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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI MӘRKӘZİ BANKININ 2020-Cİ İL VӘ ORTAMÜDDӘTLİ DÖVR 
ÜÇÜN PUL VӘ MALİYYӘ SABİTLİYİ SİYASӘTİNİN ӘSAS İSTİQAMӘTLӘRİ BARӘDӘ 

BӘYANATI 

2019-cu ildә Mәrkәzi Bankın pul siyasәtinin başlıca hәdәfi milli iqtisadiyyatda 
qiymәtlәr sabitliyinin tәmin edilmәsi olmuşdur. Aşağı vә stabil inflyasiya әhalinin hәyat 
sәviyyәsinin qorunması, işgüzar fәaliyyәt üçün әlverişli mühitin formalaşdırılması, 
әhali vә biznesin maliyyә resurslarına çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılması vә milli 
valyutaya etibarın başlıca şәrtlәrindәndir. 

Möhtәrәm Cәnab Prezident İlham Әliyevin rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn 
mәqsәdyönlü iqtisadi siyasәt vә struktur-institusional islahatlar sayәsindә 2019-cu 
ildә Azәrbaycanda iqtisadi aktivlik üzrә müsbәt dinamika qorunmuş, profisitli tәdiyә 
balansı strateji valyuta ehtiyatlarının artmasına şәrait yaratmışdır. 

İnflyasiya sәviyyәsinin 2019-cu il üçün qәbul edilmiş hәdәf dәhlizindә (4±2) 
formalaşması iqtisadi şәrtlәrdә müәyyәnlik yaratmaqla iqtisadi fәallığa mühüm dәstәk 
vermişdir. 

Qiymәt sabitliyinin vә inflyasiya gözlәntilәrinin formalaşmasında Mәrkәzi 
Bankın hәyata keçirdiyi aktiv pul-kredit vә mәzәnnә siyasәti hәlledici rol oynamışdır. 
Bir sıra mühüm daxili vә xarici inflyasiya amillәrinin neytrallaşdırılmasına, eyni 
zamanda iqtisadi aktivliyә vә mәşğulluğa dәstәk vermәk mәqsәdi ilә monetar şәraitin 
ardıcıl olaraq normallaşdırılması artım vә stabillik istiqamәtlәrindә balanslı nәticәlәr 
әldә etmәyә imkan vermişdir. 

2020-ci ildә dә Mәrkәzi Bankın hәyata keçirәcәyi monetar siyasәt qiymәtlәr 
sabitliyi istiqamәtindә әldә edilәn nәticәlәrin möhkәmlәnmәsinә vә inflyasiyanın 
aşağı birrәqәmli sәviyyәdә lövbәrlәşmәsinә yönәldilәcәkdir. Bu zaman Mәrkәzi Bank 
iqtisadi dinamikaya vә xüsusilә qiymәtlәr sabitliyinә tәsir edәn başlıca xarici vә daxili 
amillәri diqqәt mәrkәzindә saxlayacaqdır. Dünya әrzaq qiymәtlәrinin artımı, enerji 
daşıyıcılarının qiymәt dinamikası, kredit aktivliyinin, xüsusilә istehlak kreditlәrinin 
artım sürәti, büdcә siyasәti vә fiskal kәsirin maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin qiymәt 
sabitliyinә tәsir kanalları vә digәr amillәr hәyata keçirilәcәk monetar siyasәtdә nәzәrә 
alınacaqdır. 

Mәrkәzi Bank 2020-ci ildәn ölkәdә maliyyә sabitliyinin güclәndirilmәsi, maliyyә 
sektorunun inkişafı vә real sektorun maliyyәyә çıxış imkanlarının artırılması 
istiqamәtlәrindә kompleks tәdbirlәr görәcәkdir. Makroprudensial alәtlәrin tәtbiqi ilә 
maliyyә sektoru sistem risklәrdәn qorunacaq, әn qabaqcıl tәcrübәyә әsaslanan 
nәzarәt çәrçivәsi tәtbiq olunacaqdır. Maliyyә sektorunun sabitliyi vә inkişafı iqtisadi 
artım ilә yanaşı pul siyasәtinin ötürücülüyünә dә müsbәt tәsir edәcәkdir. 

Monetar siyasәtin mühüm alәti olan kommunikasiya siyasәtinin forma vә 
metodları daha da tәkmillәşdirilәcәk vә inflyasiya gözlәntilәrinin formalaşdırılmasında 
onun rolu güclәndirilәcәkdir. 
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Eyni zamanda, ölkәdә hәm iqtisadi artımın sürәtlәnmәsi, hәm dә makroiqtisadi 
sabitliyin, o cümlәdәn qiymәtlәr sabitliyinin tәmin edilmәsinin başlıca amillәri müxtәlif 
iqtisadi siyasәt istiqamәtlәrinin sıx koordinasiyasından, mühüm struktur-institusional 
islahatların hәyata keçirilmәsindәn asılı olacaqdır. 

 

I. 2019-CU İLDӘ PUL SİYASӘTİ 

1.1. Pul siyasәtinin hәyata keçirilmәsi mühiti 

2019-cu ildә mürәkkәb qlobal iqtisadi mühitdә Azәrbaycanın xarici vә daxili 
balansında müsbәt meyillәr davam etmişdir. Tәdiyә balansı profisitli olmuş, mәcmu 
tәlәbin canlanması iqtisadi artıma müsbәt tәsir göstәrmişdir. 

Qlobal iqtisadi aktivlikdә 2018-ci ilin II rübündәn başlayan zәiflәmә 2019-cu ildә 
dә davam etmişdir. Beynәlxalq Valyuta Fondunun (BVF) qiymәtlәndirmәlәrinә görә 
qlobal iqtisadi artım tempi qlobal maliyyә böhranından keçәn dövrdәn әn aşağı 
sәviyyәyә enmişdir. Kәskinlәşmәkdә olan ticari vә geosiyasi gәrginliklәr biznes 
inamına, qlobal ticarәtә vә sәnaye istehsalına mәnfi tәsir etmәkdәdir. Qeyri-
müәyyәnliklәrin artması şәraitindә iqtisadi aktivliyin sәngimәsi inkişaf etmiş ölkәlәr 
(İEÖ) vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr (İEOÖ) üzrә sinxron gedir. 

Cari il әrzindә BVF 2019-cu il üzrә qlobal iqtisadi artım proqnozunu 4 dәfә 
azalma istiqamәtindә tәshih edәrәk ümumilikdә 0.5 faiz bәndi azaltmış vә 3%-ә 
endirmişdir. O cümlәdәn İEÖ üzrә iqtisadi artım proqnozu 0.3 faiz bәndi azaldılaraq 
1.7%-ә, İEOÖ üzrә isә 0.6 faiz bәndi azaldılaraq 3.9%-ә endirilmişdir. İEÖ-dә 
yavaşlama ABŞ-Çin ticarәt gәrginliklәri, "Breksit”lә bağlı qeyri-müәyyәnliklәr vә bәzi 
sәnaye sahәlәrindә durğunluqdan qaynaqlanmışdır. Mәrkәzi banklar tәrәfindәn 
faizlәrin azaldılması siyasәti iqtisadi aktivliyin azalmasına müәyyәn qәdәr 
mәhdudlaşdırıcı tәsir göstәrmişdir. Azәrbaycanın ticarәt tәrәfdaşı olan ölkәlәr üzrә 
orta iqtisadi artımın isә cari ildә 1.3% olacağı gözlәnilir. 

İqtisadi aktivliyin aşağı sәviyyәsi özünü qlobal ticarәt vә investisiyalarda da 
göstәrmәkdәdir. Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının (ÜTT) oktyabr hesabatına әsasәn 
2019-cu ilin sonuna qlobal ticarәt hәcminin artımının cәmi 1.2% olması 
proqnozlaşdırılır ki, bu da aprel proqnozundan 1.4 faiz bәndi azdır. 

2019-cu ilin ötәn dövründә qlobal әmtәә bazarlarında Azәrbaycan üçün 
strateji әhәmiyyәt daşıyan әmtәәlәr üzrә qiymәtlәr әsasәn artım meyilli olmuşdur. 
Dünya әrzaq qiymәtlәri cari ilin noyabrında ötәn ilin müvafiq ayına nәzәrәn 9.5% 
yüksәlmişdir. Dünya bazarında Brent markalı neft 2019-cu ilin ötәn dövründә 28% 
bahalaşmış, hәr barel üçün orta qiymәt 64.2 ABŞ dolları sәviyyәsindә olmuşdur. 
Qlobal tәlәbin zәif artımı (әsasәn İEOÖ-dә), neftin hasilatında vә enerji daşıyıcılarının 
istifadәsindә texnoloji yeniliklәr neft qiymәtini azaldan amillәrdir. OPEK vә qeyri-
OPEK üzvlәri tәrәfindәn neft istehsalının azaldılması ilә bağlı razılığın müddәtinin 
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uzadılması vә bәzi iri neft istehsalçılarına qarşı sanksiyalar isә neft qiymәtlәrinә 
artırıcı tәsir göstәrir. 

Ümumilikdә, qlobal konyunktur Azәrbaycan üçün әlverişli olmuş, neftin orta 
qiymәti ötәn illә müqayisәdә azalsa da tәdiyә balansında müsbәt meyillәr 
qorunmuşdur. 

2019-cu ildә Azәrbaycanın tәdiyә balansında cari әmәliyyatlar hesabı profisitli 
olmuşdur (9 ayda 4 mlrd. dollar vә ya ÜDM-in 11.6%-i). Tәdiyә balansının profisiti 
başlıca olaraq xarici ticarәt balansının müsbәt saldosundan qaynaqlanmışdır. 
Yanvar-noyabr aylarında xarici ticarәt balansının profisiti 5.9 mlrd. dollar tәşkil 
etmişdir. Qeyri-neft ixracı 16.3% artmaqla monetar qızıl çıxılmaqla qeyri-neft idxalının 
artım tempini (7.1%) üstәlәmişdir. Xidmәtlәr, ilkin vә tәkrar gәlirlәr balansında da 
müsbәt meyillәr davam etmәkdәdir. Turizm xidmәtlәri balansı cari ildә dә profisitli 
olaraq qalmışdır. 

2019-ci ilin 9 ayında kapital vә maliyyә hesabının kәsiri ötәn ilin müvafiq dövrü 
ilә müqayisәdә 7.2 dәfә azalaraq 344 mln. dollar olmuşdur. Kәsirin kiçilmәsi başlıca 
olaraq ticarәt kreditlәri vә avans ödәnişlәrinin azalması ilә bağlı olmuşdur. 

