiqtisadi
monitorinqə cəlb olunan müəssisələrinin sayının
artırılması, qurulan işgüzar fəallıq indekslərinin
metodoloji təkmilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.
Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatının ticarət, sənaye,
xidmət və tikinti sektorlarında fəaliyyət göstərən
təxminən 300 müəssisə monitorinqə cəlb olunur.
Bütün bunlarla yanaşı gələcək tədqiqatların
aparılmasına dəstək məqsədilə intellektual
resursların inkişafı üzrə konsepsiya hazırlanmışdır.
Bu konsepsiya çərçivəsində “Virtual Mərkəzi
Bank laboratoriyası”, elektron kitabxana, maliyyə
savadlılığının artırılması, iqtisadi bilik portalının
yaradılması kimi layihələr həyata keçiriləcəkdir.
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IV. MALİYYƏ BAZARLARI
4.1. Valyuta bazarı

demək olar ki, dəyişməyərək 32 mlrd. $ təşkil
etmişdir.
Hesabat ilində valyuta bazarında bankdaxili
əməliyyatların xüsusi çəkisi artaraq 73% təşkil
etmişdir.

2011-ci ildə daxili valyuta bazarında təklifin tələbi
əsaslı şəkildə üstələdiyi şəraitdə Mərkəzi Bankın
valyuta bazarında əməliyyatları “müdaxilə dəhlizi”
çərçivəsində izafi valyuta təklifinin sterilizasiyasına
yönəldilmiş, valyuta bazarının şəffaflığının və
likvidliyinin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər
görülmüşdür.
Hesabat ilində valyuta bazarında şəffaflığın
təmin edilməsi məqsədilə banklararası valyuta
əməliyyatları Blumberq əsasında vahid elektronticarət platformasına keçirilmişdir. Əməliyyatların
yeni ticarət sisteminə keçidi sistem iştirakçılarına
real rejimdə USD/AZN valyuta məzənnələrinin
dinamikasını, alqı-satqı əməliyyatları üzrə həcm
indekslərini və orta çəkili valyuta məzənnəsini,
valyutaya olan tələb və təklifi real zaman rejimində
izləmək imkanını vermişdir.
Artıq 24 bank tərəfindən gündəlik olaraq sistemdə
USD/AZN valyuta cütü üzrə məzənnələr elan olunur
və əqdlər keçirilir. Belə ki, sistem fəaliyyət göstərən
tarixdən banklararası valyuta bazarında USD/AZN
valyuta cütü ilə əməliyyatların 93%-i Blumberq
sistemində qeydə alınmışdır. Sistemdə keçirilən
əməliyyatların həcmini (AZRRTRVU, AZRRTRVO)
və məzənnələrini (AZRRLTPR, AZRRVWAP)
özündə əks etdirən indekslər yaradılmışdır.
Son illər valyuta bazarının həcmindəki sabitlik
hesabat ilində də müşahidə edilmişdir. Belə ki,
valyuta bazarının həcmi ötən dövr ilə müqayisədə

Mənbə: AMB

Daxili valyuta bazarında ABŞ dolları ilə keçirilən
əməliyyatların payı hesabat ilində də əhəmiyyətli
çəkiyə (88%) malik olmuşdur.

Mənbə: AMB

Manatın əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin qarşısını
almaq məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 4 mlrd.$dan çox valyuta sterilizasiyası həyata keçirilmişdir.
İl ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı rəsmi
nominal məzənnəsi cəmi 1,1 qəpik, və ya 1,43%,
güclənmişdir. Artım əsasən hesabat ilinin birinci
yarısına təsadüf etmişdir.
Mənbə: AMB
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ya 79,57% not yerləşdirilmişdir. Son hərracda notlar
üzrə orta gəlirlik 2,77% olmuşdur. Bu göstərici ilin
əvvəlində 2,2% səviyyəsində olmuşdur.
Dövriyyədə olan notların həcmi ilin əvvəli ilə
müqayisədə 51,2 mln. manat (repo əməliyyatları
nəzərə alınmaqla) və ya 2,3 dəfə artaraq ilin sonuna
91,2 mln. manat təşkil etmişdir.

4.2. Pul resursları bazarı
2011-ci ildə qiymətli kağızlar bazarının miqyasının
genişlənməsi davam etmiş, pul bazarı alətlərinin
çeşidi artmışdır.
2011-ci ildə qiymətli kağızlar bazarının həcmi
3,5 dəfəyə yaxın artaraq 8,9 mlrd. manat təşkil
etmişdir. Qiymətli kağızlar bazarının 75,8% dövlət
qiymətli kağızları9 bazarının (bunun da 95,8%-i
qısamüddətli notların), 24,2% korporativ qiymətli
kağızlar bazarının payına düşür.

Mənbə: AMB

İl ərzində çərçivə alətləri üzrə əməliyyatlarının
həcmi 5 373,2 mln. manat təşkil etmişdir.
Əməliyyatların hamısı repo əməliyyatlarının payına
düşür. Dövrün sonuna çərçivə əməliyyatları üzrə faiz
dərəcəsi 1 günlük repo əməliyyatı üzrə 1%, 1 günlük
əks-repo əməliyyatı üzrə isə 7% həcmində müəyyən
olunmuşdur.
Dövriyyədə olan dövlət istiqrazlarının (Dİ) həcmi
ilin əvvəli ilə müqayisədə 110,3 mln. manat və ya
40,88% azalaraq 159,44 mln. manat təşkil etmişdir.
Bir illik Dİ-lər üzrə orta gəlirlik 4,00% həcmində
müəyyən olmuşdur.

Mənbə: AMB

Hesabat ilinin sonuna dövriyyədə olan dövlət
qiymətli kağızlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə
(303,9 mln. manat) 59 mln. manat və ya 19% azalaraq
250,7 mln. manat təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB

İlin sonuna dövriyyədəki dövlət qiymətli
kağızlarında notların payı 11%-dən 36%-ə artmış,
DQİ-lərin payı isə 89%-dən 64%-dək azalmışdır.
İl ərzində 1 307 mln. manat məbləğində Mərkəzi
Bankın qısamüddətli notları emissiya olunmuşdur
və bundan 777 mln. manat (59,4%) isə hərraclara
çıxarılmışdır. Nominal üzrə 618,25 mln. manat və

Mənbə: AMB

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qısamüddətli
istiqrazlarla yanaşı dövriyyədə orta müddətli (2 və
3 illik) qiymətli kağızlar və geri çağırıla bilən dövlət
istiqrazları da emissiya olunmuşdur.

9
Bura Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları daxildir. 							
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Pul resursları bazarlarının canlandırılması
məqsədilə Mərkəzi Bankın birbaşa iştirakı ilə 2010cu ildə yaradılmış Mütəşəkkil Banklararası Kredit
Bazarının seqmenti - Təminatlı Pul bazarında isə
əməliyyatların həcmi artaraq 12,5 mln. manat (9 əqd)
təşkil etmişdir.

İl ərzində Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən
20,0 mln. manat həcmində 7 illik təminatsız istiqrazlar
üzrə 4-cü emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.
2011-ci ildə 3-cü emissiya prospektinə uyğun 60
mln. manat məbləğində istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə
15 hərrac, 4-cü emissiya prospektinə uyğun 17 mln.
manat məbləğində istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə isə
5 hərrac keçirilmişdir. İlin sonuna dövriyyədə olan
istiqrazların həcmi 207 mln. manat təşkil etmişdir.
Bundan əlavə ilin sonuna ipoteka istiqrazlarının 30
mln. manat həcmində yeni 5-ci emissiya prospekti
qeydiyyata alınmışdır.

Mənbə: AMB

MBKB-dən fərqli olaraq Mütəşəkkil Banklararası
Repo Bazarında əməliyyatların həcmində artım
müşahidə olunmuşdur.
Mənbə: AMB

İpoteka istiqrazları ilə təkrar bazar əməliyyatlarının
həcmi 463,4 mln. manat (71 əqd) təşkil etmişdir.
Ötən illə müqayisədə ipoteka istiqrazlarının bazar
əməliyyatlarının həcmi 315,7 mln. manat artmışdır.
4.3. Banklararası bazar
2011-ci ildə banklararası pul bazarı öz fəaliyyətini
davam etdirmiş, onun bəzi seqmentlərində canlanma
müşahidə olunmuşdur.
2011-ci ildə Mütəşəkkil Banklararası Kredit
Bazarında (MBKB) banklar tərəfindən 54,2
mln. manat həcmində 22 əməliyyat keçirilmişdir.
Ardıcıl 3 ildə həm əməliyyatların həcmində, həm də
əməliyyatların sayında azalma müşahidə olunmuşdur.

Mənbə: AMB

İl ərzində bu bazarda banklar tərəfindən 58,7 mln.
manat həcmində 18 əməliyyat keçirilmişdir.

31

Valyuta ehtiyatlarının idarə olunması

V. VALYUTA EHTİYATLARININ
İDARƏ OLUNMASI
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də Mərkəzi
Bankın sərəncamında olan valyuta ehtiyatları
təhlükəsizlik, likvidlik və gəlirlilik prinsiplərinə
əsaslanan və əməliyyat investisiya strategiyası
əsasında idarə olunmuşdur.
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları
dünya maliyyə bazarlarında qeyri-sabitliyin qalması,
qlobal maliyyə risklərinin artması və aşağı faiz
dərəcələri şəraitində idarə olunmuşdur. Dünya
iqtisadiyyatında yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq
hesabat ilində Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının investisiya siyasətinin prioriteti kimi vəsaitlərin qorunub
saxlanması müəyyən edilmişdir.
İl ərzində ehtiyatlar, cari fəaliyyəti təmin edən
əməliyyat və yığım aləti olan investisiya tranşlarına
bölünərək idarə olunmuşdur. İdarəetmə strategiyasının
əsas komponenti kimi valyuta diversifikasiyası
saxlanılmışdır.
Əməliyyat tranşının həcmi pul siyasəti və məzənnə
rejiminin dəstəklənməsi, habelə valyuta böhranlarının
təsirinin qarşısının alınması əsasında təyin edilmişdir.
Tranşın valyuta strukturu isə xarici ticarət balansı
və ölkənin öhdəliklərinin əsas hissəsini təşkil edən
valyutalara müvafiq olaraq saxlanılır. Belə ki, tranşın
85%-i xarici ticarətin və ölkənin xarici öhdəliklərinin
dominant valyutası olan ABŞ dollarında, 15%-i
avroda yerləşdirilmişdir. İnvestisiya tranşı isə ABŞ
dolları, avro və İngiltərə funt sterlinqində saxlanılır.
İdarəetmənin əsas məqsədi valyuta ehtiyatlarının
diversifikasiyası, qlobal sarsıntılara həssaslığının
azaldılması və ehtiyatların mütləq dəyərinin
saxlanılmasını təmin etmək olduğundan, investisiya tranşının yapon yeni çıxarılmaqla SDR
(modifikasiyalaşdırılmış SDR) səbətini təşkil edən
və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən müəyyən
edilən10 0,66 ABŞ dolları, 0,423 avro və 0,111

İngiltərə funt sterlinqi kimi əyani xüsusi çəkilərdə
saxlanılması təmin olunmuşdur.
İl ərzində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə daxili potensialının
gücləndirilməsi istiqamətində işlər davam
etdirilmişdir. İnvestisiya prosesinin bütün
səviyyələrində təkmil idarəetmə metodlarının
tətbiqi imkanları araşdırılmış, yeni investisiya
aktivlərinin portfelə əlavə olunmasını əsaslandıran
aktivlərin strateji bölgüsü metodologiyası və riyazi
modelləri hazırlanmışdır. Valyuta ehtiyatlarının idarə
edilməsində İT infrastrukturu və operativ məlumat
təchizatının təkmilləşdirilməsi də daim diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır.
İnsan resurslarının inkişafı istiqamətində
əməkdaşların müvafiq beynəlxalq sertifikatlara (CFA) yiyələnmələri təşviq edilmişdir. Eyni
zamanda daxili potensialın genişləndirilməsinin
Dünya Bankının Xəzinədarlığı tərəfindən mərkəzi
banklar üçün yaradılmış “Ehtiyatların idarəetmə və
məsləhət proqramı” çərçivəsində texniki yardımı ilə
dəstəklənməsi hesabat ili ərzində də davam etmişdir.
Bundan əlavə, 2011-ci ildə Mərkəzi Bank aktivlərin
idarə olunmasında ixtisaslaşmış beynəlxalq maliyyə
institutları ilə əməkdaşlığı davam etdirmişdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın sərəncamında olan
valyuta ehtiyatlarının həcmi daxili valyuta bazarına
edilən müdaxilələr, habelə idarəetmədən əldə
olunan gəlirlər nəticəsində 4 073,9 mln. ABŞ dolları
və ya 63,6% artaraq 10 481,5 mln. ABŞ dolları
səviyyəsinə çatmışdır. İdarə olunan aktivlərin həcmi
isə 10 535,2 mln. ABŞ dollarıdır ki, bunun 3%-i
xarici menecerlər tərəfindən idarə olunur. Valyuta
aktivlərinin idarə edilməsi üzrə faiz gəlirliliyi 0,57%
təşkil etmişdir.

10
Hazırkı struktur 30 dekabr 2010-cu ildə BVF tərəfindən edilən dəyişikliyə uyğundur. 							
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VI. BANК SİSTEMİ VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ
6.1. Bank sisteminin dinamikası və institusional
inkişafı

İl ərzində bank sistemində təmərküzləşmə
səviyyəsinin azalması prosesi davam etmişdir. İri
bankların (aktivlərin həcminə görə ilk 5 bank) sistem
üzrə aktivlərdə payı 61%-dən 57,0%-ə, iqtisadiyyata
kredit qoyuluşunda payı isə 65,8%-dən 56,5%-ə
enmişdir.
Qlobal böhranın dərslərini də nəzərə alaraq
2011-ci ildə Azərbaycan bankları özlərinin daxili
institusional potensiallarını artırmaq istiqamətində
səylərini davam etdirmişlər. Banklarda korporativ
idarəetmə standartlarının və modern texnologiyaların
tətbiqinə meyil güclənmişdir. Bankların insan və
texnoloji kapitala investisiyaları əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır.
2011-ci ildə bank sisteminin inkişafı sahəsində
həyata keçirilən institusional və infrastruktur
tədbirləri nəticəsində bankların xarici investorlar
üçün cəlbediciliyi daha da artmışdır. İl ərzində
xarici kapitallı bankların sayı 22-dən 23-ə yüksəlmiş,
bank sektoruna xarici kapital investisiyalarının həcmi
50,6 mln. manat (20,8%) artaraq 296 mln. manata
çatmışdır.
Bankların xarici maliyyə bazarlarında fəaliyyətinin
aktivləşməsi və nüfuzunun artması beynəlxalq

Bank sektoru 2011-ci ildə də inkişaf dinamikasını
qoruyub saxlamış, maliyyə vasitəçiliyi funksiyası
daha da dərinləşmişdir.
2011-ci il ərzində sektorun aktivləri 7%, kredit portfeli
8% artmışdır. Bankların kapital mövqeyi güclənmiş,
bank sisteminə etimad əhəmiyyətli də rəcədə artmışdır.
2011-ci ildə qeyri-neft ÜDM-nə nisbətdə bank
aktivləri 64,9%, kapital 9,7%, iqtisadiyyata kreditlər
44,1%, əhalinin əmanətləri isə 18,7% təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB

Haşiyə 7. Sistem əhəmiyyətli maliyyə institutları
əməliyyatların xüsusi çəkisinin yüksək olması onun bazarda
sistem əhəmiyyətli olmasının göstəricisidir.
2. Əvəzetmə. Bəzi maliyyə institutları iqtisadiyyatda
vacib rol oynayırlar. Onlar böyük həcmə və ya digər
institutlarla əlaqədə olduqları üçün deyil, bu institutlar
xüsusi xidmətlər göstərdikləri üçün sistem əhəmiyyəti
daşıyırlar. Belə institutlara ödəniş və klirinq sistemləri,
kastodial xidmətlər və s. aid etmək olar.
3. Qarşılıqlı əlaqə. Maliyyə sisteminin komponentləri
arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində fərdi maliyyə institutunda
yaranan problemlərin maliyyə sisteminə yayılmasıdır.

Sistem riskləri maliyyə sisteminin fəaliyyətinin pisləşməsi
nəticəsində maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
məhdudlaşdırılması və real sektora neqativ təsir kimi
qiymətləndirilir. Sistem risklərinin qiymətləndirilməsi
zamanı sistem əhəmiyyətli maliyyə institutları mühüm rol
oynayır.
Maliyyə institutlarının sistem əhəmiyyətliyinin müəyyən
edilməsində üç meyar seçilir. Meyarlar birbaşa və dolayı
təsir kanallarını özündə əks etdirirlər. Ölçü və əvəzetmə
dərəcəsində birbaşa təsir, dolayı təsir qarşılıqlı əlaqədə
özünü göstərir. Bu meyarlar aşağıdakılardır:
1. Ölçü. Maliyyə institutlarının göstərdikləri xidmətlərin
maliyyə sistemində xüsusi çəkisi sistem əhəmiyyətini əks
etdirən amillərdən biridir. Maliyyə institutların apardıqları

Mənbə: Bank nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi
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reytinqlərdən də görünür. Hazırda 11 bank beynəlxalq
reytinqə malikdir. İnkişaf etmiş ölkələrin bir çox
banklarında aparıcı reytinq agentlikləri tərəfindən
reytinqlərin aşağı salınması fonunda yerli banklar
reytinq səviyyələrini qoruyub saxlaya bilmişlər. Eyni
zamanda bankların 39-da kənar audit beynəlxalq audit
şirkətləri tərəfindən aparılmışdır ki, bu bankların da
ümumi bank sistemi aktivlərində xüsusi çəkisi 99%
təşkil edir.

xidmətlərini göstərən digər maliyyə institutları –
qeyri-bank kredit təşkilatları, o cümlədən kredit
ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və
digər bu növ maliyyə təsisatlarının sayı 125-ə (ilin
əvvəlində 101 təsisat), onların filiallarının sayı isə
86-a (ilin əvvəlində 69 təsisat) çatmışdır. İl ərzində
Mərkəzi Bank tərəfindən 9 yeni bank olmayan kredit
təşkilatına, 19 yeni kredit ittifaqına müvafiq lisenziya
verilmişdir.
Qeyri-bank kredit təşkilatlarının sayının artması ilə
yanaşı onların əməliyyatlarının miqyası da artmışdır.
Belə ki, il ərzində bu növ təsisatların ümumi aktivləri
25,4%, onlar tərəfindən verilmiş kreditlərin həcmi isə
27,8% artmışdır.

Mənbə: AMB

İqtisadiyyatın maliyyə xidmətlərinə tələbatının
ödənilməsi, maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
artırılması məqsədilə bankların filial şəbəkəsinin
və digər struktur bölmələrinin genişləndirilməsi
prosesi davam etmişdir. 2011-ci il ərzində bankların
26 yeni filialı açılmış, bank filiallarının sayı 666-a
çatmışdır. Yeni 46 bank şöbəsi açılmış və bank
şöbələrinin sayı 161-a çatmışdır.

Mənbə: AMB

Bank infrastrukturunun coğrafi şəbəkəsinin
genişlənməsi iqtisadi agentlərin, xüsusilə də
əhalinin bank xidmətlərinə çıxış imkanlarını
genişləndirmişdir. Hazırda ölkə ərazisinin hər 1000
m2-ə 12,5 (ilin əvvəlində 11,3) və 100.000 nəfər
yetkinlik yaşına çatmış əhaliyə isə 17,4 (ilin əvvəlində
16,1) bank və qeyri-bank kredit təşkilatları və onların
struktur bölmələri maliyyə xidməti göstərir.
6.2. Bank sisteminin öhdəlikləri
2011-ci ildə bank sisteminin resurs bazasının daha
dayanıqlı mənbələr hesabına möhkəmlənməsi prosesi
davam etmişdir.
2011-ci ildə bankların öhdəlikləri 1662 mln. manat
və ya 16,3% (2010-cu ildə 15,1%) artmış və ilin
sonuna 11831,7 mln. manat təşkil etmişdir. Hesabat
ilində də bankların resurs bazasının formalaşmasında
hüquqi (qeyri-maliyyə təşkilatları) və fiziki şəxslərdən
cəlb olunmuş vəsaitlərin (əmanətlər) payı yüksək

Mənbə: AMB

Yeni açılmış bank filiallarının 12-i ölkənin müxtəlif
regionlarının payına düşür. 01.01.2012-ci il tarixinə
cəmi bank filiallarının 328-i (49,2%) regionlarda
fəaliyyət göstərir.
Bank sektorunun inkişafı ilə yanaşı məhdud bank
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olmuşdur. İqtisadi subyektlərin bank sisteminə
inamının təzahürü olaraq hesabat ilində əmanət və
depozitlərin yüksək artımı müşahidə olunmuşdur.
Bu artım daha çox fiziki şəxslərin əmanətlərinin
artmasından qaynaqlanmışdır.
Bankların daxili mənbələr hesabına formalaşan
ümumi depozit bazası (maliyyə təşkilatları istisna
olmaqla) 1478,4 mln. manat (27,1%) artaraq 6927,4
mln. manat təşkil etmişdir. İlin sonuna depozit və
əmanətlərin cəmi öhdəliklərin strukturunda payı
58,5%, cəmi resurs bazasında isə 48,6% olmuşdur.

Mənbə: AMB

2012-ci ilin 1 yanvar tarixinə əhalinin əmanətlərinin
bankların öhdəliklərində payı 34,8% təşkil etmişdir
(2011-ci ilin 1 yanvar tarixinə 29,8%).
Depozit bazasının mütləq artımı ilə yanaşı onun
keyfiyyətində də müsbət dəyişikliklər baş vermişdir.
Əhalinin əmanətlərinin strukturunda müddətli
əmanətlərin payının artması müşahidə olunmuşdur. Cari
hesablarda əhalinin əmanətləri 269,7 mln. manat artdığı
halda, müddətli əmanətlər 820,4 mln. manat artmışdır.
Depozitlərin müddət strukturunun yaxşılaşması ilə
yanaşı onun valyuta strukturunda da müsbət meyillər
müşahidə olunmuşdur. Manatın məzənnəsinin
sabitliyi şəraitində il ərzində dollarlaşma səviyyəsi
azalmışdır. Belə ki, fiziki şəxslərin milli valyutada
əmanətləri il ərzində 62% artmış, ümumi əmanətlərdə
payı ilin sonuna 55%-ə yüksəlmişdir.

Mənbə: AMB

2011-ci ildə fiziki şəxslərin əmanətləri 36%
artaraq ilin sonuna 4119,8 mln. manata çatmış (2010cu ildə artım tempi 29,8% olmuşdur), hüquqi şəxslərin
depozitləri (dövlət idarəetmə orqanları daxil olmaqla)
isə 16,1% artaraq 2807,6 mln. manat təşkil etmişdir.
Haşiyə 8. Öhdəliklərin təsnifatı

Yüksək likvidli (cari) öhdəliklər - bu öhdəliklərə bankların
müxbir hesabları və “overnayt” depozitləri də daxil olmaqla
bütün cari hesablar, tələbli depozitlər, ödəniş müddəti 30
gün və ya bundan az olan müddətli öhdəliklər (o cümlədən,
bankın buraxdığı qiymətli kağızlar), icra müddəti başa
çatmış öhdəliklər, müqaviləyə əsasən vəsaitlərdən istifadəyə
başlanması tarixinə məhdudiyyət qoyulmayan və geri
çağırıla bilinməyən açılmış kredit xətləri aid edilir.
Orta likvidli öhdəliklər – bu öhdəliklərə müddəti 30
gündən 365 günədək olan müddətli öhdəliklər (o cümlədən,
bankın buraxdığı qiymətli kağızlar), ödəniş müddəti bir
ildən çox olan, lakin müqaviləyə əsasən kreditora həmin
öhdəliyi vaxtından əvvəl tələb etmək hüququ verən borc
öhdəlikləri aid edilir.
Aşağı likvidli öhdəliklər – bu öhdəliklərə müddəti 365
gündən çox olan öhdəliklər aiddir.

Banklar üçün kredit portfelinin geniş təhlili ilə yanaşı
likvidlik riskinin azaldılması məqsədilə maliyyələşmə
mənbələrinin təhlili də vacibdir. Likvidlik riskini yaratmaq
qabiliyyətinə görə bank öhdəliklərini aşağıdakı kimi
təsnifləşdirmək olar:
Əsas öhdəliklər - əhalinin müddətli və müddətsiz
əmanətləridir. Bu vəsaitlər banklar üçün ən etibarlıdır.
Əhalinin sərvəti artdıqca bu öhdəliklərin müntəzəm
yüksəlməsi müşahidə olunur.
Orta dərəcəli öhdəliklər – buraya qeyri-maliyyə
şirkətlərinin depozitləri daxildir. Biznes tsiklinə uyğun
olaraq protsiklik davranış bu öhdəliklər üçün xarakterikdir.
Qeyri əsas öhdəliklər - maliyyə institutları qarşısında olan
öhdəlikdir. Kredit bumu dövründə kreditlərin artım tempi
depozitlərin artım tempini üstələdikdə alternativ maliyyə
mənbələrindən istifadə edilir. Xüsusilə də, digər daxili və
xarici banklardan əlavə vəsaitlər cəlb edilir. Bu vəsaitlər
daxili və xarici maliyyə bazarlarındakı dəyişikliklərə həssas
olurlar.

Mənbə: AMB
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Əmanətçi strukturunda ciddi dəyişikliklər baş
verməmiş, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin
ümumi həcmdə payı 91%, qeyri-rezident əmanətçilərin
payı isə 9% təşkil etmişdir.
Bank sektorunun öhdəliklərində Mərkəzi Bankdan
cəlb olunmuş vəsaitlərin payı ilin sonuna 4,9%
olmuşdur (1 yanvar 2011-ci il tarixinə 4,8%).

6.3. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu
Hesabat ilində banklar tərəfindən iqtisadi aktivliyə
maliyyə dəstəyi davam etmiş, bank aktivlərinin
strukturunda müsbət dəyişikliklər müşahidə
olunmuşdur.
2011-ci ildə bank sektorunun aktivləri 968,0
mln. manat və ya 7,3% artaraq 14 259,2 mln.
manata çatmışdır. Müqayisə üçün 2010-cu ildə bank
aktivlərinin artımı 5,8% olmuşdur. Bank kreditləri
727 mln. manat və ya 8,1% artaraq 1 yanvar 2012-ci
il tarixinə 9698,8 mln. manat səviyyəsinə çatmışdır.
Kreditlərin (xalis) aktivlərdə xüsusi çəkisi 68 % təşkil
etmişdir.

Mənbə: AMB

2011-ci ildə maliyyə institutlarından cəlb edilmiş
vəsaitlərin həcmi (digər bankların və digər maliyyə
institutlarının kreditləri, depozitləri və digər vəsaitləri)
1 yanvar 2012-ci il tarixinə 3,7 mlrd. manat (bank
öhdəliklərinin 31%-i) təşkil etmişdir.
Mənbə: AMB

Kredit portfelinin artımı əsasən əhalinin
əmanətlərinin və qeyri-maliyyə korporativ sektorun
depozitlərinin artması hesabına baş vermişdir.
Uzunmüddətli kreditlərin həcmi 4,4% artaraq ilin
sonuna 6834,4 mln. manat təşkil etmişdir. 2011-ci ilin
sonuna kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli
kreditlərin xüsusi çəkisi 71% təşkil etmişdir.
İl ərzində kreditlərin valyuta strukturunda də
müsbət dəyişiklik olmuşdur. Məzənnə sabitliyinin
qorunub saxlanılması milli valyutada olan kreditlərin
2011-ci ildə 8,7% artmasına və cəmi kredit portfelinin artımının başlıca mənbəyinə çevrilməsinə zəmin
yaratmışdır. Milli valyutada olan kreditlərin portfeldə
xüsusi çəkisi 65% olmuşdur.
Kredit portfelinin strukturunda ev təsərrüfatlarına,
ticarət və xidmət sektoruna verilmiş kreditlərin kredit
portfelində payı mühüm yer tutur. Kreditlər üzrə
ən yüksək artım tempi inşaat və əmlak sektorlarına
(32,5%), ticarət və xidmət sahələrində (29,2%), ev
təsərrüfatlarına (21,9%), kənd təsərrüfatı və emala
(5%) verilən kreditlərdə müşahidə olunmuşdur.

Mənbə: AMB

Qeyri-rezidentlərdən (fiziki şəxslərin əmanətləri
istisna olmaqla) cəlb olunmuş müddətli vəsaitlərin
xalis artımı 9,1 mln. manat (0,5%) olmuşdur.
Müddətli xarici borcların həcmi 1,86 mlrd. manat
təşkil etmiş, ümumi bank öhdəliklərində payı 15,7%
olmuşdur. Ümumilikdə, son 3 ildə özəl bankların
xarici borcu 41% (və ya 440 mln. manat) azalaraq
640 mln. manata enmişdir.
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Haşiyə 9. Kreditlərin artım tempi və maliyyə sabitliyi
Valyutanın növü – belə ki, milli valyutanın məzənnəsinin
ucuzlaşması nəticəsində xarici valyutada olan kreditlərin
ödəmə qabiliyyəti aşağı düşür.
Kreditlərin müddəti – yüksək həcmli qısamüddətli
kreditlərin ödənilməsi borc alanlara çətinliklər yarada bilər.
Təminat – borc alanlar öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə
təminatdan istifadə olunması maliyyə institutlarının
risklərini azaldır.
Beynəlxalq təcrübədə izafi kredit artımına qarşı aşağıdakı
tədbirlər tövsiyə olunur:
Kontrtsiklik kapital buferinin və ehtiyatların yaradılması;
Kreditlərin təmərküzləşməsi (valyuta, müddət, sahə,
təminat və s.) ilə bağlı qaydalar;
Fiskal xərclərin azaldılması;
Kredit artımına əlavə ehtiyatların yaradılması;
Kapital axınlarına nəzarət;
Maliyyə bazarlarının inkişafı və s.

Kredit qoyuluşları iqtisadi artıma həm müsbət, həm
də mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, kreditlər istehlakı
və investisiyaları stimullaşdıraraq istehsalı artırır və
nəticədə iqtisadi artımı təşviq edir. Lakin, izafi kredit artımı
maliyyə sabitliyi üçün təhlükələr yarada bilər. Kreditlərin
artım tempi tələbatı potensial məcmu buraxılışdan artıq
stimullaşdıra bilər. Bu da iqtisadiyyatın hərarətlənməsinə,
yüksək inflyasiyaya və aktivlərin qiymətlərinin artımına
gətirib çıxarır. İzafi kredit artımının təhlilində aşağıdakılar
nəzərə alınmalıdır:
Borc alanın növü – yüksək iqtisadi artım şəraitində
borc alanların öz öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə dair
gözləntiləri həddindən artıq qiymətləndirilir və yüksək riskli
kreditlər tələb olunur. Kreditlərin ödəmə qabiliyyətinin
ölçülməsi məqsədilə borcalanın balansının monitorinqinin
aparılması olduqca əhəmiyyətlidir.
Borc alanların sahələr üzrə bölgüsü – sahələr üzrə yüksək
təmərküzləşmə olduğu halda banklar makroiqtisadi şoklara
daha həssas olurlar və kredit riskləri artır.

Mənbə: Assessing and Managing Rapid Credit Growth and the Role of Supervisory and Prudentail Policies, July 2005, BVF

Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlər 3085,2 mln.
manat olmuşdur ki, bu da kredit portfelinin 31,8%-ni
(01.01.2011-ci il tarixinə 28,2%) təşkil etmişdir.
2011-ci il ərzində ipoteka kreditləri 43,4% artmış
və 01.01.2012-ci il tarixinə 575,8 mln. manat
(01.01.2011-ci il tarixinə ipoteka portfeli 401,4
mln. manat və ya cəmi kreditlərin 4,4%-ni) təşkil
etmişdir. Ümumi kredit (banklar üzrə) portfelində
bu kreditlərin xüsusi çəkisi 01.01.2012-ci il tarixinə
5,9% təşkil edir.

Mənbə: AMB

Cədvəl 11. Kreditlərin sahəvi strukturu

01.01.2011

01.01.2012

Artım, azalma

mln.
man.

payı,
%-lə

mln.
man.

payı,
%-lə

mln.
man.

%-lə

Ticarət və xidmət

2201,0

24,5

2843,5

29,3

642,5

29,2

Ev təsərrüfatlarına

2531,3

28,2

3085,2

31,8

553,9

21,9

Kənd təsərrüfatı və emal

435,4

4,9

457,2

4,7

21,8

5

İnşaat və əmlak

660,6

7,4

875,2

9,0

214,6

32,5

Sənaye və istehsal

682,3

7,6

582,9

6,0

-99,4

-14,6

Nəqliyyat və rabitə

454,4

5,1

409,7

4,2

-44,7

-9,8

2006,8

22,3

1445,1

15

-561,7

-27,9

Digər
Mənbə: AMB
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Haşiyə 10. LTV-əmsalı
Kredit riskini qiymətləndirən digər əmsallar kimi LTVəmsalı da daşınmaz əmlakın alınması üçün verilən kreditin
yeganə qymətləndirmə meyarı kimi çıxış etmir.
LTV-əmsalının sistemə təsiri aşağıdakı istiqamətlərdə
olur:
1. Kreditlərin artım tempi
2. Defolt ehtimalının azaldılması
3. Əmlak bazarında qiymətlərin sabitləşməsi
Maliyyə sabitliyinin qorunması ilə əlaqədar 30 aprel
2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankın qərarı ilə daşınmaz əmlakla təminata qarşı tələblər
120%-dən 150%-dək artırılmışdır.

Kreditlərin təminata nisbəti əmsalı (LTV-ratio) - daşınmaz
əmlakın alınması üçün kredit verilməzdən əvvəl banklar
tərəfindən kredit riskinin qiymətləndirilməsində istifadə
olunan əmsallardan biridir. Adətən əmsalın yüksək olması
yüksək riskin olduğunu göstərir və kredit verilməsi haqqında
qərar qəbul edildikdə kredit üzrə faiz dərəcəsi yüksək olur və
eyni zamanda borc alan ipoteka sığortasını alır .
LTV-əmsalı kreditin əsas məbləğinin onun təminatı olan
aktivə faiz nisbəti kimi hesablanılır. Məsələn, 100 000 manat
kredit 150 000 manat həcmində əmlakla təmin olunduqda,
LTV əmsalı 150% olacaqdır. (100 000/150 000).

Mənbə: Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences, BİS May 2010

1 yanvar 2012-ci il tarixinə qiymətli kağızlara
investisiyalar 1356,4 mln. manat olmuşdur. Bu ötən
illə müqayisədə 35,5% və ya 355,4 mln. manat
çoxdur. Qiymətli kağızların xüsusi çəkisi orta
aktivlərin 8,8%-ni təşkil etmişdir. Qiymətli kağız
portfelinin strukturunda dəyişikliklər müşahidə
olunmuşdur. Əgər 2010-cu ildə qiymətli kağızlarda
korporativ qiymətli kağızların payı 66,5% (666 mln.
manat) olmuşdursa, 2011-ci ildə bu göstərici 70,8%
(959,8 mln.manat) təşkil etmişdir. Dövlət Qiymətli
Kağızlarına investisiya 18 % artmış və 2011-ci ilin
sonuna 394,6 mln. manata təşkil etmişdir.

6.4. Bank sektorunun kapitalı
2011-ci ildə banklarda kapital bazasının
möhkəmlənməsi davam etmiş, bank sisteminin kapital
adekvatlığı göstəriciləri məqbul səviyyədə olmuşdur.
2011-ci ildə bankların məcmu kapitalı 12,7% (və
ya 241,6 mln. man.) artaraq 2138,7 mln. manata
çatmışdır. Ümumilikdə, bankların məcmu kapitalının
artımı I dərəcəli kapitalın yüksəlməsi hesabına baş
vermişdir. I dərəcəli kapital 206 mln. manat (13,6%)
artaraq 1726,8 mln. manat olmuşdur.

Cədvəl 12. Bank sеktorunun məcmu kapitalının strukturu və dinamikası, mln. manat

01.01.2011
1 520,5

01.01.2012
1726,8

18,3

13,6

1359,4

1556,9

20,7

20,7

169,2

185,7

II dərəcəli kapital

440,1

494,9

Cari ilin mənfəəti

165,8

187,6

Ümumi ehtiyatlar

139,8

163,4

Kapitalın digər vəsaitləri

134,4

151,5

Məcmu kapitaldan tutulmalar

63,4

83,0

1 897,1

2138,7

7,9

12,7

I dərəcəli kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə
Nizamnamə kapitalı
Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait
Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət

Tutulmalardan sonra məcmu kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə
Mənbə: AMB
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Haşiyə 11. Leverec əmsalı
2009-cu ildə Bazel Komitəsi tərəfindən kapital adekvatlığı
əmsallarına əlavə olaraq leverec göstəricisinin tətbiqini
tövsiyə etmişdir. Leverec göstəricisinin tətbiqinin məqsədi
kapital səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, bank sistemində
aktivlərin və kapitalın artım templərinin balanslaşdırılması,
bank sistemində izafi borclanmanın məhdudlaşdırılması,
bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi, bank aktivlərinin
sağlam artımını təşviq edilməsidir. Bazel komitəsinin
tövsiyələrini nəzərə alaraq Azərbaycan Mərkəzi Bankı
da cari ildən leverec əmsalının tətbiqinə qərar vermişdir
və göstərici üzrə minimal norma 8% həddində müəyyən

edilmişdir. Mərkəzin Bankın “Bank kapitalının və onun
adekvatlığının hesablanması qaydaları”-na uyğun olaraq
leverec əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:

Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı
yüksək səviyyədə qalmış (16,3%) və Mərkəzi Bankın
müəyyən etdiyi minimal normanı (12%) və beynəlxalq
təcrübədə qəbul olunmuş minimal səviyyəni (8%)
xeyli üstələmişdir. Eyni zamanda I dərəcəli kapitalın
adekvatlığı da normadan iki dəfə çoxdur (13,1%).

aktivlərə nisbəti ötən illə müqayisədə 4,6%-dən
4,5%-ə düşmüşdür.
İl ərzində bankların ümumi xalis faiz mənfəəti
513,4 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2010-cu ilə
nisbətən 9,7 mln. manat və ya 1,9% çoxdur.
İl ərzində bankların qeyri-faiz xərcləri ötən illə
müqayisədə 19,3% artmış və 538,4 mln. manat təşkil
etmişdir. Orta aktivlərdə cəmi qeyri-faiz xərclərinin
payının 3,7%-dən 4,1%-ə artmasını əmək haqqı,
kompensasiya və digər əməliyyat xərclərinin artımı
şərtləndirmişdir.

Mənbə: AMB-nin “Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması qaydaları” və Basel III: A global regulatory
framework for more resilient banks and banking systems, BİS,
revision, June 2011

6.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin
maliyyə nəticələri
2011-ci ildə bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə
nəticələri ümumilikdə qənaətbəxş olmuşdur.
2011-ci ildə bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi
ödənilənədək) 160,8 mln. manat olmuş, vergilər
ödənildikdən sonra isə xalis mənfəətin həcmi 17,5%
artaraq 141,4 mln. manat təşkil etmişdir.
Bankların 71%-i 2011-ci ili 187,6 mln. manat
həcmində mənfəətlə, 30% isə 46,3 mln. manat
həcmində zərərlə başa vurmuşlar. Zərərlə işləyən
bankların ümumi bank sisteminin aktivlərində xüsusi
çəkisi təxminən 20% təşkil etmişdir.
Faiz gəlirləri ötən illə müqayisədə 4% artmış
və 1099,8 mln. manata (o cümlədən müştərilərə
verilmiş kreditlər üzrə faizlər 7% artaraq 1011,6 mln.
manata) çatmışdır. Bankların ümumi gəlirləri 1420,8
mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki
göstəricidən 93,8 mln. manat və ya 7,1% çoxdur.
2011-ci ildə bütün faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə
xüsusi çəkisi 77,4% olmuşdur.
Faiz xərcləri ötən illə müqayisədə 6,3% artmış
və 586,3 mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin
mütləq ifadədə artmasına baxmayaraq, onların orta

Mənbə: AMB

2011-ci ildə bank sektorunun aktivlərinin gəlirliliyi
(vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta aktivlərə
nisbəti kimi hesablanmış - ROA) 1,1%, kapitalın
gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta
kapitala nisbəti kimi hesablanmış - ROE) 7,8% təşkil
etmişdir.
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resurslarının dəyərini azaltmağa və real sektorun
maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını genişləndirməyə
imkan verir. Bu isə bankların maliyyə dərinliyinin
sağlam bünövrə üzərində artmasına imkan verir.
Kreditlərin artımı şəraitində likvid aktivlərin cəmi
aktivlərə nisbəti il ərzində 14-19% diapazonunda
olmuşdur. Banklar tərəfindən aktiv və passivlərin
vaxt strukturunun optimallaşdırılması və müddət
üzrə aktiv və passivlər arasında fərqin azaldılması
bank sistemində likvidlik riskinin azalmasına təsir
göstərmişdir. Likvidliyin aktiv və öhdəliklər üzrə
müddət təhlili (QƏP təhlil) də likvidliyin məqbul
səviyyədə (01.01.12-ci il -8%-+6% intervalında
aktivlərə nisbəti) olmasını əks etdirir.

6.6. Bank sektorunun riskləri
2011-ci ildə bank sistemində maliyyə sabitliyi
qorunmuş, risklərin minimallaşdırılması təmin
edilmişdir.
Hesabat ilində bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsi
kreditorlar və borcalanlar qarşısında öhdəliklərin
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər olmuşdur. Likvidliyin möhkəmlənməsinə bankların depozit
bazasının strukturunun yaxşılaşması təsir göstərmişdir.

