АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİКАSININ
MƏRKƏZİ BANKI

İcmalın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (AMB)
cari makroiqtisadi durum barəsində təhlillərini və gözləntilərini əks etdirməkdir.
İctimaiyyətə açıq olan bu icmalın digər məqsədi AMB tərəfindən həyata
keçirilən siyasətin iqtisadiyyata mümkün təsirlərini müntəzəm olaraq geniş
oxucu kütləsinə çatdırmaqdır. İcmal rüblük olaraq ildə dörd dəfə ictimaiyyətə
açıqlanır.
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Abreviatura
AMB –

Azərbaycan Mərkəzi Bankı

AİB

Asiya İnkişaf Bankı

–

AYİB –

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

BƏT –

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

BVF

–

Beynəlxalq Valyuta Fondu

BXİ

–

Birbaşa Xarici İnvestisiyalar

DSK –

Dövlət Statistika Komitəsi

İEOÖ –

İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr

İEÖ

İnkişaf Etmiş Ölkələr

–

İƏİT –

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

İQİ

İstehlak Qiymətləri İndeksi

–

KİQİ –

Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının İstehsalçı Qiymətləri

KOS –

Kiçik və Orta Sahibkarlıq

NEM –

Nominal Effektiv Məzənnə

MBK –

Məcmu Buraxılış Kəsiri

OPEC –

Organization of the Petroleum Exporting Countries

		

(Neft İxrac Edən Ölkələrin Təşkilatı)

REM –

Real Effektiv Məzənnə

RSM –

Real Sektorun Monitorinqi

SİQİ

Sənaye Məhsullarının İstehsalçı Qiymətləri İndeksi

–

SKMF –

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

UNCTAD –

United Nations Conference of Trade and Development 			

		

(Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı)

ÜDM –

Ümumi Daxili Məhsul

ÜTT

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

–
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XÜLASƏ

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı öz fəaliyyətini ölkədə
dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və iqtisadiyyatın şaxələnməsi şəraitində həyata
keçirmişdir.
Dünya iqtisadiyyatında kövrək artım və qlobal maliyyə sisteminin həssaslığı
şəraitində ölkə iqtisadiyyatında dinamik inkişaf davam etmişdir. Hesabat ili
ərzində ölkənin xarici iqtisadi mövqeyi əlverişli olmuş və yüksək iqtisadi aktivlik
müşahidə olunmuşdur.
Hesabat ilində Mərkəzi Bank fəaliyyətini inflyasiyanın aşağı təkrəqəmli
səviyyədə saxlanması, manatın məzənnəsinin sabitliyi, maliyyə sabitliyinin
qorunması kimi hədəflərin həyata keçirilməsinə yönəltmişdir. Qarşıda qoyulan
hədəflərə nail olunmuş, orta illik inflyasiya cəmi 2.4% təşkil etmişdir.
Manatın məzənnəsinin sabitliyi inflyasiyanın təkrəqəmli səviyyədə
saxlanmasında mühüm rol oynamışdır. Manatın sabitliyi şəraitində aşağı
inflyasiya qeyri-neft iqtisadiyyatının və ixracının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə müsbət təsir etmişdir.
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I. Qlobal İqtİsadİ proseslər və mİllİ
İqtİsadİyyat
1.1. Dünya iqtisadiyyatında meyillər
2013-cü ildə dünya iqtisadiyyatında qeyrimüəyyənliklərin qismən azalması fonunda artım
prossesləri sürətlənmişdir. Qabaqcıl ölkələrdə
iqtisadi fəallığın yüksəlməsi qlobal iqtisadi
artıma müsbət təsir etmişdir. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrdə (İEOÖ) isə iqtisadi artım son
illərin göstəricisindən aşağı olmuşdur. Qlobal
artımla bağlı gözləntilər optimizmə doğru
dəyişmiş, bununla belə mövcud risklərə bir sıra
yeni risklər də əlavə olunmuşdur.
2013-cü ilin ilk yarısında dünya iqtisadi artım
tempi gözlənildiyindən aşağı olduğu halda,
ikinci yarımildən etibarən əsasən inkişaf etmiş
ölkələrdə (İEÖ) iqtisadi fəallığın canlanması
hesabına yüksəlmişdir. 2013-cü ildə qlobal
iqtisadi artım 3% təşkil etmişdir ki, bu da ötən
ilə nisbətən cəmi 0.1% bəndi aşağıdır.
Qabaqcıl ölkələr yenidən qlobal iqtisadi
artıma müsbət töhfə vermişdir. İEÖ-də fiskal
konsolidasiyanın uğurla aparılması şəraitində
yumşaq pul siyasətinin daxili tələbə müsbət
təsir göstərməsi, qeyri-müəyyənliyin qismən
azalması və özəl sektorda aktivliyin canlanması
qlobal iqtisadi artımın sürətlənməsini
şərtləndirmişdir. BVF-nin hesablamalarına görə
İEÖ-də artım 1.3% (ötən ilə nisbətən 0.1%
bəndi az) təşkil etmişdir.
İEOÖ-də ilin ikinci yarısından etibarən iqtisadi
fəallığın yenidən canlanması əsasən xarici tələbin yüksəlməsi hesabına olmuşdur. Lakin, ABŞda yumşaq monetar siyasətdən tədricən imtina
olunması ilə əlaqədar kapital daxilolmalarının
zəifləməsi, bir çox əmtəə qiymətlərinin azalması
və maliyyələşmə şərtlərinin sərtləşməsi müsbət
meyilləri qismən zəiflətmişdir.

Mənbə: BVF

Avrozonanın qabaqcıl ölkələrində bərpa
prosesi davam etmiş, periferiya ölkələrində isə
iqtisadi fəallıq sabit səviyyəyə yaxınlaşmışdır.
2013-cü ildə Avrozonada 0.4%-lik resessiya
müşahidə olunmuşdur (2012-ci ildə 0.7%).
Avrozonada fiskal siyasətin uğurla aparılması,
xarici tələbin yüksəlməsi və daxili kredit
şərtlərinin yumşalması iqtisadi fəallığı
dəstəkləmişdir.
Yaponiyada isə 2013-cü ildə irəli sürülən
“abenomiks” konsepsiyası özünü doğrultmuşdur. Belə ki, BVF-nun hesablamalarına görə,
konsepsiyanın tətbiqi iqtisadi artımı 1%
bəndi yüksəltmişdir. İl ərzində ABŞ-da özəl
tələbin canlanması və fiskal konsolidasiyanın
qismən yumşaldılması (daha sərt fiskal siyasət
tədbirlərin 2015-ci ilə qədər təxirə salınması)
iqtisadi artımı dəstəkləmişdir. Federal Ehtiyatlar
Sistemi tərəfindən dövlət qiymətli kağızların
aylıq alışının azaldılması bir çox ölkələrdə
uzunmüddətli faiz dərəcələrini yüksəltmişdir.
İEOÖ-in milli valyutaları üzərində devalvasiya
təzyiqləri güclənmiş və kapital axınlarının İEOÖdən İEÖ-ə yönəlməsi müşahidə olunmuşdur.
Çində ortamüddətli dövrdə balanslaşdırılmış
və dayanıqlı iqtisadi artımı təmin etmək üçün
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xarici tələbdən daxili tələbə keçid siyasəti
iqtisadi fəallığın I yarımildə öz dayanıqlı
səviyyəsindən aşağı olmasına səbəb olmuşdur.
İlin ikinci yarısından etibarən investisiya
tələbinin artması iqtisadi fəallığa müsbət
təsir göstərmişdir. İqtisadi artımın 7.7%
təşkil etməsinə baxmayaraq, kredit artımının
məhdudlaşdırılması fonunda müsbət meyillərin
nisbətən səngiyəcəyi gözlənilir.
Dünya iqtisadiyyatında işsizlik ciddi problem
olaraq qalmaqdadır. Qlobal iqtisadi artımın
mövcud tempi dünyada məşğulluq səviyyəsinin
əhəmiyyətli yüksəlməsinə imkan vermir. 2013cü il ərzində dünyada işsizlərin sayı 5 mln. nəfər
artaraq 202 mln. nəfərə çatmışdır. Bunun 44.7
mln. nəfəri inkişaf etmiş ölkələrin, 161.3 mln.
nəfəri isə digər ölkələrin payına düşür.

