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SƏDRİN ÖN SÖZÜ

2015-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı
qlobal iqtisadiyyatda, o cümlədən dünya
enerji bazarlarında və tərəfdaş ölkələrdə baş
verən proseslərin mənfi təsirlərinə davamlılıq
göstərmək zərurəti ilə üzləşmişdir.
2015-ci ildə dünya iqtisadiyyatında
qeyri-müəyyənliklər artmış, iqtisadi risklər
yüksəlmişdir.

Bu şəraitdə dünya əmtəə

qiymətlərinin, o cümlədən neftin qiymətinin azalması prosesləri güclənmişdir. Neftin
dünya qiyməti son onilliyin ən aşağı səviyyəsinə enmişdir.
Qlobal və regional səviyyədə gedən mürəkkəb iqtisadi proseslər dünya
iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya olunmuş Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini
göstərmişdir. Neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi xarici valyuta gəlirlərinin
əhəmiyyətli azalmasına gətirib çıxarmışdır.
Uzun illər iri həcmli profisitə mailk tədiyə balansının cari hesabında 2015-ci ildə
kəsir əmələ gəlmişdir. Xarici ticarət balansının profisiti 5 dəfədən çox azalmışdır. İqtisadi
tərəfdaş ölkələrində yaranmış vəziyyət digər mənbələrdən də valyuta daxilolmalarının
azalmasına səbəb olmuşdur.
Uzunmüddətli xarakter daşıyan xarici şokların güclənməsi şəraitində milli
iqtisadiyyatın dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi çağırışları daha da aktuallaşmış, bu
çağırışlara adekvat iqtisadi siyasət manevrləri həyata keçirilmişdir.
Tədiyə balansında kəsirin yaranması, büdcə xərclərinin yığcamlaşdırılması xarici
valyuta təklifinin əhəmiyyətli məhdudlaşmasına gətirib çıxardı. Digər tərəfdən qonşu
ölkələrdə baş verən devalvasiyaların psixoloji təsiri ilə ölkə daxilində xarici valyutaya tələb
kəskin artdı, dollarlaşma meyilləri gücləndi.
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Valyuta bazarına və manatın məzənnəsinə ciddi təzyiqləri nəzərə alaraq 2015-ci ilin
fevral ayında manatın devalvasiyası həyata keçirildi ki, bu da strateji valyuta ehtiyatlarına
əhəmiyyətli qənaət etməyə imkan verdi.
Fevral devalvasiyasından sonra valyuta bazarı və manatın məzənnəsi neftin 50-55
dollar qiymətinə adaptasiya olunmağa başlamışdı. Lakin, iyulun sonlarından etibarən neftin
qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi valyuta bazarında təzyiqi yenidən artırmış, manatın
məzənnəsinin dəyişməsi gözləntilərini yüksəltmişdir. Bu proseslərin təsiri altında valyuta
bazarında kəskin dizbalans yaranmışdır.
Yaranmış şərait valyuta bazarının və manatın məzənnəsinin yeni neft qiymətlərinə
uyğunlaşmasını zəruri etmişdir. Bunu nəzərə alaraq 2015-ci ilin dekabrında “üzən
məzənnə” rejiminə keçilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu keçid taktiki olaraq
makroiqtisadi manevr xarakteri daşımış, strateji olaraq isə milli iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi strategiyasının dəstəklənməsinə yönəlmişdir.
Qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsi hesabat ilində də Mərkəzi Bankın və hökumətin
başlıca vəzifələrindən biri olmuşdur. Məzənnədəki dəyişikliklərlə bağlı qiymətlər artmağa
meyl göstərsə də, ümumilikdə 2015-ci ildə inflyasiya məqbul səviyyədə qorunmuşdur.
Mürəkkəb iqtisadi şəraitdə mühüm vəzifələrdən biri bank sistemində sabitliyi
qorumaqdan ibarət olmuş, bank nəzarəti və prudensial tənzimləmənin çevikliyi
artırılmışdır. Bankların məzənnənin korreksiyasına adaptasiyası, bank sektorunda maliyyə
dayanıqlığının qorunmasına yönəlmiş tədbirlər görülmüş, kəmiyyət xarakterli bəzi
requlyativ tələblər yüngülləşdirilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər bank sektorunda riskləri
adekvat səviyyələrdə idarə etməyə imkan vermişdir, kütləvi bank iflaslarına yol
verilməmişdir.
2015-ci ildə bank sisteminin inkişaf dinamikasının qorunması və iqtisadi subyektlər
üçün kreditlərin dəyərinin optimallaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir.
Mərkəzi Bank bank ictimaiyyəti ilə fəal dialoq şəraitində kredit faizlərinin azaldılması
istiqamətində kompleks tədbirlər görmüşdür.
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Ödəniş sistemlərinin sabit və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi də Mərkəzi
Bankın mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmuşdur. 2015-ci ildə davamlı və sabit
fəaliyyəti təmin etmək üçün milli ödəniş sistemlərinin fəaliyyəti lokal telekommunikasya
şəbəkəsi üzərindən yenidən qurulmuşdur. Bu, milli valyutada hesablaşmaların kənar
təsirlərdən və xarici risklərdən tam qorunmasına imkan verir.
Ümumilikdə, Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən siyasət nəticəsində yaradılmış güclü iqtisadi potensial yola saldığımız çox
mürəkkəb il olan 2015-ci ildə əlverişsiz beynəlxalq iqtisadi konyunkturun neqativ
təsirlərini minimuma endirməyə imkan vermişdir.
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I. 2015-Cİ İLDƏ QLOBAL İQTİSADİ PROSESLƏR
2015-ci ildə qlobal iqtisadi artımın trayektoriyası xüsusilə aparıcı inkişaf etməkdə
olan ölkələr üzrə gözləniləndən aşağı olmuşdur. İl ərzində İEÖ-də qeyri-bərabər bərpa
prosesi, qlobal əmtəə qiymətlərində azalmanın davam etməsi, Çin iqtisadiyyatının artım
tempinin aşağı düşməsi, ABŞ-da monetar siyasətin sərtləşdirilməsi və artan geosiyasi
gərginliklər dünya iqtisadiyyatına təsir göstərən başlıca hadisələr olmuşdur.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirmələrinə əsasən 2015-ci ildə qlobal
iqtisadi artım 3.1% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 0.3 faiz bəndi azdır.
İqtisadi artım tempi inkişaf etmiş ölkələrdə (İEÖ) ötən ildən 0.1 faiz bəndi çox
olmaqla 1.9%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (İEOÖ) isə əksinə, ötən ildən 0.6 faiz bəndi
az olmaqla 4% təşkil etmişdir.

Mənbə: BVF

Hesabat ilində ABŞ-da iqtisadi fəallıq ötən illə müqayisədə yüksəlmişdir. Artımın
əsas mənbəyi kimi daxili tələbin komponentləri, xüsusilə, ÜDM-in 70%-ni təşkil edən
istehlak xərcləri çıxış etmişdir. Eyni zamanda investisiyaların artması il ərzində məşğulluq
səviyyəsinə və bunun nəticəsində əhalinin real gəlirlərinin artmasına müsbət təsir etmişdir.
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İqtisadi fəallığın yüksəlməsi şəraitində Federal Ehtiyatlar Sistemi (FES) faiz dərəcəsini
0.25%-dən 0.5%-ə çatdırmışdır. Dolların bahalaşması, əmtəə qiymətlərinin aşağı düşməsi,
İEOÖ-də iqtisadi fəallığın zəifləməsi ixracata mənfi təsir göstərən başlıca amillər
olmuşdur.
Yaponiyada iqtisadi artım 0.6% qiymətləndirilir. Əmtəə qiymətlərinin aşağı
düşməsi, yumşaq maliyyələşmə şərtləri və əhalinin gəlirlərinin artması iqtisadi artıma
müsbət tövhə vermişdir.
Avrozonada qiymətləndirmələrə əsasən artım 1.5% səviyyəsində olmuşdur. Yumşaq
monetar siyasət, stimullaşdırıcı fiskal siyasət və aşağı neft qiymətləri məcmu tələbi
dəstəkləyən başlıca amillər olmuşdur. Hesabat ilində istehsal və xidmət sektorlarında
müşahidə olunan canlanma məşğulluq səviyyəsinə və bunun nəticəsində istehlak tələbinə
müsbət təsir göstərmişdir. Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçirilən monetar
genişlənmə proqramı kredit ekspansiyası və maliyyələşmə şərtlərinin yaxşılaşması ilə
müşayiət olunmuşdur.

Mənbə: BVF

Hesabat ilində əksər İEOÖ-də artım tempinin zəifləməsi davam etmişdir. Buna əsas
səbəb kimi əmtəə qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi, maliyyələşmə şərtlərinin
sərtləşməsi və geosiyasi gərginliklərin artması göstərilir. Dünyanın aparıcı inkişaf etməkdə
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olan ölkələrində iqtisadi artım tempinin azalması müxtəlif kanallar vasitəsilə digər ölkələrə
mənfi təsir göstərir. Belə ki, Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə əsasən BRİCS 1
ölkələrinin iqtisadi artımında baş verən 1 faiz bəndi azalma növbəti iki il ərzində digər
İEOÖ-in iqtisadi artımına 0.8 faiz bəndi mənfi təsir göstərir.
Qiymətləndirmələrə əsasən Çində son 25 ilin ən aşağı iqtisadi artımı qeydə
alınmışdır. Çində yenidən balanslaşma siyasəti sənaye sektorunda geriləməyə, ticarət və
xidmət sektorlarında isə əksinə artıma səbəb olmuşdur. Bu isə öz növbəsində Çin yuanının
devalvasiyasının ixracatı stimullaşdırmaq imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. Çində iqtisadi
fəallığının zəifləməsi monetar və fiskal stimullar hesabına qismən neytrallaşdırılmışdır.
Dünya iqtisadiyyatında mövcud meyillər qlobal işsizliyə təsirsiz ötüşməmişdir. İEÖdə məşğulluq səviyyəsi yaxşılaşsa da, aparıcı İEOÖ-də, xüsusilə Latın Amerikası, Çin və
bir çox neft ixrac edən ölkələrdə işsizlik səviyyəsində artım müşahidə edilir. 2015-ci ildə
qlobal işsizlik 5.8%, İEÖ-də 6.7%, orta inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə
müvafiq olaraq 5.5 və 5.6% olmuşdur.

Mənbə: Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məlumatlarına görə dünyada işsizlərin sayı 1
mln. nəfər artaraq 197 milyona çatmışdır ki, bu da böhran öncəsi səviyyədən 27 milyon
1

Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrika

8

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

çoxdur. Gənclər arasında qlobal işsizlik səviyyəsi də il ərzində yüksək olaraq qalmışdır.
BƏT-in proqnozlarına əsasən zəif qlobal artım meyillərinin davam etməsi şəraitində
işsizlərin sayı 2016-cı ildə 2.3 milyon, 2017-ci ildə isə 1.1 milyon nəfər artacaqdır ki, bu da
əsasən İEOÖ hesabına baş verəcəkdir.
İEOÖ-də 2015-ci il ərzində idxalın aşağı düşməsi nəticəsində qlobal ticarət həcminin
genişlənməsi zəif olaraq qalmışdır. Hesabat ilində qlobal ticarətin artım tempi ötən illə
müqayisədə 0.7% bəndi azalaraq 2.5% təşkil etmişdir. İdxalın həcmi inkişaf etmiş ölkələr
üzrə 3.6% artsa da, inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə 0.9% azalmışdır. İxracın həcmi isə
İEÖ-də 2.1% və İEOÖ-də 4.6% artmışdır. Resursla zəngin ölkələrin ticarətdə payı
əhəmiyyətli səviyyədə düşməkdədir. 2015-ci ildə Braziliya və Rusiya iqtisadiyyatının
zəifləməsi, Çində baş verən balanslaşma prosesi və bir çox ölkələrdə valyuta
devalvasiyalarının baş verməsi qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir edən əsas amillər olmuşdur.

Mənbə: Niderlandın İqtisadi Siyasət Təhlil Bürosu

Mövcud qlobal konyunktur beynəlxalq xarici investisiya (BXI) axınlarının
coğrafiyasını dəyişmişdir. Belə ki, qlobal BXİ daxilolmalarında İEÖ-nün payı 15% bəndi
artaraq 55% təşkil etmişdir ki, bu da İEOÖ-nün payından 11% bəndi çoxdur. İlkin
qiymətləndirmələrə əsasən qlobal BXİ axınları 36.5% artaraq maliyyə böhranından sonra
özünün ən yüksək həddinə (1.7 trilyon ABŞ dolları) çatmışdır. Lakin, BXİ axınları böhran
öncəsi səviyyə (2 trln. $) ilə müqayisədə aşağıdır. Hesabat ilində birbaşa xarici investisiya
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axınlarının İEÖ üzrə 89.9%, İEOÖ üzrə isə 5.3% artacağı gözlənilir. BXİ daxilolmalarının
həcmininə görə ilk 5 ölkədən 3-ü İEÖ qrupuna daxildir. ABŞ-a ötən il ərzində 384 mlrd.
ABŞ dolları həcmində BXİ daxil olmuşdur ki, bu dünyada ən yüksək göstərici hesab
olunur. ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin uçot dərəcəsini artırması, qlobal maliyyələşmə
şərtlərinin sərtləşməsi və geosiyasi gərginliklərin artması il ərzində BXİ axınlarının İEOÖdən İEÖ-ə yönəlməsində əsas amillər olmuşdur.

Mənbə:UNCTAD

2014-cü ildən başlayaraq dünya əmtəə qiymətlərində müşahidə edilən azalma
2015-ci ildə də davam etmişdir. 2015-ci il ərzində qlobal əmtəə qiymətləri 30.7%, ərzaq
qiymətləri indeksi isə 16.3% azalmışdır. Buğdanın qiyməti 29.7%, kənd təsərrüfatı
xammallarının qiymət indeksi isə 16.2% aşağı düşmüşdür. Qlobal əmtəə qiymətlərində baş
verən azalmanın səbəbləri kimi gözləniləndən aşağı qlobal iqtisadi aktivlik, tələbi
üstələyən qlobal təklif və ABŞ dollarının möhkəmlənməsi göstərilir.
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Mənbə: BVF

Neft bazarında ucuzlaşma il ərzində davam etmişdir. Hesabat ilinin sonuna Brent
markalı neftin qiyməti son onilliyin ən aşağı səviyyəsinə düşərək ilin əvvəli ilə müqayisədə
39.3% azalmışdır. 2015-ci ildə orta illik qiymət isə 2014-cü illə müqayisədə 47% az
olmuşdur.

Mənbə: BVF

İl ərzində İEOÖ-də iqtisadi fəallığın zəifləməsi, Neft İxrac Edən Ölkələr Birliyi
(OPEK) tərəfindən istehsal həcminin yüksək səviyyədə saxlanılması, ABŞ dollarının
möhkəmlənməsi və İrana qarşı olan sanksiyaların aradan götürülməsi neftin dünya
bazarında qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.
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Mənbə: BEA

Qlobal iqtisadiyyatda baş verən proseslər maliyyə indekslərinin dinamikasına da
təsir etmişdir. İl ərzində Nikkey və Şanxay indeksləri 9.1% və 9.4% yüksəldikləri halda
Dow Jones indeksi 2.2% azalmışdır. Avqust-oktyabr aylarında maliyyə indekslərində
yaşanmış kəskin azalmaların ardından investorların maliyyə bazarlarına olan inamları hələ
də tam bərpa edilməmişdir. Neftin qiymətinin aşağı düşməkdə davam etməsi maliyyə
bazarlarında olan qeyri-müəyyənlikləri və bu azalmanın iqtisadiyyatın başqa sahələrinə
təsir etmə riskini artırır. Eyni zamanda il ərzində bir çox İEOÖ-də yerli valyutaların
qiymətdən düşməsi və FES tərəfindən faiz dərəcələrinin artırılması investorları daha
mühafizəkar davranmağa və təhlükəsiz investisiyalara yönləndirmişdir.

Mənbə: Bloomberg
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2015-ci il ərzində dünya valyuta bazarlarında ABŞ dollarının digər valyutalara qarşı
möhkəmlənməsi davam etmişdir. İl ərzində ABŞ dolları Avroya nəzərən 11.1%, yapon
yeninə nəzərən 0.43%, rus rubluna nəzərən 22.4% və türk lirəsinə nəzərən 25.4%
möhkəmlənmişdir. ABŞ dollarının möhkəmlənməsinin başlıca amilləri kimi FES
tərəfindən həyata keçirilən pul siyasəti, ticarət tərəfdaşlarında qeyri-bərabər iqtisadi artım,
kapital axınlarının coğrafiyasının dəyişməsi və geosiyasi gərginliklər göstərilir.

