AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI MӘRKӘZİ BANKININ 2021-Cİ İL ÜÇÜN PUL
VӘ MALİYYӘ SABİTLİYİ SİYASӘTİNİN ӘSAS İSTİQAMӘTLӘRİ BARӘDӘ
BӘYANATI
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev cәnablarının rәhbәrliyi
ilә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü siyasәt vә dәrin islahatlar nәticәsindә uzun illәr
әrzindә yaradılmış iqtisadi vә hәrbi potensial 2020-ci ildә Vәtәn müharibәsindә
müzәffәr ordumuzun düşmәn qüvvәlәri üzәrindә parlaq qәlәbәsinә vә COVİD-19
pandemiyasının neqativ tәsirlәrini minimallaşdırmağa imkan verdi.
2020-ci ildә ölkәdә presedenti olmayan xarici vә daxili şoklar kombinasiyasına
vaxtında vә adekvat cavab verilmişdir. İctimai hәyatın vә iqtisadi fәaliyyәtin bütün
sferalarına güclü tәsir göstәrәn bu şoklar il әrzindә effektiv idarә olunmuşdur.
Mәrkәzi Bankın 2020-ci ildә pandemiyaya vә xarici mühitin kәskin
pislәşmәsinә qarşı hökumәtlә sıx koordinasiya şәraitindә gördüyü tәdbirlәr
nәticәsindә ölkәdә makroiqtisadi sabitlik tәmin edilmiş, o cümlәdәn qiymәtlәr
sabitliyi vә valyuta bazarında tarazlıq qorunmuşdur.
Әhalinin vә biznesin dәstәklәnmәsi istiqamәtindә qәbul edilmiş antiböhran
planı, monetar şәraitin yumşaldılması vә makroprudensial yumşalmalar iqtisadi
aktivliyin daha çox azalmasının qarşısını almış, iqtisadi subyektlәrin gәlirlәrindәki
itkilәri qismәn kompensasiya etmәyә imkan vermişdir.
2021-ci il vә ortamüddәtli dövrdә ölkә iqtisadiyyatı qarşısında dayanıqlı
iqtisadi artım trayektoriyasına qayıdış, növbәti 10 ildә ümumi daxili mәhsulun ikiqat
artımına nail olunması, yeni reallıqlar nәzәrә alınmaqla dayanıqlı makroiqtisadi
sabitliyin tәmin edilmәsi, habelә işğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpası kimi
mühüm çağırışlar var.
2021-ci ildә dә Mәrkәzi Bankın pul siyasәti makroiqtisadi dayanıqlığın әsas
sütunlarından olan qiymәt sabitliyinә yönәldilәcәkdir. Pul siyasәtini hәyata
keçirәrkәn Mәrkәzi Bank inflyasiyaya tәsir edәn başlıca xarici vә daxili amillәri
diqqәt mәrkәzindә saxlayacaqdır. İnflyasiya hәdәfinә nail olmaq mәqsәdilә
monetar siyasәtin effektivliyini artırmaq üçün әlavә tәdbirlәr görülәcәkdir.
Maliyyә sektorunun sabitliyinin tәmin edilmәsi, maliyyә vasitәçiliyinin, pul vә
kapital bazarlarının dәrinlәşdirilmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr davam etdirilәcәkdir.
Pandemiyadan zәrәr çәkmiş iqtisadi subyektlәrә dәstәk mәqsәdilә requlyativ
güzәştlәrdәn istifadә diqqәtdә saxlanacaqdır.
I. 2020-Cİ İLDӘ PUL SİYASӘTİ
1.1. Pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi mühiti
2020-ci il әsasәn qlobal pandemiya elan edilәn COVİD-19 virusu ilә
mübarizә şәraitindә keçmişdir. Epidemioloji vәziyyәtlә әlaqәdar әvvәlki illәrdәn
bәri azalmaqda olan qlobal ticarәtin kәskin enişi, tәchizat zәncirindә pozulmalar,
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iş yerlәrinin bağlanması vә artan qeyri-müәyyәnliklәr qlobal iqtisadi aktivliyә mәnfi
tәsir göstәrmiş, qlobal әmtәә vә maliyyә bazarları ciddi stress altında olmuşdur.
Bütün bunlar Azәrbaycan iqtisadiyyatına da birbaşa vә dolayı tәsir etmişdir. Hәyata
keçirilәn mәqsәdyönlü siyasәt vә antiböhran tәdbirlәri pandemiyanın neqativ
tәsirlәrini minimallaşdırmağa imkan vermiş, ölkәdә makroiqtisadi vә maliyyә
sabitliyi tәmin olunmuşdur.
Son bir neçә ildә gedәn proseslәr 2020-ci ilin mürәkkәb il olacağını
gözlәmәyә әsas verirdi. Ticarәt müharibәlәri vә dezinteqrasiya meyillәri ilә bağlı
qlobal iqtisadi aktivlikdә sәngimә müşahidә edilirdi. Tәsadüfi deyil ki, 2018-ci ilin
sonlarından başlayaraq Beynәlxalq Valyuta Fondu (BVF) qlobal iqtisadi artıma dair
proqnozunu hәr növbәti hesabatda azaltmaq istiqamәtindә korreksiya edirdi.
Neftin orta qiymәti 2018-ci ildә 72 dollar olduğu halda 2019-cu ildә 12% azalaraq
64 dollara endi.
Koronavirusun sürәtlә yayılması 2020-ci ilә qlobal iqtisadi artım
perspektivlәrini daha da pislәşdirdi vә bütün dünyada siyasәt qurucuları qarşısında
yeni situasiya yaratdı. BVF-nin son proqnozlarına görә 2020-ci ildә qlobal
iqtisadiyyatın 4.4% kiçilәcәyi gözlәnilir ki, bu da 2008-2009-cu il maliyyә böhranı
dövründәki iqtisadi tәnәzzül tempindәn yuxarıdır. O cümlәdәn inkişaf etmiş ölkәlәr
üzrә 5.8%, inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr üzrә 3.3% resessiya proqnozlaşdırılır.
Azәrbaycanın ticarәt tәrәfdaşı olan ölkәlәr üzrә resessiyanın orta hesabla 7.1%
olacağı gözlәnilir. Enişi yumşaltmaq üçün bir sıra ölkәlәrdә ev tәsәrrüfatlarını vә
biznesi dәstәklәmәk üçün böyük fiskal stimul paketlәri elan edilmiş, ekspansiv pul
siyasәti tәdbirlәri hәyata keçirilmişdir.
2020-ci ilin ötәn dövründә dünya bazarında әmtәә qiymәtlәri, o cümlәdәn
enerji qiymәtlәri çox dәyişkәn olmuşdur. Dünya әmtәә qiymәtlәri cari ilin 11 ayında
enerji sektoru üzrә 29% ucuzlaşmış, qeyri-enerji sektoru üzrә 10.9%
bahalaşmışdır. Dünya әrzaq qiymәtlәri bu dövrdә 4% yüksәlmişdir.
Brent markalı neftin 2020-ci ilin ötәn dövründә hәr barel üçün orta qiymәti 43
ABŞ dolları olmuşdur ki, bu da 2019-cu ilin orta qiymәtindәn 33% aşağıdır.
Pandemiya şәraitindә mart ayında OPEC+ sazişindә fasilә vә neft tәklifinin kәskin
artırılması qiymәt şokuna rәvac vermişdir. Aprel ayında neft qiymәtlәri son
onilliklәrin tarixi minimumlarına enmişdi. Yeni OPEC++ sazişinin bağlanması, tәsirli
COVID-19 peyvәndinin hazırlanması istiqamәtindә irәlilәyişlәr vә ilin ikinci
yarısında iqtisadi aktivliyin nisbәtәn bәrpası gözlәntilәri bu dövrdә neftin qiymәtinin
dә bir qәdәr yüksәlmәsinә sәbәb olmuşdur.