Mənbə: AMB

Banklar tərəfindən kredit anderraytinqi tələblərinin
ciddiləşdirilməsi, həmçinin daxili və daha stabil
öhdəliklərinin artımı likvidlik mövqeyini daha
dayanıqlı etmişdir. Yüksək likvidlik maliyyə

Mənbə: AMB

Haşiyə 12. Ev təsərrüfatlarının borc yükü və transmissiya
Valyuta məzənnə kanalı. Valyuta məzənnəsinin
dəyərsizləşməsi nəticəsində yerli məhsullar idxal edilən
məhsullara nisbətən daha ucuz olur ki, bu da daxili tələbi
stimullaşdırır. Lakin, valyuta məzənnəsinin dəyərsizləşməsi
ev təsərrüfatlarının xarici valyutada olan borc yükünü
artırmış olur.
Sərvət kanalı. Ev təsərrüfatlarının aktivlərinin qiymətinin
artması nəticəsində onlar daha çox təminata malik olurlar ki,
bu da daha çox borclanmaya sövq edir.
Ev təsərrüfatları borclanmaqla istehlak xərclərini
qarşılamaq imkanlarını artırmış olurlar. Bu zaman daşınmaz
əmlakın alqısı asanlaşır, maliyyə təşkilatlarının əlavə gəlir
mənbəyi və bank sektorunun portfelinin diversifikasiyası
üçün şərait yaranır. Lakin, ev təsərrüfatlarının borc yükünün
artması iqtisadiyyatı böhran və qeyri-stabilliyə qarşı həssas
edir.

Ev təsərrüfatları resursların bölgü xüsusən də, əmanətlərin
yığımı və xərclənməsi üzrə davranışı vasitəsilə maliyyə
sabitliyinin təmin edilməsində mühüm rola malikdir. Belə
ki, ev təsərrüfatları bank depozitlərinə, qiymətli kağızlara,
daşınmaz əmlaka və digər aktivlərə vəsait yatırmaqla
vəsaitlərinin yığımını təşkil edirlər, digər tərəfdən maliyyə
və qeyri-maliyyə təşkilatlarından vəsaiti əldə etməklə
istehlakı maliyyələşdirirlər.
Ev təsərrüfatlarına aşağıdakı transmissiya kanalları
vasitəsilə təsir olunur.
Faiz dərəcəsi kanalı. Mərkəzi bank faiz dərəcələrini aşağı
saldıqda fiziki şəxslər vəsaitləri faiz gətirməyən aktivlərə
yatırmaq üçün daha çox borclanır və bununla da istehlakın
həcmi yüksəlmiş olur.
Kredit kanalı. Yürüdülən sərt monetar siyasətin nəticəsi
olaraq banklar faiz dərəcələrini yüksəldir və fiziki şəxslərin
kredit əldə etmə imkanları məhdudlaşır.

Mənbə: “Household debt: implications for monetary policy and financial stability”,
Basel Committee on Banking Supervision, May 2009
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Vaxtı keçmiş kreditlərin kredit portfelində payı
ilin sonuna 6,4%, qeyri-standart kreditlərin payı isə
8,5% təşkil etmişdir.

6.7. Bank nəzarəti
2011-ci ildə bank nəzarəti çərçivəsində tənzimləmə
və nəzarət tədbirləri artım və dayanıqlıq arasında
optimal nisbətin təminatına, sistem risklərinin
minimallaşdırılmasına, sektorun sabit fəaliyyətinin
təmin edilməsinə, əhalinin və investorların etimadının
qorunmasına hədəflənmişdir. Bundan əlavə postkrizis dövrünün çağırışlarına və qlobal tənzimləmə
çərçivəsinə harmonizasiya, habelə bank sektorunun
cari problemlərinin tənzimlənməsi də bank nəzarətinin
əsas hədəfləri olmuşdur.
2011-ci ildə bank nəzarəti çərçivəsinin qlobal
çağırışlara adaptasiyası davam etdirilmiş, erkən
xəbərdarlıq potensialı gücləndirilmişdir. Bank
kapitalının keyfiyyətinin artırılması, bank aktivlərinin
artımının dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə
kapital yetərliliyinin yeni əmsalı – “leverec” əmsalı
tətbiq edilmişdir. Eyni zamanda, bank sisteminin sabit
və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin olunmasında xüsusi

Mənbə: AMB

1 yanvar 2012-ci il tarixinə kreditlər üzrə yaradılmış
ehtiyatlar portfelin 8,3%-ni (01.01.2010-cu il tarixinə
7,9%) təşkil edir.

Haşiyə 13. Mərkəzi Banklarda stress-testləşdirmə təcrübəsi
Son qlobal maliyyə böhranından sonra ayrı-ayrı maliyyə
institutlarının və bütövlükdə sistemin dayanıqlığına olan
marağın artması stress-testlərin tətbiqinin genişlənməsini
zərurətə çevirdi. Bazel Komitəsi tərəfindən hazırlanan
“Effektiv stress-testləşdirmə və nəzarətin prinsipləri”
də məhz bankların keyfiyyətli stress-test metodlarının
işlənilib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu prinsiplərə
əsasən mərkəzi bank stress-testləşdirmədə ayrı-ayrı banklar
tərəfindən həyata keçirilən stress-testlərin nəticələrini
nəzərə alınmalıdır (“bottom up” yanaşması). Lakin, təcrübə
göstərir ki, heç də bütün kredit təşkilatları keyfiyyətli
stress-test aparmaq iqtidarında deyillər. Nəticədə mərkəzi
banklar öz modellərini (“top-down” yanaşması) quraraq
hər bir bankın balans göstəricilərinə qarşı “şok faktorları”nı
(sonradan itkiləri toplayaraq bütün bank sisteminin məruz
qaldığı itkiləri müəyyən edir) tətbiq etməklə stresstestləşdirmə çərçivəsində kredit riskinin reallaşmasından,
cəlb olunmuş vəsaitlərin geri çağırılmasından və bazar
risklərindən (valyuta, fond və faiz riskləri) yaranan itkiləri
hesablayır. Eyni zamanda model qurularkən bank sisteminin
dayanıqlığına banklararası kreditlərin axınının (“domino
effekti”) təsiri də nəzərə alınır.

Stress-testləşdirmə metodları tərkibinə yeni makroiqtisadi
göstəricilər daxil etməklə, yeni statistik metodlar və
müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsinə malik olan ekonometrik
modellərdən istifadə etməklə təkmilləşdirilir. Bu metodların
inkişafının növbəti pilləsi makroiqtisadi indikatorların bank
sektorunun aparıcı göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin
qiymətləndirilməsidir. Məsələn, bir sıra Avropa ölkələrinin
Mərkəzi Bankları bank sektorunun stress-testləşdirilməsini
ölkənin makroiqtisadi modelinə daxil edilən makroiqtisadi
faktorlarından istifadə etməklə (İtaliya, Almaniya, Fransa,
İsveç, Avstriya, Niderland) və ya bank risklərinin keyfiyyət
xarakteristikası ilə makrogöstəriciləri əlaqələndirən tənliklər
toplusu (İngiltərə, Avstriya) vasitəsilə həyata keçirir.
Ümumiyyətlə, bank risklərinin təhlili üçün Value-atRisk, Vector Error Correction Model yanaşmalarından
geniş istifadə edirlər. Bank risklərinin qiymətləndirilməsi
bütövlükdə bank sektoru üzrə (Avstriya) və ya iqtisadiyyatın
sektorları üzrə kredit portfeli nöqteyi (İtaliya) nəzərindən
həyata keçirilir.
Son dövrlərdə stress-testləşdirmə mövzusunda nəşr
edilmiş məqalələrə istinadən qeyd etmək olar ki, mərkəzi
banklar daha çox makroiqtisadi stress-faktorlardan istifadəyə
və qarşılıqlı əlaqəyə malik olan modellərin qurulmasına
üstünlük verirlər.

Mənbə: 1.Principles for sound stress testing practices and supervision. Basel Committee on Banking Supervision. 2009.
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əhəmiyyət kəsb edən “konservativ buferi”nin tətbiq
edilməsi, kapitalın daha sabit mənbələr hesabına
formalaşması (I dərəcəli kapitalın məcmu kapitalda
xüsusi çəkisinin artırılması), bankların likvidlik
mövqeyinin daha yaxşı idarə olunması üçün Bazel-III
standartlarının təklif etdiyi yeni likvidlik normativləri
kimi məsələlər araşdırılmışdır.
Makro prudensial nəzarət alətləri arsenalının tam
formalaşdırılması və bu sahədə daxili potensialın
gücləndirilməsi məqsədilə Mərkəzi Bankda
struktur dəyişiklikləri həyata keçirilmişdir. Maliyyə
sabitliyinə və prudensial siyasətə cavabdeh olan
yeni strukturlar təsis edilmiş və onun kadr potensialı
formalaşdırılmışdır. Bank nəzarətinin daxili insan və
texniki resurs potensialı gücləndirilmişdir. Bununla
da, bank tənzimlənməsi və nəzarəti funksiyalarının
seqreqasiyası, korporativ və risk menecmenti
prinsiplərinə əsaslanan “çox səviyyəli” daxili idarəetmə
proseslərinin formalaşdırılmasına nail olunmuşdur.
Banklar üzərində intensiv nəzarət rejimi
optimallaşdırılmışdır ki, bunun da əsas məqsədi
risklərin adekvat qiymətləndirilməsi və bu əsasda
maliyyə dayanıqlığının, o cümlədən kapital
adekvatlığının düzgün diaqnostikası olmuşdur.
Bankların maliyyə sağlamlığı göstəricilərinin
intensiv monitorinqi aparılmış, müntəzəm stresstestlər aparılaraq alınan nəticələr maliyyə sabitliyinin
preventiv idarə olunmasında nəzərə alınmışdır.
Hesabat ilində Mərkəzi Bank bankların pro-tsiklik
davranışının qarşısının alınmasına yönəldilmiş
bir sıra tədbirlər görmüşdür. Böyük İyirmiliyik
ölkələri (“G-20”) rəhbərlərinin sammitinin, Bazel
Komitəsi və Avropa Bank Nəzarətçiləri Komitəsinin
tövsiyələrini də nəzərə alaraq Azərbaycan Mərkəzi
Bankı banklarda kompensasiya siyasətinin həyata
keçirilməsinə dair minimum tələbləri müəyyən
edən “Banklarda kompensasiya sistemi haqqında
Qaydalar”ın layihəsini hazırlamışdır. Qaydaların əsas
məqsədi banklarda strateji hədəflərə, risk profilinə,
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə və mürəkkəbliyinə
uyğun kompensasiya sisteminin formalaşdırılmasını
təmin etməkdir. Bundan başqa bank sisteminin və
ayrı-ayrı bankların müxtəlif daxili və kənar təsirlərə
qarşı davamlılığını ölçmək və bu təsirləri nəzarətdə
saxlamaq üçün stress testlərin aparılmasına dair
tələbləri müəyyən edən “Banklarda stress testlərin
aparılması Qaydalar”ının layihəsi hazırlanmışdır.
2011-ci ildə bankların daxili idarəetmə

potensialı və sistemlərinə tələblər artırılmış, risk
menecmentinin yeni fəlsəfəsini müəyyən edən
çərçivə işlənilib hazırlanmışdır. Banklarda effektiv
risk menecment mexanizminin formalaşdırılmasını
tənzimləyəcək yeni qaydalar qüvvəyə minmişdir.
Mərkəzi Bank tərəfindən banklarda risklərin
idarə edilməsi sisteminin səviyyəsi, işləkliyi və
adekvatlığının yeni qiymətləndirmə sistemi müəyyən
edilmiş və sistem formalaşdırıcı banklarda tətbiqinə
başlanılmışdır. Bu yanaşma banklarda inkişafın
indikativ qiymətləndirilməsinə imkan verir.
Hesabat ilində Azərbaycan Hökuməti ilə
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu
arasında əldə edilmiş razılığa əsasən 2012-ci ildə
Azərbaycan Respublikasında Maliyyə Sektorunun
Qiymətləndirilməsi Proqramının (MSQP)
keçirilməsinə hazırlıq məqsədilə Yol xəritəsi
hazırlanmışdır. Bu əsasda Mərkəzi Bankın funksional
səlahiyyətlərinə aid olan istiqamətlər, o cümlədən bank
nəzarəti funksiyasının Bazel Komitəsinin Səmərəli
bank nəzarəti üzrə əsas prinsiplərinə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, aşkar edilmiş
uyğunsuzluqların diaqnostikası aparılmış, onların
aradan qaldırılması üçün xüsusi tədbirlər planının
icrasına başlanılmışdır.
Bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi və bu sahədə şəffaflığın təmin olunması
istiqamətdə işin səmərəliliyinin artırılması və
təkmilləşdirilməsi məqsədilə davamlı tədbirlər 2011ci ildə də həyata keçirilmişdir. “Bank xidmətləri
istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi qrup”u öz
fəaliyyətini şöbə olaraq davam etdirmiş, səlahiyyəti
çərçivəsində Mərkəzi Bankın “Qaynar xətt”inə
daxil olan müraciətlərə baxılması işlərini həyata
keçirmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankda
vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin elektron
formada qəbul olunması istiqamətində tədbirlərə
başlanılmışdır. Eyni zamanda, Dünya Bankı və
İsveçrənin SECO təşkilatının maliyyə dəstəyi
ilə “Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı” Layihəsi
çərçivəsində maliyyə xidmətləri istehlakçılarının
hüquqlarının təmin edilməsi və əhalinin maliyyə
savadlılığının artırılması məqsədilə tədbirlərin həyata
keçirilməsi üzrə işlər davam etdirilmişdir.
Bank olmayan kredit təşkilatlarına münasibətdə
nəzarət proseslərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
işlər davam etdirilmiş və yeni nəzarət alətlərinin
tətbiqinə başlanmışdır. Bununla əlaqədar, Mərkəzi
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Haşiyə 14. Teylor qaydası vasitəsilə makroprudensial alətlərin təsirinin qiymətləndirilməsi
3.
Makroprudensial qayda - kreditin həcmi gecikmə
ilə makroprudensial alətə (kredit və yenidənmaliyyələşdirmə
dərəcəsi arasındakı spredin dəyişməsi) təsir edir.
Qiymətləndirmə nəticəsində, makroprudensial siyasətin
maliyyə şokları ilə mübarizədə böyük əhəmiyyətə malik
olduğu aşkarlanır. Həmçinin, kreditləşmə standartlarının
yüksəldilməsində makroprudensial alətlərin əhəmiyyətinin

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) “Beynəlxalq İqtisadi
Perkspektivlər” icmalının 2009-cu il oktyabr buraxılışında
makromaliyyə risklərinə nəzarətdə makroprudensial
alətlərin istifadəsinin artırılmasını təklif edir. Maliyyə
aktivlərinin qiymətlərində şok baş verdiyi şəraitdə sabit
inflyasiya və iqtisadi artımı təmin etmək üçün bu alətlərin
(makroprudensial) tətbiqinin vacib olduğu xüsusi qeyd olunur.
Müxtəlif rejimlər üzrə qiymətləndirmə

Rejimlərxx
Standart Teylor
Genişləndirilmiş Teylor
Genişləndirilmiş Teylor+makroprudensial
Optimal çəkili genişləndirilmiş
Teylor+makroprudensial

İnflyasiya
(standart
yayınma)
0.512
0.110
0.092

Məcmu buraxılış
kəsiri (standart
yayınma)
0.624
0.076
0.061

İtkix

Renkinq

0.652
0.018
0.012

4
3
2

0.018

0.040

0.002

1

xMəcmu buraxılış kəsirinin və inflyasiyanın variasiyalarının cəmi.
xxFaiz dərəcəsinin xüsusi çəkisi 0.7, digər göstəricilərin xüsusi çəkiləri isə 0.3 kimi götürülür.

Mərkəzi Bankın yenidənmaliyyələşdirmə dərəcəsinin
artırılmasından üstün olduğu ortaya çıxır.
Cədvəldən göründüyü kimi 3-cü rejim üzrə Teylor
qaydasının tətbiqi daha üstün mövqedə (renkinq) durur ki,
bu da bir daha makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında
makroprudensial alətlərin əhəmiyyətinin vacib olduğunu
təsdiqləyir.

İcmalda Teylor qaydasını tətbiq etməklə makroprudensial
siyasətin əhəmiyyətliliyi ekonometrik olaraq qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı rejimlər yoxlanılır:
1.
Standart Teylor qaydası
2.
Genişləndirilmiş Teylor qaydası - yenidən-maliyyələşdirmə dərəcəsinə məcmu buraxılış kəsiri və inflyasiya ilə
yanaşı kreditin həcmi də təsir göstərir

Mənbə: Lessons for Monetary Policy from Asset Price Fluctuations World Economic Outlook. – IMF, October 2009

Bankda bank olmayan kredit təşkilatlarının rəhbərləri
üçün il ərzində yeni tənzimləmə qaydalarına dair
təlimatlandırma aparılmışdır. Eyni zamanda, qəbul
olunmuş qaydalar çərçivəsində BOKT-lərin Mərkəzi
Banka hesabatlığı yenilənmiş, yeni hesabatlığın
test rejimində tətbiqinə başlanılmışdır. Həmçinin,
risk yönümlü individual nəzarət rejiminə keçilmiş,
zəruri hallarda kredit təşkilatlarında hesabatlıq
tezliyi artırılmış və monitorinqlərin aparılması
praktikasından istifadə olunmuşdur.

Hesabat ilində Mərkəzi Bank özünün 2011-2014cü illər üçün Strateji Planında qabaqcıl beynəlxalq
praktikaya uyğun risk əsaslı prudensial nəzarət
çərçivəsinin formalaşdırılmasını əsas strateji hədəflər sırasına daxil etmişdir. Qəbul edilmiş Strateji Plana
uyğun olaraq 2011-ci ildə bank nəzarəti sisteminin
arxitekturası, əhatə dairəsi, əsas biznes prosesləri
və sistemdə vəzifə və səlahiyyətlərin iyerarxiyasını
müəyyən edən Risk əsaslı nəzarəti çərçivəsinin yeni
metodologiyasının layihəsi hazırlanmışdır.
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VII. BANK QANUNVERİCİLİYİ
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın normayaradıcılıq
fəaliyyəti əsas etibarilə son illərdə qlobal maliyyə
böhranının makroiqtisadi sabitliyə, maliyyə-bank
sisteminə mənfi təsirinin qarşısının alınması üçün preventiv və dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün hüquqi bazanın yaradılması istiqamətində
aparılmışdır.
Hesabat ilində bank qanunvericiliyinin və normativ bazanın Maliyyə Sektorunun Qiymətləndirilməsi
Proqramı (FSAP) çərçivəsində bir sıra qanunvericilik
təklifləri hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına
təqdim edilmişdir. Belə ki, Səmərəli bank nəzarəti
üzrə Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə uyğun olaraq
zəruri hallarda Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan
bank yoxlamalarına kənar mütəxəssislərin cəlb
edilməsi, bank inzibatçılarına qarşı yararlılıq tələbləri
və bir sıra digər məsələlərin aidiyyati qanunvericiliyə
daxil edilməsi üçün təkliflər verilmişdir.
Avropa Direktivlərinin tələblərinin Azərbaycan
bank qanunvericiliyi ilə əsas uyğunsuzluqlarının
müəyyən edilməsi məqsədilə direktivlərin ekspertizası
aparılmışdır. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Komissiyası arasında Assosiasiya Sazişinin
imzalanması ilə bağlı danışıqlar çərçivəsində Avropa
Direktivlərinin tələblərinin Azərbaycan bank qanunvericiliyi ilə əsas uyğunsuzluqlarının müəyyən
edilməsi məqsədilə direktivlərin ekspertizası
aparılmış və aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan
qaldırılması prosesinə başlanılmışdır.
Aparılan təhlillər göstərmişdir ki, qlobal maliyyə
böhranı şəraitində vaxtı keçmiş kreditlərin bankların
kredit portfelində xüsusi çəkisinin artmasının
səbəblərdən biri ipoteka təminatı ilə bağlı hüquqi problemlərin və institusional çatışmazlıqların
mövcudluğudur. Belə ki, ipotekaya tələb hüquqlarının
qeydiyyatı, bu hüquqların reallaşdırılması zamanı
kreditorların üzləşdiyi çətinliklər bir çox hallarda proseslərin qanunauyğun və effektiv şəkildə
aparılmasına maneə yaradır. Bununla əlaqədar
Mərkəzi Bank tərəfindən qanunvericilik təklifləri
hazırlanaraq bank ictimaiyyəti ilə, aidiyyəti dövlət

orqanları ilə geniş müzakirələr aparılmış və qüvvədə
olan bir sıra normativ hüquqi aktlara, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə,
“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununa dəyişikliklər layihələri qanunvericilik
təşəbbüsü orqanına təqdim edilmişdir. Təkliflərin
hazırlanması prosesində Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyasının (IFC) texniki yardımından istifadə
edilmişdir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman və sərəncamlarına
müvafiq olaraq ölkədə ipoteka kreditləşdirilməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, yenidən
maliyyələşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsi
məqsədilə ipoteka kreditləşdirilməsi sistemini
tənzimləyən hüquqi aktlara təkliflər paketi
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunmuş,
Azərbaycan İpoteka Fondunun fəaliyyətinə dair
daxili qaydalara dəyişikliklər qəbul edilmişdir.
Ölkədə mikromaliyyə fəaliyyətinin inkişafını
dəstəkləmək, bu sektorda maliyyə intizamını
gücləndirmək məqsədilə “Kredit İttifaqları haqqında”
Qanunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan
işlər hesabat dövründə də davam etdirilmiş,
Dünya Bankının və Azərbaycan Kredit İttifaqları
Assosiasiyasının (AKİA-nın) xətti ilə cəlb edilmiş
məsləhətçinin ilkin hesabatı üzrə müzakirələr
aparılmışdır.
Müzakirələrin əsas predmetini kredit ittifaqlarının
öz üzvlərinin kreditləşdirmə potensiallarının
gücləndirilməsinə, fəaliyyət şəffaflığının artırılmasına
təsir edə biləcək bu qurumların təşkilati-hüquqi
forması, kapital bazasının, özünənəzarət sistemlərinin
möhkəmləndirilməsi və bir sıra digər prudensial
tələblərlə bağlı məsələlər təşkil etmişdir. Müzakirə
olunan dəyişikliklər sırasında kredit ittifaqlarında
beynəlxalq standartlara (WOCCU) uyğun kooperativ
idarəetmə strukturunun tətbiqi, fəaliyyətin qeyrikommersiya xarakteri alması, bu kimi təşkilatlar
üzərində xüsusi nəzarət modelinin qurulması və s.
məsələlər diqqəti çəkmişdir.
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qəbul edilməsi və s. işlərdə yeni vəzifələr müəyyən
edilmişdir. Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi
barədə Prezident Fərmanına müvafiq olaraq Nazirlər
Kabineti özünün 11 noyabr 2011-ci il tarixli 184
nömrəli Qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının normativ xarakterli aktlarının hazırlanması
və qəbul edilməsi Qaydası”nı təsdiq etmişdir.
Bununla əlaqədar bank sisteminin fəaliyyətini
tənzimləyən qanunların Konstitusiya Qanununa
və Mülki Məcəlləyə uyğunlaşdırılması məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə
birgə təkliflər hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdir. Paralel olaraq Mərkəzi Bankın normativ
xarakterli aktlarının qeyd olunan normativ hüquqi
aktlara uyğunlaşdırılması təklifləri üzərində işlər
aparılmış və bu işlər 2012-ci ildə də davam edəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
tərəfindən 2011-ci ilin 15 aprel tarixində birinci oxunuşda qəbul edilmiş “Kənd təsərrüfatı
kooperasiyası haqqında” qanun layihəsində də aqrar
kredit kooperativləri istehlak kooperativlərinin
bir növü kimi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin layihə
ilə də bağlı Mərkəzi Bank öz rəy və təkliflərini
bildirmişdir. Növbəti ildə qanunvericilik və aidiyyəti
icra hakimiyyəti orqanları ilə bu sahədə müzakirələrin
davam etdirilməsi və konkret qanunvericilik təklifləri
ilə çıxış edilməsi nəzərdə tutulur.
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Qanununun 17 fevral 2011ci ildə qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar normayaratma
fəaliyyəti sahəsində dövlət orqanlarının, o cümlədən
Mərkəzi Bankın üzərində normativ hüquqi və normativ xarakterli aktların hazırlanması, ekspertizası,
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VIII. İPOTEKA KREDİTLƏŞMƏSİ
2011-ci ildə əhalinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması
və
iqtisadi
aktivliyin
dəstəklənməsində ipoteka kreditləşməsinin davam
etməsi mühüm rol oynamışdır.
2011-ci ildə ölkədə müvəkkil kredit təşkilatları
vasitəsilə 2600-ə yaxın şəxsə ümumilikdə 96 mln.
manat ipoteka krediti verilmişdir. Beləliklə, 2011-ci
ilin sonuna Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF)
vəsaitləri hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin
sayı 8800-ə, həcmi isə 345,6 mln. manata çatmışdır.
2011-ci il ərzində AİF-nin təmin edilmiş istiqrazların
yerləşdirilməsi davam etdirilmiş və il ərzində daxili
maliyyə bazarlarından 77 mln. manat (2031 ədəd
ipoteka krediti) məbləğində vəsait cəlb olunmuşdur.
Beləliklə, 2011-ci ilin sonuna Fondun yenidən
maliyyələşdirilmiş kredit portfeli 253 mln. manat
təşkil edir.
2011-ci ildə Azərbaycanda daşınmaz əmlak
bazarındakı vəziyyətin dəyişməsi və ipoteka
kreditləşməsinin şərtləri nəzərə alınmaqla ipoteka
məqbulluğu indeksi 194%-dən 250%-dək
yüksəlmişdir.

kreditlərinin verilməsi istiqamətində də dövlətin
sosial siyasəti davam etdirilmişdir. Belə ki, güzəştli
ipoteka kreditlərin həcmi 16,7 mln. manat təşkil
etmişdir. Bununla son altı ildə ipoteka kreditlərinin
yenidən maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən
ayrılmış vəsaitlərin məcmu həcmi 116 mln. manat
təşkil etmişdir.
Qrafik 64. Èpoteka kreditlÿri özrÿ maliyyÿ resurslarının dinamikası,
mln. man.
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Mənbə: AMB

Ümumilikdə, maliyyə bazarının aktiv iştirakçısına
çevrilən AİF 2009-2011-cu illərdə açıq bazardan 207
mln. manat sərbəst vəsait cəlb edə bilmişdir. İpoteka
kreditləşməsinin davamlılığının və fasiləsizliyinin
təmin edilməsi məqsədilə 2012-ci ildə də AİF
tərəfindən sərbəst vəsaitlərin cəlb olunması nəzərdə
tutulur.
Hesabat ilində AİF müsbət beynəlxalq reytinqini
qorumuşdur. 2011-ci ilin oktyabr ayında “Fitch
Ratings” agentliyi tərəfindən AİF-in fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş və yerli və xarici valyutada uzunmüddətli öhdəliklər üzrə verilmiş
AİF-in “BBB-” kredit reytinqi müvafiq investisiya
səviyyəsində saxlanılmaqla, reytinq üzrə proqnozu
“Sabit”dən “Müsbət”ə dəyişdirilmişdir.
İl ərzində dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin
borcalanlara vaxtında çatdırılması ilə bağlı ilkin
maliyyələşdirmə mexanizmi təkmilləşdirilmişdir.
İlkin maliyyələşdirmə əməliyyatlarının müddət və
faiz dərəcələrinə yenidən baxılmışdır.

Mənbə: AMB

İl ərzində xüsusi kateqoriyaya daxil olan gənc
ailələrin üzvlərinə (şəhid və Milli Qəhrəman ailəsinin
üzvləri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları, elmi
dərəcəsi olanlar, idman sahəsində xüsusi xidmətləri
olan şəxslər) və hərbi qulluqçulara daha aşağı
faiz dərəcələri ilə (illik 4%-lə) güzəştli ipoteka
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Kreditləşmə və yenidən maliyyələşmə prosesinin avtomatlaşdırılması, bazar iştirakçıları ilə AİF
arasında kağız dövriyyəsinin azaldılması, ipoteka kreditlərinə olan tələbin real vaxt rejimində
izlənilməsi, müraciətlərə baxılmasında növbəliliyin
təmin edilməsi və biznes proseslərin şəffaflığının
artırılması məqsədilə AİF 2011-ci ildə “Elektron
İpoteka” sisteminin layihəsinin həyata keçirilməsinə
başlanılmışdır.

Mərkəzi Bank tərəfindən ipoteka kreditlərinin
yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə Standart Tələblərə
müvafiq əlavə və dəyişikliklər (ödəniş qabiliyyətinin
təhlili, gəlirlərinin müəyyənləşdirilməsi, sığorta
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, müvəkkil bankların
prosesə nəzarəti) edilmişdir. Eyni zamanda, sığorta
haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi üzrə müvəkkil
sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlığa başlanılmışdır.
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IX. MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KREDİT REYESTRİ
2011-ci ildə missiyaya uyğun olaraq
Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) tərəfindən
ölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi olan fiziki və
hüquqi şəxslərin kredit məlumatlarının toplanılması
həyata keçirilmiş, habelə real vaxt rejimində
sistemdən istifadə təmin edilmişdir.
Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri tərəfindən
il ərzində bir sıra mühüm yeniliklər, o cümlədən
Bank olmayan kredit təşkilatlarının MKR-ə
qoşulması prosesi həyata keçirilmişdir. Avqust
ayından başlayaraq ilin sonunadək mövcud 26
BOKT-dan məlumatları sistemin tələblərinə uyğun
strukturda təqdim etməyə nail olmuş 18 BOKT və
“Aqrar kredit” QSC-nin reyestrə qoşulması prosesi tam başa çatdırılmışdır. Daha yaxşı informasiya texnologiyaları infrastrukturuna malik nisbətən
böyük mikromaliyyə təşkilatları tərəfindən texniki
hazırlığın başa çatdırılması nəticəsində BOKT-ların
ilin sonuna ümumi kredit portfelinin 90%-nin reyestrə
cəlb edilməsi mümkün olmuşdur. Digər BOKT-ların
də müvafiq hazırlığı başa çatdırması üçün test platforma yaradılmış və istismara verilmişdir. BOKTların kredit reyestrinə qoşulması “Bank olmayan
kredit təşkilatları haqqında” qanunun qəbul edilməsi
və MKR-i tənzimləyən Qaydalara il ərzində edilmiş
müvafiq dəyişikliklər nəticəsində mümkün olmuşdur.
2011-ci ildə sistemə MKR-in proqram
təminatının yeni versiyası tətbiq olunmuşdur. Yeni
versiya istifadəçi sayına olan məhdudiyyətləri aradan
qaldırmaqla yanaşı təqdim edilən məlumatların
etibarlılığını yoxlayan analitik alətlərlə də təmin
edilmişdir. MKR-də ilk dəfə olaraq Mərkəzi Bankın
Sertifikasiya Mərkəzinin elektron sertifikatları tətbiq
olunmuşdur. Bu sertifikatlar hər bir istifadəçi üçün
fərdi hazırlanmaqla reyestrə qoşulan istifadəçini
birmənalı eyniləşdirməyə, habelə sistemin daha
etibarlı səviyyədə qorunmasına xidmət edir.
2011-ci ildə tətbiq edilmiş prosedur
dəyişikliklərindən biri də sistemə qoşulma səlahiyyəti
verilmiş istifadəçilərin əldə olunan məlumatların
yayılmamasına məsul olduğu haqda şəxsi iltizam

imzalamaları tələbi olmuşdur. Digər bir dəyişiklik isə
reyestrdə potensial borcalanın sorğulanması zamanı
sorğu olunan şəxsin yazılı razılığının alınması tələbinin
tətbiq edilməsi olmuşdur. Beynəlxalq təcrübədə geniş
istifadə olunan bu dəyişikliklər fərdi məlumatların
daha etibarlı şəkildə qorunmasına, habelə şəxs
haqqında sorğu tarixçələrinin formalaşdırılmasına
və kredit hesabatlarında əks olunmasına imkan
vermişdir.
İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsinin daha yaxşı
təşkili, habelə onların öz kredit hesabatlarına
maneəsiz çıxış imkanlarının yaradılması məqsədilə 1
fevral 2011-ci il tarixindən şəxsi sorğular üzrə rüsum
ləğv edilmişdir. Bununla yanaşı regionlarda yaşayan
şəxslərin də bu məlumatlara çıxış imkanlarının
yaxşılaşdırılması üçün distant müraciət proseduru
tətbiq olunmuşdur.
Hesabat ilində bank/BOKT-ların müraciəti əsasında
sistemə filialların da reyestrdən birbaşa sorğu
etməsinə imkan verən müvafiq texniki təkmilləşdirmə
tətbiq olunmuşdur. İlin sonuna 14 bankda bu proses
başa çatdırılmış və bankların baş ofisləri ilə yanaşı
ümumilikdə 201 filial reyestrdə real vaxt rejimində
birbaşa sorğu etmək imkanı əldə etmişdir. Hesabat
ilində sistem istifadəçilərinin sayı 430-a çatmışdır.
Eyni zamanda bank və BOKT-lara regional
ofislərində, hətta pərakəndə satış mərkəzlərində də
reyestrə qoşulmuş səyyar kredit masası yaratmaq
və müvafiq kredit qərarlarının verilməsi prosesini
sürətləndirmək imkanı yaradılmışdır.
2011-ci ildə MKR-də yeni kredit hesabatı istismara
verilmişdir. Bu hesabat daha sadə, oxunaqlı və daha
etibarlı olması ilə yanaşı onun məlumat yükü də
artırılmışdır. Borcalanın öhdəlikləri ilə yanaşı onun
öhdəliklərinin icra keyfiyyəti, habelə zamin olduğu
öhdəliklər haqqında məlumatlar kredit hesabatına
əlavə edilmişdir. Bununla yanaşı daha çox BOKT-lar
tərəfindən reallaşdırılan qrup kredit öhdəliklərinin də
həm reyestrə alınması, həm də müvafiq öhdəliklərin
şəxsin kredit hesabatında əks olunması təmin
edilmişdir.
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Asiyada Maliyyə İnfrastrukturunun Təkmilləşdiril–
məsi üzrə Məsləhət Xidmətləri” layihəsi çərçivəsində
əməkdaşlıq davam etdirilmişdir.

Ötən ildə borcalanın vahid kodla eyniləşdirilməsinə
nail olunması üçün ölkədə fiziki şəxsləri birmənalı
eyniləşdirməyə imkan verən şəxsiyyət vəsiqələrinin
rekvizitlərinin mərkəzləşdirilmiş elektron bazası olan
“İdarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış
sistemi” (İAMAS) ilə interfeys qurulmuşdur. Bunun
nəticəsində müxtəlif sənədlərlə qeydə alınmış şəxsləri
vahid kodlarla eyniləşdirmək, habelə sorğu prosesinə
sərf edilən müddəti bir neçə saniyəyə endirmək
mümkün olmuşdur.
Bank və BOKT-ların sistemdən istifadəsinin
asanlaşdırılması üçün müvafiq çap-tədris vəsaitləri
hazırlanmış və istifadəçilərə təqdim edilmişdir.

Mənbə: AMB

İlin sonuna MKR-də haqqında məlumat toplanan
borcalanların sayı 1 179 711-ə, kredit məlumatlarının
sayı 2 890 334-ə, zaminlərin sayı isə 411 688-ə
çatmışdır. 2011-ci il ərzində reyestrdən 42 bank və 10
BOKT istifadə etmişdir. Nəzərdə tutulan dövr ərzində
MKR-də 503 163 sorğu həyata keçirilmişdir ki, bu
da ötən il ilə müqayisədə (2010 – 257 045) 1.96 dəfə
çoxdur. Hesabat dövründə 1494 şəxs (2010 – 298)
MKR-ə şəxsi sorğu üçün müraciət etmişdir.
Mənbə: AMB

Hesabat ilində Azərbaycanda kredit bürolarının
fəaliyyətinə imkan verən normativ-hüquqi bazanın
hazırlanması, özəl kredit bürolarının yaradılmasına
dəstək verilməsi məqsədilə Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası (BMK) ilə “Azərbaycanda və Orta
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X. ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ
10.1. Ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı
fəaliyyətinin təmin edilməsi
2011-ci ildə ödəniş sistemlərinin fasiləsiz və
etibarlı istismarının təmin edilməsi, beynəlxalq
təcrübə əsasında elektron ödəniş xidmətlərinin infrastruktur imkanlarının daha da genişləndirilməsinə və
bu imkanlardan effektiv istifadə edilməsinin təşviqi
Mərkəzi Bankın mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən
biri olmuşdur.
Hesabat ilində Milli Ödəniş Sisteminin Mərkəzi
Bank tərəfindən yaradılan və idarə edilən əsas
komponentləri olan banklararası hesablaşmalar
sistemlərinin davamlı fəaliyyəti təmin edilmişdir.

Mənbə: AMB

manat) və 95,8% (9377 min ədəd) çoxdur. Sistemdə
orta hesabla gündəlik sənəd sayı 79,1 min ədəd, hər bir
ödəniş sənədinin məbləği isə 447 manat təşkil etmişdir.
2011-ci il üzrə ödəniş sənədlərinin ümumi sayında
AZIPS 2%, XÖHKS isə 98% xüsusi çəkiyə malik
olmuşdur. Ödəniş sənədlərinin ümumi məbləğində
isə AZIPS-in xüsusi çəkisi 92%, XÖHKS-ün xüsusi
çəkisi isə 8% olmuşdur.
10.2. Milli Ödəniş Sisteminin inkişafı
Hesabat ilində görülmüş tədbirlər nəticəsində
elektron ödəniş sistemlərindən istifadə imkanları
əhəmiyyətli artmışdır.
Kommunal sahədə maliyyə dövriyyəsinin bank
sisteminə cəlb edilməsi, habelə kommunal xidməti
haqlarının ənənəvi üsullarla yanaşı nağdsız ödəniş
alətləri ilə də toplanılmasının təşkil edilməsi məqsədlə
Mərkəzi Bank tərəfindən 2008-ci ildə istifadəyə
verilmiş Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş
İnformasiya Sisteminin (KÖMİS) əhatə dairəsi
ölkədə fəaliyyət göstərən əsas kommunal xidməti
müəssisələrinin fəaliyyət zonaları əhatə olunmaqla
regionlara doğru genişləndirilmişdir.
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün kart prosessinq
mərkəzlərinin KÖMİS-ə inteqrasiyası nəticəsində
həmin mərkəzlərdə xidmət olunan bankların bankomat
şəbəkəsində və internet üzərindən ödəyicilərə
borclarını ödəmək imkanı yaradılmışdır.

Mənbə: AMB

Bu sistemin əsas komponenti olan Real Vaxt
Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemində
(AZIPS) 2011-ci ildə ümumi həcmi 99279 mln.
manat olmaqla 398 min ədəd ödəniş sənədi emal
olunmuşdur ki, bu da keçən illə müqayisədə uyğun
olaraq 26,6% (20854 mln. manat) və 9,6% (35 min
ədəd) çoxdur. Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd
sayı 1600 ədəd, hər bir ödəniş sənədinin məbləği isə
249 min manat təşkil etmişdir.
Milli Ödəniş Sisteminin digər komponenti olan Xırda
Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemində 2011-ci
il üzrə ümumi həcmi 8569 mln. manat olmaqla 19162
min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur ki, bu da
uyğun olaraq ötən illə müqayisədə 33,7% (2160 mln.
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rejimdə müəyyənləşdirilməsi və aparılmış ödənişin
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin daxili sistemində
birbaşa emalı müvəffəqiyyətlə sınaqdan keçirilmişdir
01 yanvar 2012-ci il tarixinə KOMİS-ə qoşulmuş
yığımla məşğul olan maliyyə qurumlarının sayı 42-yə,
bankların və “Azərpoçt” MMC-nin Bakı şəhəri və
kənd rayonlarını əhatə edən ödəniş məntəqələrinin
sayı isə 1200-ə çatmışdır. 2011-ci il ərzində sistemdə
ümumi məbləği təxminən 328 mln. manat olmaqla
19,7 mln. ödəniş tranzaksiyası emal olunmuşdur.
Sistemdə emal olunan orta günlük sənəd sayı
təxminən 63,2 min ədəd təşkil etmişdir.

