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Ön söz 

2013-cü il son 10 ili əhatə edən möhtəşəm 
quruculuq və inkişaf dövrünü uğurla tamamlamışdır. 
dünyanın aparıcı ölkələri hələ də böhran qarşıdurması 
problemlərini həll etməyə çalışdığı bir vaxtda, 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişafını qorumuş, 
qeyri-neft sektoru iqtisadi artımın əsas amili olmuş, 
əhalinin rifah halı daha da yaxşılaşmışdır. Azərbaycan 
makroiqtisadi dayanıqlıq göstəricilərinə görə dünyada 
ilk onluqda yer almışdır. 

Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank bəyan etdiyi 
hədəflərin həyata keçirilməsini təmin etməklə 
makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasına, 
habelə iqtisadi artıma zəruri dəstək vermişdir. 
Mandatına uyğun olaraq Mərkəzi Bank öz siyasətini 
makroiqtisadi dayanıqlığın əsas göstəricilərdən biri 
olan inflyasiyanın aşağı səviyyədə saxlanılması, 
manatın məzənnəsinin sabitliyinin qorunması, bank-
maliyyə sektorunda stabilliyin təmin olunmasına 
yönəltmişdir. 

Mərkəzi Bank adekvat pul və məzənnə siyasəti 
həyata keçirərək özünün başlıca məqsədi olan qiymət 

sabitliyinə nail olmuşdur. İl ərzində valyuta bazarında 
tarazlıq qorunmuş və manatın məzənnəsinin sabitliyi 
təmin olunmuşdur. Bu həm faktiki inflyasiyanın, 
həm də inflyasiya gözləntilərinin stabil qalmasına 
imkan vermişdir. Hesabat ilində pul siyasətinin 
effektivliyinin artırılması üçün onun institusional 
əsaslarının inkişafı istiqamətində məqsədyönlü 
fəaliyyət davam etdirilmiş, empirik tədqiqatların və 
ekonometrik modellərin nəticələri tətbiq olunmuşdur. 

2013-cü ildə bank sektorunda dayanıqlı 
inkişaf prosesləri davam etmişdir. Bank sistemində 
risklərin artmasının qarşını almaq, bankların 
idarəetmə potensialının və maliyyə dayanıqlığının 
gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam 
etdirilmişdir. Bazel-III standartları nəzərə alınmaqla 
prudensial nəzarət çərçivəsi daha da təkmilləşdirilmiş, 
sektorun kapitalizasiyası prosesləri sürətlənmişdir. 

Görülmüş tədbirlər nəticəsində bank sistemində 
maliyyə sabitliyi qorunmuş, sektorun başlıca 
dayanıqlıq göstəriciləri beynəlxalq normaları 
üstələmişdir. İl ərzində öhdəliklərin və hesablaşma-
ların icrası fasiləsiz həyata keçirilmiş, aktivlərin 
keyfiyyət göstəriciləri məqbul həddə saxlanılmış, 
bank sektorunun mənfəəti ötən illə müqayisədə 
artmışdır. 

Bank sisteminə etimadın artırılmasına yönəlmiş 
tədbirlər çərçivəsində maliyyə xidmətləri isteh-
lakçılarının maraqlarının müdafiəsi sistemi daha 
da gücləndirilmişdir. Maliyyə maarifləndirilməsi 
sahəsində Mərkəzi Bank, banklar, beynəlxalq 
təşkilatlar və dövlət qurumları ilə birgə silsilə tədbirlər 
davam etdirilmişdir.

Bank sektorunun maliyyə dərinliyi daha da 
yüksəlmiş, bank aktivlərinin və əmanətlərin artımı 
davam etmişdir. Bank sisteminin regional şəbəkəsinin 
və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəallaşması 
nəticəsində regionların maliyyə resurslarına 
çıxış imkanları daha da genişlənmişdir. İpoteka 
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Ön söz 

kreditləşdirilməsinin həcmi ötən illərlə müqayisədə 
artmış, güzəştli kreditlərə çıxış asanlaşdırılmışdır. 
İpoteka kreditləşməsinin avtomatlaşdırılması 
istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. 

Ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı fəaliyyətinin 
təmin edilməsi Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin priori-
tet istiqamətlərindən olmuşdur. Milli Ödəniş Sistemi 
vasitəsilə nağdsız elektron ödənişlərin həcmi ÜdM-
in 2 mislini ötmüş, kart infrastrukturunun inkişafı 
sürətlənmişdir. İl ərzində nağdsız dövriyyənin inkişaf 
etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılması məqsədilə 
təşəbbüslər davam etdirilmişdir. 

Hesabat ilində Mərkəzi Bank milli iqtisadiyyatın 
nağd pula olan tələbatının tam həcmdə, tələb 
olunan strukturda və vaxtında ödənilməsini, əskinas 
və metal pul nişanları üzrə strateji ehtiyatların 
formalaşdırılmasını təmin etmişdir. eyni zamanda 
ölkə ərazisində nağd pulun səmərəli idarə olunması 
ilə əlaqədar zəruri işlər aparılmışdır.

2013-cü ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 
daha da artmış, bu ehtiyatların səmərəli idarə 
edilməsi təmin edilmişdir. Aparıcı qlobal maliyyə 

bazarlarında davam edən aşağı gəlirlilik şəraitində 
ehtiyatların mütləq dəyərinin qorunub saxlanılması 
və idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
ehtiyatların valyuta və coğrafi diversifikasiyasının 
genişləndirilməsi davam etdirilmişdir.

Mərkəzi Bank 2013-cü ildə də strateji planlaşdır-
ma əsasında özünün daxili potensialını yüksəltməkdə 
davam etmişdir. Hesabat dövründə 2011-2014-
cü illər üçün təsdiq olunmuş Strateji Planın yeni 
çərçivə və alətlər vasitəsilə həyata keçirilməsi uğurla 
davam etdirilmişdir. dövr ərzində qabaqcıl təcrübəyə 
əsaslanaraq modern strateji statuslu proqram və 
layihə idarəetməsi təcrübəsi tətbiq olunmuşdur. 
Bankda yeni əməliyyat planı və hesabatlıq sistemi 
qəbul olunmuş, funksional məhsullar üzrə çoxsaylı 
əməliyyat hədəfləri idarəetməyə götürülmüşdür. Risk 
idaretməsinin yeni arxitekturası formalaşdırılmış, 
biznes proseslərin avtomatlaşdırılması davam 
etdirilmişdir. İl ərzində Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin 
şəffaflığı təmin edilmiş, fəaliyyətin ictimai 
kommunikasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
zəruri işlər görülmüşdür. 

elman Rüstəmov
Mərkəzi Bankın sədri   
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Qlobal iqtisadi proseslər 

I.  QLoBAL İQtİSAdİ PRoSeSLƏR   

2013-cü il qabaqcıl ölkələrin 
iqtisadiyyatlarında bərpa proseslərinin 
nisbətən sürətlənməsi, Avrozonada dövlət 
borcunun azalması, kapital axınlarının 
qeyri-sabitliyi ilə səciyyəvi olmuşdur. İnkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə isə iqtisadi aktivlik 
nisbətən zəifləmişdir. Həyata keçirilmiş siyasət 
tədbirlərinin ilkin müsbət nəticələri yaxın 
perspektivdə artım prosesinin davam edəcəyini 
proqnozlaşdırmağa əsas verir. Bununla belə, 
işsizlik, borclanma və büdcə kəsirləri, maliyyə 
bazarlarında qeyri-sabitlik qlobal iqtisadi artım 
qarşısında başlıca risklər olaraq qalmaqdadır.

2013-cü ildə qlobal iqtisadi artım 3% təşkil 
etmişdir ki, bu da ötən ilə nisbətən cəmi 0.1% 
bəndi aşağıdır. Bu artımda ilin ikinci yarısından 
etibarən qabaqcıl ölkələrdə baş verən iqtisadi 
aktivliyin yüksəlməsi mühüm rol oynamışdır. 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkilatının  
(İƏİt) erkən xəbərdarlıq indikatorları 2013-cü 
ilin iyul ayını iqtisadi artım trendində dönüş 
nöqtəsi kimi xarakterizə edir. 

Avrozona da daxil olmaqla əksər qabaqcıl ölkələr-
də iqtisadi fəallığın nisbətən canlanması müşahidə 
olunmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə (İeÖ) fiskal 
siyasətin uğurla aparılması, iqtisadiyyata monetar 
dəstəyin davam etdirilməsi, qeyri-müəyyənliyin 
qismən azalması və ticarətin canlanması qlobal 
bərpa meyillərini sürətləndirmişdir. Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun (BVF) məlumatına görə İeÖ-də 
artım 1.3% təşkil etmişdir.  

Qlobal bərpa proseslərinin əsas lokomotivi olan 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (İeoÖ) isə iqtisadi 
artım tempi zəifləyir. Bir çox İeoÖ-də xarici 
tələbdən irəli gələn sabit iqtisadi artım müşahidə 
olunmuşdur. Lakin, digər tərəfdən kapital 
daxilolmalarındakı dəyişkənliklər və dünya üzrə 
bir çox əmtəə qiymətlərinin ucuzlaşması İeoÖ-də 
iqtisadi artıma mənfi təsir etmişdir. 

ABŞ-da daha sərt fiskal siyasət tədbirlərin 2015-
ci ilə qədər təxirə salınmasının özəl tələbə müsbət 
təsir göstərməsi iqtisadi artımı dəstəkləmişdir.  

2013-cü ilin sonlarında Avrozonada iqtisadi 
fəallığın zəif bərpası müşahidə olunmuşdur. 
Bərpa prosesi əsasən fiskal siyasətin uğurla 
aparılması, xarici tələbin yüksəlməsi və daxili 
kredit şərtlərinin yumşalması ilə əlaqədardır. 
İqtisadi artım meyilləri Birliyin aparıcı ölkələri 
olan Almaniya və Fransada daha stabil, böhrandan 
çox zərər çəkmiş cənub ölkələrində isə zəifdir. 
Ümumilikdə, 2013-cü ildə Avrozonada 0.4% 
səviyyəsində resessiya müşahidə olunmuşdur 
(2012-ci ildə 0.7%). 

Yaponiyada 2013-cü ildə irəli sürülən 
“abenomiks” konsepsiyası özünü doğrultmuşdur. 
Belə ki, BVF-nin hesablamalarına görə, 
konsepsiyanın tətbiqi iqtisadi artımı 1% bəndi 
yüksəltmişdir. 

Çində ortamüddətli dövrdə tarazlaşdırılmış 
iqtisadi artımı təmin etmək üçün xarici tələbdən 
daxili tələbə keçid siyasəti I yarımildə iqtisadi 
fəallığın öz dayanıqlı səviyyəsindən aşağı 
olmasına səbəb olmuşdur. İlin ikinci yarısından 
etibarən xarici investisiyaların artması iqtisadi 
fəallığa müsbət təsir göstərmişdir. İqtisadi artımın 
7.7% təşkil etməsinə baxmayaraq, sürətli iqtisadi 
artım dalğasının ancaq qısamüddətli dövrü əhatə 
edəcəyi gözlənilir. 

Mənbə: BVF
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Qlobal iqtisadi proseslər 
İşsizliyin yüksək həddi dünya iqtisadiyyatında 

hələ də aktual xarakter daşımaqdadır. 2013-cü ildə 
dünyada işsizlərin sayı yenidən artaraq 202 mln. 
nəfərə çatmışdır. İşsizlərin çox hissəsi Cənubi və 
Şərqi Asiya regionunda qeydiyyata alınmışdır.  
Belə  ki,  yeni işsizlərin (5 mln. nəfər)  təxminən 
yarısı bu regionun payına düşür.

dünyada işsizlərin 74.5 milyonu 15-24 yaşlı 
gənclərdir. Gənclər arasında qlobal işsizlik 
səviyyəsi 13.1%-ə çatmışdır ki, bu da yetkinlik 
yaşda olan insanların işsizlik səviyyəsindən üç 
dəfə çoxdur (bu nisbət 2013-cü ildə öz tarixi pik 
nöqtəsinə çatmışdır). Gənclərin işsizlik səviyyəsi 
Yaxın Şərq, Şimali Afrika, Latın Amerikası və 
Cənubi Avropada daha yüksəkdir. 

Dünya ticarətində 2013-cü ilin birinci yarısında 
zəifləmə meyilləri müşahidə olunsa da, ilin ikinci 
yarısında hətta BVF-nin proqnozlarından daha 
yüksək artım qeydə alınmışdır. Bu artım əsasən 
İeÖ-də və Çində tələbin artması hesabına təmin 
olunmuşdur.

2013-cü ilin  II  rübü  ərzində ABŞ Federal  
ehtiyat Sisteminin pul  siyasətini  sərtləşdirmə 

ehtimalının olması  qlobal  kapital  axınlarını 
İeoÖ-dən  İeÖ  doğru  istiqamətləndirmişdir. 

2013-cü il ərzində qlobal birbaşa xarici 
investisiyaların (BXİ) strukturunda əhəmiyyətli 
dəyişiklik baş verməmişdir. Son iki ildə İeÖ 
qlobal BXİ axınlarında 39% paya malik olmuşdur. 
Hesabat ilində qlobal BXİ axınları 11% artaraq 
1.5 trln. $-a çatmışdır. Lakin, BXİ axınları böhran 
öncəsi səviyyə (2 trln. $) ilə müqayisədə aşağıdır. 
İeoÖ-ə daxilolmalar 10% artaraq pik səviyyəyə 
(885 mlrd.$) yüksəlmişdir. Hazırda BXİ cəlbinə 
görə dünyada ABŞ (11%) birinci, Çin (9%) 
ikinci, Rusiya (6%) isə ilk dəfə olaraq üçüncü 
mövqedədir. 

 

İeoÖ-də iqtisadi aktivliyin dayanıqlı səviyyə-
dən aşağı olması əmtəələrin qiymətlərində nisbətən  
sabit və azalan dinamikanı şərtləndirmişdir. Belə 
ki, hesabat ilində əmtəə qiymətləri indeksi 
0.8% artmış, ərzaq qiymətləri indeksi isə 3.5% 
azalmışdır. İl ərzində brent markalı neftin 
orta qiyməti 108.6 $ təşkil etmişdir ki, bu da 

Mənbə: DB 

Mənbə: BƏT

Mənbə: BƏT

Mənbə: BVF və EİU
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əvvəlki illə müqayisədə 2% aşağıdır. Qızılın 
qiyməti isə dekabrda özünün il ərzində ən aşağı (1 
unsiya 1196.9 $) səviyyəsinə düşmüşdür.

2013-cü il ərzində başlıca fond indekslərində 
artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, dow Jones 
indeksi 23%, FtSe eurofirst 300 indeksi isə 13% 
yüksəlmişdir.

Qlobal iqtisadi artımın qeyri-müəyyən olması 
investorları daha ehtiyatlı davranmağa məcbur 
etmişdir və qızıla olan tələb 2012-ci ildə də 
yüksək səviyyədə qalmışdır. 

2013-cü ilin dekabr ayında ABŞ-da Federal 
ehtiyat Sistemi qısa dövr üçün öz hədəflərini elan 
etdikdən sonra Avrozonada da maliyyə bazarları 
sabitləşmiş və böhrandan əziyyət çəkən ölkələrdə 
risk premiyası aşağı düşmüşdür.

2013-cü ildə bəzi aparıcı ölkələrin valyuta 
məzənnələrində qeyri-sabitlik davam etmişdir. 
Hesabat ilində ABŞ dollarına nəzərən avro 3.8%, 
funt sterlinq 2% və çin yuanı 2.7% möhkəmlənmiş, 
yapon yeni isə 22.5% ucuzlaşmışdır. 

İnflyasiya təzyiqlərinin aşağı olması şəraitində 
bir çox ölkələrdə iqtisadiyyatın dəstəklənməsi 
üçün yumşaq pul siyasəti davam etdirilmişdir. 
2013-cü il ərzində mərkəzi banklar 61 ölkədə 
faiz dərəcələrini azaltmış, 11 ölkədə neytral 
saxlamış və cəmi 10 ölkədə artırmışlar. 2013-cü 
ilin noyabr ayında Avropa Mərkəzi Bankı yenidən 
maliyyələşdirmə dərəcəsini 0.25 faiz bəndi aşağı 
salaraq 0.25% səviyyəsində müəyyənləşdirmişdir. 
ABŞ Federal ehtiyat Sistemi uçot dərəcəsini 
il ərzində dəyişməmişdir. dövlət qiymətli 
kağızlarının aylıq alış həcmi isə 85 mlrd. $-dan 
75 mlrd. $-a azaldılmış və tədrici “sərtləşmə 
siyasəti”nə keçilmişdir.  

2013-cü  ildə  dünyanın əksər ölkələrində  fiskal  
siyasət əsasən büdcə  konsolidasiyası üzərində 
qurulmuşdur. Fiskal konsolidasiya istiqamətində  
aparılmış tədbirlər  borc  səviyyəsinin  azalmasına 
şərait yaratmışdır. Belə ki, Avrozonada dövlət 
borcunun ÜdM-ə nisbəti son 6 ildə ilk dəfə 
azalaraq 92.7% səviyyəsində olmuşdur. Əvvəlki 
illərlə müqayisədə vergi siyasətində  dəyişiklik 
qərarlarının sayı azalmışdır. Ölkələrdə vergi 
yükünün istehsaldan istehlak üzərinə keçirilməsi 
prosesi davam etdirilmişdir. Belə ki, 7 ölkə ƏdV 
dərəcələrini yüksəltmiş, 5 ölkə isə  mənfəət vergisi 
dərəcələrini aşağı salmışdır. 

dünya iqtisadiyyatındakı son proseslər və 
Avrozona çıxılmaqla hesablanmış istehlakçı inamı 
indeksinin 2010-cu ilin əvvəlindən bəri ən yüksək 
həddə çatması 2014-cü il üçün qlobal iqtisadi 
artım perspektivlərində optimist gözləntilərə 
əsas yaratmışdır. BVF özünün son (aprel 2014) 

Mənbə: Reuters  

Mənbə: Reuters 

Mənbə: Reuters 
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“Qlobal İqtisadi Perspektivlər” nəşrində 2014-cü 
il üçün qlobal iqtisadi artım proqnozunu 3.6% 
səviyyəsində müəyyənləşdirmişdir ki, 2013-cü illə 
müqayisədə 0.6 faiz bəndi yüksəkdir. Bu proqnoz 
ayrı-ayrılıqda İeÖ üçün 2.2%, İeoÖ üçün isə 
4.9% səviyyəsində qiymətləndirilir.

Qlobal iqtisadi proseslər 
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Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k

2.1. Məcmu tələb 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə də iqtisadi 
artıma məcmu tələbin bütün komponentləri müsbət 
təsir göstərmişdir. İl ərzində əhali gəlirlərinin və 
iqtisadiyyata qoyulan daxili investisiyaların artması 
ÜDM-in tələb komponentlərində əhəmiyyətli 
canlanmaya səbəb olmuşdur. 

2013-cü ildə iqtisadi artımın başlıca tələb amili 
son istehlak xərcləri olmuşdur. Hesabat ilində 
əhalinin adambaşına düşən nominal pul gəlirləri 
4039.6 manata çatmışdır ki, bu da əvvəlki illə 
müqayisədə 6.6% çoxdur. Əhali gəlirlərinin 
təqribən 64.3%-i son istehlaka yönəldilərək mal və 
xidmətlərin alınmasına sərf edilmişdir. Son istehlak 
xərcləri nominal ifadədə 14.2% artaraq 24.2 mlrd. 
manat və ya ÜdM-in 41.9%-nə bərabər olmuşdur. 
Əhali gəlirlərinin 9.6 mlrd. manatı  əmanət və 
kapitala yönəldilmişdir (2012-ci illə müqayisədə 
5.3% azdır). 

2013-cü ildə iqtisadiyyatın əksər sektorları üzrə 
əmək haqqı yüksəlmişdir ki, bu da son istehlakın 
ÜdM-in strukturunda yüksək payının qalmasına 
mühüm töhfə vermişdir. 2013-cü ildə ölkədə orta 
aylıq əmək haqqı 6.2% artaraq 423 manata çatmışdır. 

Mərkəzi Bank tərəfindən 2013-cü ildə “ev 

təsərrüfatlarının maliyyə davranışları, niyyətləri və 
inflyasiya gözləntiləri” üzrə 4250 ev təsərrüfatı 
(ailə) arasında keçirilən sorğu ölkədə İstehlakçı 
İnamı İndeksinin beynəlxalq praktikada kifayət 
qədər yüksək hesab olunan səviyyədə olduğunu 
göstərmişdir. Sorğuda iştirak edən respondentlər 
ölkənin bütün regionlarını əhatə etməklə gəlir 
səviyyəsinə, məşğuliyyət növünə, iş rejiminə, 
təhsilinə, yaşına və cinsinə görə təsnifləşdirilmişdir. 
Keçirilmiş sorğunun nəticələrinə görə gələcək 
12 ayda ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyəti ev 
təsərrüfatları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və 
nəticə etibarilə ailənin maliyyə vəziyyətinin  daha 
da yaxşılaşacağı qeyd edilmişdir. ev təsərrüfatları 
arasında keçirilmiş maliyyə davranışı və niyyətləri 
sorğusunun nəticələri gələcək orta müddətli 
gözləntilərin nikbin xarakterli, istehlakçıların əhval-
ruhiyyəsinin isə müsbət olmasını əks etdirir.

2013-cü ildə tələbə artırıcı təsir göstərən amillərdən 
biri də ev təsərrüfatına verilən kreditlərin artması 
olmuşdur. 

tələbin artmaqda davam etməsi pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 
artımında da özünü büruzə verir.

İl ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9.9%, o 
cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsi 20.2% artmışdır. Əhaliyə göstərilən 

II. AZƏRBAYCANdA İQtİSAdİ ARtIM 
VƏ MAKRoİQtİSAdİ SABİtLİK

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (DSK)

Mənbə: DSK
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pullu xidmətlərdə isə artım 8.2% təşkil etmişdir. 
2013-cü ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 19.7 
mlrd. manata çatmışdır. 

 

Hökumətin istehlak xərcləri başlıca olaraq dövlət 
büdcəsindən mal və xidmətlərə sərf olunmuş xərclər 
hesabına formalaşmışdır. 2013-cü ildə dövlət büd-
cəsi xərclərinin 50,7%-i cari xərclərə, 45,5%-i 

əsaslı xərclərə yönəldilmişdir. Hesabat ilində 
dövlət büdcəsi xərclərinin 32,6%-i sosial təyinatlı 
xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir ki, 
bu da 2012-ci illə müqayisədə 10,6% çoxdur.

2013-cü ildə iqtisadiyyata ÜdM-in 31% həcmində 
və ya 17.9 mlrd. manat investisiya qoyulmuşdur 
ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 15.1% çoxdur. 
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 76.7%-i daxili 
mənbələr hesabına formalaşdırılmışdır. 

Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşları 
əvvəlki ildəki səviyyəni 12.1% üstələmiş və onun 
ölkə üzrə əsas kapitala yönəldilən investisiyalarda 
payı 73% təşkil etmişdir. 

Qeyri-neft sektorunun sahələri arasında tikinti 
və nəqliyyat üzrə investisiyalar xüsusilə yüksək 
templə artmışdır. 

Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin ümumi 
həcmində müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 
44,8%, bank kreditləri 4,8%, büdcə vəsaitləri 
43,8%, büdcədənkənar fondların vəsaitləri 

Cədvəl 1. İqtisadiyyatın sahələri üzrə investisiyaların həcmi

   Sahələrin adı 2013-cü il,
mln. manat

Ümumi həcmdə 
xüsusi çəkisi, %-lə

   CƏMİ 17872.1 100,0
   o cümlədən:
   Sənaye 7082.4 39.6
   Kənd təsərrüfatı 573.4 3.2
  tikinti 979.9 5.5
  ticarət     456.2 2.6
  Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  3497.2 19.6
  İnformasiya və rabitə 202.2 1.1
  Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 12 0.07
  daşınmaz əmlak 1339.4 7.5
 təhsil 789.8 4.4
digər sahələr 2939.6 16.4

    Mənbə: DSK

Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k 

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK
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3,2% və əhalinin şəxsi vəsaitləri 2,6% təşkil 
etmişdir.

2.2. Məcmu təklif 

2013-cü ildə məcmu təklifin genişlənməsi davam 
etmiş, qeyri-neft sektoru iqtisadi artımın əsas 
mənbəyi olmuşdur. 

2013-cü ildə ÜdM real ifadədə 5.8% artmış və 
onun həcmi nominal olaraq 57.7 mlrd. manata 
çatmışdır. İl ərzində yaradılan əlavə dəyərin 
təxminən 67%-i məhsul istehsalı sahələrinin, 33%-i 
isə xidmət sahələrinin payına düşür.

Hesabat ilində neft-qaz sektorunda 1% artım 
qeydə alınmış, qeyri-neft sektorunda isə artım 10% 
təşkil etmişdir. 

2013-cü ildə qeyri-neft sektoru üzrə ən yüksək 
artım tempi tikinti, turistlərin yerləşdirilməsi və 
ictimai iaşə, informasiya və rabitə sektorunda 
qeydə alınmışdır. 

Qeyri-neft sənayesi 4.2% artmışdır ki, bu da 
əsasən qida, maşın və avadanlıqların istehsalı, 

kimya sənayesi və tikinti materialları istehsalından 
qaynaqlanmışdır. 

Kənd təsərrüfatında isə artım (4.9%) həm 
bitkiçilik məhsulları istehsalında (4.2%), həm də 
heyvandarlıqda (5.5%) baş vermişdir. 

2.3. İnflyasiya 

2013-cü ildə ölkədə makroiqtisadi sabitliyin başlıca 
şərtlərindən biri olan qiymət sabitliyi təmin edilmiş, 
inflyasiya proqnozlaşdırılan səviyyədə qorunmuşdur.

Hesabat ilində orta ilik inflyasiya 2.4% təşkil 
etmişdir. Qeyri-ərzaq malları və xidmətlər üzrə orta 
illik inflyasiya müvafiq olaraq 0.8% və 3.5% olmuş, 
ərzaq qiymətləri 2.2% dəyişmişdir. 

orta illik inflyasiyanın 1 faiz bəndi ərzaq 
məhsullarının, 0.2 faiz bəndi qeyri-ərzaq mallarının 
və 1.2 faiz bəndi isə xidmətlərin qiymətinin dəyişməsi 
ilə əlaqədar olmuşdur.

Hesabat ilində dünya ərzaq qiymətlərinin daxili 
inflyasiyaya əhəmiyyətli artırıcı təsiri olmamışdır. 
2013-cü ilin birinci yarısında dünya ərzaq 

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Mənbə: DSK və BVF məlumatları əsasında AMB hesablamaları 

Mənbə: DSK

Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k 
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Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k 
qiymətlərinin artımı baş versə də, üçüncü rübdən 
başlayaraq qiymətlərdə azalma qeydə alınmışdır. 

tənzimlənən malların və mövsümi volatilliyə 
malik olan məhsulların qiymət dəyişməsindən 
təmizlənərək hesablanan orta illik baza inflyasiyası 
0.7% təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə 
nəqliyyat və poçt tariflərində 2.7%, rabitə tariflərində 
1.4% qiymət azalması müşahidə olunmuşdur. o 
cümlədən, hesabat ilində yükdaşıma tarifləri 4.4% 
azalmış,  sərnişindaşıma nəqliyyatında cüzi qiymət 
artımı (0.1%) baş vermişdir. Rabitə tariflərində 
ucuzlaşma mobil telefon rabitəsi tarifləri üzrə 
0.6%, internet rabitəsi tarifləri üzrə isə 19.2% 
qiymət azalması ilə izah olunur. 

2013-cü ildə xarici ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə 
orta illik inflyasiya 5.1% təşkil etmişdir ki, bu 
da Azərbaycandakı inflyasiyadan 2.7 faiz bəndi 
çoxdur. Son 9 rüb ərzində ölkə daxilində inflyasiya 
xarici ticarət tərəfdaşı ölkələrindən bir qayda olaraq 
aşağıdır.

2013-cü il ərzində sənaye məhsulları 
istehsalçılarının orta illik qiymət indeksi 3.9% 
azalmışdır ki, bu da əsasən mədənçıxarma sənayesi 
üzrə 5.4% qiymət azalması hesabınadır. emal 
sənayesinin metal məmulatları istehsalı sahəsi 
üzrə qiymətlər 6.2%, metallurgiya sənayesi üzrə 
4.2%, kimya sənayesi üzrə isə 10.1% artmışdır. 
o cümlədən, maşın və avadanlıqların istehsalı 
üzrə 1.6%, kağız və karton istehsalı üzrə 8%, ağac 
emalı məmulatları üzrə 1.1%, elektrik avadanlıqları 
istehsalı üzrə 0.3% qiymət ucuzlaşması baş 
vermişdir.

İl ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı 
qiymətləri indeksi (KİQİ) illik orta hesabla 3.2% 
dəyişmişdir. Qiymətlərin dəyişimi əsasən birillik 

bitkilər və heyvandarlıq məhsulları üzrə müvafiq 
olaraq 3.6% və 3.7% qiymət dəyişimi ilə izah 
olunur. Çoxillik bitkilər üzrə isə 1.8% qiymət 
azalması müşahidə olmuşdur.

dSK-nın məlumatına görə, 2013-cü ildə mənzil 
bazarında qiymətlər 6.5% artmışdır. təkrar və 
ilkin mənzil bazarında artım müvafiq olaraq 6.5% 
və 3.8% təşkil etmişdir. təkrar mənzil bazarında ən 
yüksək qiymət artımı birtipli mənzillərdə (7.7%), 
ilkin mənzil bazarında isə yaxşı layihələndirilmiş 
mənzillərdə (9.5%) müşahidə olunmuşdur. 

Mərkəzi Bankın inflyasiya gözləntiləri ilə 
bağlı müəssisələr arasında apardığı sorğuların 
nəticələri, habelə ekonometrik modellər əsasında 
aparılmış qiymətləndirmələr ölkədəki qiymət 
sabitliyinin yaxın perspektivdə davam edəcəyini 
göstərir.

2.4. Məşğulluq

Ölkədə məşğulluq göstəricilərinin yaxşılaşması 
meyilləri 2013-cü ildə də davam etmişdir.  

dSK-nın məlumatına görə 2013-ci ilin sonuna 

Mənbə: DSK və xarici ölkə statistikası

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK
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Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k 
ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 4757.8 min nəfər 
təşkil etmişdir ki, bunun da 95%-i iqtisadiyyatın və 
sosial bölmənin müxtəlif sahələrində məşğuldur. 

2013-cü ildə muzdla çalışan işçilərin 1472.9 min 
nəfəri qeyri-neft sektorunda, 37.2 min nəfəri neft 
sektorunda çalışmışdır. 

Hesabat ilində 109.9 min yeni iş yeri açılmışdır 
ki, bunun da 75.5%-ə yaxını daimi iş yerləridir. 
daimi iş yerlərinin 75.7%-i fiziki şəxslər tərəfindən, 
13.1%-i mövcud, 11.2%-i isə yeni yaradılmış və 
fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilatlarda 
yaradılmışdır. Regionlarda yaradılmış iş yerlərinin 
ümumi yaradılmış yeni iş yerlərində payı 72.2%  
təşkil etmişdir. Yeni iş yerləri əsasən emal 
sənayesi, tikinti, ticarət və nəqliyyatda, habelə 
dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisə və 
təşkilatlarda yaradılmışdır.

Mərkəzi Bank tərəfindən real sektorun monitorinqi 
çərçivəsində aparılan müşahidələr də məşğulluğun 
ümumi artımını təsdiq edir. Monitorinq aparılan 
müəssisələr arasında işçi sayının əhəmiyyətli artımı 
xüsusən də tikinti və xidmət sektorunda qeydə 
alınmışdır.

2.5. Tədiyə balansı1

2013-cü ildən başlayaraq tədiyə balansı Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun Yeni (6-cı nəşr) Təlimatının 
tələblərinə uyğun formatda tərtib edilmişdir. Yeni 
Təlimatda dəyişikliklər əsasən tədiyə balansının 
struktur komponentlərini əhatə edir. Belə ki, 
balansın strukturunda Kapital və Maliyyə hesabında 
əməliyyatların əvvəlki kimi kredit/debet formatında 
deyil, “xalis maliyyə aktivləri” və “xalis maliyyə 
öhdəlikləri” kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunur. Bundan 
əlavə yeni Təlimatda bir sıra digər dəyişikliklər də 
əksini tapmışdır. 