Profisitli tәdiyә balansı şәraitindә strateji valyuta ehtiyatları ilin әvvәlindәn 
13.7% artaraq 50.9 mlrd. dollara çatmışdır ki, bu da Ümumi Daxili Mәhsulu üstәlәyir. 
Cari ildә tarixdә ilk dәfә Dövlәt Neft Fondunun aktivlәri 40 mlrd. dolları ötmüşdür. 
Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatları 2019-cu ilin ötәn dövründә 11% artaraq 6.2 
mlrd.dolları üstәlәmişdir. 

Ölkәnin beynәlxalq investisiya mövqeyi üzrә aktivlәri (111 mlrd. dollar) 
öhdәliklәri (54 mlrd. dollar) 2 dәfәdәn çox üstәlәyir. Bu Azәrbaycanın yüksәk 
beynәlxalq ödәmә qabiliyyәtini vә beynәlxalq kreditor rolunda çıxış etdiyini göstәrir. 

İqtisadi aktivlikdә pozitiv dinamika cari 2019-cu ildә qorunmuşdur. 11 ayda 
ÜDM real olaraq 2.1% artmışdır. Qeyri-neft sektorunda artım 3.5% olmaqla әsasәn 
ticari sektordan qaynaqlanmışdır. Qeyri-neft sәnayesindә 14.8%, kәnd tәsәrrüfatında 
7.1% artım olmuşdur. 

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn aparılan real sektorun monitorinqi dә iqtisadi aktivliyin 
artdığını tәsdiqlәyir. 2019-cu ilin noyabrında qeyri-neft sәnayesi, ticarәt vә xidmәt 
sahәlәri üzrә biznes inam indeksi hәm ilin әvvәlinә, hәm dә ötәn ilin müvafiq 
dövrünә nәzәrәn yaxşılaşmışdır. İstehsal güclәrinin yüklәnmә sәviyyәsi potensialdan 
aşağı olsa da son bir neçә rübdә artan dinamikadadır ki, bu da әsasәn iri müәssisәlәr 
hesabınadır. 

İqtisadi artım xarici tәlәb vә daxili tәlәbin istehlak komponenti ilә 
dәstәklәnmişdir. İstehlakın sәviyyәsi әhalinin pul gәlirlәri vә kredit qoyuluşlarının 
dinamikasının tәsiri altında formalaşmışdır. Cari ildә bir neçә mәrhәlәdә hәyata 
keçirilәn sosial islahat paketlәrinin dә tәsiri ilә 11 ayda әhalinin nominal gәlirlәri 7.4% 
artmışdır ki, bu da illik inflyasiyanı әhәmiyyәtli üstәlәyir. Bu şәraitdә istehlakçı inamı 
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göstәricilәrinin yaxşılaşması qeydә alınmışdır. Daxili tәlәbin digәr komponenti olan 
investisiyaların hәcmi cari ilin 11 ayında 12.8 mlrd. manat olmuş, qeyri-neft 
sektoruna investisiyalar 3.5% artmışdır. 

Büdcә xәrclәri cari ildә dә daxili tәlәbin mühüm amillәrdәn biri olmuşdur. 11 
ayda dövlәt büdcәsi xәrclәri ötәn ilin eyni dövrünә nәzәrәn 2.6%, o cümlәdәn, cari 
xәrclәr 12.5% artmışdır. 

 

1.2. Pul siyasәti vә onun nәticәlәri 

2019-cu ildә pul siyasәtinin son hәdәfi inflyasiya sәviyyәsinin elan edilmiş 
dәhlizdә saxlanması, tәşkil etmişdir. İl әrzindә Azәrbaycanda inflyasiya hәdәf 
diapozonunda qorunmaqla MDB mәkanı vә tәrәfdaş ölkәlәr arasında әn aşağı 
göstәricilәrdәn olmuşdur. Monetar şәraitin neytral sәviyyәyә yaxınlaşdırılması 
istiqamәtindә 2018-ci ildәn başlanan siyasәt davam etdirilmişdir. 

Rәsmi statistikaya görә, noyabrda 12 aylıq inflyasiya hәdәf diapozonunun 
mәrkәzindәn dә aşağıda olmaqla 2.6% tәşkil etmişdir. Son bir ildә istehlak sәbәtinә 
daxil olan mәhsulların 8.8%-nin qiymәti dәyişmәmiş, 15.4%-nin qiymәti aşağı 
düşmüşdür. Bahalaşan mәhsulların 46.4%-nin qiymәt artımı 2%-dәn aşağı olmuşdur. 

İstehlak sәbәtindә әhәmiyyәtli çәkiyә malik әrzaq mәhsulları üzrә qiymәt 
indeksi noyabrda illik әsasda 4.8% artmışdır. Dünya әrzaq qiymәtlәrindә artım 
meyillәrinin güclәnmәsi inflyasiya idxalı kanalı ilә daxili әrzaq inflyasiyasına tәsir 
göstәrәn әsas amillәrdәn biridir. Digәr tәrәfdәn mövsümi amillәr bәzi yerli kәnd 
tәsәrrüfatı mallarının qiymәtlәrinә artırıcı tәsir edir. 

Qeyri-әrzaq mәhsulları vә xidmәtlәr üzrә illik bahalaşma templәrinin (müvafiq 
olaraq 1% vә 0.9%) azalması ümumi inflyasiyaya mәhdudlaşdırıcı tәsir göstәrir. 

Ümumilikdә, inflyasiyaya istehlakın canlanması vә dünya bazarında әrzaq 
qiymәtlәrinin bahalaşması artırıcı, mәzәnnә sabitliyi, monetar şәrait, inzibati 
qiymәtlәrin dinamikası vә aşağı inflyasiya gözlәntilәri isә stabillәşdirici tәsir 
göstәrmişdir. 

Tәnzimlәnәn qiymәtlәrin, hәmçinin mövsümi xarakterli kәnd tәsәrrüfatı 
mәhsullarının qiymәt dәyişimi nәzәrә alınmadan hesablanan orta illik baza inflyasiya 
isә 2019-cu ilin 11 ayında 2.4% tәşkil etmişdir. 

2019-cu ildә dә inflyasiyanın faktiki dinamikası vә valyuta bazarındakı tarazlıq 
inflyasiya gözlәntilәrini minimum sәviyyәdә saxlamışdır. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn 
aparılan real sektorun monitorinqinin nәticәlәrinә әsasәn ev tәsәrrüfatlarının növbәti 
12 ay üçün inflyasiya gözlәntilәri aşağı vә stabildir. Qeyri-neft emal sәnayesi vә 
xidmәt sektoru üzrә dә 3 aylıq inflyasiya gözlәntilәri faktiki inflyasiyaya yaxın 
sәviyyәdәdir. 
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Cari ildә milli valyutamızın mәzәnnәsi ölkәdә makro-iqtisadi vә maliyyә 
sabitliyinin başlıca lövbәri kimi çıxış etmәklә nәinki regionda, hәtta inkişaf etmәkdә 
olan ölkәlәrin valyuta qrupunda özünü dayanıqlı valyutalardan biri kimi göstәrmişdir. 

2019-cu ildә daxili valyuta balansında tәklif tәlәbi üstәlәmiş, manatın 
mәzәnnәsi bahalaşma tәzyiqlәri altında olmuşdur. Valyuta tәklifi әsasәn tәdiyә 
balansının profisiti, fiskal mәqsәdlәr üçün istifadә olunan neft gәlirlәri vә de-
dollarizasiya meyillәri ilә dәstәklәnmişdir. 

2019-cu ildә banklar tәrәfindәn müәyyәn edilәn xarici valyutanın alış-satış 
mәzәnnәlәri rәsmi mәzәnnәyә yaxın sәviyyәdә formalaşmışdır. Rәsmi mәzәnnә isә 
banklararası bazarda orta çәkili mәzәnnә әsasında müәyyәn edilir. Banklararası 
bazarda valyuta әmәliyyatlarının hәcmi 15% artmışdır. 

Manatın qeyri-neft sektoru üzrә real effektiv mәzәnnәsi 2019-cu ilin 11 ayında 
2% ucuzlaşmışdır. Azәrbaycandakı inflyasiyanın ticarәt tәrәfdaşı olan ölkәlәrdәki orta 
inflyasiyadan әhәmiyyәtli aşağı olması manatın real effektiv mәzәnnәsinә azaldıcı 
tәsir göstәrmәklә rәqabәt qabiliyyәtini dәstәklәmişdir. 2014-cü ilin sonundan bәri 
manatın real effektiv mәzәnnәsi 33%-dәn çox ucuzlaşmışdır. 

Әldә olunmuş makroiqtisadi sabitlik, inflyasiyanın bir sıra daxili vә xarici 
amillәrinin neytrallaşmasını nәzәrә alaraq monetar şәraitin hәm pulun dәyәrinin 
azaldılması, hәm dә pulun hәcminin artırılması istiqamәtindә yumşaldılması 
hәyata keçirilmişdir. 

Mәrkәzi Bankda 2019-cu ildә faiz dәhlizinin parametrlәri 8 dәfә müzakirә 
edilmiş vә uçot dәrәcәsinin mәrhәlәlәrlә 9.75%-dәn 7.5%-ә endirilmәsi barәdә qәrar 
qәbul edilmişdir. Ümumilikdә, 2018-ci ilin әvvәlindәn bәri uçot dәrәcәsi 2 dәfә 
azaldılmışdır. 

Pul tәklifinin genişlәnmәsi dә monetar şәraitin neytrala yaxınlaşdırılmasında 
mühüm rol oynamışdır. Manatla pul bazası ilin әvvәlindәn 23%-ә qәdәr artmışdır. 
Manatla geniş pul kütlәsinin (M2 pul aqreqatı) artımı isә 11 ayda 13.8% tәşkil etmişdir. 

Monetar şәraitin yumşaldılması faiz dәrәcәlәrinә azaldıcı tәsir göstәrmәkdәdir. 
Ümumilikdә, 2018-ci ilin әvvәlindәn bәri manatla cәlb edilmiş yeni әmanәtlәr üzrә orta 
faizlәr 2.9 faiz bәndi, manatla yeni kreditlәr üzrә orta faizlәr isә 3.4 faiz bәndi 
azalmışdır. Dövlәt qiymәtli kağızları bazarında faizlәr dә Mәrkәzi Bankın faiz dәhlizi 
parametrlәrinin dinamikasına paralel dәyişir. 