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
yol patrul xidməti əməkdaşlarının sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi və yol hərəkətinin
tənzimlənməsi sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
14 fevral 2011-ci il tarixli Fərmanında yol hərəkəti
qaydalarının pozulması ilə əlaqədar törədilmiş
inzibati xətalara görə cərimələrin yalnız bank
və ya plastik kart vasitəsilə ödənilməsinin təmin
edilməsi haqqında verdiyi tapşırığın icrası məqsədilə
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi
İdarəsi də KÖMİS-ə inteqrasiya olunmuşdur.
1,5 milyondan artıq sürücülük vəsiqəsi haqqında
məlumat KÖMİS-ə yüklənmişdir. 2011-ci ilin 8
avqust tarixindən etibarən ödəyicilərə KÖMİS-ə
qoşulmuş ödəniş məntəqələrində, eyni zamanda
sistemin internet səhifəsində (www.apus.az) inzibati
cərimələr haqqında məlumat almaq və ödəniş
aparmaq imkanı yaradılmışdır.
Ölkə Prezidentinin vergi, rüsum, icarə haqqı
və digər ödənişlərin real vaxt rejimində elektron
formada ödənilməsinin təmin edilməsi istiqamətində
verdiyi tapşırıqların icrası məqsədilə KÖMİS-in
texniki və funksional imkanları genişləndirilərək
“Hökumət Ödənişləri Portalı” yaradılmışdır.
“Hökumət Ödənişləri Portal”ının yaradılması
üzrə işlərin başlanğıcı kimi 2011-ci ilin sonunda
Vergilər Nazirliyi pilot olaraq sistemə qoşulmuş
və ilk ödənişin aparılması nümayiş etdirilmişdir.
Yaradılmış funksional imkandan istifadə edilməklə
internet üzərindən “Elektron Vergi İdarəsi”ndə şəxsi
virtual kabinetinə daxil olan vergi ödəyicisi ödəniş
sistemi infrastrukturu vasitəsilə ödəniş kartından
istifadə etməklə öz arzusuna əsasən seçdiyi tədiyyə
növü üzrə ödəniş aparmışdır. Mərkəzləşmiş büdcə
hesabına ödənişlər üzrə rekvizitlərin avtomatik

Mənbə: AMB

2011-ci ildə “AZƏRPOÇT” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin (MMC) maliyyə xidmətləri göstərən
poçt bölmələrinin sayı artmışdır. Belə ki, hesabat
ilində Mərkəzi Bank tərəfindən “Azərpoçt” MMCnin 4 poçt filialına və 274 poçt şöbəsinə maliyyə
xidmətləri göstərilməsi üçün icazələr verilmişdir.
1 yanvar 2012-ci il tarixinə olan məlumata görə,
“AZƏRPOÇT” MMC-nin 63 filialı (57 regionlarda)
və 867 (764 regionlarda) şöbəsi mövcuddur. Həmçinin
təşkilatın 488-i regionlarda olmaqla, 618 filial və
şöbəsi Mərkəzi Bank tərəfindən yaradılmış Kütləvi
Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya
Sisteminə inteqrasiya olunmuşdur.
“Azərpoçt” MMC-nin bütün filiallarının digər
banklardakı cari hesablarının bağlanması ilə təşkilatın
Mərkəzi Bankda açılmış vahid müxbir hesab
vasitəsilə işləməsi təmin olunmuşdur. Eyni zamanda,
daxili və beynəlxalq hesablaşmaların operativ olaraq
aparılması üçün “Azərpoçt” MMC-nin ölkə daxilində
və xaricində müxbir hesablar açılmışdır. Milli Poçt
Operatorunun kart xidmətləri göstərmək məqsədilə
“MilliKart” MMC ilə imzalanmış müqavilə
əsasında lokal kartlarla əməliyyatların aparılmasına
başlanılmışdır.

Mənbə: AMB
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2011-ci ildə “Azərpoçt” MMC-nin regionlarda
yerləşən poçt filiallarının mərkəzi ofislərinin
şəbəkələşdirilməsi və Avtomatlaşdırılmış Korporativ
İnformasiya Sisteminə (AKİS) qoşulması üzrə işlər
davam etdirilmişdir. Hazırda AKİS-in hesab açmadan
pul köçürmələri və agent xidmətlər modulu, həmçinin
poçt xidmətləri və beynəlxalq poçt pul köçürmələri
modulları Bakı və Gəncə poçt filiallarının əksər
poçt şöbələrində, eləcə də 60 poçt filialının 615 poçt
şöbəsində tətbiq edilir.
01 yanvar 2012-ci il tarixinə ölkə ərazisində POSterminalların sayı 13220 ədəd təşkil etmişdir ki,
onlardan da 12153 ədədi Bakı şəhərində, 1067 ədədi
regionlarda quraşdırılmışdır. 2011-ci il ərzində POSterminallar vasitəsilə ümumi həcmi 388,5 mln. manat
olmaqla 1,8 mln. əməliyyat aparılmışdır ki, bunlardan
da 107,7 mln. manatı nağdsız ödənişlərin payına
düşür.
2011-ci ildə ölkə ərazisində bankomatların sayı
12,7% (240 ədəd) artaraq 2132 ədədə, bankomatlar
vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı 6,5% (2827
min) artaraq 46,5 mln. ədədə, əməliyyatların həcmi
isə 19,3% (1033 mln. manat) artaraq 6387 mln.
manata çatmışdır.

Mənbə: AMB

təmin olunması istiqamətində işlər Tədbirlər Planına
uyğun davam etdirilmişdir. 2012-ci il ərzində mövcud
bank hesab nömrələrinə IBAN strukturunun real
rejimdə tətbiqinə başlanılacaqdır.
Ölkədə hesablaşmaların yerli valyutada
aparılması hesabına valyuta konvertasiyası ilə bağlı
xərclərin aradan qaldırılması və hesablaşmaların
sürətləndirilməsi
məqsədilə
“Visa
Inc.”
beynəlxalq kart təşkilatı tərəfindən milli valyutada
hesablaşmaların aparılması üzrə təqdim olunan Milli
Xalis Hesablaşmalar Xidməti (NNSS) 08 aprel
2011-ci il tarixindən etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 536
nömrəli Fərmanında POS-terminallar quraşdırılacaq
obyektlərin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının,
ərazilər üzrə POS-terminalların mərhələlərlə
tətbiqi qaydasının və cədvəlinin müəyyən
edilməsi tapşırığının icrası məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankının və aidiyyati
hökumət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət
yaradılmış İşçi Qrupu tərəfindən müvafiq təkliflər
paketi hazırlanmış və hökumətə təqdim edilmişdir.
Ölkə bazarında innovativ ödəniş alətlərinin
tətbiqinin genişləndirilməsi, yeni xidmət
provayderlərinin fəaliyyətinə nəzarətin təşkil edilməsi
və qanunvericilikdəki mövcud boşluqların aradan
qaldırılması məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən
“Ödəniş sistemləri və xidmətləri haqqında” Qanun
layihəsinin hazırlanması üzrə işlərə başlanılmışdır.
Bütün ölkəni əhatə edəcək elektron ödəniş
məkanının yaradılması, nağdsız ödəniş alətlərindən

Mənbə: AMB

İl ərzində ölkə ərazisində ödəniş kartı emissiya
edən bankların sayı 40-a, kart sahiblərinin sayı
4,35 mln. nəfərə, kartların sayı isə 4,58 mln. ədədə
çatmışdır ki, onlardan da 4,4 mln. ədədi debet, 180,7
min ədədi isə kredit kartlarıdır.
Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının 78%-ni Visa
kartlar, 20%-ni MasterCard-lar, 2%-ni isə digər
kartlar təşkil edir.
Bank sistemində beynəlxalq standartlara uyğun
vahid müştəri hesabı strukturuna (IBAN) keçidin
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“Azərbaycan Respublikasında müasir elektron
ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi
üzrə 2012-2016-cı illər üçün Dövlət Proqramı”nın
layihəsi hazırlanmışdır.

istifadənin cəmiyyətin normasına çevrilməsi, ölkədə
hər bir təsərrüfat subyektinin, geniş əhali təbəqəsinin
elektron ödəniş xidmətlərindən aktiv istifadəyə cəlb
edilməsi üçün kompleks tədbirləri özündə əks etdirən
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XI. NAĞD PUL DÖVRİYYƏSİ
11.1. İqtisadiyyatın nağd pula tələbatının
ödənilməsi

ya 1,86 mlrd. manat artaraq 7618,1 mln. manata, ədədlə
15,9 % və ya 25,2 mln. ədəd artaraq 183,2 mln. ədədə
çatmışdır. Metal pul nişanları isə məbləğcə 18,2% və ya
4,5 mln. manat artaraq 29,2 mln. manata, ədədlə 16,3%
və ya 24,9 mln. ədəd artaraq 177,5 mln. ədədə çatmışdır.
Dövriyyədə ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan pul
nişanı əskinaslar üzrə məbləğcə və ədədlə 100 manat
(69,9% və ya 5349,7 mln. manat, ədədlə 29,2% və ya
53,5 mln. ədəd), metal pul nişanları üzrə məbləğcə
50 qəpik (11,7 mln. manat), ədədlə isə 20 qəpik (56,4
mln. ədəd) və 10 qəpik (45,9 mln. ədəd) olmuşdur.
Hesabat ili ərzində dövriyyədə olan əskinas və
sikkələrin orta nominal dəyərində əvvəlki ilə nəzərən
artım müşahidə olunmuşdur. Bir əskinasın orta
nominal dəyəri 41,6 manat, metal pul nişanları üzrə isə
bu göstərici 16,5 qəpik təşkil etmişdir. Bu da tədavüldə
istifadə olunan ən populyar əskinasın 20, 50 və 100
manat, metal pul nişanlarında isə 10 və 20 qəpik
olmasını göstərir.
Hesabat ilində Mərkəzi Banka dövriyyədən 7,0
mlrd. manat və ya 276,5 mln. ədəd pul nişanı mədaxil
olunmuş, 8,9 mlrd. manat və ya 326,6 mln. ədəd pul
nişanı isə məxaric olunmuşdur. Ümumilikdə Mərkəzi
Bank üzrə ilik emissiya 1,87 mlrd. manat yaxud 50,1
mln. ədəd təşkil etmişdir. Müqayisə üçün 2010-cu
ildə bu göstərici 1,3 mlrd. manat (28,2 mln. ədəd)
olmuşdur.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də manatın
mühafizə sistemləri və texniki keyfiyyəti aktuallığını saxlamış və müasir tələblərə cavab verdiyini bir
daha sübut etmişdir. 2011-ci il ərzində Mərkəzi Bank
tərəfindən cəmi 575 ədəd (16 043 manat) saxta pul

Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank ölkə iqtisadiyyatın
nağd pula olan tələbatının tam həcmdə, tələb
olunan strukturda və vaxtında ödənilməsini, əskinas
və metal pul nişanları üzrə strateji ehtiyatların
formalaşdırılmasını təmin etmişdir.
01 yanvar 2012-ci ilə dövriyyədə olan nağd
pul kütləsi (buraya bank sistemindən kənarda və
bankların kassasında olan nağd pul daxildir) 2011ci ilin əvvəlinə nisbətən 32,3% (1,87 mlrd. manat)
artaraq 7,65 mlrd. manata, ədədlə isə 16,1% (50,1
mln. ədəd) artaraq 360,7 mln. ədədə çatmışdır.

Mənbə: AMB

2011-ci ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğcə
99,6%-ni əskinas, 0,4%-ni metal pul nişanları, ədədlə
isə 50,8%-ni əskinas, 49,2%-ni metal pul nişanları təşkil
etmişdir. Dövriyyədə olan əskinaslar məbləğcə 32,3 % və

Cədvəl 13. Dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin əskinaslar üzrə strukturu

Əskinaslar
1
5
10
20
50
100
Cəmi

Məbləğcə, mln. manat
44,9
95,0
151,9
369,2
1607,3
5349,7
7618,1

Mənbə: AMB

54

Ədədlə, mln. ədəd
44,9
19,0
15,2
18,5
32,2
53,5
183,2
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təmin edilməsi və risklərin minimallaşdırılması ilə
əlaqədar zəruri işlər aparılmışdır.
Nağd pulun səmərəli və təhlükəsiz idarə edilməsi
üzrə ən mütərəqqi dünya təcrübəsinin tətbiqi
məqsədilə Mərkəzi Bank ölkədə qabaqcıl dünya
standartlarına cavab verən tam avtomatlaşdırılmış
Nağd Pul Mərkəzinin (Cash Center) yaradılması
layihəsi üzrə fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Eləcə də, ölkənin qızıl ehtiyatlarının saxlanılması
və idarə olunması ilə əlaqədar ölkə başçısının
tapşırığına əsasən Mərkəzi Bank tərəfindən inkişaf
etmiş ölkələrdə nümunəvi sayılan Qızıl Xəzinəsinin
yaradılmasına da başlanılmışdır.
Mərkəzi Bankın bütün xəzinə infrastrukturlarında,
eləcə də Mərkəzi Bankla kommersiya bankları
arasında nağd pulla bağlı bütün biznes proseslərin və
informasiya axınlarının tam avtomatlaşdırılmasını,
həmçinin operativ qərarların qəbulu üçün zəruri
olan onlayn informasiya bazasının yaradılmasını
nəzərdə tutan çox modullu sistem olan “Nağd pulun
idarə edilməsi üzrə inteqrasiya olunmuş Cash
Menecment İnformasiya Sisteminin (CMİS) yaradılması” layihəsinin reallaşdırılmasına başlanılmışdır.
Mərkəzi Bank tərəfindən xəzinə infrastrukturlarının
optimallaşdırılması və müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və risklərin
minimallaşdırılması məqsədilə ölkənin 5 regionunda
yaradılmış Regional Mərkəzlərin (RM) beynəlxalq
standartlaşdırılması prosesi davam etdirilmiş, müasir
Regional Mərkəzi Bankçılığın inkişaf etdirilməsi
siyasətinə uyğun olaraq yeni funksional çərçivələr
müəyyənləşdirilmişdir.
Bu istiqamətdə Yevlax şəhərində Mərkəzi Bankın
Ehtiyat Mərkəzinin tikintisi başa çatdırılmış və
fəaliyyəti təmin edilmiş, eləcə də Quba Regional
Mərkəzinin yeni inzibati binasının tikintisi
yekunlaşdırılmışdır.
Pul nişanlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
ekspertizası və saxtalaşdırılmaya qarşı mübarizənin
təşkili sahəsində beynəlxalq standartlara əsaslanan
biznes proseslərin formalaşdırılmasına başlanılmış,
aparıcı ölkələrin təcrübələri əsasında və müvafiq
ekspert dəstəyi ilə Pul nişanlarının ekspertizası
institutunun yaradılması təmin edilmişdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bank dövriyyədə olan milli pul
nişanlarının keyfiyyətinin artırılması, saxtakarlığın
qarşısının alınması, eyni zamanda pul nişanları ilə

nişanı aşkar olunmuşdur. Bu sahədə olan beynəlxalq
təcrübə ilə müqayisədə tədavüldə olan hər 10-20 min.
ədəd əskinasa mərkəzi banklar tərəfindən 1ədəd saxta
əskinas aşkar edilirsə, Azərbaycan üzrə bu göstərici
tədavüldə olan hər 300 min. ədəd əskinasa yalnız 1
saxta əskinas olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edilmiş “Saxta pul nişanları istisna
olmaqla, tədavüldən çıxarılmış pul nişanlarının
məhv edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq yeni
nəsil pul nişanlarının (AZN) məhv edilməsi prosesi
2011-ci il ərzində davam etmişdir. İl ərzində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
Sərəncamına əsasən yaradılmış tədavüldən çıxarılmış
pul nişanlarının məhv edilməsi üzrə Dövlət
Komissiyasının İşçi Qrupu tərəfindən gündəlik
məhvetmə tempi 900 min ədəd olmaqla 637,6 mln.
manat həcmində cəmi 200,6 mln. ədəd AZN-lər
məhv edilmiş və bu barədə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinə mütəmadi məlumatlar verilmişdir.
Pul nişanlarının yenidən sayılması və məhv edilməsi
zamanı kənarlaşma halı aşkar edilməmişdir.
2011-ci il ərzində köhnə nümunəli pul nişanlarının
(AZM) dövriyyədən geri yığılması prosesləri də
davam etmişdir. Ümumilikdə, hesabat ili ərzində
57,4 min ədəd və yaxud 512,1 mln. AZM (102,4
min manat AZN ekvivalentində) məbləğində
köhnə nümunəli pul nişanının məhv edilməsi təmin
edilmişdir. 2011-ci ilin sonuna AZM-lərin məbləğcə
99%-i tədavüldən geri yığılaraq məhv edilmişdir.
Mərkəzi Bank yubiley və xatirə pul nişanlarının
buraxılışı ilə əlaqədar qəbul etdiyi siyasət
çərçivəsində də fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2011ci ildə Milli Mətbuatın 135 illik yubileyinə həsr
olunmuş gümüş və Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20 illiyinə
həsr olunmuş qızıl xatirə sikkələri istehsal edilərək
tədavülə buraxılmışdır.
11.2. Nağd pul sferasının idarə olunması
Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən
ölkə ərazisində nağd pulun ən mütərəqqi dünya
təcrübəsi əsasında səmərəli idarə olunması, xəzinə
infrastrukturlarının optimallaşdırılması və onların
müasir beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması,
nağd pulla bağlı biznes proseslərdə təhlükəsizliyinin
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davranış mədəniyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə
elan edilmiş “Tədavüldə təmiz pul siyasəti”nin
reallaşdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmiş, tədavüldə pul nişanlarının keyfiyyətinin
yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail olmuşdur.
Mərkəzi Bankın Baş Ofisində və Regional
Mərkəzlərdə əhalinin pul nişanlarının dəyişdirilməsi
prosesi davam etdirilmişdir. Baş Ofis və Regional
Mərkəzlərdə əhali ilə aparılan əməliyyatların həcmi
1,4 mln. manat təşkil etmişdir ki, bunun da 50,8%-i
(725,0 min manat) Baş Ofisin, 49,2%-i (702,7 min
manat) RM-in payına düşmüşdür.
Əhalinin nağd pulla әlaqәdar artan müraciәtlәrinin
operativ şəkildə cavablandırılması, pul nişanlarının
ekspertizası və dәyişdirilmәsi mәqsәdilә Mәrkәzi
Bankın metodoloji dәstәyi ilə iki kommersiya
bankında əhaliyә xidmәt günlәrinin keçirilməsinə
start verilmişdir.
Nağd pulla bağlı xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və eləcə də bankomatların pul nişanları
ilə vaxtında təchiz edilməsi məqsədilə Mərkəzi
Bankın metodoloji dəstəyi ilə Azərbaycan Beynəlxalq

Bankının və Kapital Bankın əsas ofislərindən kənarda
Nağd Pul Ofisləri yaradılmış, xüsusi reqlament qəbul
edilmiş və bankların ATM-nin pul nişanları ilə daha
intensiv təmin olunmasına nail olunmuşdur.
2011-ci il ərzində metal pulların dövriyyəsinin daha
intensiv təşkili məqsədilə AMB-nin Baş Ofisində
və Gəncə RM-də yaradılmış “Mobil kassalar”ın
fəaliyyəti davam etdirilmişdir. İl ərzində “Mobil
kassa”lar vasitəsi ilə dövriyyə 12,6 mln. ədəd (2,3
mln. manat) metal pul nişanı ilə təmin edilmişdir
ki, bu da ilin əvvəlindən cəmi məxaric olunmuş
metal pul nişanlarının məbləğcə 34%-ni (ədədlə
31,3%) təşkil edir. 2010-cu illə müqayisədə hesabat
ilində “Mobil kassa” xidməti vasitəsilə dövriyyəyə
buraxılan metal pul nişanları məbləğcə 64,3%, ədədlə
28,6% artmışdır.
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nümayəndələri
üçün “İqtisadiyyatda nağd pul və nağd pulun idarə
olunmasında Mərkəzi Bankın rolu və həyata keçirdiyi
siyasət”, “Pul nişanlarının ekspertizasının təşkili və
aparılması” mövzularında geniş maarifləndirmə
tədbirləri həyata keçirilmişdir.
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XII. 2011-Cİ İLDƏ MƏRKƏZİ BANKDA
İNSTİTUSİONAL İDARƏETMƏNİN İNKİŞAFI
Mərkəzi Bankın öz missiyasını tam və etibarlı yerinə
yetirməsi baxımından onun institusional fəaliyyətinin
qabaqcıl mərkəzi bankçılıq təcrübəsinə uyğun idarə
edilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə
2011-ci ildə AMB-də qabaqcıl təcrübəyə əsaslanan
yeni institusional idarəetmə çərçivəsi qurulmuşdur.
Qurulmuş yeni çərçivə institusional fəaliyyətin
ölçülməsini və bu əsasda planlaşdırılmasını, təşkilini,
monitorinqini və qiymətləndirilməsini əhatə edir.
Yeni institusional idarəetmə çərçivəsi “Hədəflərlə
idarəetmə” fəlsəfəsinə əsaslanır. Bu çərçivədə
hədəflər əvvəlcə Bankın ümumi fəaliyyəti üçün
müəyyən edilir və korporativ hədəflər adlandırılır.
Daha sonra bu əsasda Bankın struktur bölmələri
üçün hədəflər işlənilir. Növbəti mərhələdə struktur
bölmələrinin hədəfləri individual hədəflərə çevrilir.
Yeni idarəetmə çərçivəsi institusional məqsədlərə üç
paralel, qarşılıqlı əlaqəli yolla nail olmağı mümkün edir:
1.
Mövcud əməliyyat proseslərini davam
etdirmək və onların fasiləsizliyini təmin etməklə;
2.
Əməliyyat
proseslərinin
daimi
təkmilləşdirilməsini həyata keçirməklə;
3.
İnstitusional fəaliyyətə dəyişikliklər etməklə
- yeni funksional məhsullar və ya yeni biznes
(əməliyyat) proseslərini yaratmaqla.
Bank hər üç istiqamətdəki fəaliyyəti iki hissədən
– əməliyyat idarəetməsi və strateji idarəetmədən
ibarət vahid institusional idarəetmə çərçivəsində
planlaşdırır, təşkil edir və qiymətləndirir.
Əməliyyat idarəetməsi çərçivəsində institusional
fəaliyyətin birinci və ikinci: a) mövcud əməliyyat
proseslərinin davam etdirilməsi və onların
fasiləsizliyinin təmini, b) əməliyyat proseslərinin
daimi təkmilləşdirilməsi kimi istiqamətləri
planlaşdırılır, həyata keçirilir və qiymətləndirilir.
2011-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankı özünün
sayca dördüncü strateji planlaşma dövrünü geridə
qoydu. Ötən strateji planlar dövründə Mərkəzi Bank
öz missiya və funksiyalarını uğurla həyata keçirmiş,
məqsəd və hədəflərinə nail olmuşdur.
XXI əsrin artmaqda olan tələbləri, habelə ölkə

miqyasında həyata keçirilən ümummilli modernləşmə
strategiyası Azərbaycan Mərkəzi Bankı qarşısında
yeni strateji idarəetmə çərçivəsinin tətbiqi və
davamlı təkmilləşdirilməsi vəzifəsini qoymuşdur.
Bu baxımdan AMB-də yeni Strateji Planlaşma,
habelə implementasiya və monitorinq çərçivəsinin
beynəlxalq praktika əsasında qurulması üzərində
fəaliyyət davam etdirilmişdir.
Mərkəzi Bankda qurulan yeni strateji planlaşma
modeli məqsəd və hədəflərin yuxarıdan aşağıya doğru
vertikal bölüşdürülməsi prinsipinə əsaslanır. Yeni
yanaşmaya əsasən strateji planlaşmanın uğurlu həyata
keçirilməsi üçün təşkilatın yuxarı menecmentinin
aktiv dəstəyi və iştirakı təmin olunmuşdur.
Bankın “2011-2014-cü illər üzrə Strateji Planı”nın
hazırlanması çərçivəsində Mərkəzi Bank Sədrinin
rəhbərliyi altında təşkilati prosesləri daha effektiv
idarə etmək üçün Strateji dəyişikliklər qrupu
yaradılmışdır. Qrup aktiv olaraq korporativ səviyyədə
xarici və daxili mühit təhlilinin aparılması, strateji
hədəf və məqsədlərin formalaşdırılması, habelə
onların funksional səviyyələrdə taktiki hədəflərə
bölüşdürülməsi prosesinə aktiv cəlb olunmuşdur.
Bütün departamentlər tərəfindən aparılan funksional
fəaliyyətin və lazımi resursların təhlili institusional
potensialın düzgün qiymətləndirilməsində, habelə
çağırışlara düzgün ünvanlanmasında mühüm rol
oynamışdır.
Mövcud vəziyyətin təhlili aşağıdan yuxarıya
analitik informasiya axınını təmin edən proses
olaraq qurulmuşdur. Mərkəzi Bankda mövcud
vəziyyətin təhlili prosesi iki mərhələdə aparılmışdır.
Birinci mərhələdə təhlil Bank fəaliyyətinin ayrıayrı istiqamətlərində fəaliyyət göstərən xətti
struktur bölmələri tərəfindən aparılmış, ikinci
mərhələdə isə birinci mərhələdə aparılmış təhlillərin
yekunları ümumiləşdirilərək İdarə Heyətinə təqdim
olunmuşdur. Mövcud vəziyyətin təhlili Bankın
xətti struktur bölmələri tərəfindən “Dəyər zənciri və
strateji fərq təhlilinin inteqrasiya olunmuş modeli”nə
əsasən həyata keçirilmişdir.
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Mərkəzi Bankın yeni Strateji Planı 2011-2014-cü edilən PRİNCE-2 modelinə əsaslanır. Bu model
illəri əhatə edir, lakin zərurət yarandıqda illik əsasda layihə çərçivəsində görüləcək işlərin miqyasını,
müvafiq təshihlər verilə bilər. Növbəti strateji dövrə keyfiyyətini, vaxt qrafikini, riskləri, xərcləri və
Bank yeni prioritetlərinə uyğun olaraq fəaliyyətini nəhayət məqsədlərini dəqiq hədəfləməyə imkan verir.
aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirəcəkdir:
Layihələrin icrası nəticəsində yaradılan təşkilati
•
başlıca funksional fəaliyyət sferalarının potensialın strateji faydalara çevrilməsi prosesini isə
əsaslı müasirləşdirilməsi və
proqramlar və həmin proqramlar arasında asılılıqları
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
idarə edən portfel idarəetməsi vasitəsilə idarə edilir.
•
ən müasir tələblərə uyğun korporativ Bunun üçün 2011-ci ildə AMB-də ən müasir proqram
idarəetmə sisteminin inkişafı;
idarəetməsi metodu olan “Proqramın uğurlu idarə
•
müasir və güclü insan kapitalının olunması” çərçivəsi tətbiq edilmişdir.
formalaşdırılması;
Hazırda AMB-nin 2011-2014-cü illər üçün Strateji
•
ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasına daha Planının icrası üçün müasir praktikaya uyğun yeddi
aktiv dəstəyin verilməsi.
Proqram sənədi və otuz dörd layihə sənədi hazırlanmış
Strateji Plan çərçivəsində dörd il ərzində doqquz və təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş sənədlər dörd illik
strateji hədəfə nail olunması nəzərdə tutulur. Mərkəzi strateji fəaliyyəti aylıq və ongünlük taktiki hədəflərə
Bankda Strateji Planlaşma çərçivəsinin qurulması bölüşdürür, onlar arasında məntiqi qarşılıqlı əlaqəni
zamanı xarici texniki yardımdan aktiv şəkildə istifadə müəyyən edir, görüləcək işlərin nəticə və faydalarını
edilmiş, çərçivənin dünyanın ən inkişaf etmiş mərkəzi müəyyənləşdirir, lazımi iş, səlahiyyət və məsuliyyət
banklarındakı sistemə uyğunluğu təmin edilmişdir.
bölgüsünü, habelə hesabatlıq rejimini formalaşdırır.
Strateji
idarəetmə
tsiklində
mürəkkəb
Bütövlükdə, üç pilləli idarəetmə sistemi strateji
komponentlərdən biri də strategiyanın reallaşdırılması, implementasiya prosesinə bütün Bank heyətini
bütövlükdə bu prosesin effektiv idarə edilməsidir. cəlb edir, onları kreativliyə, yenilikçiliyə, aktiv
Belə ki, strategiyanın reallaşdırılması dəyişikliklərin olmağa sövq edir, habelə liderliyin, talantın aşkara
həyata keçirilməsidir. İnstitusional dəyişikliklər təkcə çıxarılmasına şərait yaradır.
daxili əməliyyat proseslərinin, texnologiyalarının
Hazırda, Mərkəzi Bankda strategiyanın həyata
dəyişməsi deyil, bu həm də bilik və bacarıqların, keçirilməsinin monitorinqi üzrə yeni çərçivənin
korporativ mədəniyyətin, idarəetmə üsullarının yaradılması üzrə fəaliyyət davam edir. Belə ki, müasir
yenilənməsi ilə xarakterizə edilir.
praktika əsasında formalaşdırılmış çərçivə təşkilati
Mərkəzi Bank strategiyanın effektiv həyata fəaliyyətin daha effektiv qiymətləndirilməsinə
keçirilməsi üçün 2011-ci ildə qabaqcıl təcrübəyə imkan verir. Hazırda, AMB-də təşkilati fəaliyyətin
əsaslanan yeni üsullar və yanaşmalar tətbiq etmişdir. monitorinqi məqsədilə “menecment paneli”
İstənilən bir təşkilatda institusional dəyişikliyin metodundan istifadə edilir.
baş verməsi, strateji hədəflərə nail olmaq üçün
Menecment paneli Bankda fəaliyyətin idarə
yeni potensial yaratmaq və bunun vasitəsilə edilməsi və monitorinqi üçün istifadə olunan
strateji əhəmiyyət daşıyan nəticələri və faydaları çərçivədir. Bu çərçivədə Bankın funksiya, funksional
reallaşdırmaq lazımdır. Yeni potensial müasir biznes məhsulları və biznes prosesləri üzrə əsas fəaliyyət
proseslərinin yaradılmasını, qabaqcıl texnologiyaların indikatorları və hədəfləri müəyyənləşdirilir. Həmin
tətbiqi, bilik və bacarıqların, idarəetmə sistemlərinin göstəricilər sistemi fəaliyyətin nəticəsinin ölçülməsi
inkişafını nəzərdə tutur. Strateji nəticələr və faydalar və qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bundan əlavə,
isə Mərkəzi Bankın öz funksiyalarını, missiyasını hər bir fərdi fəaliyyət qiymətləndirilir, bu əsasda
yeni keyfiyyətdə yerinə yetirməsini əks etdirir.
yaxşı, nümunəvi fəaliyyət mükafatlandırılır.
Mərkəzi Bankda bu zəncirvari proses hazırda
Praktiki olaraq Mərkəzi Bankda fəaliyyətin
üç pilləli idarəetmə sistemi vasitəsilə idarə olunur. qiymətləndirilməsi rüblük, yarımillik və illik əsasda
Bankda yeni potensialın yaradılması layihələrin idarə İdarə Heyəti tərəfindən aparılır. Struktur bölmələrinin
olunması çərçivəsində həyata keçirilir. AMB-də fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi İdarə Heyəti
layihə idarəetməsi qabaqcıl təcrübədə geniş tətbiq tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalarla tənzimlənilir.
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XIII. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
Mərkəzi Bankda beynəlxalq standartlar və
korporativ dəyərlər əsasında insan resurslarının
idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə 2011-ci ildə
də xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.
Yeni qlobal iqtisadı şəraitdə insan kapitalının
inkişafı Mərkəzi Bankın missiyasının uğurla yerinə
yetirilməsinin və onun institusional inkişafının
əsaslarından birini təşkil edir. Bu baxımdan heyətin
kompetensiyalarının, fundamental bilik, bacarıqlarının
dəyişən şəraitə uyğun inkişafı və müasir mərkəzi
bankçılıq standartlarına uyğun gücləndirilməsi 20112014-cü illəri əhatə edən yeni strateji dövrün əsas
prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bu
məqsədlə hesabat ilində inkişafın reallaşdırılmasını
şərtləndirəcək kompetensiya əsaslı “Yüksək
nəticəli fərdi fəaliyyəti və inkişafı stimullaşdıran
insan resurslarının idarə edilməsi (İRİE) sisteminin

potensialının inkişafı məqsədilə xarici təhsilli
Azərbaycan məzunları ictimai birlikləri ilə işgüzar
əlaqələr yaradılaraq AMB-yə nüfuzlu beynəlxalq
universitetlərdə təhsil alan məzunların cəlb edilməsi
daha da sürətləndirilmişdir. Nəticədə AMB-yə 627
sayda müraciət anketi daxil olmuş və 2011-ci il
ərzində 36 nəfər işə qəbul edilmişdir ki, bunların
da 25%-ə qədəri xarici təhsilli mütəxəssislərdir.
Həmçinin 29 nəfər əməkdaşın karyera yüksəlişi
təmin olunmuşdur. Eyni zamanda AMB-dəki
struktur dəyişiklikləri və iqtisadiyyatın müxtəlif
istiqamətlərində daima baş verən inkişaf meyilləri
ilə əlaqədar İRD tərəfindən avtomatlaşdırılmış test
bazası təkmilləşdirilmiş, mövcud sual proporsiyaları
müvafiq əlavə və dəyişikliklərlə yenidən işlənib
hazırlanmış, bu kontekstdə “İşə qəbul üzrə vəzifə
tələbləri” kataloqu yenilənmişdir.

Cədvəl 14. Mərkəzi Bankda İRİE üzrə 2011-ci ilin statistik göstəriciləri

Mərkəzi Bank üzrə

Təcrübə mübadiləsi

18/432

3 / 63

3/46

22/31

Digər

Əlavə bacarıqlar

10

Sertifikasiya kursu

Menecment

29

Bank xaricinə

Seminar

İxtisas

33

Bankdan kənar

Onlardan nomenklatur

36

Bankdaxili

Karyera yüksəlişi

İşdən azad olanlar

İşə qəbul olunanlar

Təhsil göstəriciləri (təlim/nəfər)

92/102

24/24

8/8

3/79

Mənbə: AMB

qurulması” layihəsinın icrasına start verilmişdir.
Bu layihə bankda insan inkişafının reallaşdıran və
motivasiya edən təhsil, mükafatlandırma, karyera
qurma, və digər idarəetmə sistemlərinin ən müasir
standartlara çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Bankın adekvat kadrlarla təminatı çərçivəsində
görülmüş işlər nəticəsində işə qəbul prosesində
daha çox yüksək ixtisasa və sertifikasiyaya malik
namizədlər üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, kadr

Həm təhsil-təlim proseslərinin institutlaşması
baxımından, həm də Mərkəzi Bank və ümumilikdə
bank sektoru üçün gənc, potensiallı kadrların
aşkar edilməsi və hazırlanması baxımından kadr
mənbəyi kimi İnternatura proqramının fəaliyyəti
hesabat ilində də geniş şəkildə təmin edilmiş və öz
bəhrəsini vermişdir. 2011-ci ildə ölkəmizin 10 və
xarici ölkələrin (İngiltərə, ABŞ, Fransa, Almaniya,
İtaliya, Türkiyə) 6 universitetlərindən 210 namizəd
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İnsan resurslarının idarə edilməsi
internatura proqramında iştirak etmək üçün Mərkəzi
Banka müraciət etmişdir. Seçim nəticəsində 17
departamentdə 65 nəfər internaturada fəaliyyətə
başlamışdır. 2011-ci ildə internatura proqramının
yekunu olaraq müraciət edən internalardan 7 nəfəri
seçim mərhələlərini uğurla keçərək işə qəbul
edilmişdir ki, bu da cəmi işə qəbul olunanların 20%ni təşkil edir.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankda təhsilin daha
məqsədyönlü və effektiv təşkili, habelə yeni,
proqressiv təlim formalarının tətbiqi istiqamətində
işlər aparılmışdır. Əməkdaşların sertifikatlaşma
səviyyəsi ön planda olmuş, nəticədə 12 əməkdaş
müxtəlif beynəlxalq sertifikatlara yiyələnmişdir.
Ümumiyyətlə, 2011-ci ildə ötən ilə nisbətən bank
əməkdaşlarının təlimlərdə iştirak sayı 30%-ədək
artmışdır. Bankdan kənar təlimlər, əsasən təcrübə
mübadiləsi, seminarlar, sertifikasiya kursları,
təqaüd proqramları, forumlar və s. istiqamətlər üzrə
aparılmışdır.
Təhsilin təşkilində əsas prioritet məsələlərdən
biri də heyətin xarici dil bacarıqlarının inkişafı
məsələsidir. Bu istiqamətdə səlahiyyətli təşkilat
tərəfindən bank əməkdaşlarının xarici dil bacarıqlarının
sertifikatlaşdırılması və ümumilikdə Bank üzrə
bu potensialın yoxlanılması ilə yanaşı inkişaf üzrə
təkliflərin hazırlanması işinə başlanılmışdır.
Bankda təhsilin ən yeni, proqressiv formalarının
tətbiqi kontekstində əməkdaşların iş yerindən
ayrılmamaqla bilik və bacarıqlarının inkişafı
məqsədilə Elektron (distant) təhsil layihəsinin
tətbiqi reallaşdırılmışdır. 2011-ci ildə bu proqram
vasitəsilə 48 mövzu modulu və onlara aid 351 alt
mövzular üzrə 40 əməkdaşın distant təlimləndirilməsi

təmin edilmiş, eyni zamanda proqramda mövzulara
müvafiq 96 sayda test imtahanı yerləşdirilmişdir.
Həm adaptasiya proqramının keyfiyyətinin
artırılması, həm də ümumilikdə AMB-də daxili
kommunikasiyanın
gücləndirilməsi,
habelə
müxtəlif treyninqlər üzrə materialların daha çevik
ötürülməsi baxımından İnsan resursları Portalının
istismara verilməsi bu sahədə ötən dövrün ən uğurlu
layihələrindəndir. İl ərzində portala bir sıra yeni
funksiya və modullar əlavə edilmiş, “Nəşrlər və
məqalələr” modulunun aktivləşdirilməsi məqsədilə
“Harvard Business Review”, “The Economist”
və “Bloomberg Businessweek” jurnallarının
müvafiq bölməyə periodik olaraq yerləşdirilməsinə
başlanılmışdır. Hazırda portalda daha bir yeni
modulun (əməkdaşların şəxsi profilinin yaradılması)
istifadəyə verilməsi üzərində işlər yekunlaşmaqdadır.
Mərkəzi Bankın insan resursları siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri də əməkdaşların motivasiyası
və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesləridir.
Hesabat ilində Bank əməkdaşlarının fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi prosesinin daha effektiv tətbiqi
məqsədilə İRİE-nin digər prosedurları arasında
koordinasiya və vaxt baxımından ardıcıllıq təmin
edilmiş, 2010-cu il üzrə əməkdaşların fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilmişdir.
Qiymətləndirmə nəticələrinə görə
əməkdaşların
karyera yüksəlişi təmin edilmiş və onlara qeyrimotivasiya tədbirləri tətbiq edilmişdir. İRİE
proseslərinin avtomatlaşdırılması layihəsi üzrə
işlər davam etdirilmiş. “Deloitte & Touche” MMC
şirkətilə bir neçə modullar üzrə işlər artıq təhvil
verilmişdir.
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XIV. MƏRKƏZİ BANKIN KOMMUNİKASİYASI
Hesabat ilində kommunikasiya sahəsində strateji
məqsədlər Mərkəzi Bankın şəffaflığını artırmaqla
Banka inamı və etimadı gücləndirmək, Bankın
baxışı və missiyasını ictimaiyyətə aydın çatdırmaq,
ictimaiyyətin iqtisadi maarifləndirilməsinə töhfə
verməkdən ibarət olmuşdur.
Mərkəzi Bankın kommunikasiya siyasətini daha
effektiv həyata keçirmək məqsədilə qlobal inkişaf
meyilləri nəzərə alınmaqla 2011-2014-cü illər üçün
Mərkəzi Bankın kommunikasiyası üzrə strateji
fəaliyyət proqramı hazırlanmışdır. Proqram
qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun kommunikasiya
sisteminin yaradılması, korporativ mədəniyyətin
inkişafını dəstəkləyən daxili kommunikasiya
sisteminin yaradılması, həmçinin korporativ
sosial məsuliyyət siyasətinin formalaşdırılması və
bu sahədə layihələrin həyata keçirilməsi kimi altstrateji hədəflərin reallaşdırılmasına yönəldilmişdir.
Kommunikasiya strategiyasında dünyanın qabaqcıl
mərkəzi banklarında mövcud olan ən son yeniliklər
və innovativ yanaşmalar nəzərə alınmışdır.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankın kommunikasiya
sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun
formalaşdırılması istiqamətində müvafiq işlər
aparılmışdır. Kommunikasiya işinin idarəedilməsi
üzrə mühüm taktiki hədəflərdən biri Mərkəzi
Bankın informasiya ötürülmə prosesinin
təkmilləşdirilməsi və institutlaşdırılması olmuşdur.
Kommunikasiya işinin strukturunda Mərkəzi
Bankın xarici kommunikasiyasına geniş yer
ayrılmasının əsas məqsədi Bankın bütün hədəf
qruplarına onun əməliyyat və institusional
fəaliyyətləri ilə bağlı informasiyanı aydın məzmunda
və mümkün qədər operativ və davamlı şəkildə
çatdırmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün yerli
və xarici kütləvi informasiya vasitələri (KİV) ilə
əlaqələri genişləndirməklə bərabər digər hədəf
qruplarına yönələn kommunikasiya layihələri həyata
keçirilmişdir. Hesabat ili ərzində müxtəlif mövzularda
press-relizlər hazırlanaraq Mərkəzi Bankın internet
səhifəsi və KİV vasitəsilə yayılmışdır. Press-relizlərin

yayımında effektivliyin artırılması məqsədilə onların
informativ dolğunluğunun artırılması ilə yanaşı,
məzmunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq
işlər görülmüşdür.
Mərkəzi Bank xarici kütləvi informasiya vasitələri
ilə də səmərəli əlaqələr qurmuş, bu əlaqələri
peşəkar və işgüzar müstəviyə yönəldə bilmişdir.
Əlaqələrin qurulduğu kütləvi informasiya vasitələri
sırasında “Reuters”, “Bloomberg”, “Central
Banking”, “RBK-Rusiya” informasiya agentliklərini,
“Euromoney”, “Le Nouvel Economiste”, “Деньги
и Кредит”, “Вопросы экономики”, “Forbes”,
“BusinessNewEurope”, “Valeurs Actuelles”,
“Financial Journal”, “The Banker” jurnallarını və
“The Guardian”, “USA Today” qəzetlərini göstərmək
olar. Bu kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın
bank sistemində baş verən ən əhəmiyyətli proseslər
barədə dünya ictimaiyyətinə məlumatlar yaymışlar.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankın hədəf qrupları
üçün əsas kommunikasiya mənbəyi kimi hesab
edilən
Bankın internet səhifəsinin (www.cbar.
az) həm Azərbaycan, həm də ingilis dili versiyaları
genişləndirilmiş, bu mühüm kommunikasiya
portalının informasiya bazası il ərzində müntəzəm
olaraq yenilənmişdir. İnternet səhifədə bir sıra
dəyişikliklər edilmiş, yeni bölmələr və alt bölmələr
yaradılmış, səhifənin dizayn və məzmun baxımından
təkmilləşdirilməsinə dair işlər görülmüşdür. Mərkəzi
Bankın internet səhifəsinin istifadəçilərinin sayı ilbəil
artmaqdadır. 2011-ci ildə ay ərzində orta hesabla
səhifəyə 27000 unikal istifadəçi daxil olmuşdur
ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 40% çoxdur.
Səhifənin daimi ziyarətçiləri arasında Rusiya, ABŞ,
Böyük Britaniya, Türkiyə və Almaniya istifadəçiləri
də vardır. Mərkəzi Bankın internet səhifəsi
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə
keçirilən “Netty” müsabiqəsinin “İlin ən yaxşı Dövlət
səhifəsi” nominasiyası üzrə qalibi elan olunmuşdur.
Hesabat ilində 15-16 mart 2011-ci tarixində
Dünya Bankının Vaşinqton ofisində keçirilən
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“Azərbaycan günləri”nin kommunikasiyası
təşkil edilmişdir. Belə ki, AMB Sədrinin “Reuters”
informasiya agentliyinə, eləcə də “The Guardian”
qəzetinə, Dünya Bankının daxili portalına, həmçinin
yerli, “Azərtac” Dövlət Teleqraf Agentliyinə
müsahibələri təşkil edilmişdir. Tədbir “Xalq”,
“Azərbaycan”, “525-ci qəzet”, “Respublika”,
”Zerkalo” və s. yerli qəzetlərdə geniş işıqlandırılmış,
Azərbaycan Teleradio Verilişləri Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin “Xəbərlər” və “Həftə” informasiya
proqramlarında, ATV kanalının “Son xəbər”
proqramında geniş materiallar efirə verilmişdir.
“Azərbaycan günləri”nə həsr edilmiş xüsusi internet
səhifə yaradılmış və film hazırlanmışdır.
Hesabat ilində Mərkəzi Banka KİV-dən telefon,
məktub və ya e-mail formasında daxil olan
sorğuların operativ və dolğun cavablandırılması
ilə yanaşı Bankdan informasiyanın ötürülmə
prosesinin operativliyinin artırılması üzrə işlər həyata
keçirilmişdir. Nəticədə il ərzində 100-ə yaxın jurnalist
sorğusu cavablandırılmışdır.
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın mühüm layihələ–

rinin kommunikasiyası təşkil edilmişdir. KÖMİS
(Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş
İnformasiya Sistemi) layihəsinin təqdimatı, Mərkəzi
Bankın dəstəyi ilə inşa edilmiş Milli Qəhrəman
Mübariz İbrahimovun adına Biləsuvar lisey
məktəbinin açılış mərasimi və digər vacib tədbirlərin
kommunikasiyası təşkil edilmişdir.
Mərkəzi Bankın daxili kommunikasiya siyasətinin
əsas məqsədi hər bir əməkdaşa Bankın məqsədlərini,
fəaliyyətləri və onun Bankdakı rolunu düzgün
kommunikasiya etməkdir.
Bankdaxili korporativ dəyərlər sisteminin və
mədəniyyətin formalaşması, Mərkəzi Bankın
əməkdaşları arasında səmərəli daxili kommunikasiyanın
yaradılması, rəhbərliklə əməkdaşlar arasında effektiv
dialoqun qurulması Bankın daxili kommunikasiyasının
inkişafında strateji hədəf kimi qəbul edilmişdir.
İctimaiyyətin maarifləndirilməsi üzrə Mərkəzi
Bank cəmiyyət qarşısında öz korporativ sosial
məsuliyyətini dərk edərək səylərini gələcəkdə
milli iqtisadiyyatda mühüm rol oynayacaq yeni
nəslin və ümumiyyətlə ictimaiyyətin maliyyə