Pandemiyanın tәsirlәri özünü qlobal ticarәt vә investisiyalarda da göstәrir.
Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının (ÜTT) son hesabatına әsasәn 2020-ci ildә qlobal
ticarәtin hәcminin 9.2% azalacağı proqnozlaşdırılır. Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının
Ticarәt vә İnkişaf üzrә Agentliyinin (UNCTAD) “Dünya İnvestisiya Hesabatı”-na
әsasәn qlobal birbaşa xarici investisiyalar 2020-ci ildә 30-40%-ә qәdәr
azalacaqdır.
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Azәrbaycanda tәdiyә balansı tarazlığını qorumuşdur. 2020-ci ilin 9 ayında tәdiyә
balansının cari әmәliyyatlar hesabında ÜDM-in cәmi 0.7%-i sәviyyәsindә kәsir
olmuşdur. Tәdiyә balansının әsas komponenti olan xarici ticarәt saldosu
әhәmiyyәtli azalsa da müsbәt zonada olmuşdur.
Ölkәnin strateji valyuta ehtiyatları il әrzindә demәk olar ki, sabit qalmışdır.
Hazırda strateji valyuta ehtiyatları 50 mlrd. ABŞ dollarını vә belәliklә ümumi daxili
mәhsulun hәcmini (ÜDM) üstәlәyir.
Cari ildә pandemiyanın tәsiri ilә mәcmu tәklif vә tәlәbin azalması baş
vermişdir. Real sektor müәssisәlәrinin monitorinqi göstәrir ki, bu ilin 11 ayında
biznes inam indeksinin orta göstәricisi bütün sektorlar üzrә ötәn ilin eyni dövrü ilә
müqayisәdә gerilәmişdir. Ev tәsәrrüfatları arasında aparılmış sorğuya әsasәn
istehlakçı inam indeksi 2020-ci ildә mәnfi zonaya düşmüşdür.
Dünyada vә ölkәmizdә iqtisadi vәziyyәtә dair qeyri-müәyyәnlik, logistika
zәncirindә müvәqqәti pozulmalar şәraitindә yanvar-noyabr aylarında iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşları ötәn ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә 4% azalmışdır.
Mәcmu tәlәbin komponentlәrindә azalma fonunda rәsmi statistikaya görә
cari ilin 11 ayında iqtisadiyyatın baza sahәlәri olan qeyri neft-qaz sәnayesi vә kәnd
tәsәrrüfatında iqtisadi artım davam etsә dә, bütövlükdә ümumi daxili mәhsul real
ifadәdә 4.3%, o cümlәdәn neft sektoru üzrә 6.5%, qeyri-neft sektoru üzrә 2.9%
azalmışdır.
Son aylar qeyri-neft sektoru üzrә iqtisadi azalma tempi nisbәtәn sәngisә dә
mәcmu buraxılış kәsiri neqativ zonada qiymәtlәndirilir.
Hökumәtin vә Mәrkәzi Bankın birgә aktiv antiböhran tәdbirlәrinin icrası,
xüsusәn dә pandemiyadan zәrәr çәkәn sahәlәrin dәstәklәnmәsi tәdbirlәri iqtisadi
aktivliyin azalmasının miqyasını dünyanın bir sıra ölkәlәri ilә müqayisәdә
әhәmiyyәtli kiçiltmәyә kömәk etmişdir. Burada kontr-tsiklik fiskal siyasәt, yumşaq
monetar siyasәt vә makroprudensial güzәştlәr başlıca rol oynamışdır. 2020-ci ilin
dövlәt büdcәsinә “fiskal fәza”dan istifadә etmәklә aparılan dürüstlәşmә hәm
makroiqtisadi sabitliyin, hәm dә iqtisadi aktivliyin dәstәklәnmәsi baxımından
әhәmiyyәtli olmuşdur.
1.2. Pul siyasәti vә onun nәticәlәri
2020-ci ildә Mәrkәzi Bankın pul siyasәti inflyasiyanın elan edilmiş hәdәf
daxilindә (4±2%) idarә edilmәsinә yönәldilmişdir. Mәrkәzi Bankın pul siyasәti
qәrarları pandemiya şәraitindә xarici vә daxili mühitdәn makroiqtisadi sabitliyә
gәlәn tәhdidlәrin neytrallaşdırılmasına vә inflyasiyanı hәdәf çәrçivәsindә
saxlamaqla mәcmu tәlәbin kәskin enişinin qarşısının alınmasına xidmәt etmişdir.
Rәsmi statistikaya görә noyabrda illik inflyasiya 2.4% tәşkil etmişdir ki, bu da
hәdәf diapozonunun mәrkәzindәn aşağıdadır. Son bir ildә istehlak sәbәtindәki
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mәhsulların 8.1%-nin qiymәti dәyişmәmiş, 13.3%-nin qiymәti aşağı düşmüşdür.
Bahalaşan mәhsulların 55%-nin qiymәt artımı 2%-dәn aşağı olmuşdur.
Son 12 ayda inflyasiya әrzaq mәhsulları üzrә 3.9%, qeyri-әrzaq mәhsulları
üzrә 1.2% vә xidmәtlәr üzrә 1.1% tәşkil etmişdir. Pandemiyanın yaratdığı qeyrimüәyyәnliklәr fonunda istehlak vә investisiya xәrclәrinin azalması ilә mәcmu
tәlәbin daralması başlıca antiinflyasiya amili kimi çıxış edir. Әrzaq inflyasiyasına
dünya әrzaq qiymәtlәrinin yüksәlmәsi dә tәsir göstәrmişdir. Orta illik baza
inflyasiya 2020-ci ilin 11 ayında 2% tәşkil etmişdir.
2020-ci ildә xarici mühitdә baş verәn proseslәr, inflyasiyanın faktiki
dinamikası vә valyuta bazarındakı tarazlıq inflyasiya gözlәntilәrinin dinamikasını
müәyyәnlәşdirәn әsas amillәr olmuşdur. Dekabrda ev tәsәrrüfatları arasında
aparılmış sorğuya görә növbәti 12 ay üzrә qiymәtlәrin daha yüksәk templә
yüksәlәcәyini gözlәyәn respondentlәrin xüsusi çәkisi 12% tәşkil etmişdir. Qeyrineft emal sәnayesi, ticarәt, xidmәt sektoru, elәcә dә tikinti sektoru üzrә inflyasiya
gözlәntilәri faktiki inflyasiyaya yaxın sәviyyәdә formalaşmışdır.
Ümumilikdә, inflyasiya vә inflyasiya gözlәntilәrinә tәsir göstәrәn amillәr
arasında 2020-ci ildә azaldıcı amillәr üstünlük tәşkil etmişdir.
Valyuta bazarında sabitliyin qorunması inflyasiyanın hәdәf sәviyyәsindә
saxlanılmasında mühüm rol oynamışdır. Cari ildә Mәrkәzi Bankda Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Neft Fondunun (ARDNF) valyuta satışlarının hәyata
keçirilmәsi üzrә hәm qrafikә uyğun, hәm dә qrafikdәn kәnar hәrraclar tәşkil
olunmuşdur. Xarici mühitdә baş verәn proseslәrin dolayı tәsirlәri ilә yaranmış
gözlәntilәr nәticәsindә mart ayında dollarlaşma sürәtlәnmiş, valyuta bazarında
tәlәb kәskin artmışdır. Lakin vәziyyәtә vaxtında verilmiş reaksiya, bazar tәlәbatının
tam ödәnilmәsi, olduqca mürәkkәb pandemiya şәraitindә bankların mübadilә
mәntәqәlәrinin işinin effektiv tәşkili, bazarla açıq kommunikasiya tez bir zamanda
stabilliyә nail olmağa imkan vermişdir. Sonradan neftin dünya qiymәtinin nisbi
bәrpası vә tәrәfdaş ölkәlәrin valyuta bazarında sabitlәşmә nәticәsindә
gözlәntilәrin yaxşılaşması valyuta bazarında sabitliyi dәstәklәmişdir.