Aşağı inflyasiya vә tarazlı valyuta bazarı şәraitindә de-dollarlaşma proseslәri 
davam etmişdir. Fiziki şәxslәrin әmanәtlәri üzrә dollarlaşma ilin әvvәlindәki 62.5%-
dәn 54.1%-ә enmişdir. 

İqtisadiyyatda vә bank sistemindә likvidliyin effektiv idarә olunması mәqsәdilә 
Mәrkәzi Bank sәrәncamındakı pul siyasәti alәtlәrindәn adekvat istifadә etmişdir. 
Sentyabrdan başlayaraq 84, 168 vә 252 günlük notların yerlәşdirilmәsi ilә Mәrkәzi 
Bankın sterilizasiya alәtlәrinin müddәt diversifikasiyası gәlirlilik әyrisinin qısamüddәtli 
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dövrünü әhatә edәn hissәsindә faizlәrin formalaşmasını dәstәklәmәk baxımından 
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Dövr әrzindә faizlәrin enmәsinә baxmayaraq, keçirilәn 
hәrraclarda tәlәbin tәklifi әhәmiyyәtli üstәlәmәsi bank sisteminin likvidlik mövqeyindә 
irihәcmli struktur profisitinin qaldığını göstәrir. 

Pul siyasәtinin effektiv kommunikasiyası cari ildә dә diqqәtdә saxlanmışdır. 
2019-cu il üzrә Mәrkәzi Bankın İdarә Heyәtinin pul siyasәtinә dair qәrarlarının 
yayımlanması qrafiki öncәdәn ictimaiyyәtә açıqlanmışdır. Bu qrafikә uyğun olaraq 
Mәrkәzi Bankın hәr bir siyasәt qәrarı ilә bağlı müvafiq analitik şәrhlәrlә press-relizlәri 
dәrc edilmiş, müntәzәm mәtbuat konfransları keçirilmişdir. Pul siyasәti icmalı rüblük 
әsasda ictimaiyyәtә açıqlanmış, Mәrkәzi Bankın fәaliyyәti internet sәhifәsi vasitәsilә 
işıqlandırılmışdır. Mәrkәzi Bankın "Twitter” vә "Youtube” sosial şәbәkәlәrindә rәsmi 
sәhifәlәri istifadәyә verilmiş, interaktiv rejimdә idarә olunan bu müasir platformalarda 
onun әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri üzrә operativ mәlumatların yayımlanması ilә 
kommunikasiya aktivlәşdirilmişdir. İnformasiya açıqlığının artırılması aparılan 
siyasәtin anlaşıqlığının vә Mәrkәzi Banka etimadın yüksәldilmәsi mәqsәdi daşıyır. 

 

1.3. Maliyyә sabitliyi vә maliyyә sektorunun inkişafı 

2019-cu ildә maliyyә sabitliyinin qorunması siyasәti bankları, qeyri-bank kredit 
tәşkilatlarını, kapital vә pul bazarlarını, sığorta sistemini әhatә etmişdir. Maliyyә 
sektoru üzrә sistem risklәri balansında bir sıra kövrәkliklәr qalsa da, maliyyә sabitliyi 
qorunmuş vә kredit aktivliyinin bәrpa olunması davam etmişdir. 

2019-cu ildә bank sektorunun restrukturizasiyası çәrçivәsindә bir neçә 
bank üzrә kapital inyeksiyası hәyata keçirilmiş, prudensial normativlәrdә risklәrin 
tәnzimlәnmәsi sisteminin effektivliyinin artırılmasına yönәldilmiş dәyişikliklәr 
edilmişdir. Bütövlükdә, maliyyә sektorunda restrukturizasiya proseslәri hәlә ki, 
tamamlanmamışdır. 

Ölkә başçısının 28 fevral 2019-cu il tarixli "Azәrbaycan Respublikasında fiziki 
şәxslәrin problemli kreditlәrinin hәlli ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” Fәrmanının 
icrası ilә bağlı 602 min vәtәndaş kompensasiya çәrçivәsinә, 300 mindәn artıq 
vәtәndaş isә kreditlәrinin restrukturizasiyasına aid edilmişdir. Artıq vәtәndaşlara 
644.5 mln. manat kompensasiya ödәnilmişdir. Son tarixә 123.1 min borcalanın 242.3 
milyon manat mәblәğindә kreditlәri güzәştli şәrtlәrlә (1% olmaqla 5 ilә) 
restrukturizasiya edilmişdir. Fәrman çәrçivәsindә silinәn faiz vә dәbbә pullarının 
hәcmi 205 milyon manatdan çox olmuş, 42 min borcalanın kreditlәri tam 
bağlanmışdır. Fәrmanın icrası bank aktivlәrinin keyfiyyәtinә müsbәt tәsir 
göstәrmişdir. Cari ilin noyabrında sektorun vaxtı keçmiş kreditlәrinin portfeldә payı 
2018-ci ilin sonu ilә müqayisәdә 3 faiz bәndi azalmışdır. Bununla belә problemli 
kreditlәr maliyyә sisteminin sabitliyinin kövrәkliklәrindәn biridir. 
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Dövrün sonuna maliyyә sabitliyi göstәricilәrindәn olan kapital adekvatlığı 
22.6%, likvid aktivlәrin cәmi depozitlәrә nisbәti 40% olmuşdur. 

Ölkәdә maliyyә savadlılığının artırılması istiqamәtindә ardıcıl işlәr müxtәlif 
hәdәf qruplarını vә regionları әhatә etmәklә davam etdirilmişdir. Cari ildә maliyyә 
xidmәtlәrindәn istifadәni stimullaşdıran Mәlumat Axtarış Sistemi yaradılmışdır. 

İlin әvvәlindәn kredit qoyuluşları 16.1% artmışdır ki, bu da әsasәn ev 
tәsәrrüfatlarına kreditlәrin 21% artmasından irәli gәlmişdir. Kredit portfelindә ev 
tәsәrrüfatlarına kreditlәrin payı 50.4%-ә çatmışdır. 

Bankların başlıca resurs mәnbәlәrindәn olan әhalinin bank әmanәtlәri ilin 
әvvәlindәn 3.7% artaraq 8.7 mlrd. manata çatmışdır. Әmanәtlәrin 84.4%-i 
Әmanәtlәrin Sığortalanması Fondu tәrәfindәn qorunur. Maliyyә sektorunda 
restrukturizasiya proseslәrinin tamamlanmaması әmanәtlәrin sığortalanması 
sisteminin tәkmillәşmәsinә lәngidici tәsir edәn amillәrdәn biri olmuşdir. 

Hesabat dövründә maliyyә bazarının inkişaf tәdbirlәri qiymәtli kağızlarla klirinq 
vә hesablaşmaların tәkmillәşdirilmәsi, xarici investorların cәlbi, sekyuritizasiya 
vasitәsilә yeni maliyyә alәtlәrinin buraxılışının tәşviqi, habelә tarif rejiminin 
optimallaşdırılması kimi istiqamәtlәri әhatә etmişdir. 2019-cu ilin 11 ayında dövlәt 
qiymәtli kağızlarının tәkrar bazarında ticarәt hәcmi 4 dәfә, korporativ qiymәtli 
kağızların tәkrar bazarında 38% vә repo әmәliyyatlarında 81% artım qeydә 
alınmışdır. 

2019-cu ildә sığorta sektorunun inkişafı, sahәyә nәzarәtin tәkmillәşdirilmәsi 
vә istehlakçı hüquqlarının qorunması üzrә işlәr görülmüşdür. İlin әvvәlindәn sektorun 
aktivlәri 13.5% artmışdır. Sığorta ödәnişlәrinin hәcmindә ötәn ilin müvafiq dövrü ilә 
müqayisәdә 8.6% artım qeydә alınmışdır. 

 

1.4. Ödәniş sistemlәri 

Ödәniş sistemlәrinin sabit, fasilәsiz, tәhlükәsiz fәaliyyәti vә inkişafı 2019-cu ildә 
dә Mәrkәzi Bankın mühüm fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn olmuşdur. 

Milli Ödәniş Sistemi (MÖS) vasitәsilә 2019-cu ilin 11 ayında hәyata keçirilәn 
ödәnişlәrin sayı 41% artmış, ödәnişlәrin hәcmi ÜDM-in 3.3 mislini tәşkil etmişdir. 

Büdcә ödәnişlәri vә kütlәvi xidmәtlәr üzrә ödәnişlәrin mәrkәzlәşdirilmiş 
qaydada toplanılması üçün yaradılmış "Hökumәt Ödәniş Portalı”nın (HÖP) 
imkanlarının genişlәndirilmәsi davam etdirilmişdir. Hazırda bu infrastruktura 12 
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı, 4 kommunal xidmәti müәssisәsi, 5 stasionar vә mobil 
rabitә operatoru, 106 mәhkәmә orqanı, 18 sığorta şirkәti, 1438 bәlәdiyyә orqanı vә 
digәr sosial әhәmiyyәtli qurumlar inteqrasiya olunmuşdur. Bu gün HÖP-ә inteqrasiya 
olunmuş qurumlar üzrә 550-dәn çox xidmәt üzrә ödәnişlәrin toplanılması tәmin 
olunur. Bu xidmәtlәr üzrә ödәnişlәr 30 bank vә "Azәrpoçt” MMC-nin 2500-dәn çox 
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filial vә şöbәlәrindә, 1300-ә yaxın ödәniş terminalında nağd vә nağdsız formada 
aparıla bilәr. Cari ildә portalda emal olunan әmәliyyatların sayı 24%, hәcmi isә 27% 
artmışdır. 

Hesabat dövründә "2018-2020-ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasında 
rәqәmsal ödәnişlәrin genişlәndirilmәsi üzrә Dövlәt Proqramı”nın icrası çәrçivәsindә 
ölkәdә rәqәmsal ödәnişlәrdәn istifadәnin әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi mәqsәdi 
ilә 24/7/365 rejimli "Ani ödәnişlәr sistemi”nin yaradılması, ISO20022 standartlarının 
tәtbiqi, rәqәmsal identifikasiya sisteminin Blokçeyn platformasında qurulması 
layihәlәri üzrә işlәr davam etdirilmişdir. Proqram çәrçivәsindә Tәhsil Nazirliyi ilә birgә 
ölkәdә ilk dәfә gәnc nәslin maliyyә davranışlarını radikal dәyişdirmәyә imkan verәcәk 
vә özündә hәm tәlәbә bileti, hәm dә ödәniş funksiyalarını birlәşdirәn "Azәrbaycan 
Tәlәbә Kartı”nın verilmәsinә başlanılmışdır. Nәqliyyat sektorunda rәqәmsal 
ödәnişlәrin tәtbiqi imkanları tәhlil edilәrәk müvafiq qurumlara tәkliflәr ünvanlanmışdır. 
Rәqәmsal ödәnişlәrә marağın artırılması üçün lotereya vә çoxsaylı maariflәndirici 
kampaniyalar tәşkil edilmişdir. 