Haşiyə 15. Azərbaycan Mərkəzi Bankının ötən 20 ildə keçdiyi yol
Mərkəzi Bank mühüm dövlət institutu olaraq yarandığı
ildən bu günə kimi, ölkənin iqtisadi dayaqlarının
möhkəmləndirilməsi və inkişafında özünəməxsus
rol oynayıb. Bank islahatları və makroiqtisadi sabitlik
sahəsində Mərkəzi Bankın əldə etdiyi nailiyyətlər çox ağır
tarixi sınaqlardan keçmişdir.
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin ilk illəri ölkədə siyasi
və iqtisadi böhran, hərbi təcavüz və vətəndaş müharibəsi
dövrünə təsadüf edirdi. Şok terapiyasına söykənən iqtisadi
transformasiya dərin tənəzzüllə müşahidə olunurdu.
Hiperinflyasiya və yoxsulluq kritik həddə çatmışdı.
Ölkənin valyuta ehtiyatları yox dərəcəsində idi. Maliyyə
sektoru iflic olmuşdu.
Ümummilli lider H.Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə
vəziyyət radikal sürətdə dəyişdi. Onun uzaqgörən siyasiiqtisadi kursu nəticəsində Azərbaycan xaosdan sabitlik
və davamlı inkişaf dövrünə daxil oldu. Qısa zamanda
bazar iqtisadiyyatına keçid təmin olundu. Makroiqtisadi
stabilizasiya və struktur islahatları proqramları uğurla
həyata keçirildi.
Bütün bu işlərdə Mərkəzi Bankda fəal iştirak etmişdir.
Ötən illər ərzində Mərkəzi Bankın digər iqtisadi orqanlar
ilə birgə effektiv fəaliyyəti sayəsində ölkədə dayanıqlı
makroiqtisadi sabitlik hökm sürür. Təsadüfi deyil ki,
makroiqtisadi sabitliyə görə Azərbaycan dünyanın ilk

20 ölkəsinin sırasındadır. Aşağı inflyasiya səviyyəsi
yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol oynamışdır. Manat
regionda ən dayanıqlı və etibarlı valyutaya çevrilmişdir.
Bank sektorunda transformasiya prosesi uğurla başa
çatdırılmış, radikal restrukturizasiya və konsolidasiya
proqramları həyata keçirilmişdir. Qabaqcıl beynəlxalq
standartlara cavab verən maliyyə infrastrukturu, o
cümlədən ən müasir elektron ödəniş sistemləri, poçt-bank
sistemi yaradılmışdır. Mikromaliyyə institutları, ipoteka
mexanizmi inkişaf etdirilmişdir.
Nəticədə bu gün ölkədə çeşidli və ən müasir maliyyə
xidmətləri göstərən liberal, yüksək beynəlxalq reytinqlərə
malik bank sektoru fəaliyyət göstərir. Əhalinin bank
sisteminə yüksək etimadı var. İqtisadiyyatın şaxələnməsində
banklar aktiv iştirak edirlər. Bank qanunvericiliyi qabaqcıl
standartlara tam uyğunlaşdırılmış, effektiv bank nəzarəti
formalaşdırılmışdır. Ən son mühafizə elementlərinə və
estetik tələblərə cavab verən yeni nəsil pul nişanları
tədavülə buraxılmışdır.
Mərkəzi Bankın Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə
məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində ölkə iqtisadiyyatı 2
qlobal böhran sınağından uğurla çıxmışdır. Həm 1998-ci
ilin Asiya Böhranı, həm də 2008-2009-cu illərin qlobal
maliyyə böhranı zamanı ölkədə makroiqtisadi sabitlik və
bank sisteminin sabitliyi qorunmuşdur.
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Mərkəzi Bankın 20 illik yubiley tədbirləri
çərçivəsində hesabat ilində yubiley filminin
çəkilişi, xüsusi poçt markasının və yubileyə həsr
olunmuş xatirə sikkələrinin istehsalı təşkil edilmiş,
“Azərbaycan Mərkəzi Bankının ölkə iqtisadiyyatında
rolu” mövzusunda yazı müsabiqəsi, gənc iqtisadçı
alimlərin iştirakı ilə “Makroiqtisadi siyasət: Qlobal
çağırışlar və milli imperativlər” mövzusunda dəyirmi
masa keçirilmişdir.
Rəhbərliyin
kommunikasiyası
Mərkəzi
Bankın rəhbərliyinin effektiv xarici və daxili
kommunikasiyasını təşkil etməklə banka peşəkar,
müasir, açıq və müraciət edilə bilən təşkilat imici
qazandırmaq məqsədi daşımışdır. Mərkəzi Bankın
Sədrinin beynəlxalq KİV-də müsahibələrinin təşkil
edilməsi ilə bərabər, onun mediada çıxışları və
məruzələri xarici nəşrlərdə işıqlandırılmış, həmçinin
daxili kommunikasiyasının gücləndirilməsi məqsədi
ilə “Sədrdən e-maillər” ənənəsi başlanılmışdır.

savadının artırılmasına həsr etmişdir. Bu çərçivədə
KİV nümayəndələri üçün “Mərkəzi Bankçılıq”
mövzusunda təlim kursu başa çatdırılmışdır. 20-yə
yaxın media nümayəndəsinin iştirak etdiyi təlim
kursunda jurnalistlərə başlıca makroiqtisadi və
monetar terminlər, ödəniş sisteminin iqtisadiyyatda
rolu, makroiqtisadi diaqnostika sistemi, pul
siyasətinin məqsədləri və çərçivəsi, Mərkəzi
Bankın kommunikasiya strategiyası, bank nəzarəti,
valyuta ehtiyatlarının idarə olunması, AMB-nin
insan resurslarının idarə olunması strategiyası, nağd
pul dövriyyəsinin idarə olunması, pul siyasətinin
iqtisadiyyata təsir mexanizmi mövzularında silsilə
treninqlər keçirilmişdir.
2011-ci ildə Mərkəzi Bankın Tədqiqatlar və İnkişaf
Mərkəzi ilə bərabər Kommunikasiya departamenti
tərəfindən bir sıra tədbir və mühazirələr təşkil
olunmuşdur. Tələbələr üçün “Karyera Günü”, Media
Akademiyasında “PR” konsepsiyası və iqtisadiyyat,
bank sektoru, monetar siyasət mövzularında
mühazirələr təşkil edilmişdir.
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XV. DAXİLİ AUDİT
Mərkəzi Bankda, risklərin idarə olunması
və daxili nəzarət sistemlərinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi və idarəetmə proseslərinin
təkmilləşdirilməsinə yardım göstərən struktur olmaqla Daxili audit xidməti 2011-ci ildə də məsləhətverici
və təminatverici fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Daxili audit xidməti çevik audit planı əsasında
Mərkəzi Bankda risklər xəritəsinə əsaslanaraq əsas
risk zonaları üzrə Mərkəzi Bankın mərkəzi ofisində
və Regional Mərkəzlərində yoxlamalar aparmış,
daxili nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və
təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədar tövsiyələr
vermişdir. Daxili audit xidməti fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması istiqamətində daha çox preventiv nəzarət üsullarından istifadə etməyə üstünlük
vermişdir.
Audit yoxlamaları zamanı Daxili Auditorlar
İnstitutunun standartlarından geniş istifadə
edilmişdir. Mərkəzi Bankda aparılan audit
yoxlamaları çərçivəsində daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) standartlarının 5 prinsipi üzrə
aparılmışdır. Daxili nəzarət sisteminin obyektiv
qiymətləndirilməsi məqsədilə bu sahədə “ən yaxşı”
təcrübə hesab olunan metrikalardan və scorecard
prinsipinə əsaslanan meyarlardan istifadə edilmişdir.
Həmçinin Mərkəzi Bankda mövcud vəziyyət nəzərə
alınmaqla daxili nəzarət sisteminin nəzarət mühiti
komponentinin 6 elementi üzrə qiymətləndirmə
kriteriyaları hazırlanmışdır.
Audit fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri
informasiya texnologiyaları sahəsində risklərin
idarə edilməsinin və təhlükəsizlik məsələlərinin
nəzarətdə saxlanılması olmuşdur. İnformasiya

texnologiyaları sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi
və təhlili zamanı Daxili Auditorlar İnstitutunun
İnformasiya Sistemlərinin Auditi və Nəzarəti
Assosiasiyasının (İSACA) və COBİT 4.1 və ISO 27002
standartları əldə rəhbər tutulmuş, qiymətləndirmədə
və tövsiyələrin verilməsində istinad edilmişdir.
Qiymətləndirmə proseslərində yuxarıda göstərilən
standartlarla əlaqəli prosedurlara və qaydalara uyğun
təhlil edilmiş, nəzarət tədbirlərinin və monitorinq
vasitələrinin adekvatlığı yoxlanılmışdır.
Bankda istismar olunan texniki-proqram
kompleksləri, əməliyyat infrastrukturu və sistemi,
avadanlıqların cari vəziyyəti və onların təhlükəsizlik
parametrləri, konfiqurasiyalarının prosedurlara
uyğunluğu, məlumat mübadiləsində təhlükəsizlik
məsələləri qiymətləndirilmişdir. İnformasiya
təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə risklərin kompleks qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, Mərkəzi
Bankda informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
və effektiv, səmərəli nəzarətin təşkili məqsədilə
tövsiyələr verilmişdir.
Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları
sahəsində tətbiq olunan COBİT (İnformasiya
texnologiyaları ilə əlaqəli nəzarət məqsədləri)
standartlarının müəyyən etdiyi 34 proseslər üzrə kamillik dərəcələrinə uyğun olaraq prioritet proseslərin və
risklərin təhlil aparılmış, onların təkmilləşdirilməsi
üzrə tövsiyələr verilmiş və məsləhət xidmətləri
göstərilmişdir.
Daxili audit xidməti-peşə istiqaməti üzrə
sertifikatlaşma, tədris və təlimatların hazırlanmasında peşəkar assosiasiyalar Daxili Auditorlar
İnstitutu və İnformasiya Sistemlərinin Auditi və
Nəzarəti Assosiasiyasının (İSACA) ilə əməkdaşlıq
əlaqələrini davam etdirmişdir.
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XVI. MƏRKƏZİ BANKDA
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
İnformasiya texnologiyaları sahəsində müşahidə
edilən qlobal tendensiyalara və informasiya
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı
mövcud olan çağırışlara uyğun olaraq hesabat
ilində əməliyyat, uçot və idarəetmə sahələrinin
avtomatlaşdırılması üzrə layihələrin reallaşdırılması,
habelə ən qabaqcıl təcrübələr əsasında strateji baxışın
formalaşması və beynəlxalq standartlar çərçivəsində
audit qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsi başlıca
hədəflər olmuşdur.
İnformasiya texnologiyaları üzrə innovativ
layihələrin reallaşdırılması ilə yanaşı Mərkəzi Bankda
istismarda olan informasiya sistemlərinin etibarlı və
davamlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, bütövlükdə
onların texnoloji bazasının müasirləşdirilməsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, Temenos
Baş Mühasibat, Avtomatlaşdırılmış Bank Statistika
Hesabatı, Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri, daxili
yazışmalar, lokal şəbəkə, Arxiv, Fina (Kredit
təşkilatları üzrə Prudensial hesabatlıq sistemi)
Sistemlərinin, habelə Mərkəzi Bankın internet
səhifəsinin normativ-metodoloji bazaya uyğun olaraq
fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Maliyyə sistemi infrastrukturunun inkişafının
sürətlənməsi və ölkədə maliyyə xidmətlərinə
çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, habelə
Mərkəzi Bankda əməliyyat və uçot sahələrinin
modernləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən
layihələrdən olan Temenos Baş Mühasibat
Sisteminin (BMS) yaradılması tamamlanmış və
proqram kompleksi 05.01.2011-ci il tarixindən
etibarən real istismara qəbul edilmişdir. Yeni
platformada hazırlanmış BMS uçot əməliyyatlarının
daha sürətli həyata keçirilməsinə, sistemdə insan
rolunun minimallaşdırılması məqsədilə mümkün
ola biləcək bütün avtomatlaşma proseslərinin
reallaşdırılmasına, sistemdə müştəri hesablarının
birbaşa müştəri dövlət qurumları tərəfindən onlayn
rejimdə idarə etməsinə, habelə Regional Mərkəzlər
üzrə uzaqlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılmasına
imkan vermişdir.

Mərkəzi Bankda valyuta ehtiyatlarının idarə
edilməsi, bu zaman yaranan risklərin ölçülməsi və
onların proqnozlaşdırılması məqsədilə VolStritSyut
Portfelin İdarəetmə Sisteminin (PİS) tətbiqi üzrə
işlər davam etdirilmiş və proqram kompleksi paralel
istismara verilmək üçün hazırlanmışdır. Mərkəzi
Bankda uçot və əməliyyat proseslərinin qarşılıqlı
müntəzəm olaraq fəaliyyətlərinin təmin edilməsi
məqsədilə Temenos BMS və VolStritSyut PİS
arasında müvafiq interfeys yaradılmış və proqram
kompleksləri arasında zəruri məlumat axınının təşkili
həyata keçirilmişdir.
Mərkəzi Bankda idarəetmə proseslərinin
avtomatlaşdırıması və bununla fəaliyyətin
effektivliyinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi
istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən olan
İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin
yaradılmasına xüsusi önəm verilmişdir. İnsan
resursları proseslərinin idarə edilməsi sahəsində
qabaqcıl həllərdən olan Oracle E-Business Suite
platformasında internet səhifə ilə inteqrasiya olunmuş
elektron işə qəbul, insan resurslarının planlaşdırılması
və qiymətləndirilməsi, motivasiya və təhsil prosesləri
tam avtomatlaşdırılacaqdır. Belə ki, ilkin fazada
proqram kompleksinin işə qəbul, insan resurslarının
planlaşdırılması və qiymətləndirilməsi modullarının
istismarına başlanılmışdır.
Bank sektorunun və maliyyə infrastrukturunun
dinamik inkişafı və təkmilləşmə tendensiyasının
daim izlənilməsi məqsədilə Bank sferası üzrə
Menecment İnformasiya Sisteminin (MİS)
yaradılması başa çatdırılmışdır. Belə ki, sistem
vasitəsilə bank sferası üzrə statistik göstəricilərin
və prudensial hesabatlığın avtomatik emalı, habelə
qeyd edilən sferada mövcud olan bütün fəaliyyət və
dəyişikliklərin qeydiyyatı həyata keçirilməkdədir. Bu
sahədə aparılan işlərin davamı olaraq vətəndaşlardan
daxil olan müraciətlərin icrasının intensivləşdirilməsi,
bankdaxili yazışmaların kağız daşıyıcılardan elektron
daşıyıcılara keçirilməsi, habelə sənəd dövriyyəsi
zamanı Mərkəzi Bankda istismarda olan Elektron
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imza üzrə Sertifikatlaşdırma mərkəzinin elektron
imza alətlərindən istifadə edilməsi məqsədilə
Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin yaradılması
istiqamətində avtomatlaşdırma prosesləri yerinə
yetirilmişdir. Belə ki, sistemin hazırlanmasında
başlıca hədəflərdən biri “Elektron Azərbaycan”
Dövlət Proqramının mühüm komponentlərindən olan
“Elektron Hökumət” platformasına Mərkəzi Bankın
inteqrasiyanın təşkili olmuşdur.
Modern və standartlaşmış statistik platformanın
yaradılması, habelə məcmu xarici borc və
beynəlxalq investisiya balansı statistikasının tərtibi
və yayımlanması məqsədilə biznes proseslərin
avtomatlaşdırılması məqsədilə Mərkəzi Bankda
Oracle Business Intelligence Elektron statistik
baza və analitik hesabatlılıq sisteminin
yaradılması üzrə fəaliyyət davam etdirilmişdir.
Sistemin ərsəyə gətirilməsi ilə real sektorun əhatəli
monitorinqini həyata keçirən, habelə iqtisadi
konyunkturu ölçən və korporativ sektorda maliyyə
vəziyyətini qiymətləndirən vahid statistika bazası
formalaşacaqdır.
İnformasiya texnologiyaları sahəsində həyata
keçirilən avtomatlaşma layihələri sırasında tam
avtomatlaşdırılmış modern xəzinə infrastrukturunun
yaradılması və qabaqcıl standartlara uyğun nağd pulun
yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması xüsusi
çəkiyə malikdir. Qeyd edilən hədəfin reallaşdırılması
məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq xarici
ekspertlərlə birgə özündə pul nişanlarının müasir
dizayn və ekspertizasını, yeni hesabatlıq sisteminin
və iqtisadi təhlil bazasının formalaşdırılmasını,
habelə nağd pulun idarə edilməsinin gələcək inkişaf
modelini əks etdirən Nağd pul üzrə Menecment

İnformasiya Sisteminin konsepsiyası yaradılmışdır.
Layihənin Mərkəzi Bankda reallaşdırılması məqsədilə
Qanunvericiliyə uyğun olaraq tender prosedurlarına
başlanılmışdır.
Mərkəzi Bankda informasiya sistemlərinin
yaradılması ilə yanaşı onların vahid platformada
fəaliyyəti və bütün uçot və əməliyyat proseslərinin
mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə edilməsi daim
diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu məqsədlə Mərkəzi
Bankın əsas inzibati binası ilə Regional Mərkəzlər (2
saylı Xəzinə, Sumqayıt Ehtiyat Mərkəzi, Naxçıvan
MR idarəsi, Biləsuvar, Yevlax, Gəncə, Quba Regional
Mərkəzləri) arasında fiber optik tipli kabel magistral
xətlər çəkilmiş, təhlükəsizlik qaydalarına müvafiq
olaraq zəruri kriptomüdafiə sazlamaları edilərək
Qlobal şəbəkə yaradılmışdır. Bu minvalla Regional
Mərkəzdə çalışan əməkdaşların Qlobal şəbəkə
üzərindən istismarda olan informasiya sistemlərinə
qoşularaq fəaliyyətləri təmin edilmişdir.
Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyalarının
ən qabaqcıl standartlar əsasında qurulması və daim
aktuallığının qorunub saxlanılması istiqamətində
həyata keçirilən fəaliyyətin davamı olaraq informasiya
texnologiyaları üzrə qısa və uzunmüddətli strateji
baxışın formalaşması və informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə
Delitte&Touché audit şirkəti tərəfindən beynəlxalq
audit məsləhəti həyata keçirilmişdir. Məsləhətçi
audit xidməti çərçivəsində COBİT və İSO 270001
standartları əsasında analiz işlərinin aparılması,
Yetkinlik Modelinin qiymətləndirilməsi, informasiya
texnologiyaları infrastrukturunun fəaliyyəti, idarə
edilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə
audit rəyinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.
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XVII. MƏRKƏZİ BANKIN
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ
Özünün əsas missiyasını effektiv yerinə yetirmək
üçün Mərkəzi Bank xarici əlaqələrin və beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində fəaliyyətini 2011ci ildə də uğurla davam etdirmişdir.
Hesabat ilində mövcud layihələrin reallaşdırılması
davam etdirilmiş, yeni layihələr həyata keçirilmiş,
bank rəhbərliyinin yüksək səviyyəli görüşləri və
xarici mərkəzi banklarla birgə seminarlar təşkil
edilmiş, beynəlxalq maliyyə təşkilatları və inkişaf
agentlikləri ilə strateji dialoq və əməkdaşlıq əlaqələri
möhkəmləndirilmiş, yeni əlaqələrin qurulması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmiş, AMBnin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq tədbirlər təşkil
olunmuşdur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticə etibarilə
AMB-nin strateji hədəflərinə nail olunmasında,
aparılan islahatlar və modernləşmə tədbirlərində
zəngin təcrübəyə malik beynəlxalq təşkilat və xarici
mərkəzi bankların təcrübəsindən faydalanmağa,
habelə AMB-nin beynəlxalq arenada təmsilçiliyinə
zəmin yaratmışdır.
Hesabat ilində Dünya Bankı (DB) ilə səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilmişdir. Bu
əməkdaşlıq çərçivəsində yerli kommersiya banklarının
Müşahidə Şurası və İdarə Heyətinin sədrləri üçün
müşavirə təşkil edilmişdir. 2011-ci il ərzində
AMB-nin beynəlxalq imicinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində atılmış addımlardan ən əhəmiyyətlisi
DB-nin ABŞ-ın Vaşinqton şəhərindəki əsas binasında
Azərbaycan günlərinin təşkili olmuşdur. Azərbaycan
günlərinin əsas məqsədi Dünya Bankı ilə Azərbaycan
arasında məhsuldar əməkdaşlığın qeyd olunması,
bu təşkilatla dialoqun daha da gücləndirilməsi və
xarici qonaqlara Azərbaycan mədəniyyətinin
tanıdılmasından ibarət idi. Azərbaycan günləri
çərçivəsində bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər
keçirilmişdir.
Görüşlərdə əsasən DB ilə Azərbaycan arasındakı
əməkdaşlığın inkişaf tarixi, bu əməkdaşlıq nəticəsində
əldə olunan nailiyyətlər və gələcək əməkdaşlıq
perspektivləri, DB-nin ölkə üzrə iqtisadi inkişaf
strategiyası, Azərbaycan üzrə kredit portfeli, qarşılıqlı

intellektual mübadilənin zəruriliyi, Azərbaycan və
DB-nin birgə həyata keçirdiyi layihələr, Azərbaycanın
bank sektorunun inkişafı, Mərkəzi Bankın siyasəti
müzakirə olunmuşdur.
Rəsmi tədbirlərlə yanaşı DB-nin binasında
Azərbaycan mədəniyyətini təqdim etmək məqsədilə
xalçaçılıq və ipək sərgisi, foto qalereya təşkil
olunmuş, canlı xalça istehsalı və milli geyimlər
nümayiş etdirilmiş, DB və BVF-nin əməkdaşlarına
Azərbaycan mətbəxini tanıtmaq məqsədilə nahar
zamanı klassik Azərbaycan musiqisinin müşayiəti
altında milli xörəklər təqdim edilmişdir. Tədbir
çərçivəsində Azərbaycanın zəngin mədəni irsi,
paytaxt Bakının mənzərələri, eləcə də ölkədəki
iqtisadi inkişafı əks etdirən şəkil və plakatlar,
Azərbaycan haqqında qısametrajlı video materiallar
nümayiş etdirilmişdir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Maddələr
Sazişinin IV bəndi üzrə müzakirələrin aparılması
məqsədilə BVF-nin ekspertlərinin AMB-yə səfərləri
təşkil edilmiş və görüşlərdə makroiqtisadi və bank
sisteminin sabitliyinin qorunması, Azərbaycan
iqtisadiyyatının qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə
istiqamətində gördüyü işlər, pul-kredit və məzənnə
siyasəti üzrə AMB-nin gələcək planları və s.
məsələlər müzakirə olunmuşdur. BVF ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində monetar siyasət və statistika sahəsində
texniki yardım cəlb edilmiş və 2012-ci ildə Maliyyə
Sektorunun Qiymətləndirilməsi Proqramının həyata
keçirilməsi ilə bağlı koordinasiya işləri həyata
keçirilmişdir.
AMB-nin 2011-ci il ərzində beynəlxalq əlaqələrinin
əsas istiqamətlərindən biri də xarici mərkəzi
banklarla əməkdaşlıq olmuşdur və bu əməkdaşlıq
əvvəlki illərdə olduğu kimi yüksək səviyyədə
davam etdirilmiş, onlarla strateji dialoqun həyata
keçirilməsi təmin edilmişdir. Hesabat ilində AMB-nin
nümayəndələrinin insan resurslarının idarə edilməsi,
beynəlxalq əlaqələrin təşkili üzrə Polşa Milli Bankına,
risk yönümlü bank nəzarətinin təkmilləşdirilməsi
üzrə Çexiya Milli Bankına, Sədrinin Ofisinin işinin
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təkmilləşdirilməsi üzrə Türkiyə Mərkəzi Bankına,
kommunikasiya işinin təşkili üzrə Rusiya Bankı
və Avropa Mərkəzi Bankına, strateji idarəetmə və
informasiya texnologiyaları üzrə Fransa Bankına,
beynəlxalq əlaqələrin təşkili üzrə İtaliya Bankına,
strateji idarəetmə və kommunikasiya işinin təşkili
üzrə İsveç Bankına təcrübə mübadiləsi məqsədilə
səfərləri təşkil edilmişdir.
2011-ci ildə AMB donorluq fəaliyyətini də
davam etdirmiş və bu çərçivədə AMB-nin maliyyə
hesabatlılığı, avtomatlaşdırma sistemlərində bank
əməliyyatlarının qeydiyyatı və baş kitabın aparılması,
milli valyutanın emissiya həcminin hesablanmasının
beynəlxalq standartlarının tətbiqi üzrə təcrübə
mübadiləsi məqsədilə tərəfdaş mərkəzi bankların
nümayəndələrinin AMB-yə səfərləri təşkil edilmişdir.
Beynəlxalq inkişaf agentlikləri ilə əməkdaşlıq
hesabat ilində də uğurla davam etdirilmişdir.
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID)
dəstəyi ilə Maliyyə Monitorinq Xidmətinin
institusional potensialının gücləndirilməsi, nağd pul
sferasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin
yaradılması, risk yönümlü bank nəzarətinin
gücləndirilməsi, strateji idarəetmənin institusional
çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi və AMB-nin maliyyə
idarəetməsi potensialının gücləndirilməsi üzrə texniki
yardımlar əlaqələndirilmişdir.
İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət

Katibliyi (SECO) ilə Texniki Yardım və Təlim
Proqramı çərçivəsində tədiyə balansının tərtibi və
maliyyə proqramlaşmasının təkmilləşdirilməsi,
həmçinin layihələrin idarə edilməsi ilə bağlı layihə
menecerləri üçün treyninqin keçirilməsi, bu sahədə
müvafiq metodoloji dəstəyin və məsləhət xidmətinin
göstərilməsi təmin olunmuşdur.
Maliyyə Texnologiyalarının Ötürülməsi Agentliyi
(ATTF) ilə birlikdə “Risklərin idarə edilməsi”,
“Layihə idarə edilməsi”, “Aktiv və passivlərin
idarə edilməsi” və “Effektiv liderlik” mövzusunda
seminarlar təşkil edilmişdir.
Türkiyənin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin
(TIKA) dəstəyi ilə hüquq, kredit təşkilatlarının
fəaliyyətinə nəzarət, kommunikasiya və təhlükəsizlik
üzrə AMB-nin əməkdaşlarının Türkiyə Mərkəzi
Bankında təşkil edilən təlim kurslarında iştirakı təmin
edilmişdir.
Koreyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin
(KOICA) dəstəyi ilə “Mərkəzi Bankda informasiya
texnologiyalarının idarəedilməsi və təhlükəsizlik
sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində
İT sisteminin tam diaqnostikası və təkmilləşdirilməsi,
elektron imza alətinin tətbiqi, AMB-nin İT sisteminin
COBIT 4.1 standartlarına uyğunlaşdırılması
istiqamətində beynəlxalq ekspertlərin xidmətindən
istifadə olunmuşdur.

68

Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

XVIII. Mərkəzİ Bankın 2011-cİ İlİn yekunu
üzrə malİyyə hesabatlıLIğı
Müstəqil Auditorun Hesabatı
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinə:
1

Biz Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabatı və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə gəlir və xərclər haqqında məcmu hesabat, kapitalda dəyişikliklər və
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, eləcə də əsas uçot prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən
ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti
2

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına
və düzgün təqdim edilməsinə, həmçinin fırıldaqçılıq və ya səhv üzündən əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Auditorun Məsuliyyəti
3

Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy bildirməkdir. Biz auditi
Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Həmin Standartlar bizdən etik normalara riayət etməyi və və
auditin planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər
əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.

4

Auditə maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair audit sübutunun əldə edilməsi üçün prosedurların
həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizəsindən, eləcə də fırıldaqçılıq və ya səhv
nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır.
Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək
üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə
hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir.
Bundan əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot ehtimallarının əsaslandırılmasının
qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.

5

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Rəy
6

Bizim rəyimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

20 aprel 2012-ci il
Bakı, Azərbaycan
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Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat
Qeyd

Min Azərbaycan Manatı ilə
AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Sair maliyyə aktivləri
Sair aktivlər

7
8
9
10
11
22
12
12
13
14

Cəmİ aktİvlər
Öhdəlİklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri
Sair öhdəliklər

15
16
17
18
19
20
8
21

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL
Nizamnamə kapitalı
Kapital ehtiyatları
Yığılmış zərər

22
22

Cəmi kapital
Cəmi öhdəliklər və kapital

73-126-cı səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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31/12/2011

31/12/2010

6,682,504
185,029
1,506,339
2,080,159
361,483
221,095
40,977
9,617
3,965
46,433

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
33,947
8,628
5,844
45,370

11,137,601

7,976,885

7,658,486
867,697
2,503,224
4,678
50,185
3,769
208,173
2,150
23

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117
226,448
5,417
104

11,298,385

8,053,019

10,000
209,517
(380,301)

10,000
209,517
(295,651)

(160,784)

(76,134)

11,137,601

7,976,885
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Məcmu Gəlir Haqqında Hesabat
Qeyd

Min Azərbaycan Manatı ilə

2011

2010

Faiz gəlirləri
Faiz xərcləri

23
23

111,752
(2,118)

83,719
(1,028)

Xalis faiz gəlirləri
Faiz hesablanan aktivlər üzrə dəyərsizləşmə xərci

10

109,634
(5,963)

82,691
(12,903)

103,671

69,788

7,884
(724)

5,131
(2,009)

(9,948)

(14,744)

3,023

(3,542)

(3,287)

3,126

(136,789)

(130,942)

1,649
(50,129)

1,457
(31,053)

(84,650)

(102,788)

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri
Haqq və komissiya gəlirləri
Haqq və komissiya xərcləri
Ticarət qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə
zərər – gəlir çıxılmaqla
Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə
gəlir – zərər çıxılmaqla/(zərər – gəlir çıxılmaqla)
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə (zərər – gəlir çıxılmaqla)
/gəlir – zərər çıxılmaqla
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi
üzrə zərər – gəlir çıxılmaqla
Sair əməliyyat gəlirləri
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri

24
24

30

25
26

İL ÜZRƏ ZƏRƏR / CƏMİ MƏCMU zƏRƏR

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə
1 yanvar 2010-cu il tarixinə qalıq

Nizamnamə
kapitalı

Kapital
ehtiyatları

Yığılmış
zərər

Cəmi
kapital

10,000

209,517

(192,863)

26,654

-

-

(102,788)

(102,788)

10,000

209,517

(295,651)

(76,134)

-

-

(84,650)

(84,650)

10,000

209,517

(380,301)

(160,784)

İl üzrə cəmi məcmu zərər
31 dekabr 2010-cu il tarixinə qalıq
İl üzrə cəmi məcmu zərər
31 dekabr 2011-ci il tarixinə qalıq

73-126-cı səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat
Qeyd

2011

2010

109,773
(2,000)
7,884
(725)
(12,227)
(84)
(3,287)
1,649
(13,718)
(30,323)

92,111
(765)
5,131
(2,009)
(14,744)
51
3,126
1,457
(12,021)
(14,552)

56,942

57,785

Ticarət qiymətli kağızlarında xalis artım
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalarda xalis azalma/(artım)
Rezident banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım
Sair maliyyə aktivlərində xalis (artım)/azalma
Sair aktivlərdə xalis (artım)/azalma
Dövriyyədə olan əskinas və sikkələrdə xalis artım
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis artım
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərdə xalis artım
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma)
Sair maliyyə öhdəliklərində xalis (azalma)/artım
Sair öhdəliklərdə xalis (azalma)/artım

(766,465)
1,511
(172,136)
210
32
1,865,267
137,676
1,258,668
2,282
(2,796)
(63)

(328,873)
(3,889)
(482,164)
(73)
(121)
1,280,509
339,027
277,893
(889)
92
4

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri

2,381,128

1,139,301

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması/geri qaytarılması
Torpaq, tikili və avadanlığın alınması
Qeyri-maddi aktivlərin alınması

(3,712,444)
4,387,090
(11,787)
(2,335)

(2,133,804)
1,868,239
(14,727)
(3,436)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) xalis pul
vəsaitləri

660,524

(283,728)

647,528
(631,575)
(291)
(15,153)

249,968
(223,791)
(547)
(10,144)

509

15,486

(123,112)

(95,048)

Min Azərbaycan Manatı ilə
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Alınmış faizlər
Ödənilmiş faizlər
Alınmış haqq və komissiyalar
Ödənilmiş haqq və komissiyalar
Ticarət qiymətli kağızlar ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərərlər
Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərərlər
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis mənfəət/(zərər)
Alınmış sair əməliyyat gəlirləri
İşçilər üzrə xərclər
Ödənilmiş inzibati və sair əməliyyat xərcləri

24
24

25
26

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat
fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar
Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması
Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi
Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri
Məzənnə dәyişikliklәrinin pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinə təsiri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

2,919,049
3,763,455

776,011
2,987,444

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

6,682,504

3,763,455

73-126-cı səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
1. Giriş
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2011-ci il tarixində tamamlanan il üçün hazırkı maliyyə
hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmışdır.
Əsas fəaliyyət. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra “Bank”) Azərbaycan Respublikasının mərkəzi
bankıdır və Azərbaycan Respublikasının tam mülkiyyətindədir. Bank “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”
10 dekabr 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununa (bundan sonra “Qanun”) müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.
Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Bankın məqsədləri aşağıdakılardır:
•
•
•

Bankın əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin təmin edilməsidir;
Bankın məqsədi həmçinin Bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyinin və inkişafının təmin edilməsidir; və
Mənfəət götürmək Bankın əsas məqsədi deyildir.

Qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq Bankın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir;
Nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II hissəsinə və
Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir;
Manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
Valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;
Sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;
Hesabat tədiyyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının hazırlanmasında iştirak edir;
“Banklar haqqında”, “Poçt haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunlarına müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank fəaliyyətini
lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.
Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti həyata keçirir;
Digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş başqa funksiyaları həyata keçirir.