Cari ildә dә manatın ABŞ dollarına nәzәrәn rәsmi mәzәnnәsi banklararası
әqdlәr üzrә orta mәzәnnә әsasında müәyyәn edilmişdir. Banklar tәrәfindәn
müәyyәn edilәn xarici valyutanın alış-satış mәzәnnәlәri rәsmi mәzәnnәyә yaxın
olmuşdur.
Manatın mәzәnnәsi ticarәt tәrәfdaşı olan ölkәlәrin valyutalarına qarşı fәrqli
istiqamәtlәrdә dәyişmişdir. İkitәrәfli mәzәnnәlәrin dinamikası çoxtәrәfli
mәzәnnәnin dinamikasına da tәsir göstәrmişdir. 11 ayda manatın qeyri-neft ümumi
ticarәt çәkili nominal effektiv mәzәnnәsi 8.8%, real effektiv mәzәnnәsi isә 6.3%
bahalaşmışdır. Qeyd edәk ki, 2014-cü ilin sonundan bәri real effektiv mәzәnnә
29.5% ucuzlaşmışdır ki, bu da qeyri-neft sektorunun rәqabәt qabiliyyәtinә müsbәt
tәsir göstәrәn amildir.
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Monetar şәraitin hәm pulun dәyәri, hәm dә pulun kәmiyyәti hesabına
yumşaldılması cari ildә dә davam etdirilmişdir.
2020-ci ildә faiz dәhlizinin parametrlәrinә dair qәrarlar pandemiya şәraitindә
iqtisadi aktivliyin dәstәklәnmәsi prioriteti ilә makroiqtisadi sabitliyin qorunması
zәrurәti arasında optimal balansın saxlanılmasına xidmәt etmişdir. 2020-ci ildә faiz
dәhlizinin parametrlәri 8 dәfә müzakirә edilmiş, uçot dәrәcәsi mәrhәlәlәrlә 7.5%dәn 6.25%-ә vә faiz dәhlizinin yuxarı hәddi 9.25%-dәn 6.75%-ә endirilmişdir. Faiz
dәhlizinin aşağı hәddi isә 5.75% sәviyyәsindә dәyişmәz saxlanılmışdır.
Ümumilikdә, uçot dәrәcәsi 2018-ci ilin әvvәlindәn bәri 2.4 dәfә (15%-dәn)
azalmışdır.
Manatla pul bazası ilin әvvәlindәn 7.1% artmışdır. İl әrzindә pul tәklifinә tәsir
göstәrәn başlıca amil dövlәt büdcәsinin gәlir vә xәrclәrindәn asılı olaraq
formalaşan vahid xәzinә hesabının dәyişimi olmuşdur. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
pandemiya şәraitindә iqtisadiyyata zәruri nöqtәvi likvidlik dәstәyinin göstәrilmәsi
dә pul tәklifinә tәsir etmişdir. Ümumilikdә, pul siyasәtinin dәyәr baxımından
yumşaldılmağa başlanıldığı 2018-ci ilin әvvәlindәn bәri pul tәklifi 52% artmışdır.
Pul siyasәtinin yumşaldılması Mәrkәzi Bankın depozit әmәliyyatları vә
qısamüddәtli notları üzrә faiz dәrәcәlәrinin, elәcә dә dövlәt qiymәtli kağızlarının
gәlirliyinin azalması ilә müşayiәt edilmişdir. Banklararası bazarda faizlәr, habelә
depozit vә kredit faizlәri risk premiyası ilә yumşalan monetar şәrait arasında
tarazlaşmışdır. Ümumilikdә, 2018-ci ilin yanvarından bәri manatla yeni kreditlәr
üzrә orta faizlәr 5.5 faiz bәndi azalmışdır. Real sektorda pandemiyanın tәsiri ilә
güclәnәn risklәr faizlәrin daha çox azalmasını mәhdudlaşdırmışdır.
Cari ildә depozitlәrin dollarlaşma sәviyyәsi azalmaqda davam etmişdir. İlin
әvvәlindә pul aqreqatlarına daxil xarici valyutada әmanәt vә depozitlәrin cәmi
әmanәt vә depozitlәrdә 54.9% olan xüsusi çәkisi mart ayının yekunu üzrә 56.5%ә yüksәlsә dә, sonradan tәdricәn azalaraq noyabrda 50.2% tәşkil etmişdir. O
cümlәdәn fiziki şәxslәrin әmanәtlәrinin dollarlaşması noyabrın yekunu üzrә 52.7%dir.
İqtisadiyyatda likvidliyin effektiv idarә olunması mәqsәdilә Mәrkәzi Bank
müxtәlif bazar әmәliyyatlarından adekvat istifadә etmişdir. Bank sisteminin likvidlik
mövqeyindәn asılı olaraq Mәrkәzi Bankın sterilizasiya alәtlәrinә tәlәb aylar üzrә
fәrqli olmuşdur. İl әrzindә Mәrkәzi Bank 62 depozit hәrracı vә 46 notların
yerlәşdirilmәsi hәrracı keçirmişdir. Pandemiyanın tәsiri ilә makroiqtisadi sabitlik
üzәrindә yaranmış tәhdidlәrin qarşısının alınması vә valyuta bazarında tarazlığın
dәstәklәnmәsi üçün sterilizasiya portfelinin durasiyası azaldılmışdır. Mәrkәzi
Bankın tәşkil etdiyi hәrraclarda II rübdәn başlayaraq tәlәbin tәklifi üstәlәmәsi
müşahidә olunmuş, bu alәtlәr üzrә gәlirlilik faiz dәhlizinin aşağı hәddinә
yaxınlaşmışdır.
Pul siyasәtinin effektiv kommunikasiyası 2020-ci ildә dә diqqәtdә
saxlanılmışdır. Cari ildә öncәdәn ictimaiyyәtә açıqlanmış qrafikә uyğun olaraq
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Mәrkәzi Bankın hәr bir siyasәt qәrarı ilә bağlı müvafiq analitik şәrhlәrlә pressrelizlәri dәrc edilmiş, müntәzәm mәtbuat konfransları keçirilmişdir. Pul siyasәti
icmalı rüblük әsasda ictimaiyyәtә açıqlanmışdır. Mәrkәzi Bankın fәaliyyәti rәsmi
internet sәhifәsi, habelә
"Twitter”, "Youtube” sosial şәbәkәlәri vasitәsilә
işıqlandırılmışdır. 2020-ci ilin sonunda Mәrkәzi Bankın “Facebook” sosial
şәbәkәsindә dә rәsmi sәhifәsi yaradılmışdır.
1.3. Maliyyә sabitliyi vә maliyyә sektorunun inkişafı
2020-ci ildә maliyyә sabitliyi siyasәti başlıca olaraq maliyyә bazarlarının vә
sisteminin stabilliyinin tәmin olunmasına, pandemiyanın neqativ tәsirlәrinin
minimallaşdırılmasına, әhalinin vә biznesin dәstәklәnmәsinә yönәldilmişdir.
Yaranmış vәziyyәtә baxmayaraq maliyyә vasitәçiliyinin genişlәndirilmәsi vә
maliyyә bazarlarının dәrinlәşdirilmәsi istiqamәtindә işlәr davam etdirilmişdir.
