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Giriş 
 

2019-cu ilin başa çatmasına 2 ay qalır. İlin ötən dövründə ölkə iqtisadiyyatında müşahidə 

olunan əsas meyillər, hökumətin iqtisadi siyasətinin nə dərəcədə qarşıya qoyulan hədəflərə doğru 

irəliləməsi, iqtisadi proseslərin gedişatı ilin sonunda gözlənilən nəticələrin qiymətləndirilməsi 

baxımından maraq doğurur. BRİ-ın ekspertləri bu iqtisadi bülletendə 2019-cu ilin 8 ayının 

makroiqtisadi yekunlarını qısaca qiymətləndirib, monetar, büdcə, xarici sektor və bank 

sferasında müşahidə edilən mühüm meyilləri aşkara çıxarıb. Bülleten 2019-cu ilin bütün iqtisadi 

nəticələrini əhatə etmir, yalnız əsas makroiqtisadi proseslərin təqdimatını nəzərdə tutur.  

Araşdırmamız göstərir ki, 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında:  

 ölkədə ÜDM istehsalında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2.4%-lik real artım 

qeydə alınsa da, əhalinin hər nəfəri hesabı ilə ÜDM-in miqdarında 0.15%-lik azalma 

qeydə alınıb;  

 yaradılan ÜDM-də qeyri-neft/qaz sektorunun payı ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 3.1% bəndi artıb;  

 investisiya qoyuluşlarında azalma tendensiyası davam edib: 2018-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 5.4%-lik azalma qeydə alınıb;  

 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istehlak qiymətləri indeksi 102.4% olub;  

 dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq ümumilikdə 

manat möhkəmlənmə təzyiqi altında olub;  

 ölkədə nağdsız əməliyyatların təşviqinə rəğmən dövriyyədə olan nağd pulun həcmində 

11.1%-lik artım qeydə alınıb;  

 əvvəlki ilin eyni dövrünə  nisbətən xarici ticarət dövriyyəsində 3.158 mlrd. dollar (və 

ya 16%) artım qeydə alınıb: dövriyyənin ümumi artımının 80%-i idxalın, cəmi 20%-i 

ixracın genişlənməsi sayəsində baş verib;  

 hesabat dövründə idxalın ümumi artımının 89%-i dövlət, cəmi 11%-i isə özəl sektorun 

idxalının genişlənməsi hesabına olub;  

 dövlət büdcəsinin gəlirləri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5.8% artaraq 

14.9 mlrd. manata çatıb:  

 büdcə gəlirlərinin artımında əsas mənbə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) olub: 

əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən gömrük orqanlarının büdcə ödənişləri 602.4 mln. 

manat artmaqla 2.874 mlrd. manata yüksəlib;  

 qeyri-vergi gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisində azalma qeydə alınıb: bu mənbə üzrə 

mədaxilin məcmu gəlirlərdə payı ötən ilin 8 ayındakı 51.8%-dən bu ilin 8 ayında 

48.1%-ə düşüb;   

 dövriyyə vergiləri üzrə daxilolmalarda artımlar büdcənin genişlənməsində həlledici rol 

oynayıb: büdcə gəlirlərində baş verən 819 mln. manatlıq artımın 656 mln. manatı və 

ya 80%-i əsas dövriyyə vergiləri olan ƏDV və aksizlərin hesabına təmin edilib;  

 dövlət büdcəsinin xərcləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.2 mlrd. manat və ya 

9.1% artıb: xərclərin artımı əsasən sosial və investisiya xərclərinin genişlənməsi 

hesabına olub;  
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 2018-ci ildən başlayaraq bank sektorunda müşahidə edilən təmərküzləşmə 

tendensiyası 2019-cu ildə də davam edir: bank sektorunda 5 bankın bazar payı 

(təmərküzləşmə səviyyəsi) bu ilin birinci yarımilində 66.5%-ə yüksəlib;  

 banklar tərəfindən qiymətli kağızlara yatırımların həcmi 9.5% artaraq 3.9 mlrd. 

manata çatıb;  

 istehlakın kreditləşməsi səviyyəsi devalvasiyadan əvvəlki həddə çatır: avqustun 

sonuna olan məlumata görə cəmi kreditlərdə istehlak kreditlərinin payı 43.9%-ə 

yüksəlib; 

 problemli kreditlərdə cüzi də olsa azalma müşahidə edilir: vaxtı keçmiş kreditlərin 

payı ilin əvvəlindəki 12.2%-dən 10.8%-ə düşüb. 

