Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
«20» dekabr 2017-ci il tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Protokol № 31

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ
İQTİSADİ TƏHLİL DEPARTAMENTİ HAQQINDA
Ə S A S N A M Ə

BAKI - 2 0 1 7

1. ÜMÜMİ MÜDDƏALAR
1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İqtisadi təhlil departamenti (bundan
sonra – Departament) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (bundan sonra –
Mərkəzi Bank) mərkəzi aparatının struktur bölməsidir.
1.2. Departament öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,
"Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında", “Valyuta tənzimi haqqında”,
"Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının
qüvvədə olan digər normativ hüquqi aktlarını, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli
aktlarını, İdarə Heyətinin qərarlarını, Mərkəzi Bank üzrə əmrləri, sərəncamları və bu
Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3. Departament bu Əsasnamə

ilə müəyyən

olunmuş funksiyaların

yerinə

yetirilməsi prosesində Mərkəzi Bankin digər struktur bölmələri və qurumları ilə
fəaliyyətini əlaqələndirir.
2. DEPARTAMENTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ
Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin
qorunması,

maliyyə

sisteminin,

habelə

sosial-iqtisadi

inkişafın

dəstəklənməsi

istiqamətlərində, o cümlədən iqtisadi artım amilləri, tədiyə balansı, qiymətlərin formalaşması,
biznes, ev təsərrüfatları və s. kimi məsələlərə dair mütəmadi təhlil aparmaq və analitik baza
formalaşdırmaqdır.
3. DEPARTAMENTİN ƏSAS FUNKSİYALARI
Departament aşağıdakı əsas funksiyaları həyata keçirir:
3.1. qlobal iqtisadiyyat və bazarlarda baş verən dəyişikliklərin ölkə iqtisadiyyatına
təsirlərini təhlil edir;
3.2. orta və uzunmüddətli makroiqtisadi siyasətlərin, xüsusilə, fiskal, monetar və
maliyyə sabitliyi siyasətlərinin iqtisadi fundamentallara təsirini təhlil edir;
3.3. tədiyə balansını təhlil edir, həyata keçirilən makroiqtisadi siyasətin tədiyə
balansına təsirlərini qiymətləndirir;
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3.4. inflyasiya proseslərini xərc və tələb faktorları əsasında aylıq qiymətləndirir və
rəhbərlik üçün qısa icmallar hazırlayır;
3.5.

ortamüddətli

büdcə

siyasətinin

valyuta

bazarı

və

məzənnəyə

təsirlərini

qiymətləndirir;
3.6. maliyyə sektoru və bazarlarının sabitliyi və inkişafı məqsədləri çərçivəsində
maliyyə bazarları və maliyyə infrastrukturu üzrə təhlilləri həyata keçirir;
3.7. maliyyə sabitliyi siyasətini təhlil edir və makromaliyyə siyasətinin formalaşması
istiqamətində təkliflər hazırlayır;
3.8. nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə beynəlxalq təcrübəni tədqiq edir və
stimullaşdırıcı təkliflər verir;
3.9. digər dövlət qurumlarının müvafiq struktur bölmələri, o cümlədən iqtisadi
məsələlərin təhlili ilə məşğul olan elmi təşkilatlarla əməkdaşlıq edir;
3.10.