Cari ildә bank sektorunun sağlamlaşdırılması istiqamәtindә radikal
addımlar atılmış, maliyyә dayanıqlığını itirmiş 4 bank sistemdәn
kәnarlaşdırılmışdır. Hәr dörd bank üzrә әhalinin әmanәtlәrinin verilmәsi әsasәn
tәmin edilmiş, 24 mindәn çox әmanәtçiyә 615 mln. manat mәblәğindә әmanәt
qaytarılmışdır.
Pandemiya ilә bağlı real sektorda yaranmış vәziyyәt kredit qoyuluşlarının
dinamikasına tәsir göstәrәn әsas amil olmuşdur. Biznes subyektlәrinin maliyyә
resurslarına әlçatanlığının dәstәklәnmәsi mәqsәdilә Mәrkәzi Bank bank
ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri vә sahibkarlarla aktiv әmәkdaşlıq çәrçivәsi
yaratmışdır. Bağlanmış banklar nәzәrә alınmadan bank sektoru üzrә 11 ayda
ipoteka kreditlәri 11.9%, biznes kreditlәri 1% artmış, istehlak kreditlәri isә 4.5%
azalmışdır. İlin әvvәlindәn bankların sәnayeyә kredit qoyuluşu 43.3% artmış vә
onun biznes portfelindә payı 18.4%-dәn 26.1%-ә yüksәlmişdir. Bundan başqa,
yüksәk multiplikativ tәsirә malik olan tikintiyә kredit qoyuluşları cari ilin 11 ayında
9.1% artmış vә onun portfeldә payı 11.9%-ә çatmışdır.
Fәaliyyәtdә olan bankların әsas resurs mәnbәlәrindәn olan әhalinin bank
әmanәtlәri bağlanmış banklar istisna olmaqla ilin әvvәlindәn dәyişmәyәrәk 7.8
mlrd. manat tәşkil etmişdir.
Pandemiyaya qarşı görülmüş sosial tәcrid tәdbirlәri nәticәsindә biznesin vә
әhalinin öz borclarına lazımi sәviyyәdә xidmәt etmәk imkanları zәiflәmişdir ki, bu
da kredit portfelinin keyfiyyәtinә tәsir göstәrir. Bununla belә bankların portfelindә
problemli kreditlәrin payı il әrzindә birrәqәmli sәviyyәdә olmuş vә noyabr ayının
yekunu üzrә 6% tәşkil etmişdir.
Bank sektorunun requlyativ tәlәbi әhәmiyyәtli üstәlәyәn kapital adekvatlığı
ödәniş qabiliyyәti olmayan kreditorlardan yaranan itkilәri qarşılamağa kifayәt edir.
2020-ci ilin 11 ayında banklar tәrәfindәn ümumilikdә 116.7 mln. manat mәblәğindә
sәhmdar kapital artırılmışdır.
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Bank sektorunun likvid aktivlәri 9 mlrd. manatdır vә bank sistemi üzrә ani
likvidlik әmsalı 59% tәşkil etmәklә, normativi (30%) 2 dәfәyә yaxın üstәlәyir.
Yaranmış qeyri-müәyyәn şәraitә vә iqtisadiyyatda resessiyaya baxmayaraq
sığorta sektorunda ilin әvvәlindәn başlanmış artım davam edir. Ötәn ilin müvafiq
dövrünә nәzәrәn 11 ayda sığorta haqları 9% artmışdır. Sığorta haqları könüllü
hәyat sığortasında 14%, könüllü qeyri-hәyat sığortasında 7%, icbari sığorta
növlәrindә isә bütövlükdә 4% artmışdır. Sığorta sektorunun aktivlәrindә ciddi
azalma müşahidә edilmәmişdir. Hazırda sektorun kapital mövqeyi onun yüksәk
ödәmә qabiliyyәtini tәmin edir. Dövr әrzindә mәcmu kapitalı mәqbul sәviyyәdә
olmayan 3 sığorta şirkәti mövcud qanunvericilik çәrçivәsindә görülәn nәzarәt
tәdbirlәri nәticәsindә sektordan kәnarlaşdırılmışdır. Sığortaçıların istehlakçılara
münasibәtdә bazar davranışları ciddi nәzarәtdә saxlanmışdır. Sığorta
qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, onun qabaqcıl beynәlxalq sığorta
tәcrübәlәrinә uyğunlaşdırılması, sığorta fәaliyyәtinin rәqәmsallaşdırılması,
peşәkar kadrların hazırlığı, sığorta istehlakçılarının maariflәndirilmәsi
istiqamәtindә tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir.
Kapital bazarının inkişafı, tәnzimlәmә vә nәzarәt proseslәrinin
sәmәrәliliyinin artırılması üzrә işlәr cari ildә dә davam etdirilmişdir. Emitentlәrin vә
investorların kapital bazarında iştirak imkanlarının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә
stimullaşdırcı tarif rejimi yaradılmış vә fond birjasında listinqi stimullaşdıran
diferensial tariflәr müәyyәn edilmişdir. Qiymәtli kağızlar bazarında istiqraz
emissiya etmәklә maliyyәlәşmә imkanlarının genişlәndirilmәsi üzrә hüquqi baza
tәkmillәşdirilmişdir. Xarici investorların ölkәmizin kapital bazarına çıxış imkanının
artırılması mәqsәdilә beynәlxalq depozitarlarla әmәkdaşlıq davam etdirilmiş,
Mәrkәzi Bankın IOSCO tәşkilatına assosiativ üzvlüyü tәmin edilmişdir. 2020-ci ilin
11 ayında keçәn ilin müvafiq dövrünә nәzәrәn ticarәt hәcmi korporativ qiymәtli
kağızların tәkrar bazarında 1.7 dәfә, repo bazarında isә 1.9 dәfә artmışdır.
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pandemiya dövründә kapital bazarı iştirakçılarının
dәstәklәnmәsi çәrçivәsindә requlyativ tәtillәr, habelә emitentlәrin vә investorların
bazarda iştirakını dәstәklәyәn tarif güzәştlәri verilmişdir.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin mart ayında imzaladığı müvafiq
sәrәncama vә Nazirlәr Kabinetinin tәsdiq etdiyi antiböhran planına uyğun olaraq
Mәrkәzi Bank pandemiyadan tәsirlәnәn әhali, biznes vә maliyyә institutları üçün
bir sıra tәnzimlәyici güzәştlәr barәdә qәrarlar qәbul etmişdir.
Bu qәrarların icrası çәrçivәsindә banklar tәrәfindәn ilin ötәn dövründә 50 min
borcalanın 1.2 mlrd. manat krediti restrukturizasiya edilmişdir. Restrukturizasiya
olunmuş mәblәğin 87%-i biznes, 9%-i istehlak, 4%-i isә ipoteka kreditlәrinin payına
düşmüşdür. Kredit portfelinin restrukturizasiyası Mәrkәzi Bankın requlyativ
yumşaltma tәdbirlәri ilә yanaşı, bankların öz tәşәbbüsü ilә dә aktiv şәkildә
aparılmışdır.
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Banklar tәrәfindәn sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki vә hüquqi şәxslәrә nağdsız
ödәnişlәr üzrә xidmәt haqlarına 50%-dәk güzәşt tәtbiq edilmişdir. İşsiz kimi
qeydiyyata alınan 600 min vәtәndaşa birdәfәlik ödәnişlәrin verilmәsi üçün әn qısa
müddәtdә bank hesabları açılmış vә ödәmә kartları tәqdim edilmişdir. Bankomatlar
qarşısında vәtәndaş sıxlığının idarә olunması mәqsәdilә pensiyalar vә sosial
yardımların istәnilәn bankın bankomatından әlavә xidmәt haqqı ödәnilmәdәn әldә
edilmәsi imkanı yaradılmışdır.