Müasir innovativ ödәniş hәllәrinin inkişafına hüquqi zәmin yaratmaq üçün 
2019-cu ildә banklar tәrәfindәn mәsafәdәn bank hesablarının açılması, tәmassız 
texnologiyalara әsaslanan mobil ödәnişlәr üzrә qanunvericiliyә dәyişikliklәr 
hazırlanaraq tәsdiq edilmişdir. 

Kart infrastrukturunun da inkişafı davam etmişdir. Ölkәdә ödәniş kartlarının 
sayı 7.5 mln. әdәdә, bankomatların sayı 2.6 min әdәdә, POS-terminalların sayı 65.2 
min әdәdә çatmışdır. Ödәniş kartlarının 18.1%-i tәmassız kartlardır. Ötәn illә 
müqayisәdә bankomatların sayı 2.2%, tәmassız POS-terminallar 35% artmışdır. 
Ödәniş kartları ilә bütün vasitәlәrlә aparılan nağdsız ödәnişlәrin hәcmi 57%, o 
cümlәdәn elektron ticarәt әmәliyyatlarının hәcmi 93% artmışdır. Ölkә daxilindә 
kartlarla aparılan nağdsız ödәnişlәrin xüsusi çәkisi son beş ildә 8%-dәn hal-hazırda 
20%-ә kimi yüksәlmişdir. 

Ödәniş sistemlәrinә effektiv nәzarәt dә 2019-cu ildә diqqәtdә saxlanılmışdır. 
Normativ-hüquqi bazaya mәsafәdәn bank hesablarının açılması proseduru müәyyәn 
edәn dәyişikliklәr edilmişdir. İşğal olunmuş әrazilәrdә beynәlxalq kart tәşkilatlarının 
vә pul köçürmә sistemi operatorlarının fәaliyyәtinin mütәmadi monitorinqi üzrә 
müvafiq tәdbirlәr görülmüşdür. Ödәniş ekosistemindә tәtbiq edilәn mәhsul vә 
xidmәtlәrin tәhlili aparılmışdır. Rәqәmsal bankçılıq xidmәtlәrinin inkişafı vә baş verә 
bilәcәk risklәrin qarşısının alınması istiqamәtindә, habelә "Baza bank xidmәtlәri 
paketi” layihәsi üzrә bank sektoru ilә aktiv dialoq tәşkil olunmuşdur. 
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II. 2020-Cİ İL VӘ ORTAMÜDDӘTLİ DÖVRӘ PUL VӘ MALİYYӘ SABİTLİYİ 
SİYASӘTİ 

2020-ci il vә ortamüddәtli dövr ölkәdә yeni iqtisadi inkişaf modelinә keçid 
baxımından mühüm strateji horizont hesab olunur. Bu dövrdә dә qiymәtlәr sabitliyi vә 
maliyyә sektorunun stabilliyinin qorunması, habelә maliyyә sektorunun inkişafı 
makroiqtisadi vә makroprudensial siyasәtlәrin mühüm prioritetlәrindәn olacaqdır. 

Mәrkәzi Bank makroiqtisadi vә maliyyә sabitliyi vasitәsilә iqtisadi artım vә sosial 
rifahın yaxşılaşması üçün münbit şәraitin yaradılmasına dәstәk verәcәkdir. 

Pul siyasәti dayanıqlı iqtisadi artım üçün vacib şәrtlәrin tәmin edilmәsindә 
mühüm rol oynayacaqdır. Pul siyasәti bundan sonra da işgüzar mühitin, sosial 
stabilliyin vә rәqabәt qabiliyyәtinin mühüm elementi olan qiymәt sabitliyinә 
fokuslaşacaqdır. İnflyasiyaya tәsir imkanlarını genişlәndirmәk üçün pul siyasәti 
rejiminin tәkmillәşdirilmәsi işlәri davam etdirilәcәkdir. 

Maliyyә sektorunun dayanıqlığının güclәndirilmәsi, maliyyә vasitәçiliyinin vә 
maliyyә bazarlarının inkişafı istiqamәtindә sәylәr güclәndirilәcәkdir. 

 

2.1. Makroiqtisadi proqnozlar 

Mәrkәzi Bank özünün pul siyasәtini növbәti il vә ortamüddәtli dövrdә dә qlobal 
vә daxili iqtisadi meyillәr üzrә makro-proqnozları nәzәrә almaqla hәyata keçirәcәkdir. 

Qlobal iqtisadiyyatda 2020-ci il vә ortamüddәtli dövrdә artımın müәyyәn 
zәiflәmә ilә davam edәcәyi gözlәnilir. BVF-nin cari ilin oktyabrında açıqladığı 
proqnozlara görә, 2020-ci ildә qlobal iqtisadi artım 3.4% olacaqdır ki, bu da ilin 
әvvәlindәki proqnozdan 0.2 faiz bәndi azdır. 2020-ci ildә dә beynәlxalq ticarәtә 
mәhdudiyyәtlәrin vә geosiyasi vәziyyәtin iqtisadi aktivliyә tәsir edәcәk әsas 
faktorlardan biri kimi qalacağı gözlәnilir. İEÖ üzrә 1.7%, İEOÖ üzrә 4.6% iqtisadi artım 
proqnozlaşdırılır. İEOÖ üzrә iqtisadi artım proqnozu ilin әvvәli ilә müqayisәdә 0.3 faiz 
bәndi azaldılmışdır. 

İqtisadi aktivliyi dәstәklәmәk üçün növbәti ildә dә aparıcı ölkәlәrdә pul 
siyasәtinin stimullaşdırıcı imkanlarından istifadә edilәcәyi gözlәnilir. ABŞ daxil 
olmaqla dünyanın başlıca güc mәrkәzlәrindә mәrkәzi bankların faizlәri azaltma 
ehtimalı yüksәkdir. 

Azәrbaycanın ticarәt tәrәfdaşları olan ölkәlәrdә iqtisadi artımın nisbәtәn 
sürәtlәnәrәk 2.4% tәşkil edәcәyi gözlәnilir. Mövcud qeyri-müәyyәnliklәr şәraitindә 
tәrәfdaş ölkәlәrin maliyyә bazarlarında yeni kәskin dәyişkәnliklәr dalğası istisna 
olunmur.  
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Qlobal әmtәә bazarlarında qiymәtlәrin fәrqli dinamikaya malik olacağı 
proqnozlaşdırılır. BVF-nin son proqnozlarına әsasәn 2020-ci ildә neftin qiymәti 57.91 
ABŞ dolları tәşkil edәcәkdir ki, bu da әvvәlki illә müqayisәdә aşağıdır. Neft 
mәhsullarına tәlәbdә azalma gözlәntilәri onu demәyә imkan verir ki, orta vә 
uzunmüddәtli dövrdә neftin qiymәtinin pik illәrindә müşahidә olunan sәviyyәyә 
yüksәlmәsi ehtimalı yüksәk deyil. Bununla belә bәzi neft ixracatçılarına qarşı 
sanksiyalar vә OPEK+ tәrәfindәn hasilatın tәnzimlәnmәsi siyasәti neft qiymәtlәrinә 
növbәti ildә dә artırıcı tәsir edәcәkdir. Dünya Bankının proqnozlarına görә 2020-ci 
ildә qiymәtlәrin metal üzrә 5.6%, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları üzrә isә 0.6% artacağı 
gözlәnilir. 

ÜTT-nin proqnozuna görә, 2020-ci ildә qlobal ticarәtin artım tempi 2.7% tәşkil 
edәcәkdir ki, bu da daha öncәki proqnoz göstәricidәn 0.3 faiz bәndi azdır. 

Baza ssenari üzrә proqnozlar Azәrbaycanda xarici vә daxili balans üzrә әldә 
edilmiş müsbәt meyillәrin qorunacağını göstәrir. 

2020-ci ildә qlobal mühitdәki qeyri-müәyyәnliklәr şәraitindә neftin dünya 
bazarında qiymәtinin dinamikası, ticarәt tәrәfdaşlarında gedәn proseslәr, habelә 
idxaldan asılılığın azaldılması vә ixrac potensialının artması Azәrbaycanın xarici 
balansına tәsir göstәrәn әsas amillәr olacaqdır. Neftin müxtәlif qiymәt ssenarisi üzrә 
aparılmış simulyasiyalar 2020-ci ildә neftin dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulan 
qiymәtinin reallaşması halında cari әmәliyyatlar hesabının profisitli olacağını 
göstәrir. Әvvәlki illәrdә olduğu kimi, növbәti ildә dә cari әmәliyyatlar balansının 
profisiti әsasәn xarici ticarәt balansı hesabına formalaşacaqdır. Qeyri-neft ticarәt 
balansı ilә yanaşı, xidmәt vә ilkin gәlirlәr balansında da müsbәt meyillәrin qalacağı 
proqnozlaşdırılır. 

İqtisadi artım tempinin 2019-cu illә müqayisәdә yüksәlәcәyi proqnozlaşdırılır. 
Rәsmi proqnozlara görә, 2020-ci ildә real iqtisadi artım tempinin 3%, o cümlәdәn 
qeyri-neft sektoru üzrә 3.8% olacağı gözlәnilir. Makroiqtisadi sabitliyin qorunması vә 
davam edәn köklü institusional islahatlarla ölkә iqtisadiyyatında baş verәn struktur 
transformasiyaları 2020-ci ildә dә iqtisadi artımın sürәtinә vә inklüzivliyinә tәsir 
göstәrәn amillәrdәn biri olacaqdır. Hәyata keçirilәn islahatlar iqtisadi potensialın әsas 
amillәri olan әmәk vә kapitalın mәhsuldarlığının artmasını, habelә yeni 
texnologiyaların tәtbiqini stimullaşdırmalıdır. 