 2013-cü ildə ölkənin əlverişli xarici mövqeyi 
qorunmuş, tədiyə balansı müsbət saldoya malik 
olmuşdur. İl ərzində xarici iqtisadi əməliyyatların 
müsbət saldosunun əldə olunmasında neft-qaz sektoru 
mühüm rol oynamışdır. 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 investisiya-
ların repatriasiyasını, avadanlıqların və xidmətlərin 

1 tədiyə balansının metodoloji tərtibatı ilə bağlı http://cbar.az/assets/1186/final_metod.pdf səhifəsinə müraciət edilə bilər.

Cədvəl 2. Tədiyə balansının əsas göstəriciləri, mln. $ 

2012-ci il 2013-cü il
Cari əməliyyatlar və kapital hesabı    14874.3    12304.9
  Xarici ticarət balansı    22181.6    20620.8
  Xidmətlər balansı     -2923.8     -4189.0
  İlkin gəlirlər balansı     -4326.5     -4120.6
   -İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası     -4518.9     -4190.3
  təkrar gəlirlər balansı         -50.0 -50.0
   Kapital hesabı           -7.0            6.6
Maliyyə hesabı     -8094.0     -6488.8
  Xalis maliyyə aktivləri    11865.3 11759.3
    - xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar      1192.4      1477.9
    - portfel investisiyaları        253.1        322.8
    - digər investisiyalar    10419.8      9958.6
   Xalis maliyyə öhdəlikləri      3771.3      5270.5
    - Azərbaycana cəlb olunmuş birbaşa investisiyalar      5289.4      6278.0
    - cəlb olunmuş investisiyaların repatriasiyası      -3286.6     -3661.0
    - neft bonusu            2.0             2.4
    -  portfel investisiyaları        521.2       1041.3
    - digər investisiyalar      1245.3       1609.8
 Balanslaşdırıcı maddələr     -1824.7      -1975.1
 Tədiyə balansının ümumi saldosu (Ölkənin ehtiyat aktivlərinin dəyişməsi)       4955.6       3841.0

 Mənbə: AMB
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idxalını əks etdirir. 2013-cü ildə neft-qaz sektoru üzrə 
yaranmış ümumi müsbət saldo 22.4 mlrd. $ olmuşdur. 

Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının kəsiri 
cari hesabın profisiti ilə tam örtülür və hazırda 
ümumi balansda ÜdM-in 1/6 hissəsi qədər profisit    
mövcuddur.

  2013-cü ildə cari əməliyyatlar hesabında 12.3 
mlrd. $ məbləğində profisit yaranmış, o cümlədən 
neft-qaz sektoru üzrə cari hesabın profisiti 22.1 mlrd. 

$ məbləğində olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti 
qeyri-neft sektoru üzrə cari hesabın 9.8 mlrd. $ 
məbləğində kəsirini tam örtmüşdür.

Xarici ticarət dövriyyəsi 42.9 mlrd. $ təşkil etmiş və 
xarici ticarət balansı 20.6 mlrd. $ məbləğində müsbət 
saldo ilə nəticələnmişdir. 

İl ərzində Azərbaycanın dünyanın 152-dək dövləti 
ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici ticarətin 9.9%-
i MdB üzvü olan dövlətlərin, 90.1%-i isə digər 
xarici dövlətlərin payına düşmüşdür. Ölkənin İtaliya, 
Birləşmiş Krallıq, türkiyə, ABŞ, Rusiya, İndoneziya, 
Almaniya, tailand, Fransa, və Yaponiya ilə daha 
intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur. (Ümumi ticarətdə 
bu ölkələrin payı  68.9% təşkil etmişdir).

Qeyri neft-qaz sektorunun ixracının artım dinamikası 
davam etmişdir. 2013-cü ilin yekunları üzrə qeyri neft-
qaz sektorunun ixracının strukturunda əmtəə ixracı 
30%, xidmət ixracı isə 70% təşkil etmişdir.

Hesabat ilində əmtəə ixracı 31.8 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. İxrac olunmuş malların strukturunda  neft-qaz 
məhsullarının payı 94.4% olmuşdur. 

Xarici dövlətlərə 28.5 mlrd. $ dəyərində neft 
məhsulları ixrac olunmuş, ixrac olunmuş neft 
məhsullarının 1.6 mlrd. $-ı neft emalı məhsullarının, 
26.9 mlrd. $-ı isə xam neftin ixracının payına düşür. 

İxrac olunmuş xam neftin 25.3 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 303.0  mln. $-ı  
Şahdəniz yatağından hasil edilmiş kondensatın, 1.3 
mlrd. $ isə ARdNŞ-nin payına düşür.

2013-cü ildə ölkənin qeyri neft-qaz ixracı ötən ilə 

Mənbə: AMB
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Cədvəl 3. İxracın strukturu

2012-ci il 2013-cü il

Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə

İxrac - cəmi    32374.0 100.0     31776.4 100.0
    o cümlədən:
1. Yanacaq-xammal məhsulları    31260.5 96.6     30503.8   96.0
   - neft-qaz məhsulları    30700.5 94.9     30003.3   94.4
   - digər xammal   560.0   1.7    500.5     1.6
2. Maşın və avadanlıq   120.0   0.4    292.6     0.9
3. İstehlak malları   968.2   2.9    954.6     3.0
4. digər mallar     25.3   0.1      25.4     0.1

Mənbə: AMB
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Azərbaycanda iqtisadi artım və makroı̇qtı̇sadı̇ sabı̇tlı̇k 
nisbətən 6% artaraq 1733 mln. $ təşkil etmişdir. İl ərzin-
də ümumi ixracın həcmi idxalı 2.8 dəfə üstələmişdir.

Hesabat ilində əmtəə idxalı 11.2 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. İstehlak mallarının idxalının ümumi dəyəri isə 
4474.4 mln. $ olmuşdur ki, bunun da 1380.6 mln. $-ı 
ərzaq məhsullarının payına düşür.

İdxalın strukturunda xarici investisiyalar hesabına 
gətirilmiş maşın-avadanlıqların  və malların xüsusi 
çəkisi 9.5% təşkil edərək 1055.4 mln. $ olmuşdur. Bunun 
82%-ni beynəlxalq neft-qaz kontraktları çərçivəsində 
istifadə olunmuş investisiyalar hesabına idxal edilmiş 
mallar təşkil edir. Bundan başqa ölkəyə ümumi məbləği  
5625.8  mln. $ olan  istehsal təyinatlı maşın-avadanlıq,  
kimya, qara və əlvan metal məhsulları və digər mallar 
da gətirilmişdir.

2013-cü ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi 
əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər əsas yerlərdən 
birini tutmuş və bu xidmətlərin ümumi həcmi 12.4 
mlrd. $ təşkil etmişdir. Bunun 8.3 mlrd. $-ı qeyri-

rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 4.1 
mlrd. $ isə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin 
rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir.

Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 14.4%-i nəqliy-
yat xidmətləri üzrə aparılan əməliyyatların payına 
düşür. Ümumi dəyəri 1798.3 mln. $ olan nəqliyyat 

xidmətlərinin 54.6%-i Azərbaycan rezidentlərinin 
xarici dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə 
etmələri ilə əlaqədardır.

Azərbaycanın rezidentlərinin qeyri-rezidentlərə 
göstərdikləri nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri 
isə 815.7 mln. $ təşkil etmişdir. 

Xidmətlər ixracında turizm daxilolmalarının payı 
sürətlə artır. Hesabat ilində  xarici ölkə vətəndaşlarına 
turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 2.4 mlrd. 
$ məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bunun 36.6%-i 
qeyri-rezidentlərin Azərbaycana işgüzar səfərləri ilə 
bağlıdır. 

Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan 
rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin 
dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 16.1% artaraq 2.9 mlrd. $ 
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. 

Qeyri-neft sektorunda xidmətlər idxalı 2013-cü 
ildə 12.7% artaraq 5754.4 mln. $ təşkil etmişdir. 
Ümumiyyətlə, qarşılıqlı xidmətlərin ölkənin xarici 
dövlətlərlə əmtəə və xidmətlər üzrə ümumi  idxal-
ixrac dövriyyəsində xüsusi çəkisi 22.5%  təşkil 
etmişdir.

Cədvəl 4. İdxalın strukturu
2012-ci il 2013-cü il

Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə
İdxal-cəmi    10192.5 100.0     11155.6 100.0
   cümlədən:
1. İstehlak malları    4375.9 42.9     4474.4 40.1
     - ərzaq məhsulları    1303.6 12.8     1380.6 12.4
     - digərləri    3072.3 30.1     3093.8 27.7
2. İnvestisiya yönümlü mallar      961.8   9.4     1055.4   9.5
    - beynəlxalq neft-qaz 
      konsorsiumları 789.4   7.7       865.3   7.9

    - digərləri 172.4   1.7  190.1   1.6
3. digər mallar    4854.8 47.7     5625.8 50.4

Mənbə: AMB
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Hesabat dövründə ilkin gəlirlər üzrə 

daxilolmaların və ödənişlərin ümumi dövriyyəsi 6.2 
mlrd. $-a çatmışdır. Bunun 83.3%-ni (5.1 mlrd. $) 
Azərbaycandan ödənişlər təşkil edir. Bu məbləğin 
isə əsas hissəsini (4.1 mlrd. $) beynəlxalq neft-qaz 
konsorsiumları üzrə  xarici investorların payına düşən 
gəlirlərin repatriasiyası (əsasən xam neft şəklində), 
qeyri-rezidentlərə ödənilmiş əmək haqqları (222.9 
mln. $) və xarici kreditlərdən istifadəyə görə ödənilən 
faizlər (419.3 mln. $)  təşkil edir. 

Təkrar gəlirlər üzrə xarici ölkələrlə aparılan 
əməliyyatların ümumi dəyəri 3.3 mlrd. $ məbləğində 
qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin 50.1%-ni ölkəyə 
daxilolmalar təşkil edir. 

təkrar gəlirlər üzrə ümumi daxilolmaların 95.8%-
ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin pul baratları, 
1.9%-ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal mallarının 
dəyəri, 2.3%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir. 
Bütövlükdə, təkrar gəlirlər üzrə əməliyyatların 
saldosu müsbət 6.7 mln. $ təşkil etmişdir.

İl ərzində xalis maliyyə aktivlərimiz 11.8 mlrd. $ 
təşkil etmişdir. Bu göstərici əsasən xaricə yönəldilmiş 
birbaşa investisiyalar (1477.9 mln. $), portfel 
investisiyaları (322.8 mln. $) və digər investisiyalar 
(9958.6 mln. $) hesabına formalaşmışdır. 

Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb 
olunmuş sərmayələrin ümumi məbləği 6.3 mlrd. 
$ olmuşdur. Bu investisiyaların strukturunda neft-
qaz sektorunun xüsusi çəkisi 82.4% təşkil etmişdir. 

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 
1107.7 mln. $ olmuşdur. 2013-cü ildə Azərbaycandan 
xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 
isə 1534.3 mln. $ təşkil etmişdir. 

Hesabat dövründə kreditlər və ssudalar üzrə xalis 
maliyyə aktivləri 256 mln. $, xalis maliyyə öhdəlikləri 
isə 408.9 mln. $ artmışdır. Xalis maliyyə öhdəlikləri  
birbaşa dövlət və dövlət təminatlı kreditlər (409.7 
mln. $), habelə banklar hesabına (362.8  mln. $) 
artdığı halda,  digər müəssisələr və firmalar hesabına 
(363.5 mln. $) azalmışdır. 

depozitlər və nağd valyuta üzrə xalis maliyyə 
aktivləri 4.9 mlrd. $, xalis maliyyə öhdəlikləri isə 
1020.8 mln. $ artmışdır. 

Hesabat dövründə ölkənin ehtiyat aktivləri 3841 
mln. $ məbləğində artmışdır. tədiyə balansında 
profisit ölkənin irihəcmli strateji valyuta ehtiyatlarının 
formalaşmasına səbəb olmuşdur. 2013-cü ilin 

yekunları üzrə ölkənin ehtiyat aktivlərinin ÜdM-ə 
nisbəti 68%, idxala kifayətliyi isə 30 aydan çox 
olmuşdur.

Cədvəl 5. Xalis maliyyə aktivləri və öhdəlikləri, mln. $

Aktivlər Öhdəliklər
Birbaşa investisiyalar   1477.9    2617.1
  - neft–qaz sektoru   1039.0         1629.8
  - digər sektorlar     438.9      987.3
Portfel investisiyaları     322.8        1041.3
 digər  investisiyalar   9958.6    1609.7
-  ticarət kreditləri və avanslar   4832.3          180.0
-  kreditlər və ssudalar     256.0     408.9
- depozitlər və nağd valyuta   4870.3   1020.8
Neft bonusu -         2.4
4. digər mallar    11759.3    5270.5

Mənbə: AMB
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Pul və məzənnə siyasəti, monetar şərait 

3.1. Pul siyasəti   

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə 
də Mərkəzi Bank özünün pul siyasətini ölkədə 
makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasına 
yönəltmişdir. Pul siyasəti həyata keçirilərkən 
ölkədəki iqtisadi mühit, maliyyə bazarlarının 
durumu və pul siyasətinin ötürücülük qabiliyyətinin 
xüsusiyyətləri də nəzərə alınmışdır.

İnflyasiyanın optimal səviyyədə olmasını nəzərə 
alaraq faiz dərəcələrindəki azalma meylinə  dəstək 
vermək üçün Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 11 fevral 
2013-cü il tarixindən etibarən uçot dərəcəsinin 
5%-dən 4.75%-ə endirilməsi barədə qərar qəbul 
etmişdir. Faiz dəhlizinin digər parametrlərində isə 
dəyişiklik edilməmişdir. 

Mərkəzi Bankın pul siyasəti qərarları bank 
sektorunda faiz dərəcələrinin dəyişiminə təsir 
göstərən amillərdən biri olmuşdur. İl ərzində 

manatla ümumi kreditlər üzrə faiz dərəcəsi 1.1 
faiz bəndi, o cümlədən hüquqi şəxslərə kreditlər 
üzrə faiz dərəcələri 1.8 faiz bəndi, fiziki şəxslərə 
kreditlər üzrə faiz dərəcələri isə 0.6 faiz bəndi 
azalmışdır.

Əmanətlər üzrə isə faiz dərəcələri il ərzində 0.6% 
aşağı düşmüşdür. 

İl ərzində pul kütləsinin artım templərinin və bank 
sistemində likvidlik səviyyəsinin tənzimlənməsi 
məqsədilə açıq bazarda əməliyyatlardan və məcburi 
ehtiyat normalarından istifadə olunmuşdur.

İlin sonuna dövriyyədə olan notların həcmi 20 
mln. manat təşkil  etmişdir ki, bu da ilin əvvəli ilə 
müqayisədə 99.8 mln. manat azdır.

3.2. Məzənnə siyasəti və beynəlxalq 
rəqabət qabiliyyəti

2013-cü ildə manatın məzənnəsinin sabitliyi təmin 
edilmişdir. Məzənnə siyasəti həyata keçirilərkən qeyri-
neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin qorunması və 
bank sektorunda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi 
vəzifələri də nəzərə alınmışdır. 

tədiyə balansının profisiti şəraitində hesabat 
ilində də valyuta bazarında təklif tələbi üstələmişdir. 
Lakin, məzənnənin əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin 
qarşısını almaq və bununla da qeyri-neft sektorunun 
rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün Mərkəzi Bank 

III. PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏtİ, 
MoNetAR ŞƏRAİt 
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Pul və məzənnə siyasəti, monetar şərait 
tərəfindən il ərzində 2457 mln. $ həcmində valyuta 
sterilizasiyası həyata keçirilmişdir.

Nəticədə il ərzində manatın ABŞ dollarına 
qarşı məzənnəsi cəmi 0.06% möhkəmlənmişdir. 
Milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi ölkədə 
makroiqtisadi mühitə və maliyyə sektorunun 
sabitliyinə müsbət təsir göstərmişdir.

ticarət partnyoru ölkələrindəki inflyasiya 
ilə Azərbaycandakı inflyasiya arasındakı fərq 
real effektiv məzənnəyə (ReM) azaldıcı təsir 
göstərmişdir.

Nəticədə il ərzində manatın qeyri-neft sektoru 
üzrə ReM cəmi 4.7% möhkəmlənmişdir. 2012-ci 
ilin əvvəlindən qeyri-neft sektoru üzrə ReM 0.9% 
ucuzlaşmışdır. 

3.3. Pul təklifi 

2013-cü ildə pul təklifinin artım tempi  
iqtisadiyyatın pula tələbinə uyğun olaraq dəyişmiş 
və onun strukturu daha da yaxşılaşmışdır. 

Hesabat ili ərzində manatla geniş pul kütləsi 19% 
artmışdır. Bank sisteminin pul yaratmaq qabiliyyətini 
ifadə edən pul multiplikatorunun dövr ərzində artıma 
meyilli olması (ilin əvvəlinə nəzərən 7.5% artım) qeyri-
nağd pulun həcminin genişlənməsi ilə əlaqədardır. 

İl ərzində manatla pul bazası 10.7% artaraq 11.6 
mlrd. manata çatmış və onun dinamikasında volatillik 
müşahidə olunmamışdır. 

Mənbə: AMB
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Cədvəl 6. 2013-cü ildə manatın ikitərəfli nominal və real məzənnə indeksləri, %-lə
2012-ci ilin dekabrına nəzərən*

Nominal ikitərəfli məzənnə indeksi* Real ikitərəfli məzənnə indeksi
ABŞ 100.1 102.1
Avrozona 95.8 98.3
Böyük Britaniya 98.6 99.9
türkiyə 115.5 111.3
Rusiya 107.0 104.3
Ukrayna 101.6 105.3
Gürcüstan 103.3 104.3
İran 201.5 160.0
Qazaxıstan 102.5 101.1
Yaponiya 123.7 126.4
İsrail 92.8 94.3
Çin 97.5 98.6
Belarus 110.3 97.9
C. Koreya 98.3 100.0
İsveçrə 97.1 104.8

*100-dən yuxarı möhkəmlənmə, 100-dən aşağı ucuzlaşmadır.
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2013-cü ildə geniş pul kütləsi (M3) 15.4% artaraq 
19360 mln. manata çatmışdır. 

2013-cü ildə dollarlaşma göstəriciləri azalmaqda 
davam etmişdir. Xarici valyutada depozitlərin cəmi 
əmanət və depozitlərdə xüsusi çəkisi 6.6 faiz bəndi 
azalaraq 32.9%-ə düşmüşdür. Xarici valyutada 
əmanətlərin M3 pul kütləsində payı isə 2.6% bəndi 
azalaraq 15.1% təşkil etmişdir. Həmçinin il ərzində 
xarici valyutada əmanət və depozitlər 1.5% azalmış, 
əvəzində manatla əmanət və depozitlər isə 31.4% 
artmışdır.

2013-cü il ərzində nağdsız pul kütləsi 18.4% artmış, 
nəticədə qeyri-nağd pul kütləsinin manatla geniş pul 
kütləsindəki xüsusi çəkisi 3.4 faiz bəndi yüksəlmişdir.

3.4. Pul siyasətinin tədqiqat-diaqnostika bazası 

2013-cü ildə Mərkəzi Bankda təhlil, tədqiqat 
və proqnozlaşdırma potensialının yüksəldilməsi 
istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət davam 
etdirilmişdir. 

Mərkəzi Bankın Pul Siyasəti və Maliyyə 
Sabitliyi Komitəsinin fəaliyyəti (PSMSK) hesabat 
ilində davam etdirilmişdir. İl ərzində PSMSK-nin 5 
iclası keçirilmişdir. İclaslarda makroiqtisadi vəziyyət 
qiymətləndirilmiş, xarici və daxili amillərin təhlili 
aparılmış, qarşıdakı dövr üçün monetar siyasət 
çərçivəsi və makroiqtisadi proqnozlar müzakirə 
edilərək adekvat siyasət qərarları qəbul edilmişdir.  

Maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi 
potensialının artırılması məqsədilə kredit 
təşkilatlarının tənzimlənməsi üzrə beynəlxalq təcrübə 
icmallaşdırılmış, sistem risklərinin tənzimlənməsi 
üzrə mikro və makroprudensial siyasət alətləri və 
komponentlərdən istifadə imkanları araşdırılmışdır. 
Bu tədqiqatların aparılması zamanı bir çox İeoÖ 
tərəfindən tətbiq edilən metodologiyalardan  istifadə 
edilmiş və məlumatlar əsasında ehtimal olunan 
maksimal kredit artımı və bank sistemi üçün 
kapital adekvatlığı hesablanmışdır. eyni zamanda 
Azərbaycanda maliyyə vasitəçiliyinin inkişafına 
dəstək çərçivəsində maliyyə dərinliyinə təsir edən 
amillər tədqiq edilmişdir. 

Ekonometrik tədqiqatlar və proqnozlaşdırma 
işlərinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində inflyasiya, 
iqtisadi artım və makroiqtisadi tarazlıq məsələləri ilə 
bağlı bir sıra tədqiqat işləri aparılmışdır. Bunlardan 

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Cədvəl 7. Pul aqreqatları, mln. manat

01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14

M0   (Nağd pul) 5455.8 7158.2 9256.6 10458.7  

M1 (Nağd pul, tələb olunanadək əmanət və depozitlər) 6718.9 8824.8 11107.9 12736.9
M2 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və 
depozitlər, manatla) 8297.5 10997.2 13806.4 16434.8

M3 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və 
depozitlər, manat və SdV) 10527.5 13903.2 16775.3 19359.8

Mənbə: AMB
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Pul və məzənnə siyasəti, monetar şərait 
“Pul siyasəti və qlobal çağırışlar”, “İnflyasiyanın 
optimal həddinin qiymətləndirilməsi”, “Manatın 
məzənnəsinin inflyasiyaya ötürücülük qabiliyyəti”, 
“İqtisadi modellərin pul siyasətində rolu”, “İnflyasiya 
hədəfi: baza, yoxsa məcmu inflyasiya”, “İnkişaf 
edən ölkələrdə məzənnə rejimləri və Azərbaycan 
təcrübəsi”, “Yüksək gəlirli ölkəyə çevrilmək yolunda 
Azərbaycanın üstünlükləri”  kimi mövzularda 
tədqiqat işləri aparılmışdır.

Hesabat ilində aparılmış tədqiqatların geniş 
ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində işlər 
fəallaşdırılmışdır. 2013-cü ildə iqtisadiyyatın 
və iqtisadi inkişafın müxtəlif aspektlərini özündə 
əks etdirən məqalələri və tədqiqatları əhatə edən  
“Mərkəzi Bank və İqtisadiyyat jurnalı: məqalələr 
və tədqiqat işləri silsiləsi” elmi jurnalın 2 nömrəsi 
və “Tədqiqat bülleteni”nin 4 nömrəsi hazırlanaraq 
ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.

Statistikanın qabaqcıl standartlara uygunluğunu 
təmin etməklə bank-maliyyə sistemi üçün metodoloji 
dəstəyin həyata keçirilməsi çərçivəsində bank-
maliyyə statistikası üzrə təlimatların yenilənməsi, 
hesabat formalarının tərtibi və dizaynı, pul - 
maliyyə statistikasının BVF-nin standartlarına 
uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər davam 
etdirilmişdir. Bank sistemi, qeyri-bank maliyyə 
təşkilatları, AMB-nin ərazi idarələri və KİV 
nümayəndələri üçün statistik yeniliklər, metodoloji 

və biznes əməliyyatlarının təkmilləşdirmələrlə bağlı 
seminarlar keçirilmişdir. Makroiqtisadi statistika üzrə 
bir sıra analitik modullar - ümumi statistika (dSK), 
bank-maliyyə statistikası, ödəniş sistemi statistikası, 
nağd və nağdsız xarici valyuta statistikası və s.  
eSAHS sistemində yenilənərək istifadəçilərə təqdim 
edilmişdir. 

Maliyyə savadının artırılması çərçivəsində 
Azərbaycanda ikinci dəfə Beynəlxalq Əmanət Günü 
və onun davamı olaraq, noyabrda maliyyə savadlılığı 
aylığı keçirilmişdir. təxminən 10000 məktəblini, 
gənc ailələri, geniş əhalini əhatə edən tədbirlərdə 
mərkəzi bankçılıq,  kredit,  əmanət, kredit kartları 
və s. mövzularda müzakirələr aparılmış, zəruri 
izahatlar verilmişdir.  Şagirdlərə  Mərkəzi Bank 
tərəfindən hazırlanmış  “Məktəblinin şəxsi büdcə 
planlaşdırması kitabçası”, habelə “Pul xəritəsi” 
oyunu paylanılmışdır. Bundan əlavə Almaniya 
əmanət banklarının beynəlxalq əməkdaşlıq fondu 
ilə birlikdə “Faktiki illik faiz dərəcəsi” kalkulyatoru 
hazırlanmış və play.google.com elektron ünvanında 
yerləşdirilmişdir.

Real sektorun monitorinqi üzrə informasiyanın 
istehsalı və istehlakçılara çatdırılması sahəsində 
monitorinqə cəlb olunan müəssisə və təşkilatların 
sayı 400-ə çatdırılmışdır. ev təsərrüfatı sektorunda 
monitorinqlərə başlanılmış və ölkə üzrə 4250 ev 
təsərrüfatı monitorinqə cəlb olunmuşdur.
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Maliyyə bazarları

4.1. Valyuta  bazarı

2013-cü ildə də Mərkəzi Bankın valyuta bazarında 
əməliyyatları daxili valyuta bazarında manatın 
məzənnəsinin sabitliyinin qorunması məqsədilə izafi 
valyuta təklifinin sterilizasiyasına yönəlmışdır.

Mərkəzi Bankın valyuta əməliyyatları “Bloomberg” 
beynəlxalq informasiya-ticarət sistemində həyata 
keçirilmişdir. Hesabat ilində banklararası valyuta 
bazarında USd/AZN valyuta cütü ilə əməliyyatların 
72%-i Blumberq sistemində qeydə alınmışdır. 

Valyuta bazarının həcmi ötən illə müqayisədə 
7,4% və ya 3,1 mlrd. $ artaraq 44,7 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. 

Hesabat ilinin yekunu üzrə valyuta bazarında 
banklararası əməliyyatların daxili valyuta bazarında 
xüsusi çəkisi 26% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində bazarın valyuta strukturunda ABŞ 
dolları ilə keçirilən əməliyyatların payı üstünlük 
(94%) təşkil etmişdir.

Məzənnənin əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin 
qarşısını almaq məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 
2,46 mlrd. $ həcmində xalis valyuta alışı həyata 
keçirilmişdir.

Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən ABŞ 
dolları/manat ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi 
rejimi davam etdirilmişdir. İl ərzində manatın ABŞ 
dollarına qarşı rəsmi nominal məzənnəsi cəmi 0,05 
qəpik, yəni 0,06% möhkəmlənmişdir.

4.2. Pul resursları bazarı

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə də pul 
resursları bazarında dövlət qiymətli kağızları ilə 
əməliyyatlar üstünlük təşkil etmişdir.

IV. MALİYYƏ BAZARLARI

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB
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Qiymətli kağızlar bazarının həcmi ötən illə 

müqayisədə 6% azalaraq 8,8 mlrd. manat təşkil 
etmişdir. Azalma dövlət qiymətli kağızları ilə həyata 
keçirilən əməliyyatlarda müşahidə olunmuşdur.

Qiymətli kağızlar bazarının 80%-i dövlət qiymətli 
kağızları2 bazarının (bunun da 98%-i qısamüddətli 
notlar), 20%-i korporativ qiymətli kağızların (bunun 
da 43%-i İpoteka Fondunun istiqrazları) bazarının 
payına düşür.

Hesabat ilinin sonuna dövriyyədə olan dövlət 
qiymətli kağızlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 
(324,6 mln. manat) 143,2 mln. manat və ya 44% 
azalaraq 181,4 mln. manat təşkil etmişdir.

Hesabat ilinin sonunda dövriyyədəki dövlət 
qiymətli kağızlarında notların payı 11%, dQİ-lərin 
payı isə 89% təşkil etmişdir.

Hesabat ilində 1530 mln. manat məbləğində 
Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları emissiya 
olunmuşdur. Bundan 340 mln. manat hərraclara 
çıxarılmış və bunun 88%-i (300 mln. manat) 
yerləşdirilmişdir. Son hərracda notlar üzrə orta gəlirlik 
1,06% təşkil etmişdir. Bu rəqəm ilin əvvəlində 1,87% 
səviyyəsində olmuşdur.

dövriyyədə olan notların həcmi il ərzində 38% 
azalaraq (repo əməliyyatları nəzərə alınmaqla) dövrün 
sonuna 20 mln. manat təşkil etmişdir. 

Çərçivə alətləri üzrə əməliyyatlarının həcmi  6 595 
mln. manat təşkil etmişdir. Əməliyyatların hamısı 
repo əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 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 
hesabat ili ərzində 43 mln. manat və ya 21% azalaraq 
ilin sonuna 161,4 mln. manat təşkil etmişdir. Bir illik 
dİ-lər üzrə orta gəlirlilik 2,99% həcmində müəyyən 
olunmuşdur. 

Hesabat ilində Azərbaycan İpoteka Fondu 
tərəfindən 20 mln. manat həcmində 10 illik təminatsız 
istiqrazlar üzrə 7-ci emissiya prospekti qeydiyyata 
alınmışdır. 6-cı emissiya prospektinə uyğun 37 mln. 
manat məbləğində istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə 
8 hərrac, 7-ci emissiya prospektinə uyğun 20 mln. 
manat məbləğində istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə 4 

2 Bura Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları daxildir.      
 

Mənbə: BFB 

Mənbə: AMB

Mənbə: BFB 

Mənbə: BFB 
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hərrac təşkil edilmişdir. dövriyyədə olan istiqrazların 
həcmi 300 mln. manat təşkil etmişdir. 

İpoteka istiqrazları ilə təkrar bazar əməliyyatlarının 
həcmi 268,9 mln. manat (72 əqd) təşkil etmişdir.

4.3. Banklararası bazar 

2013-cü ildə Mərkəzi Bank ölkədə banklararası 
bazarın inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. 

Hesabat ilində banklar tərəfindən banklararası pul 
bazarında əqdlər bağlanarkən “Blumberq” beynəlxalq 
informasiya-ticarət sisteminin müvafiq funksional 
imkanlarından fəal istifadə edilməyə başlanılmışdır. 
Belə ki, “Blumberq” sistemi vasitəsilə bağlanan 
banklararası pul bazarı əməliyyatlarının ümumi 
həcmi 95,6 mln. manat olmaqla 18 əqd (ötən ildə 1 
mln. manat həcmində 1 əqd) təşkil etmişdir. Əqdlər 1 
gündən 180 günədək müddətə olan pul bazarı alətləri 
üzrə bağlanmışdır.

Hesabat ilində Mütəşəkkil Banklararası Kredit 
Bazarında (MBKB) 32 mln. manat həcmində 12 
əməliyyat keçirilmişdir. 

Pul resursları bazarlarının canlandırılması 
məqsədilə Mərkəzi Bankın birbaşa iştirakı ilə 2010-
cu ildə yaradılmış Mütəşəkkil Banklararası Kredit 
Bazarınının seqmenti olan - təminatlı Pul bazarında 
isə əməliyyatların həcmi 13 mln. manat (7 əqd) təşkil 
etmişdir.

Banklararası Repo Bazarında 11 mln. manat 
həcmində 8 əməliyyat keçirilmişdir.

Mənbə: AİF 

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB
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Valyuta ehtiyatlarının idarə olunması

Hesabat ilində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 
inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında davam edən aşağı 
gəlirlilik və yüksək keyfiyyətli sabit gəlirli maliyyə 
aktivlərinin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar qeyri-
sabitliyin güclənməsi şəraitində idarə olunmuşdur. 
Maliyyə bazarlarında davam edən qeyri-müəyyənliyi 
nəzərə alaraq hesabat ilində Mərkəzi Bankın 
ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə siyasətinin əsas 
prioriteti vəsaitlərin qorunub saxlanması olmuşdur. 