Mənbə: Bloomberg

Mövcud prosesləri nəzərə alaraq BVF özünün son hesabatında 2016-cı il üzrə qlobal
artım proqnozunu əvvəlki hesabatla müqayisədə 0.2% bəndi azaltmışdır. Son proqnozlara
görə qlobal artım 3.4%, İEÖ-də 2.1%, İEOÖ-də isə 4.3% təşkil edəcəkdir.
II. 2015-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI
2.1. Məcmu tələb
2015-ci ildə də daxili tələb iqtisadi artımın formalaşmasında mühüm amil olmuşdur.
Son istehlak xərcləri. 2015-ci ildə son istehlak xərclərinin artım tempi ötən illə
müqayisədə azalmışdır. Son istehlak xərclərinin həcmi 30.1 mlrd. manat olmuşdur ki, bu
da ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 72.1%-ni təşkil edir. Hesabat ili ərzində hər bir istehlakçı

13

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

orta hesabla ayda 300 manatlıq və ya ötən illə müqayisədə 34.6 manat çox əmtəə almış və
pullu xidmətlərdən istifadə etmişdir.

Mənbə: DSK

İl ərzində istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə istehlak bazarında
satılmış əmtəə və xidmətlərin həcmi 9.7% artaraq 34.3 mlrd. manat təşkil etmişdir.
Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 10.9% artaraq 25.7 mlrd. manat təşkil
etmişdir.

Mənbə: DSK

Hesabat ilində istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin
50%-i qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının alınmasına sərf olunmuşdur.
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Cədvəl 1. 2015-ci ildə ticarət şəbəkələrində xərc istiqamətlərinin payı, %-lə
Xərc istiqaməti

Xüsusi çəki, %-lə
2014

2015

Qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları

50.1

50

Toxuculuq malları, geyim və ayaqqabılar

18.7

17.8

Elektrik malları və mebel

4.7

6

Kompyuterlər, telekom-ya avadanlıqları və digər məmulatlar

0.6

0.8

Əczaçılıq və tibbi mallar

1.4

1.2

Avtomobil yanacağı

7.1

6.7

Digər qeyri-ərzaq malları

17.4

17.5

Mənbə: DSK

Hesabat ilində hər bir istehlakçı fərdi istehlak məqsədi ilə pərakəndə ticarət
müəssisələrində qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üçün orta hesabla ayda 112.5
manat, qeyri-ərzaq malları üçün isə 112.4 manat istifadə etmişdir.
Qeyd edək ki, əsasən qeyri-ərzaq məhsullarının bir hissəsi elektron ticarət vasitəsilə
satılmışdır. 2015-ci ildə elektron ticarət şəbəkəsində istehlakçılara əvvəlki illə müqayisədə
1.9 dəfə çox istehlak malları satılmışdır.
2015-ci il ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi 14%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin
həcmi isə 5.1% artmışdır.
İstehlak tələbinin artımına ilk növbədə əhali gəlirlərinin artımı şərait yaratmışdır.
Belə ki, il ərzində əhalinin pul gəlirləri nominal olaraq 5.7%, real olaraq isə 1.7%
artmışdır. Adambaşına düşən pul gəlirləri nominal olaraq 4.5% artaraq ölkənin istehlak
bazarında qiymətlərin artımını 0,5 faiz bəndi üstələmişdir. Əhalinin sərəncamında qalan
gəlirlər 5.6% artaraq 37.9 mlrd. manat təşkil etmişdir.
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İl ərzində ölkədə orta aylıq əmək haqqı 5% artaraq 466.4 manat təşkil etmişdir. O
cümlədən, əmək haqqı dövlət bölməsində 0.5%, özəl bölmədə isə 8.1% artmışdır.

Mənbə: DSK

İl ərzində istehlak tələbini dəstəkləyən amillərdən biri də ev təsərrüfatlarına verilən
kreditlər olmuşdur. 2015-ci ilin sonuna ev təsərrüfatları üzrə kredit portfelinin həcmi 7.9
mlrd. manat olmuşdur.
İl ərzində əhali gəlirlərinin 6.6 mlrd. manatı (15.9%-i) yığıma sərf edilmişdir.
Dövlət xərcləri. 2015-ci ildə dövlət xərcləri daxili tələbin mühüm amillərindən biri
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən 2015-ci il
üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri 17.8 mlrd. manat olmuşdur.(mənbə:www.maliyye.gov.az)
İl ərzində dövlət büdcəsi xərclərinin 10.4 mlrd. manatı və ya 58,2 %-i cari xərclərə,
6.7 mlrd. manatı və ya 37,8 %-i əsaslı xərclərə, 0.7 mlrd. manatı və yaxud 4%-i dövlət
borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə yönəldilmişdir.
Dövlət büdcəsi xərclərinin 31,9%-i və ya 5.7 mlrd. manatı sosial təyinatlı xərclərin
(əməyin ödənişi fondu, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman və ərzaq xərcləri)
maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 3,4% çoxdur.
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2015-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 16 mlrd. manat təşkil etmişdir.
Dövr ərzində neft sektoruna 7.2 mlrd. manat, qeyri-neft sektoruna 8.8 mlrd. manat
həcmində investisiyalar yönəldilmişdir.
İnvestisiyaların həcmi sənayedə 7.8%, informasiya və rabitə sektorunda 2.2 dəfə,
daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar üzrə 29.2%, turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai
iaşədə 3.8 dəfə artmış, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 11.8%, ticarətdə 60.9%, tikinti
sektorunda 5.6% azalmışdır. Qeyri-neft sənayesinin inkişafı üçün ümumi qeyri-neft
investisiyalarının 7.7%-i istifadə edilmişdir.

Mənbə: DSK

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 56%-i daxili mənbələr, 44 %-i isə xarici mənbələr
hesabına formalaşmışdır.
Cədvəl 2. İnvestisiya mənbələri
2014

2015

Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri

9654

10615.5

Bank kreditləri

540.9

1299

Büdcə vəsaitləri

6452.2

3005

Büdcədənkənar fondların vəsaitləri

324.6

272.3

Əhalinin şəxsi vəsaiti

566.9

573

Sair vəsaitlər

77.2

192.2

Mənbə:DSK
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Hesabat ilində də əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin ümumi həcmində müəssisə
və təşkilatların vəsaitləri (66.5%) üstünlük təşkil etmişdir.

Qrafik 15. İnvestisiya mənbələri

Mənbə:DSK

2.2. Məcmu təklif və məşğulluq
Məcmu təklif. Ötən illərlə müqayisədə tempin azalmasına baxmayaraq 2015-ci ildə
ölkədə iqtisadi artım qorunmuşdur. 2015-ci ildə ÜDM real ifadədə 1.1% artmış və onun
həcmi nominal olaraq 54.4 mlrd. manata çatmışdır. İl ərzində yaradılan əlavə dəyərin
33.9%-i sənayedə, 12.1%-i tikintidə, 10%-i ticarətdə, 6.2%-i kənd təsərrüfatında və 37.8%i isə digər sahələrdə istehsal olunmuşdur.

Mənbə:DSK
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Qeyri-neft sektorunda 2015-ci il ərzində 37,7 milyard manatlıq əlavə dəyər
yaradılmış, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi ötən illə müqayisədə 8.3 f.b artaraq 69,3%-ə
yüksəlmişdir.
İl ərzində qeyri-neft sektorunun əksər sahələrində artım müşahidə edilmişdir. 2015ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə ən yüksək artım tempi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai
iaşə, informasiya və rabitə, habelə ticarət, kənd təsərrüfatı, meşə təsərüfatı və balıqçılıq
sahələrində qeydə alınmışdır.

Mənbə: DSK

Sahələr arasında ən yüksək artım tempi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə
sahələrində, habelə ticarətdə qeydə alınmışdır. Ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri
sektoru qeyri-neft iqtisadiyyatının artımına 1.5 faiz bəndi töhfə vermişdir.
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Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Ötən illərdə görülmüş işlər nəticəsində qeyri-neft sənayesində müsbət meyillər
hesabat ilində də davam etmişdir. Ümumilikdə, 2015-ci ildə qeyri-neft sənayesində
yaradılan əlavə dəyər 10% artmışdır. Qeyri-neft sənayesində ən yüksək artım tempi
poliqrafiya məhsullarının istehsalı, mebeldən başqa ağac emalı və ağacdan məmulatların
istehsalı, hazır metal məmulatların istehsalı, kimya və mebellərin istehsalı sahələrində
müşahidə olunmuşdur.
Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan qiymətləndirmələr və sorğuların nəticələrinə görə
ölkədə 2015-ci il ərzində qeyri-neft emal sənayesi üzrə İşgüzar Fəallıq İndeksi 2 müsbət
zonada qalmışdır. Qeyd edək ki, sorğu 70 min işçini əhatə edən 400-ə yaxın müəssisə üzrə
aparılır.
DSK-nın məlumatına görə 2015-ci ilin sonuna ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı
4915.3 min nəfər təşkil etmişdir ki, bunun da 95%-i iqtisadiyyatın və sosial bölmənin
müxtəlif sahələrində məşğul olanlardır.

2

Sənayedə İşgüzar Fəallıq İndeksi =(məhsul istehsalı – məhsul ehtiyatı + istehsal gözləntisi)/3
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Mənbə: DSK

2015-ci ildə muzdla çalışan işçilərin 1461.4 min nəfəri qeyri-neft sektorunda
çalışmışdır.
Hesabat ilində 78.6%-ə yaxını daimi olmaqla 115.9 min yeni iş yeri açılmışdır.
Daimi iş yerlərinin 77.7%-i fiziki şəxslər tərəfindən, 10.4%-i mövcud, 11.3%-i isə yeni
təsis edilmiş və fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilatlarda açılmışdır. Regionlarda
yaradılmış iş yerlərinin ümümi yaradılmış yeni iş yerlərində payı 66% təşkil etmişdir. Yeni
iş yerləri əsasən emal sənayesi, tikinti, ticarət və nəqliyyatda, habelə dövlət sektorunda
fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda açılmışdır.
2.3. İnflyasiya
2015-ci ildə əvvəlki illərlə müqayisədə bir qədər yüksəlsə də, ümumilikdə inflyasiya
məqbul səviyyədə qorunmuşdur.
Hesabat ilində orta illik inflyasiya 4% təşkil etmişdir ki, bu da son 10 ilin orta
göstəricisi ilə müqayisədə 3.5 faiz bəndi aşağıdır.
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Mənbə: DSK

Ərzaq məhsullarının qiymətləri orta illik 6.1%, qeyri-ərzaq məhsullarının 3.8%,
xidmətlərin isə 1.2% bahalaşmışdır.

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Göründüyü kimi hesabat ilində ərzaq qiymətlərinin orta illik inflyasiyanın
formalaşmasına töhfəsi digər komponentlər ilə müqayisədə yüksək olmuşdur. Ərzaq
qiymətlərində artım əsasən çörək məmulatları və yarmaların (10.7%), yağ və piylərin
(14.3%), meyvələrin (6.7%), kofe, çay və kakaonun (12.1%) qiymətlərinin bahalaşması
hesabına formalaşmışdır. Tərəvəz məhsulları isə əksinə ucuzlaşmışdır.
Qiymət dəyişmələrində baş verən dəyişkliklərin əhatəliyini əks etdirən diffuziya
indeksi hesabat ilində aylar üzrə dəyişkən olmuşdur.
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Mənbə: DSK, DSK-nın məlumatları əsasında AMB hesablamaları

Ümumilikdə, hesabat ilində 50 adda mal və xidmətlərin illik qiymətləri azalmış, 38-i
isə dəyişməz qalmışdır.
Tənzimlənən malların və dəyəri mövsümi volatilliyə malik olan məhsulların qiymət
dəyişməsindən təmizlənərək hesablanan orta illik baza inflyasiyası 4.6% təşkil etmişdir.

Mənbə: DSK

2015-ci ildə hökumət tərəfindən dərman vasitələrinin topdan və pərakəndə satış
qiymətlərinin tənzimlənməsi əczaçılıq məhsulları üzrə qiymətlərin azalmasına səbəb
olmuşdur. Tarif Şurasının son qərarına əsasən qiymətləri tənzimlənmiş dərman
vasitələrinin 21%-nin qiyməti 2 dəfədən çox, 9%-nin qiyməti 3 dəfədən çox aşağı
23
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salınmışdır. Ümumilikdə isə dərmanların 60%-nin qiymətləri endirilmiş, 40%-nin qiyməti
isə məzənnə dəyişikliyi ilə əlaqədar orta hesabla cəmi 30% artmışdır. Hesabat ilində 5050
dərman

vasitəsinin

qiymətlərinin

tənzimlənməsi

manatın

yeni

məzənnəsinə

uyğunlaşdırılması nəticəsində baş verə biləcək yüksək artımın qarşısını almışdır.
2015-ci ildə nominal effektiv məzənnə, inflyasiya gözləntiləri və ticarət
tərəfdaşlarında yüksək inflyasiya istehlak qiymətlərinə artırıcı, mövsümi amillər, pul bazası
və dünya ərzaq qiymətlərinin dəyişimi isə azaldıcı təsir göstərən amillər olmuşdur.
2015-ci ildə xarici ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə orta illik inflyasiya
Azərbaycandakı inflyasiyadan 4.3 faiz bəndi yüksək olmuş və 8.3% təşkil etmişdir. Son 3
il ərzində ölkə daxilində inflyasiya bir qayda olaraq, xarici ticarət tərəfdaşı ölkələrindən
aşağıdır.

Mənbə: DSK, mərkəzi bankların və statistika komitələrinin məlumatları əsasında AMB hesablamaları

2015-ci ildə neft qiymətlərinin ucuzlaşması mədənçıxarma sənayesi üzrə orta illik
qiymət indeksinin 34.5% azalmasını şərtləndirmişdir. Emal sənayesində isə istehsalçı
qiymətlərində azalma 8.1% təşkil etmişdir. Ümumilikdə, hesabat ilində sənaye məhsulları
istehsalçılarının orta illik qiymət indeksi 30.6% aşağı düşmüşdür.
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Mənbə: DSK

İl ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi (KİQİ) illik
orta hesabla 1.2% dəyişmişdir. Heyvandarlıq məhsulları üzrə 1%, bitkiçilik məhsulları üzrə
0.8%, balıq və balıq məhsulları üzrə isə 2.9% qiymət artımı baş vermişdir. 2015-ci ildə
kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymət dəyişməsinin cüzi olması ümumi qiymət sabitliyinin
qorunmasına müsbət təsir etmişdir.
2.4. Tədiyə balansı3
2015-ci ildə Azərbaycanın tədiyə balansı qlobal iqtisadiyyatda, o cümlədən tərəfdaş
ölkələrdə baş verən proseslərin təsiri altında formalaşmışdır. Dünya enerji resursları
bazarında ucuzlaşma ölkənin valyuta gəlirlərinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir.
İl ərzində xarici iqtisadi əməliyyatlarda 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.
3

2013-cü ildən başlayaraq tədiyə balansı Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yeni (6-cı nəşr) Təlimatının tələblərinə uyğun
formatda tərtib edilir. 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. Tədiyə balansının metodoloji tərtibatı ilə bağlı http://cbar.az/assets/1186/final_metod.pdf
səhifəsinə müraciət edilə bilər.
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Cədvəl 3. Tədiyə balansının əsas göstəriciləri
2014-cü il (Mln. $) 2015-ci il (Mln. $)
Cari əməliyyatlar və kapital hesabı
Xarici ticarət balansı

10423.6
18927.6

-266.4
5812.4

Xidmətlər balansı
İlkin gəlirlər balansı

-6089.6
-2581.7

-4228.8
-2027.8

-İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası
Təkrar gəlirlər balansı
Kapital hesabı

-2599.4
174.2
-6.9

-1781.6
221.7
-43.9

Maliyyə hesabı
Xalis maliyyə aktivləri
- xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar
- portfel investisiyaları
- digər investisiyalar

-3419.1
11692.2
2208.8
429.5
9053.9

-9025.2
13720.8
3259.7
380.3
10080.8

Xalis maliyyə öhdəlikləri
- Azərbaycana cəlb olunmuş birbaşa investisiyalar
- cəlb olunmuş investisiyaların repatriasiyası
- neft bonusu
- portfel investisiyaları

8273.1
8049.2
-3635.7
17.0
1750.9

4695.6
7483.1
-3437.4
2.0
772.6

2091.7

-124.7

-2810.3
4194.2

-2037.4
-11329.0

- digər investisiyalar
Balanslaşdırıcı maddələr
Tədiyə balansının ümumi saldosu (Ölkənin ehtiyat
aktivlərinin dəyişməsi)
Mənbə: AMB

Bu sektor üzrə ödənişlər isə əsasən mənfəətin və investisiyaların repatriasiyasını,
avadanlıqların və

xidmətlərin idxalını əks etdirir. 2015-ci ildə neft-qaz sektoru üzrə

yaranmış profisit 10.1 mlrd.$ olmuşdur.
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Mənbə: AMB

2015-ci ildə cari əməliyyatlar hesabında 222.5 mln. $ məbləğində kəsir (ÜDM-in
0.4%-i) yaranmışdır. Neft-qaz sektoru üzrə cari hesabın profisiti 6.5 mlrd. $ məbləğində
olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti qeyri-neft sektoru üzrə cari hesabın 6.8 mlrd. $
məbləğində kəsirinin 97%-ni örtmüşdür.