2020-ci ildә dә dövlәt tәlәbi iqtisadi artımın mühüm amillәrindәn biri olaraq 
qalacaqdır. Büdcәdә neftin qiymәtinin ötәn illә müqayisәdә daha konservativ (55 
dollar) götürülmәsi perspektiv üçün fiskal dayanıqlığı dәstәklәyәn amildir. 2020-ci il 
üzrә dövlәt büdcәsinin hazırlanması zamanı fiskal qaydaya edilmiş yeniliklәr iqtisadi 
artıma fiskal stimulların güclәndirilmәsi mәqsәdini daşıyır. Növbәti ildә dövlәt büdcәsi 
xәrclәrinin 2019-cu ilә nәzәrәn 6.8%, o cümlәdәn cari xәrclәrin 39.3% artacağı 
proqnozlaşdırılır. İl әrzindә ötәn illә müqayisәdә әhәmiyyәtli artan büdcә kәsirini 
                                                            
1 Brent, Dubay Fateh vә West Texas neft markalarının orta qiymәti 
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maliyyәlәşdirmәk üçün daxili borclanmadan daha çox istifadә edilmәsi hәm 
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, hәm dә maliyyә bazarlarının inkişafı baxımından 
mühüm әhәmiyyәt kәsb edәrdi. 

Hökumәtin rәsmi proqnozlarına görә, 2020-ci ildә inflyasiya 4.6% olacaqdır ki, 
bu da әhalinin real gәlirlәrinin artımına şәrait yaradacaq sәviyyәdir. 

Ümumilikdә, 2020-ci ildә daxili balans üzrә qeyd olunan proqnozların 
reallaşması makroiqtisadi siyasәtin bütün istiqamәtlәrinin effektiv koordinasiyasından 
vә mümkün xarici şokun tәsirlәrinin qabaqcadan hazırlanmış tәdbirlәr planı ilә 
minimallaşdırılmasından asılı olacaqdır. 

 

2.2. 2020-ci ilә pul siyasәti çәrçivәsi 

2020-ci il vә ortamüddәtli dövrdә dә pul siyasәtinin prioritet mәqsәdi qiymәt 
sabitliyinin Mәrkәzi Bankın sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә qorunması olacaqdır. Qiymәt 
sabitliyinin pul siyasәtinin digәr mәqsәd vә vәzifәlәrindәn mütlәq üstünlüyü növbәti 
ildә dә tәmin edilәcәkdir. İnformasiya açıqlığı növbәti ildә dә pul siyasәtinin mühüm 
prinsiplәrindәn biri olacaqdır. 

Qiymәt sabitliyi istehlakçılar vә biznes üçün әlverişli iqtisadi mühitin vacib 
elementidir. Aşağı inflyasiya milli valyutanın sabit alıcılıq qabiliyyәtini tәmin edir. 
Qiymәt sabitliyi hesabına etimad qazanmış siyasәt sahibkarlara vә ev tәsәrrüfatlarına 
öz investisiya vә istehlak planlarını ortamüddәtli dövrә әminliklә tәrtib etmәyә imkan 
yaradır. Stabil aşağı inflyasiya gәlirlәrin vә yığımlarının dәyәrsizlәşmәsinin qarşısını 
alaraq milli valyutada uzunmüddәtli yığımları stimullaşdırır, dollarlaşmanı vә faiz 
dәrәcәlәrini azaldır. Bu da daxili investisiya potensialını artırır vә iqtisadi inkişafa 
tәkan verir. Aşağı inflyasiya sosial stabilliyin vacib elementi olmaqla aşağı gәlirli 
әhalinin istehlak sәviyyәsini qoruyur vә gәlir bәrabәrsizliyinin dәrinlәşmәsinә mane 
olur. 

2020-ci ildә dә pul siyasәtinin son hәdәfi inflyasiyanın 4±2% dәhlizindә 
saxlanılması tәşkil edәcәkdir. Hәdәf istehlak qiymәtlәri indeksinin illik, yәni son 12 
ayda dәyişimi üzrә müәyyәn edilmişdir. Bu hәdәfә nail olmaq üçün Mәrkәzi Bank 
arsenalında olan bütün alәt vә mexanizmlәrdәn adekvat istifadә edәcәk, pul 
siyasәtini hәyata keçirәrkәn öz qәrarlarının ardıcıllığı vә nәticә әsaslı olmasını 
diqqәtdә saxlayacaqdır. 

Manatın mәzәnnәsinin dinamikası növbәti ildә dә aşağı inflyasiyanın vacib 
şәrtlәrindәn biri olacaqdır. Hesablamalara görә, manatın möhkәmlәnmәsinin 
qiymәtlәrә azaldıcı tәsiri ilә müqayisәdә onun ucuzlaşmasının artırıcı tәsiri daha 
yüksәkdir. 

Mövcud mәzәnnә rejimi çәrçivәsindә Mәrkәzi Bank manatın mәzәnnәsinin 
makroiqtisadi fundamentallar әsasında formalaşmasına şәrait yaradacaqdır. 
Manatın mәzәnnәsinin uzunmüddәtli dinamikasını müәyyәnlәşdirәn başlıca amil 
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tәdiyә balansının vәziyyәti olacaqdır ki, bu da xarici şokların vә kapital axınlarının 
tәsiri ilә dәyişә bilәr. Ona görә dә başlıca ixrac mәhsulları üzrә qiymәtlәrin dәyişimi 
vә kapital axınları, elәcә dә nominal vә real effektiv mәzәnnәlәrin dinamikası daim 
monitorinq olunacaq, onların iqtisadiyyata vә maliyyә bazarlarına tәsirlәri diqqәtdә 
saxlanacaqdır. Xarici valyuta tәklifi mәnbәlәrinin diversifikasiyası, habelә dövlәt 
tәrәfindәn valyuta tәklifi vә tәlәbinin effektiv tәnzimlәnmәsi qarşıdakı dövrdә dә 
valyuta bazarında uzunmüddәtli tarazlığın әsas tәminatçısı kimi çıxış edәcәkdir. 

Mәrkәzi Bank tәlәb-tәklif nisbәtini hamarlamaq üçün valyuta bazarına müdaxilә 
hüququnu özündә saxlayır. Növbәti ildә dә Mәrkәzi Bank valyuta bazarına 
müdaxilәlәri mәhdud hәcmdә vә sayda hәyata keçirilmәklә fundamental vә 
konyunktur amillәr әsasında formalaşan meyillәri nәzәrә alacaqdır. Mәrkәzi Bank 
valyuta bazarının likvid vә şәffaf olmasını, onun özünütәnzimlәmә rejimindә 
çalışmasını tәşviq edәcәkdir. Növbәti ildә dә müdaxilә әmәliyyatlarının hәcmi vә 
valyuta ehtiyatları barәdә mәlumatlar ictimaiyyәtlә mütәmadi paylaşılacaqdır. 

Pul tәklifi iqtisadi artım vә inflyasiya proqnozları, habelә maliyyә bazarlarında 
proseslәr vә bank sisteminin likvidlik mövqeyi nәzәrә alınmaqla tәnzimlәnәcәk. Bank 
sisteminin pul yaratmaq qabiliyyәtinin artırılması vә ödәnişlәrin fasilәsizliyi dә 
diqqәtdә saxlanacaqdır. 

Pul siyasәtinin son mәqsәdinә çatmaq üçün Mәrkәzi Bank öz әmәliyyatları üzrә 
faiz dәrәcәlәrindәn aktiv istifadә edәcәkdir. Әvvәlki illәrdә olduğu kimi növbәti ildә dә 
faiz dәhlizinin parametrlәri haqda qәrar makroiqtisadi durum vә risklәr balansında 
baş verәn dәyişikliklәr, model qiymәtlәndirmәlәri әsasında işlәnmiş proqnozlar 
nәzәrә alınmaqla qәbul edilәcәkdir. 2020-ci ildә dә pul siyasәtinә hәsr olunan 
mәsәlәlәr 8 dәfә olmaqla müntәzәm müzakirә edilәcәkdir. Pul siyasәti qәrarlarının 
qәbulunda Mәrkәzi Bankda mövcud model çantası vә proqnozlaşdırma aparatından 
istifadә edilәcәkdir. Proqnozlar müxtәlif ssenarilәrdә olmaqla qlobal mühitdә vәziyyәt, 
real sektorda proseslәr, büdcә-vergi vә iqtisadi siyasәtin digәr istiqamәtlәri üzrә 
qәrarların mümkün tәsirlәri haqqında mәlumatlar әsasında tәrtib edilәcәkdir. Faiz 
dәhlizinin parametrlәri tәnzimlәnәrkәn pul siyasәtinin transmissiyası, inflyasiya 
hәdәfinә nail olma perspektivlәri ilә yanaşı, milli valyutada yığımların cәlbediciliyinin 
qorunması vә kredit qoyuluşlarının inflyasyon artımına yol verilmәmәsi kimi amillәr 
dә nәzәrә alınacaqdır. Mәrkәzi Bankda mövcud olan müxtәlif daxili kollegial orqanlar 
pul siyasәti qәrarlarını maliyyә sabitliyi vә maliyyә sektorunun inkişafı siyasәti üzrә 
qәrarlarla effektiv әlaqәlәndirmәyә imkan verәcәkdir. 

Uçot dәrәcәsinin trayektoriyasının inflyasiya hәdәfi nәzәrә alınmaqla 
müәyyәnlәşdirilmәsi vә vaxtında adekvat pul siyasәti qәrarlarının qәbulu 
inflyasiyanın hәdәfdәn yayınma ehtimalını minimallaşdırmağa imkan vermәlidir. 
Daxili vә xarici risklәrin reallaşmaması, bazarda gözlәnilmәz dәyişikliklәrin baş 
vermәmәsi şәraitindә 2020-ci ildә neytral faiz siyasәti ilә inflyasiya fonu üzәrindә 
nәzarәti itirmәdәn tam mәşğulluğa vә iqtisadi artıma maksimum dәstәk hәyata 
keçirilәcәkdir. İnflyasiya risklәrinin aktivlәşmәsi halında isә faiz siyasәtinin sәrtlәşmә 
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istiqamәtindә dәyişmәsi dә mümkündür. Ümumiyyәtlә, pul siyasәtinin istәr pulun 
dәyәri, istәrsә dә pulun kәmiyyәti hesabına izafi yumşaldılması masştablı neqativ 
nәticәlәrә gәtirib çıxara bilәr. Mәcmu tәlәbin artım tempinin iqtisadiyyatın istehsalı 
genişlәndirmәk imkanlarının artımını qabaqlaması inflyasiyaya yol aça bilәr. Bunu 
nәzәrә alaraq Mәrkәzi Bank inflyasiya risklәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә qәrarların 
qәbulu zamanı konservativ mövqedәn çıxış edәcәkdir. 