Hesabat ilində də Mərkəzi Bankın sərəncamında 
olan valyuta ehtiyatları təhlükəsizlik və likvidlik 
prinsiplərini əsas götürən əməliyyat investisiya 
strategiyası əsasında idarə olunmuşdur.  Strategiyaya 
müvafiq olaraq ehtiyatlar cari fəaliyyəti təmin edən 
əməliyyat və yığım aləti olan investisiya tranşlarına 
bölünməklə idarə olunmuşdur. 

Mövcud valyuta rejiminin dəstəklənməsi və baş 
verə biləcək valyuta böhranlarına qarşı dayanıqlığın 
artırılması məqsədilə saxlanılan əməliyyat tranşı 
4000 mln. ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Bu 
ehtiyatların ehtiyatın 95%-i xarici ticarətin və ölkənin 
xarici öhdəliklərinin dominant valyutası olan ABŞ 
dollarında, 5%-i isə avroda olmaqla saxlanılmışdır.  

İnvestisiya tranşının idarə edilməsində isə başlıca 
məqsəd ehtiyatların mütləq dəyərinin qorunub 
saxlanması olmuşdur. Hədəfə nail olmaq üçün tranşın 
yapon yeni çıxarılmaqla modifikasiya olunmuş 
SdR səbətini təşkil edən valyutalarda (48% ABŞ 
dolları, 40% Avro və 12% İngiltərə funt sterlinqində)  
saxlanılması təmin olunmuşdur. 

Hesabat ilində valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi 
üzrə daxili potensialın gücləndirilməsi sahəsində 
də faəliyyət göstərilmişdir. Mərkəzi Bankın valyuta 
ehtiyatlarının idarəedilməsinin səmərəliliyinin və 
təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə idarəetmənin 
bütün sahələrini əhatə edən Voll Strit Suit port-
fel idarəetmə sisteminin quraşdırılması davam 
etdirilmişdir.

dünya Bankının Xəzinədarlığı tərəfindən mərkəzi 
banklar üçün yaradılmış “ehtiyatların idarəetmə və 
məsləhət proqramı” çərçivəsində texniki yardım ilə 
dəstəklənməsi hesabat ilində də davam etmişdir.

dünya ticarətində və iqtisadiyyatında Asiya regio-
nunun rolunun getdikcə artmasını nəzərə alaraq, 
Mərkəzi Bank valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini 
bu region ölkələrinin yüksək keyfiyyətli və sabit 
gəlirli qiymətli kağızlarından ibarət investisiya 
portfellərində yerləşdirməyi planlaşdırır. Bu region 
hesabına investisiyaların coğrafi diversifikasiyası 
investisiya portfelinin geoiqtisadi və regional 
asılılığının azaldılmasına və onun mütləq dəyərinin 
qorunmasına, həmçinin, aktivlərin idarə edilməsindən 
əldə edilən gəlirin yüksəldilməsinə xidmət edəcək.

Hesabat ilində Mərkəzi Bankın sərəncamında olan 
valyuta ehtiyatlarının həcmi daxili valyuta bazarında 
sterilizasiya əməliyyatları, habelə idarəetmədən əldə 
olunan gəlirlər nəticəsində 2 457,3 mln. ABŞ dolları 
və ya 21,01% artaraq 14 152,0 mln. ABŞ dolları 
səviyyəsinə çatmışdır. Valyuta aktivlərinin idarə 
edilməsinin gəlirliyi 0,19% təşkil etmişdir.

V. VALYUtA eHtİYAtLARININ 
İdARƏ oLUNMASI
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Banк sistemi və maliyyə sabitliyi

6.1. Bank sisteminin dinamikası və institusional 
inkişafı 

2013-cü ildə Azərbaycan bank sistemi öz fəaliyyətini 
həssas qlobal iqtisadi mühit,  ölkə daxilində isə 
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda yüksək fəallıq 
şəraitində həyata keçirmişdir. İl ərzində Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının həyata keçirdiyi maliyyə sabitliyi 
siyasəti bank sisteminin maliyyə dayanıqlığının 
qorunmasına və maliyyə vasitəçiliyinin genişlənməsinə 
yönəlmişdir. Həyata keçirilmiş siyasət nəticəsində 
Azərbaycan bank sektorunda sistem riskləri 
effektiv idarə olunmuş, sektor üzrə maliyyə sabitliyi 
qorunmuşdur. Bank sisteminin kapital adekvatlığı və 
likvidlik göstəriciləri məqbul səviyyədə saxlanmışdır. 
Sektorun maliyyə dərinliyi artmaqda davam etmiş, 
maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanları genişlənmişdir. 

2013-cü ildə qeyri-neft ÜdM-ə nisbətdə bank 
aktivləri 68%, kapital 11,4%, iqtisadiyyata kreditlər 
51,4%, əhalinin əmanətləri isə 21,3% təşkil etmişdir.

2013-cü ildə bank sisteminin inkişafı sahəsində 
həyata keçirilən institusional və infrastruktur 
tədbirləri nəticəsində bankların xarici investorlar 
üçün cəlbediciliyi qorunub saxlanmışdır. İl 
ərzində fəaliyyət göstərən xarici kapitallı bankların 
sayı 22 olmuş və bank sektoruna xarici kapital 
investisiyalarının həcmi 137,8 mln. manat (42%) 
artaraq 468,1 mln. manata çatmışdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin bir çox banklarında aparıcı 
reytinq agentlikləri tərəfindən reytinqlərin aşağı 
salınması fonunda yerli banklar reytinq səviyyələrini 
qoruyub saxlaya bilmişlər.

İnkişaf etmiş ölkələrin bir çox banklarında aparıcı 
reytinq agentlikləri tərəfindən reytinqlərin aşağı 
salınması fonunda yerli banklar reytinq səviyyələrini 
qoruyub saxlaya bilmişlər. 

Hesabat ilində də real sektorun və regionların 
maliyyə xidmətlərinə tələbatının ödənilməsi məqsədi 
ilə bankların filial şəbəkəsinin və digər struktur 
bölmələrinin genişləndirilməsi prosesi davam 
etmişdir. 2013-cü il  ərzində bankların 50 yeni filialı 
açılmış, bank filiallarının sayı 700-ə çatmışdır. Yeni 
18 bank şöbəsi açılmış və bank şöbələrinin sayı 148-ə 
çatmışdır. 

VI. BANК SİSteMİ VƏ MALİYYƏ SABİtLİYİ

Mənbə: AMB
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Banк sistemi və maliyyə sabitliyi
Yeni açılmış bank filiallarının 19-u ölkənin müxtəlif 

regionlarının payına düşür.  01.01.2014-cü il tarixinə 
cəmi bank filiallarının 346-sı (49,4%) regionlarda 
fəaliyyət göstərir.

2013-cü ildə də, kredit təşkilatları tərəfindən 
regionların kreditləşdirilməsi prosesi davam etmişdir.  
İl ərzində regionlara kredit qoyuluşları 35,8% 
artmışdır.

Bank sektorunun inkişafı ilə yanaşı məhdud bank 
xidmətlərini göstərən digər maliyyə institutları – 
qeyri-bank  kredit təşkilatları, o cümlədən kredit 
ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və digər bu 
növ maliyyə təsisatlarının sayı 148-ə (ilin əvvəlində 
133 təsisat), onların filiallarının sayı isə 194-ə (ilin 
əvvəlində 114 təsisat) çatmışdır. İl ərzində Mərkəzi 
Bank tərəfindən 8 yeni bank olmayan kredit təşkilatına,  
10 yeni kredit ittifaqına lisenziya verilmişdir. 

Qeyri-bank kredit təşkilatlarının sayının artması 
ilə yanaşı onların fəaliyyət dairələrinin miqyası da 
genişlənmişdir. Belə ki, il ərzində bu növ təsisatların 
ümumi aktivləri 35%, onlar tərəfindən verilmiş 
kreditlərin həcmi isə 34,9% artmışdır.

Bank infrastrukturunun coğrafi şəbəkəsinin 
genişlənməsi iqtisadi agentlərin, xüsusilə də 
əhalinin bank xidmətlərinə çıxış imkanlarını 
genişləndirmişdir. Hazırda ölkə ərazisinin hər 100000 
kvadrat metrinə 7.5, hər 100000 nəfər yetkinlik 
yaşına çatmış insana isə 16,5 bank və qeyri-bank 
kredit təşkilatları maliyyə xidmətləri göstərirlər.

6.2. Bank sisteminin öhdəlikləri

2013-cü ildə bank sisteminin resurs bazası əsasən 
daxili bazardan cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına 
artmışdır.

2013-cü ildə bankların öhdəlikləri 21,6% artaraq 
(3021,4 mln. manat) 16996,5 mln. manata çatmışdır. 
Hesabat ilində də bankların resurs bazasının 
formalaşmasında hüquqi (maliyyə və qeyri-maliyyə 
təşkilatları) və fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş 
vəsaitlərin payı yüksək olmuşdur. İl ərzində  bankların 
ümumi əmanət və depozitləri (maliyyə təşkilatlarının 
depozitləri daxil olmaqla) 16,6% artaraq 12475,8 
mln. manata çatmış və cəmi öhdəliklərin 73,4%-ni, 
aktivlərin isə 61,2%-ni təşkil etmişdir. Bu artım 
əsasən fiziki şəxslərin əmanətlərinin artmasından 
qaynaqlanmışdır.

2013-cü ildə  əhalinin əmanətləri 25,1% artaraq 
6395,8 mln. manata çatmış, onların bankların 
öhdəliklərində3 xüsusi çəkisi isə 37,6% təşkil etmiş-
dir. Korporativ sektorun (qeyri-maliyyə təşkilatları) 
depozitləri 1 yanvar 2014-cü il tarixinə 2818 mln. 
manat təşkil etmişdir. Hüquqi şəxslərin depozitlərin-
də xüsusi dəyişiklik baş verməmişdir. Əhalinin 
əmanətlərində müddətli depozitlərin ötən ilin müvafiq 
dövrünə nəzərən əhəmiyyətli artımı bankların resurs 
bazasının keyfiyyətinə müsbət təsir göstərmişdir. 
Belə ki, əhalinin cari hesablarında 45 mln. manat 
artım olduğu halda müddətli depozitlərində 1237 
mln. manat artım qeydə alınmışdır.
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Manatın məzənnəsinin sabitliyi şəraitində il ərzində 

dollarlaşma səviyyəsi azalmışdır. Belə ki,  fiziki 
şəxslərin milli valyutada əmanətləri il ərzində 31,2% 
artmış, ümumi əmanətlərdə xüsusi çəkisi 61%-ə 
(01.01.2012-ci il tarixə 58%) yüksəlmişdir.  

Əmanətçi strukturunda ciddi dəyişikliklər baş 
verməmiş, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin 
ümumi həcmdə xüsusi çəkisi 87,9%, qeyri-rezident 
əmanətçilərin xüsusi çəkisi isə 12,1% təşkil etmişdir.

2013-cü ildə maliyyə institutlarından cəlb 
edilmiş vəsaitlərin həcmi (bankların, digər  maliyyə 
institutlarının  kreditləri, depozitləri və digər 
vəsaitləri) 1 yanvar 2014-cü il tarixinə 6,8 mlrd. 
manat (bank öhdəliklərinin 40%-ni) təşkil etmişdir.

Qeyri-rezident banklardan və beynəlxalq maliyyə 
təşkilatlarından cəlb edilmiş vəsaitlərin həcmi 45% 
artaraq 3298 mln. manat olmuşdur. Xaricdən cəlb 
olunmuş vəsaitlər cəmi öhdəliklərin 19,4%-ni təşkil 
etmişdir.

Bankların xarici resurslardan asılılığının azalması, 
xarici vəsaitlərin daxili depozitlərlə əvəzləşdirilməsi 
bankların xarici şoklara qarşı dayanıqlığını 

artırmış və kreditlərin daha sabit resurslar hesabına 
maliyyələşməsinə imkan vermişdir.

6.3. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu

Hesabat ilində bankların iqtisadi artıma maliyyə 
dəstəyi davam etmiş, bank aktivlərinin strukturunda 
müsbət dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. 

2013-cü ildə bank sektorunun aktivləri 3854,7 mln. 
manat və ya 23,3% artaraq  20385,1 mln. manata 
çatmışdır. Bank kreditləri 3179,2 mln. manat və ya 
26% artaraq 1 yanvar 2014-cü il tarixinə 15422,9 
mln. manat səviyyəsinə çatmışdır.

Kredit portfelinin artımı əhalinin əmanətlərinin 
və korporativ sektorun depozitlərinin artması ilə 
dəstəklənmişdir. 

Uzunmüddətli kreditlərin həcmi 38,4% artaraq ilin 
sonuna 12087,4 mln. manat təşkil etmişdir. 2013-cü ilin 
sonuna kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli 
kreditlərin xüsusi çəkisi 78,4% (01.01.2013 tarixinə 
70,6%) təşkil etmişdir. 

İl ərzində kreditlərin valyuta strukturunda də 
müsbət dəyişiklik olmuşdur. Məzənnə sabitliyinin 
qorunub saxlanılması nəticəsində 2013-cü ildə milli 
valyutada olan kreditlərin artım tempi (31,5%) 
xarici valyutada kreditlərin artım tempini (13,8%) 
üstələmişdir. İlin sonuna kredit portfelində manatla 
kreditlərin xüsusi çəkisi 3 faiz bəndi artaraq 71,8% 
olmuşdur. 

Kreditlər üzrə yüksək artım tempi inşaat və əmlak 
sektorlarına (86%), nəqliyyat və rabitə sektoruna 
(17,9%), sənaye və istehsal sektoruna (16,9%), kənd 
təsərrüfatı və emala (34,2%) verilən kreditlərdə 
müşahidə olunmuşdur. Yeni bank texnologiya 
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və alətlərin tətbiqi və təbliği nəticəsində plastik 
kartlarla əməliyyatlar üzrə kreditlər 2 dəfə artmışdır.

Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlər 44% 
artaraq ilin sonuna 6214,7 mln. manat olmuşdur ki, 
bu da kredit portfelinin 40,3%-ni təşkil etmişdir. 
İstehlak kreditləri isə (bütün kredit təşkilatları 
üzrə) 45,4% artaraq ev təsərrüfatlarına verilmiş 
kreditlərin 77,6%-ni təşkil etmişdir.  

2013-cü il ərzində ipoteka kreditləri 26,6% 
artaraq 1 yanvar  2014-cü il tarixinə 890,3 mln. 
manat (01.01.2013-ci il tarixinə ipoteka portfeli 
703,7 mln. manat) təşkil etmişdir. Ümumi kredit 
portfelində (banklar üzrə)  bu kreditlərin xüsusi çəkisi 
01.01.2014-cü il tarixinə 5,8% olmuşdur.   

1 yanvar 2014-cü il tarixinə qiymətli kağızlara 
investisiyalar 1772,9 mln. manat olmuşdur. Bu, ötən 

illə müqayisədə 2,1%,və ya 36,8 mln. manat çoxdur. 
Qiymətli kağızların xüsusi çəkisi orta aktivlərin 
8,7%-ni təşkil etmişdir. Əgər 2012-ci ildə qiymətli 
kağızlarda korporativ qiymətli kağızların payı 71,1% 
(1234 mln. manat) olmuşdursa, 2013-cü ildə bu 
göstərici 81,8% (1449 mln. manat) təşkil etmişdir. 
dövlət qiymətli kağızlarına investisiyalar 300 mln. 
manata çatmışdır. 

6.4. Bank sektorunun kapitalı

Hesabat ilində bank sisteminin kapital bazasının 
möhkəmlənməsi davam etmiş, sistemin kapital 
adekvatlığı göstəriciləri məqbul səviyyədə 
olmuşdur.

2013-cü ildə bankların məcmu kapitalı 32,7% və  
ya 844,3 mln. manat artaraq 3426,5 mln. manata 
çatmışdır. I dərəcəli kapital il ərzində 33.2% 
yüksəlmiş, onun məcmu kapitalda xüsusi çəkisi 
79,3% təşkil etmişdir. Məcmu kapitalın artımının 
əsas mənbəyini (76%-ni) nizamnamə kapitalı təşkil 

etmişdir. Belə ki, nizamnamə kapitalı 639,2 mln. 
manat və ya 23,2% artmışdır. 

Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı 
yüksək səviyyədə qalmış (18,1%) 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 çox olmuşdur (14,1%). 

Mənbə: AMB

Cədvəl 8. Kreditlərin sahəvi strukturu

01.01.2013 01.01.2014 dəyişmə
Məbləğ, 

mln. 
manat

payı, 
%-lə

Məbləğ, 
mln. 

manat

payı,
 %-lə

Məbləğ, 
mln. 

manat
%-lə

ticarət və xidmət 2649,3 21,6 2219,9 14,4 -429.4 -16.2

ev təsərrüfatlarına 4316,7 35,3 6214,7 40,3 1898 44.0

Kənd təsərrüfatı və emal 546,2 4,5 733,3 4,8 187.1 34.3

İnşaat və əmlak 1270,3 10,4 2362,6 15,3 1092.3 86.0

Sənaye və istehsal 1297,6 10,6 1516,4 9,8 218.8 16.9

Nəqliyyat və rabitə 429,1 3,5 506 3,3 76.9 17.9

digər 1734,5 14,1 1870 12,1 135.5 7.8
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6.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin 
maliyyə nəticələri

2013-cü ildə bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə 
nəticələri ümumilikdə qənaətbəxş olmuşdur. 

2013-cü ildə bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi 
ödənilənədək) 341,2  mln. manat olmuş, vergilər 
ödənildikdən sonra isə xalis mənfəətin həcmi ötən illə 
müqayisədə 2 dəfə artaraq 267,6 mln. manat təşkil 
etmişdir.

Bankların 91%-i 2013-cü ili 272,3 mln. manat 
həcmində mənfəətlə, 9%-i isə 4,8 mln. manat 
həcmində zərərlə başa vurmuşlar. Zərərlə işləyən 
bankların ümumi bank sisteminin aktivlərində xüsusi 
çəkisi cəmi 0,8% təşkil etmişdir.

Faiz gəlirləri ötən illə müqayisədə 30,1% artmış 
və 1646,9 mln. manata (o cümlədən müştərilərə veril-
miş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 31,8% artaraq 1514,2 
mln. manata) çatmışdır. Bankların ümumi gəlirləri 
2089,5 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci 
ildəki göstəricidən 464,4 mln. manat və ya 22,2% 
çoxdur. 2013-cü ildə bütün faiz gəlirlərinin ümumi 
gəlirlərdə  xüsusi  çəkisi artaraq 78,8% olmuşdur.

Faiz xərcləri ötən illə müqayisədə 23,7% artmış və 
817,6 mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin orta 
aktivlərə nisbəti 4,4% təşkil etmişdir. 

İl ərzində bankların xalis faiz mənfəəti 829,22 mln. 
manat təşkil etmişdir ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 
232,4 mln. manat və ya 38,9% çoxdur.

İl ərzində bankların qeyri-faiz xərcləri ötən illə 
müqayisədə 19,4% artmış və  759,4 mln. manat 
təşkil etmişdir. orta aktivlərdə cəmi qeyri-faiz 
xərclərinin payı sabit qalaraq (4,1%) əmək haqqı, 
kompensasiya və digər əməliyyat xərclərinin artımı 
ilə şərtlənmişdir. 

2013-cü ildə bank sektorunun aktivlərinin gəlirliliyi 
(vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta aktivlərə 
nisbəti kimi hesablanmış - RoA) 1,5%, kapitalın 
gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta 
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Cədvəl 9. Bank sektorunun məcmu kapitalının strukturu və dinamikası, mln. manat
01.01.2013 01.01.2014

I dərəcəli kapital 2039,6 2716,9

İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə 32,5 33,2

Nizamnamə kapitalı 1972,7 2609,6

o cümlədən, səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait 20,7 21,8

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 114,7 229,6

I dərəcəli kapitaldan tutulmalar -50,4 -58,8

II dərəcəli kapital 688,9 872,9

Cari ilin mənfəəti 195,6 287,3

Ümumi ehtiyatlar 190,9 234,3

Kapitalın digər vəsaitləri 302,6 351,2

Məcmu kapitaldan tutulmalar -95,9 -104,4

Tutulmalardan sonra məcmu kapital 2582,2 3426,5

İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə 36,4 32,7
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kapitala nisbəti kimi hesablanmış - Roe) 11,7% 
təşkil etmişdir. 

6.6. Bank sektorunun riskləri

2013-cü ildə bank sistemində maliyyə sabitliyi 
qorunmuş, risklər idarə edilə bilən səviyyədə 
saxlanılmışdır. Aktiv və passivlərin ödəniş 
müddətlərinin təhlili bank sistemində likvidliyin 
məqbul səviyyədə olmasını göstərir.  

Hesabat ilində bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsi 
kreditorlar və borcalanlar qarşısında öhdəliklərin 
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmişdir. 
Likvidliyin məqbul səviyyədə qalmasında bankların 
depozit bazasının müddət və valyuta strukturunun 
yaxşılaşması mühüm rol oynamışdır. 

Hesabat ilində ani likvidlik əmsalı 55,4% təşkil 
etmişdir ki, bu da Mərkəzi Bankın tələbindən 
(minimal limit 30%) yüksəkdir. 

İl ərzində bankların müddət üzrə aktiv və passivləri 
arasında fərq idarə olunan səviyyədə qalmış və 
bank sistemində likvidlik riskinin azalmasına təsir 
göstərmişdir.

İlin sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin kredit 
portfelində payı 5,1%, qeyri-standart  kreditlərin payı 
isə 8,3% təşkil etmişdir. 

1 yanvar 2014-ci il tarixinə kreditlər üzrə yaradılmış 
ehtiyatlar portfelin 7,3%-ni (01.01.2013-ci il tarixinə 
8,8%) təşkil edir.

6.7. Bank nəzarəti 

2013-cü ildə bank sisteminə etimadın qorunması, 
sistemdə risklərin minimallaşdırılması və idarəetmə 
potensialının gücləndirilməsi, sektorun dayanıqlığının 
artırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir. 
Risk əsaslı prudensial nəzarət çərçivəsi əhəmiyyətli 
təkmilləşdirilmişdir.  

Kredit riskinin tənzimlənməsinə makroprudensial 
yanaşmanın tətbiqi və beynəlxalq maliyyə hesabatı 
standartlarına yaxınlaşma məqsədilə aktivlərin 
təsnifləşdirilməsi prosesi təkmilləşdirilmişdir. Vaxt və 
keyfiyyət meyarlarının nəzərə alınmasına, diferensial 
ehtiyatlanmanın tətbiqinə, habelə ehtiyatlanma prosesində 
təminatın keyfiyyətinin nəzərə alınmasına imkan verən 
requlyativ çərçivə yaradılmışdır. 

İl ərzində sistem riskləri nəzarətdə saxlanılmış, 
sektorda əsas meyillər və risklərin akkumulyasiyası, 
habelə pərakəndə bankçılıq, istehlak kreditləri üzrə 
vəziyyət diqqətlə izlənilmişdir. İstehlak kreditləri 
portfelinin nəzarətə götürülməsi və detallı təhlil edilməsi 
“gizli” risklərin diaqnostikasına imkan vermişdir. Bu 
diaqnostikanın nəticələrini də nəzərə almaqla istehlak 
kreditləri seqmentində mövcud risklərin qabaqlayıcı 
rejimdə tənzimlənməsi istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. 
Məqbul artım potensialı və risk perspektivləri müəyyən 
edilərək banklara zəruri strateji tövsiyələr verilmişdir. 
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Bank sektorunun maliyyə dayanıqlığının daha da 
gücləndirilməsi məqsədilə banklara “məsuliyyətli 
borc vermə” prinsiplərinə müvafiq olaraq kreditlərin 
verilməsi sahəsində işlərin intensivləşdirilməsi və bu 
sahədə nəzarətin artırılması tapşırılmışdır. eyni zamanda, 
bank xidməti istehlakçılarına rəqabətli seçim imkanının 
yaradılması məqsədilə 2013-cü ilin əvvəlindən Faktiki 
İllik Faiz dərəcələrinin (FİFd) tətbiqinə başlanılmışdır. 

Maliyyə vasitəçiliyinin effektivliyinin və maliyyə 
dərinliyinin yüksəldilməsi məqsədilə məcmu kapitalın 
minimum məbləğinə dair kapital tələbinə uyğunlaş-
maq üçün verilən müddət 1 yanvar 2015-ci ilədək 
uzadılmışdır. 2013-cü ilin sonunda sistemin aktivlərinin 
və əhalinin əmanətlərinin 95%-dən çoxuna malik 
bankların kapitalı 50 mln. manatı ötmüşdür. 

Banklarda risklərin idarə edilməsi sisteminin 
effektivliyinə qarşı tələblər artırılmışdır. o cümlədən 
beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə əməliyyat riskinin 
tənzimlənməsi çərçivəsinin yaradılması istiqamətində 
tədbirlər görülmüşdür.  Bank sektorunda idarəetmə və 
hesabatlıq sisteminin effektivliyinin artırılması məqsədilə 
yeni korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinə 
başlanılmışdır.

Risk-əsaslı nəzarətin yeni biznes prosesləri və 
alətlərinin yaradılmasını nəzərdə tutan normativ-hüquqi 
bazanın formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət davam 
etdirilmişdir. Bank nəzarəti sisteminin arxitekturası, əsas 
biznes prosesləri və sistemdə vəzifə və səlahiyyətlərin 
iyerarxiyasını müəyyən edən xüsusi metodologiya 
hazırlanmışdır. 

Çirkli pulların yuyulması və terrorizmin 
maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə (PL/tMM) ötən 
illərdə olduğu kimi xüsusi diqqətdə saxlanılmışdır. 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) texniki dəstəyi 
ilə “Banklar tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 

haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə əməl edilməsinə risk-əsaslı nəzarət üzrə 
Metodoloji Rəhbərlik” hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 
İdarə Heyətinin 29.12.2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir. Metodoloji rəhbərlik banklarda PL/tMM 
sahəsi üzrə risk əsaslı yoxlamaların aparılmasına imkan 
verəcək. 

Mərkəzi Bank tərəfindən “Maliyyə xidmətləri 
istehlakçılarının hüquqlarının qorunması” layihəsi 
çərçivəsində hazırlanmış “Bank xidmətləri istehlakçıları-
nın hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi Proqramı” 
üzrə işlər 2013-cü ildə davam etdirilmişdir. Proqramın 
reallaşdırılması üzrə dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edilir. 

Proqram çərçivəsində “Banklarda və bank olmayan 
kredit təşkilatlarında maliyyə xidmətləri istehlakçılarının 
müraciətlərinə baxılmasına dair Metodoloji Rəhbərlik” 
hazırlanmışdır. Metodoloji Rəhbərlikdə kredit 
təşkilatlarında istehlakçılarla iş üzrə tamamilə yeni 
tələblər, onlar üzrə realizasiya çərçivəsi müəyyən 
edilmişdir. Metodoloji Rəhbərliyin tətbiqi faktiki 
olaraq məhkəmələrdən kənar arbitraj institutunun 
formalaşmasına və bu istiqamətdə yeni mərhələnin 
başlanmasına təkan verəcəkdir. 

2013-cü ildə dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fon-
du tərəfindən Azərbaycanda Maliyyə Sektorunun 
Qiymətləndirilməsi Proqramının (MSQP) həyata 
keçirilməsinə hazırlıq tədbirləri davam etdirilmişdir. 
Belə ki, funksional sahələrin özünüqiymətləndirməsi və 
uyğunsuzluqların diaqnostikası əsasında tərtib olunmuş 
tədbirlər Planı üzrə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Bu tədbirlər bank nəzarəti, pul və maliyyə siyasətinin 
şəffaflığı, habelə ödəniş sistemləri kimi sahələri əhatə 
etmişdir. İl ərzində tədbirlər Planlarının icrası üzrə 
hesabatlılıq da təmin edilmişdir. Proqrama hazırlıq  
çərçivəsində digər dövlət orqanları və beynəlxalq 
təşkilatlarla koordinasiya da diqqətdə saxlanılmışdır. 
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Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədinə xidmət edən ipoteka kreditləşməsinin 
inkişafı 2013-cü ildə də davam etmişdir. 

Hesabat ilində müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 
verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmində 2012-ci 
illə müqayisədə 51% artım müşahidə olunmuş və 
ümumilikdə, 2700-ə yaxın şəxsə 113,5 mln. manat 
ipoteka krediti verilmişdir. 

2013-cü ilin sonuna Azərbaycan İpoteka Fondunun 
(AİF) vəsaitləri hesabına əhaliyə verilmiş ipoteka 
kreditlərinin sayı 13600-ə, həcmi isə 534,7 mln. 
manata çatmışdır. Fondun yenidən maliyyələşdirilmiş 
kredit portfeli 360,9 mln. manat təşkil etmişdir. 

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 güzəştli ipoteka 
kreditlərinin verilməsi istiqamətində də dövlətin 
sosial siyasəti davam etdirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 04 fevral  2013-cü 
il  tarixli 811 nömrəli Fərmanı ilə «Azərbaycan 
Respublikasında güzəştli ipoteka kreditlərinin 
verilməsi Qaydaları»na dəyişiklik edilmiş, güzəştli 
kreditlər üzrə maksimal kredit məbləği 35000 
manatdan 50000 manatadək artırılmışdır. Fərmanla 
güzəştli ipoteka krediti almaq hüququ olan hərbi 
qulluqçuların dairəsi genişləndirilmişdir.  

Ötən il ərzində verilmiş güzəştli ipoteka kreditlərinin 
həcmi də 2012-ci illə müqayisədə 44% artaraq 42,8 
mln. manat təşkil etmişdir. Ümumilikdə, 2007-2013-
cü illərdə verilmiş güzəştli kreditlərin həcmi isə 
114,7 (3200-ə yaxın kredit) təşkil etmişdir. İpoteka 
kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 
büdcəsindən 2005-2013-cü illərdə ayrılmış vəsaitlərin 
həcmi 176 mln. manata çatmışdır.

2013-cü ildə də, AİF-in təmin edilmiş istiqrazlarının 
yerləşdirilməsi davam etdirilmiş və il ərzində daxili 
maliyyə bazarlarından 57 məbləğində vəsait cəlb 
olunmuşdur.  Ümumilikdə, maliyyə bazarının aktiv 

iştirakçısına çevrilən AİF 2009-2013-cü illərdə açıq 
bazardan 300 sərbəst vəsait cəlb edə bilmişdir. 

Fitch Ratings Agentliyi tərəfindən Azərbaycan 
İpoteka Fonduna yerli və xarici valyutada 
uzunmüddətli öhdəliklər üzrə verilmiş “BBB-” kredit 
reytinqi Azərbaycan Respublikasının ölkə reytinqinə 
bərabər səviyyədə saxlanılmışdır. Azərbaycan 
İpoteka Fondunun investisiya dərəcəli beynəlxalq 
kredit reytinqinin saxlanılması gələcəkdə Fondun 
borclanma qabiliyyətinin daha da artırılmasına, 
onun beynəlxalq kapital bazarlarına çıxışına və bu 
bazarlarda sərfəli faiz dərəcələri ilə borc qiymətli 
kağızlarının yerləşdirməsinə zəmin yaradır. 

 2013-cü ilin iyun ayından etibarən ipoteka 
kreditləşməsinin avtomatlaşdırılması məqsədilə 
“Elektron ipoteka” sistemi müvəkkil bankların, 
sığorta və qiymətləndirici şirkətlərin istifadəsinə 
verilmişdir. Qeyd olunan sistemin işə salınması 
müvəkkil təşkilatlarla Fond arasında kağız 
dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb 
olmuşdur.

 eyni zamanda, ipoteka kreditləri üzrə ödənişlərin 
qəbulu ilə əlaqədar yeni avtomatlaşdırılmış 
hesablaşmalar sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır 
və 2014-cü ilin I rübün sonuna kimi bu sistemə 
keçidin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Qeyd 

VII. İPoteKA KRedİtLƏŞMƏSİ 

Mənbə: AMB



34

İpoteka kreditləşməsi 
olunan sistemin istifadəyə verilməsi əhaliyə xidmət 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, ipoteka kreditləri üzrə 
elektron ödənişlərin qəbuluna imkan verəcəkdir.