Mənbə: ÜTT

dəyişiklik baş verməmişdir. Son iki ildə İEÖ
qlobal BXİ axınlarında 39% paya malik
olmuşdur. 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
yeni pik səviyyəyə (885 mlrd. $) yüksəlmişdir.
Hazırda BXİ qoyuluşuna görə ABŞ (11%)
birinci, Çin (9%) ikinci, Rusiya (6%) isə ilk
dəfə olaraq üçüncü mövqedədir.

Mənbə: BƏT

Dünyada gənclər (15-24 yaş) arasında
işsizlik səviyyəsi (13.1%) isə ümumi işsizlik
səviyyəsindən (6%) təxminən 2 dəfə yüksəkdir.
Gənclər arasında işsizliyin əsas mənbəyi
Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Cənubi Avropa
ölkələridir.
Qlobal iqtisadiyyatdakı qeyri-müəyyənliklər və
iqtisadi fəallığın ləng bərpası dünya ticarətinin
dinamikasında da öz əksini tapır. Belə ki, Dünya
Ticarət Təşkilatının ilkin qiymətləndirmələrinə
görə qlobal ticarətdə artım 2.5% təşkil etmişdir
ki, bu da son 30 ilin (1982-2012) orta artım
göstəricisindən 2.9 faiz bəndi aşağıdır.
2013-cü il ərzində qlobal birbaşa xarici
investisiyaların (BXİ) strukturunda əhəmiyyətli

Mənbə: UNCTAD

Formalaşmış qlobal iqtisadi konyunktur
şəraitində qlobal əmtəə qiymətləri dəyişkən
olmuş, əmtəə qiymətlərində artım, ərzaq
qiymətlərində isə azalma müşahidə olunmuşdur.
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 ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu
da ötən illə müqayisədə 2% aşağıdır.
2013-cü il ərzində başlıca fond indekslərində
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konsolidasiya tədbirləri 2013-cü ildə də
davam etmişdir. Hesablamalara görə 2011-ci
ildən etibarən İEÖ-də büdcə kəsrinin ÜDM-ə
nisbətinin ən yüksək templə (1.5%) azalacağı
gözlənilir. Fiskal konsolidasiyanın həcmi ölkələr
üzrə fərqlənir. Belə ki, ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa, Portuqaliya və Yunanıstan sərt, İtaliya,
İspaniya və İrlandiya mülayim, Almaniya,
Cənubi Koreya, Kanada və İsveç yumşaq
fiskal konsolidasiya siyasəti aparmışlar. Fiskal
konsolidasiya siyasətinin uğurla aparılması
nəticəsində
Avrozonada dövlət borcunun
ÜDM-ə nisbəti son 6 ildə ilk dəfə azalaraq
92.7% səviyyəsində olmuşdur.

Mənbə: BVF və EİU

artım müşahidə edilmişdir. Hesabat ilində Dow
Jones indeksi 23%, FTSE Eurofirst 300 indeksi
isə 13% yüksəlmişdir.

Mənbə: BVF

Dünya iqtisadiyyatındakı son proseslər 2014cü il üçün qlobal iqtisadi artım perspektivlərində
optimist gözləntilərə əsas yaratmışdır. BVF
özünün “Qlobal İqtisadi Perspektivlər” nəşrində
növbəti il üçün verilmiş artım proqnozlarında
əsasən artım istiqamətində düzəlişlər etmişdir.

Mənbə: Bloomberg

Mərkəzi banklar “akkomodativ” pul siyasətini
davam etdirmişlər. 2013-cü il ərzində mərkəzi
banklar 61 ölkədə faiz dərəcələrini azaltmış,
11 ölkədə neytral saxlamış və cəmi 10 ölkə
artırmışdır. 2013-cü ilin noyabr ayında Avropa
Mərkəzi Bankı yenidən maliyyələşdirmə
dərəcəsini 0.25 faiz bəndi aşağı salaraq 0.25%
səviyyəsində müəyyənləşdirmişdir. ABŞ
Federal Rezerv Sistemi uçot dərəcəsini il
ərzində dəyişməmişdir. Lakin dövlət qiymətli
kağızlarının aylıq alış həcmi 85 mlrd. $-dan
75 mlrd. $-a azaldılaraq tədrici “sərtləşmə
siyasəti”nə keçilmişdir.
Dövlət borcunun azaldılması məqsədilə
dünyanın əksər qabaqcıl ölkələrində fiskal

Mənbə: BVF
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Haşiyə 1. «Fiskal devalvasiya» rəqabətqabiliyyətliyi artıra bilərmi?
Son qlobal maliyyə böhranı avrozonaya daxil
olan ölkələr arasında rəqabət qabiliyyətinin fərqli
olduğunu aşkara çıxartdı. Məlumdur ki, öz milli
valyutaları mövcud olmadığından məzənnələrini
devalvasiya etməklə rəqabətliyin dəstəklənməsi bu
ölkələrdə istisna olunur. Belə olan təqdirdə rəqabət
qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş siyasətlərdən
biri fiskal devalvasiya ola bilər.
Fiskal devalvasiya - işə götürənlərin ödədikləri
sosial ayırmalar üzrə faizlərin azaldılması və ƏDV
dərəcələrinin artırılmasını özündə ehtiva edir. Belə
olan vəziyyətdə vahid əmək xərci (unit labor cost)
azalır və şirkətlərin istehsal etdikləri məhsulların
qiyməti aşağı düşür. Nəticədə ölkə daxilində istehsal
olunan və ixrac üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların
qiymətləri azalır. Bununla yanaşı artırılmış ƏDV
dərəcələri yalnız ölkə daxilində istehlak olunan və
idxal edilmiş məhsulların qiymətlərini yüksəldir.
Nəticədə ixracın həcmi yüksəlir, idxala olan tələb
aşağı düşür və ticarət balansı yaxşılaşır.
Fiskal devalvasiyanın effektivliyi ölkənin
açıqlıq dərəcəsindən asılıdır. Belə ki, ixracın həcmi yüksək olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlər
xarici ölkələrlə müqayisədə sosial ödənişlərin
azalmasından çox yararlanırlar. Həmçinin məcmu
tələbdə idxalın payı yüksək olan ölkələrdə idxalın
yerli məhsullarla əvəzlənməsi daha böyük olur.
Həyata keçirilməsinin sadə olmasına baxmayaraq,
fiskal devalvasiyanı həyata keçirməzdən əvvəl bəzi
məqamlara diqqət yetirilməsi vacibdir:
•
Fiskal devalvasiya siyasətinin təsiri
qısa müddətli olur. Belə ki, uzunmüddətli dövrdə
şirkətin işçi qüvvəsinə tələbinin yüksəlməsi əmək

haqqlarının artımı ilə nəticələnir. Son nəticədə isə
şirkətlərin ümumi xərclərinin yenidən yüksəlməsi
baş verir. Həmçinin əmək haqqı artımı gəlirlərin
yüksəlməsinə səbəb olur ki, bu da idxal olunan
məhsullara tələbi artırır. Fiskal devalvasiyanın
uzunmüddətli dövrdə təsiri yalnız əmək haqqlarının
sabit qaldığı halda mövcud ola bilər.
•
Düzgün siyasətin seçilməsi. Sosial
ödənişlər üzrə faizlərin azaldılması iqtisadiyyatın
qeyri-ticari və xidmət sektoruna tətbiq edildikdə
ticarət balansı yaxşılaşmaya bilər.
•
Zamanın düzgün seçilməsi. Əgər həyata
keçiriləcək siyasət əvvəlcədən elan edilərsə
istehlakçıların tələbi daha öncədən yüksələcək və
nəticədə CƏB pisləşəcəkdir.
•
Sərvət effekti. ƏDV dərəcələrinin
artırılması və sosial ödənişlər üzrə faiz dərəcələrinin
azaldılması əməyə görə təqaüdə çıxan əhali
qruplarına mənfi təsir göstərə bilər.
•
Fiskal neytrallıq. Həyata keçirilmiş
siyasətin fiskal balansa təsiri nəzərə alınmalıdır.
•
Digər ölkələrə təsiri. Valyuta ittifaqına
daxil olan ölkələrdə fiskal devalvasiyanın eyni
anda aparılmasının təsir effekti kiçik ola bilər. Bu
siyasət yalnız ittifaqın ümumi mənfəətini artıran və
rəqabətqabiliyyətliyi yüksələ biləcək ölkələrə tətbiq
olunmalıdır.
Emprik qiymətləndirmələr göstərir ki, fiskal
devalvasiya siyasətinin təsiri çox kiçikdir. Belə
ki, ÜDM-in 1%-i həcmində sosial ödənişlər üzrə
yığımların ƏDV yığımları ilə əvəz olunması
məşğulluq və ÜDM-in 1%-dən çox olmayan artımına
səbəb olur.