İnflyasiya hәdәfinә nail olmaq üçün Mәrkәzi Bank sәrәncamındakı pul siyasәti 
alәtlәrindәn operativ istifadә edәcәk. Bu alәtlәr üzrә kәmiyyәt parametrlәri aralıq 
hәdәflәrә nail olunması vәziyyәtindәn asılı olaraq çevik dәyişdirilәcәkdir. 

Mәrkәzi Bankın çәrçivә vә açıq bazar әmәliyyatları növbәti ildә dә banklar 
tәrәfindәn likvidliyin effektiv idarә edilmәsinә şәrait yaradacaqdır. Mәrkәzi Bank pul 
siyasәti alәtlәri ilә hәm dә pul bazarının aktivlәşmәsinә vә gәlirlilik әyrisinin 
formalaşmasına dәstәk verәcәkdir. Maliyyә bazarının dәrinlәşmәsindә vә pul 
siyasәtinin transmissiya mexanizminin effektivliyinin yüksәldilmәsindәki rolunu 
nәzәrә alaraq Mәrkәzi Bank 2020-ci ildә dә özünün emissiya etdiyi müxtәlif müddәtli 
notlardan aktiv istifadә edәcәkdir. Likvidliyin monitorinqi vә proqnozlaşdırılması 
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә işlәr davam etdirilәcәkdir. Ümumilikdә, alәt 
arsenalının optimallaşdırılması vә pul siyasәtinin transmissiya effektinin artırılması 
üçün sәylәr güclәndirilәcәk, bazar faizlәrinә tәsir imkanlarının artırılması üçün 
tәdbirlәr görülәcәkdir. Qısamüddәtli alәtlәr banklararası pul bazarında qısamüddәtli 
faizlәrin faiz dәhlizi daxilindә formalaşmasını dәstәklәyәcәkdir. Uzunmüddәtli alәtlәr 
isә bank sektorunda struktur likvidliyinin tәnzimlәnmәsinә imkan vermәlidir. 
Qısamüddәtli faiz dәrәcәlәrinin uzunmüddәtli faizlәrә tәsirinin artırılması yollarının 
araşdırılması da davam etdirilәcәkdir. Monetar alәtlәrlә hәmçinin iqtisadiyyatda 
vәsaitlәrin axınının optimallaşdırılması vә pula tәlәbin dәyişmәsinә qarşı likvidliyin 
yetәrli çevikliyә sahib olması hәdәflәnәcәkdir. 

Mәrkәzi Bank şәffaflığın yüksәldilmәsi vә pul siyasәtinin effektiv 
kommunikasiyasını növbәti ildә dә xüsusi diqqәtdә saxlayacaqdır. İnformasiya 
açıqlığı siyasәti çәrçivәsindә pul siyasәtinin mәqsәdi, prinsiplәri, tәdbirlәri vә 
nәticәlәri, eyni zamanda iqtisadi vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi vә inkişaf perspektivlәri 
ilә bağlı maksimum operativ vә tam açıq mәlumatların verilmәsi tәmin olunacaqdır. 

Mәrkәzi Bankın qәrar vә niyyәtlәrini aydın kommunikasiya etmәsi inflyasiya 
gözlәntilәrini idarә etmәk üçün tәsirli alәtdir. İnflyasiya gözlәntilәri hәm cari 
inflyasiyanın dinamikasına, hәm dә iqtisadiyyatdakı faiz dәrәcәlәrinә tәsir göstәrir. 
Aşağı inflyasiya gözlәntilәri iqtisadiyyatın daxili vә xarici risklәrә qarşı davamlılığını 
artırır, iqtisadi artım vә sosial rifah mәqsәdlәrinә çatmaq üçün әlverişli şәrait yaradır. 
Mәrkәzi Bank özünün kommunikasiyası ilә ev tәsәrrüfatları vә müәssisәlәrin 
inflyasiya gözlәntilәrini stabillәşdirmәyә vә inflyasiya hәdәfinә uyğunlaşdırmağa 
çalışacaqdır. 
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2020-ci ildә dә öncәdәn açıqlanmış qrafiklә pul siyasәti qәrarları müvafiq 
şәrhlәrlә birlikdә ictimaiyyәtin müzakirәsinә tәqdim edilәcәk, müntәzәm (ildә 4 dәfә) 
mәtbuat konfransları keçirilәcәkdir (Әlavә 1). Mәrkәzi Bankın qәrarlarının sәbәblәri 
vә atılan addımlar barәdә әtraflı mәlumat bazar iştirakçılarına qәrar qәbul edildikdәn 
dәrhal sonra verilәcәkdir. Kommunikasiya kanalları dairәsinin genişlәndirilmәsi 
diqqәtdә saxlanılacaqdır. 

2020-ci ildә bir sıra qlobal vә ölkә üçün spesifik risklәr inflyasiya hәdәfinә nail 
olmağa tәsir göstәrә bilәr. 

Qlobal risklәr ilk növbәdә dünya iqtisadiyyatının gözlәnildiyindәn aşağı templә 
artması, proteksionizm meyillәrinin davam etmәsi vә geosiyasi gәrginliklәr şәraitindә 
neftin mümkün qiymәt dәyişkәnliyi ilә bağlıdır. Belә ki, dünyada iqtisadi siyasәtin 
qeyri-müәyyәnliyi indeksi özünün rekord sәviyyәsinә çatmışdır. Hәmçinin 
uzunmüddәtli qiymәtli kağızların gәlirliyinin qısamüddәtli kağızlardan aşağı düşmәsi 
vә İEÖ-dә maliyyә sistemindә tәhlükәlәrin artması ortamüddәtli dövr üçün böhran 
gözlәntilәrini artırmışdır. Digәr xarici risk mәnbәyi dünya әrzaq bazarlarında 
bahalaşmanın davam etmәsi, ticarәt tәrәfdaşlarında inflyasiya vә valyuta 
mәzәnnәlәrindәki dәyişkәnliklәr nәticәsindә potensial inflyasiya idxalıdır. 

Daxili risk faktorlarına isә fiskal aktivlik vә fiskal kәsir nәticәsindә pul kütlәsinin 
artması, istehlak kreditlәrinin inflyasyon genişlәnmәsi, habelә gözlәntilәrin 
assimmetrikliyi aiddir. 

Risk balansını vә qeyri-monetar faktorların tәsir potensialını nәzәrә almaqla 
inflyasiyanın hәdәf diapozonu çәrçivәsindә saxlanılması әhәmiyyәtli dәrәcәdә 
müxtәlif iqtisadi siyasәt istiqamәtlәrinә yanaşmalardan asılı olacaqdır. Qeyri-
müәyyәnliklәrin artdığı bir şәraitdә yalnız iqtisadi siyasәtin bütün istiqamәtlәri, 
xüsusilә fiskal vә monetar siyasәt üzrә effektiv koordinasiya xarici şokların neqativ 
tәsirlәrinin minimallaşdırılmasına, o cümlәdәn, valyuta bazarında tarazlığın 
qorunmasına imkan verә bilәr. Fiskal siyasәtdә pro-tsiklliyә yol verilmәmәsi vә fiskal 
qaydaların adekvat tәtbiqi daxili risk amillәrinin effektiv idarә edilmәsi vә belәliklә 
qiymәt sabitliyinin dayanıqlığının әsas şәrtlәrindәn biri olaraq qalacaqdır. Digәr 
tәrәfdәn ölkәdә hәyata keçirilәn struktur-institusional islahatlar rәqabәt mühitini 
yaxşılaşdırmalıdır ki, bu da dayanıqlı qiymәt sabitliyi üçün әhәmiyyәtlidir. 

 

2.3. Ortamüddәtli dövrә pul siyasәti çәrçivәsi 

Mәrkәzi Bank pul siyasәti rejiminin tәkmillәşdirilmәsi ilә inflyasiyaya tәsir 
imkanlarının yüksәldilmәsi istiqamәtindә fәaliyyәtini 2020-ci ildә dә davam 
etdirәcәkdir. 

Pul siyasәti strategiyasının tәkmillәşdirilmәsi çәrçivәsindә Mәrkәzi Bank 
Azәrbaycanda inflyasiyanın hәdәflәnmәsi rejiminә mәrhәlәli keçid şәrtlәrinin 
reallaşdırılması istiqamәtindә işlәrini davam etdirәcәkdir. 
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Pul bazarının aktivlәşmәsi istiqamәtindә tәdbirlәr perspektivdә banklararası 
bazarda qısamüddәtli faizlәrin pul siyasәtinin alternativ lövbәrinә çevrilmәsinә imkan 
vermәlidir. Bu isә Mәrkәzi Banka imkan verәcәk ki, o öz inflasiya hәdәfinә әsasәn 
siyasәt faiz dәrәcәsini dәyişәrәk nail olsun. Mәrkәzi Bank banklararası bazarda 
qısamüddәtli faiz dәrәcәlәrinin faiz dәhlizinә sinxron hәrәkәtinin tәmin edilmәsi üçün 
aktiv fәaliyyәtini davam etdirәcәkdir. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn faiz әsaslı әmәliyyat 
çәrçivәsinin formalaşdırılması pul bazarının aktivlәşdirilmәsinә әlavә dәstәk 
verәcәkdir. 

Fiskal sistemin dayanıqlığı vә sabitliyinin tәmin edilmәsi, maliyyә-bank 
sektorunun sağlamlığı vә dәrinliyinin artırılması, nağdsız ödәnişlәrin 
genişlәndirilmәsi, dollarlaşmanın azaldılması, habelә makroiqtisadi 
koordinasiyanın effektivliyinin yüksәldilmәsi dә inflyasiyanın hәdәflәnmәsi rejiminә 
keçidi sürәtlәndirәcәkdir. 