  Bundan başqa, hesabat ilində ipoteka kreditlərinə 
çıxış imkanlarının daha da  genişləndirilməsini 

nəzərdə tutan “Azərbaycanda 2014-2025-ci illər 
üçün ipoteka kreditləşməsi sisteminin inkişafı üzrə 
Strategiya” hazırlanmış və aidiyyəti qurumlarla 
razılaşdırılması üçün hökumətə təqdim olunmuşdur. 
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Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri 

2013-cü ildə də Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri 
tərəfindən ölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi 
olan fiziki və hüquqi şəxslərin kredit məlumatlarının 
toplanması həyata keçirilmiş, real vaxt rejimində 
kredit məlumatlarının mübadiləsi təmin edilmişdir. 

Hesabat ilində Mərkəzləşdirilmiş Kredit 
Reyestrinin (MKR) normativ-hüquqi bazasının 
təkmilləşdirilməsi həyata keçirilmiş, əlavə bir sıra 
yenilikləri də özündə əks etdirən “Mərkəzləşdirilmiş 
kredit reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları” 
qüvvəyə minmişdir. Yeni Qaydalara əsasən kredit 
təşkilatları tərəfindən MKR-ə edilən sorğuların qiyməti 
2 dəfə azaldılmış, şəxslərin barələrində toplanmış 
məlumatlara çıxış imkanları genişləndirilmiş, MKR-ə 
elektron imza və distant qaydada müraciət etmə 
imkanları yaradılmışdır.

MKR-in əhatə dairəsinin genişləndirilməsi prosesi 
2013-cü il ərzində də davam etdirilmiş, əlavə olaraq 
yeni lisenziya alımış 5 bank olmayan kredit təşkilatının 
(BoKt) reyestrə qoşulması təmin edilmişdir. Hesabat 
ilinin sonuna reyestrin şəbəkəsi 43 bank, 33 BoKt, 
640 filial və 1500-dən artıq istifadəçi nöqtəsindən 
ibarət olmaqla ölkəni bütövlükdə əhatə etmişdir. 

Borcalanların kredit öhdəliklərinin cari vəziyyəti 
ilə yanaşı son 24 aylıq ödənişlərini də əks etdirən 
xüsusi model hazırlanaraq kredit hesabatında və 
sistemdə tətbiq edilmişdir.

Mərkəzi Bankın 5 ərazi idarəsinin reyestrə 
qoşulması istiqamətində işlər yekunlaşdırılmış, 
onların yeni Əsasnamələrinə uyğun olaraq MKR 
üzrə sorğu və müraciətlərin cavablandırılmasına start 
verilmişdir. 

Hesabat ilinin sonunda MKR-ə edilən vətəndaş 
müraciətləri üzrə xidmətin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə “ASAN xidmət” mərkəzində MKR-in 
xidmət bölməsi fəaliyyətə başlamışdır. Yüksək 
səviyyədə xidmət şəraiti ilə yanaşı bir sıra texnoloji 
yeniliklərin tətbiqi şəxslərə öz kredit hesabatlarını 
dərhal yerində əldə etməyə imkan yaratmışdır. 

2013-cü il ərzində reyestrdən 43 bank və 27 
BoKt istifadə etmiş, ilin sonuna MKR-də haqqında 
məlumat toplanan borcalanların sayı 1,952,996-ya, 
kredit məlumatlarının sayı 6,523,015-ə, zaminlərin 
sayı isə 836,516-ya çatmışdır.

Hesabat ili ərzində MKR-də 2,306,480 sorğu 
həyata keçirilmişdir ki, bu da ötən ilki göstərici ilə 
müqayisədə (2012 – 1,026,730) 2.25 dəfə çoxdur. Öz 
kredit hesabatını əldə etmək məqsədilə 5,355 şəxs 
(2012 – 2,043) MKR-ə müraciət etmişdir.

VIII. MƏRKƏZLƏŞdİRİLMİŞ KRedİt ReYeStRİ 
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Ödəniş sistemləri

9.1. Ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı 
fəaliyyətinin təmin edilməsi

Ödəniş sistemlərinin fasiləsiz və etibarlı istismarının 
təmin edilməsi, elektron ödəniş xidmətlərinin 
infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsi və bu 
imkanlardan effektiv istifadənin təşviqi 2013-cü ildə 
də Mərkəzi Bankın mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən 
biri olmuşdur.

Real Vaxt Rejimində Banklararası 
Hesablaşmalar Sistemində (AZIPS) 2013-ci ildə 
ümumi həcmi 113 mlrd. manat (ÜdM-in 2,02 misli) 
olmaqla 522 min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur 
ki, bu da ötən illə müqayisədə uyğun olaraq 5,8% 
(6205 mln. manat) və 5,9% (29 min ədəd) çoxdur. 
Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd sayı 2130 ədəd, 
hər bir ödəniş sənədinin məbləği isə orta hesabla 461 
min manat təşkil etmişdir.

Milli Ödəniş Sisteminin digər komponenti olan 
Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq 
Sistemində (XÖHKS) ümumi həcmi 15 mlrd. 
manat olmaqla 26735 min ədəd ödəniş sənədi emal 
olunmuşdur. Bu, ötən illə müqayisədə müvafiq olaraq 
26,4% (3130 mln. manat) və 6,4% (1604 min ədəd) 
çoxdur. Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd sayı 
109,1 min ədəd, hər bir ödəniş sənədinin məbləği isə 
61.1 min manat təşkil etmişdir.

2013-ci il üzrə ödəniş sənədlərinin ümumi sayında 
AZIPS 1,9%, XÖHKS isə 98,1% xüsusi çəkiyə malik 
olmuşdur. Ödəniş sənədlərinin ümumi məbləğində 
AZIPS-in xüsusi çəkisi 88,3%, XÖHKS-ün xüsusi 
çəkisi isə 11,7% təşkil etmişdir.  

9.2. Milli Ödəniş Sisteminin inkişafı 
və tənzimlənməsi  

Hesabat ilində ölkə miqyasında elektron ödəniş 
sistemlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
və istifadə imkanlarının artırılması istiqamətində 
fəaliyyət davam etdirilmişdir. 

Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş 
İnformasiya Sisteminin platformasında yaradılmış 
“Hökumət Ödəniş Portal”ının (HÖP) əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi üzrə fəaliyyət davam etdirilmişdir.

Görülmüş işlər nəticəsində Vergilər, Maliyyə, 
İqtisadiyyat və Sənaye, daxili İşlər, Fövqəladə Hallar 
nazirlikləri, dövlət Gömrük Kömitəsi, dİN-in BdYP 
idarəsi, dövlət Sosial Müdafiə Fondu, həmçinin 
“Azəristiliktəhcizat” ASC HÖP-ə inteqrasiya 
olunmuşdur. 

Hal-hazırda HÖP-ün yaradılmış infrastrukturuna 
qoşulmuş 42 bankın və “Azərpoçt” MMC-nin birlikdə 
1500-yə yaxın ödəniş məntəqəsində nağd formada və 
sistemin internet resurslarından istifadə edilməklə 
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ödəniş kartları vasitəsilə nağdsız formada ödənişlər 
qəbul edilir. 

2013-cü il ərzində sistemdə ümumi məbləği 713 
mln. manat olmaqla 24,4 mln. ədəd ödəniş əməliyyatı 
emal olunmuşdur. Ötən illə müqayisədə sistemdə 
emal olunan əməliyyatların həcmi 48,2% (232 mln. 
manat), əməliyyatların sayı isə 4,3% (995 min. ədəd) 
artmışdır.

2013-cü ildə Milli Ödəniş Sistemi infrastrukturu 
daha da genişləndirilmış, regionlarda əhalinin və 
təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətlərinə çıxış 
imkanlarının artırılması diqqət mərkəzində olmuşdur. 
01.01.2014-cü il tarixinə maliyyə xidmətlərinin 
göstərilməsi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müvafiq 
icazə verilmiş poçt filiallarının sayı 63-ə, onların 
tərkibində poçt şöbələrinin sayı isə 952-ə çatmışdır. 
“Azərpoçt” MMC “MasterCard” beynəlxalq kart 
təşkilatına üzv qəbul olunaraq 9684 ədəd MasterCard 
brendli ödəniş kartı emissiya etmişdir. 

2013-cü ilin sonuna ölkə ərazisində quraşdırılmış 
PoS-terminalların sayı 33285 ədəd təşkil etmişdir. 
İl ərzində regionlar üzrə POS-terminalların sayı 
34,5% artaraq (1114) 4345 ədədə çatmışdır. İl ərzində 

PoS-terminallarla aparılan əməliyyatların sayı 2,4 
dəfə (6,6 mln.) artaraq 11.2 mln. ədəd, əməliyyatların 
həcmi isə 1,6 dəfə (384 mln. manat) artaraq 981 mln. 
manat olmuşdur. 

Ölkə ərazisində bankomatların sayı 7,2% 
(162 ədəd) artaraq 2422 ədədə yüksəlmişdir. 
Bankomatlarla aparılan əməliyyatların sayı 5,9% 
(2898 min) artaraq 51,7 mln. ədəd, əməliyyatların 
həcmi isə 12,5% (952 mln. manat) artaraq 8581 mln. 
manat təşkil etmişdir.  

İl ərzində ödəniş kartı emissiya edən bankların 
sayı 40-a, kart sahiblərinin sayı isə 5,1 mln. nəfərə 
yüksəlmişdir. Ödəniş kartlarının sayı 5,7 mln. ədədə 
çatmışdır ki, onlardan da 4,7 mln. ədədi debet, 942,5 
min ədədi isə kredit kartlarıdır. 

Ümumilikdə, 2013-cü il ərzində ölkə bankları 
tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları ilə ölkə 
daxilində aparılmış əməliyyatların həcmi 9,56 mlrd. 
manat, əməliyyatların sayı isə 63 mln. ədəd olmuşdur 
ki, bunun da uyğun olaraq 6% və 18,3%-i nağdsız 
ödənişlərin payına düşür. Ötən illə müqayisədə 
ölkədaxili ödəniş kartları ilə aparılmış əməliyyatların 
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həcmi 64,5%, əməliyyatların sayı isə 2,3 dəfə 
artmışdır.

Ödəniş kartları ilə hesablaşmaların artdığı bir şərait-
də ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq sahəsində risklərin 
idarə olunması məsələləri diqqətdə saxlanılmışdır. 
Ödəniş kartları üzrə fırıldaqçılıq halları barədə 
banklararası məlumat mübadiləsi sisteminin ilkin 
layihəsi hazırlanmışdır. eyni zamanda ölkədə nağdsız 
ödənişlərin stimullaşdırılması, bu ödənişlər üzrə 
infrastrukturun genişləndirilməsi və hüquqi bazanın 
möhkəmləndirilməsi üzrə təklif paketi hazırlanaraq 
təqdim olunmuşdur. 

2013-cü ildə prioritet istiqamətlərdən biri 
də bankların müasir bank texnologiyalarından 
istifadəsinin artırılması və nağdsız hesablaşmaların 
genişləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə Mərkəzi 
Bank tərəfindən banklar arasında “Nağdsız 
ödənişlər üzrə lider bank” və “Elektron bankçılıq 
xidmətlərində lider bank” nominasiyaları elan 
olunmuşdur. Nominasiyalar üzrə iştirakçıların statis-
tik göstəriciləri əsasında hazırlanan qiymətləndirmə 
cədvəlləri aylıq əsasda Mərkəzi Bankın İnternet 
səhifəsində yerləşdirilir. 

Ölkədə ödəniş xidmətlərinə çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi, ödəniş xidmətləri bazarında 

rəqabət mühitinin gücləndirilməsi və ödəniş xidməti 
istifadəçilərinin hüquqlarının müdafiəsinin artırılması 
məqsədi ilə “Ödəniş xidmətləri haqqında” qanun 
layihəsi hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.  

Ödəniş sistemləri və nağdsız hesablaşmalar 
sahəsində mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, 
nağdsız hesablaşmaların aparılması formalarının 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “Nağdsız 
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında 
Təlimat”ın yeni  redaksiyası təsdiq edilmişdir. Yeni 
redaksiya əsasında qaydalar beynəlxalq təcrübəyə 
uyğunlaşdırılaraq ödəniş sənədləri və onların icrasına 
dair tələblər təkmilləşdirilmiş, nağdsız hesablaşma 
forması kimi ödəniş tələbnamə-tapşırığı ilə 
hesablaşmalar müəyyən edilmişdir. 

2013-cü ildə ödəniş sistemlərinə nəzarət 
çərçivəsində Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankının 
Ödəniş və Hesablaşma Sistemləri Komitəsi və 
Beynəlxalq Qiymətli Kağızlar üzrə Komissiyaların 
Beynəlxalq təşkilatı tərəfindən 2012-ci il ərzində 
hazırlanmış «Maliyyə bazar infrastrukturları üçün 
prinsiplər» və “Maliyyə Bazarı İnfrastrukturları üçün 
Prinsiplər: Açıqlanma çərçivəsi və Qiymətləndirmə 
Metodologiyası” əsasında sistem əhəmiyyətli ödəniş 
sistemlərinin özünüqiymətləndirməsi aparılmışdır.
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10.1. İqtisadiyyatın nağd pula tələbatının
ödənilməsi

Hesabat ilində Mərkəzi Bank ölkə iqtisadiyyatının 
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 2014-cü ilə dövriyyədə olan nağd pul 
kütləsi (buraya bank sistemindən kənarda və bankların 
kassasında olan nağd pul daxildir) 2013-cü ilin əvvəlinə 
nisbətən 12.9%  (1.3 mlrd. manat) artaraq 11.02 mlrd. 
manata çatmışdır.

Mərkəzi Banka dövriyyədən 8.1 mlrd. manat (347 
mln. ədəd) pul nişanı mədaxil olunmuş, 9.3 mlrd. manat 

(414.5 mln. ədəd) pul nişanı isə məxaric olunmuşdur. 
Ümumilikdə, Mərkəzi Bank üzrə illik emissiya 1.3 mlrd. 
manat (67.5 mln. ədəd) təşkil etmişdir (qəpiklər nəzərə 
alınmaqla). Müqayisə üçün, 2012-ci ildə bu göstərici 2.1 
mlrd. manat (27.7% artım) olmuşdur.

2013-cü ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğ-
cə 99.6%-ni (10 981.9) əskinas, 0.4%-ni (40.1) metal 
pul nişanları, ədədlə isə 50.9%-ni (249.4 mln. ədəd ) 
əskinas, 49.1%-ni (241 mln. ədəd) metal pul nişanları 
təşkil etmişdir.  

dövriyyədə ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan pul 
nişanı əskinaslar üzrə 100 manat (62.5% və ya 6893.8 
mln. manat), metal pul nişanları üzrə məbləğcə 50 qəpik 
(16.4 mln. manat), ədədlə isə 20 qəpik (75.6 mln. ədəd) 
olmuşdur.

2013-cü ildə tədavüldə nağd pulun strukturunun 
optimallaşdırılması, hesablaşmalarda nağd puldan 
istifadənin cəlbediciliyinin azaldılması və nağdsız 
ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədilə Mərkəzi Bank 
tərəfindən müvafiq məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Nəticədə tədavüldə nağd pulun strukturu 
optimallaşmış, ilin əvvəlinə nisbətən 100 manatlıq əskinas 
öz yükünün 11.5 faiz bəndini digər aşağı nominallı 
əskinasların üzərinə ötürmüşdür. 

dövr ərzində tədavüldə aşağı nominallı (1,3,5 qəpik) 
metal pul nişanları 14.2% artaraq 2.2 mln. manata 
çatmışdır. tədavüldə xırda nominallı metal pullara olan 
tələbi inflyasiyanın məqbul səviyyədə olması, xırda 

X. NAĞd PUL dÖVRİYYƏSİ

Cədvəl 10. Dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin strukturu
Pul nişanları Məbləğcə, mln. manat Ədədlə, mln. ədəd
1 AZN 53,2 53,2
5 AZN 112,1 22,4
10 AZN 142,5 14,3
20 AZN 500,6 25,0
50 AZN 3,279,7 65,6
100 AZN 6,893,8 68,9
Cəmi əskinas: 10981.9 249,4
Metal pul nişanları: 40.1 241.0
Yekun: 11 022.0 490.4

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB
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nominallı metal pul nişanlarının pərakəndə ticarətdə və 
qiymətlərin formalaşmasında istifadəsinin genişlənməsi 
ilə izah etmək olar. eyni zamanda, aparılmış araşdırma-
lar növbəti 2 ildə iqtisadiyyatda xırda nominallı metal pul 
nişanlarına olan tələbatın qalacağını göstərir.

İl ərzində köhnə nümunəli pul nişanlarının (AZM) 
dövriyyədən geri yığılması prosesləri də davam etmişdir. 
Hesabat ilində 11.8 min  ədəd və yaxud  156.5 mln. 
AZM (31.3 min manat AZN ekvivalentində) məbləğində 
köhnə nümunəli pul nişanlarının məhv edilməsi təmin 
edilmişdir. Ümumilikdə, 2013-ci ilin sonuna AZM-
lərin məbləğcə 99%-i tədavüldən geri yığılaraq məhv 
edilmişdir.

2013-cü ildə Mərkəzi Bank “Tədavüldə təmiz pul 
siyasəti”ni davam etdirmiş, tədavüldə pul nişanlarının 
keyfiyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail 
olmuşdur.

Mərkəzi Bankın Baş ofisində və Regional Mərkəz-
lərdə yaradılan “Əhaliyə xidmət kassaları”nın fəaliyyə-
ti davam etdirilmiş və əhalinin pul nişanlarının dəyiş-
dirilməsi prosesi həyata keçirilmişdir. İl ərzində Mərkəzi 
Bankın müvafiq kassaları vasitəsilə əhalidən 4,0 mln. 
ədəd (2.6) pul nişanının dəyişdirilməsi təmin edilmişdir.

2013-cü il ərzində metal pul nişanlarının dövriyyəsinin 
daha intensiv təşkili məqsədilə Mərkəzi Bankda yaradılmış 
“Səyyar kassa”nın fəaliyyəti davam etdirilmişdir. İl 
ərzində “Səyyar kassa” vasitəsi ilə dövriyyə  4.3 mln. 
ədəd (589.5 min. manat ) metal pul nişanı ilə təmin 
edilmişdir.

Əhalinin nağd pulla əlaqədar artan müraciətlərinin 
operativ şəkildə cavablandırılması, pul nişanlarının 
ekspertizası və dəyişdirilməsi məqsədilə Mərkəzi Bankın 
metodoloji dəstəyi ilə kommersiya bankında əhaliyə 
xidmət günlərinin keçirilməsi davam etdirilmişdir.

“tədavüldə təmiz pul siyasəti” çərçivəsində 
kommersiya banklarına təkrar tədavülə yalnız yüksək 
texnoloji emal sistemlərində çeşidlənmiş pul nişanlarının 
buraxılması ilə bağlı tələblər müəyyən edilmişdir.

2013-cü il ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən cəmi 676 
ədəd (11 340 manat) saxta pul nişanı aşkar olunmuşdur. 
Bu sahədə olan beynəlxalq təcrübə ilə müqayisədə 
Azərbaycan üzrə pul nişanlarının saxtalaşdırılması 
səviyyəsi 10 dəfə aşağı olmuşdur.

Mərkəzi Bankın yubiley və xatirə pul nişanlarının 

buraxılışı ilə əlaqədar qəbul etdiyi siyasət çərçivəsində 
2013-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş çəkisi 1, 10 
unsiya və 1 kq olmaqla 3 növdə yüksək əyarlı qızıl xatirə 
sikkələri istehsal edilərək tədavülə buraxılmışdır.

10.2. Nağd pul sferasının idarə olunması

Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən ölkə 
ərazisində nağd pulun səmərəli idarə olunması, 
xəzinə infrastrukturlarının optimallaşdırılması, nağd 
pulla bağlı biznes proseslərdə təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi və risklərin minimallaşdırılması ilə əlaqədar 
zəruri işlər aparılmışdır.

Mərkəzi Bankda qəbul edilmiş “Nağd pul 
idarəetməsinin müasir standartlarının 
formalaşdırılması” Proqramı çərçivəsində ölkədə 
qabaqcıl beynəlxalq  standartlara cavab verən 
tam avtomatlaşdırılmış, robotlar vasitəsilə idarə 
olunan Nağd Pul Mərkəzinin (“Cash Center”) 
yaradılması üzrə fəaliyyət davam etmiş, sistemin 
dizayn konsepsiyası təsdiq edilmiş, texniki tələblər və 
spesifikasiyalar hazırlanmış, potensial təchizatçılar 
müəyyən edilmişdir.

Nağd pulla bağlı əməliyyatların və informasiya 
axınlarının tam avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutan 
“Nağd Pulun İdarəetmə İnformasiya Sistemi”nin 
(CMS) yaradılması çərçivəsində proqram təminatı 
hazırlanmışdır. Müvafiq spesifikasiyalara uyğun 
zəruri sistemlər alınmış, ilkin testləşdirmələr 
aparılmış, Mərkəzi Bank və kommersiya banklarında 
elektron İdentifikasiya Sistemlərinin tətbiqinə 
başlanılmışdır.

“Pul nişanlarının inkişaf potensialının yaradıl-
ması” layihəsinin icrası istiqamətində peşəkar 
dizaynerin hazırlanması və investisiya sikkələrinin 
buraxılışı üzrə siyasətin hazırlanması ilə əlaqədar 
tədbirlər davam etdirilmişdir. 

“Nağd pul idarəetməsinin yeni logistika 
modelinin yaradılması” layihəsinin həyata 
keçirilməsi çərçivəsində Mərkəzi Bankın xəzinə 
infrastrukturları optimallaşdırılmışdır. Gəncə 
Regional Mərkəzi (RM) istisna olmaqla logistika 
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sistemi beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılmış, 
regional idarəetmə sistemləri təkmilləşdirilmiş və 
Regional Mərkəzlərin yeni funksional çərçivəsi 
müəyyən edilərək əsasnamələri təsdiq edilmişdir. 
dövr ərzində Gəncə RM-in yeni binasının tikintisinə 
başlanılmış, Regional Mərkəzi Bankçılığın 
inkişaf etdirilməsi və Mərkəzi Bankın inkassasiya 
potensialının gücləndirilməsi istiqamətində işlər 
davam etdirilmişdir.

“Pul nişanlarının ekspertizası üzrə beynəlxalq 

standartlara əsaslanan biznes proseslərin 
yaradılması” layihəsi üzrə ekspertiza işi 
institutlaşmış, müvafiq kadrlar cəlb edilmiş, pul 
nişanlarının və qiymətli kağızların beynəlxalq 
standartlara uyğun ekspertizası üçün yüksək texnoloji 
sistemlər alınmış və quraşdırılmışdır. Pul nişanlarının 
saxtalaşdırılmasına qarşı mübarizənin effektiv 
təşkili məqsədilə müvafiq dövlət orqanları arasında 
koordinasiyanın gücləndirilməsi və informasiya 
mübadiləsinin avtomatlaşdırılmasına başlanılmışdır.
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2013-cü ildə Mərkəzi Bankda insan kapitalının 
keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi və insan 
resurslarının idarə edilməsi sisteminin beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətlərində 
fəaliyyət davam etdirilmişdir. 

İnsan resursları üzrə fəaliyyətin başlıca istiqamətləri 
bankda işə qəbul, qiymətləndirmə, motivasiya 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, daxili tədrisin 
gücləndirilməsi, menecerlərin inkişafı proqramı ilə 
bağlı məsələlər olmuşdur.

Mərkəzi Bankın 2011-2014-cü illər strateji planının 
əsas hədəflərindən biri olan ‟Yüksək nəticəli 
fərdi fəaliyyəti və inkişafı stimullaşdıran İnsan 
Resurslarının İdarə Edilməsi (İRİE) sisteminin 
qurulması“uğurla davam etdirilmişdir. Bu məqsədlə 
proqram üzrə yol xəritəsinin, “sub-layihələr” üzrə 
layihə təşəbbüs sənədlərinin və layihə planlarının 
qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

Bankdakı iş yerlərinin müvafiq kompetensiyalara 
malik kadrlarla komplektasiyası çərçivəsində 
namizədlərin daha məqsədyönlü seçiminin təmin 
edilməsi üçün işə qəbul üzrə avtomatlaşdırılmış 
testləşdirmə sistemində təkmilləşdirilmə işləri 
yekunlaşmış, yeni işə qəbul qaydaları işlənib 
hazırlanmışdır. Gənc, yaxşı təhsilli iqtisadçı 

mütəxəssislərin işə cəlb edilməsi məqsədilə 
mütəmadi olaraq mövcud vakansiyalar barədə 
elanlar Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Bu sahədə ABŞ, Birləşmiş krallıq 
təhsilli Azərbaycan məzunları ictimai birlikləri ilə 
(AAA, UKA) əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. eyni 
zamanda, Xarici dillər Universitetində, Azərbaycan 
diplomatik Akademiyasında, Azərbaycan dövlət 
İqtisad Universitetində təhsil Nazirliyi tərəfindən 
təşkil olunmuş «Məzun 2013» məzun yarmarkalarında 
Mərkəzi Bankın fəaliyyəti və bankın İRİe sisteminə 
dair geniş məlumatlandırma işi aparılmışdır. 

Ümumilikdə il ərzində Mərkəzi Bankda işə qəbul 
proseduru çərçivəsində iş üçün müraciət edənlərin 
sayı 1363 nəfər, işə qəbul olunanların sayı isə 42 
nəfər təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində təhsilin daha məqsədyönlü  və 
effektiv təşkili əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilmiş, 
heyətin müvafiq kompetensiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə, menecment və liderlik bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsinə, daxili treninqlərin spektrinin və 
əhatəsinin genişləndirilməsinə xüsusi yer verilmişdir. 
Ümumilikdə, təhsil proseslərinə 400-dək əməkdaş 
cəlb edilmişdir. 142 bank əməkdaşının bankdankənar 
(ölkə daxilində və xaricdə) seminarlar, təcrübə 
mübadilələri, sertifikasiya kursları, konfranslar 

XI. İNSAN ReSURSLARININ İdARƏ edİLMƏSİ 

Cədvəl 11. Mərkəzi Bankda İRİE üzrə 2013-cü ilin təhsil göstəriciləri

təhsil göstəriciləri (təlim/nəfər)
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və forumlar kimi təlim növləri üzrə iştirakı təmin 
edilmişdir. İxtisas, menecment  və əlavə bacarıqlar 
üzrə 44 bankdaxili seminar təşkil edilmişdir. 
Azərbaycan diplomatik Akademiyasının təşkilatçılığı 
ilə Mərkəzi Bankın 26 meneceri üçün xarici və yerli 
ekspertlər tərəfindən 4 moduldan ibarət Menecment 
inkişaf proqramı  həyata keçirilmişdir.

Maliyyə sektoru üçün gənc kadrların 
yetişdirilməsinə, habelə Mərkəzi Bankın özünün də 
kadr ehtiyatının genişləndirilməsinə xidmət edən 
İnternatura proqramına 2013-cü ildə 804 namizəd 
müraciət etmişdir. Bu proqrama müraciət edənlərin 
sayı ilk tətbiq illəri ilə müqayisədə 60% artmışdır. 
Seçim nəticəsində  61 nəfər proqrama cəlb edilmişdir. 

Əməkdaşlarının fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına 
və işə bağlılığının gücləndirilməsinə xidmət edən 
motivasiya sistemi üzrə təkliflər paketi hazırlanmış 
və onun tətbiqinə artıq 2013-cü ilin iyul ayından 
başlanılmışdır. 

Motivasiya tədbirlərinə xüsusi təkan verən 
qiymətləndirmə prosedurunun effektivliyinin 
artırılması məqsədilə, ötən illərin təcrübəsi 
təhlil olunmuş, prosesin  təkmilləşdirilməsi və 
sadələşdirilməsi istiqamətində bir sıra yeniliklər 
edilmişdir. 

İR üzrə mühüm layihələrdən olan «İRİE 
proseslərinin avtomatlaşdırılması» artıq 
yekunlaşmış, ötən ilin birinci yarımilliyi ərzində 
2012-ci il üzrə əməkdaşların fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi prosesi ilk dəfə avtomatlaşdırılmış 
sistemdə  müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. 
Bank üzrə fərqlənən 29 nəfər əməkdaşa karyera 
yüksəlişi, 42 nəfərə maddi motivasiya tədbiri, 36 
nəfər əməkdaşa isə  qeyri-maddi motivasiya (təşəkkür 
məktubu) tədbirləri şamil edilmişdir.
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Mərkəzi Bankın kommunikasiyası

Mərkəzi Bankın əsas fəaliyyət istiqamətləri, o 
cümlədən pul-məzənnə siyasəti və bank quruculuğu 
barədə ictimaiyyətə dolğun informasiyanın ötürülməsi, 
iqtisadi maarifləndimə işinə töhfə verilməsi hesabat 
ilində kommunikasiya fəaliyyətinin əsas strateji 
məqsədlərini təşkil etmişdir. Bu kommunikasiya 
Bankın missiyasının yerinə yetirilməsinin şəffaflığını 
modern əsasda artırmaqla, ona olan etimadın daha 
da yüksəldilməsinə xidmət etmişdir.

2013-cü ildə Mərkəzi Bankda kommunikasiya 
fəaliyyəti Strateji Planın mühüm hədəflərindən olan 
“Modern kommunikasiya sisteminin yaradılması” 
Proqramının həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. 
Proqramın əhatə etdiyi “Xarici kommunikasiya 
sisteminin yaradılması”, “daxili kommunikasiya 
sisteminin yaradılması” və “Korporativ Sosial 
Məsuliyyət (KSM) siyasətinin formalaşdırılması” 
layihələri üzrə tədbirlər planının icrası davam 
etdirilmişdir.

Hesabat ilində “Xarici kommunikasiya sisteminin 
yaradılması” layihəsi çərçivəsində mobil platformalar 
və innovativ modulların tətbiq olunduğu yeni 
versiyada internet səhifə hazırlanmışdır. Yeni 
səhifənin IPhone, Android, Black Berry kimi yeni 
kommunikasiya cihazları üçün uyğunlaşdırılmış 
versiyaları - mobil əlavələri hazırlanaraq istifadəyə 
verilmişdir. Ümumilikdə, yeni versiyada internet 
səhifəsinin ziyarətçilərinin sayı 1 milyon nəfəri 
ötmüşdür. 

İnternet səhifəsində Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş xüsusi səhifə 
yaradılmış, burada yubiley tədbirlərinə dair press-
relizlər, foto-video qalereya yerləşdirilmişdir.

İnternet səhifəsinin ingilis dili variantının 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində tərcümə qrupu 
tərəfindən 250 məlumat (Mərkəzi Bankın Sədrinin 
müsahibələri, məqalələri, statistik icmallar, normativ 
aktlar və s.) tərcümə edilərək saytda yerləşdirilmişdir.

İlə rzində Mərkəzi Bankın fəaliyyəti, Sədrin    görüş-
ləri, aylıq statistika, Mərkəzi Bankın mühüm qərarları 
və digər mövzularda 71 press-reliz hazırlanaraq 
Bankın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Press-
relizlərin beynəlxalq standartlara uyğun üslubda 
mətbuata yayımı davam etdirilmişdir. Keyfiyyət və 
üslub baxımından təkmilləşdirilmiş press-relizlərin 
yayımlanması Mərkəzi Bankın fəaliyyəti haqqında 
xəbər, təhlil, rəy, müsahibə, reportaj, bəyanat və 
s. olmaqla kütləvi informasiya vasitələri (KİV) 
tərəfindən 1300-dən çox məlumatın ictimaiyyətə 
çatdırılması ilə nəticələnmişdir.

Hesabat ili ərzində daxil olan 49 jurnalist sorğusu 
cavablandırılmış, müxtəlif mövzularda yerli və xarici 
mətbuat nümayəndələri üçün 8 mətbuat konfransı 
və 10 müsahibə təşkil edilmişdir. Mərkəzi Bankda 
Sözçülər4 Qrupunun və Böhran kommunikasiyası 
sisteminin yaradılmasının hüquqi əsasları təsbit 
edilmişdir. 

Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 138 
illiyi münasibəti ilə 18 iyul 2013-cü il tarixində 
Mərkəzi Bankda jurnalistlər üçün növbəti “Açıq qapı” 
günü keçirilmişdir. Bankın əsas kommunikasiya 
hədəf qruplarından biri kimi KİV nümayəndələrinə 
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 
barədə məlumat verilmiş, onun missiyasının daha 
səmərəli həyata keçirilməsində, yeritdiyi pul və 
bank quruculuğu siyasətinin ictimaiyyət tərəfindən 
düzgün qavranılmasında KİV-in mühüm rolu qeyd 
olunmuşdur.

Mühüm xarici hədəf qruplarından biri kimi 
real sektor müəssisələri arasında xarici imic 
araşdırmasına başlanılmış, sistemli sorğuların 
keçirilməsi və nəticələrinin təhlili üzrə metodoloji 
çərçivə işlənilmişdir. Həmçinin Mərkəzi Bankın rəsmi 
internet səhifəsi vasitəsilə bütün xarici hədəf qrupları 
arasında imic sorğularının keçirilməsi məqsədilə 
interaktiv sorğu platformasının yaradılması işlərinə 
başlanılmışdır.

XII. MƏRKƏZİ BANKIN KoMMUNİKASİYASI

4 Sözçü təşkilatın adından ictimaiyyət, o cümlədən media qarşısında çıxış etmək səlahiyyəti olan şəxsdir.
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Mərkəzi Bankın kommunikasiyası
2013-cü ildə Mərkəzi Bankda daxili kommunika-

siya sistemi inkişaf etdirilmişdir. Hesabat dövründə 
Mərkəzi Bankın korporativ jurnalının birinci 
elektron nömrəsinin layihəsi hazırlanmış, “Sədrdən 
e-maillər” ənənəsi davam etdirilmiş, mövcud daxili 
portalları yeni platformada birləşdirmək məqsədilə 
faydalı modullarla zəngin vahid intranet portalın 
yaradılmasına başlanılmışdır. 

“Mərkəzi Bankda Korporativ Sosial Məsuliyyət 
siyasətinin formalaşdırılması” layihəsinin məh-
sullarından biri kimi “KSM konsepsiyası” sənədi  
hazırlanmışdır. Bu əsasda yuxarı sinif şagirdlərinin 
maliyyə savadının yüksəldilməsi məqsədilə Mərkəzi 
Bank əməkdaşlarının könüllü əsasda mühazirələri 
təşkil olunmuşdur. eyni zamanda KSM üzrə könüllü 

layihələr çərçivəsində Mərkəzi Qan Bankının mobil 
işçi qrupunun iştirakı ilə növbəti qanvermə aksiyası 
keçirilmişdir. Hesabat ilində Mərkəzi Bankın bütün 
strukturları üzrə “Kağızı emal et – ağacları xilas et” 
şüarı altında tullantıya gedəcək 4 tona yaxın kağız və 
kağız məmulatları yenidən emala təhvil verilmişdir 
ki, bu da ildə ən azı 60 ədəd ağacın sənaye məqsədilə 
kəsilməsinin qarşısının alınması deməkdir.

Beləliklə, hesabat ilində ənənəvi kommunikasiya 
məhsullarının daha da inkişaf etdirilməsi, eyni 
zamanda daxili və xarici kommunikasiya sistemi üzrə 
yeni məhsulların yaradılması işləri davam etdirilmiş, 
bununla da Mərkəzi Bankın missiyasının uğurla 
reallaşmasına əhəmiyyətli töhfə verilmişdir.
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daxili audit 

2013-ci ildə daxili audit xidməti Mərkəzi Bankda 
risklərin idarə olunması və daxili nəzarət sistemlərinin 
(DNS) səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və idarəetmə 
proseslərinin təkmilləşdirilməsinə yardım göstərən 
struktur olmaqla məsləhətverici və təminatverici 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

2011-2014-cü illər üçün Strateji Planda Mərkəzi 
Bankda fəaliyyətin yüksək effektivliyini təmin edən 
korporativ  idarəetmə sisteminin formalaşdırılması 
strateji hədəfi çərçivəsində daxili nəzarət və risklərin 
idarə olunması sisteminin qabaqcıl praktikaya 
tam uyğunlaşdırılması alt layihəsinin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2013-ci ildə Strateji 
planlaşdırma çərçivəsində Mərkəzi Bankda dNS-
nin CoSo standartları əsasında qiymətləndirilməsi 
həyata keçirilmişdir. dNS-in əsas 3 komponenti olan: 
i) nəzarət mühiti; ii) nəzarət fəaliyyəti; iii) informasiya 
və kommunikasiya elementlərinin qiymətləndirilməsi 
həyata keçirilmişdir. 

daxili audit xidməti Mərkəzi Bankda əməliyyat 
xəritəsindən istifadə etməklə yüksək riskli sahələrə 
istiqamətlənmişdir. Fəaliyyətin effektivliyinin 
artırılması üçün daha çox preventiv nəzarət 
üsullarından istifadə olunmuşdur. Hesabat ili 
ərzində əsas biznes əməliyyatları üzrə aparılmış 
audit yoxlamaları nəticəsində əhəmiyyətli risklər 
müəyyən edilmiş və onların idarə olunması məqsədilə 
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunmuşdur. 

2013-cü ildə auditlər aparılarkən  İt sahəsində 
risklərin qiymətləndirilməsi və təhlili zamanı daxili 

Auditorlar İnstitutunun, İnformasiya Sistemlərinin 
Auditi və Nəzarəti Assosiasiyasının (İSACA), habelə 
CoBİt 4.1 və ISo 27002 standartları əldə rəhbər 
tutulmuşdur. İt sahəsində risklərin idarə olunması 
və idarəetmə proseslərinin təkmilləşdirilməsinə 
yardım göstərən məsləhətverici fəaliyyət davam 
etdirilmişdir. Audit fəaliyyətində avtomatlaşdırılmış 
audit alətlərinin (CAAt) tətbiqinə başlanması 
məqsədilə beynəlxalq təcrübənin və «böyük 
dördlük»dən olan «deloitte & touche» şirkətinin 
təcrübəsi öyrənilmişdir. 

Hesabat ilində audit xidmətinin dəyər əlavə 
etmə funksiyasının əsas indikatoru olan auditdən 
sonrakı nəzarət fəaliyyəti də təkmilləşdirilmişdir. 
Aparılmış auditlər çərçivəsində audit obyektlərinə 
verilmiş tövsiyələrin icrası ilə bağlı nəzarət tədbirləri 
gücləndirilmişdir. Mərkəzi Bankda audit tövsiyələri 
ilə əlaqədar verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi 
üzrə icra intizamının artırılması məqsədilə auditdən 
sonrakı nəzarət üzrə prosedur qaydalar hazırlanaraq 
qüvvəyə minmişdir.

daxili audit fəaliyyətinin beynəlxalq audit 
standartlarına uyğunlaşdırılması işi uğurla davam 
etdirilmişdir. Cari ildə daxili audit fəaliyyətinin 
İsveçrə Mərkəzi Bankının mütəxəssisləri tərəfindən 
qiymətləndirilməsi və Mərkəzi Bankdakı audit 
xidmətinin fəaliyyətinin standartlara uyğunluğu 
təsdiq edilmişdir. İl ərzində aidiyyatı əməkdaşların 
peşəkar sertifikatların (CFSA və CİSA) əldə edilməsi 
istiqamətində hazırlıq işləri davam etdirilmişdir.

XIII. dAXİLİ AUdIt 
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Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları

İnformasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq 
aləmdə gedən sürətli inkişaf, elektron xidmətlərin 
əhatəsinin genişlənməsi, texnoloji proseslərin 
avtomatlaşdırılması və modernləşdirilməsi Mərkəzi 
Bank qarşısında informasiya texnologiyaları üzrə 
yeni inkişaf perspektivləri açmışdır. Qeyd olunanları 
nəzərə alaraq Mərkəzi Bank tərəfindən informasiya 
texnologiyaları üzrə 2013-cü ildə həyata keçirilən 
tədbirlər biznes proseslərin avtomatlaşdırılmasına, 
habelə dünyada gedən inkişaf tendensiyasına uyğun 
olaraq fəaliyyətdə olan informasiya sistemlərinin 
təkmilləşməsinə istiqamətlənmişdir.

2013-cü ildə Mərkəzi Bankda istismarda olan kri-
tik sistemlərin, o cümlədən  temenos Baş Mühasibat 
(BSM), elektron statistik məlumat bazası və analitik 
hesabatlıq, Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri, elektron 
imza üzrə sertifikatlaşdırma, daxili yazışmalar, Lokal 
və qlobal şəbəkələr, Arxiv, Kredit təşkilatları üzrə 
prudensial hesabatlıq, elektron sənəd dövriyyəsi, 
İnsan resurslarının idarə edilməsi və digər daxili 
dəstəkləyici xidmət sistemlərinin, habelə Mərkəzi 
Bankın internet səhifəsinin normativ-metodoloji 
bazaya və beynəlxalq CoBİt standartlarına uyğun 
olaraq fəaliyyəti təmin edilmişdir.

2013-cü il Mərkəzi Bankda informasi-
ya sistemlərinin qlobal inkişafa uyğun ola-
raq təkmilləşdirilməsi və istifadə imkanlarının 
genişləndirilməsi ilə səciyyələnmişdir. Vahid infor-
masiya məkanına daxil olan bir çox informasiya 
sistemləri müasirləşdirilmiş, bir sıra biznes və xidmət 
prosesləri avtomatlaşdırılmışdır. Bütün bunlar əmək 
məhsuldarlığını artırmış, görülən işlərə sərf olunan 
əmək, maliyyə və zaman məsrəflərini azaltmışdır.

Beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən qəbul 
edilmiş və dünyada elektron ödəniş sahəsində  
geniş tətbiqini tapmiş  İBAN (İnternational Bank 
Account Number) strukturunun ölkəmizdə də 
tətbiqi təmin edilmiş və 2013-cü ildən başlayaraq 

bank hesablaşmalarının real rejimdə  aparılmasına 
başlanmışdır.

2011-ci ildən etibarən Mərkəzi Bankda istismarda 
olan Temenos Baş Mühasibat Sisteminin etibarlı və 
davamlı fəaliyyətinin təşkili, onun təkmilləşdirilməsi 
və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə 
BMS-in texniki platforması tamamilə yenilənmiş və 
ölkəmizdə ilk dəfə sistemin proqram platforması yeni 
R13 versiyasına keçirilmişdir. Bununla yanaşı region-
larda həyata keçirilən əməliyyat və uçot proseslərinin 
mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə edilməsi məqsədilə 
Mərkəzi Bankın Ərazi İdarələrinin, o cümlədən 
müxbir hesablarına Mərkəzi Bankda xidmət göstərilən 
dövlət və digər təşkilatların Mərkəzi Bankın baş 
ofisində istismarda olan sistemə qoşulmaları, etibarlı 
və təhlükəsiz fəaliyyət göstərmələri təmin edilmişdir.

Mərkəzi Bankda istismara verilmiş müasir standart-
lara cavab verən “Elektron statistik məlumat bazası 
və analitik hesabatlılıq sistemi”nin (eSAHS) hesabat 
ilində etibarlı və davamlı fəaliyyəti təmin edilmişdir. 
Sistemin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə 
elektron imza sertifikatları tətbiq edilmiş və infor-
masiya sisteminə daxilolma mexanizmlərinin elek-
tron imza sertifikatları vasitəsilə həyata keçirilməsi 
təmin edilmişdir. 

Bank fəaliyyətində  informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyalarının tətbiqinin daha da 
genişləndirilməsi məqsədilə Mərkəzi Bankda 
yaradılmış “Elektron imza üzrə Sertifikatlaşdırma 
Sistemi”nin Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 
İnformasiya texnologiyaları Nazirliyində (RİtN) 
akkreditasiya edilməsi istiqamətində fəaliyyət davam 
etdirilmişdir. Bu sahəyə aid bir sıra normativ-hüquqi 
aktlar yenilənərək RİtN-ə təqdim edilmişdir. Qeyd 
edilən layihə fiziki və hüquqi şəxslərə, habelə dövlət 
qurumlarına imkan verəcək ki, onlar informasiya 
təhlükəsizliyi tələbləri qorunmaqla on-line bank 
xidmətlərindən yararlansınlar. 

Mərkəzi Bankda nağd pulla əməliyyatların 

XIV. MƏRKƏZİ BANKdA İNFoRMASİYA 
teXNoLoGİYALARI
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Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları
səmərəli və təhlükəsiz təşkili, nağd pulun opti-
mal yerləşdirilməsi və daşınması, bu sahədə yara-
na biləcək risklərin minimallaşdırılması, bütün 
biznes proseslərdə avtomatlaşdırma səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində işlər davam 
etdirilmişdir. Bu məqsədlə həyata keçirilən “Nağd 
pul üzrə menecment informasiya sistemi” layihəsi 
çərçivəsində sistemin bütün texniki - proqram 
infrastrukturunun quraşdırılması başa çatdırılmışdır. 
Layihənin mühüm tərkib hissəsi olan məlumatların 
qəbulu, emalı və ötürülməsini yerinə yetirəcək xüsusi 
Portal hazırlanmış və sistemin əsas istifadəçiləri 
olan kommersiya banklarına Portalın təqdimatı 
keçirilmişdir.

Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları 
infrastrukturunun modernizasiyası sahəsində əsas 
magistral istiqamətlərdən biri də daxili dəstəkləyici 

xidmətlərin avtomatlaşdırılmasından ibarət 
olmuşdur. Belə ki, daim təkmilləşməyə ehtiyacı 
olan dəstəklənmə xidmətləri ölkədə ilk dəfə CoBİt 
standartlarının tələblərinə müvafiq olaraq oracle 
platformasında avtomatlaşdırılmışdır. Bu platformada 
“Texniki və inzibati xidmətlərin elektronlaşması” 
və “Dəyişikliklərin idarə edilməsi” sistemlərinin 
yaradılması üzrə görülən işlər yekun mərhələyə 
keçmişdir.

Maliyyə savadlılığının artırılması çərçivəsində 
Mərkəzi Bankda “Bilik İdarəetmə Sistemi”nin 
qurulması, “Tədqiqatlar və maliyyə savadlığı 
portalı”nın hazırlanması, habelə multimedia xarak-
terli dərs vəsaitlərinin hazırlanması üçün “Stadionun 
yaradılması üzrə layihənin realizasiyasına 
başlanılmışdır.
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Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələri 

Mərkəzi Bank xarici əlaqələrin və beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində fəaliyyətini 2013-
cü ildə də uğurla davam etdirmişdir. 

Hesabat ilində beynəlxalq maliyyə təşkilatları və 
inkişaf agentlikləri ilə strateji dialoq və əməkdaşlıq 
əlaqələri möhkəmləndirilmiş, ikitərəfli əlaqələr 
xəritəsi genişləndirilmiş, mövcud layihələrin 
həyata keçirilməsi davam etdirilmiş, yeni layihələrə 
başlanılmışdır. İl ərzində Mərkəzi Bank rəhbərliyinin 
yüksək səviyyəli görüşləri və xarici mərkəzi banklarla 
birgə seminarlar təşkil edilmişdir. 

 Dünya Bankı (dB) ilə maliyyə xidmətləri 
istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi və əhalinin 
maliyyə savadlılığının artırılması, əməliyyat 
riskləri üzrə nəzarət çərçivəsinin formalaşdırılması, 
Ödənişli Məsləhət Xidməti proqramının 
realizasiyası istiqamətində əməkdaşlıq uğurla 
davam etdirilmişdir. Bununla yanaşı, “Maliyyə 
Sektorunun Modernizasiyası” layihəsi çərçivəsində 
Azərpoçt komponentinin idarə edilməsi üzrə Layihə 
İdarəetmə Qrupu yaradılmış və  Azəpoçt MMC-
nin auditi, işçilərinin təlimi və onun yeni imicinin 
formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Maddələr 
Sazişinin IV bəndi üzrə müzakirələrin aparılması 
məqsədilə BVF-nin ekspertlərinin Mərkəzi 
Banka səfərləri təşkil edilmişdir. Səfərlər zamanı 
makroiqtisadi və bank sisteminin sabitliyinin 
qorunması məsələləri müzakirə olunmuşdur. 
BVF ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Real Sektorun 
Monitorinqi sahəsində texniki yardım cəlb edilmiş 
və növbəti Maliyyə Sektorunun Qiymətləndirilməsi 
Proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı perspektivlər 
qiymətləndirilmişdir.

Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələrinin 
əsas istiqamətlərindən biri də xarici mərkəzi 

banklarla əməkdaşlıq olmuşdur. Hesabat ilində 
təcrübə mübadiləsi məqsədilə Mərkəzi Bankın 
nümayəndələrinin Bundesbank, türkiyə, İtaliya, 
Portuqaliya və İsveçrə Milli Bankına səfərləri 
təşkil edilmişdir. eyni zamanda, Mərkəzi Bankın 
müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə məsləhət 
xidmətinin göstərilməsi məqsədilə İsveçrə Milli 
Bankının ekspertlərinin Mərkəzi Banka səfərləri 
təşkil edilmişdir. Bundesbankla əməkdaşlıq 
çərçivəsində Bakıda “Mərkəzi Bankda informasiya 
texnologiyaları”, “Mərkəzi Bankda muhasibatlıq 
və büdcənin planlaşdırılması” və “Mərkəzi banklar 
arasında beynəlxalq əməkdaşlığın qarşısında duran 
çağırışlar” mövzusunda birgə seminarlar təşkil 
edilmişdir.

Beynəlxalq inkişaf agentlikləri ilə əməkdaşlıq 
hesabat ilində də uğurla davam etdirilmişdir. Hesabat 
ili ərzində Mərkəzi Bankın müxtəlif fəaliyyət 
istiqamətləri üzrə ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyi (USAId), İsveçrənin İqtisadi Məsələlər 
üzrə dövlət Katibliyi (SeCo), Lüksemburqun 
Maliyyə texnologiyalarının Ötürülməsi Agentliyi 
(AttF), Avropa Komissiyasının texniki yardım 
aləti olan tAIeX proqramı, türkiyənin Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Agentliyi (tIKA) və s. kimi inkişaf 
agentlikləri ilə əməkdaşlıq edilmişdir.  

2013-cü ildə Mərkəzi Bank uğur qazandığı sahə-
lər üzrə təcrübəsinin digər tərəfdaş xarici banklar-
la bölüşdürülməsi istiqamətində fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Bu çərçivədə nağd pulun idarə edilməsinin 
müasir maddi-texniki bazasının yaradılması, nağdsız 
ödənişlərin inkişafı, maliyyə proqramlaşdırılması 
və proqnozlaşdırma, elektron statistikanın tək-
milləşdirilməsi üzrə təcrübə mübadiləsi məqsədilə 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ukrayna və Vyetnam 
Mərkəzi Bankının nümayəndələrinin Azərbaycan 
Mərkəzi Bankına səfərləri təşkil edilmişdir.

XV. MƏRKƏZİ BANKIN BeYNƏLXALQ 
ƏLAQƏLƏRİ 
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XVI. MƏRKƏZİ BANKIN 2013-CÜ İLİN YeKUNU 
ÜZRƏ MALİYYƏ HeSABAtLILIĞI

Müstəqil Auditorların Hesabatı 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinə 

Biz əlavə olunan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2013-cü il tarixinə maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatdan və həmin tarixdə bitmiş il üzrə mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, eləcə də əsas uçot siyasətlərinin xülasəsi və sair izahedici məlumatları özündə 
ehtiva edən qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanması və düzgün 
təqdimatına, habelə saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli səhvlərin müşahidə 
olunmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin qənaətinə əsasən zəruri sayılan daxili nəzarət sistemin 
təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Auditorların Məsuliyyəti 

Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy bildirməkdir. Biz audit yoxlamasını 
Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq aparmışıq. Həmin standartlar bizdən etik tələblərə riayət etməyimizi, eləcə də 
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmadığına kifayət qədər əminliyin əldə edilməsi üçün auditi planlaşdırmağımızı 
və həyata keçirməyimizi tələb edir.

Audit zamanı maliyyə hesabatlarındakı məbləğ və açıqlamalara dair audit sübutlarının əldə olunması üzrə prosedurlar yerinə 
yetirilir. Prosedurlar auditorun mühakiməsi, habelə maliyyə hesabatlarında saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı 
olmayaraq mühüm səhv risklərinin  qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən, auditor şəraitə uyğun olaraq 
audit prosedurlarının planlaşdırılması məqsədilə Bankın daxili nəzarət sistemini, həmin sistemin effektivliyi barədə rəy bildirmək 
üçün deyil, Bank tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi ilə əlaqədar olaraq nəzərdən keçirir. 
Auditə, həmçinin rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən mühasibat uçotu qaydalarının müvafiqliliyinin və irəli sürülmüş mühasibat 
təxminlərinin əsaslı olduğunun qiymətləndirilməsi, habelə maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının təhlili daxildir.

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu audit rəyimizi bildirmək üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Rəy

Bizim rəyimizə görə, maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Bankın 31 dekabr 2013-cü il tarixinə 
maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitmiş il üzrə onun maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq 
Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

Digər məsələ 

Bankın 31 dekabr 2012-ci il tarixinə və həmin tarixdə bitmiş il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi digər auditorlar tərəfindən 
aparılmışdır və həmin auditorların 19 aprel 2013-cü il tarixli hesabatı həmin hesabatlar barədə şərtsiz müsbət rəy ifadə etmişdir. 

Bakı, Azərbaycan Respublikası

21 may 2014-cü il
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Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeydlər 31.12.2013 31.12.2012 

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4 8,382,174 5,816,626
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 5 186,911 185,975
ticarət qiymətli kağızları 6 1,930,345 3,422,816
törəmə maliyyə alətləri 7 367 75
İnvestisiya qiymətli kağızları 8 1,101,406 157,871
Banklara verilmiş kreditlər 9 3,359,861 3,382,847
dövlətin borc öhdəlikləri 19 230,356 225,732
torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər 10 72,094 72,321
Sair aktivlər 11 63,404 44,257
Cəmi aktivlər 15,326,918 13,308,520
ÖHDƏLİKLƏR
dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 12 11,033,336 9,777,522
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 13 3,053,973 2,348,298
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 14 751,104 869,310
digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 15 10,580 14,305
törəmə maliyyə alətləri 7 1,254 657
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 16 19,994 119,930
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 5 191,533 198,275
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 17 3,010 4,239
Sair öhdəliklər 18 11,143 5,566
Cəmi öhdəliklər 15,075,927 13,338,102
KAPİTAL
Nizamnamə kapitalı 19 10,000 10,000
Kapital ehtiyatları 209,517 209,517
Bölüşdürülməmiş mənfəət (yığılmış zərər) 31,474 (249,099)
Cəmi kapital 250,991 (29,582)
Cəmi öhdəliklər və kapital 15,326,918 13,308,520

21 may 2014-cü il tarixində Bankın İdarə Heyəti adından imzalanmış və buraxılış üçün təsdiqlənmişdir.

54-95 səhifədəki qeydlər hazırkı  maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.



52

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı 

Məcmu Gəlir haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeydlər 2013 2012

Faiz gəlirləri 20 165,211 111,414
Faiz xərcləri 20 (897) (2,381)
Xalis faiz gəlirləri 164,314 109,033
Haqq və komissiya gəlirləri 21 8,574 3,908
Haqq və komissiya xərcləri 22 (727) (760)
Xalis haqq və komissiya gəlirləri 7,847 3,148
ticarət qiymətli kağızlarının yenidənqiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir/ (zərər) (10,041) 6,641
törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir/(zərər) (6,107) (7,229)
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir/(zərər) 138,949 77,751
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis gəlir/(zərər) 7,065 (625)
Sair əməliyyat gəlirləri 13,109 3,531
Cəmi əməliyyat gəliri 315,136 192,250
dəyərdən düşmə üzrə bərpa /(xərclər) 22,143 (15,288)
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri 23 (56,706) (45,760)
İl üzrə cəmi məcmu mənfəət 280,573 131,202

Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə Nizamnamə 
kapitalı

Kapital 
ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət (yığılmış 

zərər)
Cəmi kapital

1 yanvar 2012-ci il tarixinə qalıq
10,000 209,517 (380,301) (160,784)

İl üzrə cəmi məcmu mənfəət 
- - 131,202 131,202

31 dekabr 2012-ci il tarixinə qalıq
10,000 209,517 (249,099) (29,582)

İl üzrə cəmi məcmu mənfəət 
- - 280,573 280,573

31 dekabr 2013-cü il tarixinə qalıq
10,000 209,517 31,474 250,991

54-95 səhifədəki qeydlər hazırkı  maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
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Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında Hesabat 

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeydlər 31.12.2013 31.12.2012

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ 
Alınmış faizlər 144,350 90,457
Ödənilmiş faizlər (809) (2,722)
Alınmış haqq və komissiyalar 8,574 3,908
Ödənilmiş haqq və komissiyalar (727) (760)
ticarət qiymətli kağızları üzrə xalis (ödənişlər)/gəlirlər (11,152) 838
törəmə maliyyə alətləri üzrə xalis ödənişlər (5,441) (4,882)
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis gəlirlər/(ödənişlər) 7,065 (625)
Sair əməliyyat gəlirləri 13,109 3,531
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri üzrə ödənişlər (48,327) (38,172)
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat 
fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti 106,642 51,573

Əməliyyat aktivlərində (artım)/ azalma 
ticarət qiymətli kağızlarında xalis (artım)/azalma 1,522,270 (1,873,566)
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalarda xalis (artım) - (661)
Rezident banklara verilmiş kreditlərdə xalis (artım)/azalma 54,633 (1,301,597)
Sair aktivlərdə xalis (artım)/azalma (19,148) 6,850

Əməliyyat öhdəliklərində artım/ (azalma)  
dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr üzrə xalis artım/(azalma) 1,255,814 2,119,036
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma) 703,784 (150,305)
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma) (118,206) 990
digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma) (4,403) 9,627
Sair öhdəliklərdə xalis artım 3,708 5,263
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) pul vəsaitləri 3,505,094 (1,132,790)

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması (1,344,107) (3,033)
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması/geri qaytarılması 403,891 206,222
torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması (8,152) (29,317)
Investisiya fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) pul vəsaitləri (948,368) 173,872

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar 344,603 1,080,356
Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması (444,636) (1,010,657)
Beynəxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi (7,692) (9,815)
Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin (ödənilməsi)/
artması (1,229) 479
Maliyyə fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) pul vəsaitləri (108,954) 60,363

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım / (azalma) 2,447,772 (898,555)
Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinə və onların ekvivalentlərinə təsiri 117,776 32,677
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 5,816,626 6,682,504
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4 8,382,174 5,816,626

54-95 səhifədəki qeydlər hazırkı  maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir.
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31 dekabr 2013-cü il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər

1. Giriş 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 31 dekabr 2013-cü il tarixində tamamlanan il üçün hazırkı maliyyə hesabatları 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) 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 sabitliyinin 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 etmək və həyata keçirmək;
•	 Nağd pul dövriyyəsini təşkil etmək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II hissəsinə və 

Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirmək;
•	 Manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən etmək və elan etmək;
•	 Valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirmək;
•	 Sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlamaq və idarə etmək;
•	 Hesabat tədiyyə balansını tərtib etmək və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının hazırlanmasında iştirak etmək;
•	 “Banklar haqqında”, “Poçt haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və onlara müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank fəaliyyətini 
lisenziyalaşdırmaq və tənzimləmək, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

•	 Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək, tənzimləmək və onların üzərində nəzarəti həyata 
keçirmək;

•	 digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş başqa funksiyaları həyata keçirmək.

Qanunun 14.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilməz. Kapitalda yaranmış hər hansı çatışmazlıq 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən ödənilir (25 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.
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Bank pul, valyuta və bank nəzarəti sahələrində əməkdaşlıq məqsədi daşıyan beynəlxalq və regional təşkilatların 
kapitallarında və fəaliyyətlərində qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edə bilər.

31 dekabr 2013-cü il tarixində Bankın İdarə Heyəti (“İdarə Heyəti”) aşağıdakı üzvlərdən ibarət olmuşdur:

Adı Vəzifəsi
Cənab elman Rüstəmov Sədr
Cənab Alim Quliyev Sədrin birinci müavini
Cənab Aftandil Babayev Sədr müavini
Cənab Vadim Xubanov Sədr müavini
Cənab Xəqani Abdullayev Sədr müavini

Bankın mərkəzi aparatı bu ünvanda yerləşir: Rəşid Behbudov küçəsi 32, Bakı ş, AZ1014, Azərbaycan. Bankın Azərbaycan 
Respublikasında 6 ərazi idarəsi fəaliyyət göstərmişdir (2012: 5). 31 dekabr 2013-cü il  tarixinə Bankın 613 işçisi olmuşdur. 
(2012: 623).

Əməliyyat və təqdimat valyutası

Bankın əməliyyat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatıdır (“AZN”) və maliyyə 
hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda, min manata qədər yuvarlaqlaşdırılaraq AZN-də əks 
olunmuşdur.

Bankın əməliyyat mühiti

Bazar iqtisadiyyatlı ölkə kimi Azərbaycanda inkişaf etmiş biznes və tənzimləyici infrastruktur formalaşmışdır. Ölkədə 
ümumi sərmayə mühitinə müsbət təsir göstərən bir sıra inkişaf meylləri davam edir.

Son illər Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bank bank işi, hüquq, vergiyə cəlb olunma və tənzimləyici sistemlərin yaradılması 
istiqamətində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. Bu tədbirlərə yeni qanunvericilik bazasının qəbul edilməsi və mövcud 
qanunvericiliyə əlavə və düzəlişlərin edilməsi də daxildir. Bu addımlar Azərbaycanda biznes subyektlərinin məruz qaldığı 
risklərin azaldılmasına kömək edəcək.

Biznes mühitinin bütövlükdə təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş islahatların bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. 
Bununla bərabər, Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəfdaş ölkələrdə bazar tənəzzülü və iqtisadi inkişaf tempinin aşağı düşməsinə 
qarşı kifayət qədər dayanıqlıdır. dünya iqtisadiyyatının resessiyadan tədricən çıxmağa başladığı, iqtisadi canlanma meyllərinin 
yaranmasına baxmayaraq dünya maliyyə sistemində əhəmiyyətli risklərin hələ də qaldığı bir şəraitdə Azərbaycanda artım 
və inkişaf prosesləri davam etmiş, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik hökm sürmüşdür. Hökumətin və Bankın həyata keçirdiyi 
tədbirlər çərçivəsində bazarın likvidliyə olan tələbatı ödənilmiş, milli valyuta məzənnəsinin sabitliyi qorunub saxlanılmışdır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən pul siyasəti və bank əməliyyatları bir sıra risklərə məruz qala 
bilər. Hazırda makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasında Bankın rolunu təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər 
görülməkdədir. Lakin, fəaliyyət mühitinin (o cümlədən qlobal mühitin) kəskin dəyişilməsi Bankın maliyyə vəziyyətinə və 
fəaliyyətinin nəticələrinə hazırda dəqiq ölçülə bilinməyən kəmiyyətdə təsirlər göstərə bilər.
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2. Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları

Qiymətləndirmə əsasları

Bu maliyyə hesabatları satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri və  ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 
əks olunan maliyyə alətləri istisna olmaqla ilkin dəyər prinsipi əsasında hazırlanmışdır. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə 
aktivləri və ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə alətləri Bank tərəfindən ədalətli dəyər 
prinsipi əsasında tanınır.

Ehtimalların və mülahizələrin tətbiqi

Rəhbərlik, MHBS-yə uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında mühasibat siyasətlərini tətbiq etməklə yanaşı aktiv, 
öhdəlik, gəlir və xərclərin göstərilən məbləğlərinə təsir göstərən mülahizə, ehtimal və fərziyyələrdən istifadə edir. 

ehtimal və mülahizələr mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilir və mühasibat təxminlərində dəyişikliklər həmin dəyişikliklər 
edildiyi dövrdə və təsir göstərdikləri hər hansı gələcək dövrlərdə əks olunur.

ehtimallarda və mühasibat siyasətlərinin tətbiq edilməsində vacib mühakimələr haqqında məlumatlar aşağıdakı qeydlərdə 
əks olunur:

•	 kreditlərin dəyərdən düşməsi üzrə ehtimallar – qeyd  9;

•	 maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərləri üzrə ehtimallar – qeyd  29.