Mənbə: AMB
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Xarici ticarət dövriyyəsi 25.4 mlrd. $ təşkil etmiş və xarici ticarət balansı 5.8
mlrd. $ məbləğində müsbət saldo ilə nəticələnmişdir. İl ərzində ümumi ixracın həcmi idxalı
1.6 dəfə üstələmişdir.
İl ərzində Azərbaycanın dünyanın 172-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur.
Xarici ticarətin 10.5%-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 89.5%-i isə digər xarici dövlətlərin
payına düşmüşdür. Ölkənin Türkiyə, İtaliya, Rusiya, Birləşmiş Krallıq, Almaniya, ABŞ,
Fransa, Yaponiya, İsrail və Çin ilə daha intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur. (Ümumi
ticarətdə bu ölkələrin payı 67.1% təşkil etmişdir).
Hesabat ilində cəmi ixrac 15.6 mlrd. $ təşkil etmişdir. İxrac olunmuş malların
strukturunda neft-qaz məhsullarının payı 90.4% olmuşdur.
Xarici dövlətlərə 12.8 mlrd. $ dəyərində neft məhsulları ixrac olunmuş, ixrac
olunmuş neft məhsullarının 1.0 mlrd. $-ı neft emalı məhsullarının, 11.8 mlrd. $-ı isə xam
neftin ixracının payına düşür.
İxrac olunmuş xam neftin 11.1 mlrd. $-ı Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti (ABƏŞ) tərəfindən hasil olunmuş neftin ümumi dəyəridir. İxrac olunmuş ümumi
xam neftin 708.9 mln. $-ı isə digər müəssisələr tərəfindən xaricə göndərilmişdir ki, bunun
da 133.2 mln.$-ı Şahdəniz yatağından hasil edilmiş kondensatın, 575.7 mln. $-ı isə
SOCAR-ın payına düşür.
2015-ci ildə ölkənin qeyri neft-qaz ixracı ötən ilə nisbətən 8.2% azalaraq 1498 mln.
$ təşkil etmişdir. 2015-ci ilin yekunları üzrə qeyri neft-qaz sektorunun cəmi ixracının
strukturunda əmtəə ixracı 28%, xidmət ixracı isə 72% təşkil etmişdir.
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Cədvəl 4. İxracın strukturu
2014-cü il
Xüsusi
çəkisi,
100.0

Məbləğ,
mln.$
15586.1

Xüsusi
çəkisi,
100.0

27073.0

95.8

14474.8

92.9

26627.3

94.2

14087.8

90.4

445.7

1.6

387.0

2.5

2.Maşınqayırma məhsulları

269.6

1.0

290.1

1.9

3.İstehlak malları

885.0

3.1

804.1

5.1

32.0

0.1

17.1

0.1

İxrac - cəmi

Məbləğ,
mln.$
28259.6

2015-ci il

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

4.Digər mallar
Mənbə: AMB

Hesabat ilində cəmi idxal 9.8 mlrd. $ təşkil etmişdir. İstehlak mallarının idxalının
ümumi dəyəri isə 3850.8 mln. $ olmuşdur ki, bunun da 1151.9 mln. $-ı ərzaq məhsullarının
payına düşür.
Cədvəl 5. İdxalın strukturu
2014-cü il

2015-ci il

Məbləğ,

Xüsusi

Məbləğ,

Xüsusi

mln.$

çəkisi,

mln.$

9332.0

100.0

9773.6

çəkisi,
%-lə
100.0

4168.7

44.7

3850.8

39.4

- ərzaq məhsulları

1220.1

13.1

1151.9

11.8

- digərləri

2948.6

31.6

2698.9

27.6

1127.9

12.1

2208.0

22.6

1114.4

12.0

2202.8

22.5

13.5

0.1

5.2

0.1

4035.4

43.2

3714.8

38.0

İdxal-cəmi
cümlədən:
1.İstehlak malları

2.İnvestisiya yönümlü mallar
- beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları
- digərləri
3. Digər mallar
Mənbə: AMB
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İdxalın strukturunda investisiya qoyuluşları ilə bağlı gətirilmiş maşın-avadanlıqların
və malların xüsusi çəkisi 22.6% təşkil edərək 2208 mln. $ olmuşdur. Bunun 99.8%-ni
beynəlxalq neft-qaz kontraktları çərçivəsində istifadə olunmuş investisiyalar hesabına idxal
edilmiş mallar təşkil edir. Bundan başqa ölkəyə ümumi məbləği 3714.8 mln. $ olan
istehsal təyinatlı maşın-avadanlıq, kimya, qara və əlvan metal məhsulları və digər mallar
da gətirilmişdir.
2015-ci ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər
əsas yerlərdən birini tutmuş və bu xidmətlərin ümumi dövriyyəsi 13.1 mlrd. $ təşkil
etmişdir. Bunun 8.7 mlrd. $-ı qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 4.4
mlrd. $-ı isə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin rezidentlərinə göstərilən
xidmətlərdir.

Mənbə: AMB

Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 19.3%-i nəqliyyat xidmətləri üzrə aparılan
əməliyyatların payına düşür. Ümumi dəyəri 2527.9 mln. $ olan nəqliyyat xidmətlərinin
60.1%-i Azərbaycan rezidentlərinin xarici dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə
etmələri ilə əlaqədardır. Azərbaycanın rezidentlərinin qeyri-rezidentlərə göstərdikləri
nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri isə 1518.3 mln. $ təşkil etmişdir.
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Xidmətlər ixracında turizm daxilolmalarının payı artır. Hesabat ilində xarici ölkə
vətəndaşlarına turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyəri 2309.5 mlrd. $ məbləğində
qiymətləndirilmişdir. Bunun 24.1%-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycana işgüzar səfərləri ilə
bağlıdır. Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı
göstərilən xidmətlərin dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 13.5% azalaraq 2.6 mlrd. $ olmuşdur.
Bunun 71.3%-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 2015-ci ildə 20.9% azalaraq 5 mlrd. $ təşkil
etmişdir. Ümumiyyətlə, qarşılıqlı xidmətlərin ölkənin xarici dövlətlərlə əmtəə və xidmətlər
üzrə ümumi idxal-ixrac dövriyyəsində xüsusi çəkisi 34.1% təşkil etmişdir.
Hesabat dövründə ilkin gəlirlər üzrə daxilolmaların və ödənişlərin ümumi dövriyyəsi
4.5 mlrd. $-dan çox olmuşdur. Bunun 72.3 %-ni (3.3 mlrd. $) Azərbaycandan ödənişlər
təşkil edir. Bu məbləğin isə əsas hissəsini (2 mlrd. $) beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları
üzrə xarici investorların payına düşən gəlirlərin repatriasiyası (əsasən xam neft şəklində),
qeyri-rezidentlərə ödənilmiş əmək haqları (350.2 mln. $) və xarici kreditlərdən istifadəyə
görə ödənilən faizlər (501.7 mln. $) təşkil edir.
Təkrar gəlirlər üzrə xarici ölkələrlə aparılan əməliyyatların ümumi dəyəri 2.2 mlrd. $
məbləğində qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin 55%-ni ölkəyə daxilolmalar təşkil edir.
Təkrar gəlirlər üzrə ümumi daxilolmaların 96.4%-ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin
pul baratları, 2.2%-ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal mallarının dəyəri, 1.4%-ni isə digər
daxilolmalar təşkil edir. Bütövlükdə, təkrar gəlirlər üzrə əməliyyatların saldosu müsbət
221.7 mln. $ təşkil etmişdir.
İl ərzində ölkənin xalis maliyyə aktivləri 13.7 mlrd. $ təşkil etmişdir. Bu göstərici
əsasən xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar (3259.7 mln. $), portfel investisiyaları
(380.3 mln. $) və digər investisiyalar (10080.8 mln $) hesabına formalaşmışdır.
Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb olunmuş sərmayələrin ümumi
məbləği 7.5 mlrd. $ olmuşdur. Bu investisiyaların strukturunda neft-qaz sektorunun xüsusi
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çəkisi 88.5% 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 860.4 mln. $ olmuşdur.
Cədvəl 6. Xalis maliyyə aktivləri və öhdəlikləri
Aktivlər (Mln. $)
Birbaşa investisiyalar

Öhdəliklər (Mln. $)

3259.7

4045.7

- neft–qaz sektoru

1806.0

3227.5

- digər sektorlar

1453.7

818.2

Portfel investisiyaları

380.3

772.6

Digər investisiyalar

10080.8

-124.7

3699.6

118.0

146.8

1346.8

6234.4

-1589.5

- ticarət kreditləri və avanslar
- kreditlər və ssudalar
- depozitlər və nağd valyuta
Neft bonusu
CƏMİ

2.0
13720.8

4695.6

Mənbə: AMB

Hesabat ilində kreditlər və ssudalar üzrə xalis maliyyə aktivləri 146.8 mln. $, xalis
maliyyə öhdəlikləri isə 1346.8 mln. $ artmışdır. Xalis maliyyə öhdəlikləri birbaşa dövlət
və dövlət təminatlı kreditlər (489.5 mln. $) və digər müəssisələr və firmalar hesabına
(1350.5 mln. $) artmış, banklar hesabına isə (493.2 mln. $) azalmışdır.
Depozitlər və nağd valyuta üzrə xalis maliyyə aktivləri 6.2 mlrd. $ artmış, xalis
maliyyə öhdəlikləri isə 1.6 mlrd. $ azalmışdır.
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Xarici iqtisadi mühitin kəskin pisləşməsi şəraitində tədiyə balansında yaranmış kəsir
son illər ərzində ilk dəfə ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının azalmasına səbəb olmuşdur.
Hesabat ilində ölkənin ehtiyat aktivləri 11329 mln. $ məbləğində azalmışdır. Bununla belə
strateji valyuta ehtiyatları hələ də kifayətlilik üzrə beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş
normaları əhəmiyyətli üstələyir. 2015-ci ilin yekunları üzrə ölkənin strateji ehtiyatlarının
ÜDM-ə nisbəti 68.8%, idxala kifayətliyi isə 23 aydan çox olmuşdur.
III. PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏTİ, MONETAR ŞƏRAİT
3.1.

Məzənnə siyasəti və beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti

2015-ci il ərzində xarici valyuta təklifi kanallarının məhdudlaşması, tələbin isə
kəskin artması şəraitində Mərkəzi Bank idarə olunan üzən məzənnə rejiminə keçidi təmin
etmişdir.
2015-ci ildə valyuta bazarında xarici valyuta təklifinin əhəmiyyətli azalması, xarici
valyutaya tələbin isə kəskin artması müşahidə edilmişdir.
Xarici valyuta təklifinin azalması ilk növbədə neftin dünya qiymətinin aşağı düşməsi
və tərəfdaş ölkələrdə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı xarici valyuta gəlirlərinin aşağı
düşməsilə izah olunur. Xarici valyuta gəlirlərinin aşağı düşməsi şəraitində dövlət
xərclərinin əsas mənbəyi olan neft gəlirləri üzrə transfertlərin əhəmiyyətli azaldılması
müşahidə olunmuşdur.
Xarici valyutaya tələbin kəskin artması isə əsasən dollarlaşmanın yüksəlməsi ilə izah
olunur. Qlobal əmtəə bazarlarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi və əsas ticarət
tərəfdaşları olan ölkələrdə devalvasiya dalğaları ölkədə milli valyutanın ucuzlaşması
gözləntilərini gücləndirmiş və dollarlaşmanın yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.
Xarici valyutaya tələbin kəskin artması valyuta bazarının həm nağd, həm də qeyrinağd seqmentlərində özünü büruzə vermişdir.
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İl ərzində banklar tərəfindən əhaliyə ABŞ dolları ilə satılan xalis nağd xarici valyuta
ötən ilə nəzərən 47.4% artaraq 8.8 mlrd. $ təşkil etmişdir. 2015-ci ildə xalis satılan ABŞ
dollarının 50%-i, Avronun isə 29%-i ilin I rübündə satılmışdır.

Mənbə: AMB

Valyuta bazarına və manatın məzənnəsinə ciddi təzyiqlərin yaranmasını nəzərə
alaraq Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 21 fevral 2015-ci il tarixində ABŞ dollarının manata
qarşı məzənnəsinin 1.05 AZN səviyyəsində müəyyən edilməsi haqqında qərar vermişdir.
Eyni zamanda məzənnə siyasətinin ABŞ dolları və avronun daxil olduğu iki valyutalı səbət
mexanizmi əsasında həyata keçirilməsinə başlanmışdır.
Fevral devalvasiyası və yeni əməliyyat mexanizminə keçiddən sonra valyuta bazarı
və manatın məzənnəsi neftin 50-55 dollar qiymətinə adaptasiya olunmağa başlamışdı.
2015-ci ilin may-iyul aylarında Mərkəzi Bank müəyyən həcmdə valyuta alışları da həyata
keçirmişdi.
Lakin iyul ayının sonlarından etibarən neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi
valyuta bazarında təzyiqi yenidən artırmış, manatın məzənnəsinin dəyişməsi gözləntilərini
yüksəltmişdir. Eyni zamanda tərəfdaş ölkələrdə davam edən devalvasiyaların milli
iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə mənfi təsirləri güclənmişdir. 2014-cü ilin
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əvvəlindən etibarən bir sıra tərəfdaş ölkələrin milli valyutalarının dəyərsizləşməsi tempi
100%-i ötmüşdür.
Yaranmış şərait valyuta bazarının və manatın məzənnəsinin yeni neft qiymətlərinə
uyğunlaşmasını zəruri etmişdir. Bunu nəzərə alaraq 21 dekabr 2015-ci il tarixində Mərkəzi
Bankın İdarə Heyəti tərəfindən “üzən məzənnə” rejiminə keçilməsi barədə qərar qəbul
edilmişdir. Bu qərar manatın məzənnəsinin valyuta bazarındakı konyunktura uyğun yeni
səviyyədə formalaşmasını şərtləndirmişdir. Qeyd edək ki, yeni məzənnə rejiminə keçidlə
əməliyyat çərçivəsi olaraq ABŞ dolları və avronun daxil olduğu bivalyuta səbəti
mexanizminin tətbiqinə son qoyulmuşdur.
Yeni rejimin tətbiqindən sonra Mərkəzi Bankın valyuta bazarına müdaxilələri
əhəmiyyətli azalmışdır.

Mənbə: AMB

Ümumilikdə, 2015-ci ildə Mərkəzi Bankın xalis valyuta satışları 8.4 mlrd.$ təşkil
etmişdir.
2015-ci ilin sonuna Mərkəzi Bankın xarici valyuta ehtiyatlarının həcmi 5 mlrd. ABŞ
dolları təşkil etmişdir. Mərkəzi Bankın xarici valyuta ehtiyatları manatla geniş pul
kütləsinin (M2) 90.3%-nə (beynəlxalq normaya görə minimum 10-20%) bərabər olmuşdur.
2015-ci ilin sonunda Mərkəzi Bankın məzənnə siyasətinin əməliyyat çərçivəsi yeni
rejimə uyğunlaşdırılmışdır. Hazırda Mərkəzi Bankın valyuta satışları hərraclar vasitəsilə
həyata keçirilir. Mərkəzi Bankın əməliyyatları yalnız məzənnədəki kəskin tərəddüdlərin
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qarşısını almağa yönəldilmişdir. Banklararası əməliyyatlar üzrə orta çəkili məzənnə rəsmi
məzənnə kimi götürülür.
“Üzən məzənnə” rejiminin ən böyük üstünlüyü odur ki, o, qlobal şokların ölkə
iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin məzənnə vasitəsilə neytrallaşmağına imkan verir. Eyni
zamanda yeni rejim daxili maliyyə bazarının inkişafını təşviq edir, bir sıra yeni maliyyə
alətlərindən istifadəni dəstəkləyir. Üzən rejimə keçid məzənnənin tarazlı səviyyəsinə nail
olmağa imkan verir.
Məzənnə siyasətində və məzənnə rejimində baş verən dəyişikliklər şəraitində
hesabat ilində manat əksər ölkələrin valyutalarına nəzərən ucuzlaşmışdır.
2015-ci il ərzində manata qarşı ABŞ dolları 98.8%, Avro isə 79% bahalaşmışdır.