Yeni rejimә keçid tәdbirlәri çәrçivәsindә Mәrkәzi Bank özünün tәhlil vә 
proqnozlaşdırma potensialını vә fәaliyyәtinin şәffaflığını daha da yüksәldәcәkdir. 
Proqnozlaşdırmanın keyfiyyәtinin artırılması inflyasiyanın gözlәnilәn sәviyyәsi ilә 
onun hәdәflәnәn sәviyyәsi arasında fәrqlәri müәyyәn etmәyә vә minimallaşdırmağa 
imkan verәcәkdir. Pul siyasәtinin kommunikasiyasında edilәn dәyişikliklәr 
ictimaiyyәtin diqqәtini mәzәnnәdәn inflyasiyaya yönәldәcәkdir ki, bu da gözlәntilәri 
dәyişmәklә qiymәt sabitliyinә nail olmağı dәstәklәyәcәkdir. Mәrkәzi Bankın maliyyә 
vә әmәliyyat müstәqilliyinin qorunması da qiymәt sabitliyini dәstәklәyәn amillәrdәn 
biri olacaqdır. Yeni bank qanunvericiliyi Mәrkәzi Bankın mәsuliyyәt-müstәqillik vә 
şәffaflıq-hesabatlıq üzrә institusional әsaslarını daha da güclәndirmәlidir. 

 

2.4. Maliyyә sektorunun sabitliyi vә inkişafı 

2020-ci ildә maliyyә sektorunun risklәrә qarşı dayanıqlığının yüksәldilmәsi, 
maliyyә vasitәçiliyinin, pul vә kapital bazarlarının dәrinlәşdirilmәsi istiqamәtindә 
sәylәr artırılacaqdır. Maliyyә sektorunda restrukturizasiya proseslәrinin başa 
çatdırılması, problemli aktivlәrin tәnzimlәnmәsi üzrә tәsirli tәdbirlәr görülәcәkdir. 
Bütün bunlar maliyyә sektorunun iqtisadi artımda rolunu yüksәltmәlidir. 

Bank sisteminin sağlamlaşdırılması prosesi hәyata keçirilәrkәn sistem 
әhәmiyyәtli maliyyә institutlarında risklәrin akkumulyasiyasının qarşısının alınması 
vacib prioritetlәrdәn biri olacaqdır. 

Bank sektorunun aktivlәrinin keyfiyyәtinin qorunması çәrçivәsindә 
problemli aktivlәrlә iş xüsusi diqqәtdә saxlanılacaqdır. Bunun üçün Mәrkәzi Bank 
bank sektorunda problemli kreditlәrin hәcminin daha effektiv şәkildә azaldılması vә 
kredit tәşkilatları tәrәfindәn yeni kreditlәrin verilmәsi zamanı tәkmil risk idarәetmәsi 
prinsiplәrinin rәhbәr tutulmasını tәşviq edәcәkdir. 
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Bank sisteminin likvidlik sәviyyәsinin mәqbul sәviyyәdә qorunması vә onun 
sәmәrәli idarә olunması mexanizmlәrinin yaradılması diqqәtdә saxlanılacaqdır. 
Mәrkәzi Bankın likvidlik alәtlәri arsenalı bank sisteminin likvidliyinin qorunmasında 
mühüm rol oynayacaqdır. Bundan başqa, dövlәt qiymәtli kağızlarının hәcminin 
genişlәnmәsi vә banklararası kredit bazarının inkişafı da banklar tәrәfindәn likvidlik 
mövqeyinin çevik tәnzimlәnmәsinә müsbәt tәsir edәn amillәr olacaq. 

Maliyyә sektorunun monitorinqi intensivlәşdirilәcәk, maliyyә bazarlarında 
yarana bilәcәk sistem risklәrinin vә potensial böhran ehtimallarının aşkar edilmәsi, 
buna yönәlmiş siyasәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi diqqәtdә saxlanılacaqdır. 
Stres-testlәr әsasında Mәrkәzi Bank müxtәlif iqtisadi şoklara qarşı maliyyә 
sektorunun vәziyyәtini önlәyici qaydada simulyasiya edәcәk vә zәruri hallarda 
sektora müvafiq müdaxilәlәr hәyata keçirilәcәkdir. 

Növbәti ildә bank nәzarәti çәrçivәsinin tәkmillәşdirilmәsi, risk әsaslı vә 
kontr-tsiklik prudensial tәnzimlәmәnin tәtbiqi işlәri görülәcәkdir. Yeni metodoloji 
yanaşma әsasında risk әsaslı nәzarәtin tәtbiqi mәqsәdilә pilot qaydada ilkin işlәrә 
başlanılması nәzәrdә tutulmuşdur. 

Bankların risklәrin idarә edilmәsi üzrә daxili potensialının yüksәldilmәsi 2020-
ci ildә dә dәstәklәnәcәkdir. Banklarda korporativ idarәetmә standartlarının tәtbiqi vә 
stres-testlәşmә potensialının yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirilәcәkdir. 

Bank sisteminә etimadın artırılması çәrçivәsindә әmanәtlәrin sığortalanması 
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi diqqәtdә saxlanılacaqdır. Maliyyә xidmәtlәri 
istehlakçılarının hüquqlarının müdafiәsi sisteminin güclәndirilmәsi vә әhalinin maliyyә 
savadlığı sәviyyәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә fәaliyyәt dә bank sisteminә 
etimadın yüksәldilmәsinә xidmәt edәcәkdir. 2020-ci ildә müxtәlif hәdәf qruplarından 
olan әhali arasında regional әhatәlilik genişlәnmәklә geniş maariflәndirmә tәdbirlәri 
davam etdirilәcәk. İctimaiyyәtin maliyyә savadının artırılması onların risk 
idarәetmәsinin yaxşılaşmasına, borc intizamının artırılmasına vә mәsuliyyәtli 
borclanma davranışının yayılmasına şәrait yaradacaqdır. 

İqtisadi artımın dәstәklәnmәsindә maliyyә sektorunun rolunun güclәndirilmәsi, 
iqtisadi subyektlәrin kreditә çıxış imkanlarının daha da genişlәndirilmәsi istiqamәtindә 
fәaliyyәt 2020-ci ildә güclәndirilәcәkdir. 

Maliyyә vasitәçiliyinin inkişafı istiqamәtindә Mәrkәzi Bankın fәaliyyәti iqtisadi 
artımın effektiv maliyyәlәşmәsini tәmin edәn, bütün iqtisadi subyektlәri geniş çeşidli 
maliyyә mәhsulları ilә әhatә edәn sәmәrәli maliyyә sisteminin formalaşdırılmasına 
hәdәflәnәcәkdir. 

Real sektor müәssisәlәrinin, xüsusәn dә orta vә kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin 
ucuz vә uzun müddәtli maliyyә resurslarına çıxış imkanlarını artırmaq üçün 
hökumәtlә birgә tәşәbbüslәr göstәrilәcәk. Qeyri-maliyyә sektorunda korporativ 
idarәetmәnin geniş tәtbiqi, kreditorların hüquqlarının qorunması mexanizminin 
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güclәndirilmәsi növbәti ildә dә biznes kreditlәşmәsinin genişlәnmәsinin mühüm 
şәrtlәrindәn olacaqdır. 

Faiz dәrәcәlәrinin azaldılması tәdbirlәri ilә bağlı 2020-ci ildә Mәrkәzi Bankla 
bank ictimaiyyәti arasında fәal dialoq davam etdirilәcәkdir. Ölkәdә nağdsız 
ödәnişlәrin genişlәnmәsi ilә kreditlәşmәnin resurs mәnbәlәrinin artırılması, maliyyә 
bazarlarının bütün seqmentlәrinin davamlı inkişafı, banklarda әmәliyyat xәrclәrinin 
optimallaşması növbәti ildә dә faiz dәrәcәlәrinә azaldıcı tәsir göstәrәn amil 
olacaqdır. 

Maliyyә xidmәtlәrinә әlyetәrliyin paytaxtdan kәnarda da artırılması mәqsәdi ilә 
kredit institutlarının regional şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi tәşviq olunacaqdır. 
Bankların, habelә poçt sistemi daxil olmaqla bank olmayan kredit tәşkilatlarının 
regional xidmәt şәbәkәsi vasitәsilә bank xidmәtlәrinә çıxışın artırılması istiqamәtindә 
tәdbirlәr görülәcәkdir. 

İnnovativ maliyyә alәtlәrinin tәtbiqinin yayılması, mobil texnologiyaların 
bank sisteminә daha geniş inteqrasiyası kredit institutlarının әmәliyyat xәrclәrinin, 
borcalanların isә vaxt itkisinin vә inzibati xәrclәrinin aşağı salınmasına imkan 
verәcәkdir. Bu da öz növbәsindә bazar subyektlәrinin maliyyә xidmәtlәrinә sürәtli 
çıxışının tәmin olunması vә borcun qiymәtinin ucuzlaşması baxımından 
әhәmiyyәtlidir. 

İqtisadiyyata uzunmüddәtli investisiyaların artırılmasındakı rolunu nәzәrә 
alaraq Mәrkәzi Bank pul vә kapital bazarlarında aktivliyә yönәlik tәdbirlәr görәcәkdir. 
Bazar iştirakçıları vә infrastruktur provayderlәri ilә aktiv dialoq şәraitindә tarif rejiminin 
optimallaşdırılması davam etdirilәcәkdir. İnvestisiya xidmәtlәrinin 
elektronlaşdırılması, investor-müәssisә münasibәtlәrinin dәrinlәşdirilmәsi üçün 
elektron platformaların yaradılması, investorlara mәsafәdәn ticarәt aparmağa imkan 
verәn sistemlәrin tәtbiqinә dair müvafiq işlәr görülәcәkdir. Qiymәtli kağızlar bazarında 
emitentlәr vә investorlar üçün әlverişli vergi mühitinin formalaşdırılması üzrә 
tәşәbbüslәr göstәrilәcәkdir. Kapital bazarlarında tәklifin stimullaşdırılması üçün 
qiymәtli kağızların qeydiyyat prosedurunun vә şirkәtlәr üçün listinq tәlәblәrinin daha 
da sadәlәşdirilmәsi, habelә xarici investorların cәlbinin asanlaşdırılması 
istiqamәtindә işlәrin güclәndirilmәsi nәzәrdә tutulur. 

Şәffaflığın artırılması mәqsәdi ilә bazar iştirakçıları üçün informasiya 
әlçatanlığının artırılması vә bu yolla informasiya assimmetriyasının aradan 
qaldırılması üzrә işlәr görülәcәkdir. Maariflәndirmә vә tәşviqat işlәrinin aparılması, o 
cümlәdәn potensial investorların qiymәtli kağızların faydaları vә risklәri barәdә 
mәlumatlarının artırılması nәzәrdә tutulur. Şirkәtlәrin şәffaflıq vә hesabatlığının 
müasir standartlara uyğunlaşdırılması da kapital-maliyyә bazarında investisiya 
alәtlәrinin geniş istifadәsini dәstәklәyәn amil olacaqdır. 