Mənbə:
Fiscal devaluation - can it help to boost competitiveness? Isabell Koksek. 2013 OECD

2014-cü ildə qlobal işsizliyin artmaqda davam
edəcəyi gözlənilir. BƏT-in proqnozuna görə
iş axtaranların sayı yeni iş yerlərinin sayını
üstələyəcək, qlobal işsizlik 2.1% artaraq 206
mln. nəfərə çatacaqdır.
Qlobal ticarət və BXİ axınlarının zəif

templərlə artacağı proqnozlaşdırılır. UNCTADın proqnozlarına görə qlobal BXİ 9.5% artaraq
1.6 trln. $-a çatacaq. ÜTT proqnozlarına görə
dünya ticarətində artım 4.5% təşkil edəcəkdir.
Qlobal artımla bağlı gözləntilər yaxşılaşma
meyilli olsa da, mövcud risklərlə yanaşı bir
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sıra yeni risklər də formalaşır. İnkişaf etmiş
ölkələrdə əsas risklər yüksək işsizlik, borc yükü
və fiskal kəsirlə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
isə risklər əsasən sərt eniş gözləntiləri, maliyyə
bazarlarında volatillik və kapital axınlarının
yaratdığı devalvasiya təzyiqləri ilə əlaqədardır.
Mövcud riskləri nəzərə alaraq, beynəlxalq
təşkilatlar inkişaf etmiş ölkələr üzrə yumşaq
pul siyasətinin saxlanılmasını, fiskal
konsolidasiyanın iş yerlərinin bərpasına ziyan
verməyəcək şəkildə davam etdirilməsini və
kredit tsikllərinin düzgün idarə olunmasını
tövsiyə edirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələr
üzrə isə struktur və institusional islahatlar,
kapital axınlarının effektiv tənzimlənməsi və
xarici borclanma imkanlarının zəifləməsinə
cavab olaraq milli valyutaların ucuzlaşdırılması
tövsiyə olunur.

əsasən 2013-cü ildə xarici ticarət dövriyyəsi
34.7 mlrd. $ təşkil etmişdir ki, bundan da 24
mlrd. $-ı ixracın, 10.7 mlrd. $-ı isə idxalın
payına düşür.
2013-cü ildə xarici ticarət balansının profisiti
13.3 mlrd. $ olmuş, ixrac idxalı 2.2 dəfə
üstələmişdir. İxracın 48%-i Avropa İttifaqı (Aİ)
ölkələri, 6.3%-i MDB, qalan hissəsi isə digər
ölkələrə yönəlmişdir. İdxalın isə 35.1%-i Aİ,
23.8%-i MDB və qalan hissəsi digər ölkələrin
payına düşmüşdür. DSK-nın məlumatına əsasən
yanvar-noyabr aylarında qeyri-neft ixracının
həcmi 1.6 mlrd. $ təşkil etmişdir ki, bu da ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7.4% çoxdur.
Dövr ərzində ixracın ən yüksək aylıq həddi
fevral ayına (orta aylıq ixracdan 13% çox),
idxalda isə may ayına (orta aylıq idxaldan
36% çox) təsadüf etmişdir. İxracın ən aşağı
aylıq həddi iyun ayında (orta aylıq ixracdan
20% az), idxalda isə yanvar ayında (orta aylıq
idxaldan 30% az) qeydə alınmışdır. İxracda
yüksək templə artan mallara misal kimi maye
qaz, pambıq ipliyi, tərəvəz, polietilen, şəkər və
s. göstərmək olar (Qrafik 10).

1.2. Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər
2013-cü ildə əlverişli xarici iqtisadi
mövqe və yüksək daxili tələb şəraitində ölkə
iqtisadiyyatında artım prosesləri davam
etmişdir. Qeyri-neft iqtisadiyyatının iki rəqəmli
iqtisadi artımı məşğulluğun əsas amili kimi çıxış
etmişdir.
1.2.1. Xarici sektor
Son illərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə də ölkənin xarici mövqeyi əlverişli olmuşdur. Dövlət
Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatlarına

Mənbə: DGK

İdxalı artan mallara isə mal əti, kartof,
sement, polad, metal, buğda, çay və s. aiddir.
Ümumilikdə bir sıra yeyinti məhsullarının
idxalında azalmanın qeydə alınması daxili
istehsalın genişlənməsinin göstəricisidir. Belə
ki, cari ildə əksər kənd təsərrüfatı (bostan

Mənbə: DGK
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məhsulları, tərəvəz, meyvə və giləmeyvə) və
bəzi yeyinti məhsulları üzrə özünü təmin etmə
səviyyəsi 100% olmuşdur.

qoyulmuş xarici investisiyaların həcmi 2013-cü
ildə 28%-dən çox artaraq 5.3 mlrd. $ təşkil
etmişdir.
Aşağıdakı qrafikdən göründüyü kimi 2013-cü
ildə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 4.1 mlrd.
$ və ya 9% artaraq 50 mlrd. $-ı ötmüşdür ki, bu
da təqribən 3 illik mal və xidmətlərin idxalına
kifayət edir. Eyni zamanda strateji valyuta
ehtiyatları xarici dövlət borcundan təqribən 9
dəfə çoxdur.

Mənbə: DGK

2013-cü ildə ixrac qiymətləri əsas etibarilə
energetika məhsullarının dünya qiymətlərinin
dəyişiminin təsiri altında dəyişmişdir. İdxal
olunan istehlak və investisiya məhsullarının
qiymətləri demək olar ki, sabit qalmış, aralıq
məhsullar isə cüzi bahalaşmışdır.

Mənbə: AMB

Cədvəl 1. İdxal və ixrac mallarının qiymət indeksləri, % (2013 yanvar-noyabr/2012 yanvar-noyabr)

Bütün mallar üzrə
Emal mərhələləri üzrə
İnvestisiya malları
Aralıq məhsullar
energetika məhsulları
digər aralıq məhsullar
İstehlak malları
qısa müddətli istehlak malları
uzun müddətli istehlak malları
ikili istifadə xüsusiyyətli mallar
Digər mallar

İdxal malları
101.8

İxrac malları
94.9

100.9
102.4
97.2
102.5
100.2
101.7
98.3
101.3
99.5

99.4
93.6
91.6
99.9
98.5
98
104.4
113.0
98.2

Mənbə: DSK

2013-cü ildə ölkədə cari əməliyyatlar
balansının profisitinin ÜDM-in təxminən
16-17%-ni təşkil edəcəyi gözlənilir. Ölkə bu
göstəriciyə görə MDB-də liderdir və İEOÖ
arasında ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur.
DSK-nın məlumatına görə ölkə iqtisadiyyatına

AMB-nin valyuta ehtiyatları isə ilin
əvvəlindən 21% artaraq 14.1 mlrd. $ olmuşdur
ki, bu da 9 aylıq mal və xidmət idxalını
maliyyələşdirməyə kifayətdir.
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nəzərən 14.2% (2012- 9.3%) artmışdır (Qrafik
14).
Əhalinin sərəncamda qalan gəlirləri ötən illə
müqayisədə 8% artaraq 34.5 mlrd. manat təşkil
etmişdir. Əhali gəlirlərinin xərcləri örtmə əmsalı
ötən ilki səviyyədə olmuşdur.
Gəlirlərin
artımı
pərakəndə
ticarət
dövriyyəsinin də artmaqda davam etməsinə şərait
yaratmışdır. 2013-cü ildə ümumi dövriyyənin
həcmi 9.9% artmışdır.
Mənbə: AMB

Hazırda strateji valyuta ehtiyatlarının
ÜDM-ə nisbəti təxminən 70%-ə yaxındır.
Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada ilk
20-likdədir.
1.2.2. Məcmu tələb
2013-cü ildə iqtisadi artıma məcmu tələbin
bütün komponentlərinin, o cümlədən, son
istehlak xərclərinin, investisiyaların, dövlət
xərclərinin artımı müsbət təsir etmişdir.