Mənbə: AMB

İkitərəfli

məzənnələrin

dəyişimi

çoxtərəfli

məzənnələrin

də

dinamikasını

şərtləndirmişdir. Qeyri-neft sektoru üzrə manatın nominal effektiv məzənnə indeksi 23.3%
aşağı düşmüşdür.
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Mənbə: AMB

Qeyri-neft sektoru üzrə qeyri-neft ticarət çəkili real effektiv məzənnə indeksi 23.5%
aşağı düşmüşdür. Qiymət fərqləri real effektiv məzənnəyə 0.2% azaldıcı təsir göstərmişdir.
Qeyd edək ki, real effektiv məzənnənin aşağı düşməsi qeyri-neft ixracının inkişafına
və idxalın əvəzlənməsinə müsbət təsir göstərən amildir.

3.2. Pul siyasəti
2015-ci ildə də pul siyasətinə dair qərarların qəbulu zamanı pul siyasətinin həyata
keçirilməsi şəraiti və qiymət sabitliyinə nail olma perspektivləri nəzərə alınmışdır.
İl ərzində pul siyasəti iqtisadi tsikldəki meyillər və pul təklifinin dinamikası, habelə
qiymət və maliyyə sabitliyi hədəfləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilmişdir.
İnflyasiyanın məqbul səviyyədə olduğunu nəzərə almaqla qeyri-neft sektorunda
iqtisadi

artıma

maliyyə

dəstəyini

gücləndirmək,

kredit

faizlərinin

enməsini

sürətləndirməklə investisiyaları stimullaşdırmaq, kiçik və orta biznesin maliyyələşməsinin
və əhalinin ipoteka kreditləşməsinin dəyərinin optimallaşmasına monetar zəmin yaratmaq
məqsədilə 13 iyul 2015-ci il tarixindən etibarən Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi 3.5%-dən
3%-ə endirilmişdir. Faiz dəhlizinin digər parametrlərində isə dəyişiklik edilməmişdir. Belə
ki, dəhlizin yuxarı həddi 5%, aşağı həddi isə 0.1% səviyyəsində saxlanılmışdır.
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Mənbə: AMB

Mərkəzi Bankın pul siyasəti qərarları bank sektorunda faiz dərəcələrinin dəyişiminə
təsir göstərən amillərdən biri olmuşdur. İl ərzində manatla ümumi kreditlər üzrə faiz
dərəcəsi 0.1 faiz bəndi, o cümlədən hüquqi şəxslərə kreditlər üzrə faiz dərəcələri 1.6 faiz
bəndi aşağı düşmüşdür. Əmanətlər üzrə isə faiz dərəcələri il ərzində 0.5 faiz bəndi
azalmışdır.

Mənbə: AMB
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Hesabat ilində pul kütləsinin həcminin və bank sistemində likvidlik səviyyəsinin
tənzimlənməsi məqsədilə məcburi ehtiyat normalarından da istifadə olunmuşdur. Pul
kütləsinin dəyişimindəki son meyilləri nəzərə alaraq, habelə faiz dərəcələrinin enməsinə
şərait yaratmaqla iqtisadi artıma dəstək vermək məqsədilə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
26 fevral tarixli qərarına əsasən bankların bütün depozitləri üzrə məcburi ehtiyat norması
2%-dən 0.5%-ə endirilmişdir.

Mənbə: AMB

3.3. Pul təklifi
2015-сi ildə manatla pul kütləsinin dinamikası əsasən valyuta bazarında baş verən
proseslərin təsiri altında formalaşmışdır.
Hesabat ilində manatla pul bazası 40.2% azalaraq ilin sonuna 6901.8 mln. manat
təşkil etmişdir.

Pul bazasının həcminə dollarlaşma və hökumət hesabları qalıqlarının

dəyişimi azaldıcı, digər amillər isə (Mərkəzi Bankın apardığı likvidlik əməliyyatları)
artırıcı təsir etmişdir.
Bank sisteminin pul yaratma qabiliyyətini ifadə edən pul multiplikatorunun
səviyyəsində azalma müşahidə olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, pul kütləsinin
azalma tempi pul bazasının azalma tempini üstələmişdir.
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Mənbə: AMB

İl ərzində manatla geniş pul kütləsi (M2) 50.6% azalaraq dövrün sonuna 8613.1 mln.
manat təşkil etmişdir. Geniş mənada manatla pul kütləsi əsasən nağd pul kütləsi hesabına
azalmışdır. Bununla belə 2015-ci il ərzində nağdlaşma göstəricisi (M0/M2) 2.78 faiz bəndi
azalmışdır.
Qrafik 37: Pul kütləsinin dəyişməsi, %-lə
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Mənbə: AMB
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Hesabat ili ərzində geniş pul kütləsi (M3) 1.2% azalaraq 21318.6 mln. manat
olmuşdur. M3 pul aqreqatının ÜDM-ə nisbəti 2014-cü ildə 36.5% olduğu halda 2015-ci
ildə bu rəqəm 39.2%-ə yüksəlmişdir.
Cədvəl 7: Pul aqreqatları, mln. manat
01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

M0

10459

10153

4776

M1

12737

12830

6897

M2

16435

17436

8613

M3

19289

21566

21319

Mənbə: AMB

2015-ci ildə M3 pul aqreqatının azalması əsasən xalis daxili aktivlərin azalması
hesabına baş vermişdir. Xalis xarici aktivlər isə yenidənqiymətləndirmə nəticəsində manat
ifadəsində artmış və pul kütləsinə artırıcı təsir etmişdir.

Mənbə: AMB

2015-ci ildə dollarlaşma səviyyəsi yüksəlmişdir. Xarici valyutada depozitlərin cəmi
əmanət və depozitlərdə xüsusi çəkisi ilin sonuna 76.8% təşkil etmişdir.
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Mənbə: AMB

Xarici valyutada əmanət və depozitlərin M3 pul kütləsində payı isə dövrün sonuna
59.6% təşkil etmişdir.
Xarici valyutada depozitlərin cəmi depozitlərdə payının artımı qismən xarici
valyutada depozitlərin manat ifadəsində dəyərinin artmasından qaynaqlanır.
3.4 Analitik baza və maliyyə maarifləndirilməsi
2015-ci ildə Mərkəzi Bankın mandat və funksiyalarına uyğun istiqamətlər üzrə
tədqiqatlar aparılmış, mövcud proqnozlaşdırma və modelləşdirmə aparatı daha da
təkmilləşdirilmişdir. Eyni zamanda statistikanın inkişafı və ictimai kommunikasiyanın
təkmilləşdirilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Hesabat ilində makroiqtisadi diaqnostikaya, qısa və orta müddətli proqnozlaşdırmaya
tələbat artmış, müxtəlif ssenarilər üzrə makroiqtisadi simulyasiyaların aktuallığı
yüksəlmişdir. Bu zərurəti nəzərə alaraq başlıca makro göstəricilər müntəzəm olaraq
alternativ qiymətləndirilmiş, alternativ aktivlik göstəriciləri əsasında makroiqtisadi
diaqnostika aparılmışdır. İl ərzində mövcud model arsenalından, xüsusən də maliyyə
proqramlaşmasından istifadə edilməklə qısa və orta müddətli dövr üzrə makroiqtisadi
göstəricilərin müxtəlif ssenarilərdə proqnozlaşdırılması təmin edilmişdir. O cümlədən
neftin qiymətinin, məzənnənin və büdcə xərclərinin müxtəlif səviyyələri ilə valyuta
bazarının, tədiyə balansının və real sektorun vəziyyəti qiymətləndirilmişdir.
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İl ərzində Mərkəzi Bankda analitik işin digər mühüm istiqaməti optimal məzənnə
rejiminin tapılması ilə əlaqədar olmuşdur. Bu məqsədlə valyuta bazarına təsir göstərən
amillərin təhlilinə, məzənnə rejimləri üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və yerli
spesifika nəzərə alınmaqla təkliflərin formalaşdırılmasına diqqət artırılmışdır. Əldə
olunmuş nəticələr rəhbərliyə təqdim olunmuş və siyasət qərarlarının qəbulunda nəzərə
alınmışdır.
Hesabat ilində empirik iqtisadi və maliyyə tədqiqatlarının ekonometrik bazasının
metodoloji əsasları təkmilləşdirilmiş və proqnozlaşdırma prosesində 30-dan çox modeldən
istifadə olunmuşdur. Qurulmuş modellər həm klassik, həm də bayez ekonometrik
yanaşmalarına əsaslanır. Yeni qurulan modellər ölkə iqtisadiyyatındakı struktur sınmalarını
nəzərə almağa və müxtəlif rejimlərin mövcudluğu şəraitində qiymətləndirmələr aparmağa
imkan verir.
Maliyyə sisteminin inkişafının tədqiqi istiqamətində qeyri-bank maliyyə institutlarının
bank sektorunun inkişafında rolu araşdırılmış, bank sektorunda depozitorların davranışı
modelləşdirilmişdir.
Maliyyə sabitliyi istiqamətində bank sektorunda rəqabətin maliyyə sabitliyinə təsiri
qiymətləndirilmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanması sisteminin
effektivliyinin qiymətləndirilməsi və artırılması yolları araşdırılmışdır. İqtisadi şoklara
qarşı maliyyə sisteminin dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə müntəzəm şəkildə
bank sisteminin makro-stress testləşdirilməsi, o cümlədən ödəniş sisteminin stress
testləşdirilməsi həyata keçirilmişdir.
Mikroiqtisadi məsələlərin tədqiqi istiqamətində məzənnə siyasətinin real sektora
təsirini qiymətləndirmək məqsədilə məzənnə dəyişkənliyinin şirkətlərin ixracatına təsiri
öyrənilmişdir.
Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan real sektorun monitorinqində iştirak edən müəssisə
və təşkilatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 2015-ci ildə də davam etdirilmişdir.
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Müşahidəyə cəlb edilmiş müəssisələrin sayı 400-ə çatmış, bu müəssisələrdə məşğul olan
əhalinin sayı 70 min nəfəri ötmüş, bu əsasda iqtisadi fəallıq indeksinin müntəzəm
hesablanması təmin edilmişdir. Eyni zamanda 4250 ev təsərrüfatı arasında sorğuların
aparılması

təmin

edilmiş,

bu

əsasda

istehlakçı

etimadı

indeksi

mütəmadi

qiymətləndirilmişdir.
2015-ci ildə

maliyyə maarifləndirilməsi çərçivəsində “Maliyyə savadlığı portalı”

istifadəyə verilmiş, təqribən 10 min nəfəri əhatə edən müxtəlif hədəf qruplarına yönəlmiş
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ümumtəhsil məktəbləri əsas hədəf qrupu kimi çıxış etmişdir.
“Qlobal pul həftəsi” çərçivəsində 5 məktəbə səfərlər edilmiş, müxtəlif adda respublika
müsabiqələri keçirilmişdir. Müəllimlərin və KİV nümayəndələrinin maarifləndirilməsi
davam etdirilmiş, maliyyə savadlılığına dair xüsusi təlimlər təşkil olunmuşdur. Bunlarla
yanaşı ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüfuzlu “Makroiqtisadiyyat”
kitabı 1000 nüsxədə çap edilmişdir. Kitabların təhsil və tədqiqat müəssisələri, iri dövlət və
özəl qurumlar, həmçinin ölkənin elm ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında pulsuz
paylanması işi davam etdirilir. Bilik mübadiləsi tədbirləri çərçivəsində kommersiya
banklarının əməkdaşlarına və tələbələrə 5 müxtəlif seminar təşkil edilmişdir.
IV. MALİYYƏ BAZARLARI
4.1. Valyuta bazarı
2015-ci ildə Mərkəzi Bankın valyuta bazarında əməliyyatları tətbiq olunan valyuta
rejiminin dəstəklənməsi çərçivəsində həyata keçirilmişdir.
Hesabat ilində valyutaya tələbin artması ilə əlaqədar olaraq, daxili valyuta bazarının
həcmi ötən il ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə (61% və ya 24,2 mlrd. ABŞ dolları)
artaraq, 63,6 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
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Mənbə: AMB

Valyuta bazarında əməliyyatların 28%-i banklararası valyuta əqdlərinin (17,6 mlrd.
ABŞ dolları), 72%-i bankdaxili valyuta əqdlərinin (46 mlrd. ABŞ dolları) payına düşür.
Artım valyuta bazarının hər iki seqmentində müşahidə edilmişdir. Belə ki,
banklararası valyuta bazarının həcmi 2 dəfə (9 mlrd. ABŞ dolları), bankdaxili valyuta
bazarının həcmi isə 1,5 dəfə (15 mlrd. ABŞ dolları) artmışdır.

Mənbə: AMB

Hesabat ilində banklararası valyuta bazarında aparılmış əməliyyatların 92%-dən çoxu
(əvvəlki dövrdə 72%) Blumberq ticarət platformasında qeydə alınmışdır. Blumberq
iştirakçısı olan yerli kommersiya banklarının sayı hesabat ilində artaraq, 32-yə çatmışdır.
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Mənbə: AMB

Əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat ilində də valyuta bazarında ABŞ dolları ilə
bağlanmış banklararası əqdlərin payı ötən illərdə olduğu kimi üstünlük (88%) təşkil
etmişdir.
Valyuta rejiminin dəstəklənməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən hesabat ili
ərzində valyuta bazarına satış istiqamətdə 8,4 mlrd. ABŞ dolları həcmində xalis illik
müdaxilə həyata keçirilmişdir.

Mənbə: AMB
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4.2. Pul resursları bazarı
Hesabat ilində pul bazarı valyuta bazarında gedən proseslərdən əhəmiyyətli
təsirlənmişdir. Pul bazarının infrastrukturunda mühüm dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur.
Banklararası pul bazarı. Hesabat ilində mütəşəkkil banklararası pul bazarlarında
bağlanmış əqdlərin həcmi 3 dəfəyə yaxın artaraq, 170 mln. manat (39 əqd) təşkil etmişdir.
Mütəşəkkil

banklararası

pul

bazarı

əməliyyatlarının

hamısı

Blumberg

ticarət

platformasında bağlanmışdır 4.

Mənbə: AMB

Pul bazarı əqdlərinin 54%-i (92,4 mln. manat ekvivalentində) xarici valyutada, 46%i (77,3 mln. manat) milli valyutada bağlanmışdır.

4

2015-ci ilin yanvar ayından etibarən Bakı Banklararası Valyuta Birjasının (BBVB) ticarət əməliyyatlarını dayandırması ilə
əlaqədar olaraq, BBVB-nin MBKB seqmenti ləğv olunmuşdur.
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Mənbə: AMB

Əqdlər 1-450 gün müddətinə olan pul bazarı alətləri üzrə bağlanmışdır. Manat üzrə
bağlanmış əqdlər üzrə orta müddət 120 gün, xarici valyuta üzrə bağlanmış əqdlər üzrə orta
müddət 300 gün

təşkil etmişdir.

Qiymətli kağızlar bazarı. Qiymətli kağızlar bazarında bağlanmış əqdlərin həcmi
ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə azalaraq, 4,3 mlrd. manat təşkil etmişdir. Dövlət
qiymətli kağızlar bazarında 5 ilkin yerləşdirmə ümumiyyətlə olmamış, təkrar bazarda
bağlanmış əqdlərin həcmi isə cəmi 0,05 mlrd. manat olmuşdur.
Nəticədə dövlət qiymətli kağızları ilə bağlanmış əqdlərin payı ümumi qiymətli
kağızlar bazarının cəmi 1%-ni (2014-cü ildə bu rəqəm 47%) təşkil etmişdir.