Uçot siyasətlərində və təqdimatda dəyişikliklər 

Bank aşağıdakı yeni standartları və standartlara düzəlişləri 1 yanvar 2013-cü il tarixindən tətbiq etmişdir. 

•	 Ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsi 

dəyişikliklərin xarakteri və təsiri aşağıda izah olunur.

Ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsi 

MHBS 13 “Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi”, digər MHBS-lər tələb etdiyi və ya icazə verdiyi təqdirdə ədalətli dəyərin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı açıqlamaların edilməsi üçün vahid sistem yaradır. Bu standart xüsusən əməliyyat tarixində 
bazar iştirakçıları tərəfindən adi sövdələşmələr nəticəsində aktivin satışından və ya öhdəliyin ötürülməsindən yaranan 
məbləği ədalətli dəyər olaraq müəyyən edir. Bu standart həmçinin MHBS 7 Maliyyə Alətləri: Qeydlər də daxil olmaqla, digər 
MHBS-lərdə ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı açıqlama tələblərini əvəz edir və genişləndirir (qeyd 29).

Bank aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərinin qiymətləndirilməsini 3-cü Qeyddə göstərildiyi kimi aparır. Bu dəyişikliklərin 
aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərinin qiymətləndirilməsinə əhəmiyyətli təsirinin olmamasına baxmayaraq Bank, maliyyə 
hesabatlarında MHBS 13 Ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi tələblərinə əsasən məlumatları açıqlamışdır.

3. Əsas uçot siyasətləri

Qeyd 2-də göstərilmiş Uçot siyasətlərində və təqdimatda dəyişikliklər istisna olmaqla  aşağıdakı uçot siyasətləri hazırkı 
maliyyə hesabatlarında əks olunmuş bütün dövrlərə ardıcıl olaraq tətbiq olunur.



57

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

Xarici valyuta

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)” 
sətrində) qeydə alınır. Xarici valyutada ilkin dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr əməliyyatın həyata keçirildiyi 
tarixə rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən funksional  valyutaya çevrilir.

31 dekabr 2013-cü il tarixinə xarici valyuta qalıqlarının çevrilməsi üçün istifadə olunmuş əsas mübadilə məzənnəsi aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 1 ABŞ dolları = 0.7845 AZN, 1 Avro = 1.078 AZN, 1 Funt sterlinq = 1.2927 AZN və 1 Xüsusi Borcalma 
Hüquqları = 1.2122 AZN (31 dekabr 2012-ci il: 1 ABŞ dolları = 0.785 AZN, 1 Avro = 1.0377 AZN, 1 Funt sterlinq = 1.2694 
AZN və 1 Xüsusi Borcalma Hüquqları = 1.2058 AZN). 

Maliyyə alətləri

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 satmaq niyyətində olarsa, 
həmin qiymətli kağızları satış üçün mövcud olan qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirir. 

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinə 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 satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızları daxildir. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri 
ədalətli dəyərlə əks etdirilir.

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar ödəniş tarixinə qədər saxlamaq niyyəti və imkanı olan sabit və ya müəyyən edilə 
bilən və müəyyən edilmiş ödəmə müddətinə malik olan qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Ödəniş tarixinədək saxlanılan 
qiymətli kağızlar ilkin uçot zamanı təsnifləşdirilir və hər bir hesabat dövrünün sonunda bu təsnifləşdirmə yenidən nəzərdən 
keçirilir. Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir.

Kreditlər və debitor borcları

Kreditlər və debitor borcları fəal bazarda dövr etməyən, ödənişləri sabit və ya müəyyənləşdirilə bilən qeyri-törəmə maliyyə 
aktivləridir: onlar dərhal və ya qısa müddətdə satılmaq üçün nəzərdə tutulmur və ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya 
zərərdə əks olunan qiymətli kağızlar və ya satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirilmir.
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Bankda maliyyə alətlərinin kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilməsi uçot siyasətinə uyğun müəyyən olunur və uçot siyasətinə 
əsasən, törəmə maliyyə alətlərinin və  ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə alətlərinə aid 
edilmiş aktivlərin təsnifatı dəyişdirilə bilməz.

Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan, yaxud satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin 
təsnifatı, yalnız həmin aktivlər kredit və debitor borcu meyarlarına cavab verdikdə və Bankın onları gələcəkdə və ya ödəniş 
tarixinədək özündə saxlamaq üçün niyyəti və  imkanı olduqda dəyişdirilə 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 olan hallarda ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə 
əks olunan maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxarıla bilər. 

Maliyyə alətlərinin tanınması

Bank maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq maliyyə aktivləri və öhdəliklərini hər hansı bir alət üzrə müqavilə 
bağladığı zaman uçota alır. 

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi

Maliyyə alətləri ilkin tanınma zamanı onun ədalətli dəyəri və ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan 
maliyyə aktivi və ya öhdəliyi olduqda, həmin maliyyə aktivinin və ya öhdəliyinin alınmasına və ya buraxılmasına birbaşa aid 
edilə bilən əməliyyat xərcləri əlavə olunmaqla tanınır.

İlkin tanınmadan sonra maliyyə aktivləri, o cümlədən aktivlərə aid olan törəmə alətləri ədalətli dəyər əsasında qiymətləndirilir. 

Amortizasiya edilmiş dəyər əsasında qiymətləndirilən kreditlər, debitor borcları və ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 
effektiv faiz dərəcəsi metodu ilə qiymətləndirilir.

Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan maliyyə öhdəlikləri və uçotu ədalətli dəyər əsasında aparılan 
maliyyə aktivinin tanınma meyarlarına cavab verməməsi ilə əlaqədar həmin kateqoriyaya təsnifləşdirilən öhdəliklər istisna 
olmaqla, bütün maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyər əsasında qiymətləndirilir.

Amortizasiya edilmiş dəyər
Amortizasiya edilmiş dəyər, əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizləri daxil etməklə, maliyyə aktivləri 
üçün isə dəyərdən düşmə zərəri 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.

Ədalətli dəyər

Ədalətli dəyər, adi sövdələşmə şəraitində aktiv bazarda iştirakçılar arasında qiymətləndirmə tarixinə aktivin satılması ilə 
bağlı əldə olunacaq və ya öhdəliyin ötürülməsi ilə bağlı ödəniləcək vəsaitin məbləğidir. Aktiv bazar mövcud olmadıqda, 
Bank, həmin tarixə onun üçün daha əlverişli bazar məlumatlarından istifadə edə bilər. Öhdəliyin ədalətli dəyəri onun yerinə 
yetirilməmə riskini əks etdirir.

Bank maliyyə aləti üzrə ədalətli dəyəri həmin alət üzrə aktiv bazarda olan qiymətləndirmələrdən istifadə etməklə müəyyən 
edir. Aktiv və ya öhdəliklər üzrə əməliyyatlar kifayət qədər müntəzəm və kifayət həcmdə aparıldıqda bazar aktiv hesab edilir.
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Maliyyə aləti üçün aktiv bazar olmadıqda, Bank ədalətli dəyəri qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən 
edir. Bank seçilmiş qiymətləndirmə metodlarını müəyyən edərkən əsasən bazarda müşahidə olunan məlumatlardan istifadə 
edir və bazar iştirakçıları tərəfindən qiymətlərin formalaşması zamanı nəzərə aldıqları bütün faktorları özündə birləşdirir.

Maliyyə alətinin ilkin tanınma zamanı ədalətli dəyərinin ən yaxşı sübutu əməliyyat qiymətidir, yəni, verilən və ya qəbul 
edilən məbləğin ədalətli dəyəri. Həmin alətin ədalətli dəyəri eyni alətdə sair müşahidə olunan cari bazar əməliyyatları ilə 
müqayisədə sübut olunur (yəni modifikasiya edilməmiş) və ya yalnız müşahidə edilə bilən bazarlardan olan məlumatları 
özündə cəmləyən qiymətləndirmə metoduna əsaslanır. Əməliyyat qiyməti ilkin tanınma zamanı ədalətli dəyərin ən yaxşı 
sübutunu təmin edirsə, maliyyə aləti ilk olaraq əməliyyat qiymətində tanınır və həmin qiymətlə qiymətləndirmə metodu 
nəticəsində təyin edilən dəyər arasındakı fərq, alətin istifadə müddəti ərzində uyğun əsasla qiymətləndirmə tam olaraq bazar 
məlumatı ilə əsaslanmağından, yaxud əməliyyatın bağlanma tarixindən gec olmayaraq məcmu gəlir haqqında hesabatda 
tanınır.

Sonrakı qiymətləndirmə nəticəsində yaranan mənfəət və zərər

Maliyyə aktivinin və ya öhdəliyinin ədalətli dəyərində dəyişiklikdən yaranan mənfəət və ya zərər aşağıdakı qaydada uçota 
alınır:

- ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və ya zərərdə əks olunan kateqoriyasına aid edilmiş maliyyə aktivinin dəyərindəki 
dəyişikliklər il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir.

- satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivi üzrə mənfəət və ya zərər aktivin tanınması dayandırılanadək kapitalda sair 
məcmu gəlir kimi əks olunur (satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə alətlərinin keyfiyyətinin dəyərdən düşməsi nəticəsində 
yaranan zərər və xarici valyutada qalıqların köçürülməsi üzrə mənfəət və ya zərər istisna olmaqla). Aktivin tanınması 
dayandırıldıqda əvvəlki dövrlərdə kapitalda əks edilmiş yığılmış mənfəət və ya zərər, il üzrə mənfəət və ya zərərin 
tərkibinə aid edilir. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivi üzrə faiz gəlirləri effektiv faiz dərəcəsi metodu ilə il üzrə 
mənfəət və ya zərərin tərkibində tanınır.

Amortizasiya edilmiş dəyər əsasında tanınmış maliyyə aktivləri və öhdəlikləri üzrə mənfəət və ya zərər, maliyyə aktivi və 
ya öhdəlikləri uçotdan çıxarıldıqda və ya onun keyfiyyəti pisləşdikdə, habelə müvafiq amortizasiya hesablanması ilə il üzrə 
mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir.

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; (b) Bank maliyyə aktivlərindən daxil olan pul vəsaitlərinin 
axını üzrə mülkiyyət hüququnu ötürdükdə və ya ötürülmə haqqında müqavilə başladıqda 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 itirdikdə. Nəzarət, qarşı tərəfin öz mülkiyyətində olan aktivi satış üzrə məhdudiyyətlər qoymadan əlaqəli olmayan 
üçüncü tərəfə satmaq üçün praktiki imkana malik olmadığı hallarda saxlanılır. 

Bank maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks edilmiş aktivlərin ötürülməsini, lakin, eyni zamanda, ötürülən aktivlərlə 
bağlı risklərin və faydaların bütövlüklə və ya qismən Bankda qalmasını nəzərdə tutan əməliyyatları həyata keçirir. Risk və 
faydaların bütövlükdə və ya əhəmiyyətli hissəsi Bankda qaldıрı təqdirdə, ötürülən aktivlərin tanınması dayandırılmır.

Bank maliyyə aktivinin mülkiyyət hüququ ilə bağlı bütün və ya əksər risk və faydaları özündə saxlamamaq və ya ötürməmək 
şərti ilə əməliyyatlar apardıqda, həmin aktiv üzrə nəzarət hüququnu itirdiyi təqdirdə, həmin aktivin tanınmasını dayandırır.

Bank aktiv üzrə nəzarət hüquqlarının özündə qalmasını nəzərdə tutan əməliyyatlar apararkən, həmin aktivdə iştirak etdiyi 
müddət ərzində onu uçotda saxlayır. Bankın aktivdə iştirak dərəcəsi, ötürülən aktivlərin dəyərində baş verən dəyişikliklərin 
təsirinə nə dərəcədə məruz qalması ilə müəyyən edilir.
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Bank öz borc öhdəliyini geri aldıqda, həmin öhdəlik maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan çıxarılır və öhdəliyin balans 
dəyəri ilə ödənilmiş kompensasiya arasındakı fərq il üzrə mənfəət və ya zərərə aid 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 kağızların 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 
təcrübəyə 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 təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər” və “digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər” sətrində əks etdirilir.

Bank tərəfindən debitor borcların tərkibinə daxil edilmiş geri satış müqavilələri (“əks repo”) əsasında alınmış qiymətli 
kağızlar “rezident banklara verilmiş kreditlər” kimi əks etdirilir. Satış qiyməti ilə geri alış qiyməti arasındakı fərq, faiz gəliri 
kimi qeydə alınır və effektiv faiz dərəcəsi metoduna əsasən əks repo müqavilələrinin müddəti ərzində hesablanaraq il üzrə 
mənfəət və ya zərərin tərkibində əks etdirilir.

Geri satış müqavilələri əsasında alınmış aktivlər üçüncü tərəfə satıldıqda, qiymətli kağızları qaytarmaq öhdəliyi, ticarət 
öhdəliyi kimi qeydə alınır və ədalətli dəyərlə ölçülür.

Törəmə  maliyyə alətləri

törəmə maliyyə alətlərinə svoplar, forvardlar, fyuçers və opsion  əməliyyatları daxildir.

törəmə maliyyə alətləri müqavilə bağlandığı tarixdə olan ədalətli dəyərlə uçota alınır, sonra isə dövri qaydada ədalətli 
dəyər əsasında yenidən qiymətləndirilir. Müsbət ədalətli dəyəri olan törəmə alətlər aktivlərin tərkibində, mənfi ədalətli dəyəri 
olanlar isə öhdəliklərin tərkibində əks etdirilir. törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərində dəyişikliklər il üzrə mənfəət və 
ya zərərin tərkibində əks etdirilir.

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və dəyərdən düşmə üzrə zərər çıxılmaqla ilkin dəyərlə uçota 
alınır.

Amortizasiya

Amortizasiya ayrı-ayrı aktivlərin hesablanmış faydalı istifadə müddətləri üzrə düz xətt prinsipi əsasında illik köhnəlmə 
dərəcələri tətbiq etməklə aktivin  ilkin dəyərini onların qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır . Amortizasiya aktiv istifadə 
üçün hazır olduğu tarixdən etibarən hesablanır. torpaq üzrə amortizasiya hesablanmır. təxmin edilən faydalı istifadə 
müddətləri aşağıdakı illik köhnəlmə dərəcələri ilə müəyyən olunur:

%

Binalar və qurğular 3
Mebel və avadanlıqlar 20-25
Kompüter və rabitə avadanlıqları 25
Nəqliyyat vasitələri 15
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Qeyri-maddi aktivlər

Bankın bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən kapitallaşdırılmış proqram 
təminatlarından və lisenziyalardan ibarətdir.

Alınmış qeyri-maddi aktivlərin uçotu yığılmış amortizasiyanın və keyfiyyətin dəyərdən düşməsi ilə bağlı zərər çıxılmaqla 
ilkin dəyərlə uçota alınır.

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası həmin aktivlərin hesablanmış faydalı istifadə müddəti üzrə düz xətt prinsipi əsasında 
il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. onların təxmin edilən faydalı istifadə müddəti 1 – 10 il təşkil edir.

Dəyərdən düşmə

Bank hər bir hesabat dövrünün sonunda maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri qrupunun dəyərdən düşməsi barədə obyektiv 
sübutun olub olmamasını qiymətləndirir. Bu cür sübut mövcud olduğu təqdirdə, Bank dəyərdən düşmə zərərinin məbləğini 
müəyyənləşdirir.

Maliyyə aktivi və ya maliyyə aktivləri qrupu yalnız o halda dəyərdən düşür və dəyərdən düşmə zərəri tanınır ki, maliyyə 
aktivinin ilkin tanınmasından sonra baş vermiş bir və ya bir neçə hadisə (zərər halları) nəticəsində dəyərdən düşmə barədə 
obyektiv sübut meydana çıxsın və həmin hadisə (və ya hadisələr) etibarlı şəkildə ölçülə bilən maliyyə aktivi və ya maliyyə 
aktivləri qrupunun gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir etmiş olsun.

Maliyyə aktivlərinin dəyərdən düşməsi barədə obyektiv sübut dedikdə, borcalanın ödənişi yerinə yetirməməsi və ya 
gecikdirməsi, kredit müqaviləsi və ya şərtlərinin pozulması, Bankın əks halda nəzərə almayacağı maliyyə aktivi və ya 
maliyyə aktivləri qrupunun restrukturizasiyası, borcalanın və ya borc verənin müflis olacağı barədə göstəricilər, aktivlər 
qrupu ilə bağlı girov və ya digər müşahidə oluna bilən məlumatların dəyərinin pisləşməsi, Bankda borcalanların ödəniş 
statusunda mənfi dəyişikliklər və ya Bankda ödənişlərin həyata keçirilməməsi ilə əlaqədar olan iqtisadi şəraitlər və analoji 
hallar nəzərdə tutulur.

Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlara qoyulan investisiyalar üzrə dəyərdən düşmənin obyektiv sübutu, qiymətli 
kağızın ədalətli dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə və ya uzun müddət ərzində azalmasıdır.

Amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan maliyyə aktivləri

Amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınmış maliyyə aktivlərinə kreditlər və sair debitor borcları  daxildir. Bank, dəyərdən 
düşmənin qiymətləndirilməsi məqsədilə kreditləri və debitor borclarını mütəmadi olaraq nəzərdən keçirir və hər biri ayrılıqda 
əhəmiyyətli olan kreditlərin və debitor borclarının dəyərdən düşməsinin obyektiv sübutlarının mövcud olub-olmadığını, 
sonra isə hər biri ayrılıqda əhəmiyyət kəsb etməyən kreditlər və debitor borcların dəyərdən düşməsinin obyektiv sübutlarının 
mövcud olub-olmadığını ayrıca müəyyən edir. 

Bank tərəfindən ayrılıqda qiymətləndirilmiş kreditlərin və debitor borclarının dəyərdən düşməsi üzrə obyektiv sübutların 
olmadığı müəyyən olunduqda,  kreditləri və debitor borclarını oxşar kredit riski xüsusiyyətlərinə malik kreditlər və debitor 
borcları qruplarına daxil edir və kollektiv dəyərdən düşmə üzrə qiymətləndirir. Ayrılıqda dəyərdən düşmə üzrə qiymətləndirilən, 
habelə dəyərdən düşmə üzrə zərərin tanındığı və ya tanınacağı kreditlər və debitor borcları dəyərdən düşmə üzrə kollektiv 
qiymətləndirilməyə əlavə edilmir. Müqavilə üzrə gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti, müşahidə edilə bilən faktlara uyğun 
cari iqtisadi vəziyyəti özündə əks etdirən düzəlişləri nəzərə almaqla keçmiş təcrübələrə əsaslanaraq qiymətləndirilir.

Kreditlər və ya debitor borcları üzrə dəyərdən düşmə nəticəsində zərərin yarandığına obyektiv əsaslar mövcud olduqda, 
zərərin məbləği, kreditlər və ya debitor borcların balans dəyəri ilə ilkin effektiv faiz dərəcəsi həcmində diskontlaşdırılmış 
zəmanətlər və girov hesabına qaytarıla bilən məbləğlər də daxil olmaqla təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari 
dəyəri arasındakı fərq kimi əks etdirilir. 
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Bəzi hallarda kreditlər və ya debitor borclar üzrə dəyərdən düşmə nəticəsində yaranmış zərərin təxmin edilməsi üçün tələb 
olunan, müşahidə edilə bilən məlumatlar məhdud xarakter daşıya, yaxud artıq cari vəziyyətə tam aidiyyatı olmaya bilər. 
Misal üçün, borcalan ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşir və analoji borcalanlar üzrə çox az miqdarda tarixi məlumat vardır. 
Bu cür hallarda dəyərdən düşmə nəticəsində yaranacaq zərəri hesablamaq üçün Bank öz təcrübəsindən və mühakiməsindən 
istifadə edir. 

Kreditlər və debitor borclarının dəyərdən düşməsi nəticəsində yaranan bütün zərərlər, il üzrə mənfəət və ya zərərin tərkibində 
əks etdirilir və onların təsnifatı yalnız o zaman dəyişdirilə bilər ki, qaytarıla bilən məbləğdə sonradan baş vermiş artımın 
dəyərdən düşməsi nəticəsində yaranmış zərəri uçota alındıqdan sonra, baş vermiş hadisə ilə bağlılığı obyektiv surətdə 
təsdiqlənə bilsin.

Kreditlər qaytarıla bilmədikdə, həmin kredit üzrə yaradılmış müvafiq ehtiyatlar hesabına balansdan silinə bilər. Bank 
kreditləri ümidsiz borc kimi təsnifləşdirdikdə, kreditin qaytarılması üçün bütün mümkün tədbirlər görüldükdən sonra kreditin 
qalığını və ehtimal olunan kredit zərərləri üzrə müvafiq ehtiyatları balansdan silir.

İlkin dəyər əsasında uçotu aparılan maliyyə aktivləri 

İlkin dəyər əsasında uçotu aparılan maliyyə aktivlərinə ədalətli dəyəri etibarlı şəkildə ölçülə bilmədiklərinə görə ədalətli dəyər 
əsasında uçotu aparılmayan, satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinə aid edilmiş və bazar qiyməti mövcud olmayan 
alətlər daxildir. Bu maliyyə aktivlərinin dəyərdən düşməsini təsdiqləyən obyektiv sübutlar mövcud olduqda, dəyərdən düşmə 
nəticəsində yaranmış zərər, maliyyə aktivlərinin balans dəyəri ilə analoji maliyyə aktivləri üzrə cari bazar gəlirlilik dərəcəsi 
əsasında diskontla təxmin edilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin cari dəyəri arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.

Həmin aktivlərin dəyərdən düşməsi nəticəsində yaranan bütün zərərlər il üzrə mənfəət və ya zərərin tərkibində əks etdirilir 
və bu təsnifat dəyişdirilə bilməz.

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri 

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin dəyərdən düşməsi nəticəsində yaranan və sair məcmu gəlirlərdə əks edilmiş 
yığılmış zərər, yenidən təsnifləşdirilərək il üzrə mənfəət və ya zərərin tərkibinə aid edilir. Sair məcmu gəlirlərdən il üzrə 
mənfəət və ya zərərin tərkibinə aid edilmiş zərər məbləği, əsas məbləğ üzrə ödənişləri və amortizasiya məbləğini çıxmaqla 
alış dəyəri və əvvəlki dövrlərdə mənfəət və ya zərərin tərkibində əks edilmiş dəyərdən düşmə nəticəsində yaranmış zərər 
məbləği çıxılmaqla, cari ədalətli dəyər arasındakı fərqi təşkil edir. dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatlarda pulun gələcək dövrə 
olan dəyəri ilə əlaqədar  dəyişikliklər faiz gəlirlərinin komponenti kimi əks olunur. 

Sonrakı dövrlərdə dəyərdən düşmüş, satış üçün nəzərdə tutulan borc qiymətli kağızların ədalətli dəyəri artdıqda və həmin 
artımın dəyərdən düşməsi nəticəsində yaranmış zərər, il üzrə mənfəət və ya zərərin tərkibinə aid edildikdən sonra baş vermiş 
hər hansı hadisə ilə bağlılığı obyektiv surətdə nümayiş oluna bildikdə, dəyərdən düşmə nəticəsində yaranmış zərər bərpa 
olunur və bərpa olunan məbləğ il üzrə mənfəət və ya zərərin tərkibində əks etdirilir. 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Mərkəzi Bankın 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 vəsaitləri çıxılmaqla əks etdirilir. 

Əskinas və sikkələr istehsalçıdan təhvil alındıqdan sonra onların istehsalı üzrə məsrəflər Bank tərəfindən xərclərə aid edilir.

Kredit təşkilatlarının Banka qaytardıqları əskinaslar və sikkələr dövriyyədən çıxarılır və vəziyyətindən və ya qanuni ödəniş 
vasitəsi statusundan asılı olaraq Bankın ehtiyat fondlarında saxlanılır və balansdankənar hesablarda əks etdirilir və ya ləğv 
edilir.
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Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər

Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər, qeyri- törəmə maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya 
olunmuş dəyərlə qeydə alınır. 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər və müxbir banklar tərəfindən Banka nağd pul və ya sair aktivlər verildiyi tarixdə 
qeydə alınır. Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyərlə 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.

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.

Nizamnamə kapitalı və kapital ehtiyatları

Bankın kapitalı onun Nizamnamə kapitalından və kapital ehtiyatlarından ibarətdir. 

Vergilər

Bank Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, işçilərin əmək haqqı üzrə vergi agenti kimi ödəməli 
olduğu vergilər və sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün vergilərdən azaddır.

Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə institutlarında üzvlük

Bank, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun 
olaraq, 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 depozitari 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.  

BVF-yə ödənilən üzvlük haqqı Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə ifadə edilir və BVF-nin ilin sonuna müəyyən etdiyi 
məzənnə ilə manat ekvivalentində 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 və maliyyə hesabatlarına dair 5-ci qeyddə açıqlanır.
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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.

Gəlirlərin və xərclərin uçota alınması

Faiz gəlirləri və faiz xərclərinin uçotu effektiv faiz dərəcəsi 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, habelə bütün digər mükafat və ya güzəştlər daxildir. 

Kreditlərin rəsmiləşdirilməsi və kreditlərin xidmət olunması haqları və kreditin ümumi mənfəətliliyini təmin edən digər 
haqlar, müvafiq əməliyyat xərcləri ilə birlikdə təxirə salınaraq effektiv faiz dərəcəsi metodu ilə maliyyə aktivin təxmin edilən 
faydalı istifadə müddəti üzrə faiz gəlirlərində amortizasiya olunur.

digər haqlar, komissiyalar və digər gəlir və xərc maddələri, il üzrə mənfəət və ya zərərdə müvafiq xidmətlər göstərildiyi 
zaman əks olunur.

Əməliyyat lizinqləri çərçivəsində edilmiş ödənişlər, lizinq müqaviləsinin müddəti üzrə düz xətt prinsipi əsasında il üzrə 
mənfəət və ya zərərdə əks olunur. 

Qəbul olunmamış yeni standartlar və onlarla bağlı şərhlər

31 dekabr 2013-cü il tarixinə qüvvəyə minməmiş bir sıra yeni standartlar, qüvvədə olan standartlara düzəlişlər və şərhlər 
mövcuddur ki, həmin standartlar və şərhlər hazırkı maliyyə hesabatları hazırlandığı zamanda tətbiq edilməmişdir. Aşağıda 
qeyd olunan standartların və yeniliklərin Bankın maliyyə vəziyyətinə və fəaliyyətinə potensial təsiri ehtimal olunur və  Bank, 
həmin standartlar qüvvəyə mindikdən sonra onları qəbul etmək niyyətindədir.

•	 MHBS 9 Maliyyə Alətləri 1 yanvar 2017-ci il tarixində və ya həmin tarixdən sonra başlayan illik dövrlərə tətbiq olunacaq. 
Yeni standart 39 saylı MUBS Maliyyə Alətləri: Təsnifləşdirmə və Qiymətləndirmə  ni əvəz edir. Standartın birinci hissəsi 
2009-cu ilin noyabr ayında dərc edilmişdir və maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsini və qiymətləndirilməsini əhatə 
edir. Maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsini əhatə edən 2-ci hissə 2010-cu ilin oktyabr ayında, 
ümumi hedcinq uçotunu əhatə edən 3-cü hissə isə 2013-cü ilin noyabr ayında dərc edilmişdir. Bank hesab edir ki, 
yeni standartın qəbulu maliyyə alətlərinin uçotunda bir sıra dəyişikliklərə səbəb olacaq və bu dəyişikliklər maliyyə 
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bank bu  standartı vaxtından əvvəl qəbul etməyi planlaşdırmır 
və yeni standartın qəbul edilməsi nəticəsində maliyyə vəziyyətində və ya fəaliyyətində yarana biləcək təsirləri təhlil 
etməmişdir.

•	 MBHS 32 Maliyyə alətləri: Təqdimat – Maliyyə  aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi üzrə 
düzəlişlər, maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi üçün yeni qaydaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutmur və 
əvəzləşdirmənin aparılması ilə bağlı yaranan uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün əvəzləşdirmə meyarları üzrə 
şərhləri əks etdirir. düzəlişlər hüquqi şəxslərin gələcək hadisələrdən asılı olmayan hüquq üzrə əvəzləşdirmənin aparılması 
üçün həqiqi hüquqa malik olmasını və cari fəaliyyətin həyata keçirilməsi, öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi (defolt 
zamanı), ödəmə imkanının itirilməsi, yaxud müflisləşməsi zamanı həmin hüququn qüvvədə qalmasını dəqiqləşdirir. 
düzəlişlər retrospektiv şəkildə tətbiq edilməlidir və 1 yanvar 2014-cü il tarixindən və ya həmin tarixdən sonra başlayan 
dövrdən qüvvəyə minir.

MHBS-lərə olunan müxtəlif düzəlişlər standartlara uyğun şəkildə tətbiq edilmişdir. Qeyd olunan uçot dəyişiklikləri ilə 
nəticələnən düzəlişlər 1 yanvar 2014-cü il tarixindən sonrakı tarixlərə təsir etdiyi üçün Bank, bu təkmilləşdirmələrin maliyyə 
vəziyyətinə təsirini təhlil etməmişdir.



65

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

4. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Nağd pul vəsaitləri 106,345 99,238
Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər
- reytinqi AAA   3,025,076 2,889,634
- reytinqi AA- dan AA+ dək   5,248,781 2,770,011
- reytinqi A- dan A+ dək          1,972 57,743
Cəmi qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər   8,275,829 5,717,388
Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri   8,382,174 5,816,626

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin heç biri dəyərdən düşməmiş və vaxtı keçməmişdir. 

31 dekabr 2013-cü və 2012-ci il tarixlərinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard 
and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir.

5. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012
AKTİVLƏR
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə əmanətlər 186,911 185,975
Cəmi  aktivlər 186,911 185,975

ÖHDƏLİKLƏR
BVF-nin cari hesabları 655 656
BVF-dən alınmış kreditlər:
Yoxsulluğun Azaldılması və İnkişaf Mexanizmi (YAİM) 4,713 12,415
XBH paylanması:
Ümumi paylanma 144,587 143,853
Xüsusi paylanma 41,578 41,351
Cəmi XBH paylaması 186,165 185,204
Cəmi BVF qarşısında öhdəliklər 191,533 198,275

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.

Cari hesablar

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.
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Borc öhdəlikləri

BVF-dən alınmış borc vəsaiti illik 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 
Respublikasının Hökumətinə aiddir və kredit Bank tərəfindən Hökumət qarşısında öhdəlik kimi uçota alınır.

XBH paylanması

XBH paylanması BVF-nin qərarı ilə üzv ölkələrə şərtsiz XBH ilə verilmiş məbləğlərdir. Ümumi XBH paylanması 28 avqust 
2009-cu il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Paylanma BVF-nin üzv ölkələrinin valyuta ehtiyatlarını tamamlamaqla qlobal 
iqtisadi sistemin likvidliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Ümumi XBH paylanması 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 paylanmasını nəzərdə tutan dördüncü düzəliş qüvvəyə minmişdir. düzəlişə uyğun olaraq BVF üzvlərinə, o 
cümlədən Azərbaycana, 9 sentyabr 2009-cu il tarixində xüsusi paylama aparılmışdır. 

Üzvlər və nəzərdə tutulmuş mülkiyyətçilər XBH paylamalarından BVF ilə əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edə bilərlər. 
Bank paylamanı Azərbaycan Respublikasının Hökuməti 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 XBH (195,367 min AZN və 195,367 min AZN 31 dekabr 2013 
və 2012-ci illər üçün müvafiq olaraq) 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. 

6. Ticarət qiymətli kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Agentlik notları 800,505 510,980
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar 442,528 259,672
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları 219,784 102,946
dövlət istiqrazları 214,571 113,575
ABŞ Xəzinədarlıq notları 142,299 2,309,681
Bələdiyyə istiqrazları 85,476 117,745
Korporativ istiqrazlar 25,182 8,217
Cəmi ticarət qiymətli kağızları 1,930,345 3,422,816

ticarət qiymətli kağızlarının heç biri dəyərdən düşməmiş və vaxtı keçməmişdir.