Mənbə: DSK

2013-cü ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi
ərzaq malları üzrə 2.3% (2012-2.1%), qeyriərzaq malları üzrə 20.2% (2012-20.7%)
artmışdır. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərdə
isə artım 8.2% təşkil etmişdir.
Mərkəzi Bank tərəfindən 2013-cü ilin
dekabr ayında “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.
Keçirilmiş sorğunun nəticələrinə görə gələcək
12 ayda ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyətini
ev təsərrüfatları yüksək qiymətləndirmişdir.
Ev təsərrüfatları arasında keçirilmiş maliyyə
davranışı və niyyətləri sorğusunun nəticələri orta
müddətli dövrə gözləntilərin optimist xarakterli,
istehlakçıların əhval-ruhiyyəsinin isə müsbət
olmasını əks etdirir. Qeyd edək ki, sorğuda iştirak
edən respondentlər ölkənin bütün regionlarını
əhatə etməklə gəlir səviyyəsinə, məşğuliyyət

Son istehlak xərcləri. Hesabat ilində əhalinin
pul gəlirləri ötən illə müqayisədə 8.4%, real
olaraq isə 5.6% artmışdır. Adambaşına düşən
pul gəlirləri nominal olaraq 6.6%, real olaraq isə
4.2% artmışdır.
2013-cü ildə orta aylıq əmək haqqının,
iqtisadiyyatda məşğul əhalinin sayının və
əhalinin istehlak kreditlərinin həcminin artması
nəticəsində ümumi istehlakçı aktivliyi yüksək
olmuşdur. Əhalinin pul gəlirlərinin istifadəsi
strukturunda son istehlak xərclərinin payı
yüksək olmuşdur. İstehlak xərcləri əvvəlki ilə

Mənbə: DSK
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növünə, iş rejiminə, təhsilinə, yaşına və cinsinə
görə təsnifləşdirilmişdir.
2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə
orta aylıq əmək haqqı real ifadədə 4.1% artaraq
419 manat təşkil etmişdir.

qoyuluşlarında xüsusi çəkisi 73% təşkil etmişdir.
Ümumilikdə, ticari sektora investisiyalar 4.4%,
qeyri-ticari sektora isə investisiyalar 14.2%
artmışdır.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 76.7%-i
daxili, 23.3%-i isə xarici mənbələr hesabına
formalaşmışdır.
İnvestisiyaların 44.8%-i müəssisə və təşkilatların vəsaitləri hesabına, 43.8%-i isə büdcə
vəsaitləri hesabına maliyyələşmişdir.

Hökumətin xərcləri. Hökumətin istehlak
xərcləri başlıca olaraq dövlət büdcəsindən mal
və xidmətlərə sərf olunmuş xərclər hesabına
formalaşmışdır. 2013-cü ildə dövlət büdcəsi
xərclərindən 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.

1.2.3. Məcmu təklif
2013-cü ildə ÜDM real ifadədə 5.8% artmış
və nominal ifadədə 57.7 mlrd. manat təşkil
etmişdir. Hesabat ilində qeyri-neft sektorunda
10%-lik artım qeydə alınmışdır. Ümumilikdə,
yaradılan əlavə dəyərin 2/3 hissəsi məhsul
istehsalı sahələrinin, 1/3 hissəsi isə xidmət
sahələrinin payına düşür. Adambaşına düşən
ÜDM-nin həcmi 6207.3 manat (7912.5 $) təşkil
etmişdir.

İnvestisiya xərcləri. 2013-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 15.1% artaraq
17.9 mlrd. manat təşkil etmişdir ki, bu da ÜDMin 31%-ə bərabərdir. O cümlədən, qeyri-neft
sektoruna investisiyalar 12.1% artmışdır. Qeyrineft sektoruna investisiyaların ümumi investisiya

İqtisadi artım. ÜDM-in artımı əsasən
qeyri-neft sektorundakı fəallıq hesabına baş
vermişdir. Belə ki, ÜDM-in 56.6%-i qeyri-neft
sektorunun payına düşmüş və iqtisadiyyatın bu
sektoru ümumi artıma 5.3% bəndi artırıcı töhfə
vermişdir.
Qrafik 19-dan göründüyü kimi, il ərzində qeyri-neft sektorunun bütün sahələrində artım müşahidə edilmişdir. Sahələr arasında ən yüksək artım
tempi tikinti, yaşayışın təşkili və ictimai iaşə,
rabitə və ticarətdə qeydə alınmışdır. Qeyri-neft

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK

12

Qlobal iqtisadi proseslər və milli iqtisadiyyat

Mənbə: DSK

Mənbə: AMB

iqtisadiyyatında 10%-lik artımın təqribən yarısı
və ya 4.8% bəndi tikinti sahəsinin hesabına
formalaşmışdır. Neft sənayesini nəzərə almasaq,
sənayedə artım əsasən qida, maşınqayırma,
tikinti materialları istehsalı, gön-dəri istehsalı
və mebel sənayesindən qaynaqlanmışdır. Kənd
təsərrüfatında isə müşahidə olunan yüksək
artım həm bitkiçilik məhsulları istehsalında,
həm də heyvandarlıqda baş vermişdir. Xidmət
sahələri arasında ən yüksək artım ictimai iaşə və
ticarətdə müşahidə edilmişdir.

neft sektoru üzrə məcmu buraxılış kəsiri 2013cü ildə pozitiv zonada qalmışdır.
Aktivlik
indeksləri
və
gözləntilər.
AMB tərəfindən aparılan Real Sektorun
Monitorinqinin (RSM) nəticələrinə görə 2013cü il ərzində Biznes İnam İndeksi1 (Bİİ) daha da
yaxşılaşmışdır. Monitorinq iqtisadi fəallıq üzrə
gözləntilərin optimist olduğunu göstərir.

Mənbə: AMB-nin hesablamaları

Müşahidə dövründə sənaye sektorunda
məhsul ehtiyatlarının sabit qalması şəraitində,
gözləntilərin və istehsalın artım meyilli olması
Bİİ-nin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.
İqtisadi inkişafın artım meyilli olması
uzunmüddətli istifadə əşyalarının ticarəti üzrə
də fəallığın artmasını şərtləndirmişdir. Belə ki,
ticarətdə gözləntilər və satışlar artım meyilli
olmuşdur. Nikbin gözləntilər xüsusən də
ticarətin mebel və elektrik məişət avadanlıqları
seqmentlərində müşahidə edilmişdir.
Ümumilikdə, AMB tərəfindən aparılan RSM

Mənbə: DSK

Hesabat ilində xam neft hasilatı 0.2 %, əmtəəlik
təbii qaz hasilatı isə 3.6 faiz artmışdır. Qızıl və
gümüş yataqlarından isə müvafiq olaraq 1600
və 630 kq hasilat əldə edilmişdir.
Ümumilikdə, ticari sektorda neft sənayesi
nəzərə alınmadan artım 4.6% təşkil etmişdir.
Qeyri-ticari sektorda isə 11.2% artım qeydə
alınmışdır.
Mərkəzi Bankın qiymətləndirmələrinə görə
daxili tələbin yüksək olması şəraitində qeyri-

Sənaye Biznes İnam İndeksi =(məhsul istehsalı – məhsul ehtiyatı + istehsal gözləntisi)/3
Ticarət Biznes İnam İndeksi = (faktiki satış – mal ehtiyatı + satış gözləntisi)/3

1
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nəticələri son aylar istehsalı artan, dövriyyəsi
çoxalan müəssisələrin sayının yüksəldiyini və
bu artımın dayanıqlı olduğunu göstərir.