5

Dövlət qiymətli kağızlarının tərkibinə dövlət istiqrazları və Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları daxildir.
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Mənbə: BFB

Hesabat ilinin sonuna dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızlarının həcmi ilin əvvəli
ilə müqayisədə (227,3 mln. manat) 46% azalaraq, 122,7 mln. manat təşkil etmişdir.
Dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızlarının hamısı dövlət istiqrazlarının payına
düşmuşdür.

Mənbə: BFB
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Belə ki, Mərkəzi Bank tərəfindən hesabat ilində 420 mln. manat məbləğində
qısamüddətli notlar emissiya olunsa da, bank sistemində likvidlik mövqeyinin dəyişməsilə
əlaqədar yerləşdirmə baş verməmişdir. Nəticədə il ərzində dövriyyədə olan notların həcmi
sıfırlaşmışdır.

Mənbə: AMB

Pul bazarında Mərkəzi Bankın çərçivə alətləri 6 üzrə əməliyyatlarının həcmi 31,8
mln. manat təşkil etmişdir. Əməliyyatların hamısı əks-repo əməliyyatlarının payına
düşmüşdür. Çərçivə əməliyyatları üzrə faiz dərəcəsi 1 günlük repo əməliyyatı üzrə 0,1%, 1
günlük əks-repo əməliyyatı üzrə isə 5%7 səviyyəsində müəyyən olunmuşdur.
Dövriyyədə olan dövlət istiqrazlarının həcmi hesabat ili ərzində 105 mln. manat və
ya 39% azalaraq, ilin sonuna 122,7 mln. manat təşkil etmişdir. Bir illik dövlət istiqrazları
üzrə orta gəlirlilik 3,25% təşkil etmişdir.

6
7

Kommersiya banklarının təşəbbüsü ilə aparılan 1 günlük repo və əks-repo əməliyyatları
30.07.2014-cü il tarixindən etibarən
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Mənbə: BFB

Hesabat ilində Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən 50 mln. manat həcmində 10
illik təminatsız istiqrazlar üzrə 9-cu emissiya prospekti qeydiyyata alınmış və təşkil edilmiş
11 hərrac vasitəsilə istiqrazlar tam həcmdə yerləşdirilmişdir. Hesabat ilinin sonunda
dövriyyədə olan istiqrazların həcmi 390 mln. manat təşkil etmişdir.

Mənbə: AİF
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İpoteka istiqrazları ilə təkrar bazarda 1,5 mlrd. manat həcmində 188 əqd
bağlanmışdır və bu korporativ qiymətli kağızlar bazarının 36%-ni təşkil etmişdir.
V. VALYUTA EHTİYATLARININ İDARƏ OLUNMASI
2015-cü ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları qlobal bazarlarda əmtəə
qiymətlərinin kəskin düşməsi, Avrozonada iqtisadiyyatın əlavə stimullaşdırılması tədbirləri
və ABŞ-da yumşaq pul siyasətindən imtina gözləntiləri ilə səciyyələnən aşağı gəlirlilik və
yüksək volatillik şəraitində idarə olunmuşdur.
Maliyyə bazarlarında davam edən qeyri-məyyənlik və daxili valyuta bazarında ABŞ
dollarına tələbatın kəskin artması şəraitində, valyuta rejiminin dəstəklənməsi məqsədilə
Mərkəzi Bankın ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə siyasətinin əsas prioriteti likvidlik və
təhlükəsizlik olmuşdur.
Hesabat

ilində

Mərkəzi

Bankın

valyuta

ehtiyatları

əməliyyat

investisiya

strategiyasına müvafiq olaraq 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 4 mlrd. ABŞ dolları
həcmində və 100%-i xarici ticarətin və ölkənin xarici öhdəliklərinin dominant valyutası
olan ABŞ dollarında saxlanılmışdır. Ehtiyatların mütləq dəyərinin qorunub saxlanılması
məqsədilə idarə edilən investisiya tranşının Yapon Yeni çıxarılmaqla modifikasiya
olunmuş SDR səbətini təşkil edən valyutalarda (51% ABŞ dolları, 36% Avro və 13%
İngiltərə funt sterlinqində) saxlanılması təmin olunmuşdur.
Valyuta ehtiyatlarının valyuta və coğrafi diversifikasiyasının genişləndirilməsi
çərçivəsində Asiya investisiya portfeli üzrə qaydalar hazırlanmış və seçilmiş xarici
menecerlərlə investisiya sazişləri razılaşdırılmışdır. Həmçinin, Çin banklararası istiqraz
bazarına investisiya qoyulması ilə bağlı Çin Xalq Bankı ilə İnvestisiya sazişi imzalanmış
və müvafiq bank hesabları açılmışdır.
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Bundan əlavə, Mərkəzi Bank 2015-cü ildə də valyuta ehtiyatlarının idarə
edilməsində xarici menecerlərlə əməkdaşlığı davam etdirmişdir.
Mərkəzi Bankın valyuta satışları nəticəsində hesabat ilinin sonuna Mərkəzi Bankın
sərəncamında olan valyuta ehtiyatlarının həcmi 63,54% azalaraq 5 016,7 mln. ABŞ
dollarına çatmışdır. Valyuta aktivlərinin idarə edilməsinin gəlirliliyi 0,76% təşkil etmişdir.
VI. BANК SİSTEMİ VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ
6.1. Bank sisteminin institusional inkişafı
2015-ci ildə Azərbaycan bank sisteminin dinamikası və dayanıqlığına xarici şoklar
və manatın məzənnəsində baş verən dəyişikliklər əhəmiyyətli təsir etmişdir.
1 yanvar 2016-cı il tarixinə ölkədə 43 bank və məhdud bank xidmətlərini göstərən
157 digər maliyyə institutu (kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və digər bu
növ maliyyə təsisatları) fəaliyyət göstərmişdir (Cədvəl 1).
Fəaliyyət göstərən bankların əksəriyəti (41 bank) özəl bankdır (o cümlədən 21 xarici
kapitallı bank).
2015-ci ilin sonuna ölkədə 750 bank filialı və 164 bank şöbəsi fəaliyyət göstərmişdir
ki, bunların da 458-i (50.4 %-i) regionlarda xidmət göstərirdi.
Banklarla yanaşı 157 bank olmayan kredit təşkilatı və “Azərpoçt” MMC-nin 63
filialı və 1104 şöbəsi ötən il əhaliyə məhdud bank xidmətlərini göstərmişdir.
Cədvəl 8. Bank sisteminin institusional strukturu (01.01.2016-cı il tarixinə)
Bankların sayı, o cümlədən:

43

dövlət bankları

2

xarici kapitallı bankların sayı, o cümlədən:

21

nizamnamə kapitalının 50%-dən çoxunu təşkil edən
Bank olmayan kredit təşkilatlarının sayı, o cümlədən:

8
157
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109

47

228
1
12

Mənbə: AMB

Beləliklə, ölkə ərazisinin hər 1000 kvadrat kilometrinə 12.8 , hər 100.000 nəfər
yetkinlik yaşına çatmış insana isə 11.6 bank və qeyri-bank kredit təşkilatları maliyyə
xidmətləri göstərir (“Azərpoçt” MMC-ni nəzərə almaqla müvafiq olaraq 26.3 və 23.7)
Hesabat ilində aktivlərin həcminə görə ilk 5 bankın aktivlərinin sistem üzrə cəmi
aktivlərdə payı 2014-cü illə müqayisədə 3 f.b. artaraq 58% olmuşdur. Kapitalın həcminə
görə ilk 5 bankın sistem üzrə məcmu kapitalda payı 46% olmuşdur. Bununla belə,
təmərküzləşmənin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan
HHİ Azərbaycan bank sistemində təmərküzləşmənin aşağı səviyyədə olmasını göstərir
(Qrafik 1). Belə ki, 2015-ci ilin yekunlarına əsasən aktiv, kredit və əmanətlərdə payına
görə HHİ müvafiq olaraq 1613, 1263 və 1576 olmuşdur8.

8

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə departamentinin təcrübəsinə əsasən bazarlar 3 hissəyə
ayrılır: aşağı səviyyədə təmərküzləşmiş (HHİ<1500), orta səviyyədə təmərküzləşmiş (1500<HHİ<2500)
və yüksək səviyyədə təmərküzləşmiş bazarlar (2500<HHİ). HHİ - nin dəyəri 0-10000 arasında dəyişə
bilər.

54

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

Mənbə: AMB

Əhali və korporativ sistemin bank xidmətləri ilə əhatəsi genişlənir. 1 yanvar 2016-cı
il tarixinə banklar 5,716 mln. müştəriyə xidmət göstərmişdir ki, bu da 2014-cü illə
müqayisədə 11,1% çoxdur. Müştərilərin 98,1%-i (5,607 mln.) fiziki şəxslərdir, bu da
yetkinlik yaşına çatmış insanların 83%-ni təşkil edir.

Mənbə: AMB

2015-ci ildə qeyri-neft ÜDM-ə nisbətdə bank aktivləri 101% təşkil etmişdir (2014cü ildə 76%). İqtisadiyyata (fiziki şəxslər və qeyri-maliyyə hüquqi şəxslər) verilmiş
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kreditlərin qeyri-neft ÜDM-ə nisbəti 62% olmuşdur. Bank sisteminin kapitalının qeyri-neft
ÜDM-ə nisbəti 2015-ci ildə 10% təşkil etmişdir (2014-cü ildə 13%) (Qrafik 2).
6.2. Bank sisteminin resurs bazası
2015-ci ildə bankların resurs bazasının dinamikası və strukturuna dəyişkən xarici və
daxili konyunktur, əmanətçilərin davranışında yeni meyillər təsir etmişdir.
2015-ci ildə bankların resurs bazası əsasən müştərilərdən (fiziki şəxslər və qeyrimaliyyə hüquqi şəxslər) cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına artmışdır. Əhalinin əmanətləri
31.8% artaraq 9474 mln. manata çatmış, onların bankların resurs bazasında xüsusi çəkisi
isə 27% təşkil etmişdir. Fiziki şəxslərdən cəlb edilmiş müddətli əmanətlərin 45%-i (3544,9
mln. man) uzunmüddətli əmanətlər olmuşdur. Əmanətlərin 13%-i qeyri-rezident fiziki
şəxslərə məxsusdur (müqayisə üçün 2014-cü ilin sonuna 9.9%) (Qrafik 3).

Qrafik 53. Bank sisteminin resurs bazasının strukturu

Mənbə: AMB

Qeyri-maliyyə hüquqi şəxslərin depozitlərinin bank resurslarında payı il ərzində 6
f.b. artaraq 22% çatmış, həcmi isə ilin sonuna 7 630 mln. manat təşkil etmişdir.
Müştərilər tərəfindən banklarda olan manat yığımlarının xarici valyutaya, əsasən
ABŞ dollarına, konvertasiyası nəticəsində ilin sonuna xarici valyutada olan vəsaitlərin
cəmi əhali və qeyri-maliyyə korporativ sektordan cəlb edilmiş vəsaitlərdə payı 82%-ə
56

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

çatmışdır. Cəlb edilmiş vəsaitlərin 66%-i (15482 mln. man) müddətli əmanət və
depozitlərdən ibarət olmuşdur (Qrafik 4).

Mənbə: AMB

Mərkəzi Bankdan cəlb edilmiş vəsaitlərin bankların öhdəliklərində payı 7% (2364
mln. man.) olmuşdur. Digər rezident maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlərin həcmi
il ərzində 23% artaraq bank öhdəliklərinin 8%-ni təşkil etmişdir.
Qeyri-rezident banklardan və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından cəlb edilmiş
vəsaitlərin həcmi hesabat ilinin sonuna 6977 mln. manat olmuşdur. Xaricdən cəlb olunmuş
vəsaitlər cəmi aktivlərin 20%-ni təşkil etmişdir (Qrafik 5).
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Mənbə: AMB

Ümumilikdə, il ərzində bank sisteminin öhdəlikləri9 48.8% artaraq 01.01.2016-cı il
tarixinə 31.2 mlrd. manat təşkil etmişdir.
6.3. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu
Bank sektorunun aktivləri hesabat ilində də öhdəliklərin strukturunun dəyişimi, eləcə
də valyuta bazarında və iqtisadiyyatın real sektorunda gedən proseslərdən asılı olaraq
formalaşmışdır.
2015-ci ildə bank sisteminin aktivləri 9723,7 mln. manat və ya 39% artaraq
01.01.2016-cı il tarixinə 34 906 mln. manata çatmışdır.
Yüksək likvid aktivlərin (nağd vəsait və Mərkəzi Banka qarşı tələblər) həcmi il
ərzində iki dəfədən çox artmış, bank aktvlərində payı isə 14%-ə çatmışdır (Qrafik 6).
Bank kreditləri 3134,6 mln. manat və ya 17,4% artaraq 21152 mln. manat olmuşdur .
İlin sonuna kreditlərin aktivlərdə payı 61% olmuşdur (müqayisə üçün 2014-cü ildə 68%).

9

Bank sisteminin öhdəlikləri - aktivlər və kapital arasında fərq.
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Qrafik 56. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu

Mənbə: AMB

Uzunmüddətli kreditlərin həcmi 12,4% artaraq ilin sonuna 16417 mln. manat təşkil
etmişdir. 2015-ci ilin sonuna kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli kreditlərin
xüsusi çəkisi 76% olmuşdur. İlin sonuna kredit portfelində manatla kreditlərin xüsusi
çəkisi 51% təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB

Kredit portfelinin 74%-ni biznes subyektlərinə verilmiş kreditlər təşkil etmişdir. Ev
təsərrüfatlarına verilmiş kreditlər 8,4% artaraq ilin sonuna 8383,6 mln. manat olmuşdur ki,
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bu da kredit portfelinin 38,6%-nə bərabərdir. Daşınmaz əmlakın tikintisi və alınması (o
cümlədən ipoteka kreditləri daxil olmaqla) üçün verilmiş kreditlər 26,5% artaraq 1542,4
mln. manata çatmışdır ki, bu da ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin 18.4%-ni təşkil edir
(müqayisə üçün 2014-cü ilin sonuna bu növ kreditlərin payı ev təsərrüfatlarına verilmiş
kreditlərin 15,8%-i olmuşdur). Bankların məcmu kredit portfelində bu növ kreditlərin
xüsusi çəkisi 01.01.2016-cı il tarixinə 7.1% olmuşdur (01.01.2015-ci il tarixinə 6.6%).
Cədvəl 9. Kreditlərin sahəvi strukturu
31.12.2014

2014

31.12.2015

pay

2015

Dəyişim

pay

Faizlə
dəy.

mln.man

%-lə

mln. man.

%-lə

mln. man.