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 qeydiyyat ünvanı 
İƏİt ölkələridir.
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7. Törəmə maliyyə alətləri

Bankın törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri aşağıdakı cədvəldə qeyd olunub:

Min Azərbaycan Manatı ilə Şərti 
məbləğ

31.12.2013 Şərti 
məbləğ

31.12.2012
Ədalətli dəyər Ədalətli dəyər

Aktivlər Öhdəliklər Aktivlər Öhdəliklər

Forvard müqavilələri 197,836 129 (1,174) 113,683 75 (657)
Fyuçers müqavilələri 30,240 238 (80) - - -
Cəmi törəmə maliyyə 
alətləri 

228,076 367 (1,254) 113,683 75 (657)

Valyuta forvard müqavilələri

Aşağıdakı cədvəldə valyutalar əsasında icra olunmamış forvard valyuta müqavilələrinin məbləği, müqavilə üzrə hesablanmış 
orta mübadilə məzənnəsi və ödəniş vaxtına qalmış müddətlər haqqında məlumatlar ümumiləşdirilir. Aşağıda verilmiş xarici 
valyuta məbləğləri hesabat tarixində qüvvədə olan məzənnə əsasında hesablanmışdır.

Min Azərbaycan Manatı ilə
Şərti məbləğ Müqavilə üzrə orta hesablı 

məzənnə
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ABŞ dolları alışı və Avro satışı

3 ayadək 41,082            18,310 0.7275 0.7672

ABŞ dolları satışı və Avro alışı

3 ayadək 107,603            57,369 1.3643 1.3140

ABŞ dolları alışı və Funt sterlinq satışı
3 ayadək 7,472               5,078 0.6050 0.6211

ABŞ dolları satışı və Funt sterlinq alışı

3 ayadək 17,664            13,437 1.6407 1.6106

ABŞ dolları alışı və Kanada dolları satışı
3 ayadək 2,735               2,678 1.0635 0.9894

ABŞ dolları satışı və Kanada dolları alışı
3 ayadək 8,364               4,841 0.9399 0.9482

ABŞ dolları alışı və digər valyutaların satışı
3 ayadək 3,659               1,128 - -

ABŞ dolları satışı və digər valyutaların alışı
3 ayadək 9,257            10,842 - -
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8. İnvestisiya qiymətli kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

 - Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
   ABŞ Xəzinədarlıq notları          803,058 -
 - Satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalar
   Kapital Bank ASC tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 133,026 -
   Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 40,000 40,000
   Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 20,434 -
   Cəmi satış üçün nəzərdə tutulan investisiyalar 193,460 40,000
 - Kreditlər və avanslar
   Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar         109,183 122,166
   dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat             (4,295) (4,295)
   Kreditlər və avanslar, dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla          104,888 117,871
   Cəmi investisiya qiymətli kağızları       1,101,406 157,871

9. Banklara verilmiş kreditlər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,113,452 2,479,728
Yenidən maliyyələşdirilmiş kreditlər 907,508 678,833
Subordinasiya kreditləri 350,350 257,908
Sonuncu instansiya kreditləri 24,082 24,052
Cəmi banklara verilmiş kreditlər 3,395,392 3,440,521
dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatlar (35,531) (57,674)
Cəmi banklara verilmiş kreditlər, dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla 3,359,861 3,382,847

Aşağıdakı cədvəldə banklara verilmiş kreditlər üzrə 31 dekabr 2013-cü il ərzində kreditlərin dəyərdən düşməsinə dair 
ehtiyatlardakı dəyişikliklər təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Yenidən 

maliyyələşdirilmiş 
kreditlər

Subordinasiya 
kreditləri

Sonuncu 
instansiya 
kreditləri

Cəmi

İlin əvvəlinə qalıq 28,464 5,158 24,052 57,674
İl ərzində dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatın bərpası (13,320) (5,158) (3,665) (22,143)
İlin sonuna qalıq 15,144 - 20,387 35,531
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Aşağıdakı cədvəldə banklara verilmiş kreditlər üzrə 31 dekabr 2012-ci il ərzində kreditlərin dəyərdən düşməsinə dair 
ehtiyatlardakı dəyişikliklər təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Yenidən 

maliyyələşdirilmiş 
kreditlər

Subordinasiya 
kreditləri

Sonuncu 
instansiya 
kreditləri

Cəmi

İlin əvvəlinə qalıq 29,576 - 23,646 53,222
İl ərzində dəyərdən düşmə üzrə ehtiyat yaradılması 9,724 5,158 406 15,288
İl ərzində silinmiş ümidsiz borclar (10,836) - - (10,836)
İlin sonuna qalıq 28,464 5,158 24,052 57,674

Kreditlərin keyfiyyəti

Aşağıdakı cədvəldə banklara verilmiş kreditlərin 31 dekabr 2013-cü il tarixinə olan kredit keyfiyyəti təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə Cəmi 
kreditlər

Dəyərdən düşmə 
üzrə ehtiyat

Cəmi banklara 
verilmiş  kreditlər, 

dəyərdən düşmə 
üzrə ehtiyat 

çıxılmaqla

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 2,113,452 - 2,113,452
Cəmi hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,113,452 - 2,113,452
Yenidən maliyyələşdirilmiş kreditlər
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 883,786 (11,106) 872,680
Vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 11,784 (1,749) 10,035
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş 11,938 (2,289) 9,649
Cəmi vaxtı keçmiş və ya dəyərdən düşmüş kreditlər 23,722 (4,038) 19,684
Cəmi yenidən maliyyələşdirilmiş kreditlər 907,508 (15,144) 892,364
Subordinasiya kreditləri
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 350,350 - 350,350
Cəmi subordinasiya kreditləri 350,350 - 350,350
Sonuncu instansiya kreditləri
Vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş 24,082 (20,387) 3,695
Cəmi vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər 24,082 (20,387) 3,695
Cəmi sonuncu instansiya kreditləri 24,082 (20,387) 3,695
Cəmi banklara verilmiş kreditlər 3,395,392 (35,531) 3,359,861
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Aşağıdakı cədvəldə banklara verilmiş kreditlərin 31 dekabr 2012-ci il tarixinə olan kredit keyfiyyəti təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə Cəmi kreditlər Dəyərdən düşmə  
üzrə ehtiyat

Cəmi banklara 
verilmiş  kreditlər, 

dəyərdən düşmə üzrə 
ehtiyat çıxılmaqla 

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 2,479,728 - 2,479,728
Cəmi hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,479,728 - 2,479,728
Yenidən maliyyələşdirilmiş kreditlər
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 666,128 (15,759) 650,369
Vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər
- vaxtı 180-360 gün keçmiş 4,410 (4,410) -
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş 8,295 (8,295) -
Cəmi vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər 12,705 (12,705) -
Cəmi yenidən maliyyələşdirilmiş kreditlər 678,833 (28,464) 650,369
Subordinasiya kreditləri
Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər 257,908 (5,158) 252,750
Cəmi subordinasiya kreditləri 257,908 (5,158) 252,750
Sonuncu instansiya kreditləri
Vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər
- vaxtı 360 gündən çox keçmiş 24,052 (24,052) -
Cəmi vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş kreditlər 24,052 (24,052) -
Cəmi sonuncu instansiya kreditləri 24,052 (24,052) -
Cəmi banklara verilmiş kreditlər 3,440,521 (57,674) 3,382,847

Banklara verilmiş kreditlər üzrə 31 dekabr 2013-cü il tarixinə şərtləri dəyişdirilmiş 27,410 min. manat məbləğində (31 dekabr 
2012-ci il üzrə: 28,506 min manat) kreditlər mövcüddur. Kredit şərtlərinin dəyişdirilməsinin əsas səbəbi bank sistemində 
qısamüddətli likvidliyin tənzimlənməsi və maliyyə sabitliyinin qorunması olmuşdur. Şərtləri dəyişdirilmiş kreditlər, cədvəldə 
müqavilənin yeni şərtlərinin pozulması halları istisna olmaqla fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər kateqoriyasına 
aid edilmişdir. 

Kreditin dəyərdən düşməsinin hesablanmasında əsas fərziyyə və ehtimallar

Bank dəyərdən düşmə əlaməti olmayan kreditlər üçün gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətlərinin təhlilinə və dəyərdən düşmə 
əlamətləri müəyyənləşdirilməyən kredit portfelləri üçün əvvəlki zərər təcrübəsinə əsaslanaraq, kreditin dəyərdən düşməsini 
hesablayır. 

Rəhbərlik, dəyərdən düşmə əlaməti olan kreditlər üçün ehtiyat fondunun müəyyənləşdirilməsində aşağıdakı əsas fərziyyələri 
irəli sürür:

•	 Girov qoyulmuş əmlak satıldıqda, ilkin qiymətləndirilmiş məbləğin 20% - 40%-i məbləğində diskont dərəcəsi;
Girovun realizasiyası prosesinin 12-36 ay davam etməsi.
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Girovun və sair kredit təminatlarının təhlili

Banklara verilmiş kreditlər üzrə fərdi kredit qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bankın ümumi kredit qabiliyyəti, kreditin 
keyfiyyəti üzrə ən uyğun göstərici hesab olunur. Bununla belə qəbul edilmiş girov əlavə təhlükəsizliyi təmin edir və girova 
qoyulan tələb qanunvericilikdə öz əksini tapmışdır. 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2013 31.12.2012
Banklara 

verilən 
kreditlər, 

balans dəyəri

Kreditin 
verilmə tarixinə  

girovların 
ədalətli dəyəri

Banklara 
verilən 

kreditlər, 
balans dəyəri

Kreditin 
verilmə tarixinə  

girovların 
ədalətli dəyəri

Fərdi dəyərdən düşmə əlaməti olmayan 
kreditlər
dövlətin zəmanət məktubları 2,113,452 2,113,452 2,479,728 2,479,728
ticarət tipli daşınmaz əmlak 796,262 796,262 430,844 430,844
Yaşayış tipli daşınmaz əmlak 62,409 62,409 52,166 52,166
ticarət qiymətli kağızları 14,009 14,009 35,074 35,074
təminatsız kreditlər 350,350 - 385,035 -
Cəmi fərdi dəyərdən düşmə əlaməti 
olmayan kreditlər 3,336,482 2,986,132 3,382,847 2,977,812

Vaxtı keçmiş və ya dəyərdən düşmüş kreditlər
ticarət tipli daşınmaz əmlak 23,379 23,379 - -
Cəmi vaxtı keçmiş və dəyərdən düşmüş 
kreditlər 23,379 23,379 - -

Cəmi banklara verilmiş kreditlər 3,359,861 3,009,511 3,382,847 2,977,812

10. Torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər

Min Azərbaycan Manatı ilə Torpaq Binalar Mebel və 
avadanlıqlar

Kompüter 
və rabitə   

avadanlığı

Nəqliyyat 
vasitələri

Qeyri-
maddi 

aktivlər
Cəmi

İlkin dəyər
1 yanvar 2013-cü il tarixinə 15,726 38,470 40,742 11,509 2,033 23,758 132,238
Əlavələr - 10 1,744 2,256 46 4,111 8,167
Silinmələr - - (89) (1,190) (46) - (1,325)
31 dekabr 2013-cü il 

tarixinə qalıq 15,726 38,480 42,397 12,575 2,033 27,869 139,080

Köhnəlmə və amortizasiya
1 yanvar 2013-cü il tarixinə - (11,034) (32,134) (5,820) (1,683) (9,246) (59,917)
İl üzrə köhnəlmə və 

amortizasiya - (1,158) (3,056) (1,868) (109) (2,185) (8,376)

Silinmələr - - 89 1,190 28 - 1,307
31 dekabr 2013-cü il 

tarixinə qalıq - (12,192) (35,101) (6,498) (1,764) (11,431) (66,986)
 

Balans dəyəri
31 dekabr 2013-cü il 

tarixinə qalıq 15,726 26,288 7,296 6,077 269 16,438 72,094
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Min Azərbaycan Manatı ilə Torpaq Binalar Mebel və 
avadanlıqlar

Kompüter 
və rabitə   

avadanlığı

Nəqliyyat 
vasitələri

Başa 
çatdırılmamış 

tikintilər

Qeyri-
maddi 

aktivlər
Cəmi

 
İlkin dəyər
1 yanvar 2012-ci il tarixinə 15,726 24,387 31,044 7,069 1,926 5,810 17,312 103,274
Əlavələr - 9 336 3,968 107 18,644 6,446 29,510
Köçürmələr - 14,274 9,476 704 - (24,454) - -
Silinmələr - (200) (114) (232) - - - (546)
31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə qalıq 15,726 38,470 40,742 11,509 2,033 - 23,758 132,238

Köhnəlmə və amortizasiya
1 yanvar 2012-ci il tarixinə - (9,924) (28,600) (4,970) (1,491) - (7,695) (52,680)
İl üzrə köhnəlmə və 
amortizasiya - (1,115) (3,648) (1,082) (192) - (1,551) (7,588)

Silinmələr - 5 114 232 - - - 351
31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə qalıq - (11,034) (32,134) (5,820) (1,683) - (9,246) (59,917)

Balans dəyəri
31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə qalıq 15,726 27,436 8,608 5,689 350 - 14,512 72,321

11. Sair aktivlər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Satılmış ticarət qiymətli kağızları üzrə alınacaq məbləğlər 7,850 1,886
İşçilərə verilmiş kreditlər 1,197 1,355
Hesablaşmalar üzrə məbləğlər 89 -
digər maliyyə aktivləri 44 -
Xarici valyuta əməliyyatları üçün verilmiş avanslar - 79
dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatlar (14) (15)
Cəmi digər maliyyə aktivləri 9,166 3,305
təchizatçılara avans ödənişlər 49,743 40,868
Götürülmüş aktivlər 4,400 -
digər qeyri-maliyyə aktivləri 95 84
Cəmi digər qeyri-maliyyə aktivləri 54,238 40,952
Cəmi sair aktivlər 63,404 44,257

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013 və 2012-ci illər üzrə sair aktivlərin dəyərdən düşmə ehtiyatları üzrə məlumatlar göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

İlin əvvəlinə dəyərdən düşmə ehtiyatı üzrə qalıq 15 20
İl ərzində dəyərdən düşmə üzrə bərpa (1) (5)
İlin sonuna dəyərdən düşmə ehtiyatı üzrə qalıq 14 15
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12. 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 1 
yanvar 2006-cı il tarixində denominasiya edilərək, həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan Manatına bərabər 
olmuşdur. 

31 dekabr 2013-cü il tarixində tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 16,107 min AZN məbləğində yeni pul nişanları 
təhvil almışdır (2012-ci il: 395,698 min AZN). 

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

1 yanvar             9,777,522 7,658,486
dövriyyəyə buraxılmış əskinasların və sikkələrin xalis dəyəri            1,255,814 2,119,036
31 dekabr           11,033,336 9,777,522

13. Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığının hesabları 2,876,424 2,179,547
Azərbaycan Respublikasının dövlət Neft Fondunun hesabları 169,699 156,670
digər tələb olunanadək depozitlər 7,850 12,081
Cəmi hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 3,053,973 2,348,298

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 24 saylı qeyddə göstərilir.

14. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Cari hesablar 592,210 740,539
Məcburi ehtiyatlar 157,000 128,064
Bloklaşdırılmış hesablar 1,894 707
Cəmi kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 751,104 869,310

15. Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

İctimai təşkilatlar 10,441 14,168
digər maliyyə institutlarının hesabları 139 136
Sair - 1
Cəmi digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 10,580 14,305



74

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı 

16. Buraxılmış borc qiymətli kağızlar

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Qısamüddətli notlar 19,994 119,930

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızlar 19,994 119,930

31 dekabr 2013-cü il tarixinə Bankın buraxılmış borc qiymətli kağızları 20,000 ədəd qısamüddətli notlardan ibarət olmuşdur. 

17. Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri 2,843 3,214

digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər 167 1,025

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 3,010 4,239

18. Sair öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Alınmış ticarət qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək məbləğlər 10,174 1,672

Ödənilməkdə olan məbləğlər 643 3,737

Xarici valyutanın alınması üçün avanslar 241 137

Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri 11,058 5,546

Gələcək dövrün gəlirləri 20 20

digər 65 -

Cəmi digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri 85 20

Cəmi sair öhdəliklər 11,143 5,566

19. 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.
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20. Faiz gəlirləri və xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2013 2012

Faiz gəlirləri
Banklara verilmiş kreditlər 125,419 80,296
ticarət qiymətli kağızları 16,482 14,802
İnvestisiya qiymətli kağızları:

Ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar 8,896 1,462
Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar 2,265 1,310

Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər 7,298 8,618
dövlətin borc öhdəlikləri 4,624 4,636
BVF ilə hesablaşmalar 149 198
digər aktivlər 78 92
Cəmi faiz gəlirləri 165,211 111,414

Faiz xərcləri
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 720 1,740
BVF  ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 147 606
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 29 33
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 1 2
Cəmi faiz xərcləri 897 2,381
Xalis faiz gəlirləri 164,314 109,033

2013-cü il üzrə göstərilən faiz gəlirlərinə 2,081 min AZN (2012: 1,413 min AZN) məbləğində dəyərdən düşmüş maliyyə 
aktivləri üzrə hesablanmış gəlirlər aiddir.

21. Haqq və komissiya gəlirləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2013 2012

Hesablaşma əməliyyatları          4,867          3,856 
Kassa əməliyyatları          3,701               33 
digər                 6 19 
Cəmi haqq və komissiya gəlirləri          8,574          3,908 

22. Haqq və komissiya xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2013 2012

Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar (idarəetmə, kastodian və broker xidmətləri) üzrə                  660                  672 
Hesablaşma əməliyyatları                    67                    72 
digər                      -                    16 
Cəmi haqq və komissiya xərcləri                  727                  760 
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23. İnzibati və sair əməliyyat xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2013 2012

İşçilər üzrə xərclər 14,768 14,261
Əskinas və sikkələrin istehsalı və nəqli üzrə xərclər 13,348 12,600
Regional tikinti və sosial xərclər 11,975 1,832
tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərcləri 6,191 6,037
Proqram təminatı və sair qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri 2,185 1,551
Proqram təminatı və serverlərin dəstəklənməsi xərcləri 1,803 1,894
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər 1,528 1,319
Mühafizə xidmətləri 1,268 1,320
tikili və avadanlıqların təmir və saxlanma xərcləri 968 1,124
Rabitə xidmətləri 403 633
ofis təchizatı 388 434
enerji və qızdırıcı sistemlər üzrə xərclər 310 335
Sığorta xidmətləri 198 227
İcarə haqqı 194 138
Mətbəə xərcləri 190 153
ezamiyyə xərcləri 173 197
Nümayəndəlik və beynəlxalq tədbirlər üzrə xərclər 93 299
Hüquq və məsləhət xidmətləri 71 812
Kommunal xidmətlər 43 56
Sair xərclər 609 538
Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri 56,706 45,760

24. Risklərin idarə edilməsi

Bankın üzləşdiyi risklər aşağıdakı dörd kateqoriya üzrə qruplaşdırılmışdır: 

Strateji (siyasət) risklər – pul siyasəti, maliyyə sabitliyi, bank nəzarəti və mandatdan irəli gələn digər strateji məsələlərlə 
əlaqəli risklərdir. Strateji (siyasət) risklərin idarə edilməsi Bankın İdarə Heyəti, Pul Siyasəti və Maliyyə Sabitliyi Komitəsi, 
eləcə də aidiyyəti struktur bölmələr (Pul siyasəti, Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət, Prudensial siyasət və 
metodologiya, Bazar əməliyyatları, Strateji idarəetmə və s. departamentlər) tərəfindən həyata keçirilir.

Maliyyə riskləri – Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə kredit, bazar və likvidlik risklərini əhatə edir. Maliyyə 
risklərinin idarə edilməsi Bankın İdarə Heyəti, İnvestisiya Komitəsi, Bazar əməliyyatları departamenti tərəfindən müvafiq 
qayda və prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilir.

Əməliyyat riskləri – Bankın struktur bölmələrinin əməkdaşlarının və Bankda həyata keçirilən layihələrin heyət üzvlərinin 
məqsədyönlü və ya ehtiyatsız davranışı, daxili proseslərin adekvat olmaması, Bankda istismarda olan texniki avadanlıqlarda, 
habelə informasiya sisteminin proqram və texniki platformalarında çatışmazlıqların mövcudluğu, eləcə də kənar hadisələrin 
baş verməsi nəticəsində yaranan risklərdir. Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Bazel Komitəsinin müvafiq prinsiplərinə uyğun 
olaraq, müdafiənin 3 xətti modeli əsasında həyata keçirilir. Sözügedən modelə əsasən müdafiənin birinci xəttini Bankın bütün 
struktur bölmələri, ikinci xəttini Risklərin idarə edilməsi departamenti və üçüncü xəttini daxili audit departamenti təşkil edir.

Risklərin idarə edilməsi departamentinin funksiyalarına Bankın Əməliyyat risklərinin idarəedilməsi sistemi üzrə («ƏRİe») 
siyasət və metodoloji sənədlərinin və müvafiq dəstəkləyici sistemlərin hazırlanması, təkmilləşdirilməsi, kommunikasiyası və 
təlimi, Bankda ƏRİe prosesinin koordinasiyası, fasilitasiyası, monitorinqi və hesabatlığı, habelə Bank üzrə icmal əməliyyat 
risk profilinin hazırlanması daxildir.  
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Reputasiya riskləri – Bankın yüksək vəzifəli şəxslərinin (İdarə Heyətinin üzvləri və Baş direktorlar) şəxsi həyatı, davranışı və 
kommunikasiyası məsələlərindən irəli gələn, habelə Bankın məqsədləri və fəaliyyəti ilə ictimai rəy arasındakı uyğunsuzluqlardan 
yaranan risklərdir. Strateji (siyasət), maliyyə, əməliyyat risklərinin qeyri-effektiv idarə olunması nəticəsində yaranan reputasiya 
zərərləri reputasiya riskləri hesab edilmir. Həmin zərərlər müvafiq olaraq, strateji (siyasət), maliyyə və əməliyyat risklərinin idarə 
edilməsi fəaliyyəti çərçivəsində mümkün risk təsir kateqoriyalarından biri qismində nəzərdən keçirilir. Bankın reputasiya riskləri 
İdarə Heyəti, Baş direktorlar və Kommunikasiya departamenti tərəfindən idarə edilir. 

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi siyasətləri və prosedurları

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi siyasəti Bankın qarşılaşdığı maliyyə risklərinin müəyyənləşdirilməsinə, idarə edilməsinə, 
müvafiq risk limitlərinin və nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasına, eləcə də risk səviyyələrinin və limitlərin yerinə 
yetirilməsinin mütəmadi əsasda monitorinqinin təmin olunmasına yönəldilir.

İdarə Heyəti

Risklərin idarə edilməsi sisteminə nəzarətə görə ümumi məsuliyyəti İdarə Heyəti daşıyır. o, risklərin idarə olunmasında 
ümumi yanaşmanı müəyyənləşdirir, risk tolerantlığı səviyyələri və risklərin idarə edilməsinin əsas prinsiplərinin qəbul 
edilməsi funksiyalarını həyata keçirir. Əməliyyatlar İdarə Heyətinin üzvləri arasında nəzarət prinsipinə əsaslanaraq 
bölüşdürülür. Hər bir heyət üzvü özünün məsuliyyət daşıdığı sektorda əməliyyatlara nəzarət etməlidir.

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.

Bazar əməliyyatları departamentinin 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 gündəlik nəzarəti həyata keçirir.

Daxili audit departamenti

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, nəticə və tövsiyələr haqqında Bankın Sədrinə hesabat verir.

Bundan əlavə, Bankda əməliyyatları və nəzarəti həyata keçirmək üçün xüsusi komitə və komissiyalar da fəaliyyət göstərir, 
məsələn, 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.
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Kredit riski 

Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəfin Bank qarşısında öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində Banka maliyyə 
zərəri vurularsa, Bank kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tərəflərlə həyata keçirdiyi kredit, investisiya 
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.  

Bankın investisiya qaydalarına əsasən, Bankın valyuta aktivlərinin idarə edilməsində yalnız qısamüddətli reytinqi A-2-dən 
(Standart&Poor’s), F-2-dən (Fitch) və yaxud P-2-dən (Moody’s), uzunmüddətli kredit reytinqi A- -dən (Standart&Poor’s, 
Fitch) və yaxud A3-dən (Moody’s) aşağı olmayan investisiya vasitələri istifadə oluna bilər. eyni zamanda, bir kommersiya 
bankına investisiyalaşdırılmış maksimal məbləğ 200 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 1 ilədək olan investisiya alətləri üçün A (Standart&Poor’s, Fitch), 1 ildən yuxarı müddəti olan investisiya 
alətləri üçün A+ (Standart&Poor’s, Fitch) kimi müəyyənləşdirilmişdir. Reytinq agentlikləri tərəfindən bir aktivə müxtəlif 
kredit reytinqi təyin edildiyi halda minimal tələbi ödəyən reytinq əsas götürülür.

Bank kredit reytinqi sistemi əsasında kreditlərin təsnifləşdirilməsini həyata keçirir. Bu, kredit alanların krediti ödəmək 
qabiliyyətlərində mümkün dəyişikliklərin tez müəyyən edilməsini təmin edir. Kreditin təsnifləşdirilməsi Bankın məruz 
qaldığı risklər nəticəsində potensial zərəri qiymətləndirmək və lazımi tədbirləri görmək imkanı yaradır.

Aşağıdakı cədvəldə hesabat tarixinə kredit riski daşıya biləcək maliyyə aktivləri haqqında məlumat təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 8,275,829 5,717,388
BVF ilə hesablaşmalar 186,911 185,975
ticarət qiymətli kağızları 1,930,345 3,422,816
törəmə maliyyə alətləri 367 75
İnvestisiya qiymətli kağızları 1,101,406 157,871
Banklara verilmiş kreditlər 3,359,861 3,382,847
dövlətin borc öhdəlikləri 230,356 225,732
digər maliyyə aktivləri 9,166 3,305
Cəmi kredit limiti 15,094,241 13,096,009

Adətən beynəlxalq təcrübəyə əsasən, törəmə maliyyə alətlərinə və investisiya qiymətli kağızlarına (bu qiymətli kağızlar repo 
əməliyyatlarının bir hissəsini təşkil etmədiyi halda) girov cəlb olunmur.

Banklara verilmiş kreditlər üzrə girovların və kredit riski konsentrasiyasının təhlili 9-cu qeyddə təqdim olunmuşdur.

Bazar riski

Bazar riski maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin və ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətlərinin bazar qiymətlərində baş 
verən dəyişikliklər səbəbindən tərəddüd etməsi ilə bağlı yaranan riskdir. Bazar riski valyuta, faiz dərəcəsi və sair qiymət 
risklərindən ibarətdir. Bazar riski bazarın xüsusi və ümumi dəyişkənlik və bazar qiymətlərinin volatillik səviyyəsinin və 
xarici valyuta məzənnələrinin dəyişiklik təsirinə məruz qalan faiz yaradan maliyyə alətlərinin  açıq mövqeləri üzrə yaranır.
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Faiz dərəcəsi riski 

Faiz dərəcəsi riski maliyyə alətləri ilə bağlı gələcək pul vəsaitləri axınının ədalətli dəyərinin bazar faiz dərəcələrində baş verən 
dəyişikliklərdən asılı olan riskdir. Bank, bazar faiz dərəcələrinin səviyyələrində dəyişikliklərin onun maliyyə vəziyyətinə və 
pul vəsaitlərinin hərəkətinin təsirinə məruz qalır. 

Belə volatillik faiz marjasının səviyyəsini artıra və ya azalda bilər və gözlənilməyən faiz dərəcələrinin dəyişiklikləri ilə bağlı 
zərərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.

Faiz dərəcələrinin yenidən müəyyən edilməsi müddətlərinin  təhlili

Min Azərbaycan Manatı ilə 3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 1 ildən çox Faizsiz Balans 
dəyəri

31 dekabr 2013

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 8,275,829 - - - 106,345 8,382, 174

BVF ilə hesablaşmalar 186,911 - - - - 186,911

ticarət qiymətli kağızları 1,930,345 - - - - 1,930,345

törəmə maliyyə alətləri - - - - 367 367

İnvestisiya qiymətli kağızları - - - 1,101,406 - 1,101,406

Banklara verilmiş kreditlər 92,654 276,147 110,901 2,880,159 - 3,359,861

dövlət borc öhdəlikləri - - - 230,356 - 230,356

digər maliyyə aktivləri 9,166 - - - - 9,166

10,494,905 276,147 110,901 4,211,921 106,712 15,200,586

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr - - - - 11,033,336 11,033,336

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 3,053,973 - - - - 3,053,973

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 751,104 - - - - 751,104

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 10,580 - - - - 10,580

törəmə maliyyə alətləri - - - - 1,254 1,254

Buraxılan borc qiymətli kağızlar 19,994 - - - - 19,994

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,564 1,564 - - 188,405 191,533
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında 
öhdəliklər 196 196 1,616 1,002 - 3,010

digər maliyyə öhdəlikləri 11,058 - - - - 11,058

3,848,469 1,760 1,616 1,002 11,222,995 15,075,842

6,646,436 274,387 109,285 4,210,919 (11,116,283) 124,744
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Min Azərbaycan Manatı ilə 3 aydan az 3-6 ay 6-12 ay 1 ildən çox Faizsiz Balans 
dəyəri

31 dekabr 2012

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 5,717,388 - - - 99,238 5,816,626

BVF ilə hesablaşmalar 185,975 - - - - 185,975

ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 - - - - 3,422,816

törəmə maliyyə alətləri - - - - 75 75

İnvestisiya qiymətli kağızları - - - 157,871 - 157,871

Banklara verilmiş kreditlər 32,994 731,554 75,460 2,542,839 - 3,382,847

dövlət borc öhdəlikləri - - - 225,732 - 225,732

digər maliyyə aktivləri 3,305 - - - - 3,305

9,362,478 731,554 75,460 2,926,442 99,313 13,195,247

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr - - - - 9,777,522 9,777,522

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,348,298 - - - - 2,348,298

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 869,310 - - - - 869,310

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,305 - - - - 14,305

törəmə maliyyə alətləri - - - - 657 657

Buraxılan borc qiymətli kağızlar 119,930 - - - - 119,930

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,057 2,775 3,170 5,413 185,860 198,275

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında 
öhdəliklər 948 196 196 2,899 - 4,239

digər maliyyə öhdəlikləri 5,546 - - - - 5,546

3,359,394 2,971 3,366 8,312 9,964,039 13,338,082

6,003,084 728,583 72,094 2,918,130 (9,864,726) (142,835)
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Faiz dərəcəsi həssaslığının təhlili

Faiz dərəcəsi riskinin idarə olunması maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin həssaslığının monitorinqi ilə tamamlanır. Bütün gəlir 
əyrilərində 100 baza bəndi (bb) simmetrik enmə və ya qalxmanın sadələşdirilmiş proqnoz variantı əsasında faiz dərəcələrində 
dəyişikliklərə xalis mənfəət və ya zərərin, kapitalın və 31 dekabr 2013 və 2012-ci il tarixlərinə faiz hesablanan aktiv və 
öhdəliklərin vəziyyətinin həssaslıq təhlili aşağıdakı kimidir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

100 bb paralel enmə (76,273) (70,150)
100 bb paralel qalxma 76,273 70,150

ticarət qiymətli kağızlarının ədalətli dəyərində dəyişikliklər nəticəsində xalis mənfəət və ya zərərin və kapitalın, 31 dekabr 
2013 və 2012-ci il tarixlərinə mövcud olan vəziyyəti əsasında faiz dərəcələrində dəyişikliklər səbəbindən satış üçün nəzərdə 
tutulan maliyyə aktivlərinin və bütün gəlir əyrilərində 100 bb simmetrik enmə və ya qalxmanın sadələşdirilmiş proqnoz 
variantının həssaslıq təhlili aşağıdakı kimidir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

100 bb paralel enmə (20,218) (32,897)
100 bb paralel qalxma 20,218 32,897

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013 və 2012-ci il tarixlərinə faiz hesablanan aktivlər və öhdəliklər üzrə effektiv orta faiz 
dərəcələri verilmişdir. Bu faiz dərəcələri həmin aktiv və öhdəliklərdən ödəniş tarixinə qədər əldə olunan gəlirin təqribi 
qiymətidir.