Pandemiya şәraiti bank sektoruna, әhaliyә, biznes qurumlarına
rәqәmsallaşmanın zәruriliyini bir daha sübut etdi. Cari ildә nağdsız ödәniş
infrastrukturundan istifadәnin genişlәnmәsi vә banklar tәrәfindәn tәqdim edilәn
innovativ ödәniş xidmәtlәrinin çeşidinin artırılması iqtisadi dövriyyәnin ağardılması
vә nağd iqtisadiyyatın daralmasını dәstәklәmişdir. 11 ayda ötәn ilin müvafiq
dövrünә nәzәrәn ödәniş kartları vasitәsilә aparılan ölkәdaxili nağdsız
әmәliyyatların hәcmi 34%, tәmassız ödәnişlәrin hәcmi 5.2 dәfә, internet vә mobil
bankçılıq üzrә aparılan hesablaşmaların hәcmi isә müvafiq olaraq 65% vә 90%
artmışdır.
Әhali, biznes subyektlәri, dövlәt qurumları arasında ödәnişlәri müasir dövrün
tәlәblәrinә uyğun olaraq mәkanından vә zamanından asılı olmayaraq 5-10 saniyә
әrzindә tam başa çatdırılmasına imkan verәn vә mobil ödәniş hәllәrini dәstәklәyәn
24/7/365 rejimdә fәaliyyәt göstәrәn Ani Ödәnişlәr Sistemi yaradılmışdır. Eyni
zamanda maliyyә xidmәtlәrinin rәqәmsal әlçatanlığının tәmin edilmәsi
istiqamәtindә aparılan digәr layihә Blokçeyn әsaslı Rәqәmsal İdentifikasiya
Sisteminin yaradılması olmuşdur.
Aprel ayından başlayaraq özünümәşğulluq proqramı çәrçivәsindә Mәrkәzi
Bankın tәşviqi ilә 21 bank tәrәfindәn hәssas әhali qrupuna daxil olan 591 nәfәrә
1.7 mln manatlıq istehsal vә ictimai iaşә avadanlıqları, iri vә xırda buynuzlu malqara kimi müxtәlif aktivlәr tәqdim edilmişdir. Bu proqramın әhatә dairәsinin daha
da genişlәndirilmәsi nәzәrdә tutulur.
Kәnd yerlәrindә maliyyә resurslarına çıxışın artırılması mәqsәdilә Mәrkәzi
Bank әlaqәdar qurumlarla birgә layihәyә başlamışdır. Layihә çәrçivәsindә kәnd
tәsәrrüfatı sahibkarlarının, xüsusәn kiçik aqrobiznesin maliyyә xidmәtlәrinә
çıxışının artırılması istiqamәtindә qabaqcıl tәcrübәyә әsaslanan maliyyәlәşmә
mexanizmlәri işlәnilir.
Real iqtisadiyyatın dayanıqlı maliyyә resurslarına çıxışının dәstәklәnmәsi
mәqsәdilә Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı ilә Mәrkәzi Bank arasında 2020ci ildә maksimal hәddi 50 milyon ABŞ dolları olmaqla, ümumilikdә 200 milyon ABŞ
dolları mәblәğindә svop әmәliyyatlarının aparılmasına dair razılıq әldә
olunmuşdur. Bu günә Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı ilә bağlanmış aktiv
svop әmәliyyatları 18.2 milyon dollardır.

8

II. 2021-Cİ İLӘ PUL VӘ MALİYYӘ SABİTLİYİ SİYASӘTİ
2021-ci ilin pul vә maliyyә sabitliyi siyasәti dünyada iqtisadi aktivliyin, qlobal
әmtәә vә maliyyә bazarlarındakı vәziyyәtin perspektivlәri ilә bağlı qeyrimüәyyәnliklәrin yüksәk olduğu bir şәraitdә formalaşdırılır. Növbәti ildә dә
pandemiya ayrı-ayrı ölkәlәrin iqtisadi dayanıqlıq potensialını sınağa çәkәcәkdir.
Risklәr başlıca olaraq epidemioloji vәziyyәtlә әlaqәdar olmaqla xarici vә daxili
mühitә tәsir potensialını saxlayır.
Digәr tәrәfdәn Azәrbaycan iqtisadiyyatının uzunmüddәtli dövrdә aşağı neft
gәlirlәrinә uyğunlaşması, Vәtәn müharibәsindәn sonra işğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә böyük bәrpa vә qayıdış işlәrinin reallaşdırılması, habelә ölkәdә növbәti
10 ildә ikiqat artıma yönәlәn yeni inkişaf strategiyasının sürәtlә realizasiyası ilә
bağlı böyük çağırışlar formalaşmışdır.
Belә bir şәraitdә 2021-ci ildә makroiqtisadi vә maliyyә sektorunun stabilliyinin
qorunması makroiqtisadi vә makroprudensial siyasәtlәrin әsasını tәşkil edәcәkdir.
Mәrkәzi Bank makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyi vasitәsilә pandemiyadan
tәsirlәnәn iqtisadi artımın dayanıqlı әsaslarla bәrpa edilmәsinә dәstәk verәcәkdir.
Pul siyasәti növbәti ildә dә qiymәt sabitliyinә fokuslaşmaqla dayanıqlı iqtisadi artım
üçün vacib şәrtlәrin tәmin edilmәsindә mühüm rol oynayacaqdır. Maliyyә
sektorunun dayanıqlığının güclәndirilmәsi, maliyyә vasitәçiliyinin vә maliyyә
bazarlarının inkişafı istiqamәtindә sәylәr davam etdirilәcәkdir.
2.1. Makroiqtisadi proqnozlar
Mәrkәzi Bank özünün pul siyasәtini növbәti ildә dә qlobal vә daxili iqtisadi
meyillәr üzrә proqnozları nәzәrә almaqla hәyata keçirәcәkdir.
Qüvvәdә qalan epidemioloji risklәr vә dünya iqtisadiyyatındaki ümumi qeyrimüәyyәnlik 2021-ci ildә bәrpa prosesinin tәdrici olacağını göstәrir. Ölkәlәrin vә
iqtisadi sahәlәrin adaptasiya imkanlarının fәrqliliyi, elәcә dә dәyişilmiş mühit
şәraitindә yeni biznes modellәrinin axtarılması da bәrpaya tәsir edәn amil
olacaqdır. BVF-nin cari ilin oktyabrında açıqladığı proqnozlara görә, 2021-ci ildә
qlobal iqtisadi artım 5.2% olacaqdır. İnkişaf etmiş ölkәlәr üzrә 3.9%, inkişaf
etmәkdә olan ölkәlәr üzrә 6% iqtisadi artım proqnozlaşdırılır. COVİD-19 әleyhinә
vaksinasiya prosesinin artıq başlaması bu proqnozların reallaşması ilә bağlı
nikbinlik yaradır.
İqtisadi aktivliyi dәstәklәmәk üçün növbәti ildә dә aparıcı ölkәlәrdә fiskal vә
monetar siyasәtlәrin stimullaşdırıcı imkanlarından istifadә edilәcәyi gözlәnilir.
Dünyanın başlıca güc mәrkәzlәrindә mәrkәzi bankların kәmiyyәt yumşaldılması
siyasәtlәrinin davam etdirilәcәyi ehtimalı yüksәkdir. Aşağı faiz dәrәcәlәri mühitinin
bütün il böyu davam edәcәyi gözlәnilir.