%-lə

Ticarət və xidmət

2680.7

14.5

3158.0

14.5

477.3

17.8

Ev təsərrüfətlarına

7731.8

41.7

8383.6

38.6

651.8

8.4

Kənd təsərrüfatı və emal

847.3

4.6

508.1

2.3

-339.2

-40.0

İnşaat və əmlak

2555.1

13.8

3050.7

14.0

495.7

19.4

Sənaye və istehsal

2027.8

10.9

1948.3

9.0

-79.5

-3.9

Nəqliyyat və rabitə

736.0

4.0

1465.6

6.7

729.5

99.1

Digər

1963.8

10.6

3203.6

14.8

1239.8

63.1

Mənbə: AMB

01.01.2016-cı il tarixinə qiymətli kağızlara investisiyaların həcmi 3285,6 mln.
manata çatmışdır. Bu ötən illə müqayisədə 63% və ya 1271,8 mln. manat çoxdur. Qiymətli
kağızlara investisiyaların xüsusi çəkisi orta aktivlərin 9,4%-ni təşkil etmişdir.
6.4. Bank sisteminin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri və kapitalı
2015-ci ildə bankların mənfəətinə əsasən aktivlər üzrə yaradılmış ehtiyatların
həcminin artması və manatın məzənnəsinin dəyişməsi kimi amillər təsir etmişdir.
Nəticədə bank sistemi 2015-ci ili zərərlə (-345 mln. man.) bitirmişdir (Qrafik 8).
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Mənbə: AMB

Xalis faiz mənfəəti 12,5% artaraq 1426 mln. manata yüksəlmişdir. Ümumilikdə faiz
gəlirləri isə ötən illə müqayisədə 14% artmış və 2525 mln. manata çatmışdır. 2015-cü ildə
bütün faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi 88% olmuşdur. Faiz xərcləri ötən illə
müqayisədə 16% artmış və 1147 mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin orta aktivlərə
nisbəti 4% təşkil etmişdir.
İl ərzində bankların xalis qeyri-faiz zərəri 2014-cü illə müqayisədə 77% artaraq 764
mln. manat olmuşdur. Müştərilərə göstərilən xidmətlər və digər əməliyyatlardan əldə
olunan qeyri-faiz gəlirləri 2015-ci il ərzində 238 mln. manat olmuşdur ki, bu da ötən illə
müqayisədə 52% azdır. Bununla belə, qeyri-faiz xərcləri 7% artaraq ilin sonuna 1002 mln.
manata çatmışdır.
2015-ci ildə bankların məcmu kapitalı 3598 mln. manat olmuşdur. I dərəcəli
kapitalın həcmi 3161 mln. manat, onun məcmu kapitalda xüsusi çəkisi 87,8% təşkil
etmişdir.
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Cədvəl 10. Bank sisteminin məcmu kapitalının strukturu və dinamikası (mln. man)
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

2716.9

3515.1

3,161

33%

29%

-10%

2587.7

3341

3,236

Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait

21.8

21.8

22

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət

229

376

(274)

I dərəcəli kapitaldan tutulmalar

-58.8

92

103

II dərəcəli kapital

872.9

1018.9

814

Cari ilin mənfəəti

287.3

386.1

102

Ümumi ehtiyatlar

234.3

247.9

251

Kapitalın digər vəsaitləri

351.2

384.8

491

Məcmu kapitaldan tutulmalar

-104.4

172.5

273

Tutulmalardan sonra məcmu kapital

3426.5

4269.1

3,598

33%

25%

-16%

I dərəcəli kapital
İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə %-lə
Nizamnamə kapitalı

İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə %-lə
Mənbə: AMB

01.01.2016-cı il tarixinə bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı 14.8%, I
dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı isə 12.9% təşkil etmişdir. Qeyd edilən bütün
göstəricilər üzrə kapital adekvatlığı göstəriciləri Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi minimal
normalar və beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş minimal səviyyədən yüksək olmuşdur.
VII. MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KREDİT REYESTRİ
2015-ci ildə də Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) tərəfindən ölkənin bank
sektorunda kredit öhdəliyi olan fiziki və hüquqi şəxslərin kredit məlumatlarının toplanması
həyata keçirilmiş, real vaxt rejimində kredit məlumatlarının mübadiləsi təmin edilmişdir.
MKR-in əhatə dairəsinin genişləndirilməsi prosesi 2015-ci il ərzində də davam
etdirilmiş, əlavə olaraq yeni lisenziya alımış 2 bank və 1 bank olmayan kredit təşkilatının
(BOKT) reyestrə qoşulması təmin edilmişdir. Hesabat ilinin sonuna reyestrin şəbəkəsi 43
bank, 46 BOKT, 700-dək filial və 1500-dən artıq istifadəçi nöqtəsindən ibarət olmuşdur.
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Mərkəzi Bankın prudensial nəzarət və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi üçün
kredit məlumatlarından düzgün istifadə edilməsi məqsədilə Elektron Statistika və Analitik
Hesabatlılıq Sistemi (ESAHS) ilə interfeysin qurulması prosesi başa çatdırılmışdır.
Hesabat ili ərzində MKR və onun istifadəçiləri arasında məlumatların daha sürətli
axınına imkan verən sorğuların “Veb xidmət” üzərindən ötürülməsi texnologiyası tətbiq
edilmişdir.
İl ərzində vergi ödəyicilərinin identifikasiya məlumatlarının MKR-də daha dəqiq
eyniləşdirilməsi

məqsədilə

Azərbaycan

Respublikası

Vergilər

Nazirliyinin

Avtomatlaşdırılmış Vergilər İnformasiya Sistemi (AVİS) ilə interfeys qurulmuşdur.
Göstərilənlərlə

yanaşı,

ünvanlı

dövlət

sosial

yardımının

təyinatının

avtomatlaşdırılması ilə bağlı ölkə başçısının müvafiq fərmanının icrası məqsədilə MKR
sistemi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş informasiya
sistemi, o cümlədən “Elektron hökumət” portalı arasında şəbəkə əlaqəsi yaradılmış,
məlumat mübadiləsi test rejimində uğurla sınaqdan keçirilmşdir.

Mənbə: AMB

2015-ci il ərzində reyestrdən 43 bank və 41 BOKT istifadə etmişdir. İlin sonuna
MKR-də haqqında məlumat toplanan şəxslərin sayı 2,545,724-ə, kredit məlumatlarının
sayı 10,743,679-a, zaminlərin sayı isə 1,216,029-a çatmışdır.
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Mənbə: AMB

Hesabat ili ərzində MKR-də 3,049,518 sorğu həyata keçirilmişdir ki, bu da ötən ilki
göstərici ilə müqayisədə (2014 – 3,243,077) 6% azdır. Öz kredit hesabatını əldə etmək
məqsədilə 188,400 şəxs (2014 – 77,558) MKR-ə müraciət etmişdir.
VIII. ÖDƏNİŞ SİSTEMLƏRİ
8.1. Ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı fəaliyyətinin təmin edilməsi
2015-ci ildə ödəniş sistemlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, kənar amillərdən
asılılığın azaldılması ilə fasiləsiz və etibarlı istismarının təmin edilməsi, habelə elektron
ödəniş xidmətlərinin infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi Mərkəzi Bankın mühüm fəaliyyət
istiqamətlərindən biri olmuşdur.
Real Vaxt Rejimində Banklararası Hesablaşmalar Sistemində (AZIPS) 2015-ci ildə
ümumi həcmi 121,6 mlrd. manat olmaqla 489 min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur.
Keçən illə müqayisədə aparılan əməliyyatların həcmi 16,6% (17,3 mlrd. manat) artmış,
əməliyyatların sayı 5% (26 min ədəd) azalmışdır. Sistemdə emal olunan hər bir ödəniş
sənədinin orta hesabla məbləği 248,7 min manat təşkil etmişdir.
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Qrafik 61. AZIPS və XÖHKS üzrə emal olunan ödəniş sənədlərinin sayı (min
ədəd)

30000

26735

25131

29858

28270

25000
19162

20000
15000
9785
10000

6302

5000
457

1943

393

363

398

493

522

515

489

0
2008

2009

2010

2011
AZIPS

2012

2013

2014

2015

XÖHKS

Mənbə: AMB

Milli Ödəniş Sisteminin digər komponenti olan Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma
Klirinq Sistemində (XÖHKS) ümumi həcmi 15 mlrd. manat olmaqla 29858 min ədəd
ödəniş sənədi emal olunmuşdur. Ötən illə müqayisədə aparılan əməliyyatların sayı 5,6%
(1588 min ədəd) artmış, əməliyyatların həcmi üzrə göstərici isə demək olar ki, dəyişilməz
qalmışdır. Sistemdə emal olunan hər bir ödəniş sənədinin orta hesabla məbləği 503,8
manat təşkil etmişdir.

Mənbə: AMB
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2015-ci il üzrə ödəniş sistemlərində emal olunan ödəniş sənədlərinin ümumi sayında
AZIPS 2%, XÖHKS isə 98% xüsusi çəkiyə malik olmuşdur. Emal olunan ödəniş
sənədlərinin ümumi məbləğində AZIPS-in xüsusi çəkisi 89%, XÖHKS-ün xüsusi çəkisi isə
11% təşkil etmişdir.
Ödəniş

sistemlərinin

təhlükəsiz

və

effektiv

fəaliyyətinin

təmin

edilməsi

istiqamətində beynəlxalq infrastrukturlardan asılılığının aradan qaldırılması məqsədilə
Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən “Milli Ödəniş Sisteminin Modernizasiyası”
layihəsi çərçivəsində Milli Ödəniş Sisteminin əsas komponentlərindən biri olan AZIPS-in
fəaliyyəti lokal telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən qurulmuşdur. Sistem iştirakçılarına
əməliyyatları SWIFT ilə yanaşı, həm də lokal telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən
həyata keçirilməsi imkanı yaradılmışdır. Layihənin icrası nəticəsində AZIPS-də
informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Mərkəzi Bankın “Bank Sertifikat
Xidmətləri Mərkəzinin” təqdim etdiyi elektron sertifikatlardan istifadə təmin edilmişdir.
8.2. Milli Ödəniş Sisteminin infrastruktur imkanlarının və hüquqi çərçivəsinin
inkişafı
Hesabat ilində ölkə miqyasında elektron ödəniş sistemlərinin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi və istifadə imkanlarının artırılması istiqamətində işlər davam
etdirilmişdir.
Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin funksional
imkanları təkmilləşdirilərək onun bazasında

yaradılmış “Hökumət Ödəniş Portal”ının

(HÖP) əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üzrə fəaliyyət gücləndirilmişdir.
Hazırda Maliyyə, Vergilər, İqtisadiyyat, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar, Təhsil və
Energetika nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,
Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Azərbaycan İpoteka Fondu,
RYTN Məlumat Hesablaşma Mərkəzi ilə yanaşı, 4 kommunal xidməti təşkilatı, 3 mobil
rabitə operatoru, həmçinin stasionar rabitə operatorlarından Bakı Telefon Rabitə İstehsalat
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Birliyi, “Aztelekom” İB və “TransEuroCom” yaradılmış infrastruktura inteqrasiya
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə (VXSİDA) həvalə edilən funksiyaların səmərəli və
operativ icrasının təmin edilməsi məqsədilə Dövlət Agentliyi ilə birgə fəaliyyət göstərilir.
Hazırda çoxfunksiyalı ASAN ödəniş sistemi vasitəsi ilə ödənişlərin, habelə “ASAN
xidmət” mərkəzlərində göstərilən dövlət xidmətləri üzrə ödənişlərin HÖP üzərindən
aparılması təmin edilmişdir.
Qeyd olunan təşkilatlar üzrə HÖP-ün yaradılmış infrastrukturuna qoşulmuş 35
bankın və “Azərpoçt” MMC-nin birlikdə 2000-dən yuxarı ödəniş məntəqəsində, 200-dən
çox ödəniş terminallarında nağd formada və portalın internet resurslarından (www.gpp.az)
istifadə edilməklə ödəniş kartları vasitəsilə nağdsız formada ödənişlər qəbul edilir.

Mənbə: AMB

2015-ci il ərzində sistemdə ümumi məbləği 1395 mln. manat olmaqla 28 mln. ədəd
ödəniş tranzaksiyası emal olunmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
sistemdə emal olunan əməliyyatların həcmi 33% (346 mln. manat), sayı isə 5,7% (1,5 mln.
ədəd) artmışdır.
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2015-ci il ərzində ölkədə ödəniş kartı infrastrukturu genişlənmişdir. Belə ki, ölkə
ərazisində banklar tərəfindən quraşdırılmış POS-terminalların sayı 10% (7285 ədəd)
artaraq 80301 ədədə çatmış, regionlar üzrə isə 36,6% (8394) artaraq 31357 ədəd olmuşdır.
Ölkə ərazisində banklar tərəfindən quraşdırılmış bankomatların sayı 3,3% (85 ədəd) artaraq
2694 ədədə yüksəlmişdir.

Mənbə: AMB

İl ərzində ödəniş kartı emissiya edən bankların sayı 39, kart sahiblərinin sayı isə 5,3
mln. nəfər olmuşdur. Ödəniş kartlarının sayı təqribən 5,7 mln. ədədə çatmışdır ki, onlardan
da 4,7 mln. ədədi debet, 1 mln. ədədi isə kredit kartlarıdır.

68

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

Qrafik 65. Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı (min ədəd)
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Mənbə: AMB

Ümumilikdə, 2015-ci il ərzində banklar tərəfindən emissiya edilmiş ödəniş kartları
ilə ölkə daxilində aparılmış əməliyyatların həcmi 11,6 mlrd. manat, əməliyyatların sayı isə
78,6 mln. ədəd olmuşdur ki, bunun da uyğun olaraq 8,72% və 27,9%-i nağdsız ödənişlərin
payına düşür. Əvvəlki illə müqayisədə ölkədaxili ödəniş kartları ilə aparılmış
əməliyyatların həcmi 4,5%, əməliyyatların sayı isə 7,3% artmışdır.
Ölkədə emissiya olunan ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə məlumatların
emalı prosesinin ölkə daxilində həyata keçirilməsi ilə əməliyyat effektivliyinin artırılması
və təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə “Banklararası Kart Mərkəzi”nin
yaradılması üzrə işlər uğurla davam etdirilmişdir.
Elektron ödəniş xidmətlərinin hüquqi çərçivəsinin inkişafı diqqət mərkəzində
olmuşdur. Ölkədə bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinin hüquqi və
iqtisadi əsaslarının müəyyən edilməsi, habelə odəniş xidməti istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə “Ödəniş xidmətləri haqqında” Qanun layihəsi
hazırlanmışdır.
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8.3. Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətinə nəzarət
2015-ci ildə Mərkəzi Bank ödəniş, o cümlədən hesablaşma və klirinq (prosessinq)
sistemlərinin sabit və effektiv fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə onların fəaliyyəti üzərində
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının ödəniş sistemləri üzrə nəzarət
konsepsiyası”na və Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı və Beynəlxalq Qiymətli Kağızlar üzrə
Komissiyaların Beynəlxalq Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış “Maliyyə bazarları
infrastrukturu üzrə prinsiplər”ə uyğun olaraq nəzarəti həyata keçirilmişdir.
Hesabat ilində nəzarət çərçivəsində ölkədə mühüm əhəmiyyətli pərakəndə ödəniş
sistemləri hesab olunan kart prosessinq təşkilatlarının sistemlərinin prinsiplərə uyğunluğu
qiymətləndirilmişdir.
Ödəniş sistemlərindən istifadənin effektivliyinin artırılması məqsədilə Mərkəzi Bank
tərəfindən Milli Ödəniş Sisteminin əsas komponenti olan AZIPS üzrə xidmət haqqı tarifləri
iki dəfəyə qədər azaldılmışdır. Eyni zamanda banklara da müştərilər üçün tətbiq edilən
xidmət haqqı tariflərinin azaldılması tövsiyyə edilmişdir.
Ödəniş sistemlərinə nəzarət çərçivəsində ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar
üzrə fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı mübarizə tədbirləri Mərkəzi Bank tərəfindən daim
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, ödəniş kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatlarda
baş vermiş fırıldaqçılıq halları haqqında rüblük əsasda statistik məlumatlar toplanılaraq
təhlil edilmişdir. Mərkəzi Bank tərəfindən ödəniş kartlarının emissiyası, istifadəsi və
pərakəndə ödəniş infrastrukturunda təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə bir
sıra normativ tələblər müəyyənləşdirilmişdir. Bu tələblərin icrası ölkə üzrə pərakəndə
ödəniş

infrastrukturunun təhlükəsizlik

səviyyəsinin

yüksəlməsini və

bu

sahədə

Azərbaycanın mövqeyinin aparıcı yerlərdə qərarlaşmasını şərtləndirmişdir.
2015-ci il ərzində ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirilən fırıldaqçılıq
əməliyyatlarının ümumi sayı 9,7 min ədəd olmaqla 2014-cü ilə nisbətən 26.5%, həcmi isə
1,2 mln manat olmaqla 2014-cü ilə nisbətən 5% azalmışdır.
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Mənbə: AMB

IX. NAĞD PUL DÖVRİYYƏSİ
9.1. İqtisadiyyatın nağd pula tələbatının ödənilməsi
Hesabat ilində Mərkəzi Bank ölkə iqtisadiyyatının nağd pula olan tələbatının tam
həcmdə, tələb olunan strukturda və vaxtında ödənilməsini, kağız və metal pul nişanları
üzrə zəruri ehtiyatların formalaşdırılmasını təmin etmişdir.
01 yanvar 2016-cı ilə dövriyyədə olan nağd pul kütləsi (buraya bank sistemindən
kənarda və bankların kassasında olan nağd pul daxildir) 2015-ci ilin əvvəlinə nisbətən
50.1% azalaraq 5.4 mlrd. manata enmişdir.
Mərkəzi Banka dövriyyədən 11.8 mlrd. manat (427.4 mln. ədəd) pul nişanı mədaxil
olunmuş, 6.4 mlrd. manat (351.3 mln. ədəd) pul nişanı isə məxaric olunmuşdur.
Ümumilikdə 2015-ci il ərzində Mərkəzi Bank üzrə ehtiyat fonduna pul qoyuluşu 5.4 mlrd.
manat təşkil etmişdir (qəpiklər nəzərə alınmaqla). Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2014-cü
ildə ehtiyat fonduna pul qoyuluşu 187.5 mln. manat olmuşdur.
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Mənbə: AMB