Qanunun 14.1-ci Maddəsinə uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilməz. Kapitalda yaranmış hər hansı çatışmazlıq
Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən ödənilir. 22 saylı Qeydə baxın.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə
müvafiq olaraq, Bank onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə qarşılıqlı
münasibətlərdə, habelə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarında Azərbaycan Respublikasını təmsil edir.
Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr bağlaya bilər,
həmçinin xaricdə yerləşən dövlət və özəl mərkəzi klirinq (prosessinq) idarələri ilə öz adından və ona müvafiq səlahiyyətlər
verildiyi halda, Azərbaycan dövləti adından klirinq və hesablaşmalar haqqında sazişlər və başqa müqavilələr bağlaya bilər.
Bank pul, valyuta və bank nəzarəti sahələrində əməkdaşlıq məqsədi daşıyan beynəlxalq və regional təşkilatların kapitallarında
və fəaliyyətlərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edə bilər.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın İdarə Heyəti (“İdarə Heyəti”) aşağıdakı üzvlərdən ibarət olmuşdur:
Adı
		
Cənab Elman Rüstəmov
Cənab Alim Quliyev		
Cənab Aftandil Babayev
Cənab Vadim Xubanov		
Cənab Xəqani Abdullayev

Vəzifə
Sədr
Sədrin birinci müavini
Sədr müavini
Sədr müavini
Sədr müavini
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Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə. Bankın Mərkəzi aparatı bu ünvanda yerləşir: Azərbaycan, Bakı,
AZ1014, R. Behbudov küçəsi, 32. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın Azərbaycan Respublikasında 5 ərazi idarəsi
fəaliyyət göstərmişdir (31 dekabr 2010-cu il: 7). 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın 617 işçisi olmuşdur (31 dekabr 2010cu il: 636).
Əməliyyat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda, Azərbaycan
Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur.
2. Bankın Əməliyyat Mühiti
Bazar iqtisadiyyatlı yeni ölkə kimi Azərbaycanda inkişaf etmiş biznes və tənzimləyici infrastruktur getdikcə formalaşmaqdadır.
Ölkədə ümumi sərmayə mühitinə müsbət təsir göstərən bir sıra inkişaf meyilləri davam edir.
Son illər Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bankı bank işi, hüquq, vergiyə cəlb olunma və tənzimləyici sistemlərin yaradılması
istiqamətində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. Həmçinin bu tədbirlərə yeni qanunvericilik bazasının qəbul edilməsi
və mövcud qanunvericiliyə əlavə və düzəlişlərin edilməsi daxildir. Bu addımlar Azərbaycanda biznes subyektlərinin məruz
qaldığı risklərin azaldılmasına kömək edəcək.
Biznes mühitinin bütövlükdə təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş islahatların bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir.
Belə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək sabitliyi önəmli dərəcədə islahat və dəyişikliklərdən, eləcə də hökumətin
gördüyü iqtisadi, maliyyə və monetar tədbirlərin effektivliyindən asılıdır. Bununla bərabər, Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəfdaş
ölkələrdə bazar tənəzzülü və iqtisadi inkişaf tempinin aşağı düşməsinə qarşı kifayət qədər dayanıqlıdır. Dünya iqtisadiyyatının
resessiyadan tədricən çıxmağa başlaması, iqtisadi canlanma meyillərinin yaranmasına baxmayaraq dünya maliyyə sistemində
əhəmiyyətli risklərin hələ də qalması maliyyə bazarlarında yüksək volatilliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mürəkkəb
qlobal fonda Azərbaycan iqtisadiyyatında artım və inkişaf prosesləri davam etmiş, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik hökm
sürmüşdür. Hökumətin və Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi antiböhran tədbirləri çərçivəsində bazarın likvidliyə olan təlabatı
ödənilmiş, milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi qorunub saxlanılmışdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən pul siyasəti və bank əməliyyatları adətən bir sıra risklərə məruz
qala bilər. Hazırda makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasında Bankın rolunu təmin etmək ucun bütün müvafiq
tədbirlər görülməkdədir. Lakin, makrofiskal parametrlərin kəskin dəyişilməsi, o cümlədən fiskal expansiya Bankın maliyyə
vəziyyətinə və fəaliyyətinin nəticələrinə hazırda dəqiq ölçülə bilinməyən kəmiyyətdə təsirlər göstərə bilər.
3. Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi
Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları. Hazırkı maliyyə hesabatları maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə ilkin
uçotu, satıla bilən maliyyə aktivlərinin və mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilmiş maliyyə alətlərinin
yenidən qiymətləndirilməsi istisna olmaqla, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq ilkin
dəyər uçotuna əsasən hazırlanmışdır.
Bu maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda göstərilir. Həmin uçot prinsipləri başqa
cür göstərilmədiyi hallarda bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir (5 saylı Qeydə baxın).
Maliyyə alətləri - əsas qiymәtlәndirmә üsulları. Təsnifat formalarından asılı olaraq maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə və ya
amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks etdirilir.
Ədalətli dəyər əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan, yaxşı məlumatlandırılmış və bir birindən asılı olmayan alıcı
və satıcı arasında aktivin mübadilə edilə bilən və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləğdir. Ədalətli dəyər fəal bazarda alınıb
satılan maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə öhdəlikləri üzrə cari təklif qiymətini əks etdirir. Bir-birini
əvəzləşdirən bazar riskləri olan aktiv və öhdəliklər ilə əlaqədar Bank, qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilən risklər üzrə ədalətli
dəyər göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün orta bazar qiymətlərindən istifadə edə bilər və xalis açıq mövqeyə müvafiq tələb
və təklif qiyməti tətbiq edə bilər. Maliyyə aləti fəal bazarda o zaman sərbəst surətdə alınıb satıla bilən aktivlər kimi qəbul
edilir ki, onların qiymətləri haqqında məlumat fond birjasında və ya digər maliyyə təşkilatından sərbəst və müntəzəm şəkildə
əldə edilə bilsin və bu zaman həmin qiymətlər könüllü şəkildə bazar şərtləri çərçivəsində həyata keçirilən real və müntəzəm
əməliyyatları əks etdirsin.
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Bazar qiymətləri mövcud olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək üçün pul axınlarının diskontlaşdırılması
modeli, könüllü şəkildə həyata keçirilən ən son əməliyyatlar haqqında məlumata əsaslanan modellər kimi qiymətləndirmə
üsulları, eləcə də investisiya qoyulan qurumlar haqqında maliyyə məlumatlarının təhlili istifadə edilir. Qiymətləndirmə üsulları
müşahidə edilə bilən bazar məlumatları ilə dəstəklənməyən fərziyyələrin istifadə olunmasını tələb edə bilər. Bu fərziyyələrin
hər hansı birinin mümkün alternativ variantla əvəz edilməsi nəticəsində mənfəət, gəlir, aktiv və öhdəlik məbləğlərinin
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olacaq hallar barədə məlumat hazırkı maliyyə hesabatlarında açıqlanır.
Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya satışı ilə əlaqəlidir.
Əlavə xərc əməliyyat həyata keçirilmədiyi təqdirdə yaranmayan xərclərdir. Əməliyyat xərclərinə agentlərə (satış üzrə
agentlər kimi fəaliyyət göstərən işçilər daxil olmaqla), məsləhətçilərə, brokerlərə və dilerlərə ödənilmiş haqq və komissiyalar,
tənzimləyici orqanlar və fond birjalarına ödəmələr, eləcə də mülkiyyət hüququnun köçürülməsi üzrə vergilər və rüsumlar
daxildir. Əməliyyat xərclərinə borc öhdəlikləri üzrə mükafat və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya
saxlama xərcləri daxil edilmir.
Amortizasiya edilmiş dəyər əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizləri daxil etməklə, maliyyə aktivləri
üçün isə dəyərsizləşmə zərərləri üzrə hər hansı silinməni çıxmaqla aktivlərin ilkin dəyərini əks etdirir. Hesablanmış faizlərə
ilkin uçot zamanı təxirə salınmış əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ödəniş məbləği üzrə hər
hansı mükafat və ya diskontun amortizasiyası daxildir. Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri, o cümlədən hesablanmış
kupon gəlirləri və amortizasiya edilmiş diskont və ya mükafat (verilmə zamanı təxirə salınmış komissiyalar daxil olmaqla,
əgər varsa) ayrıca göstərilmir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq maddələrin balans dəyərinə daxil edilir.
Effektiv faiz metodu maliyyə alətinin balans dəyəri üzrə sabit faiz dərəcəsinin (effektiv faiz dərəcəsi) təmin edilməsi üçün
faiz gəlirləri və ya xərclərinin müvafiq dövr ərzində uçota alınması metodudur. Effektiv faiz dərəcəsi, təxmin edilən gələcək
pul ödənişlərini və ya daxilolmaları (kreditlər üzrə gələcək zərərlər istisna olmaqla) maliyyə alətinin gözlənilən fəaliyyət
müddəti ərzində və ya müvafiq hallarda daha qısa müddət ərzində maliyyə alətinin xalis balans dəyərinə diskontlaşdıran
dəqiq dərəcədir. Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə aləti üçün nəzərdə tutulan dəyişkən faiz dərəcəsi üzrə kredit spredini əks
etdirən mükafatlar və ya diskont və yaxud bazar qiymətlərindən asılı olaraq müəyyən edilməyən digər dəyişkən amillər
istisna olmaqla, faiz dərəcələrinin növbəti dəyişdirilmə tarixinə qədər dəyişkən faizli alətlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini
diskont etmək üçün istifadə edilir. Bu cür mükafatlar və ya diskontlar maliyyə alətinin gözlənilən tədavül müddəti ərzində
amortizasiya edilir. Diskont dəyərinin hesablanmasına müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış effektiv faiz
dərəcəsinin tərkib hissəsini təşkil edən bütün komissiyalar daxildir.
Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması. Ticarət qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə qeydə alınır. Bütün
digər maliyyə alətləri əməliyyat məsrəfləri də daxil olmaqla ədalətli dəyərdə qeydə alınır. İlkin uçot zamanı ədalətli dəyər
ən yaxşı olaraq əməliyyat qiyməti ilə sübut edilir. İlkin uçot zamanı yalnız ədalətli dəyər ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq
olduqda yaranan mənfəət və ya zərər qeydə alınır. Ədalətli dəyər eyni maliyyə aləti ilə aparılan digər cari bazar əməliyyatlarının
müşahidəsi və yaxud həmin bazarlardan əldə edilən məlumatlara əsaslanan qiymətləndirmə üsulu ilə sübut edilir.
Qanunvericilik və ya ümumi qəbul edilmiş bazar qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təchiz olunması nəzərdə
tutulan maliyyə aktivlərinin bütün digər alış və satışları (“müntəzəm” alış və satışlar), Bankın maliyyə aktivini almaq və ya
satmaq öhdəliyini qəbul etdiyi əməliyyat tarixində qeydə alınır. Alış üzrə bütün digər əməliyyatlar Bank həmin maliyyə aləti
üzrə müqavilə tərəfi olduqda qeydə alınır.
Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Bank aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərinin tanınmasını dayandırır:
(a) aktivlər geri alındıqda və ya bu aktivlərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hüquqların müddəti başa çatdıqda və
ya (b) Bank maliyyə aktivlərindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını üzrə mülkiyyət hüququnu ötürdükdə və ya ötürülmə
haqqında müqavilə bağladıqda və bu zaman (i) həmin aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas
etibarilə başqa tərəfə ötürdükdə və ya (ii) bu aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə
ötürmədikdə və ya saxlamadıqda, lakin, həmin aktivlər üzrə nəzarət hüququnu özündə saxlamadıqda. Nəzarət qarşı tərəfin öz
mülkiyyətində olan aktivi satış üzrə məhdudiyyətlər qoymadan əlaqəli olmayan üçüncü tərəfə satmaq üçün praktiki imkana
malik olmadığı hallarda saxlanılır.
Bank aktivdən pul vəsaitləri axınını almaq hüququnu ötürmüş və aktiv üzrə, demək olar ki, bütün risk və səmərələri nə
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ötürməmiş, nə də onları özündə saxlamamışdırsa, aktiv, Bankın həmin aktivdə davam edən iştirakı müqabilində əks etdirilir.
Ötürülmüş aktiv üzrə zəmanət formasında aktivdə iştirakın davam etməsi aktivin ilkin balans dəyəri ilə Bankdan tələb oluna
biləcək maksimal ödəniş məbləğindən az olanı ilə ölçülür.
Aktivdə iştirak, ötürülmüş aktiv üzrə yazılı və/və ya satın alınmış opsion (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla aparılan opsion
və ya analoji alət) formasında davam edirsə, Bankın davam edən iştirakının həcmi Bankın geri ala bildiyi ötürülmüş aktivin
dəyəridir. Lakin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən aktiv üzrə yazılı put-opsionu (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla aparılan
opsion və ya analoji alət) istisna təşkil edir və bu halda Bankın davam edən iştirakının həcmi, ötürülən aktivin ədalətli dəyəri
və opsionun icra qiymətindən az olanı ilə məhdudlaşır.
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə malik pul vəsaitlərinin
əvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin cüzi dəyişməsi kimi riskə məruz qalan qoyuluşlardır. Pul
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə xarici valyutada olan nağd vəsaitlər və müxbir hesabların bloklaşdırılmamış qalıqları,
həmçinin overnayt depozitləri də daxil olmaqla 3 ay və ya daha az ödəniş müddətinə malik olan depozitlər daxildir. Pul
vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir.
Ticarət qiymətli kağızları. Ticarət qiymətli kağızları qiymətlər və ya ticarət marjasında qısamüddətli dəyişikliklər hesabına
mənfəət əldə etmək məqsədilə alınmış və yaxud qısamüddətli mənfəətin əldə edilməsi üçün faktiki olaraq istifadə edilən
portfelin bir hissəsini təşkil edən maliyyə aktivləridir. Bank qiymətli kağızları aldıqdan sonra onları qısa müddət ərzində
(yəni, bir ay ərzində) satmaq niyyətində olarsa, həmin qiymətli kağızları satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar kimi
təsnifləşdirir. Satış üçün nəzərdə tutulan qeyri-törəmə maliyyə aktivi yaxın zamanlarda satılmaq məqsədilə saxlanılmadıqda,
Bank həmin aktivi mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxara
bilər. Kreditlər və debitor borcları kateqoriyasına aid olmayan maliyyə aktivləri yalnız qeyri-adi xarakter daşıyan və yaxın
gələcəkdə təkrarlanması az ehtimal olunan hadisə ilə bağlı yaranan nadir hallarda mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli
dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxarıla bilər. Bank, kreditlər və debitor borcları anlayışına cavab
verən maliyyə aktivlərini yaxın gələcəkdə və ya ödəmə müddətinədək saxlamaq niyyətində olduqda, həmin aktivlər yenidən
təsnifləşdirilə bilər.
Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Ticarət qiymətli kağızları üzrə qazanılmış faizlər il üzrə məcmu
gəlir haqqında hesabatda faiz gəlirləri kimi qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər komponentləri, eləcə
də uçotdan silinmə nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, məcmu gəlir haqqında hesabatda yarandığı dövrdə satış üçün
nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar üzrə xalis mənfəət və ya zərər kimi qeydə alınır.
Kreditlər və debitor borcları. Kreditlər və debitor borcları, o cümlədən dövlətin borc öhdəliyi fəal bazarda dövr etməyən,
müəyyən və ya müəyyən edilə bilən ödənişli qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Onlar dərhal və ya qısa müddətdə satılmaq
üçün nəzərdə tutulmur və ticarət qiymətli kağızları və ya satıla bilən investisiya qiymətli kağızları kimi təsnif edilmir. Kreditlər
və debitor borcları effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir. Kreditlər və
debitor borclarının tanınmasının dayandırılması və ya dəyərsizləşməsi, həmçinin amortizasiyası nəticəsində yaranan mənfəət
və ya zərər hesabat ilinin mənfəət və ya zərərində tanınır.
Amortizasiya edilmiş dəyərlə tanınan maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Maliyyə aktivinin ilkin uçotundan sonra baş
vermiş bir və ya bir neçə halın (“zərər halları”) nəticəsində yaranmış və etibarlı şəkildə təxmin edilə bilən maliyyə aktivi və ya
maliyyə aktivləri qrupu üzrə daxil olacaq pul vəsaitlərinin məbləğinə və ya dövrünə təsir göstərən dəyərsizləşmə üzrə zərərlər
il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Ayrıca qiymətləndirilən maliyyə aktivi (əhəmiyyətindən asılı olmayaraq) ilə əlaqədar
dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş verməsinə dair Bankda obyektiv dəlil olmadıqda, həmin aktiv analoji kredit riskinə malik olan
maliyyə aktivləri qrupuna aid edilir və dəyərsizləşməyə görə birlikdə qiymətləndirilir. Maliyyə aktivinin dəyərsizləşməsi
məsələsinə baxarkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər həmin aktivin vaxtı keçmiş statusu və hər hansı girov təminatının
realizasiya oluna bilməsidir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş verməsinə dair obyektiv əlamətlərin mövcud olmasını müəyyən edən əsas meyarlar aşağıda
göstərilir:
-

hər hansı ödənişin doxsan gündən artıq gecikdirilməsi və bu zaman gecikdirilmiş ödənişin hesablaşma sistemlərindəki
gecikmə ilə izah edilə bilməməsi;
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borcalanın əhəmiyyətli maliyyə çətinlikləri ilə üzləşməsi və bunun Bankın borcalan haqqında maliyyə məlumatları
ilə təsdiqlənməsi;
borcalanın müflisləşməsi və ya onun maliyyə strukturunun yenidən təşkil edilməsi riskinə məruz qalması;
borcalanın kredit reytinqinin aşağı düşməsi;
müqavilənin ilkin şərtlərinin pozulması; və ya
borcalana təsir göstərən milli və ya yerli iqtisadi şəraitin dəyişməsi nəticəsində onun ödəniş statusunda mənfi
dəyişikliklərin baş verməsi;

Aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlərin kollektiv şəkildə qiymətləndirilməsi məqsədilə maliyyə aktivləri Bankın daxili
kredit reytinqləri sistemi əsasında qruplara bölünür və bu zaman aktivin növü, iqtisadi sektoru, coğrafi mövqeyi, girovun
növü, ödəniş vaxtının keçib-keçməməsi və digər müvafiq amillər kimi kredit riskinin xüsusiyyətləri nəzərə alınır.
Dəyərsizləşməyə qarşı məcmu şəkildə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri qrupundakı pul vəsaitlərinin gələcək hərəkəti, həmin
aktivlərlə bağlı müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinə, keçmişdə baş vermiş zərər halları nəticəsində yaranacaq vaxtı
keçmiş borcların həcminə dair rəhbərlikdə mövcud olan statistikaya və vaxtı keçmiş borcların geri qaytarılması nailiyyətinə
əsasən müəyyən edilir. Keçmiş dövrlərə təsir göstərməyən cari şəraitin təsirini əks etdirmək və cari dövrdə mövcud olmayan
keçmiş hadisələrin təsirini aradan qaldırmaq məqsədilə, keçmiş illərin statistikası müşahidə edilə bilən cari məlumatlara
əsasən tənzimlənir.
Qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri axınının cari dəyəri maliyyə aktivinin ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılır.
Kredit dəyişən faiz dərəcəsi ilə verilmişdirsə, dəyərsizləşmə zərərinin ölçülməsi üçün diskontun dərəcəsi, cari effektiv faiz
dərəcəsi olacaqdır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivləri üzrə qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin
hesablanması, girov aktivinin özgəninkiləşdirilməsinin mümkün olub-olmamasından asılı olmayaraq, girovun alınması və
satılması ilə bağlı məsrəflər çıxılmaqla girov aktivinin özgəninkiləşdirilməsindən irəli gələn pul vəsaitlərinin hərəkətini əks
etdirir.
İmkan yarandıqda Bank girova yiyələnmək əvəzinə amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan maliyyə aktivlərini
dəyişdirməyə çalışır. Buna müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş ödəniş müddətlərinin uzadılması və yeni şərtlərin razılaşdırılması
daxildir. Yeni şərtlər müəyyən edildiyi təqdirdə, kredit vaxtı ötmüş hesab olunmur. Bütün meyarların qarşılanması və gələcək
ödənişlərin mümkünlüyündən əmin olmaq məqsədilə Bank rəhbərliyi restrukturizasiya edilmiş kreditləri daim nəzərdən
keçirir. Amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan dəyərsizləşmiş maliyyə aktivi ilə bağlı şərtlərə yenidən baxılarsa və ya bu
şərtlər borcalanın və yaxud borcverənin maliyyə vəziyyətindəki çətinliklərə görə dəyişərsə, dəyərsizləşmənin uçotu şərtlərin
dəyişməsindən əvvəlki effektiv faiz dərəcəsinə əsaslanır.
Aktivin balans dəyərini effektiv faiz dərəcəsilə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinə (kreditlər
üzrə baş verməmiş gələcək zərərlər istisna olmaqla) bərabərləşdirmək üçün aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlər ehtiyat
hesablarında qeydə alınır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivi üzrə təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin
hesablanması girovun əldə edilməsi və satılması xərcləri çıxılmaqla, girov nəticəsində yarana bilən (girovun olub-olmaması
ehtimal edildikdə) pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərin məbləği sonrakı dövrdə baş vermiş hadisəyə görə azalarsa və həmin azalma obyektiv olaraq
zərərin qeydə alınmasından sonra baş vermiş hadisəyə (məsələn, borcalanın kredit reytinqinin artması kimi) aid edilərsə, əvvəl
qeydə alınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərər hesabına yaradılmış ehtiyata düzəliş etməklə bərpa edilir.
Aktivlər qaytarıla bilmədikdə onlar, aktivin və ya onun hissəsinin bərpa olunması üçün bütün zəruri prosedurların
tamamlanmasından və zərərin məbləğinin müəyyən edilməsindən sonra müvafiq zərər ehtiyatından silinir. Əvvəllər silinmiş
məbləğlərin bərpa edilməsi il üzrə mənfəət və ya zərərdə dəyərsizləşmə üzrə zərərin azaldılması kimi uçota alınır.
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlar. Bu kateqoriyaya Bankın qeyri-müəyyən müddət ərzində saxlamaq niyyəti olan
və likvidliyin saxlanması üzrə tələblərdən asılı olaraq və ya faiz dərəcələri, valyuta məzənnələri və ya səhmlərin qiymətinin
dəyişməsi nəticəsində satıla bilən investisiya qiymətli kağızları daxildir.
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Satıla bilən borc qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri
effektiv faiz metodu ilə hesablanır və il üzrə mənfəət və ya zərərdə qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər

77

Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı
elementləri investisiyanın tanınmasının dayandırılması və ya dəyərsizləşməsi anınadək digər məcmu gəlirlərdə əks etdirilir.
Satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə tanınma dayandırılarkən əvvəllər digər məcmu gəlir kateqoriyasına aid edilmiş mənfəət və
ya zərər kapitaldan il üzrə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir.
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir və ya bir neçə halın
(“zərər halları”) nəticəsində yarandıqda il üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir. Pay qiymətli kağızların ədalətli dəyərinin onun
alış dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə və ya uzun müddət ərzində aşağı olması həmin qiymətli kağızların dəyərsizləşməsini göstərir.
Alış dəyəri ilə cari ədalətli dəyər arasında fərq kimi müəyyən edilən dəyərsizləşmə üzrə yığılmış zərər, ilkin olaraq mənfəət və ya
zərərdə əks etdirilən həmin aktivin dəyərsizləşməsi üzrə zərəri çıxmaqla, digər məcmu gəlirlər kateqoriyasından il üzrə mənfəət və
ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir. Pay alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərər bərpa edilmir və sonrakı gəlirlər digər məcmu gəlirlər
kimi qeydə alınır. Satıla bilən qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirilmiş borc alətlərinin ədalətli dəyəri hesabat tarixindən sonrakı dövr
ərzində artarsa və həmin artım obyektiv olaraq dəyərsizləşmə üzrə zərərin mənfəət və ya zərər kimi uçota alınmasından sonra baş
vermiş hadisəyə aid edilə bilərsə, dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərər hesabına bərpa edilir.
Repo və əks-repo müqavilələri. Qarşı tərəfi faktiki olaraq kreditorun gəlirliyi ilə təmin edən qiymətli kağızların satılması
və geri alınması razılaşmaları (“repo” müqavilələri) qiymətli kağızarın təminatı üzrə vəsaitlərin cəlb edilməsi əməliyyatları
kimi əks etdirilir. Satış və geri alış müqavilələri əsasında satılmış qiymətli kağızların uçotu dayandırılmır. Alıcının müqavilə
və ya qəbul edilmiş praktikaya uyğun olaraq qiymətli kağızları satmaq və ya yenidən girov qoymaq hüququna malik olduğu
hallardan başqa, girov qoyulan qiymətli kağızlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda yenidən təsnifləşdirilmir. Belə
hallarda qiymətli kağızlar “repo müqavilələri üzrə debitor borclar” kimi yenidən təsnifləşdirilir. Müvafiq öhdəliklər isə “kredit
təşkilatlarına və ya müştərilərə ödəniləcək məbləğlər” sətrində əks etdirilir.
Bank faktiki olaraq kreditor gəlirliyi ilə təmin edən geri satış müqavilələri (“əks repo”) əsasında alınmış qiymətli kağızları
“rezident banklara verilmiş kreditlər” kimi əks etdirilir. Satış qiyməti ilə geri alış qiyməti arasındakı fərq faiz gəliri kimi qeydə
alınır və effektiv faiz metoduna əsasən əks repo müqavilələrinin müddəti ərzində hesablanır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları. Bu kateqoriyaya Bankın ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti
və imkanı olan sabit və ya müəyyən edilə bilən və müəyyən edilmiş ödəmə müddətinə malik olan qeyri-törəmə maliyyə
aktivləri daxildir. Rəhbərlik ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızları ilkin uçot zamanı təsnifləşdirir və hər bir hesabat
dövrünün sonunda bu təsnifləşdirməni yenidən nəzərdən keçirir. Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları
amortizasiya edilmiş dəyərdə əks etdirilir.
Torpaq, tikili və avadanlıqlar. Torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və ehtiyac yaranarsa,
dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla, ilkin dəyərdə uçota alınır.
Kiçik həcmli təmir və istismar xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir. Tikili və avadanlıqların əsas hissələrinin əvəz edilməsi
məsrəfləri uçot meyarına cavab verdikdə və əvəz edilmiş hissələrin tanınması dayandırıldıqda kapitallaşdırılır.
Rəhbərlik, hər bir hesabat dövrünün sonunda torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə dəyərsizləşmə əlamətlərinin mövcud olubolmadığını qiymətləndirir. Əgər bu cür əlamətlər mövcud olarsa, rəhbərlik bərpa dəyərini təxmin edir. Aktivin bərpa dəyəri,
onun satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən daha yüksək olan dəyəridir. Aktivin balans dəyəri
onun bərpa dəyərinə qədər azaldılır və dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Aktivin satış üzrə
məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və ya onun istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmiş təxminlərdə dəyişiklik
baş verdiyi təqdirdə, əvvəlki illərdə tanınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər ləğv edilir.
Aktivin tanınmasının dayandırılması nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, gəlirin məbləği ilə balans dəyəri arasındakı
fərq kimi müəyyən edilir və il üzrə mənfəət və ya zərərə daxil edilir (sair əməliyyat gəliri və ya sair əməliyyat xərclərinin
tərkibində).
Amortizasiya. Aktiv üzrə amortizasiya onun istifadəyə hazır olduğu andan hesablanır. Torpaq və başa çatdırılmamış tikintilər
üçün amortizasiya hesablanmır. Tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya düz xətt metoduna, yəni tikili və avadanlıqların
təxmini faydalı xidmət müddəti ərzində aşağıdakı illik köhnəlmə dərəcələrini tətbiq etməklə aktivlərin ilkin dəyərini onların
qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır:
%
Binalar və qurğular
3
Mebel və avadanlıqlar
20-25
Kompüter və rabitə avadanlıqları
25
Nəqliyyat vasitələri
15
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Aktiv faydalı istifadə müddətinin sonunda nəzərdə tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı ehtimal olunan
xərclər cıxıldıqdan sonra, Bank tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş məbləğ aktivin qalıq dəyəridir. Aktivlərin
qalıq dəyəri və faydalı xidmət müddəti hər hesabat dövrünün sonunda nəzərdən keçirilir və lazım olduqda dəyişdirilir.
Qeyri-maddi aktivlər. Bankın bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən
kapitallaşdırılmış proqram təminatından və lisenziyalardan ibarətdir.
Proqram təminatı üzrə əldə edilmiş lisenziyalar həmin proqram təminatının alınması və tətbiq edilməsi üçün çəkilmiş xərclərin
əsasında kapitallaşdırılır. Bank tərəfindən nəzarət olunan identifikasiya edilə bilən unikal proqram təminatı ilə birbaşa əlaqəli
olan tərtibat xərcləri, çəkilmiş xərclərdən artıq olan əlavə iqtisadi səmərə gətirəcəyi halda qeyri-maddi aktivlər kimi tanınır.
Kapitallaşdırılmış xərclərə proqram təminatını tərtib edən işçilərə sərf olunan xərclər və ümumi təsərrüfat xərclərinin müvafiq
hissəsi daxildir. Proqram təminatı ilə əlaqədar bütün digər xərclər (məsələn, texniki dəstək xərcləri) çəkildiyi zaman xərcə
silinir. Kapitallaşdırılmış proqram təminatı təxmin edilən faydalı xidmət müddəti (10 il) ərzində düz xətt metoduna əsasən
amortizasiya olunur.
Əməliyyat icarəsi. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və icarə obyektlərinin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar risk və gəlirlər
icarəyə verən tərəfindən Banka ötürülmədikdə, əməliyyat icarəsi müqavilələri üzrə cəmi ödənişlər icarə müddəti ərzində düz
xətt metoduna əsasən il üzrə mənfəət və ya zərərə (icarə xərclərinə) aid edilir.
Digər müqavilələrdə nəzərdə tutulan icarə a) müqavilənin yerinə yetirilməsi konkret aktiv və ya aktivlərin istifadəsi ilə əlaqəli
olub-olmadıqda və b) müqavilədə aktivdən istifadə hüququnun ötürülməsi nəzərdə tutulub-tutulmadıqda ayrılır.
Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydalar
Banka keçdikdə, icarəyə verilmiş aktivlər icarə münasibətlərinin yarandığı tarixdən icarəyə verilmiş aktivlərin ədalətli dəyəri
ilə minimum icarə ödənişlərinin cari dəyərindən daha aşağı olanı ilə torpaq, tikili və avadanlıqların tərkibində qeydə alınır.
Minimal icarə ödənişinin cari dəyəri hesablanarkən diskontlaşdırma amili kimi icarə üzrə daxili faiz dərəcəsi istifadə edilir
(həmin dərəcəni müəyyən etmək mümkündürsə); əks halda Bankın borc kapitalı üzrə artan faiz dərəcəsi istifadə edilir. Hər bir
icarə ödənişi maliyyə icarəsi üzrə borc qalığından daimi faiz dərəcəsinin təmin edilməsi məqsədilə öhdəliyin yerinə yetirilməsi
və maliyyə xərcləri arasında qismən bölüşdürülür. Gələcək maliyyə xərcləri çıxılmaqla, icarə üzrə müvafiq öhdəliklər “sair
öhdəliklər” sətrinə daxil edilir. Faiz xərcləri effektiv faiz metoduna əsasən icarənin müddəti ərzində il üzrə mənfəət və ya
zərərə aid edilir.
Əgər maliyyə icarəsi müddətinin sonunadək Bank tərəfindən mülkiyyət hüququnun əldə ediləcəyinə dair əsaslı əminlik
yoxdursa, aktiv icarə müddəti və faydalı istifadə müddətindən daha qısa olanı ərzində tamamilə amortizasiya edilir.
Çəkilmiş ilkin birbaşa xərclər aktivin bir hissəsi kimi tanınır. İcarə ödənişləri maliyyələşdirmə xərcləri və öhdəliyin ödənilməsi
arasında bölüşdürülür. Maliyyələşdirmə xərcləri icarə müddəti ərzində elə bölüşdürülür ki, hər bir hesabat dövründə
öhdəliklərin qalığına hesablanan daimi dövrü faiz dərəcəsi ilə xərclərin əks etdirilməsi təmin edilsin.
Borc öhdəlikləri. Buraxılmış maliyyə alətləri və ya onların komponentləri o halda öhdəlik kimi təsnif edilir ki, müqavilə
razılaşmasının mahiyyəti ilə Bankın üzərinə aşağıdakı öhdəliklərdən biri qoyulsun: sahibə pul vəsaitləri və ya digər maliyyə
aktivini çatdırmaq və ya öhdəliyi müəyyən məbləğdə pul vəsaitinin və ya digər maliyyə aktivlərinin müəyyən sayda xüsusi
kapital alətlərinə mübadilə etməkdən fərqli olan yolla ödəmək. Belə alətlərə hökumət qarşısında öhdəliklər, kredit təşkilatları
qarşısında öhdəliklər, sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər, buraxılmış borc qiymətli kağızları, digər beynəlxalq maliyyə
institutları qarşısında öhdəliklər və Beynəlxalq Valyuta Fondu qarşısında öhdəliklər daxildir. Bu öhdəliklər ilk növbədə
əməliyyat ilə birbaşa əlaqəli olan xərcləri çıxmaqla ədalətli dəyərdə əks etdirilir. İlkin tanımadan sonra borclar amortizasiya
edilmiş dəyərlə, effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ölçülür. Gəlir və zərərlər cari ilin mənfəətində borclar silindikdə,
eləcə də amortizasiyanın hesablanması prosesində əks etdirilir.
Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması. Maliyyə öhdəliyi icra edildikdə, ləğv edildikdə və ya vaxtı başa
çatdıqda onun tanınması dayandırılır.
Mövcud olan bir maliyyə öhdəliyi həmin kreditor qarşısında mühüm fərqli şərtlərlə digəri ilə əvəz edildikdə və ya mövcud
öhdəliyin şərtlərinə əhəmiyyətli düzəlişlər edildikdə, belə əvəz etmə və ya düzəliş ilkin öhdəliyin uçotdan çıxarılmasını və
uçotda yeni öhdəliyin əks etdirilməsini tələb edir və müvafiq balans dəyərlərindəki fərqlər cari ilin mənfəətində əks etdirilir.
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Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr. Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Qanuna və onun Mərkəzi Bank kimi
funksiyasına uyğun olaraq Bank tərəfindən buraxılmış kağız və metal pul nişanlarını əks etdirir. Dövriyyədə olan əskinaslar
və sikkələr maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda nominal dəyərlə, Bankın xəzinələrindəki pul vəsaitlərini çıxılmaqla əks
etdirilir.
Əskinas və sikkələrin istehsalı üzrə məsrəflər istehsalçıdan təhvil alındıqda xərclərə aid edilir.
Kredit təşkilatlarının Banka qaytardıqları əskinaslar və sikkələr dövriyyədən çıxarılır və vəziyyətindən və ya qanuni ödəniş
vasitəsi statusundan asılı olaraq ya Bankın ehtiyat fondlarında saxlanılır və balansdankənar hesablarda əks etdirilir, ya da ləğv
edilir.
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər müxbir banklar tərəfindən Banka nağd pul
və ya sair aktivlər verildiyi andan qeydə alınır. Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınır.
Bank verdiyi borcları geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və öhdəliyin balans
dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlir və ya xərclərə aid edilir.
Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər. Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər qeyritörəmə maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya dəyərində qeydə alınır.
Buraxılmış borc qiymətli kağızları. Buraxılmış borc qiymətli kağızlarına Bank tərəfindən buraxılan notlar daxildir. Buraxılmış
borc qiymətli kağızları amortizasiya dəyərində əks etdirilir. Bank buraxdığı borc qiymətli kağızlarını geri aldıqda, həmin borc
öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq
borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlirlərə daxil edilir.
Törəmə maliyyə alətləri. Adi fəaliyyətində Bank müxtəlif törəmə maliyyə alətlərindən (misal üçün forvard alətlərindən)
istifadə edir. Belə maliyyə aktivləri ticarət məqsədləri üçün saxlanılır və ədalətli dəyərlə əks etdirilir. Ədalətli dəyər müvafiq
cari bazar və müqavilə qiymətləri və digər amillərə əsaslanan bazar kotirovkaları və ya qiymətləndirmə modelləri əsasında
müəyyən edilir. Müsbət ədalətli dəyəri olan törəmə alətlər aktivlərin tərkibində, mənfi ədalətli dəyəri olanlar isə öhdəliklərin
tərkibində əks etdirilir. Bu alətlərdən yaranan gəlir və zərərlər, alətin xüsusiyyətindən asılı olaraq, cari ilin mənfəətində ticarət
qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə gəlirlər və ya xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlirlər kimi əks etdirilir.
Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlar. Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlara qeyri-müəyyən müddət və ya məbləğə
malik olan qeyri-maliyyə xarakterli öhdəliklər daxildir. Bank keçmiş hadisələr nəticəsində yaranan öhdəliklərə malik olduqda
(hüquqi və ya işgüzar praktikadan irəli gələn) ehtiyatlar maliyyə hesabatlarında əks etdirilir. Bu zaman, həmin öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi üçün Bankdan iqtisadi resursların sərf olunması tələb edilə bilər və öhdəliklərin məbləği kifayət qədər dəqiq
ölçülə bilər.
Nizamnamə kapitalı və kapital ehtiyatları. Bankın kapitalı onun nizamnamə kapitalından və kapital ehtiyatlarından ibarətdir.
22 saylı Qeydə baxın.
Gəlir və xərclərin uçotu. Bütün borc alətləri üzrə faiz gəlirləri və xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablama
metodu ilə qeydə alınır. Bu metoda əsasən, faiz gəlirləri və xərclərinə müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış və
effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi olan bütün komissiya və haqlar, sövdələşmə xərcləri, eləcə də bütün digər mükafat və
ya güzəştlər daxildir.
Effektiv faiz dərəcəsinə aid olan komissiya haqlarına maliyyə aktivinin yaradılması və ya alınması, yaxud maliyyə öhdəliyinin
(məsələn, ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, zəmanətlərin və ya girovun dəyərləndirilməsi və qeydə alınması, maliyyə
alətinin təqdim edilməsi şərtlərinin razılaşdırılması və sövdələşmə sənədlərinin hazırlanması haqları) buraxılması ilə əlaqədar
əldə edilmiş və ya ödənilmiş komissiya haqları daxildir. Bazar faiz dərəcələri ilə kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlik üçün Bank
tərəfindən əldə edilmiş komissiya haqları, Bankın xüsusi kredit müqaviləsini imzalayacağı ehtimal edildikdə və kreditin
verilməsindən sonra qısa müddət ərzində onun realizasiyasını planlaşdırmadıqda effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi
hesab edilir. Bank, kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlikləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə
öhdəlikləri kimi təsnifləşdirmir.
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Kreditlərin və digər borc alətlərinin vaxtında qaytarılması ilə bağlı şübhə yarandıqda, onlar dəyərsizləşmə məbləğinin müəyyən
edilməsi məqsədilə gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılması üçün istifadə edilən effektiv faiz dərəcəsi əsasında
hesablanmış faiz gəlirlərini əks etdirməklə bərpa dəyərinə qədər azaldılır.
Bütün digər komissiya gəlirləri, sair gəlirlər və sair xərclər adətən göstərilməli olan ümumi xidmətlərdə faktiki göstərilmiş
xidmətlərin payı kimi müəyyən edilmiş konkret əqdin tamamlanma dərəcəsindən asılı olaraq hesablama metodu ilə qeydə
alınır. Sindikatlaşdırılmış kreditlər üzrə komissiya haqları, sindikatlaşdırma başa çatdıqda və Bank kredit paketinin hər-hansı
hissəsini özündə saxlamadıqda və ya paketin bir hissəsini əqdin digər iştirakçıları kimi eyni effektiv faiz dərəcəsilə özündə
saxladıqda gəlir kimi əks etdirilir.
Üçüncü tərəflər üçün əqdlərin təşkili üzrə komissiya gəlirləri (məsələn, kreditlərin, səhmlərin və digər qiymətli kağızların
alınması və yaxud qeyd olunan əməliyyatlar nəticəsində əldə edilmiş müəssisələrin alqısı və ya satışı) əqd başa çatdıqda qeydə
alınır. İnvestisiya portfelinin idarə olunması və digər idarəetmə və məsləhət xidmətləri üzrə komissiya gəlirləri xidmətlərin
göstərilməsinə dair müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq adətən sərf edilmiş vaxta proporsional şəkildə əks etdirilir.
İnvestisiya fondlarının aktivlərinin idarə olunması üzrə komissiya gəlirləri bu cür xidmətlərin göstərildiyi dövr ərzində
göstərilmiş xidmətlərə proporsional şəkildə qeydə alınır. Eyni prinsip əmlakın idarə edilməsi, maliyyə planlaşdırması və uzun
müddət ərzində davamlı olaraq göstərilən depozitari xidmətləri üçün tətbiq edilir.
Borc öhdəlikləri üzrə xərclərin kapitallaşdırılması. Nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazır olması kifayət qədər vaxt
tələb edən aktivin (şərtlərə cavab verən aktiv) əldə edilməsi, inşası və ya istehsalı ilə birbaşa əlaqəli olan borc vəsaitləri üzrə
xərclər kapitallaşdırmaya başlanma tarixi 1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra olarsa, həmin aktivin dəyərini təşkil edir.
Borc vəsaitləri üzrə digər xərclər effektiv faiz metodundan istifadə etməklə xərcə silinir. Bank şərtlərə cavab verən aktivlər
üzrə əsaslı xərclərin yaranmadığı təqdirdə ortaya çıxmayacaq borc vəsaitləri üzrə xərcləri kapitallaşdırır. Kapitallaşdırmaya
başlanma tarixi (a) Bankın şərtlərə cavab verən aktivlər üzrə əsaslı xərcləri yarandıqda; (b) borc vəsaitləri üzrə xərcləri
yarandıqda; və (c) aktivin nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazırlığı üçün zəruri tədbirlər gördükdə müəyyən edilir.
Şərtlərə cavab verən aktivin nəzərdə tutulan istifadə və ya satış üçün hazırlığı ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər başa çatdıqda
kapitallaşdırma dayandırılır.
Bank tərəfindən şərtlərə cavab verən aktivin əldə edilməsi üçün xüsusi kreditlərin cəlb edilməsi və bu cür kreditlər hesabına
əldə edilmiş vəsaitlərə müvəqqəti investisiya qoyuluşları üzrə gəlirin əldə edilməsi halları istisna olmaqla, kapitallaşdırma
üçün mövcud olan borc vəsaitləri üzrə xərclərin məbləği hesablanarkən faiz və ya digər investisiya gəlirləri çıxılmır.
Vergilər. Bank, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq işçilərin əmək haqları üzrə vergi agenti kimi ödəməli
olduğu vergilər və sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün vergilərdən azaddır.
Pensiya təminatı və işçilərə digər ödənişlər üzrə öhdəliklər. Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət pensiya təminatı
sistemindən əlavə hər hansı fərdi pensiya təminatı sisteminə malik deyildir. Bundan əlavə, Bank əmək fəaliyyəti başa
çatdıqdan sonra işçilərə ödənişlər və ya hesablama tələb edən digər ödənişlər aparmır. Bank işçilərin fərdi əmək haqlarından
və hesablanmış əmək haqqı fondundan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş həcmdə və müddətdə
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tutur və onları dövlət pensiya fonduna köçürür. İşçilər təqaüdə çıxarkən pensiya
təminatı üzrə bütün ödənişlər dövlət pensiya fondları hesabına həyata keçirilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunda (BVF) və digər beynəlxalq maliyyə institutlarında üzvlük. “Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq Bank
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında (misal üçün, BVF, Dünya Bankı) üzvlüyü ilə bağlı
əməliyyatlar, o cümlədən həmin təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi üzrə vasitəçisi kimi çıxış edir.
BVF beynəlxalq valyuta münasibətləri sahəsində əməkdaşlığı, valyuta sisteminin sabitliyini və nizamlı valyuta rejimini
dəstəkləmək, iqtisadi inkişafı və yüksək səviyyəli əmək məşğulluğuna şərait yaratmaq, eləcə də ödəniş balansının
tənzimlənməsini asanlaşdırmağa kömək etmək üçün ölkələrə müvəqqəti maliyyə yardımını göstərmək məqsədilə yaradılmış
beynəlxalq təşkilatdır. Prezidentin 1992-ci ildə imzaladığı fərmana uyğun olaraq Bank Azərbaycanın BVF ilə münasibətlərində
depozitor kimi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi isə maliyyə agenti kimi çıxış edir.
BVF resurslarının əsas mənbəyi kvotalardır (kapitalda iştirak). BVF öz resurslarını üzvü olan ölkələrdən əldə edir. Hər bir
ölkənin üzvlüyü, və ya kvotası, geniş şəkildə ölkənin iqtisadi həcmi əsasında və analoji ölkələrin kvotalarını nəzərə almaqla
müəyyən edilir. Üzvlərin kvotası BVF ilə münasibətlərin əsas maliyyə və təşkilati aspektlərini təsvir edir.
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BVF-yə ödənilən üzvlük haqqı Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə ifadə edilir və BVF-nin ilin sonuna müəyyən etdiyi
məzənnə ilə manatla yenidən hesablanır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin BVF kvotası ilə bağlı buraxdığı
üzvlük kvotası və qiymətli kağızlar, Bankın aktiv və öhdəliklərini təmsil etmədiyi üçün, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata
daxil edilmir, lakin maliyyə hesabatlarına 8-ci Qeyddə açıqlanır.
Üzv ölkələrin likvidliyini dəstəkləmək məqsədilə BVF-dən alınmış xüsusi paylaşdırmalar Bank tərəfindən BVF ilə XBH
hesablaşmaları üzrə aktiv kimi və digər tərəfdən Azərbaycan Hökuməti qarşısında öhdəlik kimi qəbul edilmişdir.
Şərti aktivlər və öhdəliklər. Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmır, lakin iqtisadi səmərəni əks
etdirən resursların xaric olması ehtimalı zəif olduğu hal istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdə şərti öhdəlik
haqqında məlumat açıqlanır. Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda aktiv kimi tanınmır, lakin şərti aktiv, iqtisadi
səmərələrin Banka daxil olacağı ehtimalı mövcud olduqda, maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlanır.
Xarici valyutanın çevrilməsi. Bankın funksional və təqdimat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan
Azərbaycan Manatıdır (“AZN”).
Hazırkı maliyyə hesabatları Bankın funksional və təqdimat valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə təqdim edilir. Xarici valyuta
ilə həyata keçirilən əməliyyatlar əvvəlcə əməliyyat tarixində rəsmi valyuta məzənnəsi ilə funksional valyutaya çevrilir.
Xarici valyutada olan monetar aktivlər və öhdəliklər hesabat dövrünün sonuna rəsmi məzənnədən istifadə etməklə funksional
valyutaya çevrilir. Xarici valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsindən yaranan müsbət və mənfi məzənnə fərqləri cari ilin
mənfəət və ya zərərində (“xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir - zərər çıxılmaqla” sətrində)
qeydə alınır. Xarici valyutada ilkin dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixə
rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən yerli valyutaya çevrilir. Xarici valyutada ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar
maddələr ədalətli dəyərin müəyyən edildiyi tarixdə rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən yerli valyutaya çevrilir.
Xarici valyutada ifadə olunan əməliyyatın müqavilə məzənnəsi ilə həmin əməliyyat tarixinə rəsmi məzənnə arasında fərqlər
xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xərcləri çıxmaqla gəlirlərə daxil edilir.
Bank hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 31 dekabr 2011-ci il və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə olan aşağıdakı
xarici valyuta məzənnələrindən istifadə etmişdir:

1 ABŞ dolları
1 Avro
1 Funt sterlinq
1 Xüsusi Borcalma Hüquqları

2011

2010

0.7865 AZN
1.0178 AZN
1.2123 AZN
1.2037 AZN

0.7979 AZN
1.0560 AZN
1.2377 AZN
1.2234 AZN

Fidusiar aktivlər. Bankın öz adından, lakin üçüncü şəxslərin tapşırığı ilə və onların hesabına saxlanılan aktivlər maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir. Bu cür əməliyyatlardan əldə edilmiş komissiya haqları haqq və komissiya
gəlirləri kimi göstərilir.
Əvəzləşdirmə. Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata daxil
edilməsi, qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq, eləcə də əvəzləşdirməni
aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər.
İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar. Əmək haqları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna
ödənişlər, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələri üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar Bankın işçiləri
tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. Bankın yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş haqlar
üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlərdən başqa pensiya və analoji ödənişləri həyata keçirmək üçün hər hansı hüquqi
və ya işgüzar praktikadan yaranan öhdəliyi yoxdur.
Hesabatların təsdiqlənməsindən sonra ona dəyişikliklərin edilməsi. Bankın İdarə Heyəti hazırkı maliyyə hesabatlarını
təsdiqlədikdən sonra ona dәyişiklik etmək səlahiyyətinə malikdir.
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4. Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Ehtimallar və Mülahizələr
Bank növbəti maliyyə dövrü ərzində hesabatlarda əks etdirilən məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə təsir
göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və
digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə
əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və təxminlər irəli sürür. Maliyyə
hesabatlarında əks etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və
öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar daxildir:
Amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Bank müntəzəm olaraq
amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşməni təhlil edir. Dəyərsizləşmə üzrə zərərin il
üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilməsini müəyyən edərkən, Bank aktivlər üzrə portfeldə konkret bir kreditin dəyərində
azalmanın müşahidə edilməsindən əvvəl həmin portfel üzrə pul vəsaitlərinin təxmin edilən hərəkətində ölçülə bilən azalmanı
əks etdirən nəzərə çarpan əlamətlərin mövcudluğunu müəyyən etmək üçün peşəkar mülahizələr irəli sürür. Bu göstəricilərə
qrupdakı borcalanların ödəniş statusunda və ya qrupdakı aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar ölkə
səviyyəsində və ya yerli iqtisadi şərtlərdə mənfi dəyişikliyin olduğunu əks etdirən müşahidə edilə bilən məlumatlar daxildir.
Rəhbərlik gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilən kredit portfelindəki aktivlər ilə analoji
kredit riskinə və dəyərsizləşmə üzrə obyektiv əlamətlərə malik aktivlər ilə əlaqədar əvvəlki ilin zərərləri haqqında məlumata
əsaslanan təxminlər tətbiq edir. Gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən
metodologiya və mülahizələr, təxmini və həqiqi zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq məqsədilə müntəzəm olaraq
nəzərdən keçirilir. Həqiqi və təxmini zərərlər arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, müvafiq olaraq kreditlərin
dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 596 min AZN (2010: 1,290 min AZN) artmasına və ya azalmasına gətirib çıxara bilər. Ayrı-ayrı
əhəmiyyətli kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər, kreditin ödənilməsini və müvafiq kredit üzrə girov qoyulmuş hər hansı
aktivin realizasiyasını nəzərə alaraq, həmin ayrı-ayrı kreditlər üzrə diskont edilmiş gələcək nağd pul axınları üzrə təxminlərə
əsasən hesablanır. Həqiqi zərərlər və nağd pul axınlarının məbləği və vaxtı arasındakı fərqlərə görə yarana bilən ayrı-ayrı
əhəmiyyətli kreditlər üzrə diskont edilmiş gələcək nağd pul axınları arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, müvafiq
olaraq kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 3,810 min AZN (2010: 4,097 min AZN) artmasına və ya azalmasına gətirib
çıxara bilər.
Rezident banklara yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi ilə verilmiş kreditlər. Bank rezident banklara qısamüddətli və
uzunmüddətli kreditlər verir. Həmin kreditlər üzrə faiz dərəcələri kreditlərin verildiyi tarixdə Bankın yenidən maliyyələşdirmə
dərəcəsinə bərabərdir və rezident bankların kommersiya banklarından əldə etdiyi faiz dərəcələrindən aşağıdır. Rəhbərlik bu cür
maliyyə alətlərinin ilkin uçotu zamanı zərərin yaranıb-yaranmaması məsələsini nəzərə almışdır. Kreditləşdirmə əməliyyatları
əlaqəli olmayan tərəflərlə aparıldığına görə, rəhbərlik bu kreditlər üzrə faizlərin bazar faiz dərəcələrinə uyğun olduğunu və
müvafiq kreditlərin ilkin uçotu zamanı hər hansı zərərin yaranmadığını hesab edir. Belə bir mülahizə irəli sürərkən rəhbərlik
həmçinin həmin maliyyə alətlərinin məbləğ və müddət baxımından spesifik olduğunu və ayrıca bazar seqmenti təşkil etdiyini
nəzərə almışdır. Rezident banklara verilmiş kreditlərin ümumi balans dəyəri 10 saylı Qeyddə açıqlanır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarının dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Bank borc qiymətli kağızlarına
investisiyalara malikdir. Bazar şəraitində gələcək mənfi dəyişikliklər və ya əməliyyat nəticələri investisiyaların cari balans
dəyərində əks etdirilə bilməyən zərərlərə gətirib çıxararaq, gələcəkdə dəyərsizləşmə xərclərini tələb edə bilər. Bank müntəzəm
olaraq investisiyalarını nəzərdən keçirərək, dəyərin azala bilməsini göstərən əlamətlərin olub-olmamasını müəyyən edir. Bu
təhlillər gələcək hadisələrin nəticələrinin qiymətləndirilməsini və dəyərsizləşmənin baş verməsini göstərən amillərin mövcud
olub-olmamasının müəyyən edilməsini tələb edir.
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş maliyyə aktiv və öhdəliklərinin
ədalətli dəyəri fəal bazardan əldə edilə bilməyəndə, onlar riyazi modellərin işlədilməsini daxil edən müxtəlif qiymətləndirmə
mexanizmlərindən istifadə etməklə müəyyən edilir. Bu modellər üçün ilkin verilənlər mümkün olanda müşahidə edilə bilən
bazardan götürülür, mümkün olmayanda isə ədalətli dəyərlərin müəyyən edilməsi üçün müəyyən dərəcədə mühakimələrin
istifadə edilməsi tələb olunur. 31 saylı Qeydə baxın.
Konsolidasiya edilməyən müəssisələr. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”)
və yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) fəaliyyət göstərmişdir. Bu müəssisələr hazırkı maliyyə hesabatlarında
konsolidasiya edilmir. Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində nəzarətçisi kimi çıxış etsə də, AİF və
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maliyyələşdirilməsi Bank tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların
fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. Rəhbərliyin fikrincə bu iki müəssisə hazırkı maliyyə
hesabatlarında konsolidasiya edilsəydi, 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın məcmu aktivləri onun hazırkı aktivlərindən 3%
faizdən (31 dekabr 2010: 3%) çox fərqlənməzdi.
5. Yeni və ya Yenidən İşlənmiş Standartların və Onlara Dair Şərhlərin Tətbiqi
(a) 1 yanvar 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minmiş standartlar
Aşağıdakı yeni standartlar və onlara dair şərhlər 1 yanvar 2011-ci il tarixindən Bank üçün qüvvəyə minmişdir:
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2010-cu ilin may ayında dərc edilmişdir və 1
yanvar 2011-ci il tarixindən qüvvəyə minir). Təkmilləşdirmələr aşağıdakı standartlara və onlara dair şərhlərə edilmiş əsaslı
dəyişikliklər və izahatlardan ibarətdir: yenidən işlənmiş 1 saylı MHBS-yə uyğun olaraq: (i) əvvəlki mühasibat qaydalarına
uyğun olaraq hesablanmış balans dəyəri əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə hər bir maddənin şərti hesablanmış
dəyəri kimi istifadə edilə bilər (əgər həmin maddə əmsalların tənzimlənməsi tələbi ilə üzləşən əməliyyatlarda istifadə
edilmişdirsə) (ii) müəyyən hadısənin nəticəsində yaranmış yenidən qiymətləndirmə MHBS-yə uyğun hazırlanmış ilk maliyyə
hesabatlarının əhatə etdiyi dövr ərzində baş verməsindən asılı olmayaraq, əsas vəsaitlərin şərti hesablanmış dəyəri kimi
istifadə oluna bilər və (iii) MHBS-ni ilk dəfə tətbiq edən müəssisələr MHBS-yə uyğun birinci aralıq hesabatı ilə MHBS-yə
uyğun birinci maliyyə hesabatları arasındakı müddət ərzində öz uçot siyasətinə və 1 saylı MHBS-də nəzərdə tutulan istisnalara
dəyişiklik edərsə, həmin dəyişiklikləri izah etməlidir; yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS-yə uyğun olaraq (i) mövcud iştirak
paylarını əks etdirməyən və müəssisənin likvidasiyası halında xalis aktivlərdə proporsional həcmdə pay əldə etmək hüququ
verməyən nəzarət olunmayan iştirak payı ədalətli dəyərlə qiymətləndrilməlidir (MHBS-də başqa qiymətləndirmə üsulu
nəzərdə tutulmadığı halda), (ii) müəssisələrin birləşməsi nəticəsində dəyişdirilməmiş və ya könüllü şəkildə dəyişdirilmiş səhm
əsasında ödəniş şərtlərinə dair tövsiyələrin verilməsi və (iii) yenidən işlənmiş 3 saylı MHBS-nin (2008-ci ilin yanvar ayında
dərc edilmişdir) qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl baş vermiş müəssisələrin birləşməsi nəticəsində yaranan şərti ödənişlərin
3 saylı MHBS-nin əvvəlki versiyasının tələblərinə uyğun olaraq nəzərə alınması göstərilməlidir; yenidən işlənmiş 7 saylı
MHBS məlumatların açıqlanması sahəsində bəzi tələbləri dəqiqləşdirir, o cümlədən (i) maliyyə risklərinin xarakteri və
səviyyəsi barədə məlumatının keyfiyyət və kəmiyyət acıqlamalarının qarşılıqlı əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirilir (ii) şərtlərinə
yenidən baxılmış və əks təqdirdə vaxtı keçmiş və ya dəyərsizləşmiş maliyyə aktivlərinin balans dəyərinin açıqlanması tələb
olunmur (iii) girov təminatının ədalətli dəyəri ilə bağlı məlumatların açıqlanması tələbi onun maddi təsirinin açıqlanmasına
dair daha ümumi tələb ilə əvəzləşdirilmişdir; (iv) müəssisənin hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş məbləği yox, hesabat tarixinə
istifadə hüququndan məhrum edilmiş girov təminatının məbləğini açıqlaması aydınlaşdırılır; yenidən işlənmiş 1 saylı MUBS
səhmdar kapitalında dəyişikliklər haqqında hesabatın təqdim edilməsi və məzmunu ilə bağlı tələbləri əks etdirir; yenidən
işlənmiş 27 saylı MUBS (2008-ci ilin yanvar ayında edilmiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq) bu standarta edilmiş dəyişikliklər
nəticəsində 21 saylı MUBS, 27 saylı MUBS, 28 saylı MUBS və 31 saylı MUBS standartlarında yaranan dəyişikliklər ilə bağlı
keçid qaydalarını aydınlaşdırır; yenidən işlənmiş 34 saylı MUBS-də yığcam aralıq maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı olan
əhəmiyyətli hadisələr və əməliyyatlara dair əlavə nümunələr, o cümlədən ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyasının
səviyyələri arasında yerdəyişmələr, maliyyə aktivlərinin təsnifatındakı dəyişikliklər və ya müəssisənin maliyyə alətlərinin
ədalətli dəyərinə təsir göstərən fəaliyyət şəraiti və iqtisadi vəziyyətdəki dəyişikliklər əks etdirilir; və yenidən işlənmiş 13 saylı
BMHŞK mükafatlandırma ilə bağlı ödənişlərin ədalətli dəyərinin qiymətləndirilməsi üsulunu müəyyənləşdirir. Yuxarıda
qeyd edilən dəyişikliklər əlavə və ya yenidən işlənmiş açıqlamalar ilə nəticələnsə də, hazırkı maliyyə hesabatlarındakı
əməliyyatların və qalıqların qiymətləndirilməsinə və tanınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmişdir. MHBS 7-yə
edilmiş dəyişikliklərə əsasən açıqlanması tələb olunan təminatın maliyyə təsiri hazırkı maliyyə hesabatlarında təminatın
dəyərini aşağıdakı aktivlər üçün ayrıca olaraq açıqlamaqla göstərilir: (i) girov təminatı və kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran
digər tədbirləri aktivin balans dəyərinə bərabər və ya ondan artıq olan aktivlər (“dəyərindən artıq təmin edilmiş aktivlər”) və
(ii) girov təminatı və kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran digər tədbirləri aktivin balans dəyərindən az olan aktivlər (“kifayət
qədər təmin edilməmiş aktivlər”).
Cari dövr üçün məcburi xarakter daşıyan yenidən işlənmiş digər standartlar və onlara dair şərhlər. BMHŞK 19 “Maliyyə
öhdəliklərinin pay alətləri ilə ödənilməsi”, MUBS 32-yə dəyişiklik “Səhm emissiyalarının təsnifləşdirilməsi”, MUBS 19
“Müəyyən edilmiş ödənişlərdən ibarət pensiya planı çərçivəsində aktivin dəyəri üzrə məhdudiyyət, minimal maliyyələşdirmə
tələbləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi” standartı ilə bağlı BMHŞK 14 “Minimal maliyyələşdirmə tələbləri həcmində qabaqcadan
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ödənişlər” şərhinə izahat və MHBS 1 “MHBS-in ilk dəfə qəbul edilməsi” standartına dəyişiklik hazırkı maliyyə hesabatlarına
təsir göstərməmişdir.
6. Yeni Uçot Qaydaları
Bankın 1 yanvar 2012-ci il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün məcburi xarakter daşıyan və
ya Bank tərəfindən vaxtından əvvəl tətbiq edilməyən bəzi yeni standartlar və onlara dair şərhlər dərc olunmuşdur.
9 saylı MHBS, “Maliyyə Alətləri Hissə 1: Təsnifləşdirmə və Qiymətləndirmə”. 2009-cu ilin noyabr ayında dərc edilmiş
9 saylı MHBS 39 saylı MUBS-də maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi bölmələrini əvəz edir. Onun
əsas fərqləri aşağıda göstərilir. 2010-cu ilin oktyabr ayında 9 saylı MHBS yenidən işlənmişdir. Yenidən işlənmiş 9 saylı MHBS
maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsini və qiymətləndirilməsini əhatə edir. Bu Standartın əsas fərqləri aşağıda göstərilir:
●

Maliyyə aktivləri iki qiymətləndirmə kateqoriyasında təsnifləşdirilməlidir: ilkin qiymətləndirmədən sonra ədalətli dəyərlə
qiymətləndirilən aktivlər və ilkin qiymətləndirmədən sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə qiymətləndirilən aktivlər.
Təsnifləşdirmə ilə bağlı qərar ilkin uçot zamanı qəbul edilməlidir. Təsnifləşdirmə, müəssisənin maliyyə alətlərinin idarə
edilməsi üzrə biznes modeldən və alət üzrə nağd pul axınlarının xüsusiyyətindən asılıdır.

●

Maliyyə aləti yalnız borc aləti olduqda ilkin qiymətləndirmədən sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə qiymətləndirilir.
Eyni zamanda bu aktiv aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: (i) müəssisənin biznes modelinin məqsədi aktivi saxlamaq
yolu ilə onun yaratdığı nağd pul axınlarını əldə etməkdən ibarətdir və (ii) aktivin yaratdığı nağd pul axınları yalnız əsas
məbləği və faiz ödənişlərini əks etdirir (yəni, maliyyə aləti yalnız ‘kreditin ən sadə xüsusiyyətlərinə’ malikdir). Bütün
digər borc alətləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir.

●

Bütün pay alətləri ilkin qiymətləndirmədən sonra ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir. Satış üçün nəzərdə tutulan
pay alətləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməli və əks etdirilməlidir. Bütün digər pay
qoyuluşları ilə bağlı ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə realizasiya edilməmiş və realizasiya edilmiş gəlir və
zərərlərin mənfəət və ya zərər kimi deyil, digər məcmu gəlirlər kateqoriyasında uçota alınması üçün ilkin uçot zamanı
yekun seçim edilə bilər. Ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlir və xərclər mənfəət və ya zərərə aid edilmir.
Bu seçim hər bir maliyyə aləti üçün fərdi qaydada tətbiq edilə bilər. Dividendlər, investisiya üzrə gəlirləri əks etdirdiyinə
görə mənfəət və ya zərər hesabında göstərilməlidir.

●

Maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 39 saylı MUBS-nin əksər tələbləri dəyişdirilmədən
9 saylı MHBS-yə köçürülmüşdür. Əsas dəyişiklik mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə qeydə alınan maliyyə
öhdəlikləri kateqoriyasına aid edilmiş daxili kredit riski üzrə dəyişikliklərin effektinin müəssisələr tərəfindən digər
məcmu gəlirlərin tərkibində açıqlanması tələbindən ibarətdir.

9 saylı MHBS 1 yanvar 2015-ci il tarixindən məcburi şəkildə tətbiq edilir, lakin həmin standartın bu tarixdən əvvəl tətbiqinə
icazə verilir. Hazırda Bank bu standartın tətbiqi nəticələrini, onun maliyyə hesabatlarına təsirini və tətbiq olunma tarixini
nəzərdən keçirir.
10 saylı MHBS “Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü
il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) MUBS 27 “Konsolidasiya edilmiş və fərdi maliyyə
hesabatları” və Şərhlər üzrə Daimi Komitə (SIC)-12 “Xüsusi təyinatlı müəssisələrin konsolidasiyası” adlı sənədləri əvəz edir.
MHBS 10 bütün müəssisələrə eyni meyar tətbiq edilməklə nəzarət anlayışını dəyişir. Bu anlayış praktiki tətbiq üzrə ətraflı
təlimat ilə dəstəklənir. Hazırda Bank yenidən işlənmiş standardın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
11 saylı MHBS “Birgə sazişlər” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) MUBS 31 “Birgə fəaliyyətdə iştirak payı” və Şərhlər üzrə Daimi Komitə (SIC)-13
“Birgə nəzarət olunan müəssisələr – iştirakçılar tərəfindən qeyri-monetar qoyuluşlar” adlı sənədləri əvəz edir. Anlayışlardakı
dəyişikliklər nəticəsində birgə fəaliyyətin “növləri” ikiyə qədər azalmışdır: birgə əməliyyatlar və birgə müəssisələr. Birgə
müəssisələr üçün əvvəllər mövcud olan proporsional konsolidasiya metodu ilə uçot imkanı ləğv edilmişdir. Birgə müəssisələrin
iştirakçıları iştirak payı metodunu tətbiq etmək məcburiyyətindədirlər. Hazırda Bank yenidən işlənmiş standardın onun
maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
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12 saylı MHBS “Digər müəssisələrdə iştirak payı haqqında məlumatın açıqlanması” (2011-ci ilin may ayında dərc
edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) törəmə müəssisələrdə,
assosiasiya edilmiş müəssisələrdə, birgə müəssisələrdə və ya konsolidasiya edilməmiş strukturlaşdırılmış müəssisələrə tətbiq
edilir. Bu standart hazırda MUBS 28 “Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya qoyuluşu” standartında nəzərdə tutulan
məlumatların açıqlanması üzrə tələbləri əvəz edir. MHBS 12 törəmə və assosiasiya olunmuş müəssisələrdə, birgə sazişlərdə
və konsolidasiya edilməmiş strukturlaşdırılmış müəssisələrdəki iştirak paylarının xarakteri, riskləri və maliyyə nəticələrini
qiymətləndirməkdə istifadəçilərə köməklik göstərən məlumatların açıqlanmasını tələb edir. Yeni standartın tələblərinə
uyğun olmaq üçün müəssisələr aşağıdakıları açıqlamalıdırlar: müəssisənin digər müəssisə üzərində nəzarəti, birgə nəzarəti
və ya əhəmiyyətli təsirini müəyyən edərkən əhəmiyyətli mülahizələr və fərziyyələr, qrupun fəaliyyətində və pul vəsaitlərinin
hərəkətində nəzarət olunmayan iştirak payı haqqında ətraflı açıqlamalar, əhəmiyyətli dərəcədə nəzarət olunmayan iştirak
payına malik olan törəmə müəssisələr haqqında ümumiləşdirilmiş məlumat və konsolidasiya edilməmiş strukturlaşdırılmış
müəssisələr haqqında ətraflı məlumat açıqlamaları.
13 saylı MHBS “Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və
ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) MHBS-lər üzrə ədalətli dəyər haqqında yeni anlayışı,
məlumat açıqlamalarını və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi üzrə vahid mənbələri tələb etməklə ədalətli dəyər haqqında
məlumat açıqlamalarının düzgünlüyünün və keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Hazırda Bank yenidən işlənmiş
standardın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
27 saylı MUBS Fərdi maliyyə hesabatları, (2011-ci ilin may ayında yenidən işlənmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu standart dəyişdirilmişdir və indi onun məqsədi fərdi maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında törəmə, birgə və ya assosiasiya olunmuş müəssisələrdə investisiyaların uçotu və məlmatların
açıqlanması ilə bağlı tələbləri müəyyən etməkdən ibarətdir. Nəzarət və konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları üzrə təlimat
MHBS 10 “Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları” ilə əvəz olunmuşdur. Hazırda Bank yenidən işlənmiş standardın
onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
28 saylı MUBS Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar, (2011-ci ilin may ayında yenidən işlənmişdir və
1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). MHBS 28-ə edilmiş bu dəyişiklik
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) tərəfindən birgə müəssisələrin fəaliyətinin uçotu üzrə layihənin
icrası nəticəsində işlənib hazırlanmışdır. Həmin layihənin müzakirəsi zamanı BMUSŞ pay iştirakı metodu ilə birgə üəssisələrin
fəaliyyətinin MUBS 28-ə uyğun olaraq uçota alınması barədə qərar qəbul etmişdir. Belə ki, bu metod həm birgə müəssisələrə,
həm də assosiasiya olunmuş müəssisələrə tətbiq edilir. Yuxarıda qeyd olunan məsələdən başqa, digər məsələlər ilə bağlı
təlimatda hər hansı dəyişiklik edilməyib.
Məlumatların açıqlanması – Maliyyə aktivlərinin ötürülməsi – 7 saylı MHBS-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin oktyabr ayında
dərc edilmişdir və 1 iyul 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik maliyyə
aktivlərinin ötürülməsi zamanı yaranan riskin həcminə dair məlumatların əlavə açıqlanmasını tələb edir. Həmin dəyişiklik
şirkətin balansında olan qarşı tərəfə ötürülmüş maliyyə aktivlərinin növləri üzrə aşağıdakı məlumatların açıqlanması tələbini
əhatə edir: aktivlə bağlı risk və faydaların xarakteri, dəyəri və təsviri. Eyni zamanda istifadəçiyə aktivlə bağlı maliyyə
öhdəliyinin həcmini, eləcə də maliyyə aktivi və onunla bağlı maliyyə öhdəliyi arasında qarşılıqlı əlaqəni anlamaq imkanı
yaradan məlumatların açıqlanması zəruridir. Aktivin uçotu dayandırıldıqda, lakin şirkətin hələ də müəyyən risklərə məruz
qaldığı və ötürülmüş aktivlə bağlı müəyyən faydalar əldə etmək iqtidarında olduğu təqdirdə, belə riskin həcminin istifadəçiyə
aydın olması üçün əlavə məlumatların açıqlanması tələb olunur. Hazırda Bank yenidən işlənmiş standardın onun maliyyə
hesabatlarındakı açıqlamalara təsirini qiymətləndirir.
1 saylı MUBS “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” Standartına Dəyişiklik (2011-ci ilin iyun ayında dərc edilmişdir və 1 iyul
2012-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) ümumi gəlir haqqında hesabatda sair ümumi
gəlirlərin qeydə alınması qaydasını dəyişdirmişdir. Bu dəyişikliyə əsasən müəssisələr sair ümumi gəlirlərin tərkibində qeydə
alınmış maddələrin gələcəkdə mənfəət və ya zərərə keçirilə bilməsi baxımından iki kateqoriyaya bölməlidirlər. MUBS 1-də
istifadə edilən hesabatın adı “mənfəət və ya zərər və sair ümumi gəlir haqqında hesabata” dəyişdirilmişdir. Bank yenidən
işlənmiş standartın maliyyə hesabatlarının təqdimatına dəyişiklik edəcəyini hesab edir, lakin bu, əməliyyatların və ya
qalıqların qiymətləndirilməsinə təsir göstərməyəcəkdir.
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Dəyişdirilmiş 19 saylı MUBS “İşçilərə ödənişlər” Standartı (2011-ci ilin iyun ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il
və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) müəyyən edilmiş ödənişlər və əmək müqaviləsinə xitam
verilməsi ilə bağlı müavinətlərdən ibarət pensiya planı üzrə xərclərin tanınmasına və qiymətləndirilməsinə, eləcə də işçilərə
bütün ödənişlərlə bağlı məlumatların açıqlanması qaydasına əhəmiyyətli dəyişikliklər edir. Bu Standart müəyyən edilmiş
ödənişlərdən ibarət pensiya planı üzrə xalis öhdəliklərdəki (aktivlərdəki) bütün dəyişikliklərin onların yarandığı zaman
aşağıdakı kimi tanınmasını tələb edir: (i) xidmət haqqı və xalis faiz gəliri mənfəət və ya zərərdə (ii) yenidən qiymətləndirmə
isə sair ümumi gəlirlərdə tanınır.
“Açıqlama – Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi” – 7 saylı MHBS-ə dəyişiklik (2011ci ilin dekabr ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə
minir). Bu dəyişiklik müəssisənin maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə əvəzləşdirmə hüququ daxil olmaqla, əvəzləşdirmə
haqqında razılaşmaların təsirini və ya potensial təsirini qiymətləndirmək imkanı yaradan açıqlamalar tələb edir. Bu dəyişiklik
məlumatların açıqlanmasına təsir edəcək, lakin maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi və tanınmasına təsir göstərməyəcəkdir.
Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi – 32 saylı MUBS-ə dəyişiklik (2011-ci ilin dekabr
ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2014-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu
dəyişiklik bəzi əvəzləşdirmə meyarlarının tətbiq edilməsi zamanı müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
üçün 32 saylı MUBS-in tətbiqi üzrə təlimatı əlavə edir. Buraya “əvəzləşdirmə üçün hazırda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hüquqa malikdir” anlayışının izahı və netto əsasda hesablaşma aparılan bəzi sistemlərin xalis əsasda hesablaşma aparılan
sistemlərə ekvivalent hesab edilməsi daxildir. Hazırda Bank bu standartın tətbiqi nəticələrini, onun maliyyə hesabatlarına
təsirini və tətbiq olunma tarixini nəzərdən keçirir.
Yenidən işlənmiş digər standartlar və onlara dair şərhlər: Yüksək hiperinflyasiyaya aid olan və müəyyən icbari və könüllü
istisnalar üzrə müəyyən edilmiş tarixlərə istinadları aradan qaldıran MHBS 1 “MHBS-in ilk dəfə qəbul edilməsi” standartına
dəyişiklik hazırkı maliyyə hesabatlarına təsir göstərməyəcək. Ədalətli dəyərlə uçota alınan investisiya mülkiyyətinin dəyərinin
tam olaraq satış hesabına bərpa edilməsi ilə bağlı təkzib edilə bilən ehtimalı irəli sürən MUBS 12 “Mənfəət vergisi” standartına
dəyişiklik hazırkı maliyyə hesabatlarına təsir göstərməyəcək. BMHŞK 20 “Hasilat mərhələsində açıq işlənmə zamanı emal
məsrəfləri” emal işləri nəticəsində yaranan mənfəətin nə vaxt və necə uçota alınması məsələsini nəzərdən keçirir.
Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Bankın maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsiri gözlənilmir.

7. Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri
31/12/2011

31/12/2010

Nağd pul
Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər

100,928
6,581,576

105,849
3,657,606

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

6,682,504

3,763,455

Min Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2011-ci il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə beynəlxalq miqyasda tanınmış İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı (“İƏİT”) daxil olan iki ölkənin bankında yerləşdirilmiş 6,063,233 min AZN məbləğində vəsait daxildir (31
dekabr 2010-cu il: beynəlxalq miqyasda tanınmış İƏİT-yə daxil olan iki ölkənin bankında yerləşdirilmiş 3,335,107 min AZN).
31 dekabr 2011-ci il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə
Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
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Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında
yerləşdirilmiş vəsaitlər

Min Azərbaycan Manatı ilə
Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- AA- reytinqindən AA+ reytinqinə qədər
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər

2,291,593
4,289,976
7

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla

6,581,576

31 dekabr 2010-cu il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə
Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında
yerləşdirilmiş vəsaitlər

Min Azərbaycan Manatı ilə
Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli
- AA- reytinqindən AA+ reytinqinə qədər
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər

3,205,276
229,262
223,068

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,
nağd pul çıxılmaqla

3,657,606

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin faiz dərəcəsi, valyuta və coğrafi təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
8. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Hesablaşmalar
Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə əmanətlər
Öhdəliklər
BVF-nin cari hesabları
BVF-dən alınmış kreditlər:
Yoxsulluğun Azaldılması və İnkişaf Mexanizmi (YAİM)
XBH paylaması:
Ümumi paylanma
Xüsusi paylanma
Cəmi XBH paylaması
BVF qarşısında cəmi öhdəliklər
Balansdan kənar qalıqlar:
BVF-dəki kvota
BVF-dəki kvota üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar

31/12/2011

31/12/2010

185,029

189,638

659

656

22,598

37,792

143,630
41,286
184,916

146,038
41,962
188,000

208,173

226,448

205,674
(205,674)

194,538
(194,538)

XBH ilə əmanətlər. XBH ilə əmanətlərə BVF-dən kreditlərin alınması və hesablaşmaların aparılması məqsədilə istifadə
edilən BVF-də yerləşən cari hesab daxildir. XBH ilə əmanətlərlə bağlı hesablanmış faiz aparıcı pul bazarlarında qısamüddətli
bazar faiz dərəcələri əsasında hər həftə BVF tərəfindən müəyyən edilən dərəcələr istifadə etməklə hesablanır. 2011-ci il
ərzində orta illik faiz dərəcəsi 0.40% (2010-cu il: 0.29%) təşkil etmişdir.
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BVF-nun cari hesabları. Bankda BVF ilə xüsusi məqsədlər üçün iki ayrıca hesab aparılır: BVF-nin 1 saylı və BVF-nin 2 saylı
hesabları. BVF-nin 1 saylı hesabı BVF-nin əməliyyatları üzrə bağlanmış əqdlər üzrə komissiyaların ödənilməsi, BVF-nin 2
saylı hesabı isə BVF əməkdaşlarının üzv ölkə ərazisində təsərrüfat məsrəflərini qarşılamaq üçün istifadə edilir.
BVF-dən alınmış kreditlər. BVF-dən alınmış borc vəsaiti illik 0.5% (31 dekabr 2010-cu il: 0.5%) faiz hesablanan və ilkin
ödəmə müddəti on ilədək olan bir kreditdən ibarətdir. Ödəmə müddəti 2015-ci ildə başa çatan həmin borc vəsaiti XBH
ilə ifadə edilir. BVF tərəfindən verilmiş kreditlərin saxlanmasında Bank depozitari rolunda çıxış edir. Bankda saxlanılan
borc vəsaitlərinin ödənilməsi üçün hüquqi öhdəlik Azərbaycan Republikasının Hökümətinə aiddir və kredit Bank tərəfindən
Hökümət qarşısında öhdəlik kimi uçota alınır.
XBH paylanması. XBH paylaşdırmaları BVF-nin qərarı ilə üzv ölkələrə şərtsiz XBH ilə verilmiş məbləğlərdir. Ümumi XBH
paylaşdırmaları 28 avqust 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Paylaşdırma BVF-nin üzv ölkələrinin valyuta ehtiyatlarını
tamamlamaqla qlobal iqtisadi sistemin likvidliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Ümumi XBH paylaşdırması BVF
üzvlərinə onların mövcud BVF kvotalarına uyğun olan nisbətlərlə aparılmışdır. Ayrıca olaraq, 10 avqust 2009-cu ildə qlobal
likvidliyi dəstəkləmək məqsədilə BVF-nin Razılaşma Maddələrinə xüsusi birdəfəlik XBH paylaşdırmasını nəzərdə tutan
Dördüncü düzəliş qüvvəyə minmişdir. Düzəlişə uyğun olaraq BVF üzvlərinə, o cümlədən Azərbaycana, 9 sentyabr 2009cu il tarixində xüsusi paylaşdırma aparılmışdır. Üzvlər və nəzərdə tutulmuş mülkiyyətçilər XBH paylamalarından BVF ilə
əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bank paylamanı Azərbaycan Republikasının Höküməti qarşısında valyuta
öhdəliyi kimi uçota almışdır.
BVF kvotası və BVF kvotası üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar. 25 yanvar 1999-cu il tarixindən sabit qalmış 160.9 milyon
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) məbləğində BVF kvotası Azərbaycan Respublikasının BVF-də üzvlük haqqından
ibarətdir. Bu məbləğə təminat olaraq Azərbaycan Respublikasının Hökuməti tərəfindən qiymətli kağız buraxılmış və Bank
tərəfindən BVF-nin xeyrinə saxlanılır.
9. Ticarət Qiymətli Kağızları

31/12/2011

31/12/2010

Agentlik notları

729,686

96,764

ABŞ Xəzinədarlıq notları

260,950

165,674

Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar

189,223

98,310

Regional nümayəndəlik notları

161,200

4,015

Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları

102,568

66,662

Dövlət istiqrazları

51,907

58,376

Korporativ istiqrazlar

10,805

264,783

-

123

1,506,339

754,707

Min Azərbaycan Manatı ilə

İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar
Cəmi ticarət qiymətli kağızları
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31/12/2011

31/12/2010

Kupon faizi

Ödəmə
müddəti

Kupon faizi

Ödəmə
müddəti

Agentlik notları

0% - 5.25%

2012 - 2014

0.49% - 5.35%

2011 - 2013

ABŞ Xəzinədarlıq notları

0% - 3.50%

2012 - 2018

0.38% - 4.88%

2011 - 2014

Dövlət istiqrazları

0.50% - 6.75%

2012 - 2021

3 aylıq LIBOR 0.05%,
0.73% - 6.50%

2011 - 2015

Beynəlxalq maliyyə qurumları
tərəfindən buraxılmış notlar

0.51% - 4.50%

2013 - 2015

3 aylıq LIBOR,
2.00% - 5.00%

2011 - 2014

Regional nümayəndəlik notları

0% - 0.94%

2012

0.73%

2012

Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq
notları

0% - 6.59%

2012 - 2021

2.25% - 9.00%

2011 - 2013

0.78% - 4.10%

2012 - 2016

0.36% - 5.25%

2011 - 2014

-

-

5.50% - 6.50%

2033 - 2035

Korporativ istiqrazlar
İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli
kağızlar

Bank ticarət qiymətli kağızlarının müəyyən edilmiş investisiya qaydalarına uyğun olaraq idarə edilməsi məqsədilə, etibarlı
menecerlərdən istifadə edir və bu qaydaların tələbinə görə belə qiymətli kağızların emitentlərinin daimi yaşayış yeri İƏİT
ölkələri olmalıdır.
Agentlik notlar ABŞ dolları və Avro ilə ifadə edilmiş və ABŞ-nın və Avropa-nın maliyyə agentlikləri tərəfindən buraxılmış
və Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
ABŞ Xəzinədarlıq notları ABŞ dolları ilə ifadə edilmiş, ABŞ hökuməti tərəfindən buraxılmış və yarımillik kupon ödənişlərini
aparmaqla, beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıb-satılan notlardır. Həmin qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici
menecerləri tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
Dövlət istiqrazları xarici dövlətlər tərəfindən buraxılmış və Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılan və idarə edilən
qiymətli kağızlardır.
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının və digər
təşkilatların buraxdığı notlardır və Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
Regional nümayəndəlik notları ABŞ dolları ilə ifadə edilərək Kanadanın Regional nümayəndəliyi tərəfindən buraxılmış və
Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları Böyük Britaniya funt sterlinqi ilə ifadə edilmiş, Böyük Britaniyanın hökuməti
tərəfindən buraxılmış və yarımillik kupon ödənişlərini aparmaqla, beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıb-satılan notlardır.
Həmin qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
Korporativ istiqrazlar ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə ifadə edilmiş maliyyə korporasiyaları tərəfindən buraxılmış və
Bankın xarici menecerləri tərəfindən saxlanılan və idarə edilən qiymətli kağızlardır.
Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərlə uçota alınır və bu eyni zamanda kredit riski ilə bağlı silinməni əks etidirir.
Ticarət qiymətli kağızları əsasən Bloomberg agentliyinin kotirovkalarından istifadə edilməklə, müşahidə edilə bilən bazar
məlumatlarına əsasən müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlə əks etdirildiyinə görə Bank dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil etmir və
ya onlara nəzarət etmir.
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə borc ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and Poor’s, Fitch
Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
Agentlik
notları

Min Azərbaycan
Manatı ilə

ABŞ
Xəzinədarlıq
notları

Beynəlxalq
maliyyə
qurumları
tərəfindən
buraxılmış
notlar

Regional
nümayəndəlik
notları

Böyük
Britaniyanın
Xəzinədarlıq
notları

Dövlət
istiqrazları

Korporativ
istiqrazlar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və əyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə)
- AAA
- AA+
- AA
- AA- A+
- BB+

719,594
9,114
978
-

260,950
-

189,223
-

157,258
3,942
-

102,568
-

49,259
2,544
104
-

5,300
4,078
1,427

1,223,202
274,142
978
6,486
104
1,427

Cəmi borc ticarət
qiymətli kağızarı

729,686

260,950

189,223

161,200

102,568

51,907

10,805

1,506,339

31 dekabr 2010-cu il tarixinə borc ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and Poor’s, Fitch
Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
Min
Azərbaycan
Manatı ilə

Agentlik
notları

ABŞ
Xəzinədarlıq
notları

Beynəlxalq Regional
Böyük
Dövlət Korporativ
maliyyə nümayən- Britaniyanın istiqrazları istiqrazlar
qurumları
dəlik Xəzinədarlıq
tərəfindən
notları
notları
buraxılmış
notlar

İpoteka
ilə təmin
edilmiş
qiymətli
kağızlar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə)

- AAA
- AA+
- AA
- A+

93,950
2,814
-

165,674
-

98,310
-

4,015
-

66,662
-

36,822
3,229
3,486
14,839

264,783
-

123 726,324
3,229
- 10,315
- 14,839

Cəmi borc
ticarət
qiymətli
kağızları

96,764

165,674

98,310

4,015

66,662

58,376

264,783

123 754,707

Ticarət qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
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10. Rezident Banklara Verilmiş Kreditlər
31/12/2011

31/12/2010

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
Sonuncu instansiya kreditləri
Dəyərsizləşmə üçün ehtiyat

1,530,817
578,918
23,646
(53,222)

1,362,003
558,764
39,210
(47,259)

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

2,080,159

1,912,718

Min Azərbaycan Manatı ilə

Rezident banklara verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın hərəkəti aşağıdakı kimidir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
1 yanvar 2010-cu il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın yaradılması
İl ərzində ümidsiz borclar kimi silinmiş məbləğlər

Yenidən
maliyyələşdirmə
kreditləri
25,765
6,744
(5,650)

Sonuncu
instansiya
kreditləri
14,241
6,159
-

40,006
12,903
(5,650)

26,859

20,400

47,259

2,717

3,246

5,963

29,576

23,646

53,222

31 dekabr 2010-cu il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın yaradılması
31 dekabr 2011-ci il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