Maliyyә bazarları üzrә normativ-hüquqi bazanın güclәndirilmәsi 
istiqamәtindә sәylәr artırılacaqdır. "Sekyuritizasiya fәaliyyәti haqqında” Qanunun 
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qәbulu üzrә işlәrin davam etdirilmәsi vә әlaqәdar normativ xarakterli aktların 
hazırlanması tәmin edilәcәkdir. Törәmә maliyyә alәtlәri bazarı üzrә hüquqi çәrçivәnin 
dә qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәyә uyğun tәkmillәşdirilmәsi nәzәrdә tutulur. 
Beynәlxalq maliyyә institutlarının istiqrazlarının emissiyası vә tәdavülünü 
tәnzimlәyәn xüsusi hüquqi çәrçivә yaradılacaqdır. İnvestisiya fondlarının fәaliyyәtinin 
tәşviqi mәqsәdilә müvafiq hüquqi çәrçivәyә yenidәn baxılacaqdır. 

Rәqabәt mühitinin maliyyә xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin artırılmasında vә maliyyә 
mәhsullarının müxtәlifliyinin, nәticәdә innovasiyanın tәşviqindәki rolunu nәzәrә 
alaraq, maliyyә bazarlarında rәqabәtin tәşviqi dә Mәrkәzi Bankın diqqәtindә 
olacaqdır. Bu mәqsәdlә beynәlxalq maliyyә institutlarının әmәkdaşlığı ilә rәqabәtin 
dәstәklәnmәsi üzrә zәruri addımların atılması nәzәrdә tutulur. 

2020-ci ildә sığorta sektorunda effektiv tәnzimlәmә vә nәzarәti tәmin etmәk, 
icbari vә könüllü sığorta sistemlәrinin inkişafı ilә maliyyә bazarlarının digәr 
seqmentlәrinin inkişafına әlavә impulslar verilmәsi Mәrkәzi Bankın vacib 
prioritetlәrindәn olacaqdır. 

Sığorta sisteminin әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi, sığorta yığımlarının 
artırılması, yeni sığorta alәtlәrinin tәtbiqi, sığorta nәzarәti sisteminin 
tәkmillәşdirilmәsi, sığortalıların hüquqlarının qorunması, hüquqi vә fiziki şәxslәrin 
könüllü sığortadan istifadәsinin tәşviqi, sığorta sistemindә neqativ halların qarşısının 
alınması ilә sektora etimadın artırılması kimi istiqamәtlәrdә fәaliyyәt göstәrilәcәkdir. 
Qeyd olunan istiqamәtlәrdә irәlilәyişә nail olmaq üçün sığorta fәaliyyәtinin 
normativ-hüquqi bazasının tәkmillәşdirilmәsi işlәri görülәcәkdir. 

Önümüzdәki ildә yeni institusional әsaslarda kәnd tәsәrrüfatı sığortasının 
inkişafı ölkәdә aqrar sektorun inkişafına mühüm dәstәk olacaq, bu sahәdә defolt 
risklәrinin diversifikasiyasına şәrait yaratmaqla uzunmüddәtli investisiya 
planlaşdırılmasına tәkan verәcәkdir. 

Nәzarәtin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdi ilә sığortaçıların, sığorta vasitәçilәrinin, o 
cümlәdәn xarici sığortaçıların vә xarici sığorta brokerlәrinin, onların Azәrbaycandakı 
nümayәndәliklәrinin, sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxslәrin 
reyestrinin aparılması tәmin edilәcәkdir. Sığorta ilә bağlı tәbliğat-tәşviqat işlәrinin 
davam etdirilmәsi, nәzarәt çәrçivәsindә sığortaçılarda sәyyar yoxlamaların hәyata 
keçirilmәsi dә planlaşdırılır. 

 

2.5. Rәqәmsal ekosistemin inkişafı 

Nağdsız ödәnişlәrin inkişafı, elektron ödәniş xidmәtlәrinin vә innovativ ödәniş 
texnologiyalarının tәtbiqinin genişlәndirilmәsi Mәrkәzi Bankın fәaliyyәtinin prioritet 
istiqamәtlәrindәn olacaqdır. 

Dövlәt başçısının müvafiq Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş "2018-2020-ci illәrdә 
rәqәmsal ödәnişlәrin genişlәndirilmәsi üzrә Dövlәt Proqramı”na uyğun olaraq 
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ölkәdә vәtәndaş, biznes subyektlәri vә dövlәt strukturları arasında nağdsız ödәniş 
mühitinin genişlәndirilmәsi, nağd dövriyyәnin hәcminin minimuma endirilmәsi vә 
ölkәdә nağdsız cәmiyyәtin formalaşdırılması istiqamәtindә fәaliyyәt davam 
etdirilәcәkdir. 

Bu sahәdә hәyata keçirilәcәk әn mühüm layihәlәrdәn biri "Ani ödәniş 
sistemi”nin yaradılması olacaqdır. Bu sistemin yaradılması ilә biznes strukturları, 
fiziki şәxslәr vә dövlәt orqanları arasında hesablaşmaların mәkanından vә 
zamanından asılı olmayaraq 24/7/365 rejimindә 5-10 saniyә әrzindә tam başa 
çatdırılması mümkün olacaqdır. 

Ödәniş xidmәtlәri üzrә tәnzimlәyici çәrçivәnin tәkmillәşdirilmәsi vә 
nәzarәtin güclәndirilmәsi işlәri dә 2020-ci ildә davam etdirilәcәkdir. "Ödәniş 
xidmәtlәri vә ödәniş sistemlәri haqqında” Qanunun vә ondan irәli gәlәn hüquqi 
aktların qәbulu istiqamәtindә işlәr görülәcәkdir. Rәqәmsal ödәnişlәr sahәsindә 
tәnzimlәyici test rejiminin tәtbiqi imkanları qiymәtlәndirilәcәk vә "Baza bank xidmәtlәri 
paketi” layihәsi tәşviq olunacaqdır. Ödәniş ekosistemindә yerli vә beynәlxalq maliyyә 
institutlarının fәaliyyәtinin tәhlili, tәtbiq edilәn mәhsulların qiymәtlәndirilmәsi 
aparılacaqdır. Maliyyә inklüzivliyinin inkişafı üzrә yeni metodların tәtbiqi, o cümlәdәn 
agent bankçılıq vә ödәniş agenti şәbәkәsinin formalaşdırılması, bank olmayan ödәniş 
xidmәti tәchizatçılarının assosiasiyasının yaradılması nәzәrdә tutulur. Rәqәmsal 
bankçılıq vә rәqәmsal ödәniş texnologiyaları sahәsindә innovativ hәllәrin tәtbiqi, 
risklәrin daha operativ idarә edilmәsi mәqsәdi ilә tәnzimlәyici çәrçivәdә zәruri 
dәyişikliklәr aparılacaqdır. Mәsafәli bank xidmәtlәrinin tәtbiqinin genişlәndirilmәsi 
tәşviq olunacaqdır. 

Müasir ödәniş sistemlәrinin yaradılması ilә bәrabәr ümumi texnoloji inkişaf 
mәsәlәlәri dә diqqәtdә saxlanılır. Mәrkәzi Bank ölkәdә pilot olaraq ilk dәfә Blokçeyn 
texnologiyasına әsaslanan vә bank sektorunun inkişafı üçün mühüm olan Rәqәmsal 
İdentifikasiya Sisteminin yaradılması layihәsini hәyata keçirmәkdәdir. Layihә 
nәticәsindә müştәri-bank münasibәtlәrinin rәqәmsallaşması mәqsәdi ilә fiziki vә 
hüquqi şәxslәr tәrәfindәn mәsafәdәn bank hesablarının açılması üzrә biznes 
proseslәr avtomatlaşacaqdır. Eyni zamanda, 2020-ci ildә innovativ maliyyә 
texnologiyalarının tәtbiqinin әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi mәqsәdi ilә açıq 
bankçılıq prinsip vә standartlarının yaradılması prioritet olaraq seçilmişdir. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürәtli inkişafı bütün dünyada 
olduğu kimi, Azәrbaycanda da kiber tәhlükәsizlik mәsәlәlәrini aktuallaşdırır. Bununla 
әlaqәdar Mәrkәzi Bank tәrәfindәn kiber tәhdidlәrә qarşı adekvat tәdbirlәrin 
görülmәsi 2020-ci ildә dә tәmin edilәcәkdir. 

Elektron ödәniş xidmәtlәrinin istifadәsi üzrә maariflәndirmә sәviyyәsinin 
yüksәldilmәsi istiqamәtindә sәylәr güclәndirilәcәkdir. Aidiyyәtı dövlәt qurumları ilә 
әmәkdaşlıqda tәdris müәssisәlәrindә şagird vә tәlәbәlәrә elektron ödәniş 
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xidmәtlәrindәn istifadә üzrә zәruri biliklәrin öyrәdilmәsi istiqamәtindә işlәr davam 
etdirilәcәkdir. 

Ümumilikdә, Mәrkәzi Bank qarşıdakı strateji dövrdә makroiqtisadi vә maliyyә 
sabitliyinin dayanıqlığının güclәndirilmәsi, maliyyәyә çıxış imkanlarının 
genişlәndirilmәsi istiqamәtlәrindә qarşıya qoyulan prioritetlәri vaxtında 
reallaşdırmağa çalışacaqdır. 

Yaradılacaq sabitlik platformasında Möhtәrәm Cәnab Prezident İlham Әliyevin 
rәhbәrliyi altında hәyata keçirilәn yeni nәsil islahatlar cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrinin 
iqtisadi inkişafdan faydalanmaq imkanlarını artıracaqdır. 
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Әlavә 1 

Pul siyasәti qәrarlarının ictimaiyyәtә açıqlanması qrafiki 

2020-ci ildә faiz dәhlizinin parametrlәrinә dair qәrarlar 8 dәfә olmaqla aşağıdakı 
qrafiklә ictimaiyyәtә tәqdim edilәcәkdir: 

31 yanvar 

19 mart 

1 may 

19 iyun 

30 iyul 

18 sentyabr 

30 oktyabr 

18 dekabr 

Qeyd olunan tarixlәrdәn 31 yanvar, 1 may, 30 iyul vә 30 oktyabr tarixlәrindә 
qәrarın açıqlanması mәtbuat konfransı ilә müşayiәt olunacaqdır. 

 

 

 