2015-ci ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğcə 99.1%-ni (5359.1
mln.manat) əskinas, 0.9%-ni (46.1 mln.manat) metal pul nişanları, ədədlə isə 36.4%-ni
(158.8 mln.ədəd) əskinas, 63.6%-ni (277.1 mln.ədəd) metal pul nişanları təşkil etmişdir.
Cədvəl 11. 01.01.2016-cı il tarixə dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin strukturu
Pul nişanları

Məbləğcə, mln. manat

Ədədlə, mln. ədəd

1 AZN

51.5

51.5

5 AZN

95

19

10 AZN

102.4

10.2

20 AZN

332.5

16.6

50 AZN

1,364.4

27.3

100 AZN

3,413.3

34.1

Cəmi:

5 359.1

158.7

46.1

277.1

5 405.2

435.8

Metal pul nişanları:
Yekun:
Mənbə: AMB

72

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

İLLİK HESABAT 2015

Dövriyyədə ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan pul nişanı əskinaslar üzrə 100 manat
(63.1% və ya 3413.3 mln. manat), metal pul nişanları üzrə məbləğcə 50 qəpik (20.7 mln.
manat), ədədlə isə 20 qəpik (76.6 mln. ədəd) olmuşdur.
Dövr ərzində tədavüldə aşağı nominallı (1,3,5 qəpik) metal pul nişanları 11.7%
artaraq 2.8 mln. manata çatmışdır. Tədavüldə xırda nominallı metal pullara olan tələb
qəpiklərin pərakəndə ticarətdə qiymətlərin formalaşmasında istifadəsi ilə izah edilə bilər.
İl ərzində köhnə nümunəli pul nişanlarının (AZM) dövriyyədən geri yığılması
prosesi də davam etmişdir. Hesabat ili ərzində 13.9 mln. AZM (2.8 min manat AZN
ekvivalentində) məbləğində köhnə nümunəli pul nişanlarının məhv edilməsi təmin
edilmişdir. Ümumilikdə, 2015-ci ilin sonuna köhnə nümunəli pul nişanlarının məbləğcə
99%-i tədavüldən geri yığılaraq məhv edilmişdir.
2015-ci ildə Mərkəzi Bank tərəfindən “Tədavüldə təmiz pul siyasəti” davam
etdirilmiş, tədavüldə pul nişanlarının keyfiyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail
olunmuşdur.
Mərkəzi Bankın Baş Ofisində və Regional Mərkəzlərdə yaradılan “Əhaliyə xidmət
kassaları”nın fəaliyyəti davam etdirilmiş və əhalinin pul nişanlarının dəyişdirilməsi prosesi
həyata keçirilmişdir. İlin əvvəlindən Mərkəzi Bankın müvafiq kassaları vasitəsilə əhalidən
5 mln. manat pul nişanının dəyişdirilməsi təmin edilmişdir.
2015-ci il ərzində metal pul nişanlarının dövriyyəsinin daha intensiv təşkili
məqsədilə Mərkəzi Bankda yaradılmış “Səyyar kassa” vasitəsi ilə dövriyyə 7 mln. ədəd
(1.4 mln. manat) metal pul nişanı ilə təmin edilmişdir.
2015-ci il ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən cəmi 362 ədəd (5868 manat) saxta pul
nişanı aşkar olunmuşdur.
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9.2. Nağd pul sferasının idarə olunması
Hesabat

ili

ərzində

Mərkəzi

Bank

tərəfindən

xəzinə

infrastrukturlarının

optimallaşdırılması, nağd pulla bağlı biznes proseslərdə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və
risklərin minimallaşdırılması ilə əlaqədar zəruri işlər aparılmışdır.
Nağd pul idarəetməsi yeni keyfiyyət mərhələsinə çatdırılmış, bank sistemini əhatə
edən və AMB-nin digər sistemləri ilə inteqrasiya olunmuş "Nağd pulun İnformasiya
İdarəetmə Sistemi" (CMS) yaradılmışdır. Bununla da bank sistemi üçün çevik
əməliyyatlar, məlumatlara avtomatlaşdırılmış çıxış imkanları və təhlükəsiz informasiya
axınları təmin edilmişdir.
Bütövlükdə Mərkəzi Bankın xəzinə infrastrukturlarında modernizasiya prosesləri
yekunlaşdırılmış, saxlanc potensialı və təhlükəsizlik sistemləri beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılmışdır.
2015-ci ildə Bakı 2015 Birinci Avropa oyunlarına həsr olunmuş 5 növdə qızıl,
gümüş və kupronikel xatirə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinə
həsr olunmuş qızıl yubiley pul nişanları tədavülə buraxılmış, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yoluna həsr edilmiş gümüş xatirə pul nişanlarının isə istehsal edilərək ölkəyə gətirilməsi
təmin edilmişdir.
X. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
2015-ci ildə də Mərkəzi Bankın insan resursları üzrə siyasətinin əsas hədəfi yüksək
təhsilli, müasir kompetensiyalara malik insan kapitalının formalaşmasından ibarət
olmuşdur. Qarşıda qoyulan hədəfə uyğun olaraq bir tərəfdən fəaliyyətin mərkəzində duran
insan resurslarına qarşı qoyulan tələblərinin yüksəlməsi, digər tərəfdən isə insan
resurslarının idarə edilməsi (İRİE) sisteminin effektivliyinin artırılması istiqamətində
tədbirlər davam etdirilmişdir.
İl ərzində Mərkəzi Bankın struktur bölmələrinin insan resurslarına olan ehtiyacları
araşdırılmış və işə qəbul prosesləri planlı şəkildə icra edilmişdir. Proseslərin effektivliyinin
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namizədlərin

online

rejimdə

müraciət

prosesinin

təkmilləşdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın rəsmi internet səhifəsindəki mövcud “İşə qəbul”
bölməsində müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilmiş və yeni müraciət forması işlənib
hazırlanmışdır. Ümumilikdə, hesabat ilində Mərkəzi Banka 2020 sayda müraciət anketi
daxil olmuş və 65 nəfər işə qəbul edilmişdir ki, bunların çox hissəsi ixtisaslaşmış
mütəxəssislərin payına düşür.
2014-ci

il

üzrə

əməkdaşların

fəaliyyətinin

qiymətləndirilməsi

prosesi

avtomatlaşdırılmış sistemdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. 2014-cü ildə fəaliyyətin
qiymətləndirilməsi nəticələrinə görə fərqlənən 81 əməkdaş müxtəlif motivasiya
tədbirlərinə təqdim olunmuşdur ki, buda qiymətləndirilən kontingentin təxminən 23%-ni
təşkil edir.
Əməkdaşların təhsili və inkişafı ilə bağlı məsələlər daimi diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Təhsil proqramı çərçivəsində fərdi kompetensiyalarının məqsədyönlü
inkişafı, daxili treyninqlərinin əhatəsinin genişləndiriliməsi önə çəkilmişdir. Ümumilikdə
təhsil proseslərinə 350-dək əməkdaş cəlb edilmişdir. 161 bank əməkdaşının 128 seminar,
sertifikasiya kursları və imtahanları, konfranslar, forumlar və s. bu kimi təlim növləri üzrə
iştirakı təmin edilmişdir. Bankdankənar təlimlərdə yeni mənbələrin cəlbi hesabına
iştirakçıların sayı nəzərdə tutulan rəqəmi 33% aşmışdır. Bankdaxili təlimlərdə 218 nəfər
Mərkəzi Bankın və 44 nəfər kommersiya banklarının əməkdaşı iştirak etmişdir.
Maliyyə sektoru üçün gənc kadrların yetişdirilməsinə, habelə Mərkəzi Bankın
özünün də kadr rezervinin genişləndirilməsinə xidmət edən və cəmiyyətdə yüksək imicə
malik İnternatura proqramına 2015 ildə həm yerli, həm də xarici universitet tələbələrindən
35 interna seçilmişdir. Bir yer üçün müsabiqədə iştirak edən namizədlərin sayı keçən illə
müqayisədə 58% artmışdır.
Optimallaşma işləri çərçivəsində biznes proseslərin avtomatlaşdırılmasının əhatəliyi
daha da genişləndirilmişdir. 2015-ci ilin sentyabr ayından insan resursları üzrə təhlillərin
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və hesabatlılığının dərinləşməsi məqsədilə insan resursları üzrə bir sıra statistik
hesabatların, həmçinin, adaptasiya və internatura proqramlarının avtomatlaşdırılması
prosesinə start verilmişdir. 2016-cı ildə İnternatura proqramının online rejimdə
avtomatlaşdırılmiş sistem üzərindən həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
XI. MƏRKƏZİ BANKIN KOMMUNİKASİYASI
Hesabat ilində Mərkəzi Bankda kommunikasiya fəaliyyətinin başlıca məqsədləri
Mərkəzi Bankın əsas siyasət və fəaliyyət istiqamətləri barədə ictimaiyyətə dolğun
informasiyanın ötürülməsindən, dəyişkən şəraitdə xarici kommunikasiyanın daha da
aktivləşdirilməsindən, habelə iqtisadi maarifləndimə işinə töhfə verilməsindən ibarət
olmuşdur.
Hesabat ilində Mərkəzi Bankın ən mühüm xarici kommunikasiya kanalı olan rəsmi
internet səhifəsinin məzmunu mütəmadi zənginləşdirilmişdir. Səhifənin mobil qurğular
üçün xüsusi əlavələri səhifəyə ziyarətlərin daha da artmasına şərait yaratmışdır. İl ərzində
ziyarətçilərinin sayı 5 dəfədən çox artan bu əsas xarici kommunikasiya kanalının davamlı
fəaliyyətinə nail olunmuşdur. Eyni zamanda 1200-dən çox (o cümlədən 203 tərcümə
materialı) yeni məlumat və sənədlərlə internet səhifəsi zənginləşdirilmişdir.
Hesabat ilində xarici kommunikasiya sisteminin mühüm məhsullarından biri kimi
xarici imic araşdırması davam etdirilmişdir. Mərkəzi Bankın internet səhifəsində xüsusi
sorğu platforması vasitəsilə bütün hədəf qruplarının sosioloji rəyi öyrənilmişdir.
İl ərzində Mərkəzi Bankın fəaliyyəti, Sədrin görüşləri, aylıq statistika, Mərkəzi
Bankın mühüm qərarları və digər mövzularda 63 press-reliz hazırlanaraq Bankın internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir. Press-relizlərin mətbuata yayımı da təmin edilmişdir.
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 1200-dən çox məlumatın ictimaiyyətə
çatdırılması ilə nəticələnmişdir.
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Hesabat ili ərzində 73 media sorğusu cavablandırılmışdır.
Mərkəzi Bankın sədri başda olmaqla sözçülərin nüfuzlu xarici və yerli media
orqanlarında, o cümlədən TV kanallarında müsahibələri təşkil edilmişdir.
Ölkədə milli mətbuatın yaranmasının 140 illiyi münasibəti ilə Mərkəzi Bankda
jurnalistlər üçün növbəti “Açıq qapı” tədbiri keçirilmişdir. Bankın mühüm kommunikativ
hədəf qruplarından biri kimi KİV nümayəndələrinə Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas
istiqamətləri, eləcə də maliyyə savadlığı layihələri və portalı barədə geniş məlumat
verilmiş, onun missiyasının daha səmərəli həyata keçirilməsində, yeritdiyi siyasətin
ictimaiyyət tərəfindən düzgün qavranılmasında KİV-in mühüm rolu qeyd olunmuşdur.
2015-ci

ildə

Mərkəzi

Bankda

daxili

kommunikasiya

sisteminin

inkişafı

istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.
Hesabat ilində ən mühüm daxili kommunikasiya məhsulu kimi yeni modullarla
zəngin, həmçinin əvvəlki daxili portalların bütün funksionallıqlarını özündə birləşdirən
Vahid intranet portal daha da təkmilləşdirilmiş, əməliyyat rejimində fasiləsiz idarə
olunması təmin edilmişdir.
11.1 Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələri
2015-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət əsasən Mərkəzi Bankın beynəlxalq
maliyyə institutları və inkişaf agentlikləri, xarici ölkələrin mərkəzi bankları ilə
əməkdaşlığının genişlənməsinə, yeni əməkdaşlıq modullarının araşdırılmasına və texniki
yardım layihələrinin idarə edilməsinə yönəlmişdir.
Hesabat ilində beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq əlaqələri genişləndirilmişdir.
Beynəlxalq təşkilatlarla il ərzində mövcud layihələrin həyata keçirilməsi davam etdirilmiş,
yeni layihələrə başlanılmışdır. Mərkəzi Bankın ev sahibliyi ilə Bakı şəhərində bir sıra
regional tədbirlər keçirilmiş, bank rəhbərliyinin yüksək səviyyəli görüşləri və xarici
mərkəzi banklarla birgə seminarlar təşkil edilmişdir.
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2015-ci il ərzində Mərkəzi Bank bir sıra tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Belə ki,
hesabat ilində Dünya Bankı ilə birlikdə Bakı şəhərində Dünya Bankının Xəzinədarlıq
departamentinin Ehtiyatları idarəetmə və məsləhət proqramı (RAMP) çərçivəsində mərkəzi
banklar və suveren fondlar üçün valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə texniki dəstək
məqsədilə “Ehtiyatların idarə edilməsinin hüquqi aspektləri” mövzusunda seminar
keçirilmişdir.
Bundan başqa, 2015-ci ildə Bakı şəhərində Türkiyə Mərkəzi Bankı, ADİU və
Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi ilə birgə “Qlobal iqtisadi
inkişaf, Türkiyə iqtisadiyyatı, Türkiyənin G20-yə ev sahibliyi, G20 ilə bağlı Azərbaycan
perspektivi, yeni əməkdaşlıq imkanları” mövzusunda seminar təşkil edilmişdir.
Dünya Bankı (DB) ilə maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi
və əhalinin maliyyə savadlılığının artırılması, əməliyyat riskləri üzrə nəzarət çərçivəsinin
formalaşdırılması istiqamətində əməkdaşlıq uğurla davam etdirilmişdir. Bununla yanaşı,
“Maliyyə Sektorunun Modernizasiyası” layihəsi çərçivəsində Azərpoçt komponentinin
idarə edilməsi üzrə Azərpoçt 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 xarici sektorun
statistikasının təkmilləşdirilməsi sahəsində texniki yardım layihəsi davam etdirilmiş və
növbəti Maliyyə Sektorunun Qiymətləndirilməsi Proqramının (FSAP) həyata keçirilməsi
məqsədilə DB və BVF-nin ekspertlərinin Mərkəzi Banka səfərləri təşkil olunmuşdur.
Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələrinin əsas istiqamətlərindən biri də xarici mərkəzi
banklarla əməkdaşlıq olmuşdur. Hesabat ilində təcrübə mübadiləsi məqsədilə Mərkəzi
Bankın nümayəndələrinin İspaniya, Fransa, Türkiyə, Bundesbank, Polşa Milli Bankına
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səfərləri təşkil edilmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankın müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri
üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi məqsədilə Polşa Milli Bankı və Bundesbankın
ekspertlərinin Mərkəzi Banka səfəri təşkil edilmişdir.
Beynəlxalq inkişaf agentlikləri ilə əməkdaşlıq hesabat ilində də uğurla davam
etdirilmişdir. Belə ki, 2015-ci ildə Mərkəzi Bankın müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə
İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO), Lüksemburqun Maliyyə
Texnologiyalarının Ötürülməsi Agentliyi (ATTF), Asiya İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq
davam etdirilmiş və bu əməkdaşlıq çərçivəsində texniki yardımlar cəlb edilmişdir.
XII. DAXİLİ AUDİT
Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2015-ci ildə də Mərkəzi Bankda daxili audit xidməti
risklərin idarə olunması, nəzarət və korporativ idarəetmə proseslərinin müstəqil və
obyektiv qiymətləndirilməsini həyata keçirmiş, təminatverici və məsləhətverici funksiya
yerinə yetirmişdir.
Mərkəzi Bankda illik audit planına əsasən yüksək riskli sahələr üzrə Mərkəzi ofisdə
və Regional Mərkəzlərdə audit yoxlamaları aparılmış, daxili nəzarət sisteminin
təkmilləşdirilməsi və risklərin azaldılması istiqamətində tövsiyələr vermişdir. Verilmiş
tövsiyələr prosedurlaşma, İT və fiziki təhlükəsizliyin artırılması, nəzarət, fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi, qaydalara uyğunluq, əməliyyatların

uçotu

və avtomatlaşdırma

istiqamətlərində olmuşdur. Aparılmış auditlər çərçivəsində audit obyektlərinə verilmiş
tövsiyələrin icrasına auditdən sonrakı nəzarət metodologiyası əsasında effektiv nəzarət
təşkil edilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində Mərkəzi Bankda aparılan audit yoxlamaları çərçivəsində
əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsində qabaqcıl təcrübəyə uyğun unifikasiya edilmiş
metodologiyadan və risk xəritəsindən istifadə edilmişdir.
Hesabat

ilində

daxili

audit

fəaliyyətinin

beynəlxalq

audit

standartlarına

uyğunlaşdırılması işi uğurla davam etdirilmişdir. Audit sahəsində ümumi fəaliyyət Daxili
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qiymətləndirilməsi
dəfə

nəzərdən

və

inkişaf

proqramı”

keçirmişdir.