Cəmi

31 dekabr 2011-ci il tarixinə fərdi şəkildə dəyərsizləşmə ehtiyatı ayrılmış kreditlər üzrə hesablanmış faiz gəliri 5,601 min
AZN (31 dekabr 2010-cu il: 4,851 min AZN) təşkil etmişdir. Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq kreditlər yalnız İdarə
Heyətinin qərarı ilə silinə bilər. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın yeddi kontragent bankda (31 dekabr 2010-cu il: yeddi
bank) ümumi məbləği 50,000 min AZN-dən yuxarı olan kredit qalığı olmuşdur. Bu kreditlərin cəmi 1,818,315 min AZN
(31 dekabr 2010-cu il: 1,735,342 min AZN) və ya rezident banklara verilmiş cəmi kreditlərin 86%-ni (31 dekabr 2010-cu
il: 88%) təşkil etmişdir. Həmin kreditlərin 1,530,817 min AZN-i (31 dekabr 2010-cu il: 1,362,003 min AZN) Azərbaycan
Hökumətinin həyata keçirdiyi iri həcmli infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət müəssisələrinə təqdim
edilmək məqsədilə dövlət mülkiyyətində olan bir banka və bir neçə kommersiya bankına verilmişdir. Həmin kreditlər
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin zəmanəti ilə təmin edilmişdir.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın bir iri borcalan üzrə 964,387 min AZN məbləğində kredit təmərküzləşməsi olmuşdur ki,
bu da ümumi kredit portfelinin 45%-ni təşkil edir (31 dekabr 2010-cu il: bir iri borcalan üzrə 1,045,371 min AZN məbləğində
kredit təmərküzləşməsi olmuşdur ki, bu da ümumi kredit portfelinin 53%-ni təşkil edir).
31 dekabr 2011-ci il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Təminatsız kreditlər
Girovla təmin edilmiş kreditlər:
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar
- hökumətin zəmanət məktubları
Cəmi rezident banklara verilmiş
kreditlər

Hökumət zəmanəti
ilə verilən
kreditlər
-

Yenidən
maliyyələşdirmə
kreditləri
87,839

Sonuncu
instansiya
kreditləri
-

87,839

1,530,817

32,303
428,368
832
-

-

32,303
428,368
832
1,530,817

1,530,817

549,342

-

2,080,159

92

Cəmi

Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

31 dekabr 2010-cu il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət zəmanəti
ilə verilən
kreditlər

Yenidən
maliyyələşdirmə
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Təminatsız kreditlər
Girovla təmin edilmiş kreditlər:
- yaşayış binaları
- digər daşınmaz əmlak
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar
- hökumətin zəmanət məktubları

-

90,852

-

90,852

1,362,003

40,370
391,284
9,399
-

556
18,254
-

40,926
409,538
9,399
1,362,003

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

1,362,003

531,905

18,810

1,912,718

Yuxarıda qeyd olunan məlumatda kreditin və ya qoyulmuş girovun balans dəyəri (bunlardan hansı daha aşağı olarsa)
göstərilmişdir; digər məlumatlar isə təminatsız kreditlərin tərkibində açıqlanmışdır. Kreditlərin balans dəyəri girov qoyulmuş
aktivlərin likvidlik səviyyəsinə görə bölüşdürülmüşdür.
Tələb olunan girovun məbləği və növü qarşı-tərəflərin kredit riskinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Girov növlərinin qəbul
edilə bilməsi və qiymətləndirmə parametrlərinə dair prinsiplər müəyyən edilmişdir. Əldə edilmiş girovun əsas növlərinə
yaşayış binaları və torpaq, tikililər, ofis binaları və ticarət mərkəzləri kimi digər daşınmaz əmlak daxildir. Rəhbərlik girovun
bazar dəyərinə nəzarət edir, əsas müqaviləyə uyğun olaraq əlavə girov tələb edir və kreditin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın
adekvatlığını yoxladığı zaman alınmış girovun bazar dəyərini nəzarət altında saxlayır.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət
Yenidən
zəmanəti ilə maliyyələşdirmə
verilən kreditlər
kreditləri

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- 20 ən böyük Azərbaycan bankında

1,082,195

426,454

- 1,508,649

448,622

133,535

-

1,530,817

559,989

- 2,090,806

- ödənişin 91 gündən 180 günədək gecikdirilməsi

-

1,218

-

1,218

- ödənişin 181 gündən 360 günədək gecikdirilməsi

-

6,136

-

6,136

- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi
Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
(ümumi məbləğ)
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

11,575

23,646

35,221

-

18,929

23,646

42,575

-

(29,576)

(23,646)

(53,222)

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

1,530,817

549,342

- Digər banklarda
Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

582,157

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi məbləğ)
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Hökumət
Yenidən
zəmanəti ilə maliyyələşdirmə
verilən kreditlər
kreditləri

Min Azərbaycan Manatı ilə
Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- 20 ən böyük Azərbaycan bankında
- Digər banklarda

Sonuncu
instansiya
kreditləri

Cəmi

1,064,405
297,598

438,069
90,696

19,000
-

1,521,474
388,294

1,362,003

528,765

19,000

1,909,768

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi məbləğ)
- ödənişin 30 gündən az gecikdirilməsi
- ödənişin 30 gündən 90 günədək gecikdirilməsi
- ödənişin 91 gündən 180 günədək gecikdirilməsi
- ödənişin 181 gündən 360 günədək gecikdirilməsi
- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi

-

7,443
800
1,166
9,923
10,667

20,210
-

7,443
21,010
1,166
9,923
10,667

Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər
(ümumi məbləğ)

-

29,999

20,210

50,209

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

(26,859)

(20,400)

(47,259)

1,362,003

531,905

18,810

1,912,718

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər

Bank 39 saylı MUBS, Maliyyə alətləri: tanınması və qiymətləndirilməsi, Standartında nəzərdə tutulan portfel üzrə ehtiyatın
yaradılması metodologiyasını tətbiq etmiş və baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonuna heç bir fərdi kredit üzrə konkret olaraq
müəyyən edilməmiş dəyərsizləşmə zərərləri üçün portfel üzrə ehtiyat yaratmışdır. Bankın siyasəti kreditin dəyərsizləşməsinə
dair konkret olaraq obyektiv dəlil müəyyən edilməyənə qədər hər bir krediti “vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş”
kateqoriyasına təsnifləşdirməkdir. Bu siyasət və portfelin dəyərsizləşməsi metodologiyasının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlərin ümumi məbləğindən artıq olmuşdur.
Kreditin dəyərsizləşməsini müəyyən edərkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər onun vaxtı keçmiş statusu və müvafiq girov
təminatının (əgər varsa) dəyərini realizasiya etmək imkanıdır. Bunun əsasında yuxarıdakı cədvəldə fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş
kreditlərin ödəmə müddətləri üzrə təhlili göstərilir.
Təminatın maliyyə təsiri təminatın dəyərini aşağıdakı aktivlər üçün ayrıca olaraq açıqlamaqla göstərilir: (i) girov təminatı və
kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran digər tədbirləri aktivin balans dəyərinə bərabər və ya ondan artıq olan aktivlər (“dəyərindən
artıq təmin edilmiş aktivlər”) və (ii) girov təminatı və kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran digər tədbirləri aktivin balans
dəyərindən az olan aktivlər (“kifayət qədər təmin edilməmiş aktivlər”). 31 dekabr 2011-ci il tarixinə təminatın təsiri aşağıda
göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri

Dəyərindən artıq təmin edilmiş
aktivlər

Kifayət qədər təmin edilməmiş
aktivlər

Aktivlərin
balans dəyəri

Təminatın
ədalətli dəyəri

Aktivlərin
balans dəyəri

Təminatın
ədalətli dəyəri

1,530,817
461,148

1,530,817
1,125,701

88,185

-
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə təminatın təsiri aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

Dəyərindən artıq təmin edilmiş
aktivlər
Aktivlərin
Təminatın
balans dəyəri ədalətli dəyəri

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
Sonuncu instansiya kreditləri

1,362,003
446,899
-

1,362,003
1,002,559
-

Kifayət qədər təmin edilməmiş
aktivlər
Aktivlərin
Təminatın
balans dəyəri ədalətli dəyəri
85,007
18,810

-

Rezident banklara verilmiş kreditlərin hər bir kateqoriyasının təxmin edilən ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı
Qeydə baxın. Rezident banklara verilmiş kreditlərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı
Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
11. İnvestisiya Qiymətli Kağızları
31/12/2011

31/12/2010

Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar

128,253

134,293

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
BMT Nordic Investment Bank
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
Fransa Dövlət Agentliyi SFE
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi

197,521
197,521
-

852,944
119,699
238,260
137,077
119,778
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

40,004
-

40,004
23,160

(4,295)

(4,295)

361,483

1,046,106

Min Azərbaycan Manatı ilə

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
Azərbaycan İpoteka Fondu
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
Cəmi investisiya qiymətli kağızları
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İnvestisiya qiymətli kağızlarının nominal və balans dəyərlərinin müqayisəsi aşağıda təqdim edilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
BMT Nordic Investment Bank
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
Fransa Dövlət Agentliyi SFE
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi
Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış
istiqrazlar
Azərbaycan İpoteka Fondu
İnvestisiya qiymətli kağızları (ümumi)
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
İnvestisiya qiymətli kağızları (xalis)

31/12/2011
Balans
Nominal
dəyəri
dəyər

31/12/2010
Balans
dəyəri

128,253

123,760

134,293

129,840

197,521
197,521
-

196,625
196,625
-

852,944
119,699
238,260
137,077
119,778
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740

833,758
119,685
223,925
137,280
119,685
59,843
52,800
39,895
26,400
23,937
19,948
10,360

40,004

40,004

40,004

40,004

-

-

23,160

22,694

365,778

360,389

1,050,401

1,026,296

(4,295)

-

(4,295)

-

361,483

360,389

1,046,106

1,026,296

Nominal
dəyər

Həmin investisiya qiymətli kağızlarının nominal faiz dərəcələri və ödəmə müddətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
31/12/2011
Ödəmə
Kupon faizi
müddəti
Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 0.15% - 0.30%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
BMT Nordic İnvestment Bank
Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
Fransa Dövlət Agentliyi SFE
İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi

0.38% - 1.38%
-

2021 - 2023

31/12/2010
Ödəmə
Kupon faizi
müddəti
0.15% - 0.30%

2021 - 2023

2012
0% - 0.88%
0% - 5.13%
- 0.56% - 0.63%
0.85%
6.00%
0.56%
3.88%
4.00%
2.00%
3.38%
4.13%

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

2015
-

2015
2019

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
Azərbaycan İpoteka Fondu

2.00%
-
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə investisiya qiymətli kağızları aşağıdakı sabit gəlirli və güzəştli qiymətli kağızlardan ibarət
olmuşdur:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar manatla ifadə edilir:
● 0.30% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2010-cu il: 0.30%) buraxılmış və 2021-ci ildə (31 dekabr 2010-cu il: 2021ci il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 2001-ci il ərzində Aqrar-Kredit Səhmdar Cəmiyyətinin
mərkəzləşdirilmiş kreditləri üzrə borcların qaytarılması məqsədilə buraxılmışdır;
● 0.15% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2010-cu il: 0.15%) buraxılmış və 2023-ci ildə (31 dekabr 2010-cu il: 2023cü il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 1992 – 1996 illər ərzində büdcə kəsirinin ödəmək üçün
əvvəl verilmiş kreditləri maliyyələşdirmək məqsədilə buraxılmışdır; və
● 2.00% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə buraxılmış və 2015-ci ildə müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli
kağızlar 2010-cu il ərzində alınmışdır. Bu qiymətli kağızlar Maliyyə Nazirliyinin infrastruktur yönümlü layihələrinin
maliyyələşdirilməsi məqsədilə buraxılmışdır.
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri ABŞ hökumətinin ABŞ dolları ilə buraxdığı öhdəlikləridir və beynəlxalq miqyasda
alınıb-satılır. Həmin xəzinə öhdəlikləri Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılmış istiqrazlar

ABŞ hökumətinin
xəzinə öhdəlikləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər
- BBB- reytinqli

163,962

197,521
-

197,521
163,962

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

163,962

197,521

361,483

4,295

-

4,295

(4,295)

-

(4,295)

163,962

197,521

361,483

Min Azərbaycan Manatı ilə

- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla
Cəmi borc qiymətli kağızları

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən kredit keyfiyyətinə görə təhlil Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s gentliklərinin
təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir.

97

Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

31 dekabr 2010-cu il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Min
Azərbaycan
Manatı ilə

AR
Böyük
Fransa Beynəlxalq
ABŞ
İtaliya Almaniya
BMT Almaniya Fransa İspaniya
Maliyyə Britaniya hökuməti- Yenidən- hökuməti- hökumə- hökumətiDövlət Dövlət hökuməNordic
tinin
Nazirliyi
hökumə- nin xəzinə qurma və nin xəzinə
tinin nin xəzinə Investment Agentliyi Agentliyi
xəzinə
tərəfindən tinin xəzinə öhdəlikləri
İnkişaf
xəzinə
Bank
KWF
SFE
buraxılmış öhdəlikləri
Bankı
öhdəlikləri
istiqrazlar

Almaniya Azərbaycan
Regional
İpoteka
Dövlət
Fondu
Öhdəliyi

Cəmi

Vaxtı
keçməmiş
və dəyərsizləşməmiş
- AAA
reytinqli
- A- reytinqindən A+
reytinqinə qədər

-

238,260

137,077

119,778

119,699

-

52,727

41,041

27,412

24,153

20,488

10,740

- 791,375

-

-

-

-

-

61,569

-

-

-

-

-

-

- 61,569

- BBBreytinqli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,160 23,160

- BB+
reytinqli

170,002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 170,002

Cəmi vaxtı
keçməmiş
və dəyərsizləşməmiş

170,002

238,260

137,077

119,778

119,699

61,569

52,727

41,041

27,412

24,153

20,488

10,740

23,160 1,046,106

- ödənişin
360 gündən
artıq gecikdirilməsi

4,295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,295

Dəyərsizləşmə üzrə
ehtiyat çıxılmaqla

(4,295)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,295)

Cəmi borc
qiymətli
kağızları

170,002

238,260

137,077

119,778

119,699

61,569

52,727

41,041

27,412

24,153

20,488

10,740

23,160 1,046,106

İnvestisiya qiymətli kağızlarının hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə verilir. Investisiya
qiymətli kağızlarının faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
Əlaqəli tərəflərin buraxdığı ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə
açıqlanır.
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12. Torpaq, Tikili, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər
Min Azərbaycan
Manatı ilə

Qeyd Torpaq Binalar

1 yanvar 2010-cu il
tarixinə balans dəyəri
Əlavələr
Silinmələrin ilkin dəyəri
Silinmələr üzrə yığılmış
amortizasiya
Amortizasiya ayırmaları
31 dekabr 2010-cu il
tarixinə balans dəyəri
31 dekabr 2010-cu il
tarixinə dəyər
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2010-cu il
tarixinə balans dəyəri
Əlavələr
Silinmələrin ilkin dəyəri
Silinmələr üzrə yığılmış
amortizasiya
Amortizasiya ayırmaları
31 dekabr 2011-ci il
tarixinə balans dəyəri
31 dekabr 2011-ci il
tarixinə dəyər
Yığılmış amortizasiya
31 dekabr 2011-ci il
tarixinə balans dəyəri

26

Nəqliyyat
vasitələri

Başa
çatdırılmamış tikintilər

Cəmi

-

15,536

7,246

1,469

631

- 24,882

5,513
-

123
-

1,001
(47)

1,588
(186)

58
(12)

5,810 14,093
- (245)

26

Mebel və Komputer
avadanlıqlar
və ofis
avadanlığı

47

186

12

-

(737)

-

(3,124)

(991)

(176)

245
- (5,028)

5,513

14,922

5,123

2,066

513

5,810 33,947

5,513

24,168

30,806

6,460

1,790

5,810 74,547

- (9,246)

(25,683)

(4,394)

(1,277)

- (40,600)

5,513

14,922

5,123

2,066

513

5,810 33,947

10,213
-

252
(33)

384
(148)

766
(155)

191
(55)

- 11,806
- (391)

-

15

146

153

55

-

(693)

(3,061)

(731)

(269)

- (4,754)

15,726

14,463

2,444

2,099

435

5,810 40,977

15,726

24,387

31,044

7,069

1,926

5,810 85,962

-

(9,924)

(28,600)

(4,970)

(1,491)

- (44,985)

15,726

14,463

2,444

2,099

435

5,810 40,977

-

369

Başa çatdırılmamış tikintilər ərazi idarələrinin inzibati binalarının tikintisini əks etdirir. Tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra
həmin aktivlər ”Binalar və qurğular” kateqoriyasına köçürüləcəkdir.
Əldə edilmiş proqram təminatı və lisenziyalarından ibarət olan qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıda göstərilir:
Qeyd
İlkin dəyər:
1 yanvar
Əlavələr
31 dekabr
Yığılmış amortizasiya:
1 yanvar
Amortizasiya xərci
31 dekabr
Balans dəyəri:
1 yanvar
31 dekabr

26

99

2011

2010

14,977
2,335
17,312

11,541
3,436
14,977

(6,349)
(1,346)
(7,695)

(5,125)
(1,224)
(6,349)

8,628
9,617

6,416
8,628
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13. Sair Maliyyə Aktivləri
Qeyd
30

Min Azərbaycan Manatı ilə
Valyuta forvard müqavilələri
İşçilərə verilmiş kreditlər
Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış avanslar
Satılmış investisiyalar üzrə alınacaq məbləğlər
Sair debitorlar

31/12/2011
2,133
1,621
154
77

31/12/2010
117
1,748
228
2,785
1,001

(20)

(35)

3,965

5,844

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat
Cəmi sair maliyyə aktivləri

31 dekabr 2011-ci il tarixinə sair maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
İşçilərə
verilmiş
kreditlər

Xarici
valyuta
ilə dilinq

Valyuta
forvard
müqavilələri

Sair
debitorlar

Cəmi

-

154

2,133

77

2,364

1,621

-

-

-

1,621

1,621

154

2,133

77

3,985

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

(20)

-

-

-

(20)

Cəmi sair maliyyə aktivləri

1,601

154

2,133

77

3,965

Min Azərbaycan Manatı ilə
Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra yığılmış
və ya razılaşdırılmışdır
- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər
Cəmi vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş

31 dekabr 2010-cu il tarixinə sair maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Satılmış İşçilərə
investisiyalar verilmiş
üzrə alınacaq kreditlər
məbləğlər

Xarici valyuta
Valyuta
Sair
ilə dilinq
forvard debitorlar
əməlilyyatları müqaviləüzrə alınmış
ləri
avanslar

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra
yığılmış və ya razılaşdırılmışdır
- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər

2,785

-

228

117

1,001

4,131

-

1,748

-

-

-

1,748

Cəmi vaxtı keçməmiş və
dəyərsizləşməmiş

2,785

1,748

228

117

1,001

5,879

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat

-

(35)

-

-

-

(35)

Cəmi sair maliyyə aktivləri

2,785

1,713

228

117

1,001

5,844

Sair maliyyə aktivlərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın. Sair maliyyə
aktivlərinin valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında
məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
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14. Sair Aktivlər
31/12/2011

31/12/2010

Təchizatçılara qabaqcadan ödənişlər
Cəmi sair aktivlər

46,433
46,433

45,370
45,370

Cari
Uzunmüddətli

30,104
16,329

39,917
5,453

Min Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr 2011-ci il tarixinə təchizatçılara qabaqcadan ödənişlərə Bankın yeni inzibati binasının, ərazi idarələrinin və digər
məqsədlər üçün istifadə olunması nəzərdə tutulan binaların tikintisi üçün ödənilmiş 40,074 min AZN (31 dekabr 2010-cu il:
30,005 min AZN), həmçinin əskinas və sikkələrin istehsalı üçün ödənilmiş 4,976 min AZN (31 dekabr 2010-cu il: 11,470 min
AZN) məbləğində vəsaitlər daxildir.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
15. Dövriyyədə Olan Əskinaslar və Sikkələr
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında buraxılmış
məbləğlərdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindən dövriyyəyə buraxılmış yeni Azərbaycan Manatı (AZN) və 1992-ci ildə milli
valyuta tətbiq edildikdən etibarən dövriyyəyə buraxılmış köhnə Azərbaycan Manatıdır (AZM). Köhnə Azərbaycan Manatı
(AZM) 1 yanvar 2006-cı il tarixində denominasiya edilərək, həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan Manatina
(AZN) bərabər olmuşdur.
31 dekabr 2011-ci il tarixnidə tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 225,380 min AZN məbləğində yeni pul nişanları
təhvil almışdır (2010-cu il: 50,000 min AZN).

1 yanvar
Dövriyyəyə buraxılmış əskinaslar
Dövriyyədən çıxarılmış əskinaslar
Dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri
Dövriyyəyə buraxılmış yeni sikkələr
31 dekabr

2011

2010

5,793,219
1,860,614
(53)
205
4,501
7,658,486

4,512,710
1,278,349
(49)
2,209
5,793,219

16. Kredit Təşkilatları Qarşısında Öhdəliklər

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
31/12/2011
725,701
100,726
40,934
336
867,697

Min Azərbaycan Manatı ilə
Cari hesablar
Məcburi ehtiyatlar
REPO əməliyyatları
Bloklaşdırılmış hesablar
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
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31/12/2010
704,681
20,860
5,775
1,589
732,905
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Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara beş iri rezident bankdakı (31 dekabr 2010-cu il: beş iri rezident bank) 472,042 min AZN
(31 dekabr 2010-cu il: 407,008 min AZN) vəsaitlərin qalığı daxildir.
Məcburi ehtiyatlar Qanunla kredit təşkilatlarınından Bankda saxlanılması tələb olunan ehtiyatlardır və Bankın müştərilər
qarşısında məqbul öhdəliklərinin 3% faizi həcmində (31 dekabr 2010-cu il: 0.5%) hesablanır. Cari hesablara və məcburi
ehtiyatlara faiz hesablanmır.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə repo əməliyyatları kommersiya bankları ilə imzalanmış qısamüddətli notlar üzrə müqavilələri
əks etdirir.
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın.
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə
göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

17. Hökumət İdarələri Qarşısında Öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığının hesabları
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun hesabları
Digər tələb olunanadək depozitlər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

31/12/2011

31/12/2010

2,360,519
133,919
8,786
2,503,224

1,140,700
71,056
42,456
1,254,212

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər Bank tərəfindən Nyu-York Federal Rezerv Bankına
Federal Rezerv dərəcəsi əsasında müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilmişdir.
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə
göstərilir.
18. Digər Təşkilatlar Qarşısında Öhdəliklər
31/12/2011

31/12/2010

İctimai təşkilatlar
Digər maliyyə institutlarının hesabları
Sair

4,473
186
19

1,347
250
807

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər

4,678

2,404

Min Azərbaycan Manatı ilə

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın.
Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə
göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.
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19. Buraxılmış Borc Qiymətli Kağızları
31/12/2011

31/12/2010

Qısamüddətli notlar

50,185

34,193

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları

50,185

34,193

Min Azərbaycan Manatı ilə

Qısamüddətli notlar haqqında məlumat aşağıda göstərilir:
İllik faiz
dərəcəsi

Ödəmə
müddəti

Nominal
dəyər

Balans
dəyəri

Bazar qiyməti,
nominal dəyərin %-i

31 dekabr 2011-ci il

2.79% - 2.99%

7 yanvar 28 yanvar, 2012

50,335

50,185

99.77% - 99.79%

31 dekabr 2010-cu il

1.42% - 2.16%

5 yanvar 26 yanvar, 2011

34,218

34,193

99.83% - 99.89%

Buraxılmış borc qiymətli kağızların hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın.
20. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qarşısında Öhdəliklər
31/12/2011

31/12/2010

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri
Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər

3,591
178

4,019
98

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

3,769

4,117

Min Azərbaycan Manatı ilə

BİA-dan götürülmüş borc vəsaitləri ilkin ödəniş müddəti 19 il və illik faizi 1.0% (2010-cu il: 1.0%) olan kreditlərdən ibarətdir.
BİA kreditləri Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyindən əlavə razılaşma vasitəsilə götürülmüşdür. Müvafiq olaraq, 85
min ABŞ dolları və 149 min ABŞ dolları məbləğində ilk kreditin 2005-ci ildə, ikinci kreditin isə 2007-ci ildən yarım ildən
bir qaytarılmasına başlanmışdır. Üçüncü kreditin qaytarılmasına isə hələ başlanmayıb. Kreditlər ABŞ dolları ilə ifadə olunur.
Birinci və ikinci kreditlər 2021-ci ilədək tam ödəniləcəkdir.
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı
Qeydə baxın. Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə
təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
21. Sair Maliyyə Öhdəlikləri
Qeyd

Min Azərbaycan Manatı ilə
Xarici valyutanın alınması üçün avanslar
Alınmış investisiya qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək məbləğlər
Ödəniməkdə olan məbləğlər
Valyuta forvard müqavilələri
Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri

30

31/12/2011

31/12/2010

636
588
581
345

222
3,619
139
1,437

2,150

5,417

Sair maliyyə öhdəliklərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın.
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22. Kapital
Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min manatdır. 31 dekabr 2009-cu il tarixində tamamlanan il ərzində Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müddəti 2019-cu ildə başa çatan, nominal dəyəri 255,400 min AZN olan faizsiz borc
öhdəliyi buraxmaqla, Bankı əlavə kapital ilə təmin etmişdir. Əlavə kapital manatın xarici valyutalara nisbətən mövqeyinin
möhkəmlənməsi ilə əlaqədar Bankın xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 2008-ci ildə yaranmış
402,115 min AZN məbləğində zərərə görə 255,399 min AZN məbləğində kapital çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədilə
təmin edilmişdir. Bu öhdəlik ilkin olaraq 209,517 min AZN məbləğində ədalətli dəyərlə əks etdirilmiş və kapital ehtiyatları
müvafiq məbləğdə bərpa olunmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bank haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə əsasən Bank
müflis elan oluna bilməz və Bankın aktivləri onun öhdəliklərinin məbləğindən aşağı düşdükdə, yaranmış kapital çatışmazlığı
dövlət tərəfindən ödənilir. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın 160,784 min AZN (31 dekabr 2010-cu il: 76,134 min AZN)
məbləğində kapital çatışmazlığı olmuşdur. Rəhbərlik Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən 31 dekabr 2012-ci il tarixində
tamamlanan il ərzində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən kapital qoyuluşunun həyata keçiriləcəyini
təxmin edir. Rəhbərlik gözlənilən kapital qoyuluşu üçün 31 dekabr 2011-ci il il və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə dövlətdən
borcun tanınmasını nəzərdən keçirmişdir və qeyd olunan tarixlərdə həmin kapital çatışmazlığının ödənilməsinin forma və
müddəti müəyyənləşdirilmədiyi üçün kapital qoyuluşu ilə bağlı aktivin tanınması üçün meyarların mövcud olmadığı qənaətinə
gəlmişdir. 28 saylı Qeydə baxın.
23. Faiz Gəlirləri və Xərcləri
2011

2010

63,870
20,866
17,026
4,624
4,054
431
881

43,459
21,566
8,558
4,635
4,499
331
671

111,752

83,719

Faiz xərcləri
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

1,161
918
37
2

212
763
41
12

Cəmi faiz xərcləri

2,118

1,028

Xalis faiz gəlirləri

109,634

82,691

Min Azərbaycan Manatı ilə
Faiz gəlirləri
Rezident banklara verilmiş kreditlər
Ticarət qiymətli kağızları
Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər
Dövlətin borc öhdəliyi üzrə güzəşt gəliri
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları
Sair
Cəmi faiz gəlirləri

Faiz gəlirlərinə rezident banklara verilmiş dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə hesablanan 977 min AZN (2010-cu il: 598 min AZN)
məbləğində gəlirlər daxildir.
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24. Haqq və Komisiya Gəlirləri və Xərcləri
Min Azərbaycan Manatı ilə
Haqq və komissiya gəlirləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə alətləri
üzrə haqq və komissiya gəlirləri:
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları
- Hesablaşma əməliyyatları
- Kassa əməliyyatları
- İnkassasiya və pul daşınması

2011

2010

4,628
3,195
57
4

2,032
3,012
84
3

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri

7,884

5,131

Haqq və komissiya xərcləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə alətləri
üzrə haqq və komissiya xərcləri
- Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar
- Hesablaşma əməliyyatları
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları
- Kassa əməliyyatları

657
47
20
-

747
43
1,217
2

Cəmi haqq və komissiya xərcləri

724

2,009

Xalis haqq və komissiya gəlirləri

7,160

3,122

Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar ilk növbədə Bankın üç müstəqil xarici menecerlə imzaladığı Aktivlərin İdarə edilməsi haqqında
Razılaşmalar əsasında Bankın müəyyən investisiya portfellərinin idarə edilməsi ilə bağlı ödənilmiş haqlardan ibarətdir.
Bank valyuta aktivlərinin müəyyən hissəsinin idarə olunmasına xarici menecerləri cəlb etmiş, onları özünün agentləri
təyin etmiş və Bank tərəfindən vaxtaşırı olaraq əmanət qoyulan müəyyən pul və aktivlərin investisiya və təkrar investisiya
qoyulmasını idarə etməyi həvalə etmişdir. Bank bu sahədə ixtisaslaşmış aparıcı xarici bank ilə investisiya portfelinin
depozitarisi kimi xidmət göstərməsinə dair Depozitari Razılaşması imzalamışdır. Vəsait və aktivlər portfellərə nəzarət edən
və portfelin qiymətli kağızlarını satmaq, qeydiyyata almaq və idarəçinin alış/satış qərarları üzrə tələblər əsasında əməliyyatları
həyata keçirmək üçün Bank tərəfindən səlahiyyət verilmiş üçüncü tərəf – depozitaridə saxlanılır. Depozitari Banka portfellə
bağlı alınmış və ya portfeldən ödənilmiş bütün pul vəsaitləri haqqında aylıq hesabatlar verir. İnvestisiyalar yüksək dərəcədə
bazar rəqabətinə yararlı və likvidli olan yüksək keyfiyyətli alətlərə yönəldilib. Bu investisiyalar üçün minimal kredit keyfiyyəti
Standard & Poor’s tərəfindən müəyyən edilmiş AA- (və ya Moody’s tərəfindən Aa3) təşkil etməlidir. Xarici menecerlər
tərəfindən idarə olunan aktivlər Bank tərəfindən 30 gün əvvəl yazılı bildiriş əsasında geri qaytarıla bilər.
Xarici menecerlər, agent kimi çıxış edərək Bank hesabına qiymətli kağızları və sair aktivləri almaq, satmaq və digər əməliyyatlar
aparmaq, əmanətlər qoymaq, hər hansı investisiyaların yerləşdirilmək, tənzimlənməyən kollektiv investisiya sxemləri üzrə
məsləhətlər vermək və ya əməliyyatlar həyata keçirmək, investisiya qaydaları ilə müəyyən edilmiş bazarlarda əməliyyatlar
aparmaq, qarşı-tərəflərə və hesabların açılmasına dair sənədlər haqqında danışıqlar aparmaq və bunları imzalamaq, bütün
gündəlik qərarları çıxarmaq və vəsaitlərin idarə edilməsi ilə bağlı müstəqil menecerlərin münasib eksperti kimi digər xidmət
göstərmək üçün Bankın müəyyən etdiyi investisiya qaydaları çərçivəsində tam ixtiyara malikdirlər.
25. Sair Gəlirlər
Min Azərbaycan Manatı ilə

2011

2010

Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri sistemi üzrə gəlir
Xatirə sikkələrinin satışı üzrə gəlir
Sair

922
534
193

487
827
143

1,649

1,457

Cəmi sair gəlirlər
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26. İnzibati və Sair Əməliyyat Xərcləri
Qeyd

Min Azərbaycan Manatı ilə
İşçilər üzrə xərclər
Regional tikinti və sosial xərclər
Əskinas və sikkələrin istehsalı və nəqli üzrə xərclər
Tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərcləri
Maliyyə Monitoringi Xidmətinin maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər
Proqram təminatı və sair qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri
Mühafizə xidmətləri
Rabitə xidmətləri
Proqram təminatının dəstəklənməsi xərcləri
Tikili və avadanlığın təmir və saxlanma xərcləri
Ofis təchizatı
Isitmə və işıqlandırma xərcləri
Sığorta xidmətləri
Ezamiyyə xərcləri
İcarə haqqı
Hüquq və məsləhət xidmətləri
Mətbəə xərcləri
Kommunal xidmətlər
Sair
Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri

12
12

2011

2010

13,718
11,277
10,172
4,754
3,350
1,346
1,147
534
474
410
370
254
229
180
141
140
98
40
1,495

12,021
259
5,115
5,028
1,658
1,224
1,334
550
482
365
420
248
236
185
34
68
87
34
1,705

50,129

31,053

İşçilər üzrə xərclərə yerli qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesablanmış 2,348 min AZN (2010-cu il: 2,059 min AZN)
məbləğində sosial sığorta ayırmaları daxildir.
27. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi
Bank fəaliyyəti zamanı müxtəlif risklərə məruz qalır. Risklərin idarə edilməsi bankın fəaliyyətinin mühüm hissəsini təşkil edir.
Bank, riskləri daimi müəyyən etmə, ölçmə və müşahidə etmə prosesləri, eləcə də kredit limitlərinin müəyyən edilməsi və digər
daxili nəzarət tədbirləri vasitəsilə idarə edir. Bankın hər bir əməkdaşı onun vəzifələri ilə bağlı risklərə görə məsuliyyət daşıyır.
Bank kredit riski, likvidlik riski və bazar risklərinə məruz qalır. Bank əməliyyat risklərinə də məruz qalır. Müəyyən vaxtlarda
Bank bəzi risklərə daha çox məruz qala və/və ya tənzimləyici funksiyalarını yerinə yetirərkən əlverişsiz vəziyyətlərə düşə
bilər ki, bu da mərkəzi banklar üçün səciyyəvi haldır və nəticədə gözlənilməz maliyyə itkilərinin (xarici valyuta qalıqlarının
çevrilməsi üzrə zərər) yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Bankın hər bir işçisi öz səlahiyyətləri çərçivəsində baş verən risklərə görə məsuliyyət daşıyır. Bank kredit, likvidlik və bazar
risklərinə məruz qalır. O, həmçinin, əməliyyatlar riski ilə də üzləşə bilər.
Müstəqil riskə nəzarət prosesinə mühitdə, texnologiyada və sənayedə dəyişikliklər kimi biznes riskləri daxil deyildir. Onlar
Bankın strateji planlaşdırma prosesi vasitəsilə nəzarət altında saxlanılır.
İdarə Heyəti risklərin müəyyən edilməsi və nəzarət edilməsinə görə ümumi məsuliyyət daşıyır, lakin müxtəlif risklərin idarə
olunması və izlənməsi üçün məsuliyyəti ayrıca struktur bölmələr daşıyır:
İdarə heyəti. İdarə Heyəti risklərin idarə olunmasında ümumi yanaşma, risk tolerantlığı səviyyələri və risklərin idarə
edilməsinin əsas prinsiplərinin qəbul edilməsi üçün məsuliyyətlidir.
İnvestisiya komitəsi. İnvestisiya Komitəsi “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi
Qaydaları”na uyğun olaraq Bankın valyuta aktivlərinin idarə edilməsində məqbul limitlərin müəyyən edilməsində
məsuliyyətlidir.
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Risklərin idarə edilməsi şöbəsi. Bazar əməliyyatları departamentinin Risklərin idarə edilməsi şöbəsi “Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
valyuta aktivlərinin idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri” və “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin
idarə edilməsi üzrə Əməliyyat İnvestisiya Strategiyası”na uyğun olaraq valyuta aktivlərinin idarə edilməsində qəbul olunmuş
limitlərə daimi nəzarəti həyata keçirir.
Daxili audit. Daxili Audit hər il Bankda risklərin idarə olunması proseslərinin audit yoxlamasını apararaq, həm prosedurların
münasibliyini, həm də Bankın prosedurlara riayət etməsini yoxlayır. Daxili Audit bütün qiymətləndirmələrin nəticələrini
rəhbərliklə müzakirə edir və nəticə və tövsiyələr haqqında Bankın Sədrinə hesabat verir.
Risklərin qiymətləndirilməsi və hesabatlıq sistemləri. Əməliyyatların strukturundan asılı olaraq Bankda risklərin idarə
olunması mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş metodlarla aparılır. Maliyyə riskinin idarə olunması mərkəzləşdirilmiş
qaydada aparılır, əməliyyat riskinin idarə olunması isə mərkəzləşdirilməyib.
Əməliyyatlar İdarə Heyətinin üzvləri arasında nəzarət prinsipinə əsaslanaraq bölüşdürülür. Hər bir heyət üzvü özünün
məsuliyyət daşıdığı sektorda əməliyyatlara nəzarət etməlidir.
Risklərin idarə olunması müxtəlif departamentlər tərəfindən həyata keçirilir. Bundan əlavə, Bankda əməliyyatları və nəzarəti
həyata keçirmək üçün xüsusi komitə və komissiyalar da fəaliyyət göstərir, məsələn İnvestisiya Komitəsi, Kredit Komitəsi və
Bankın rəsmi məzənnələrinin müəyyən edilməsi üzrə Daimi Komissiya və sair.
Valyuta ehtiyatları üzrə risklər Bankın risklərinin mühüm hissəsini təşkil edir. Bu risklərin idarə olunması üzrə səlahiyyətlərin
bölgüsü, prosedurlar və hesabatlılıq “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi
Qaydaları”nda müəyyən olunmuşdur. İdarə olunan risklər üzrə məqbul limitlər “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin
idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə
Əməliyyat İnvestisiya Strategiyası” və xarici menecerlər tərəfindən vəsaitlərin idarə edilməsi üzrə “İnvestisiya qaydaları”nda
öz əksini tapır. Qaydalara uyğun olaraq məqbul limitlər İnvestisiya Komitəsi tərəfindən müəyyən edilərək, İdarə Heyəti
tərəfindən təsdiq olunur. Risklərə daimi nəzarət Bazar əməliyyatları departamentinin Risklərin idarə edilməsi şöbəsi və
Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar Departamentinin Maliyyə bazarlarında əməliyyatlar şöbəsi tərəfindən aparılır.
Əməliyyat risklərinin idarə olunması İdarə Heyəti və Daxili audit departamenti tərəfindən aparılır. İdarə Heyəti əməliyyat
riskinin məhdudlaşdırılması məqsədilə əməliyyat prosedur və qaydalarını təsdiq edir. Daxili audit departamenti mütəmadi
olaraq əməliyyat prosedurlarının icra olunmasına nəzarət edir və İdarə Heyətinə hesabat verir.
Həddindən artıq risk təmərküzləşməsi. Təmərküzləşmə - qarşı tərəflər oxşar fəaliyyət ilə məşğul olduqda, eyni coğrafi
regionda fəaliyyət göstərdikdə və ya onların müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətini iqtisadi, siyasi və
yaxud digər şərtlərdəki dəyişikliklərin təsirinə eyni dərəcədə məruz qoyacaq analoji iqtisadi xüsusiyyətlər olduqda yaranır.
Təmərküzləşmə riski Bankın müəyyən iqtisadi sektor və ya coğrafi mövqeyə təsir göstərən hadisələrə nisbi həssaslığını
göstərir.
Həddindən artıq risk təmərküzləşməsinə məruz qalmamaq üçün Bankın siyasət və prosedurlarında müxtəlif xüsusiyyətlərə
malik olan portfellərin idarə edilməsi üzrə təlimatlar öz əksini tapır. Qanunun tələblərinə əsasən funksiyalarını yerinə
yetirərkən kredit portfeli üzrə Bankın məruz qaldığı risk təmərküzləşməsi yüksək ola bilər.
Kredit riski. Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər tərəfə maliyyə
zərəri vurduqda, Bank kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tərəflərlə həyata keçirdiyi kredit və digər
əməliyyatlar nəticəsində ortaya çıxır ki, bu da maliyyə aktivlərinin yaranmasına, o cümlədən borcalanın və ya qarşı tərəfin
müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə gətirib çıxarır. Kredit riski investisiya aktivlərinin lazımi qaydada
seçilməsi, investisiya aktivlərinin kredit keyfiyyəti və hər bir investisiya aktivi üzrə investisiya məbləğinə limitlərin müəyyən
edilməsi vasitəsilə idarə olunur və nəzarət edilir.
Bank məruz qaldığı kredit riskinə bir borcalan və ya borcalanlar qrupu, eləcə də coğrafi və ya fəaliyyət seqmentləri üzrə
limitlər müəyyən etməklə nəzarət edir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, borcalan və sənaye sahələri üzrə limitləri müntəzəm
olaraq İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir. Bu cür risklərə gündəlik nəzarət olunur və onlar mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilir.
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Bankın investisiya qaydalarına əsasən Bank valyuta aktivlərinin idarə edilməsində yalnız qısamüddətli reytinqi A-1+-dan
(Standart&Poor’s), F-1-dən (Fitch) və yaxud P-1-dən (Moody’s), uzunmüddətli kredit reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s,
Fitch) və yaxud Aa3-dan (Moody’s) aşağı olmayan investisiya vasitələri istifadə oluna bilər. Eyni zamanda, bir kommersiya
bankına investisiyalaşdırılmış maksimal məbləğ 100 mln. ABŞ dolları ekvivalentində müəyyən olunmuşdur. İnvestisiya
alətinin müddətindən asılı olaraq, 1 ayadək müddəti olan investisiya alətləri üçün minimal kredit reytinqi A+ (Standart&Poor’s,
Fitch), 1 aydan 6 ayadək olan depozitlər üçün AA- (Standart&Poor’s, Fitch), 6 aydan yuxarı müddəti olan depozitlər üçün
AA+ (Standart&Poor’s, Fitch) kimi müəyyənləşdirilmişdir. Agentliklər tərəfindən bir aktivə müxtəlif kredit reytinqi təyin
edildiyi halda aktivə təyin edilən minimal tələbi ödəyən reytinq əsas götürülmüşdür.
Bank kredit reytinqi sistemi əsasında kreditlərin təsnifləşdirilməsini həyata keçirir. Bu, kreditalanların krediti ödəmək
qabiliyyətlərində mümkün dəyişikliklərin tez müəyyən edilməsini təmin edir. Kredit təsnifləşdirilməsi Banka məruz qaldığı
risklər nəticəsində potensial zərəri qiymətləndirmək və lazımi tədbirləri görmək imkanını yaradır.
Bank hesabları
Bankın müxbir hesabları ölkə reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan
ölkələrin mərkəzi banklarında, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankında və reytinqi AA- -dan (Standard&Poor’s, Fitch) və
yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan kommersiya banklarında açıla bilər.
Depozitar xidmətlər
Bankın xarici qiymətli kağızlar üçün depozitarisi ölkə reytinqi AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud Aa3-dən
(Moody’s) aşağı olmayan ölkələrin mərkəzi bankları, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı və AA- -dan (Standart&Poor’s, Fitch)
və yaxud Aa3-dən (Moody’s) aşağı olmayan reytinqli kommersiya bankları ola bilər.
Maliyyə bazarlarında qarşı tərəflər
Bankın xarici maliyyə bazarlarında qarşı tərəfləri yalnız kredit reytinqi A+ -dan (Standart & Poor`s, Fitch) və A1-dən
(Moody`s) aşağı olmayan maliyyə institutları ola bilər.
Törəmə maliyyə alətləri
Törəmə maliyyə alətlərindən irəli gələn kredit riski hər zaman maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş müsbət
ədalətli dəyərlərlə məhdudlaşır.
Bankın balans üzrə məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi, adətən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda maliyyə
aktivlərinin balans dəyərində əks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi
imkanı böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Kredit riski girov təminatı və kreditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 7, 8, 9, 10 və
11 saylı Qeydlərdə göstərilən digər tədbirlər vasitəsilə azaldılır.
Kredit riskinin monitorinqi məqsədləri üçün Bazar Əməliyyatları Departamentinin işçiləri müştərinin fəaliyyətinin və maliyyə
göstəricilərinin ətraflı təhlili əsasında müntəzəm olaraq hesabatlar hazırlayırlar. Ödəmə qabiliyyəti aşağı olan müştərilər ilə
bağlı əhəmiyyətli risklər haqqında məlumat İdarə Heyətinin nəzərinə çatdırılır və onun tərəfindən təhlil edilir.
Bankın Bazar Əməliyyatları Departamenti kredit qalıqlarının ödəmə müddətləri üzrə təhlil aparır və vaxtı keçmiş kreditlərə
xüsusi nəzarət edir. Bununla əlaqədar olaraq, rəhbərlik 7, 9, 10 və 11 saylı Qeydlərdə göstərildiyi kimi kreditlərin ödəmə
müddətləri və kredit riski haqqında məlumatları təqdim edir.
Rezident banklara verilmiş kreditlər aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilir:
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
- Hökumət zəmanəti ilə verilmiş kreditlər
Bank ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarını aşağıdakı qaydada təsnifləşdirmişdir:
Yüksək reytinqli – bura dövr ərzində kredit şərtlərində heç bir dəyişiklik olmayan, ödəniş müddətində gecikmə olmayan
dövlət qiymətli kağızları aid edilir.
Qeyri-standart reytinqli - bura dövr ərzində kredit şərtlərinə dəyişiklik edilən, əsas və faiz borclarında gecikmələr olmayan
dövlət qiymətli kağızları aid edilir.
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Bankın kredit siyasətinə uyğun olaraq kredit portfeli daxilində reytinqlər dəqiq və ardıcıl şəkildə tətbiq edilir. Müvafiq risk
reytinqləri müntəzəm qaydada qiymətləndirilir və yenidən baxılır.
Bazar riski. Bank bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan (a) valyuta və (b) faiz dərəcəsi üzrə açıq mövqelər
ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. Rəhbərlik qəbul edilə bilən risklərin səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu
limitlərə hər gün nəzarət edir. Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan istifadə edilməsi bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin
baş verdiyi halda, müəyyən edilmiş limitlərdən artıq zərərlərin yaranmasının qarşısını almır.
Valyuta riski. Xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin baza valyutasında
dəyərinin dəyişməsi riskidir. Bankın aktivlərinin dəyəri aktivlərin valyuta strukturundan asılı olaraq əsas xarici valyutaların
məzənnələrinin dəyişməsi riskinə məruz qalır.
Bankın valyuta aktivləri əsasən ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə saxlanılır. Valyuta aktivlərinin valyuta kompozisiyası
Bankın İdarə Heyətinin 4 mart 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Bankının valyuta
aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əsas İstiqamətlər” ilə müəyyən olunmuşdur. Bu sənəd Bankda valyuta riskinin idarə edilməsinə
görə cavabdeh olan bazar əməliyyatları departamenti üçün əsas kimi istifadə edilir. Bundan əlavə, həmin departament İdarə
Heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş əsasnaməsinə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.
Valyuta riski valyuta səbətinin diversifikasiyası və aşağıdakı parametrlərin müəyyən edilməsi ilə idarə olunur:
● idarə olunan valyutalar;
● idarə olunan hər bir valyutanın cəmi valyuta aktivlərinin tərkibində maksimal payı (baza valyutası üçün minimal
məbləğ).
31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi təhlili aşağıdakı
cәdvәldә əks olunur:
AZN ABŞ dolları