1.2.4.1. İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ).
2013-cü ildə orta illik inflyasiya 2.4%
təşkil etmişdir. Dekabr ayında bəzi yanacaq
məhsullarının qiymətlərinin ümumi inflyasiyaya təsiri cüzi olmuşdur.

Mənbə: AMB
Qeyd: Monitorinq nəticələrinin kəskin mövsümi dəyişimlərdən
hamarlamaq üçün 3 aylıq sürüşkən orta metodundan istifadə
olunmuşdur

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Hesablamalara görə 2.4%-lik orta illik
inflyasiyanın 1 faiz bəndi ərzaq məhsullarının,
0.2 faiz bəndi qeyri-ərzaq mallarının və 1.2
faiz bəndi xidmətlərin qiymətinin artması ilə
əlaqədar olmuşdur. Göründüyü kimi, 2013-cü
ildə xidmətlərin qiymətlərinin artımının orta
illik inflyasiyanın formalaşmasında töhfəsi ötən
illə müqayisədə yüksək olmuşdur.

Dekabrda müəssisələrin son 12 ayda investisiya davranışını əks etdirən sorğu da keçirilmişdir.
Sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 1/3də il ərzində investisiya qoyuluşları artmışdır.
Ümumilikdə, hökumətin, Mərkəzi Bankın,
habelə beynəlxalq təşkilatların proqnozlarına
görə 2014-cü ildə də ölkədə iqtisadi aktivliyin
yüksəlməkdə davam edəcəyi gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı
açıqladıqları son iqtisadi xülasələrində
Azərbaycan üzrə iqtisadi artımın cari ildə
müvafiq olaraq 5.6% və 5.3% təşkil edəcəyini
proqnozlaşdırırlar.
1.2.4. İnflyasiya
2013-cü ildə qiymət sabitliyi təmin
edilmiş və inflyasiyanın səviyyəsi proqnoz
çərçivəsində olmuşdur. Ticarət tərəfdaşları ilə
müqayisədə qiymətlərin artım tempinin aşağı
olması iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyini
dəstəkləmişdir. Dünya İqtisadi Forumuna görə
Azərbaycan dünyada ən aşağı inflyasiyaya
malik 7 ölkədən biridir.

Mənbə: DSK və BVF məlumatları əsasında AMB
hesablamaları

Cari ilin birinci yarısında dünya ərzaq
qiymətlərində müşahidə edilən artım üçüncü
rübdən səngimişdir (Qrafik 24).

14

Qlobal iqtisadi proseslər və milli iqtisadiyyat
Dövlət tərəfindən tənzimlənən malların və
mövsümi volatilliyə malik olan məhsulların
qiymət dəyişməsindən təmizlənərək hesablanan
orta illik baza qiymət indeksi 0.7%, ilin əvvəli
ilə müqayisədə isə 1.6% artmışdır. Baza qiymət
indeksinin il ərzində aşağı templə artması
və ümumi qiymət artımından 1.7 faiz bəndi
aşağı olması inflyasiyada monetar amillərin
əhəmiyyətli rol oynamadığını göstərir. Qeyd
edək ki, 2013-cü ildə orta illik ifadədə nəqliyyat
və poçt tarifləri indekslərində 2.7% azalma
müşahidə olunmuşdur. O cümlədən, nəqliyyatda
yükdaşıma tarifləri 4.4%, rabitə tarifləri isə
1.4% ucuzlaşmış, poçt və kuryer tariflərində
qiymət artımı cəmisi 0.9% təşkil etmişdir.
2013-cü ildə ölkənin xarici ticarət tərəfdaşı
olan İEÖ-də 1.1%, İEOÖ-də 6.7%, neft ixrac
edən ölkələrdə isə 8.2% inflyasiya qeydə
alınmışdır. Ümumilikdə isə, xarici ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə ortalama 4.6% inflyasiya
müşahidə olunmuşdur ki, bu da Azərbaycandakı
inflyasiyadan 1.1 faiz bəndi çoxdur (Qrafik 25).

hazır metal istehsalı sahəsi üzrə 6.2%-lik qiymət
artımı ilə izah olunur. Bununla belə, 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. Qeyrineft sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri 1.9
ucuzlaşmışdır ki, bu da əsasən qida məhsullarının
istehsal qiymətlərinin 4.2% aşağı düşməsi ilə izah
olunur (Qrafik 26).
Qrafik 26. Qeyri-neft sÿnaye istehsal÷ı qiymÿtlÿri indeksi
(12 aylıq), %-lÿ
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Qrafik 25. Ènflyasiya (12 aylıq), %-lÿ
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Mənbə: DSK, AMB-nin hesablamaları
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1.2.4.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçı qiymətləri (KİQİ). 2013-cü ildə
KİQİ illik orta hesabla 3.2% artmışdır. Qiymət
dinamikasında artım əsasən birillik bitkilər
(3.6%) və heyvandarlıq məhsulları (3.7%)
üzrə baş vermişdir. Çoxillik bitki məhsulları
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Qrafik 27. Qiymÿt indekslÿrinin dÿyiømÿsi (12 aylıq), %-lÿ
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1.2.4.2. Sənaye məhsullarının istehsalçı
qiymətləri indeksi (SİQİ). 2013-cü ildə sənaye
məhsulları istehsalçılarının orta illik qiymət
indeksi 3.9% azalmışdır. Qiymət azalmasına
səbəb xam neft və təbii qaz hasilatı sənayesində
qiymətlərin 5.4%-ə qədər azalmasıdır. Qeyrineft sənaye məhsullarının orta illik qiyməti isə il
ərzində 3.5% artmışdır. Qeyri-neft sənayesində
qiymət artımı əsasən emal sənayesinin kimya
sahəsi üzrə 10.1%, metalurgiya sahəsi üzrə 4.2%,
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üzrə isə 1.8%-lik qiymət azalması müşahidə
olunmuşdur.
Qrafik 27-dən göründüyü kimi, bəzi inzibati
qiymətlərin artırılmasına baxmayaraq, kənd
təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində kəskin
qiymət artımı müşahidə olunmamış, dekabr
ayında qiymətlər cəmi 0.4% artmışdır.

nəticələrinə əsasən növbəti üç ayda iqtisadiyyatın
bütün sektorları (sənaye, ticarət, xidmət, tikinti)
üzrə qiymətlərin artacağı gözlənilmir (Qrafik
29.)

1.2.4.4. Daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər.
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 (Qrafik 28).
“MBA LTD” Qiymətləndirmə və Konsaltinq
şirkətinin məlumatına görə ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə yaşayış sahələrinin kirayə
haqqı ödənişləri üzrə 1.5% qiymət azalması,
kommersiya obyektləri üzrə isə 0.8% qiymət
artımı olmuşdur.
Hesabat ilində ipoteka kreditləşməsinin
davam etməsi daşınmaz əmlak bazarında,
xüsusilə təkrar bazarda aktivliyə təsir göstərən
amillərdən olmuşdur. 2013-cü ildə banklar
tərəfindən verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi
113 mln. manat təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB

Qiymət gözləntilərini də nəzərə almaqla
AMB-nin model qiymətləndirmələrinə
görə cari ilin sonuna inflyasiyanın proqnoz
çərçivəsində olacağı gözlənilir.

Mənbə: AMB

Qiymətləndirmə zamanı ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modelindən istifadə olunmuşdur. Model vasitəsilə
inflyasiyanın müəyyən ehtimalla müxtəlif
ssenarilərdə dəyişməsi də qiymətləndirilmişdir.
Qeyd edək ki, beynəlxalq təşkilatlarının da
proqnozlarına görə 2014-cü ildə Azərbaycanda
birrəqəmli inflyasiyanın olacağı gözlənilir.
Belə ki, 2014-cü ildə BVF inflyasiyanın 6.3%,
AYİB 3.8%, AİB isə 7% təşkil edəcəyini
proqnozlaşdırır.