fəaliyyət

istiqamətləri

üzrə

strateji

və

əməliyyat

planlarını,

habelə

Departamentin büdcə layihələrini hazırlayır, təsdiq olunmuş planların icrasını təmin edir;
3.11. Departamentə daxil olan müraciətlərə baxır, sorğu və məktublara cavablar
hazırlayır;
3.12. rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri yerinə
yetirir.
4. DEPARTAMENTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI
4.1. Departamentin təşkilati strukturu aşağıdakılardan ibarətdir:
4.1.1. İqtisadi diaqnostika şöbəsi;
4.1.2. Maliyyə sektoru və bazarlarının təhlili şöbəsi.
4.2. Departamentin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. Departamentin direktoru
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.
Departamentin direktoru öz fəaliyyətini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq
olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirir.
4.3. Departamentin şöbələrinin fəaliyyətinə şöbə rəisləri rəhbərlik edir. Şöbə rəisləri
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilirlər.
Departamentin şöbə rəisləri öz fəaliyyətlərini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq
olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirirlər.
4.4. Departamentin direktoru işdə olmadıqda onun səlahiyyətlərini rəhbərliyin
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müvafiq əmri ilə həvalə edilmiş şöbə rəislərindən biri həyata keçirir.
4.5. Departamentin ştat cədvəli Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir.
5. DEPARTAMENTİN İŞİNİN TƏŞKİLİ
5.1. İqtisadi diaqnostika şöbəsi:
5.1.1. tədiyə balansını təhlil edir, əsas meyillər və bu meyillərin iqtisadiyyata, o
cümlədən, valyuta bazarına təsirlərini qiymətləndirir;
5.1.2. iqtisadi artım amillərini təhlil edir, məcmu buraxılış kəsirinin inflyasiyaya
təsirlərinin diaqnostikasını aparır;
5.1.3. iqtisadiyyatda və onun müxtəlif sahələrində qiymətlərin formalaşmasına təsir
edən amilləri təhlil edir və qiymətləndirir;
5.1.4. pul siyasəti və məzənnə rejiminin mikroiqtisadi davranışlara təsirlərini analiz edir,
bu məqsədlə istehlakçı davranışları və gözləntilərinı təhlil edir, qiymətləndirir;
5.1.5. fiskal siyasət və onun dayanıqlıq məsələlərini, o cümlədən, büdcə xərclərinin
strukturu, vergi, tarif və rüsumların strukturu və dəyişməsi trendlərini təhlil edir və
qiymətləndirir;
5.1.6. əmək bazarının alt sahələrində gedən proseslər, müxtəlif sahələrdə investisiya və
istehlak aktivliyinin vəziyyəti üzrə trendlər və bu trendləri şərtləndirən amilləri təhlil edir,
mövcud meyillərin inflyasiyaya təsirlərini qiymətləndirir;
5.1.7. ölkənin qlobal inkişaf qiymətləndirmələrində makroiqtisadi mövqe indekslərinin
monitorinqini aparır;
5.1.8. makroiqtisadi siyasətin mikroiqtisadi agentlərə təsirlərini, o cümlədən istehlakçı və
biznesə tətbiq olunan requlyativ norma və standartların effektlərini təhlil edir;
5.1.9. ev təsərrüfatları və korporativ sektor müəssisələrinin bazar davranışları və
gözləntilərini təhlil edir;
5.1.10. rəhbərliyn tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqaməti üzrə digər işləri yerinə
yetirir.

5.2. Maliyyə sektorunun və bazarlarının təhlili şöbəsi:
5.2.1. maliyyə sektoru və bazarlarının bütün seqmentlərini təhlil edir;
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5.2.2. maliyyə məhsullarını (kredit, depozit, ödəniş kartları, istiqrazlar və s.) çeşid və
qiymətlərini (faiz, komisyon haqq və s.) təhlil edir;
5.2.3. maliyyə bazarları, o cümlədən banklararası və valyuta bazarları üzrə beynəlxalq
təcrübə əsasında təkliflər hazırlayır;
5.2.4. ödəniş sistemlərinin, nağdsız hesablaşmaların və bu sahədə elektron xidmətlərin
inkişafını təhlil edir;
5.2.5. nağdsız ödənişlərin inkişafı üzrə siyasət təkliflərini formalaşdırır;
5.2.6. makro və mikro mühitdən maliyyə sektoru üçün irəli gələn riskləri qiymətləndirir;
5.2.7. maliyyə sabitliyi siyasətini təhlil edir və təkliflər hazırlayır;
5.2.8. rəhbərliyn tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqaməti üzrə digər işləri yerinə
yetirir.

Mərkəzi Bankın sədri

Elman Rüstəmov
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