Avro

Funt
sterlinq

XBH Digər

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

-

-

-

2,080,159
163,962
221,095
1,832

1,176,207
197,521
-

230,746
-

Cəmi maliyyə aktivləri

2,467,317

5,754,600 2,089,027 542,367 185,029

269

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 7,658,486
Kredit təşkilatları qarşısında
653,642
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
2,389,071
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
4,674
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
50,185
Beynəlxalq maliyyə institutları
153
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
659
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri
504
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Törəmə maliyyə alətləri
Xalis balans mövqeyi

10,757,374
(8,290,057)

4,380,872 1,858,281 442,981

Cəmi

-

101

6,682,504

- 185,029

-

185,029

-

1,506,339
2,080,159
361,483
221,095
1,832

99,386
-

-

101 11,038,441

-

-

-

-

-

7,658,486

183,155

26,413

4,487

-

-

867,697

109,034

347

4,671

-

101

2,503,224

3
-

1
-

-

-

-

4,678
50,185

3,616

-

-

-

-

3,769

-

-

- 207,514

-

208,173

25

1,199

77

1,805

-

-

295,833
27,960
9,158 207,514 178 11,298,017
1,788
62,168
(45,470) (7,019)
- (7,891)
5,520,935 2,015,597 526,190 (22,485) (7,968) (257,788)
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Yuxarıda göstərilən törəmə maliyyə alətləri monetar maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləridir, lakin Bankın ümumi riskini əks
etdirmək məqsədilə ayrıca təqdim edilir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi təhlil aşağıdakı
cәdvәldә əks olunur:
AZN

ABŞ
dollar

Avro

Funt
sterlinq

XBH

Digər

Cəmi

101 2,567,416 1,146,646

49,184

-

108

3,763,455

- 189,638

-

189,638

-

4,851
-

754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
5,727

356,528 189,638

4,959

7,888,823

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

-

-

-

1,912,718
193,162
216,472
2,934

501,539
397,468
2,785

179,234
217,215
8

Cəmi maliyyə aktivləri

2,325,387 3,469,208 1,543,103

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
Törəmə maliyyə alətləri
Xalis balans mövqeyi

69,083
238,261
-

5,793,219

-

-

-

-

-

5,793,219

609,125

112,596

11,184

-

-

-

732,905

932,147

313,407

7,400

1,149

-

109

1,254,212

2,400
34,193

3
-

1
-

-

-

-

2,404
34,193

73

4,044

-

-

-

-

4,117

656

-

-

- 225,792

-

226,448

139

3,619

222

-

-

-

3,980

7,371,952

433,669

18,807

1,149 225,792

109

8,051,478

-

69,090

(55,540)

- (4,355)

(1,320)

(5,046,565) 3,104,629 1,468,756

(10,515)

344,864 (36,154)

495

(163,975)

Törəmə maliyyə alətləri üzrə məbləğlər Bankın qarşı tərəfin mövqeyinin əvəzləşdirilməsindən və ödənilməsindən əvvəl
almaq (mənfi məbləğ) və ya satmaq (mənfi məbləğ) barədə razılıq əldə etdiyi müvafiq valyutanın hesabat dövrünün sonuna
ədalətli dəyərini əks etdirir. Valyutalar üzrə ümumi məbləğlər 30 saylı Qeyddə göstərilir. Xalis ümumi məbləğ valyuta törəmə
maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirir. Yuxarıdakı cədvələ yalnız pul aktivləri və öhdəlikləri daxildir.
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Bütün digər dəyişənlərin sabit qalması şərtilə, hesabat dövrünün sonuna Bankın funksional valyutasına tətbiq edilən valyuta
məzənnələrindəki mümkün dəyişikliklər nəticəsində mənfəət/zərər və kapitalda dəyişikliklər aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Məzənnədə 1% artım
Məzənnədə 5% artım
Məzənnədə 10% artım
Məzənnədə 1% azalma
Məzənnədə 5% azalma
Məzənnədə 10% azalma
Min Azərbaycan Manatı ilə
Məzənnədə 1% artım
Məzənnədə 5% artım
Məzənnədə 10% artım
Məzənnədə 1% azalma
Məzənnədə 5% azalma
Məzənnədə 10% azalma

ABŞ dollar

Avro

2011
Funt sterlinq

XBH

Digər

55,209
276,047
552,094
(55,209)
(276,047)
(552,094)

20,156
100,780
201,560
(20,156)
(100,780)
(201,560)

5,262
26,310
52,619
(5,262)
(26,310)
(52,619)

(225)
(1,124)
(2,249)
225
1,124
2,249

(80)
(398)
(797)
80
398
797

ABŞ dolları

Avro

2010
Funt sterlinq

XBH

Digər

31,046
155,231
310,463
(31,046)
(155,231)
(310,463)

14,688
73,438
146,876
(14,688)
(73,438)
(146,876)

3,449
17,243
34,486
(3,449)
(17,243)
(34,486)

(362)
(1,808)
(3,615)
362
1,808
3,615

5
25
50
(5)
(25)
(50)

Risk yalnız Bankın əməliyyat valyutasından fərqli valyutalarda ifadə olunan pul qalıqları üçün hesablanmışdır.
Faiz dərəcəsi riski. Bank bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri
ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən
dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya zərərin yaranmasına səbəb ola bilər. Faiz dərəcəsi
riskinin idarə edilməsində əsas məqsəd investisiya qaydalarına uyğun olaraq qəbul edilə bilən risk limitlərini ötməmək şərtilə,
investisiya üzrə sabit gəlirliliyin təmin edilməsindən ibarətdir. Rəhbərlik faiz dərəcələrinin dəyişməsinin qəbul edilə bilən
səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir.
Aşağıdakı cədvəldə Bankın məruz qaldığı faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil əks olunur. Aşağıdakı cədvəldə Bankın cəmi
maliyyə aktiv və öhdəlikləri müqavilə üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (bunlardan
hansı daha tez olarsa) təsnifləşdirilir.
Min Azərbaycan Manatı ilə
31 dekabr 2011-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
31 dekabr 2011-ci il tarixinə
xalis həssaslıq çatışmazlığı
31 dekabr 2010-cu il
Cəmi maliyyə aktivləri
Cəmi maliyyə öhdəlikləri
31 dekabr 2010-cu il tarixinə
xalis həssaslıq çatışmazlığı

Tələb
edilənədək və 1
aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1 ildən
çox

Faizsiz

Cəmi

5,931,133 2,331,662
52,119
4,522

283,819
5,138

2,389,567
200,348

104,393
11,036,235

11,040,574
11,298,362

5,879,014 2,327,140

278,681

2,189,219

(10,931,842)

(257,788)

3,463,846 2,023,053
33,883
4,145

215,651
6,263

2,076,410
220,467

109,980
7,788,157

7,888,940
8,052,915

3,429,963 2,018,908

209,388

1,855,943

(7,678,177)

(163,975)

Bankın bütün borc alətləri üzrə faiz dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır (2010-cu il: bütün borc alətləri üzrə faiz
dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır).
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Bank öz maliyyə alətləri üzrə faiz dərəcələrinə nəzarət edir. Bankın yüksək rəhbərliyi tərəfindən təhlil edilmiş hesabatlara
əsaslanan müvafiq hesabat tarixinə olan faiz dərəcələri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: Qiymətli kağızlar üzrə faiz dərəcələri
hesabat tarixinə bazar qiymətlərinə əsasən ödəniş müddətinə qədər olan gəlirliyi əks etdirir:

İllik %
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri:
- İşçilərə verilmiş kreditlər
Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında
öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər

31/12/2011
Avro
Funt
sterlinq

AZN

ABŞ
dolları

XBH

Digər

3.90
0.95
2.00

0.21
1.12
0.17
-

0.19
2.96
-

-

0.40
-

4.16
-

11.00

-

-

-

-

-

2.89

-

-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.50

-

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən “-“ işarəsi Bankın müvafiq valyutada aktiv və öhdəliklərə malik olmadığını bildirir.
İllik %
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri:
- İşçilərə verilmiş kreditlər
Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar
üzrə öhdəliklər

31/12/2010
Avro
Funt
sterlinq

AZN

ABŞ
dolları

2.50
0.95
2.00

0.21
0.52
0.79
-

0.19
1.29
0.6
-

11.00

-

1.80
-
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XBH

Digər

1.15
0.58
-

0.29
-

2.90
-

-

-

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

-

0.50

-
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Coğrafi risk təmərküzləşməsi. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təmərküzləşmə
təhlili aşağıda göstərilir:
Azərbaycan

İƏİT-yə üzv olan
ölkələr

Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

100,928
2,080,159
163,962
221,095
1,921

6,581,576
185,029
1,506,339
197,521
2,044

6,682,504
185,029
1,506,339
2,080,159
361,483
221,095
3,965

Cəmi maliyyə aktivləri

2,568,065

8,472,509

11,040,574

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri

7,658,486
867,697
2,503,224
4,678
50,185
581

3,769
208,173
1,569

7,658,486
867,697
2,503,224
4,678
50,185
3,769
208,173
2,150

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

11,084,851

213,511

11,298,362

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi

(8,516,786)

8,258,998

(257,788)

Min Azərbaycan Manatı ilə

Aktivlər və öhdəliklər qarşı tərəfin fəaliyyət göstərdiyi ölkə üzrə təsnifləşdirilmişdir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təmərküzləşmə təhlili aşağıda göstərilir:
Azərbaycan

İƏİT-yə üzv olan
ölkələr

Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

105,849
1,912,718
193,162
216,472
2,942

3,657,606
189,638
754,707
852,944
2,902

3,763,455
189,638
754,707
1,912,718
1,046,106
216,472
5,844

Cəmi maliyyə aktivləri

2,431,143

5,457,797

7,888,940

Min Azərbaycan Manatı ilə
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Azərbaycan

İƏİT-yə üzv olan
ölkələr

Cəmi

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Sair maliyyə öhdəlikləri

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
361

4,117
226,448
5,056

5,793,219
732,905
1,254,212
2,404
34,193
4,117
226,448
5,417

Cəmi maliyyə öhdəlikləri

7,817,294

235,621

8,052,915

(5,386,151)

5,222,176

(163,975)

Min Azərbaycan Manatı ilə

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi

Likvidlik riski. Likvidlik riski adi və ya fövqəladə şəraitdə ödəniş tarixi çatanda Bankın ödənişlə bağlı öhdəliklərini yerinə
yetirə bilməməsi riskidir. Bank tərəfindən likvidlik riskinin idarə olunması hər bir şəraitdə Bankın öhdəliklərini ödəmək üçün
likvidliyin lazımi səviyyədə saxlanılmasına əsaslanır.
Pul siyasətinin həyata keçirilməsi və ölkədaxili maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi kimi Bankın prioritet məqsədlərinə
nail olmaq üçün vaxtında müdaxilə etmək məqsədilə Bank valyuta aktivlərindən likvid əməliyyat tranşı formalaşdırıb.
Bankın likvid əməliyyat valyuta aktivləri aşağıdakı mənbələr üzrə valyuta tələbatını qarşılamaq üçün kifayət edir: valyuta
müdaxilələri, üç aylıq idxal həcmində xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi, ölkənin qısa-müddətli xarici borcu. Likvidlik
riskinin idarə edilməsi likvid aktivlərinin müəyyən edilməsi və investisiya müddətində valyuta aktivlərini minimal likvidlik
limitlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
31 dekabr 2011-ci il tarixinə öhdəliklərin müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə
göstərilir. Cədvəldə göstərilən məbləğlər diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. Maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabatda əks etdirilən məbləğ diskont edilmiş pul vəsaitlərinə əsaslandığına görə onlar diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin
hərəkətindən fərqlənir. Törəmə maliyyə alətləri müqavilə üzrə ödəniləcək və ya alınacaq məbləğlərə daxildir (Bankın ödəniş
müddətinə qədər törəmələr üzrə mövqeyini bağlamağı planlaşdırdığı hallar istisna olmaqla). Bu halda törəmələr gözlənilən
pul vəsaitlərinin hərəkəti əsasında daxil edilir.
Aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə ödəniş müddətləri əsasında balans dəyəri üzrə əks etdirilmiş qeyri-törəmə maliyyə
aktivlərinin ödəniş müddətləri üzrə təhlil göstərilir (maliyyə öhdəlikləri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı zərurət
yarandığı təqdirdə asanlıqla realizasiya edilə bilən aktivlər istisna olmaqla). Belə maliyyə aktivləri gözlənilən satış tarixi
əsasında ödəniş müddəti üzrə təhlilə daxil edilir. Dəyərsizləşmiş kreditlər (dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla və gözlənilən
pul vəsaitlərinin axınına əsasən) balans dəyəri üzrə cədvələ daxil edilir. Törəmələr müqavilədə nəzərdə tutulan ödəniş
müddətləri əsasında göstərilir.
Ödəniləcək məbləğ sabit olmadıqda, cədvəldə göstərilən məbləğlər hesabat dövrünün sonuna mövcud olan şərtlərə əsasən
müəyyən edilir. Valyuta ödənişləri hesabat dövrünün sonuna mövcud olan spot məzənnəsindən istifadə etməklə çevrilir.
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək və 1
aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il 5 ildən çox
ərzində

Cəmi

4,390,908 2,291,596

-

-

-

6,682,504

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri

-

57

-

-

184,972

185,029

1,506,339
133,231
-

41,006
-

86,384
197,521
-

900,929
40,004
-

918,609
123,958
221,095

1,506,339
2,080,159
361,483
221,095

79,767
(77,634)
1,832

-

-

-

-

79,767
(77,634)
1,832

Cəmi

6,034,443 2,332,659

283,905

940,933

Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri

1,448,634 11,040,574

7,658,486
867,697
2,503,224
4,678
50,335

-

-

-

-

7,658,486
867,697
2,503,224
4,678
50,335

283

196

196

2,023

1,286

3,984

1,651

4,338

4,954

11,713

185,924

208,580

(8,786)
8,987
788

(17,123)
17,268
145

872

-

-

(25,909)
26,255
1,805

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər

11,087,343

4,824

6,022

13,736

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı

(5,052,900) 2,327,835

277,883

927,197
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Tələb
edilənədək və 1
aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

2,572,949

1,190,506

-

-

- 3,763,455

189,638

-

-

-

-

754,707
17,947
34,448
-

178,474
654,062
-

23,532
192,047
-

282,250
40,004
-

22,996
(22,879)
4,020

11

72

281

3,573,826

2,023,053

215,651

322,535

1,753,875 7,888,940

5,793,219
731,316
1,254,212
2,404
34,218

-

1,589
-

-

- 5,793,219
- 732,905
- 1,254,212
2,404
34,218

309

-

207

1,542

2,204

4,262

226,542

470

564

4,511

-

232,087

(71,010)
72,344
3,980

(20,491)
20,594
-

-

-

-

(91,501)
92,938
3,980

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər

8,047,534

573

2,360

6,053

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı

(4,473,708)

2,022,480

213,291

316,482

Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri
Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri

1-5 il 5 ildən çox
ərzində

Cəmi

189,638

- 754,707
1,410,515 1,912,718
125,545 1,046,106
216,472 216,472
1,343

22,996
(22,879)
5,727

2,204 8,058,724

1,751,671

(169,784)

Bank likvidliyin idarə edilməsi üçün yuxarıda göstərilən diskontlaşdırmanı nəzərə almadan öhdəliklərin ödəmə müddətləri
üzrə yuxarıda göstərilən təhlilindən istifadə etmir. Bunun əvəzində, Bank aşağıda göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə
müddətlərinə və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir:
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə alətlərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə

Tələb
edilənədək və 1
aydan az

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
Investisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri

1,506,339
133,231
-

Cəmi

6,034,443

Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri

1-6 ay 6-12 ay
ərzində ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən
çox

Cəmi

4,390,908

2,291,596

-

-

-

6,682,504

-

57

-

-

184,972

185,029

41,006 86,384
- 197,521
-

900,929
40,004
-

918,609
123,958
221,095

1,506,339
2,080,159
361,483
221,095

-

-

79,767
(77,634)
1,832

79,767
(77,634)
1,832

-

-

2,332,659 283,905

940,933 1,448,634 11,040,574

7,658,486
867,697

-

-

-

-

7,658,486
867,697

2,503,224

-

-

-

-

2,503,224

4,678
50,185

-

-

-

-

4,678
50,185

283

184

184

1,843

1,275

3,769

1,651

4,338

4,954

11,713

185,517

208,173

(8,786)
8,987
788

(17,123)
17,267
145

872

-

-

(25,909)
26,254
1,805

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər

11,087,193

4,811

6,010

13,556

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı

(5,052,750)

2,327,848 277,895

186,792 11,298,362

927,377 1,261,842

(257,788)

Rəhbərlik tərəfindən aparılan likvidlik təhlillərinə əsasən satıla bilən investisiya qiymətli kağızları “tələb edilənədək və 1
aydan az” kateqoriyasına daxil edilmişdir.
Rəhbərlik hesab edir ki, Bankın dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr, eləcə də kredit təşkilatları və hökumət idarələri
qarşısında bütün öhdəlikləri “tələb edilənədək” statusuna malik olmasına baxmayaraq, həmin öhdəliklərin xarakteri və
Bankın keçmiş təcrübəsi göstərir ki, belə öhdəliklərin tam şəkildə yerinə yetirilməsi qısa müddətdə tələb edilməyəcək və
buna görə də Bankın fəaliyyəti üçün uzunmüddətli və sabit maliyyə mənbəyi yaradır.
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31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə alətlərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:
Min Azərbaycan Manatı ilə
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
Investisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə aktivləri
Cəmi
Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və
sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları
qarşısında öhdəliklər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ
- ödəniləcək məbləğ
Sair maliyyə öhdəlikləri
Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi
potensial gələcək ödənişlər
Maliyyə alətləri üzrə likvidlik
çatışmazlığı

Tələb edilənədək
və 1 aydan az

1-6 ay
ərzində

6-12 ay
ərzində

1-5 il
ərzində

5 ildən
çox

Cəmi

2,572,949

1,190,506

-

-

- 3,763,455

189,638

-

-

-

-

754,707
17,947
34,448
-

178,474
654,062
-

23,532
192,047
-

282,250
40,004
-

22,996
(22,879)
4,020

11

72

281

3,573,826

2,023,053

215,651

322,535

1,753,875 7,888,940

5,793,219

-

-

-

- 5,793,219

731,316

-

1,589

-

-

1,254,212

-

-

-

- 1,254,212

2,404
34,193

-

-

-

-

2,404
34,193

305

-

188

1,506

2,118

4,117

974

4,145

4,486

27,976

188,867

226,448

(71,010)
72,344
3,980

(20,491)
20,594
-

-

-

-

(91,501)
92,938
3,980

7,821,937

4,248

6,263

29,482

(4,248,111)

2,018,805

209,388

293,053

189,638

- 754,707
1,410,515 1,912,718
125,545 1,046,106
216,472 216,472
1,343

22,996
(22,879)
5,727

732,905

190,985 8,052,915
1,562,890

(163,975)

28. Kapitalın İdarə Edilməsi
Bankın kapitalı onun bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin qalan hissəsidir.
Kapitalın idarə olunmasında məqsəd Bankın iqtisadi müstəqilliyinin və fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin təmin edilməsi
üçün kapitalın müvafiq səviyyədə saxlanılmasından ibarətdir. Bank, idarə olunan məcmu kapitalın maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabatda göstərilən kapital olduğunu hesab edir.
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (“Qanun”) nəzərdə tutulan
nizamnamə kapitalı və minimal kapital ehtiyatları istisna olmaqla, mərkəzi bank kimi Bank üçün kənar qurumların tələbləri
mövcud deyil.
22 saylı Qeyddə göstərildiyi kimi, 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min AZN təşkil etmişdir
(31 dekabr 2010-cu il: 10,000 min AZN).
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Qanunun 10.3 maddəsinə uyğun olaraq kapital ehtiyatları Bank tərəfindən tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15 faizi
miqdarında müəyyən edilir və hesabat ilinin mənfəətindən ayırmalar hesabına formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan manatının
məzənnəsinin və qızılın dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar hesabat ili ərzində Bankın xarici valyutada və qızılda olan aktiv və
öhdəliklərinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan fərq məcmu gəlir haqqında hesabatda əks olunur və bu fərq
kapital ehtiyatları üzrə normativin hesablanması zamanı nəzərə alınmır. Kapital ehtiyatları formalaşdıqdan sonra Bankın
reallaşdırılmış mənfəətinin sərbəst qalığı Dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.
31 dekabr 2010-cu il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam formalaşmadığından,
2011-ci il ərzində dövlət büdcəsinə köçürmələr edilməmişdir. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla
nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam formalaşmadığından, dövlət büdcəsinə köçürmələr üzrə hər hansı öhdəlik qeydə
alınmamışdır.
29. Şərti Öhdəliklər
Məhkəmə prosedurları. Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində Banka qarşı irəli sürülə biləcək iddialarla əlaqədar, Bank
rəhbərliyi öz təxminlərinə və daxili peşəkarların məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli
zərər baş verməyəcəkdir və müvafiq olaraq hazırkı maliyyə hesabatlarında hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır.
Əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2011-ci və 2010-cu il tarixlərinə Bankın ləğv oluna bilməyən əməliyyat
lizinqi ilə bağlı əhəmiyyətli öhdəlikləri olmamışdır.

30. Törəmə Maliyyə Alətləri
31/12/2011

Min Azərbaycan Manatı ilə

Valyuta forvardları: hesabat dövrünün sonuna
ədalətli dəyər
- Hesablaşma zamanı alınacaq ABŞ dolları (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək ABŞ dolları (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq Avro (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Avro (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq Funt sterlinq (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Funt sterlinq (-)
- Hesablaşma zamanı alınacaq digər valyutalar (+)
- Hesablaşma zamanı ödəniləcək digər valyutalar (-)
Valyuta forvard müqavilələrinin xalis ədalətli
dəyəri

31/12/2010

Müsbət
Mənfi
Müsbət
ədalətli
ədalətli
ədalətli
Qeyd
dəyərlə
dəyərlə
dəyərlə
göstərilən
göstərilən
göstərilən
müqavilələr müqavilələr müqavilələr

Mənfi
ədalətli
dəyərlə
göstərilən
müqavilələr

31

13, 21

119

62,390
(17,233)
11,032
(49,796)
3,552
(7,163)
2,793
(3,442)

21,545
(4,534)
4,364
(11,070)
(3,408)
(7,242)

503
(22,379)
17,135
2,778
(500)
2,580
-

91,234
(268)
(72,675)
267
(13,060)
(6,935)

2,133

(345)
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Xarici valyutada olan törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar adətən birjadankənar bazarda standart müqavilələrə əsasən
peşəkar iştirakçılar ilə həyata keçirilir. Törəmə maliyyə alətləri bazar faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi və
bu alətlər ilə bağlı digər dəyişkən amillər nəticəsində potensial əlverişli (aktivlər) və ya əlverişsiz (öhdəliklər) şərtlərə malik
olur. Törəmə maliyyə alətlərinin ümumi ədalətli dəyəri vaxtaşırı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər.
31. Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri
(a) Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri.
Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri aşağıda göstərilir:
31/12/2011
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

Min Azərbaycan Manatı ilə
MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- Nağd pul
- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Rezident banklara verilmiş kreditlər
- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
İnvestisiya qiymətli kağızları
- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
- İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- BMT Nordic Investment Bank
- Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
- Fransa Dövlət Agentliyi SFE
- İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri
- Satılmış investisiyalar üzrə alınacaq məbləğlər
- İşçilərə verilmiş kreditlər
- Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış
avanslar
- Sair debitorlar
CƏMİ amortizasiya edilmiş DƏYƏRlƏ
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
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31/12/2010
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

100,928
6,581,576
185,029

100,928
6,581,576
185,029

105,849
3,657,606
189,638

105,849
3,657,606
189,638

1,530,817
549,342
-

1,530,817
549,342
-

1,362,003
531,905
18,810

1,362,003
531,905
18,810

123,958
197,521
221,095

108,987
197,521
221,095

129,998
119,699
238,260
137,077
119,778
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740
216,472

113,811
119,699
238,260
137,077
119,778
61,569
52,727
41,041
27,412
24,153
20,488
10,740
216,472

1,601

1,601

2,785
1,713

2,785
1,713

154

154

228

228

77

77

1,001

1,001

9,492,098

9,477,127

7,070,952

7,054,765

Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

Min Azərbaycan Manatı ilə
malİyyə öhdəlİklərİ
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər
- Cari hesablar
- Məcburi ehtiyatlar
- REPO əməliyyatları
- Bloklaşdırılmış hesablar
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər
- AR Mərkəzi Xəzinədarlığına ödəniləcək məbləğlər
- AR Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər
- Digər tələb olunanadək depozitlər
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər
- İctimai təşkilatlar
- Digər maliyyə institutları
- Sair
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
- Qısamüddətli notlar
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc
vəsaitləri
- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər
BVF qarşısında öhdəliklər
- BVF-nin cari hesabları
- BVF-dən alınmış kreditlər
- XBH paylaması
Sair maliyyə öhdəlikləri
- Xarici valyutanın alınması üçün avanslar
- Alınmış investisiya qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək məbləğlər
- Ödənilməkdə olan məbləğlər
CƏMİ amortizasiya edilmiş DƏYƏRlƏ QEYDƏ
ALINAN MALİYYƏ öhdəlikləri
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31/12/2011
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

31/12/2010
Balans
Ədalətli
dəyəri
dəyər

7,658,486

7,658,486

5,793,219

5,793,219

725,701
100,726
40,934
336

725,701
100,726
40,934
336

704,681
20,860
5,775
1,589

704,681
20,860
5,775
1,589

2,360,519
133,919
8,786

2,360,519
133,919
8,786

1,140,700
71,056
42,456

1,140,700
71,056
42,456

4,473
186
19

4,473
186
19

1,347
250
807

1,347
250
807

50,185

50,185

34,193

34,193

3,591

3,591

4,019

4,019

178

178

98

98

659
22,598
184,916

659
22,598
184,916

656
37,792
188,000

656
37,792
188,000

636
588
581

636
588
581

222
3,619
139

222
3,619
139

11,298,017

11,298,017

8,051,478

8,051,478
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(b) Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası
üzrə təhlili.
Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətləri üzrə ədalətli dəyərin kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirildiyi
ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələri aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2011
Fəal bazar
Müşahidə edilən
qiyməti
bazar məlumat(Səviyyə 1)
larından istifadə
edən qiymətləndirmə üsulu
(Səviyyə 2)

31/12/2010
Fəal bazar
Müşahidə edilən
qiyməti
bazar məlumat(Səviyyə 1)
larından istifadə
edən qiymətləndirmə üsulu
(Səviyyə 2)

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ
Ticarət qiymətli kağızları
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları

1,506,339

-

754,707

-

40,004

-

63,164

-

-

2,133

-
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1,546,343

2,133

817,871
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Valyuta forvard müqavilələri
CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ
ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə kateqoriyalara bölmək üçün rəhbərlik peşəkar
mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb edən müşahidə edilə bilən
məlumatlardan istifadə edilərsə, bu qiymətləndirmə Səviyyə 3-ə aid edilir. İstifadə edilən ilkin məlumatların əhəmiyyətliliyi
ədalətli dəyərlə müqayisədə tam şəkildə qiymətləndirilir.
31/12/2011
31/12/2010
Müşahidə edilən bazar
Müşahidə edilən bazar
məlumatlarından istifadə məlumatlarından istifadə
edən qiymətləndirmə
edən qiymətləndirmə
üsulu (Səviyyə 2)
üsulu (Səviyyə 2)

Min Azərbaycan Manatı ilə

MALİYYƏ öhdəlİklərİ
- Valyuta forvard müqavilələri
CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ ALINAN
MALİYYƏ öhdəliklərİ
(c)

345

1,437

345

1,437

Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar.

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat zamanı maliyyə
alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq fəal bazar qiyməti ilə təsdiqlənir. Bazar qiymətləri
mövcud olmadıqda, Bank qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmişdir. Fəal bazar qiyməti olmayan dəyişkən faizli maliyyə
alətlərinin ədalətli dəyəri təxminən onların balans dəyərinə bərabərdir. Fəal bazar qiyməti olmayan sabit faizli maliyyə
alətlərinin ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə və ödəmə müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq
etməklə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. Qiymətləndirmə üsulundan istifadə etməklə
valyuta forvard müqavilələrinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik valyuta məzənnələrinin gözlənildiyi kimi
dəyişəcəyini fərz etmişdir və müqavilələrin icra edildiyi tarixlərə həmin məzənnələr qiymətləndirmə üsulu üçün əsas kimi
istifadə edilən məzənnələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyəcəkdir.
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İstifadə edilmiş diskont dərəcələri maliyyə alətinin valyutasından, ödəmə müddətindən və qarşı tərəfin kredit riskindən asılıdır:

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər
Ticarət qiymətli kağızları
- Agentlik notları
- ABŞ Xəzinədarlıq notları
- Dövlət istiqrazları

31/12/2011

31/12/2010

illik 0.09% - 0.24%

illik 0.11% - 0.35%

illik 0% -5.25%
illik 0.13% - 3.50%

0.51% - 4.50%
0% - 0.94%
illik 0% - 6.59%
illik 0.78% - 4.10%
-

illik 0.49% - 5.35%
illik 0.38% - 4.88%
3 aylıq LIBOR–0.05%,
illik 0.73% - 6.50%
3 aylıq LIBOR,
illik 2.00% - 5.00%
illik 0.73%
illik 2.25% - 9.00%
illik 0.36% - 5.25%
illik 5.50% - 6.50%

illik 3.00% - 5.50%
illik 2.00% - 5.69%
illik 2.00%
illik 0.40%

illik 3.00% - 4.00%
illik 2.00% - 4.00%
illik 2.00%
illik 0.22% - 0.40%

illik 0.15% - 2.00%
Illik 0.38% - 1.38%
illik 2.00%

illik 0.15% - 2.00%
illik 0% - 0.88%
illik 0% - 5.13%
illik 0.56% - 0.63%
illik 0.85%
illik 6.00%
illik 0.56%
illik 3.88%
illik 4.00%
illik 2.00%
illik 3.38%
illik 4.13%
illik 3.00% - 3.25%
illik 2.00%

illik 11.00%

illik 11.00%

illik 2.79% - 2.99%

illik 1.42% - 2.16%

illik 1.00%

illik 1.00%

illik 1.00%
illik 0.50%

illik 1.00%
illik 0.50%

0.50% - 6.75%

- Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar
- Regional nümayəndəlik notları
- Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları
- Korporativ istiqrazlar
- İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar
Rezident banklara verilmiş kreditlər
- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
İnvestisiya qiymətli kağızları
- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar
- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
- İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- BMT Nordic İnvestment Bank
- Almaniya Dövlət Agentliyi KWF
- Fransa Dövlət Agentliyi SFE
- İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri
- Almaniya Regional Dövləti Öhdəliyi
- Azərbaycan İpoteka Fondu
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri
- İşçilərə verilmiş kreditlər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc
vəsaitləri
- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər
BVF qarşısında öhdəliklər
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32. Maliyyə Alətlərinin Qiymətləndirmə Kateqoriyaları üzrə Təqdim Edilməsi
39 saylı MUBS “Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi” uyğun olaraq Qrup maliyyə aktivlərini aşağıdakı
kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) kreditlər və debitor borcları; (b) satıla bilən maliyyə aktivləri; (c) ödəniş tarixinədək
saxlanılan maliyyə aktivləri və (d) mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri (“MZƏD”).
“Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: (i)
ilkin uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər və (ii) satış üçün maliyyə aktivləri. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə
aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:
Satış üçün
maliyyə
aktivləri

Ödəniş
tarixinədək
saxlanılan
maliyyə
aktivləri

Cəmi

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər
və debitor
borcları

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər
İnvestisiya qiymətli kağızları
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair maliyyə aktivləri

6,682,504
185,029
2,080,159
163,962
221,095
1,832

1,506,339
2,133

197,521
-

6,682,504
185,029
1,506,339
2,080,159
361,483
221,095
3,965

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

9,334,581

1,508,472

197,521

11,040,574

31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının
üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər Satıla bilən
və debitor
maliyyə
borcları
aktivləri

Satış üçün
maliyyə
aktivləri

Ödəniş
tarixinədək
saxlanılan
maliyyə
aktivləri

Cəmi

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

3,763,455

-

-

-

3,763,455

189,638

-

-

-

189,638

-

-

754,707

-

754,707

1,912,718

-

-

-

1,912,718

İnvestisiya qiymətli kağızları

170,002

23,160

-

852,944

1,046,106

Dövlətin borc öhdəliyi

216,472

-

-

-

216,472

5,727

-

117

-

5,844

6,258,012

23,160

754,824

852,944

7,888,940

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar
Ticarət qiymətli kağızları
Rezident banklara verilmiş kreditlər

Sair maliyyə aktivləri
CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ

31 dekabr 2011-ci və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə törəmə maliyyə alətləri istisna olmaqla, Bankın bütün maliyyə öhdəlikləri
amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınmışdır. Törəmə maliyyə alətləri “mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks
etdirilən maliyyə alətləri” kimi təsnifləşdirilir.
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33. Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar
Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti altında olsun
və ya onlardan biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər
tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər ilə hər-hansı mümkün münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin
münasibətlərin mahiyyətinin onların hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur.
Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı,
əlaqəli tərəflər arasında aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli olmayan tərəflər arasında aparılan
əməliyyatlarla eyni olmaya bilər.
5 saylı Qeyddə açıqlandığı kimi, Bank yenidən işlənmiş 24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar” Standartını
vaxtından əvvəl qəbul etmişdir və dövlət müəssisələri ilə bağlı əhəmiyyətli olmayan qalıqlar və əməliyyatlara dair məlumatların
açıqlanmamasına icazə verən istisnanı tətbiq etmişdir.
“Digər əlaqəli tərəflərə” Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”) və Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) daxildir.
Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində nəzarətçisi kimi çıxış etsə də, AİF və maliyyələşdirilməsi Bank
tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların fəaliyyətlərindən əldə
edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. 4 saylı Qeydə baxın.
31 dekabr 2011-ci və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə əlaqəli tərəflərlə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar aşağıdakı kimidir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər və avanslar (müqavilə üzrə
illik faiz dərəcəsi: illik 3 - 11%)
Kreditlər və avansların
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar
İnvestisiya qiymətli kağızları
(müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi:
illik 0.15 – 2.00%)
İnvestisiya qiymətli kağızlarının
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar
Dövlətin borc öhdəliyi
Sair aktivlər
Kredit təşkilatları qarşısında
öhdəliklər (faizsiz)
Hökumət idarələri qarşısında
öhdəliklər (faizsiz)
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər
(müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi:
illik 0. 5%)
Beynəlxalq maliyyə institutlari
qarşısında öhdəliklər (müqavilə üzrə
illik faiz dərəcəsi: illik 1.0%)

31/12/2011
Azərbaycan Əsas idarə
hökuməti
heyəti
və dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Digər
əlaqəli
tərəflər

Azərbaycan
hökuməti
və dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

31/12/2010
Əsas idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

964,387

41

-

1,045,371

51

-

(1,619)

-

-

(1,619)

-

-

168,257

-

-

174,297

-

23,160

(4,295)

-

-

(4,295)

-

-

221,095
-

-

827

216,472
-

-

892

120,850

-

-

103,887

-

-

2,500,166

-

3,058

1,252,325

-

1,887

207,514

-

-

225,792

-

-

3,591

-

-

4,019

-

-
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Mərkəzi Bankın 2011-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı
2011-ci və 2010-cu illər üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər aşağıda göstərilir:
2011
Əsas
idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

Azərbaycan
hökuməti
və dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

32,533

2

-

İnvestisiya qiymətli kağızları üzrə
faiz gəlirləri

1,117

-

Dövlətin borc öhdəliyi üzrə faiz
gəlirləri

4,624

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə
ehtiyatlar

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər və avanslar üzrə faiz
gəlirləri

İnzibati və sair əməliyyat xərcləri

2010
Əsas
idarə
heyəti

Digər
əlaqəli
tərəflər

31,472

3

-

431

864

-

331

-

-

4,635

-

-

1,619

-

-

1,619

-

-

-

-

3,350

-

-

1,658

Azərbaycan
hökuməti
və dövlətin
nəzarəti
altında olan
müəssisələr

Rəhbərliyə ödənişlər haqqında məlumat aşağıda təqdim edilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Xərclər

2011

Hesablanmış
öhdəliklər

Xərclər

2010

Hesablanmış
öhdəliklər

Qısamüddətli ödənişlər:
- Əmək haqları

801

-

627

-

Cəmi

801

-

627

-

2011-ci il ərzində Azərbaycan Hökumətinin Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatları üzrə öhdəliklərlə bağlı 15,153 min
AZN (2010-cu il: 10,144 min AZN) məbləğində ödəniş edilmişdir.
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