Mənbə: DSK

1.2.4.5. İnflyasiya gözləntiləri. Real Sektorun
Monitorinqi çərçivəsində aparılan son sorğuların
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Qlobal iqtisadi proseslər və milli iqtisadiyyat
1.2.5. Məşğulluq
2013-cü ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı
4757.8 min nəfər olmuşdur ki, bunun da 95%ni iqtisadiyyatın və sosial bölmənin müxtəlif
sahələrində məşğul olan əhali təşkil etmişdir.
DSK-nın məlumatına gorə 2013-cü ilin sonuna
muzdla çalışan işçilərin sayı 1505.9 min nəfər
təşkil etmişdir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 2.4% çoxdur. Muzdla çalışanların
97.5%-i qeyri-neft sektorunda, 2.5%-i isə neft
sektorunda fəaliyyət göstərmişlər.
AMB tərəfindən real sektorun monitorinqi
çərçivəsində 400-ə yaxın müəssisə üzrə
müşahidələr məşğulluq gözləntilərinin sabit
olduğunu göstərir.

Mənbə: AMB

Qrafikdən göründüyü kimi, 2013-cü ilin
sonlarında sektorlar üzrə məşğulluq gözləntiləri
ticarət üzrə dəyişməmiş, tikinti üzrə artmış,
sənaye üzrə müsbət zonada olmuş, xidmət üzrə
isə mövsümiliklə əlaqədar nisbətən azalmışdır.
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II. Pul və məzənnə sİyasətİ
2.1. Valyuta bazarı və manatın məzənnəsi

mlrd.$ həcmində valyuta sterilizasiyası həyata
keçirilmişdir.

2013-cü il ərzində məzənnə siyasəti valyuta
bazarında tələb və təklif arasında tarazlığın
təmin olunmasına və bu əsasda manatın ABŞ
dollarına qarşı məzənnəsinin sabitliyinə
yönəldilmişdir.
İl ərzində Mərkəzi Bank özünün məzənnə
siyasətini dəhliz daxilində ABŞ dolları/
manat ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi
çərçivəsində həyata keçirmişdir.
Ölkənin xarici sektorunda iri həcmli profisitin
mövcud olması şəraitində valyuta bazarında
təklif tələbi üstələmişdir. Lakin, məzənnənin
əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin qarşısını almaq
və bununla da qeyri-neft sektorunun rəqabət
qabiliyyətinə neqativ təsirləri aradan qaldırmaq
üçün Mərkəzi Bank tərəfindən il ərzində 2.5

Mənbə: AMB

İl ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı
məzənnəsi demək olar ki, dəyişməmiş və
cəmi 0.06% möhkəmlənmişdir. Məzənnənin
standart deviasiyası da çox kiçik (0.00017)
olmuşdur. Milli valyutanın məzənnəsinin
sabitliyi ölkədə makroiqtisadi mühitə və

Cədvəl 2. 2013-cü il ərzində manatın ikitərəfli nominal və real məzənnə indeksləri, %-lə

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

2012-ci ilin dekabrına nəzərən
Nominal ikitərəfli məzənnə indeksi*
Real ikitərəfli məzənnə indeksi
100.1
102.1
95.8
98.3
98.6
99.9
115.5
111.3
107.0
104.3
101.6
105.3
103.3
104.3
201.5
160.0
102.5
101.1
123.7
126.4
92.8
94.3
97.5
98.6
110.3
97.9
98.3
100.0
97.1
104.8

*Manatın partnyor ölkənin valyutasına nəzərən məzənnələrin orta aylıq dəyişməsi nəzərdə tutulur..

Mənbə: AMB
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maliyyə sektorunun sabitliyinə müsbət təsir
göstərmişdir.
Manatın nominal ikitərəfli məzənnəsinin
dinamikası real ikitərəfli məzənnələrin
dəyişməsinə təsir göstərmişdir. Manat ABŞ,
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, İran,
Qazaxstan və Yaponiya milli valyutalarına
nəzərən həm nominal, həm də real olaraq
möhkəmlənmişdir.
2013-cü il ərzində qeyri-neft sektoru üzrə
nominal effektiv məzənnə (ümumi ticarət
dövriyyəsi üzrə) 5.8% bahalaşmışdır. Aparılmış
model qiymətləndirmələrə2 görə NEM-in 1%
möhkəmlənməsi istehlak qiymətlərini 0.28%
bəndi azaldır.

Mənbə: AMB

İnflyasiya fərqləri isə real effektiv məzənnəyə
azaldıcı təsir etmişdir. Nəticədə il ərzində
qeyri-neft sektoru üzrə REM cəmi 4.7%
möhkəmlənmişdir. 2012-ci ilin əvvəlindən

Haşiyə 2. Real məzənnə və ixracın artımı. Xidmətlər fərqlidirmi?
İqtisadi nəzəriyyəyə və tədqiqatçıların araşdırmalarına görə ixracı dəstəkləyən siyasət son nəticədə
iqtisadi artıma müsbət təsir göstərir. Belə ki, əməyin
marjinal istehsal dəyəri ixrac sektorunda iqtisadiyyatın
digər sahələri ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Belə
olduğu təqdirdə ixrac yönümlü istehsal sahələri
iqtisadiyyatın digər sahələrələri ilə müqayisədə daha
yüksək əmək haqqı ödəyirlər. Nəticədə ixrac sektoru
özünün inkişafı ilə yanaşı digər sektorların da inkişafını
dəstəkləyərək ümumi iqtisadi artıma təsir göstərir. Bu
baxımdan İEOÖ-in əksəriyyətinin ixrac sektorunun
əməktutumluluğu ilə seçilməsi bu sektorun inkişafını
dəstəkləyən determinantların müəyyənləşdirilməsini
aktuallaşdırır. Aparılmış müxtəlif araşdırmalar nəticəsində ixracın müxtəlif iqtisadi göstəricilərdən və
xüsusilə məzənnədən təsirləndiyi müəyyən edilmişdir.
Lakin, məzənnənin müxtəlif növ ixrac məhsullarına
təsirinin xüsusiyyətləri tam qiymətləndirilməmişdir.
Dünya ticarətinə nəzər saldıqda ixrac məhsullarının
tərkibinin dəyişdiyini müşahidə edə bilərik. Belə ki,
xidmət ixracı 2001-2010-cu illərdə ortalama illik 10%
artmışdır. 90-cı illərdə İEOÖ-in xidmət ticarətinin
dünya ticarətində payı 14%-dən 2008-ci ildə 21%-ə
yüksəlmişdir. Son illərdə isə qeyri-ənənəvi (müasir)
xidmətlər3 hesab olunan bəzi xidmətlərin (səhiyyə,
mühasibatlıq və menecment xidmətləri və s.) sürətlə
artımı müşahidə olunmuşdur.
Dünya Bankı 1980-2009-cu illəri əhatə etməklə
66 ölkə4 üzrə xidmət sektorunun məzənnədən necə
təsirləndiyini ekonometrik olaraq qiymətləndirmişdir.