Min Azərbaycan Manatı ilə

31.12.2013 
Effektiv orta faiz dərəcəsi, %

31.12.2012
Effektiv orta faiz dərəcəsi, %

AZN USD EUR Digər 
valyutalar AZN USD EUR Digər 

valyutalar

Faiz hesablanan aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - 0.25 0.50 - - 0.20 0.08 -
BVF ilə hesablaşmalar - - - 0.13 - - - 0.11
ticarət qiymətli kağızları - 1.19 - - - 1.22 - -
İnvestisiya qiymətli kağızları 2.96 1.40 - - 0.95 - - -
Banklara verilmiş kreditlər - - 4.26 2.56 - -
dövlət borc öhdəlikləri 2.00 - - - 2.00 - - -
digər maliyyə aktivləri 11.00 - - - 11.00 - - -

Faiz hesablanan öhdəliklər
Buraxılan borc qiymətli kağızlar 1.15 - - - 1.97 - - -
BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - - - 0.50 - - - 0.50
Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər - 1.00 - - - 1.00 - -

Valyuta riski
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.
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Bankın valyuta aktivləri əsasən ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə saxlanılır. Valyuta aktivlərinin valyuta kompozisiyası 
Bankın İdarə Heyətinin 10 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 
valyuta aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əsas İstiqamətlər” ilə müəyyən olunmuşdur. Bu sənəd Bankda valyuta riskinin 
idarə edilməsinə görə cavabdeh olan Bazar əməliyyatları departamentində 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).

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013 və 2012-ci il tarixinə maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin xarici valyuta risklərinin 
strukturu təqdim olunur: 

Min Azərbaycan Manatı ilə ABŞ dolları Avro Digər 
valyutalar Cəmi 

31 dekabr 2013

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 5,011,071 3,031,412 339,691 8,382,174

BVF ilə hesablaşmalar - - 186,911 186,911

ticarət qiymətli kağızları 1,199,057 156,309 574,979 1,930,345

törəmə maliyyə alətləri 367 - - 367

İnvestisiya qiymətli kağızları 803,058 - - 803,058

Banklara verilmiş kreditlər 513,351 - - 513,351

digər maliyyə aktivləri 7,850 - - 7,850

Cəmi maliyyə aktivləri 7,534,754 3,187,721 1,101,581 11,824,056

ÖHDƏLİKLƏR

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,608 23,004 20,557 46,169

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər          130,219         20,897                  2      151,118 

törəmə maliyyə alətləri 1,254 - - 1,254

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - - 190,878 190,878

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 3,010 - - 3,010

digər maliyyə öhdəlikləri 10,382 1 - 10,383

Cəmi maliyyə öhdəlikləri          147,473         43,902 211,437 402,812

Xalis tanınmış mövqe       7,387,281    3,143,819 890,144 11,421,244

törəmə maliyyə əməliyyatların nəticəsi (87,940) 66,521 21,419 -

Xalis mövqe 7,299,341 3,210,340 911,563 11,421,244
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Min Azərbaycan Manatı ilə ABŞ dolları Avro Digər 
valyutalar Cəmi 

31 dekabr 2012
AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,919,893 2,357,837 538,694 5,816,424
BVF ilə hesablaşmalar - - 185,975 185,975
ticarət qiymətli kağızları 3,011,734 178,631 232,451 3,422,816
törəmə maliyyə alətləri 75 - - 75
Banklara verilmiş kreditlər 376,854 - - 376,854
digər maliyyə aktivləri 1,811 - - 1,811
Cəmi  maliyyə aktivləri 6,310,367 2,536,468 957,120 9,803,955

ÖHDƏLİKLƏR
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 58,520 29,021 14,962 102,503
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 120,959 24,358 4 145,321
törəmə maliyyə alətləri 657 - 657
digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 3 1 - 4
BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - - 197,619 197,619
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 3,239 - - 3,239
digər maliyyə öhdəlikləri 1,147 2,557 84 3,788
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 184,525 55,937 212,669 453,131
Xalis tanınmış mövqe 6,125,842 2,480,531 744,451 9,350,824
törəmə maliyyə əməliyyatların nəticəsi (59,295) 39,059 20,236 -
Xalis mövqe 6,066,547 2,519,590 764,687 9,350,824

Aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi, 31 dekabr 2013-cü və 2012-ci il tarixlərinə AZN-in aşağıdakı valyutalara qarşı dəyərdən 
düşməsi kapitalı və mənfəəti və ya zərəri aşağıda göstərilən məbləğlər həcmində artıra (azalda) bilərdi. təqdim edilən 
təhlil Bankın hesabat dövrünün sonunda mümkün olduqları ehtimal edilmiş xarici valyuta məzənnələrinin dəyişikliklərinə 
əsaslanır. təhlildə bütün digər parametrlərin, xüsusilə də faiz dərəcələrinin dəyişməz qalması fərziyyə edilir.

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

ABŞ dolların dəyərinin AZN-ə qarşı 10% həcmində yüksəlməsi          729,934 606,555
Avronun dəyərinin AZN-ə qarşı 10% həcmində yüksəlməsi           321,034 251,959

AZN-in qeyd edilən valyutalara qarşı 31 dekabr 2013-cü və 2012-ci il tarixlərinə möhkəmlənməsi bütün digər parametrlər 
eyni saxlanılması şərtilə, həmin valyutalara eyni həcmli, lakin əks istiqamətli təsiri ola bilər.



84

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı 

31 dekabr 2013 və 2012-ci il tarixlərinə mövcud olan vəziyyət əsasında qiymətli kağızların qiymətlərindəki dəyişikliklərə 
xalis mənfəət və ya zərərin, kapitalın və bütün qiymətli kağızların qiymətlərində 10% dəyişiklik üzrə sadələşdirilmiş proqnoz 
variantın həssaslıq təhlili aşağıdakı kimidir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Qiymətli kağızların qiymətlərində 10% artım 193,041 342,223
Qiymətli kağızların qiymətlərində 10% azalma (193,041) (342,223)

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 tranşı aşağıdakı mənbələr üzrə valyuta tələbatını qarşılamaq üçün kifayət edir: valyuta müdaxilələri, üç 
aylıq idxal həcmində xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi, ölkənin qısamüddətli xarici borcu. Likvidlik riskinin idarə edilməsi 
likvid aktivlərin müəyyən edilməsi və investisiya müddətində valyuta aktivlərinin minimal likvidlik limitlərinin müəyyən 
edilməsindən ibarətdir.

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2013-cü il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınan məbləğlərin gözlənilən ödəniş 
müddətləri üzrə təhlilini əks etdirir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az

1 aydan 
3 ayadək

3 aydan 
12 

ayadək

1 ildən 
5 

ilədək

5 ildən 
artıq

Ödəniş 
müddəti 
olmayan

Vaxtı 
keçmiş Cəmi

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 8,381,973 201 - - - - - 8,382, 174

BVF ilə hesablaşmalar - - - - - 186,911 - 186,911

ticarət qiymətli kağızları 1,930,345 - - - - - - 1,930,345

törəmə maliyyə alətləri 367 - - - - - - 367

İnvestisiya qiymətli kağızları 36 116 128 452,835 648,291 - - 1,101,406

Banklara verilmiş kreditlər 247 166,627 313,075 506,875 2,349,883 - 23,154 3,359,861

dövlətin borc öhdəlikləri - - - - 230,356 - - 230,356

Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi 
aktivlər - - - - - 72,094 - 72,094

Sair aktivlər 9,166 - - - - 54,238 - 63,404

Cəmi aktivlər 10,322,134 166,944 313,203 959,710 3,228,530 313,243 23,154 15,326,918
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Min Azərbaycan Manatı ilə 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az

1 aydan 
3 ayadək

3 aydan 
12 

ayadək

1 ildən 
5 

ilədək

5 ildən 
artıq

Ödəniş 
müddəti 
olmayan

Vaxtı 
keçmiş Cəmi

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr - - - - - 11,033,336 - 11,033,336

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 3,053,973 - - - - - - 3,053,973

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 751,104 - - - - - - 751,104

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 10,580 - - - - - - 10,580

törəmə maliyyə alətləri 1,254 - - - - - - 1,254

Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 19,994 - - - - - - 19,994

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,564 1,564 - - - 188,405 - 191,533
Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 196 196 1,616 1,002 - - - 3,010

Sair öhdəliklər 11,058 - - - - 85 - 11,143

Cəmi öhdəliklər 3,849,723 1,760 1,616 1,002 - 11,221,826 - 15,075,927

Xalis mövqe 6,472,411 165,184 311,587 958,708 3,228,530 (10,908,583) 23,154 250,991

Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2012-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınan məbləğlərin gözlənilən ödəniş 
müddətləri üzrə təhlilini əks etdirir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az

1 aydan 
3 ayadək

3 aydan 
12 ayadək

1 ildən 5 
ilədək

5 ildən 
artıq

Ödəniş 
müddəti 
olmayan

Vaxtı 
keçmiş Cəmi

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,926,992 2,889,634 - - - - - 5,816,626

BVF ilə hesablaşmalar - 21 - - - 185,954 - 185,975

ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 - - - - - - 3,422,816

törəmə maliyyə alətləri 75 75

İnvestisiya qiymətli kağızları - - - 40,000 117,871 - - 157,871

Banklara verilmiş kreditlər 32,994 731,554 75,460 1,049,418 1,483,813 - 9,608 3,382,847

dövlətin borc öhdəlikləri - - - - 225,732 - - 225,732

Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi 
aktivlər - - - - - 72,321 - 72,321

Sair aktivlər 3,305 - - - - 40,952 - 44,257

Cəmi aktivlər 6,386,182 3,621,209 75,460 1,089,418 1,827,416 299,227 9,608 13,308,520
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Min Azərbaycan Manatı ilə 

Tələb 
olunanadək 
və 1 aydan 

az

1 aydan 
3 ayadək

3 aydan 
12 ayadək

1 ildən 5 
ilədək

5 ildən 
artıq

Ödəniş 
müddəti 
olmayan

Vaxtı 
keçmiş Cəmi

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr - - - - - 9,777,522 - 9,777,522

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,348,298 - - - - - - 2,348,298

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 869,310 - - - - - - 869,310

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,305 - - - - - - 14,305

törəmə maliyyə alətləri 657 657

Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 119,930 - - - - - - 119,930

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,057 2,775 3,170 5,413 - 185,860 - 198,275

Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 948 196 196 1,616 1,283 - - 4,239

Sair öhdəliklər 5,546 - - - - 20 - 5,566

Cəmi öhdəliklər 3,360,051 2,971 3,366 7,029 1,283 9,963,402 - 13,338,102

Xalis mövqe 3,026,131 3,618,238 72,094 1,082,389 1,826,133 (9,664,175) 9,608 (29,582)

25. Kapitalın idarə olunması

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. 

Qeyd 19-da əks olunduğu kimi, 31 dekabr 2013-cü il tarixinə Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min AZN (31 dekabr 2012: 
10,000 min AZN) olmuşdur. 

Qanunun 10.3-cü maddəsinə əsasən, Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatları tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15 
faizi miqdarında müəyyən edilir və hesabat ilinin mənfəətindən ayırmalar hesabına formalaşdırılır. 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.
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31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla tələb olunan səviyyədə olmadıрı üçün 2013-cü ildə dövlət 
Büdcəsinə köçürülmə həyata keçirilməyib. 31 dekabr 2013-cü il tarixinə Bank Qanunla tələb olunan kapital ehtiyatlarına 
malik olmayıb və buna görə də dövlət Büdcəsinə köçürülmələr üzrə heç bir öhdəlik tanınmayıb. 

26. Əməliyyat icarəsi

Bank, əməliyyat icarəsi çərçivəsində bir sıra binaları icarəyə götürür. Bu icarələr adətən bir illik ilkin müddətə bağlanılır. 
İcarənin ilkin müddəti başa çatdıqda, onu uzatmaq mümkündür. İcarə ödənişləri adətən müvafiq bazar qiymətlərini əks etmək 
üçün illik əsasda artırılır. Bankın ləğv edilə bilməyən icarələri yoxdur.

27. Şərti öhdəliklər

Məhkəmə iddiaları

Bank fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq məhkəmə iddialarına və şikayətlərə məruz qalır. Rəhbərlik hesab edir ki, bu kimi iddia və 
şikayətlər nəticəsində yaranan maddi məsuliyyət Bankın maliyyə vəziyyətinə və ya gələcək əməliyyatların nəticələrinə ciddi 
mənfi təsir göstərməyəcək.

28. 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.

dövlətin nəzarəti altında olan orqanlara Azərbaycan İpoteka Fondu («AİF»), Maliyyə Monitorinqi Xidməti («MMX») və 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 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. 

Rəhbərlik ilə əməliyyatlar

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013 və 2012-ci il tarixlərinə rəhbərliyə ödənişlər barədə məlumat təqdim olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2013 31.12.2012

Qısamüddətli ödənişlər (əmək haqqı) 843 819
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Hökumət idarələri ilə əməliyyatlar

Bank dövlət orqanıdır və öz fəaliyyəti zamanı müxtəlif dövlət təsisatlı orqanlarla əlaqədə olur. dövlət tərəfindən idarə olunan 
orqanlarla əhəmiyyətli əməliyyatlara investisiya qiymətli kağızları, dövlətin borc öhdəlikləri, hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər və faiz gəlirləri aiddir.
Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013-cü tarixinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə dövriyyədə olan qalıqlar, orta faiz 
dərəcələri, gəlir və ya xərclər haqqında məlumatlar əks olunmuşdur:

31.12.2013

Hökumət idarələri üzrə İdarə heyəti üzrə Dövlətin nəzarəti altında 
olan orqanlar üzrə Cəmi

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə 

orta hesablı 
faiz dərəcəsi, 

%

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə

orta 
hesablı faiz 
dərəcəsi, %

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə

orta hesablı 
faiz dərəcəsi, 

%

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə
Maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabat
AKTİVLƏR
İnvestisiya qiymətli 
kağızları 144,888 0.86 - - 20,434 3.25 165,322

Verilmiş kreditlər

  Əsas məbləğ - - 70 4.60 1,301,057 4.15 1,301,127
  dəyərdən 
                  düşmə üzrə 
                  ehtiyatlar

- (1) - (1)

dövlətin borc öhdəlikləri 230,356 - - - - - 230,356

Sair aktivlər 47 - - - 43 - 90

ÖHDƏLİKLƏR
Hökumət idarələri 
qarşısında öhdəliklər 3,051,005 - - - 2,968 - 3,053,973

Kredit təşkilatları 
qarşısında öhdəliklər - - - - 41,898 - 41,898

digər təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər 10,432 - - - 42 - 10,474

BVF ilə əməliyyatlar üzrə 
öhdəliklər 191,533 - - - - - 191,533

Beynəlxalq maliyyə 
institutları qarşısında 
öhdəliklər

3,010 - - - - - 3,010

Mənfəət (zərər)
Faiz gəlirləri 7,050 3 46,384 53,437
Faiz xərcləri (29) - - (29)
Haqq və komissiya gəlirləri 1,632 - 1,987 3,619
dəyərdən düşmə üzrə bərpa - - 7,605 7,605
Sair ümumi inzibati xərclər - - (1,528) (1,528)
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Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2012-ci il tarixinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə dövriyyədə olan qalıqlar, orta faiz 
dərəcələri, gəlir və ya xərclər haqqında məlumatlar əks olunmuşdur:

31.12. 2012
Hökumət idarələri üzrə İdarə heyəti üzrə Dövlətin nəzarəti altında 

olan orqanlar üzrə Cəmi

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə 

orta 
hesablı faiz 
dərəcəsi, %

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə

orta 
hesablı faiz 
dərəcəsi, %

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə

orta 
hesablı faiz 
dərəcəsi, %

Min 
Azərbaycan 

Manatı ilə

Maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabat

AKTİVLƏR

İnvestisiya qiymətli kağızları 157,871 0.80 - - - - 157,871

Verilmiş kreditlər

  Əsas məbləğ - - 32 4.20 1,132,705 4.15 1,132,737
  dəyərdən düşmə 
                  üzrə ehtiyatlar

- - (7,605) (7,605)

dövlətin borc öhdəlikləri 225,732 - - - - 225,732

Sair aktivlər - - - 326 - 326

ÖHDƏLİKLƏR

Hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər 2,346,118 - - - 2,180 - 2,348,298

Kredit təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər - - - - 52,563 - 52,563

digər təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər - - - - 14,168 - 14,168

BVF ilə əməliyyatlar üzrə 
öhdəliklər 198,275 - - - - - 198,275

Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 4,239 - - - - - 4,239

Mənfəət (zərər)

Faiz gəlirləri 5,687 2 35,369 41,058

dəyərdən düşmə üzrə xərc - - (5,960) (5,960)

Sair ümumi inzibati xərclər - - (1,319) (1,319)
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29. Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri: ədalətli dəyər və uçot təsnifatı

Uçot təsnifatı və ədalətli dəyər

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013-cü il tarixinə maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin balans və ədalətli dəyərləri 
haqqında məlumat təqdim olunur:

 Min Azərbaycan 
Manatı ilə 

Ticarət 
qiymətli 
kağızları

Ədalətli 
dəyərinin 
dəyişməsi 

mənfəət və 
ya zərərdə 
əks olunan 

alətlər

Ödəniş 
tarixinədək 

saxlanılan 
investisiyalar

Kreditlər 
və debitor 

borcları

Satış üçün 
nəzərdə 
tutulan 
maliyyə 

aktivləri

Digər 
amortizasiya 

olunan 
öhdəliklər

Cəmi balans 
məbləği

Ədalətli 
dəyər

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri - - - 8,382,174 - - 8,382,174 8,382,174

Beynəlxalq 
Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar

- - - 186,911 - - 186,911 186,911

ticarət qiymətli 
kağızları 1,930,345 - - - - - 1,930,345 1,930,345

törəmə maliyyə alətləri - 367 - - - - 367 367
İnvestisiya qiymətli 
kağızları - - 803,058 104,888 193,460 - 1,101,406 1,105,701

Banklara verilmiş 
kreditlər - - - 3,359,861 - - 3,359,861 3,326,461

dövlətin borc 
öhdəlikləri - - 230,356 - - 230,356 230,356

digər maliyyə aktivləri - - - 9,166 - - 9,166 9,166

1,930,345 367 803,058 12,273,356 193,460 - 15,200,586 15,171,481

dövriyyədə olan 
əskinaslar və sikkələr - - - - - 11,033,336 11,033,336 11,033,336

Hökumət idarələri 
qarşısında öhdəliklər - - - - - 3,053,973 3,053,973 3,053,973

Kredit təşkilatları 
qarşısında öhdəliklər - - - - - 751,104 751,104 751,104

digər təşkilatlar 
qarşısında öhdəliklər - - - - - 10,580 10,580 10,580

törəmə maliyyə alətləri - 1,254 - - - - 1,254 1,254
Buraxılmış borc 
qiymətli kağızlar - - - - - 19,994 19,994 19,994

BVF ilə əməliyyatlar 
üzrə öhdəliklər - - - - - 191,533 191,533 191,533

Beynəlxalq maliyyə 
institutları qarşısında 
öhdəliklər

- - - - - 3,010 3,010 3,010

digər maliyyə 
öhdəlikləri - - - - - 11,058 11,058 11,058

- 1,254 - - - 15,074,588 15,075,842 15,075,842



91

Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2012-ci il tarixinə maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin balans və ədalətli dəyərləri 
haqqında məlumat təqdim olunur: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 
Ticarət 

qiymətli 
kağızları

Ədalətli 
dəyərinin 
dəyişməsi 

mənfəət və 
ya zərərdə 
əks olunan 

alətlər

Kreditlər 
və debitor 

borcları

Satış üçün 
nəzərdə 
tutulan 
maliyyə 

aktivləri

Digər 
amortizasiya 

olunan 
öhdəliklər

Cəmi balans 
məbləği

Ədalətli 
dəyər

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri                -                  -   5,816,626             -                 - 5,816,626 5,816,626 

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar               -                  -      185,975             -                 -    185,975 185,975 

ticarət qiymətli kağızları   3,422,816                  -                  -             -                  -  3,422,816   3,422,816 

törəmə maliyyə alətləri                -            75                  -             -                 -              75               75 

İnvestisiya qiymətli kağızları                -                  -      117,871   40,000                 -    157,871      157,871 

Banklara verilmiş kreditlər                -                  -   3,382,847             -                  - 3,382,847    3,382,847

dövlətin borc öhdəlikləri               -                  - 225,732                              -                  -    225,732      225,732 

digər maliyyə aktivləri               -                  -          3,305             -                 -        3,305          3,305 

3,422,816 75   9,732,356   40,000                 -   13,195,247  3,195,247 

dövriyyədə olan əskinaslar və 
sikkələr                  -                  -                  -             -   9,777,522     9,777,522   9,777,522 

Hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər                -                  -                  -             -   2,348,298     2,348,298   2,348,298 

Kredit təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər                  -                  -                  -             -        869,310        869,310      869,310 

digər təşkilatlar qarşısında 
öhdəliklər                  -                  -                  -             -          14,305          14,305        14,305 

törəmə maliyyə alətləri               -            657                  -             -                 -               657             657 

Buraxılmış borc qiymətli 
kağızlar                  -                  -                  -             -     119,930        119,930      119,930 

BVF ilə əməliyyatlar üzrə 
öhdəliklər                  -                  -                  -             -     198,275        198,275      198,275 

Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər                  -                  -                  -             -         4,239            4,239          4,239 

digər maliyyə öhdəlikləri              -                  -                  -             -          5,546            5,546          5,546 

            657                  -             -  13,337,425   13,338,082 13,338,082 
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Ədalətli dəyər hesablamaları, qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları arasında adi əməliyyatda aktivi satmaq üçün əldə 
olunacaq və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiyməti təxmini hesablamaq məqsədilə həyata keçirilir. Bununla belə, 
qeyri-müəyyənliklər və subyektiv mülahizələrdən istifadə şəraitində ədalətli dəyər anlayışı, aktivlərin dərhal satışı və ya 
öhdəliklərin ötürülməsi zamanı satış üçün nəzərdə tutulan kimi şərh olunmamalıdır. 

Fəal bazarda dövriyyədə olan maliyyə aktivləri və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri kotirovka olunan bazar qiymətlərinə və ya 
dilerin qiymət təkliflərinə əsaslanır. Bütün digər maliyyə alətləri üçün Bank digər qiymətləndirmə metodlarından istifadə 
etməklə ədalətli dəyəri müəyyən edir. 

Qiymətləndirmə metodlarının məqsədi qiymətləndirmə tarixində bazar iştirakçıları arasında adi əməliyyatda aktivi satmaq 
üçün əldə olunacaq və ya öhdəliyi ötürmək üçün ödəniləcək qiyməti əks etdirən ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Qiymətləndirmə metodlarına xalis dəyər və diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin hərəkəti modelləri, bazarın müşahidə oluna 
bilən qiymətlərinin mövcud olduğu oxşar alətlərlə müqayisə, Black-Scholes və çoxhədli qiymətləndirmə modelləri və 
digər qiymətləndirmə modelləri daxildir. Qiymətləndirmə metodlarında istifadə olunan ehtimal və əlavələrə risksiz və əsas 
faiz dərəcələri, kredit spredi və diskont dərəcələrinin hesablanmasında istifadə olunan digər mükafatlar, istiqraz və kapital 
qiymətləri, xarici valyutanın mübadilə məzənnələri, kapital və kapitalın indeks qiymətləri və gözlənilən qiymət dəyişmələri 
və nisbətlər daxildir. Qiymətləndirmə metodlarının məqsədi rəsmi fəaliyyət göstərən bazar iştirakçılarının müəyyən etdiyi 
hesabat tarixində maliyyə alətlərinin qiymətini əks etdirən ədalətli dəyərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Bank standart maliyyə alətləri və yalnız müşahidə olunan bazar məlumatından istifadə edən və rəhbərliyin mülahizəsi 
və qiymətləndirməsini tələb etməyən faiz və valyuta svopu kimi  daha sadə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin 
müəyyənləşdirilməsində geniş şəkildə tanınmış qiymətləndirmə modellərindən istifadə edir. Modellərdə istifadə olunan 
kotirovkalar və müvafiq məlumatlar, adətən borc və pay şəklində olan qiymətli kağızlar və törəmə alətlər bazarında açıq 
şəkildə müşahidə olunur. 

daha mürəkkəb alətlər üçün Bank xüsusi qiymətləndirmə modellərindən istifadə edir. Bu modellərdə istifadə olunan bəzi 
və ya bütün mühüm əlavələr bazarda müşahidə olunmaya bilər və bu göstəricilər bazar qiymətləri və dərəcələrindən və ya 
mülahizələr əsasında formalaşdırılmış  qiymələndirmələrdən yarana bilər. Buna misal olaraq, fəal bazarı mövcud olmayan 
müəyyən kreditlər və qiymətli kağızlar, müəyyən birjadan kənar bazarın törəmə alətləri və sekyuritizasiyalarda iştirak 
faizlərini göstərmək olar. 

Ədalətli dəyər iyerarxiyası 

Bank ədalətli dəyərin ölçülməsində istifadə olunan əlavələrin əhəmiyyətliyini aşağıdakı ədalətli dəyər iyerarxiyasına müvafiq 
olaraq hesablayır:

•	 Səviyyə 1: eyni alətlər üçün fəal bazarda kotirovka olunan bazar qiymətləri (tənzimlənməmiş). 

•	 Səviyyə 2: birbaşa (yəni qiymətlər kimi), və ya bilavasitə (yəni qiymətlərdən yaranan) müşahidə oluna bilən, Səviyyə 
1-ə daxil edilmiş kotirovka olunan qiymətdən başqa digər əlavələr. Bu kateqoriyaya aşağıdakılardan istifadə olunmaqla 
qiymətləndirilmiş alətlər daxildir: oxşar alətlər üçün fəal bazarlarda kotirovka olunan bazar qiymətləri; fəaldan aşağı 
hesab olunan bazarlarda oxşar alətlər üçün kotirovka olunan qiymətlər; yaxud bütün mühüm əlavələrin birbaşa və ya 
bilavasitə bazar məlumatlarından müşahidə oluna bildiyi digər qiymətləndirmə metodları.  

•	 Səviyyə 3: əlavələr müşahidə oluna bilmir. Bu kateqoriyaya qiymətləndirmə metodlarının müşahidə oluna bilən 
məlumata əsaslanmadığı əlavələrdən ibarət olduğu və müşahidə oluna bilməyən əlavələrin alətin qiymətləndirilməsində 
mühüm təsirə malik olduğu bütün alətlər daxildir. Bu kateqoriyaya oxşar alətlər üçün kotirovka olunan qiymətlər 
əsasında qiymətləndirilən alətlər daxildir və bu zaman alətlər arasında fərqi əks etdirmək üçün mühüm müşahidə 
olunmayan tənzimləmələr və ya mülahizələr tələb olunur.    
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Ədalətli dəyəri ölçmək üçün broker kotirovkaları və ya qiymət müəyyənləşdirmə xidmətləri kimi üçüncü tərəfin məlumatları 
istifadə olunduqda, bu qiymətləndirmənin MHBS tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə üçüncü tərəflərdən əldə 
olunmuş dəlillər qiymətləndirilir və sənədləşdirilir. Bura aşağıdakılar daxildir: 

•	 Broker və ya qiymət müəyyənləşdirmə xidmətinin müvafiq maliyyə aləti növü üzrə qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün 
Bank tərəfindən təsdiq olunmasının yoxlanılması;

•	 ədalətli dəyərin həqiqi bazar əməliyyatlarını təqdim etmə səviyyəsinin öyrənilməsi;

•	 oxşar alətlər üçün qiymətlər ədalətli dəyəri ölçmək üçün istifadə olunduqda, bu qiymətlərin ölçmə əsasında alətin 
xüsusiyyətlərini əks etdirmək üçün tənzimlənmə qaydası;

•	 eyni maliyyə aləti üçün bir neçə kotirovka əldə olunduğu halda, həmin kotirovkalaradan istifadə etməklə ədalətli dəyərin 
necə müəyyənləşdirilməsi qaydası. 

Aşağıdakı cədvəl ədalətli dəyərin ölçülməsinin təsnif olunduğu ədalətli dəyər iyerarxiyasında səviyyələr üzrə 31 dekabr 
2013-cü il tarixinə ədalətli dəyərində ölçülmüş maliyyə alətlərini təhlil edir.  Məbləğlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 
tanınan dəyərlərə əsaslanır:  

Min Azərbaycan Manatı ilə Səviyyə 1 Səviyyə 2 Cəmi

Maliyyə aktivləri
ticarət qiymətli kağızları 1,930,345 - 1,930,345
törəmə maliyyə alətləri - 367 367
Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri
- Borc və sair sabit gəlirli alətlər 193,460 - 193,460

2,123,805 367 2,124,172
Maliyyə öhdəlikləri
törəmə maliyyə alətləri - (1,254) (1,254)

- (1,254) (1,254)

Aşağıdakı cədvəl ədalətli dəyərin ölçülməsinin təsnif olunduğu ədalətli dəyər iyerarxiyasında səviyyələr üzrə 31 dekabr 
2012-ci il tarixinə ədalətli dəyərində ölçülmüş maliyyə alətlərini təhlil edir.  Məbləğlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 
tanınan dəyərlərə əsaslanır:

Min Azərbaycan Manatı ilə Səviyyə 1 Səviyyə 2 Cəmi

Maliyyə aktivləri

ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 - 3,422,816

törəmə maliyyə alətləri - 75 75

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri

- Borc və sair sabit gəlirli alətlər 40,000 - 40,000

3,462,816 75 3,462,891

Maliyyə öhdəlikləri

törəmə maliyyə alətləri - (657) (657)

- (657) (657)
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Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2013-cü il tarixinə ədalətli dəyərlə ölçülməyən maliyyə alətlərinin dəyərinin iyerarxiya üzrə 
təhlili verilmişdir:

Min Azərbaycan Manatı ilə Səviyyə 1 Səviyyə 2 Cəmi ədalətli 
dəyər 

Cəmi balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - 8,382,174 8,382,174 8,382,174

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - 186,911 186,911 186,911

Banklara verilmiş kreditlər - 3,326,461 3,326,461 3,359,861

İnvestisiya qiymətli kağızları

- Ödəniş tarixinə qədər saxlanılan investisiyalar 803,058 - 803,058 803,058

- Kreditlər və avanslar - 109,183 109,183 104,888

dövlətin borc öhdəlikləri - 230,356 230,356 230,356

digər maliyyə aktivləri - 9,166 9,166 9,166

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 11,033,336 - 11,033,336 11,033,336

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər - 3,053,973 3,053,973 3,053,973

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər - 751,104 751,104 751,104

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər - 10,580 10,580 10,580

Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 19,994 - 19,994 19,994

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - 191,533 191,533 191,533

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər - 3,010 3,010 3,010

digər maliyyə öhdəlikləri - 11,058 11,058 11,058
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Mərkəzi Bankın 2013-cü ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2012-ci il tarixinə ədalətli dəyərlə ölçülməyən maliyyə alətlərinin dəyərinin iyerarxiya üzrə 
təhlili verilmişdir:

Min Azərbaycan Manatı ilə Səviyyə 1 Səviyyə 2 Cəmi ədalətli 
dəyər 

Cəmi balans 
dəyəri 

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - 5,816,626 5,816,626 5,816,626

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 185,975 185,975 185,975

Banklara verilmiş kreditlər - 3,382,847 3,382,847 3,382,847

İnvestisiya qiymətli kağızları

- Kreditlər və avanslar - 122,166 122,166 117,871

dövlətin borc öhdəlikləri - 225,732 225,732 225,732

digər maliyyə aktivləri - 3,305 3,305 3,305

ÖHDƏLİKLƏR

dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 9,777,522 - 9,777,522 9,777,522

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər - 2,348,298 2,348,298 2,348,298

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər - 869,310 869,310 869,310

digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər - 14,305 14,305 14,305

Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 119,930 - 119,930 119,930

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - 198,275 198,275 198,275

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər - 4,239 4,239 4,239

digər maliyyə öhdəlikləri - 5,546 5,546 5,546



Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Mərkəzi Bankı
Azərbaycan, Bakı, AZ1014, R. Behbudov küç., 32

telefon (994 12) 493 11 22
Faks (994 12) 493 55 41

www.cbar.az 
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