Keyfiyyət

qiymətləndirilməsinin ümumi nəticələrinə uyğun olaraq tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Həmçinin audit xidməti sahəsində son meyilləri nəzərə alaraq təkmilləşdirilmiş
metodologiya əsasında auditlər həyata keçirimişdir.
Biznes proseslərin təhlilində beynəlxalq təcrübədə və böyük dördlük audit şirkətləri
tərəfindən istifadə olunan avtomatlaşdırılmış audit alətləri (CAAT) geniş tətbiq edilmişdır.
Bu ACL (audit command language) proqram təminatı vasitəsilə yüksək riskli
əməliyyatların real zamanda davamlı audit monitorinqinin həyata keçirilməsinə imkan
vermişdir.
İnformasiya Texnologiyalarının ən aktual və əhəmiyyətli sahəsinin kiber
təhlükəsizliyə qarşı mübarizə olduğunu nəzərə alaraq informasiya təhlükəsizliyi sahəsində
risklərin qiymətləndirilməsi, idarə olunması və daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi
qiymətləndirilmişdir.
İnformasiya texnologiyaları sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və təhlili zamanı
Daxili

Auditorlar

İnstitutunun,

İnformasiya

Sistemlərinin

Auditi

və

Nəzarəti

Assosiasiyasının (İSACA) və COBİT 4.1 və ISO 27002 standartları əldə rəhbər tutulmuş,
qiymətləndirmədə və tövsiyələrin verilməsində istinad edilmişdir.
Daxili resursların inkişafı istiqamətində peşəkar audit institutları olan Daxili
Auditorlar İnstitutu və İSACA təşkilatı ilə əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilmişdir.
Mərkəzi Bankın əsas biznes proseslərinin audit nəzarəti ilə əhatə olunması, risk
menecment sisteminin qiymətləndirilməsi istiqamətində risklərin idarəedilməsi strukturu
ilə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, avtomatlaşdırılmış audit alətlərinin biznes proseslər üzrə
tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə audit məntiqlərinin hazırlanması,

İT sahəsində

tətbiq olunan COBİT (İnformasiya texnologiyaları ilə əlaqəli nəzarət məqsədləri)
standartlarının prosesləri üzrə prioritet istiqamətlərin qiymətləndirilməsinin davam
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etdirilməsi, peşəkar sertifikatların alınması ilə bağlı fəaliyyətin davam etdirilməsi 2016-ci
ildə əsas istiqamətlər kimi müəyyən olunmuşdur.
XIII. ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Mərkəzi Bankın 2015-ci ildə tamamladığı layihələrdən biri də “Əməliyyat
Risklərinin İdarə Edilməsi (ƏRİE) sisteminin formalaşdırılması” olmuşdur.
Layihə çərçivəsində Mərkəzi Bankın ƏRİE siyasəti müəyyən edilmiş, ƏRİE
sisteminin təşkilati strukturu formalaşdırılmış, risk idarəetməsi üzrə aidiyyəti alət və
mexanizmlər işlənib hazırlanmışdır.
Bu zaman, Bazel Komitəsinin müvafiq Prinsipləri, COSO-nun “Təşkilati Risk
İdarəeməsi” Çərçivəsi, eləcə də risklərin idarə edilməsi sahəsi üzrə mövcud olan digər
standartlara istinad olunmuşdur. Eyni zamanda, İtaliya, Almaniya, İspaniya, Fransa,
İngiltərə və CAR kimi inkişaf etmiş dövlətlərin mərkəzi banklarının təcrübələri alət və
proseslərin tətbiqində istifadə edilmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Mərkəzi Bankı MDB məkanında ilk dəfə olaraq 60dan çox mərkəzi bank, tənzimləyici orqan və ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrinin daxil olduğu Əməliyyat Riskləri üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun
(IORWG) üzvlüyünə qəbul edilmiş, həmin təşkilatın işində fəal iştirak etmişdir. Mərkəzi
bankların əməliyyat risk menecerlərinin klubu olan IORWG təşkilatının mandatına ƏRİE
sahəsində təcrübə mübadiləsi, siyasət və mexanizmlərin innovasiyası, habelə maliyyə
sektoruna ƏRİE-nin real əhəmiyyəti barədə mesajların ötürülməsi daxildir.
Eyni zamanda, Mərkəzi Bankda ƏRİE sisteminin dəstəklənməsi məqsədilə Risklərin
idarə edilməsi departamenti formalaşdırılmış, bununla risklərin idarə olunması Bankın cari
biznes proseslərinə çevrilmişdir. Beləliklə, Mərkəzi Bankın bütün struktur bölmələri,
habelə yüksək və orta kritik sistemlər üzrə əməliyyat risklərinin təhlili aparılmış,
ümumilikdə 30-dan çox Əməliyyat Risk Reyestri hazırlanmışdır. Yuxarı prioritetli risklərin
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ehtimal və təsir səviyyəsinin azaldılması məqsədilə cavab strategiyaları işlənib
hazırlanmış, aidiyyəti tədbirlərin tətbiqinə və icrasının monitorinqinə başlanılmışdır.
ƏRİE sisteminin effektiv tətbiqinə ümumi nəzarət məqsədilə İdarə Heyəti tərəfindən
Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi yaradılmış, Bankın yuxarı menecmentinin Komitədə
təmsilçiliyi təmin edilmişdir. Komitə tərəfindən ƏRİE üzrə zəruri prosedur sənədlər təsdiq
edilmiş, İdarə Heyətinin aidiyyəti strateji baxışları yuxarıdan aşağıya doğru effektiv
kommunikasiya olunmuşdur. 2015-ci il ərzində Komitənin 9 iclası keçirilmiş, risklər və
insidentlər üzrə 100-dən çox qərarlar qəbul edilmişdir.
Nəticə etibarilə, Mərkəzi Bankda əməliyyat risklərinə qarşı pro-aktiv fəaliyyət
sistemləşmiş, idarəetmə vərdişlərinə sirayət etmişdir. İdarə Heyəti Mərkəzi Bankın
əməliyyat risk profili barədə effektiv hesabatlıq kanalı və əminlik aləti ilə təmin
olunmuşdur.
XIV. MƏRKƏZİ BANKDA İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
2015-ci ildə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sahəsində ölkədə və
beynəlxalq aləmdə baş verən inkişaf tendensiyaları Mərkəzi Bank qarşısında yeni inkişaf
hədəfləri yaratmışdır. İKT üzrə fəaliyyəti daxili dəstəkləyici xidmətlərin effektivliyinin
yüksəldilməsinə, “müştəri-bank” münasibətlərinin elektronlaşdırılmasına, Mərkəzi Bankın
idarəetmə proseslərinin müasir texniki-proqram platformasında yenidən qurulmasına, o
cümlədən istismarda olan informasiya sistemlərinin etibarlı, təhlükəsiz və davamlı
fəaliyyətlərinin təmin olunmasına yönəldilmişdir.
İnformasiya texnologiyaları üzrə strateji hədəflərin realizasiyası ilə bərabər Mərkəzi
Bankda fəaliyyət göstərən Baş Mühasibat, Portfel idarəetmə, Nağd pulun idarə edilməsi,
Elektron statistik məlumat bazası və analitik hesabatlıq, Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri,
Elektron imza üzrə sertifikatlaşdırma, Elektron sənəd dövriyyəsi, İnsan resurslarının idarə
edilməsi, Kredit təşkilatları üzrə prudensial hesabatlıq, Arxiv, Müqavilələrin idarə
edilməsi, daxili yazışmalar, lokal və qlobal kompyuter şəbəkələri, İnternet səhifə, İntranet
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portalı, habelə digər daxili dəstəkləyici xidmət sistemlərinin təhlükəsiz və davamlı
fəaliyyətləri təmin edilmişdir.
2015-ci il bir sıra mühüm biznes proseslərin tam olaraq avtomatlaşdırılması ilə
səciyyələnmiş və regionlar əhatə olunmaqla nağd pul sferası üzrə effektiv idarəetmə
infrastrukturunun

yaradılması,

elektron

hökumət

platformasının

mühüm

komponentlərindən olan elektron imza infrastrukturunun müasir texniki-proqram
platformasında yenidən qurulması və onun Milli Ödəniş Sisteminə inteqrasiyası ilə yadda
qalmışdır.
Son dövrlərdə ölkədə nağdsız hesablaşmaların və ödənişlərin aparılması sahəsində
Mərkəzi Bank tərəfindən buraxılan təkmil elektron imzanın bank sferasında tətbiqinin
genişləndirilməsi “müştəri-bank” münasibətlərinin elektronlaşdırılmasını Mərkəzi Bankın
əsas hədəflərındən birinə çevirmişdir. Bu məqsədlə başlıca fəaliyyət Azərbaycan
Respublikasının bank sferası üzrə vahid elektron imza infrastrukturunun yaradılması,
kredit təşkilatlarının müştərisi olan hüquqi və fiziki şəxslərin elekton bankçılıq və
“müştəri-bank” xidmətlərindən

istifadə

edərkən

risklərin

minimallaşdırılması

və

mübahisəli məsələlərin qanuni yolla həllinin tapılması kimi məsələlərin realizasiyasına
fokuslaşmışdır. Bu məqsədlə “Elektron imza üzrə Sertifikatlaşdırma Sistemi” müasir
tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulmuş, “Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi” təşkil
olunmuş və sistemin idarə olunması üçün zəruri maddi və texniki infrastruktur, habelə
insan resursları komandası formalaşdırılmışdır.
Mərkəzi Bankda müasirləşdirilməsi həyata keçirilən mühüm layihələrdən biri olan
“Portfel İdarəetmə Sistemi”nin yeni texniki platformada qurulması hesabat ilində tam
olaraq başa çatdırılmışdır. Burada əməliyyatların davamlılığı baxımından Ehtiyat Mərkəzlə
real vaxt rejimində çalışan ehtiyat nüsxəsi isitismara verilmişdir. Fövqəladə hallar zamanı
biznes proseslərin etibarlı və davamlı şəkildə realizasiyanın təmin olunması məqsədilə yeni
yaradılmış infrastrukturda mütəmadi olaraq ehtiyat nüsxələrin çıxarılması imkanı
yaradılmış və fəaliyyətin davamlılığına nail olunmuşdur. Maliyyə bazarlarında aktivlərin
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idarə edilməsini təmin edən sistem, lokal və beynəlxalq maliyyə sistemlərinə inteqrasiya
edilmişdir. O cümlədən müvafiq olaraq Baş Mühasibat Sistemi və SWIFT, Bloomberg,
Bank of Nyu York Mellon arasında real rejimdə fəaliyyət təmin edilmişdir. Yeni
yaradılmış informasiya sistemi vasitəsilə beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən qiymətli
kağızlar bazarlarında baş verən dəyişikliklərin interaktiv izlənilməsi və xarici menecerlər
tərəfindən müəyyən edilən maliyyə göstəricilərinin real vaxt rejimində qəbul edilməsi
həyata keçirilməkdədir.
Mərkəzi Bankın mandatından irəli gələrək ölkənin bank sistemində təhlükəsiz və
effektiv nağd pul dövriyyəsinin təşkilini və uçotunu həyata keçirən “Nağd pulun İdarəetmə
İnformasiya Sistemi”nin etibarlı, təhlükəsiz və davamlı fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bu
sahədə

aparılan

işlərin

davamı

olaraq

hesabat

ilində

sistemin

əhatə

dairəsi

genişləndirilmişdir. Mərkəzi Bankın Regional Mərkəzlərində fəaliyyət göstərən xəzinə
infrastrukturunun bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilməsi və Baş Mühasibat Sistemi ilə
inteqrasiyası təmin edilmişdir. Bununla Mərkəzi Bankda nağd pulla əməliyyatlar üzrə
informasiya axınlarının tam avtomatlaşdırılması, kommersiya bankları tərəfindən edilən
sifarişlərin vahid şəbəkədə birləşdirilməsi, Regional Mərkəzlər üzrə real rejimdə “elektron
sifariş sistemi”nin qurulması, o cümlədən “elektron identifikasiya sistemi”nin tətbiqi
vasitəsilə pul axınlarının real izlənilməsi təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2012-ci il tarixli 2621 saylı
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi
statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” Mərkəzi Bankda həyata keçirilən “Elektron
Statistika və Analitik Hesabatlıq Sistemi”nin daha da təkmilləşdirilməsi, “mobil statistika”
funksionallığının formalaşdırılması, Respublikanın maliyyə orqanlarından və bankın lokal
informasiya sistemlərindən statistik məlumatların toplanılması, emalı və analitik
hesabtlığın genişləndirilməsi prosesini stimullaşdırmışdır. Oracle Exalytics avadanlıqları
platformasında ölkədə ilk dəfə qurulmuş yeni informasiya sistemi 6 lokal informasiya
resurslarından

(Baş

Mühasibat,

Nağd

pulun

idarəedilməsi,

Elektron

İpoteka,
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Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri, Hökumət Ödənişləri Portalı, İnsan Resurslarının
İdarəedilməsi Sistemi) toplanılan məlmatların yüksək sürət və effektivliklə emalını təmin
etmiş, o cümlədən eyni anda 50.000-dən artıq istifadəçinin qoşularaq statistik və analitik
məlumatlardan istifadəsi imkanı yaradılmışdır. Eyni zamanda, sistemin bank sferası üzrə
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq onun Ehtiyat Mərkəzlərdə real vaxt
rejimində fəaliyyət göstərən ehtiyat surətləri qurulmuşdur.
Hesabat ilində icrası davam etdirilən layihələr sırasında “Elektron Sənəd Dövriyyəsi
Sistemi”(ESDS) ni və “Əmək Haqqının və Əsas Vəsaitlərin Uçotu Sistemi”ni qeyd etmək
olar. ESDS-in realizasiyasında başlıca məqsəd Mərkəzi Bank daxilində avtomatlaşdırılması
başa çatdırılmış sənəd dövriyyəsi infrastrukturunun funksional imkanlarının bank sferasına,
o cümlədən Elektron Hökumət Portalı vasitəsilə ictimaiyətə çatdırılmasıdır. Bununla da
Mərkəzi Banka daxil olan bütün yazışmaların elektron formata keçirilməsi, sənədlərin
icrasının tam nəzarətə götürülməsi, vahid elektron arxiv bazasının formalaşdırılması və
nəticə etibarilə idarəetmə proseslərinin effektivliyinin və şəffaflığının yüksəldilməsinə nail
olunacaqdır. ESDS-in təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı realizasiyası həyata keçirilən digər
modernizasiya layihəsi Mərkəzi Bankın Regional Mərkəzləri əhatə olunmaqla vahid uçot
sisteminin hazırlanmasına zəmin yaradacaq və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə prosesin
səmərəliliyini və effektivliyini yüksəldəcəkdir.
Mərkəzi Bankda İKT üzrə həyata keçirilən layihələr fonunda bankdaxili
avtomatlaşmadan kənar qalan biznes proseslərin avtomatlaşmaya cəlb edilməsi bankın
daxili insan resursları hesabına davam etdirilmişdir. Belə ki, hesabat dövründə
“İnformasiya sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş ehtiyat surətlərinin yaradılması sistemi”,
“Elektron Satınalmalar Sistemi”, “Elektron Kitabxana Sistemi”, “Müqavilələrin İdarəetmə
Sistemi” yaradılmış və real rejimdə istismara verilmişdir.
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