Azәrbaycanın ticarәt tәrәfdaşları olan ölkәlәrdә iqtisadi artımın 2021-ci ildә
5% tәşkil edәcәyi gözlәnilir. Mövcud qeyri-müәyyәnliklәr şәraitindә tәrәfdaş
ölkәlәrin maliyyә bazarlarında yeni kәskin dәyişkәnliklәr dalğası istisna olunmur.
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Qlobal әmtәә bazarları ilә bağlı da qeyri-müәyyәnliklәr yüksәk olaraq qalır.
Müxtәlif әmtәәlәr üzrә dünya qiymәtlәrinin fәrqli istiqamәtlәrdә dәyişmәsi istisna
edilmir.
Son vaxtlarda müxtәlif әczaçılıq şirkәtlәrinin tәhlükәsiz vә tәsirli COVID-19
peyvәndinin istehsalı istiqamәtindә irәlilәyişlәri neft bazarına müsbәt tәsir göstәrib.
Yenilәnmiş proqnozlar 2021-ci ildә neftә olan gündәlik tәlәbatın artacağını
göstәrir. Qeyd olunanları nәzәrә alaraq bir sıra analitik mәrkәzlәr dekabrda 2021ci ilә neft qiymәti proqnozunu artırmaq istiqamәtindә dәyişmişlәr. Başlıca analitik
mәrkәzlәr üzrә 2021-ci ilә konsensus qiymәt 1 barrelә görә 48 ABŞ dolları
sәviyyәsindә qiymәtlәndirilir. Bununla belә tәklifin artımının qiymәt artımını
mәhdudlaşdıracağı gözlәnilir. Digәr tәrәfdәn pandemiyanın texnoloji
innovasiyalara verdiyi tәkan da nәzәrә alınmaqla neft mәhsullarına tәlәbdә
uzunmüddәtli azalma meyilinin davam edәcәyi ehtimal olunur.
Pandemiya ilә bağlı tәklifin azalması şәraitindә dünya әrzaq qiymәtlәrindә
cari ildә başlanmış bahalaşmanın davam edәcәyi proqnozlaşdırılır. Dünya
Bankının proqnozlarına görә 2021-ci ildә qiymәtlәrin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları
üzrә 1.4% artacağı gözlәnilir.
Qlobal iqtisadi aktivlikdә bәrpa qlobal ticarәtin dә bәrpasına müsbәt tәsir
edәcәkdir. Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının proqnozuna görә, 2021-ci ildә qlobal
ticarәtin artım tempi 7.2% tәşkil edәcәkdir.
Baza ssenari üzrә proqnozlar növbәti ildә Azәrbaycanda xarici vә daxili
balans göstәricilәrinin 2020-ci ilә nәzәrәn yaxşılaşacağını göstәrir.
2021-ci ildә pandemiya ilә vәziyyәt, neftin dünya bazarında qiymәtinin
dinamikası, OPEC++ anlaşmasının perspektivlәri, ticarәt tәrәfdaşlarında gedәn
proseslәr, idxalın dinamikası, Azәrbaycanın xarici balansına tәsir göstәrәn әsas
amillәr olacaqdır.
2021-ci ildә Azәrbaycan iqtisadiyyatının real sektorunda iqtisadi aktivliyin
tәdricәn bәrpa olunacağı proqnozlaşdırılır. Rәsmi proqnozlara görә, 2021-ci ildә
real iqtisadi artım tempinin baza ssenarisi üzrә 3.4%, o cümlәdәn qeyri-neft sektoru
üzrә 3.1% olacağı gözlәnilir. Xarici tәlәbin bәrpası prosesinin başlanması, elәcә
dә tәxirә salınmış tәlәb hesabına daxili tәlәbin bәrpası iqtisadi artımın bәrpası
proqnozunun әsasında dayanır. Makroiqtisadi sabitliyin qorunması 2021-ci ildә
iqtisadi artımın öz potensialına yaxınlaşmasına şәrait yaradan әsas amillәrdәn biri
olacaqdır. Kontr-tsiklik makroiqtisadi siyasәt vә işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә
bәrpa işlәrinin başlanması da 2021-ci ildә iqtisadi artımın әsas drayverlәrini
canlandıracaqdır. Tәqdim edilmiş büdcә layihәsinә әsasәn növbәti ildә dövlәt
büdcәsi xәrclәrinin 2020-ci ilә nәzәrәn 3.8%, o cümlәdәn әsaslı xәrclәrin 7.9%
artırılacağı proqnozlaşdırılır. Növbәti ildә “fiskal fәza”dan kontr-tsiklik olaraq
istifadә olunması makroiqtisadi sabitliyin qorunması baxımından da әhәmiyyәtlidir.
Ortamüddәtli dövrә isә yeni iqtisadi reallıqlar nәzәrә alınmaqla yeni makrofiskal
çәrçivәyә keçid diqqәtdә saxlanılmalıdır. Bundan başqa dövlәt büdcәsi kәsirinin
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mümkün qәdәr azaldılması vә onun dayanıqlı qeyri-inflyasyon mәnbәlәrlә
maliyyәlәşdirilmәsi fiskal prioritetlәrdәn olmalıdır.
2021-ci ildә daxili balans üzrә qeyd olunan proqnozların reallaşması
makroiqtisadi siyasәtin bütün istiqamәtlәrinin effektiv koordinasiyasından asılı
olacaqdır.
2.2. 2021-ci il üzrә pul siyasәtinin başlıca istiqamәtlәri
2021-ci ildә dә pul siyasәtinin prioritet mәqsәdini milli valyutaya inamın
başlıca zәmanәtçisi olan qiymәt sabitliyi tәşkil edәcәkdir. İnflyasiyaya tәsir
imkanlarını güclәndirmәk istiqamәtindә islahatlar davam etdirilәcәkdir.
2021-ci ildә pul siyasәtinin son hәdәfi inflyasiyanın 4±2% dәhlizindә idarә
olunması tәşkil edәcәkdir. Әvvәlki illәrdә olduğu kimi növbәti ilә dә hәdәf istehlak
qiymәtlәri indeksinin son 12 ayda dәyişimi olacaqdır.
İnflyasiya hәdәfinә nail olmaq üçün pul siyasәtinin aralıq hәdәflәri olaraq
mәzәnnә, pul tәklifi vә faiz dәrәcәlәrindәn qәrarların transmissiya xüsusiyyәtlәri
nәzәrә alınmaqla istifadә edilәcәkdir.
Pul siyasәti yürüdülәrkәn manatın mәzәnnәsinin inflyasiyaya qısa vә orta
müddәtli ötürücülüyü diqqәtdә saxlanılacaqdır. İstehlakda idxal mallarının
әhәmiyyәtli paya malik olması mәzәnnәnin başlıca inflyasiya amili olmasını
şәrtlәndirir. Növbәti ildә dә valyuta bazarında tarazlıq tәdiyә balansının
vәziyyәtindәn, dövlәtin valyuta tәlәbi vә tәklifindәn, habelә iqtisadi subyektlәrin
mәzәnnә gözlәntilәrindәn asılı olacaqdır. Zәruri hallarda bundan sonra da valyuta
bazarında tarazlığı tәmin etmәk üçün hökumәtlә birlikdә qabaqlayıcı tәdbirlәr
görülәcәkdir. Valyuta tәnzimlәnmәsinin optimallaşdırılması işlәri 2021-ci ildә dә
diqqәtdә saxlanılacaqdır.
Digәr lövbәr olan pul tәklifi iqtisadi artım vә inflyasiya proqnozları, habelә
maliyyә bazarlarında proseslәr nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnәcәkdir.