Alınmış nəticələrə görə məzənnənin qeyri-ənənəvi
xidmət sektoruna təsiri həm əmtəə, həm də ənənəvi
xidmət sektoruna təsirdən yüksəkdir. Belə ki, real
məzənnənin 10% ucuzlaşması əmtəə və ənənəvi xidmət
məhsullarının ixarcının artım tempini 1.5 faiz bəndi
artırdığı halda, qeyri-ənənəvi ixrac məhsullarının artım
tempini 2.3 faiz bəndi yüksəldir. Buna səbəb, qeyriənənəvi ixrac məhsullarının istehsalında aralıq məhsul
kimi idxal olunan məhsulların payının az olmasıdır.
Həmçinin bu qarşılıqlı əlaqə məhsula olan təklifin və
tələbin qiymətə görə yüksək elastik olması ilə izah
oluna bilər.
Tədqiqat işində həmçinin müxlətlif ölkə qrupları
üzrə məzənnənin ixraca təsiri qiymətləndirilmişdir.
Alınmış nəticələrə görə qeyri-ənənəvi xidmət sektoru
üzrə təsir İEOÖ-də İEÖ-lə müqayisədə yüksəkdir.
Həmçinin məzənnənin assimetrik təsirə malik
olduğu müəyyənləşmişdir. Belə ki, real məzənnənin
ucuzlaşmasının möhkəmlənməsindən daha əhəmiyyətli
təsirə malik olduğu müşahidə olunmuşdur. Qiymətləndirmə nəticəsində alınmış nəticələrə baxmayaraq
real məzənnənin ucuzlaşdırılması siyasətini həyata
keçirərək xidmət ixracının stimullaşdırılmasının
bəzi məhdudiyyətləri mövcuddur. Real məzənnənin
ucuzlaşdırılması siyasətini daimi həyata keçirmək
mümkün olmadığından məzənnənin artıma təsiri
yalnız qısa müddətli ola bilər. Belə bir siyasəti həyata
keçirərkən ölkənin rəqabət qabiliyyətliyi nəzərə
alınmalı, dayanıqlı makroiqtisadi siyasət, yüksək yığım
norması təmin olunmalıdır.

Mənbə:
The real exchange rate and export growth: Are services different. Barry Eichengreen, Poonam Gupta. September 2013.
The World Bank.
Hesablamalar VAR (Vektor Autoreqressiv) modelinin nəticəsinə əsaslanır.
Ənənəvi xidmət sahələri: ticarət və nəqliyyat, turizm, maliyyə xidmətləri və sığorta. Qeyri-ənənəvi xidmət (müasir) sahələri: rabitə, kompyuter, informasiya və digər
əlaqələli xidmətlər.
4
66 ölkəyə -9 aşağı gəlirli, 15 aşağı orta gəlirli, 20 yuxarı orta gəlirli və 22 yuxarı gəlirli ölkə daxildir.
2
3
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bəri qeyri-neft sektoru üzrə REM 0.9%
ucuzlaşmışdır.
Beləliklə, hesabat ilində Mərkəzi Bank
manatın ikitərəfli məzənnəsinin sabitliyini
təmin etmişdir. Manatın nominal çoxtərəfli
məzənnəsi isə möhkəmlənmişdir ki, bu da
inflyasiya hədəfinə nail olunmasında müsbət rol
oynamışdır.

bank sektorunda faiz dərəcələrinin dəyişməsinə
təsir göstərən amillərdən biri olmuşdur.
Pul kütləsinin artım templərinin və bank
sistemində likvidlik səviyyəsinin tənzimlənməsi
məqsədilə açıq bazar əməliyyatlarından və
məcburi ehtiyat normalarından müntəzəm
istifadə olunmuşdur. Sterilizasiya əməliyyatları
çərçivəsində 2013-cü ildə 1.53 mlrd. manat
məbləğində not emissiya olunmuşdur. Bundan
300 mln. manatlıq not hərraclara çıxarılmış və
yerləşdirilmişdir.

2.2. Pul siyasəti alətləri
2013-cü il ərzində pul siyasəti alətləri
iqtisadiyyatın artım dinamikası, inflyasiya
gözləntiləri və pul siyasətinin məcmu tələbə
və qiymətlərə ötürücülük qabiliyyətinin
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiq
olunmuşdur.
Aşağı inflyasiya şəraitində Mərkəzi Bank
2013-cü ildə iqtisadi tsiklə adekvat olaraq
pul siyasətinin stabilləşdirici və təşviqedici
imkanlarından istifadə etmişdir.
İnflyasiyanın hədəf oriyentiri çərçivəsində
olmasını nəzərə almaqla, faiz dərəcələrinin daha
da enməsinə şərait yaratmaq və bu yolla qeyrineft sektorunda iqtisadi artımı dəstəkləmək
məqsədilə Mərkəzi Bank ilin əvvəlində uçot
dərəcəsinin 5%-dən 4.75%-ə endirilməsi, faiz
dəhlizinin digər parametrlərində isə dəyişiklik
edilməməsi barədə qərar qəbul etmişdir.

Mənbə: AMB

Son hərracda notlar üzrə orta gəlirlik 1.06%,
ilin əvvəlində isə 1.87% təşkil etmişdir. İlin
sonuna dövriyyədə olan notların həcmi 20 mln.
manat təşkil etmişdir.
2.3. Pul təklifi
2013-cü il ərzində geniş pul kütləsi
iqtisadiyyatın tələbatına uyğun olaraq artmış
və onun strukturunda yaxşılaşma prosesi davam
etmişdir.
Qrafik 36-dan göründüyü kimi il 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.

Mənbə: AMB

İl ərzində faiz dərəcələrində azalma müşahidə
olunmuş, Mərkəzi Bankın pul siyasəti qərarları
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Haşiyə 3. Avropa Mərkəzi Bankında qiymət sabitliyi üçün risk amillərinin təhlili sistemi
Avrozonada qiymət sabitliyinin təmin edilməsində
yarana biləcək risklərin qarşısını almaq üçün
Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən mütəmadi
olaraq təhlillər aparılır. Qiymət sabitliyinə risklərin
qiymətləndirilməsi üçün məlumatların yığılması,
təhlili və çarpaz yoxlanılması “iki pillə” adlanan iki
analitik istiqamətdə həyata keçirilir: iqtisadi təhlil və
monetar təhlil. Çarpaz yoxlama zamanı isə monetar
və iqtisadi təhlilin nəticələrindən birlikdə istifadə
edilir.
İki-pilləli yanaşma qiymət sabitliyində yarana
biləcək risklərin qiymətləndirilməsi zamanı bütün
məlumatların diqqətdə saxlanılmasını təmin edir. Eyni
zamanda bu yanaşma ictimaiyyətə diversifikasiya
edilmiş təhlil anlayışını təqdim edir.
İqtisadi təhlil cari iqtisadi və maliyyə sektoru
göstəricilərinin təhlilinə habelə qiymət sabitliyində
yarana biləcək qısa və orta müddətli risklərin
qiymətləndirilməsinə fokuslaşmışdır. Bu təhlilin
əsas subyektləri müxtəlif iqtisadi və maliyyə
dəyişənləridir: məsələn məcmu buraxılış, məcmu
tələb və onun komponentləri, fiskal siyasət, əmək
və kapital bazarının vəziyyəti, qiymət və dəyər
indikatorları, məzənnə, qlobal iqtisadiyyat və tədiyyə
balansı, Avrozonada maliyyə bazarları və s. Bundan
əlavə makroiqtisadi proqnozlaşdırma da iqtisadi
təhlildə əhəmiyyətli rola malikdir.
İqtisadi təhlil zamanı iqtisadiyyatda baş verən
şokların təbiətinin müəyyənləşdirilməsinə diqqət
edilir, şokların qiymətə və qiymət davranışlarına olan
təsirinin və onların iqtisadiyyata qısa və ortamüddətli
yayılması araşdırılır. AMB iqtisadi təhlilə töhfə
məqsədilə bir sıra sorğular da həyata keçirir. Maliyyə
bazarları indikatorları və aktivlərin qiymətləri də
iqtisadi təhlil çərçivəsində monitorinq edilir.
Monetar təhlil üzünmüddətli dövrdə pul kütəsinin
artımı ilə inflyasiya arasında olan əlaqəni müəyyən
edir. Monetar təhlilə görə qısamüddətli monetar
göstəricilərlə monetar qərarlar arasında əlaqə birbaşa
deyildir. Burada əsas məsələ pul kütləsinin orta

