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1. ÜMÜMİ MÜDDƏALAR 

 

1.1.   Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Tədqiqatlar 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 Bankın daxili 

komitələrinin qərarlarını, Mərkəzi Bank üzrə əmrləri, sərəncamları və bu Əsasnaməni 

rəhbər tutur. 

1.3. Departament bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyaların yerinə 

yetirilməsi prosesində Mərkəzi Bankın digər struktur bölmələri və qurumları ilə 

fəaliyyətini əlaqələndirir. 

         

2. DEPARTAMENTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ 

 

Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin 

olunması, habelə sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi istiqamətində fundamental 

tədqiqatlar aparmaq, effektiv pul siyasətinin formalaşmasına və həyata keçirilməsinə, milli 

iqtisadiyyatın uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını müəyyən edən fundamentalların 

aşkarlanmasına, sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin strateji kursunun formalaşmasına 

imkan verən tədqiqat bazasının inkişafını təmin etməkdir. 

 

3. DEPARTAMENTİN ƏSAS FUNKSİYALARI 

 

Departament aşağıdakı əsas funksiyaları həyata keçirir: 

3.1. beynəlxalq iqtisadiyyatda, əmtəə bazarlarında və tərəfdaş ölkələrdə baş verən 

proseslər və onların ölkə iqtisadiyyatına təsirini tədqiq edir; 

3.2. ortamüddətli dövrdə makroiqtisadi siyasətin dizaynı, xüsusilə də monetar 

siyasətin formalaşması məqsədilə fundamental tədqiqatlar aparır; 

3.3. pul siyasətinin həyata keçirilməsinə, maliyyə infrastrukturunun inkişafına, nağd 

pul dövriyyəsinin təşkilinə, nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsinə və Mərkəzi Bankın 

digər funksiyalarının həyata keçirilməsinə dəstək verən fundamental tədqiqatlar, o 

cümlədən digər departamentlərdən daxil olan sifariş əsaslı tədqiqatlar aparır; 
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3.4. makroiqtisadi fundamentallar arasında səbəb-nəticə əlaqələrinin ekonometrik  

qiymətləndirilməsinə, siyasət simulyasiyalarının aparılmasına, orta və uzunmüddətli 

makroiqtisadi proqnozların verilməsinə imkan yaradan iqtisadi-riyazi modellər qurur, 

iqtisadi modelləşdirmə metodologiyasını təkmilləşdirir; 

3.5. iqtisadi inkişaf və iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üzrə problemlərə dair 

tədqiqat bazasını formalaşdırır, bu sahədə müxtəlif elmi yanaşmaları və beynəlxalq 

təcrübəni mənimsəyir və tədqiqatlarda istifadə edir; 

3.6. digər dövlət qurumlarının müvafiq struktur bölmələri, o cümlədən iqtisadi 

məsələlərin tədqiqi ilə məşğul olan elmi təşkilatlarla müvafiq problemlər üzrə 

əməkdaşlıq edir; 

3.7. tədqiqat işləri və onların nəticələrinin mütəmadi olaraq geniş ictimaiyyətə 

çatdırılmasını təmin edir; 

3.8. fəaliyyət istiqamətləri üzrə strateji və əməliyyat planlarını, habelə 

Departamentin büdcə layihələrini hazırlayır, təsdiq olunmuş planların icrasını təmin 

edir; 

3.9. Departamentə daxil olan müraciətlərə baxır, sorğu və məktublara cavablar 

hazırlayır; 

3.10. rəhbərliyin tapşırıqlarına uyğun olaraq fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri 

yerinə yetirir.  

 

4.  DEPARTAMENTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI 

 

4.1. Departamentin təşkilati strukturu aşağıdakı şöbələrdən ibarətdir: 

4.1.1. Makroiqtisadi tədqiqatlar şöbəsi; 

4.1.2. Modelləşdirmə və proqnozlaşdırma şöbəsi; 

4.1.3. Mikroiqtisadi tədqiqatlar 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. 

Departamenin şöbə rəisləri öz fəaliyyətlərini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən 

təsdiq olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirirlər. 

4.4. Departament direktoru işdə olmadıqda onun səlahiyyətlərinin icrası 
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rəhbərliyin müvafiq əmri ilə şöbə rəislərindən birinə həvalə olunur. 