Hәdәflәrә nail olmaq üçün perspektivdә dә Mәrkәzi Bank bütün alәt vә
mexanizmlәrdәn adekvat istifadә edәcәk, verdiyi siyasәt qәrarlarının ardıcıllığı vә
effektivliyini diqqәtdә saxlayacaqdır. Pul siyasәti alәtlәri üzrә kәmiyyәt parametrlәri
növbәti ildә dә iqtisadiyyatın likvidlik ehtiyaclarından vә maliyyә bazarlarındakı
vәziyyәtdәn asılı olaraq çevik tәnzimlәnәcәkdir. Pul siyasәtinin transmissiya
effektini güclәndirmәk, habelә pul bazarının aktivlәşmәsini vә gәlirlik әyrisinin
formalaşmasını dәstәklәmәk üçün әmәliyyat prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsi
davam etdirilәcәkdir.
Faiz dәhlizinin parametrlәri haqda qәrarlar makroiqtisadi proqnozlar vә risk
balansı nәzәrә alınmaqla qәbul edilәcәkdir. Pul siyasәtinin izafi yumşalmasının
mümkün neqativ nәticәlәri nәzәrә alınmaqla risklәrin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
konservativ mövqe saxlanılacaqdır. 2021-ci ilin ilk rübündә inflyasiyaya azaldıcı
tәsir göstәrәn amillәrin üstünlüyünü qoruyacağı gözlәnilir. Bu dövrdә dünya әrzaq
qiymәtlәrindә bahalaşma vә epidemiya әleyhinә xәrclәrin artması mәcmu tәlәbin
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azalması hesabına neytrallaşa bilәr. Ortamüddәtli dövr üzrә isә mәcmu tәlәbin vә
belәliklә iqtisadi artımın bәrpası inflyasiya proseslәrinә tәsir edәn başlıca
amillәrdәn biri olacaqdır. Manatın mәzәnnәsinin sabitliyinin qorunması hәm qısa,
hәm dә orta müddәtli dövrdә makroiqtisadi sabitliyin әsas lövbәri rolunda çıxış
edәcәkdir.
Risk balansını vә qeyri-monetar faktorların tәsir potensialını nәzәrә almaqla
inflyasiyanın hәdәfdә saxlanılması növbәti ildә dә әhәmiyyәtli dәrәcәdә iqtisadi
siyasәtin bütün istiqamәtlәri, xüsusilә fiskal vә monetar siyasәt üzrә effektiv
koordinasiyadan asılı olacaqdır. Digәr tәrәfdәn ölkәdә hәyata keçirilәn strukturinstitusional islahatlar rәqabәt mühitini yaxşılaşdırmalıdır ki, bu da dayanıqlı qiymәt
sabitliyi üçün әhәmiyyәtlidir.
Mәrkәzi Bank inflyasiyaya tәsir imkanlarının yüksәldilmәsi istiqamәtindә
fәaliyyәtini 2021-ci ildә dә davam etdirәcәkdir. Pul siyasәtinin strateji çәrçivәsinin
tәkmillәşdirilmәsi, transmissiyada faiz kanalının güclәndirilmәsi şәrtlәrinin
realizasiyası xüsusi diqqәtdә saxlanılacaqdır. Yeni bank qanunvericiliyi dә Mәrkәzi
Bankın bütün istiqamәtlәrdә fәaliyyәtinin institusional әsaslarını qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübәyә uyğunlaşdırmaqla onun başlıca mandatı olan qiymәt
sabitliyinә tәsirini güclәndirәcәkdir.
Effektiv kommunikasiya vә şәffaflığın yüksәldilmәsi 2021-ci ildә dә diqqәtdә
saxlanılacaqdır. Kommunikasiyada mәqsәd iqtisadi subyektlәrdә adekvat
gözlәntilәr formalaşdırmaqla onların davranışına tәsir göstәrmәkdәn ibarәt
olacaqdır. 2021-ci ildә dә öncәdәn ictimaiyyәtә açıqlanmış qrafikә uyğun olaraq
(Әlavә 1) Mәrkәzi Bankın hәr bir siyasәt qәrarı ilә bağlı müvafiq analitik şәrhlәrlә
press-relizlәri dәrc edilәcәk, müntәzәm mәtbuat konfransları keçirilәcәkdir.
Beynәlxalq sәviyyәdә mәrkәzi banklar üçün qәbul edilmiş şәffaflıq prinsiplәrinin
tam tәtbiqi istiqamәtindә sәylәr güclәndirilәcәkdir.
2.3. 2021-ci ildә maliyyә sektorunun inkişafının prioritet istiqamәtlәri
2021-ci ildә maliyyә sektoru üzrә siyasәt maliyyә sabitliyinin qorunması,
pandemiyadan tәsirlәnәn iqtisadi subyektlәrә dәstәk, habelә maliyyә vasitәçiliyinin
vә bazarlarının dәrinlәşdirilmәsi kimi istiqamәtlәrә yönәldilәcәkdir. Bütün bunlar
maliyyә sektorunun iqtisadi artımda rolunu daha da yüksәltmәlidir.
Maliyyә sabitliyinin qorunması istiqamәtindә ilk növbәdә bank nәzarәti
çәrçivәsinin tәkmillәşdirilmәsi, risk әsaslı vә kontr-tsiklik prudensial tәnzimlәmәnin
tәtbiqi davam etdirilәcәkdir. Prudensial tәnzimlәmә çәrçivәsi sistem risklәrinin
önlәyici qaydada aşkar edilmәsinә vә preventiv tәdbirlәrin görülmәsinә imkan
verәcәkdir. Kredit tәşkilatlarının risklәrin idarә edilmәsi üzrә daxili potensialının
yüksәldilmәsi, banklarda korporativ idarәetmә standartlarının tәtbiqi üzrә sәylәr
güclәndirilәcәkdir. Beynәlxalq standartlara uyğun requlyativ çәrçivә vә banklarda
tәkmil risk idarәetmәsi sektorun sağlamlığını dәstәklәyәcәkdir.
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Әmanәtlәrin sığortalanması mexanizminin yeni çәrçivәsinә dair
strategiyanın 2021-ci ildә reallaşdırılması bank sektoruna etimadı qoruyacaqdır.
Strategiya fiziki şәxslәrin qorunan әmanәtlәri üzrә kompensasiya mәblәğinin
dәyişdilmәsilә yanaşı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrin bank
hesablarında olan vәsaitlәr üzrә kompensasiya mәblәğinin müәyyәnlәşdirilmәsini
vә notariusların depozit hesablarında qalmış fiziki şәxslәrә mәxsus pul
vәsaitlәrinin tam mәblәğdә sığortalanmasını nәzәrdә tutur. Nәzәrdә tutulan
dәyişikliklәr әmanәtçilәrin mütlәq әksәriyyәtinin әmanәtinin tam qorunmasına,
banklarda risk idarәetmәsinin tәkmillәşdirilmәsinә, bazar intizamı vә rәqabәt
mühitinin güclәndirilmәsinә, belәliklә bank sisteminin dayanıqlığının vә
әmanәtçilәrin mәnafelәrinin etibarlı qorunmasına imkan verәcәkdir.
Maliyyә xidmәtlәri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiәsi sisteminin
güclәndirilmәsi vә әhalinin maliyyә savadlılığının yüksәldilmәsi istiqamәtindә
fәaliyyәt davam etdirilәcәkdir.
Pandemiyadan zәrәr çәkmiş iqtisadi subyektlәrә dәstәk mәqsәdilә tәtbiq
olunan requlyativ güzәştlәrin zәrurәt olduqda vaxtının uzadılması vә vәziyyәtdәn
asılı olaraq modifikasiyası diqqәtdә saxlanılacaqdır. Bu tәdbirlәr borcalanların
maraqlarının müdafiәsinә, kreditlәşmәnin saxlanılmasına vә maliyyә sektorunun
stabil fәaliyyәtinә istiqamәtlәnәcәkdir.