və uzunmüddətli dövrdə qiymət sabitliyinə risk
yarada biləcək artım sürətini müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir.
AMB-nın həyata keçirdiyi monetar təhlil
nəticəsində monetar ekspansiyanın lazımi səviyyəsini
müəyyənləşdirmək daha praktiki yanaşmanı tətbiq
edir. Bu yanaşma M3 pul aqreqatı əsasında likvidlik
vəziyyətinin kompleks təhlilini əhatə edir. Təhlil
zamanı ekspert rəyi, formal və struktur metodlardan
və modellərdən istifadə edilir. AMB monetar təhlil
məqsədilə bu alətlərdən istifadə edir: pula tələb
modeli, pul və kreditin aktiv rola malik olduğu
ümumi struktur tarazlıq modeli, inflyasiyanın pul
əsaslı risk faktorları və vəsaitlərin axınının təhlili.
AMB-nın həyata keçirdiyi iki pilləli strategiyanın
son mərhələsi qısamüddətli iqtisadi analizlə uzun
müddətli monetar təhlil göstəricilərinin çarpaz
yoxlanılmasıdır. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi
yalnız monetar təhlil gələcək qiymət dəyişmələri
ilə bağlı bütün informasiyanı təmin edə bilməz.
Qərarvermə prosesinin və kommunikasiya
effektivliyinin artırılması məqsədilə gələcək qiymət
dəyişmələri haqqında uyğun informasiyanın əldə
edilməsinin ən yaxşı yolu iki pillə arasında olan
komplementarlıqdan maksimum istifadə edilməsidir.
Bu yanaşma bir göstərici, proqnoz və ya modeldən
asılı olaraq yaranan siyasət risklərini azaldır. İqtisadi
vəziyyətin təhlilinə şaxələnmiş yanaşma qeyrimüəyyən mühitdə etibarlı pul siyasəti qərarlarının
qəbul edilməsinə istiqamətlənmişdir.

Mənbə:
European Central Bank, “The monetary policy of the ECB”, 2011
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Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

İl ərzində manatla pul bazası 10.7% artaraq 11.6 mlrd. manata çatmışdır. İl ərzində
pul bazasının dinamikasında kəskin volatillik
müşahidə olunmamışdır.

01.01.2014 tarixinə geniş pul kütləsi (M3)
ilin əvəlinə nəzərən 15.4%, artaraq 19360 mln.
manata çatmışdır.

Mənbə: AMB
Mənbə: AMB

Qrafik 38-dən göründüyü kimi mövsümi
təmizlənmiş pul bazası 11.5% artım nümayiş
etdirmişdir.

2013-cü ildə dollarlaşma göstəriciləri azalmaqda davam etmişdir. Xarici valyutada

Cədvəl 4. 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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Haşiyə 4. Elektron pullar və pul siyasəti
Elektron pul - elektron vasitələrlə transfer edilmək
məqsədilə yaradılmış ödəniş vasitəsidir. Ötən
əsrin ortalarında yaranmış və müxtəlif formalarda
olmaqla (e-money, e-count, smart card, PayPal,
Bitcoin və s.) gələcəyin rəqəmsal ödəniş vasitəsi
kimi inkişaf etmişdir. Elektron pulların hazırkı
cüzi həcmi pul siyasətinə nəzərəçarpan dərəcədə
təsir göstərməsə də, həcminin sürətlə artması və
qısa zamanda bütün dünyaya yayılması diqqəti
cəlb edir. Mərkəzi banklar və iqtisadçılar bəyan
edirlər ki, elektron pulların pul kütləsinə təsirlərini
artıq indidən qabaqlayıcı rejimdə təhlil etməyə və
qiymətləndirməyə ehtiyac var.

mərkəzi bankın öhdəlikləri olan və özü tərəfindən
buraxılan pul kütləsi alınıb-satılır. Bundan əlavə
olaraq dövriyyəyə buraxılan və pul kütləsinə təsir
edən elektron pullar idarəetmə prosesini çətinləşdirə
bilər.
- Elektron pulların xüsusi çəkisinin artması
monetar göstəricilər haqda informasiyanı təhrif
edə bilər ki, bu da qiymət sabitliyinin təmin
olunmasında çətinliklər yaradacaqdır. Əsas məsələ
də elektron pulları kimin emissiya etməsidir. Əgər
bunu ölkədaxili banklar həyata keçirərsə, proses
bank nəzarəti orqanları tərəfindən asanlıqla ölçülə
və idarə oluna bilər. Daxili qeyri-bank maliyyə
təşkilatları tərəfindən buraxılarsa, yenə də yol
çekləri kimi ümumi olaraq nəzarət altında saxlanıla
bilər. Yox, əgər elektron pullar xarici təşkilat və ya
mərkəzi bankın nəzarətindən kənar hər hansı digər
qurum tərəfindən emissiya olunarsa, bu zaman
monetar indikatorların, əsasən də pul kütləsinin
ölçülməsində, pul siyasəti alətlərinin effektivliyində
problemlər ortaya çıxacaqdır. Bu vəziyyəti hazırda
dolların qanuni və ya alternativ ödəniş vasitəsi kimi
çıxış etdiyi ölkələrdəki şəraitlə müqayisə etmək
olar.
Xoşbəxtlikdən elektron pulların pul kütləsinin
əhəmiyyətli hissəsinə çevrilməsi uzun bir prosesdir
və mərkəzi banklar üçün pul siyasətinin konturlarını
çızmağa kifayət qədər imkan vardır. Elektron pul
fenomenini idarə etmək üçün Avropa Mərkəzi Bankı
hərtərəfli tənzimləmə proqramının işlənilməsini
təklif edir. Proqram aşağıdakıları əhatə edir:
ı) Elektron pul emitentləri prudensial nəzarətin
subyekti olmalıdır
ıı) Elektron pul sisteminin etibarlı və şəffaf hüquqi
bazası olmalıdır
ııı) Elektron pul emitentləri mərkəzi bankı pul
siyasəti üçün gərəkli ola biləcək bütün informasiya
ilə təchiz etməlidirlər
ıv) Buraxılmış elektron pullar hər zaman emitent
tərəfindən nominal dəyərində geri alınmalıdır
v) Mərkəzi bankın elektron pul emitenlərinə
məcburi ehtiyat tətbiq etmək səlahiyyəti olmalıdır.

Elektron pulların pul siyasətinin əhatə dairəsinə
daxil edilməsi məsələsi Avropa Mərkəzi Bankının
da prioritetlərindən biridir. Bunun üçün 3 əsas
məqsəd nəzərə alınmalıdır:
- Pulun iqtisadi transaksiyalarda ödəniş vasitəsi
kimi etibarlılığının qorunmasına ehtiyac vardır.
Zaman keçdikcə insanların maliyyə sistemi barədə
fikirləri dəyişə bilər. Məsələn, riskli investisiya
fəaliyyəti kimi elektron pulları emissiya edən
subyektlərin etibarlılğı barədə mübahisələr yarana
bilər. Bu da getdikcə elektron pullar arasında
məzənnə fərqinin və volatilliyin kəskinləşməsinə
gətirib çıxara bilər.
- Elektron pulların geniş vüsət alması pul
siyasətinin effektivliyinə təsir göstərə bilər.
Mərkəzi banklar açıq bazar əməliyyatları vasitəsilə
aktivlərin alqı-satqısını həyata keçirilər. Bu zaman

Mənbə:
Reynolds Griffith, Stephen F. «Electronic money and monetary policy» Austin State University, September, 2004; Kristina Sova,
«Electronic money trends» Turku University of Applied Sciences, 2013
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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 faiz 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.
İl ərzində nağdsız pul kütləsi 18.4% artmışdır
ki, bu da bank sisteminə etimadın artırılması
istiqamətində Mərkəzi Bank tərəfindən görülmüş
tədbirlərin nəticəsidir.
Hesabat ilində manatın nominal effektiv
məzənnəsinin cüzi möhkəmlənməsi, pul təklifinin

5

Mənbə: AMB

artması “Monetar Şərait İndeksi”5nin (MŞİ) ümumən
yumşaq qalmasına imkan vermişdir.

MŞİ - pul kütləsinin və nominal effektiv məzənnənin xüsusi çəkiləri nəzərə alınmaqla orta dəyişimini xarakterizə edən bir göstəricidir.
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