4.5. Departamentin ştat cədvəli Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir.  

 

5. DEPARTAMENTİN İŞİNİN TƏŞKİLİ 

 

5.1. Makroiqtisadi tədqiqatlar şöbəsi:  

5.1.1. qlobal iqtisadi tsikli və iqtisadiyyatın xarici fundamentallarını tədqiq edir; 

5.1.2. makroiqtisadi sabitlik və dayanıqlığı öyrənir və bu istiqamətdə 

qiymətləndirmələr aparır; 

5.1.3. başlıca makroiqtisadi prosesləri, o cümlədən iqtisadi artım, inflyasiyanı 

mütəmadi təhlil edir; 

5.1.4. pul və məzənnə siyasəti rejimlərini, həmçinin pul siyasəti alətlərinin 

transmissiya mexanizmini araşdırır, müvafiq qiymətləndirmə və proqnozlaşdırma işlərini 

həyata keçirir; 

5.1.5. fiskal siyasəti, o cümlədən fiskal qaydalar, xərc və gəlirlər, dövlət borclanması, 

vergi sistemi və gömrük tənzimlənməsini tədqiq edir; 

5.1.6. idxal-ixrac və xarici investisiya siyasətlərini tədqiq edir, onun iqtisadi artıma 

təsirini qiymətləndirir;  

5.1.7. əmək bazarını və bu istiqamətdə makroiqtisadi prosesləri qiymətləndirir; 

5.1.8. Mərkəzi Bankın struktur bölmələrinin sorğusu əsasında tematik tədqiqatlar 

aparır; 

5.1.9. rəhbərliyin tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqaməti üzrə digər işləri 

yerinə yetirir. 

5.2. Modelləşdirmə və proqnozlaşdırma şöbəsi: 

5.2.1.  Mərkəzi Bankın öz məqsəd və funksiyalarını həyata keçirməsi üçün zəruri 

olan ekonometrik modelləri, o cümlədən inflyasiya, pula tələb, məcmu buraxılış kəsiri, pul 

siyasətinin və məzənnənin ötürücülüyü və sair kimi müntəzəm istifadə olunan modelləri 

qurur və mütəmadi təkmilləşdirir;   

5.2.2. ölkə iqtisadiyyatının ümumi tarazlıq modellərini qurur və təkmilləşdirir; 

5.2.3. sahələrarası ümumi tarazlıq modellərini qurur və  təkmilləşdirir;  

5.2.4. açıq iqtisadiyyat modellərini, həmçinin ixrac və idxal modellərini qurur və 

mütəmadi təkmilləşdirir; 

5.2.5. mərkəzi bankçılıqda istifadə olunan yeni ekonometrik metodologiyaları 

mütəmadi izləyir və təcrübədə tətbiq edir; 

5.2.6. empirik iqtisadi tədqiqatların ekonometrik nəzəri və metodoloji əsaslarını 
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mütəmadi qaydada  təkmilləşdirir; 

5.2.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqaməti üzrə digər işləri 

yerinə yetirir. 

5.3. Mikroiqtisadi tədqiqatlar şöbəsi: 

5.3.1. iqtisadiyyatın sahələri üzrə tədqiqatlar aparır, o cümlədən sənaye-klaster 

siyasətini araşdırır; 

5.3.2. mikroiqtisadi subyektlərin, o cümlədən ev təsərrüfatları və şirkətlərin iqtisadi 

davranışlarını öyrənir, biznesin inamı və istehlakçı gözləntilərinə təsir edən amilləri tədqiq 

edir; 

5.3.3. dövlət şirkətlərinin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətini təhlil edir və onun makroiqtisadi 

təsirlərini qiymətləndirir; 

5.3.4. işsizlik, bazar uğursuzluğu və rəqabət, səmərəlilik və s. kimi mikroiqtisadi 

məsələləri təhlil edir; 

5.3.5. iqtisadi fəaliyyət sahələrinin maliyyə axınlarını mütəmati olaraq təhlil edir və 

hesabat hazırlayır; 

5.3.6. müxtəlif məlumat bazalarından istifadə etməklə istehlak bazarında qiymətləri 

tədqiq edir; 

5.3.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqaməti üzrə digər işləri 

yerinə yetirir. 

 

6. YEKUN MÜDDƏALAR 

 

6.1. Bu Əsasnamə təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

6.2. Bu Əsasnamə qüvvəyə mindiyi gündən Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 20 dekabr 

2017-ci il tarixli qərarı (Protokol №31) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankının Tədqiqatlar departamenti haqqında Əsasnamə” ləğv edilir. 

 

 

 

Mərkəzi Bankın sədri                    Elman Rüstəmov 
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