Maliyyә-bank sektorunun dәrinliyinin artırılması istiqamәtindә fәaliyyәt
güclәndirilәcәkdir. Bankların strategiyalarında biznes kreditlәşmәsinә diqqәtin
artırılması 2021-ci ildә dә tәşviq olunacaqdır. Banklararası pul bazarının
aktivlәşdirilmәsi banklar arasında resurs axınının sürәtlәndirilmәsinә vә belәliklә
biznesin maliyyә resurslarına tәlәbatının ödәnilmәsinә xidmәt edәcәkdir.
Regionlarda maliyyәyә çıxışın yaxşılaşdırılması xüsusi diqqәtdә
saxlanılacaqdır. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda bank-maliyyә infrastrukturunun
yaradılması qayıdış planlarının mühüm tәrkib hissәsi olacaqdır.
İpoteka kreditlәşmәsinin bazar mexanizmlәri vasitәsilә genişlәndirilmәsi
ölkәdә әmlak-tikinti sektorunun inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Bu
istiqamәtdә yığım-tikinti bankının yaradılması mәsәlәsinә baxılacaqdır.
Maliyyә inklüzivliyinin genişlәnmәsi mәqsәdilә maliyyә xidmәtlәrinin
rәqәmsallaşdırılması vә “fintex”lәrdәn istifadә tәşviq edilәcәkdir. Növbәti ildә dә
nağdsız ödәniş infrastrukturundan istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsi vә
banklar tәrәfindәn innovativ ödәniş alәtlәrinin tәtbiqi diqqәtdә saxlanılacaqdır.
Sığorta sektorunda effektiv tәnzimlәmә vә nәzarәtin güclәndirilmәsi,
sığortanın әhatәsinin
genişlәndirilmәsi ilә maliyyә bazarlarının digәr
seqmentlәrinin inkişafına әlavә impulslar verilmәsi vacib prioritetlәrdәn olacaqdır.
Sektorun maliyyә sabitliyinin, başqa sözlә onun yüksәk ödәmә qabiliyyәtliyinin
daim tәmin olunması üçün risk әsaslı tәnzimlәmә vә nәzarәt çәrçivәsinin
qurulması diqqәtdә saxlanılacaqdır. Beynәlxalq baza prinsiplәri әsasında sığorta
qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, sığorta sahәsindә maariflәndirmә vә tәbliğat,
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peşәkar kadr bazasının güclәndirilmәsi, sığorta fәaliyyәtinin rәqәmsallaşdırılması
istiqamәtlәrindә başlanılmış layihәlәrin icrası geniş miqyasda davam etdirilәcәkdir.
Kapital bazarının inkişafına dair tәdbirlәr üzrә müvafiq strategiya
çәrçivәsindә hüquqi bazanın tәkmillәşdirilmәsi, müasir bazar infrastrukturunun
formalaşdırılması, bazarda iştirakın stimullaşdırılması vә nәzarәt çәrçivәsinin
beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması hәyata keçirilәcәkdir. Kapital bazarında
hüquqi çәrçivәnin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә sekyuritizasiya prosesi, törәmә
maliyyә alәtlәri vә repo bazarı üzrә beynәlxalq standartlara uyğun requlyativ
çәrçivәsinin yaradılması, elәcә dә maliyyә vasitәçiliyinin tәkmillәşdirilmәsi vә
belәliklә dә bazarda yeni vә daha mürәkkәb alәt vә xidmәt növlәrinin bazara
tәqdim edilmәsi ilә kapital bazarının dәrinliyinin artırılmasına dәstәk olacaqdır.
Kapital bazarında әmәliyyat mühitinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә müasir standartlara
cavab verәn mәrkәzlәşdirilmiş ticarәt sisteminin qurulması, eyni zamanda qiymәtli
kağızların qeydiyyatı prosesinin elektronlaşdırılması üzrә görülәcәk işlәr
emitentlәrin vә investorların bazara çıxış imkanının әhәmiyyәtli dәrәcәdә
genişlәndirilmәsini tәmin edәcәkdir.
Maliyyә sektorunun modernizasiyası üzrә nәzәrdә tutulan iri miqyaslı
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi beynәlxalq әmәkdaşlıqla hazırlanmış xüsusi
proqramlarla tәmin edilәcәkdir. “McKinsey” ilә birgә hazırlanan proqram
çәrçivәsindә maliyyә inklüzivliyinin dәrin diaqnostikası aparılacaq, müvafiq
strategiya vә konkret fәaliyyәt planı hazırlanacaqdır. Maliyyә sektorunun hәrtәrәfli
vә dәrin diaqnostikasının aparılması üçün Dünya Bankı ilә FSAP İnkişaf Modulu
Proqramı çәrçivәsindә әmәkdaşlığa başlanmışdır. Kapital vә sığorta sektorlarının
inkişafı üzrә dә beynәlxalq ekspertlәrin iştirakı ilә spesifik proqramlar hazırlanıb vә
onların icrasına başlanılıb.
Maliyyә sektorunun başlıca ekosistem problemlәrinin hәlli üçün hökumәtlә
sıx koordinasiya tәmin olunacaqdır. İqtisadi dövriyyәnin ağardılması, makro-fiskal
çәrçivәnin dayanıqlığının güclәndirilmәsi, rәqabәt mühitinin yaxşılaşdırılması vә s.
istiqamәtlәrdә islahatlar maliyyә sektorunun da fәaliyyәtinә müsbәt tәsir
edәcәkdir.
Yekun
2020-ci ildә hәyata keçirilәn effektli monetar vә prudensial siyasәt ölkәdә
makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyini tәmin etmәyә imkan vermiş, bu istiqamәtdә cari
ilә müәyyәn edilmiş başlıca hәdәflәrә nail olunmuşdur. Aşağı inflyasiya, milli
valyutanın alıcılıq qabiliyyәtinin qorunması, maliyyә sektorunun bütün
seqmentlәrindә sabitlik vә inkişaf cari ilin başlıca nәticәlәrindәndir.
2021-ci ildә dә milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi sabitliyin daha da
dәrinlәşdirilmәsi, iqtisadi artım trayektoriyasına qayıdış vә iş yerlәrinin bәrpası, bu
hәdәflәrin reallaşdırılması üçün ölkәdә hәyata keçirilәn makroiqtisadi siyasәtin
effektli koordinasiyası diqqәt mәrkәzindә olacaqdır. Maliyyә sabitliyinin qorunması,
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sektorun bütün seqmentlәrindә inkişaf vә dәrin islahatlar, maliyyә dәrinliyinin vә
inklüzivliyinin yüksәldilmәsi növbәti ilә maliyyә siyasәtinin başlıca prioritetlәri kimi
müәyyәnlәşdirilmişdir.

Әlavә 1
Pul siyasәti qәrarlarının ictimaiyyәtә açıqlanması qrafiki
2021-ci ildә faiz dәhlizinin parametrlәrinә dair qәrarlar 8 dәfә olmaqla aşağıdakı
qrafiklә ictimaiyyәtә tәqdim edilәcәkdir:
 29 yanvar
 19 mart
 30 aprel
 18 iyun
 30 iyul
 17 sentyabr
 29 oktyabr
 17 dekabr
Qeyd olunan tarixlәrdәn 29 yanvar, 30 aprel, 30 iyul vә 29 oktyabr tarixlәrindә
qәrarın açıqlanması mәtbuat konfransı ilә müşayiәt olunacaqdır.
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