 

Bu qeyd olunanlardan əlavə, 2019-cu ilin birinci yarısında (yanvar-iyun ayları ərzində): 

 tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabında 3.06 mlrd. dollar məbləğində profisit 

yaranıb, lakin cari hesabın qeyri-neft kəsiri təxminən 330.0 mln. dollar (yaxud 12%) 

genişlənərək 3.1 mlrd. dollara çatıb;  

 turizm xidmətlərinin ixracından daxilolmalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 

dəfə azalıb.  

 

 

1. Makroiqtisadi göstəricilər 

 

Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına əsasən, 2019-cu ilin yanvar-avqust 

aylarında ölkədə 50.876 mlrd. manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) yaradılıb. 2018-ci ilin 

yanvar-avqust ayları dövrü ilə müqayisədə ÜDM-in real artımı 2.4%, nominal artımı isə 0.7% 

olub (DSK hesabat dövründə ÜDM deflyatorunun 98.7% olduğunu bildirir).  

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 5145.1 manata bərabər olub ki, bu da 2018-ci ilin uyğun 

dövrü ilə (5153.1 manat) müqayisədə 0,16% azdır. DSK bu göstərici üzrə real artımın 1.5% 

olduğunu bildirir. 

Hesabat dövründəki ÜDM-in 30.38 mlrd. manatı (yaxud 59.7%-i) qeyri neft-qaz sektoru 

sahələrində, 20.49 mlrd. manatı (yaxud 40.3%-i) isə neft-qaz sektorunda yaradılıb. DSK hesabat 

dövründə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda yaradılan əlavə dəyərdə 1.6 %-lik, qeyri neft-qaz 

sektorunun əlavə dəyərində isə 3.0 %-lik real artım olduğunu bildirir.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci ilin yanvar-avqust dövründə ölkənin neft-qaz sektorunda 

21.87 mlrd. manatlıq, qeyri neft-qaz sektorunda isə 28.48 mlrd. manatlıq (ümumi ÜDM-in 

56.6%-i) əlavə dəyər yaradılmışdı. Hesablamalara əsasən, ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə bu ilin 8 ayında qeyri neft-qaz sektorunda yaradılan əlavə dəyərin nominal həcmi 

6.7% artıb, neft-qaz sektorunda yaradılan əlavə dəyərin nominal həcmi isə 6.3% azalıb. 

Göründüyü kimi, hesabat dövründə ÜDM deflyatorunun  98.7% səviyyəsində olması birbaşa neft 

sektoru (yəni neftin dünya bazar qiymətinin ötən illə müqayisədə aşağı olması) ilə bağlıdır. 
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Cədvəl 1 

2019-cu ilin yanvar-avqustunda ölkənin əsas makroiqtisadi göstəriciləri 

 2019-cu il yanvar-avqustu 2018-ci il yanvar-avqustu 

 faktiki əvvəlki ilin eyni 
dövrü ilə müqa-
yisədə, %-lə 

faktiki əvvəlki ilin eyni 
dövrü ilə müqa-
yisədə, %-lə 

Ümumi daxili məhsul - cəmi, 
mln. manat 

50875.7 102.4 50521.9 100.7 

         o cümlədən: qeyri neft-qaz 
ÜDM-i, mln. manat 

30383.1 103.0 28478.2 100.9 

ÜDM-in deflyatoru, %-lə  98.7  115.0 
Əhalinin hər nəfərinə düşən 
ÜDM, manat 

5145.1 101.5 5153.1 99.8 

Sənaye məhsulu, mln. manat 30912.7 102.0 31572.9 101.9 
       o cümlədən: qeyri neft-qaz 
sənayesi,  mln. manat 

7553.2 115.2 6599.9 110.8 

Əsas kapitala yönəldilmiş 
vəsaitlər, mln. manat 

8627.2 94.6 8953.6 87.2 

       o cümlədən: qeyri neft-qaz 
sektoruna,  mln. manat 

5365.7 105.7 4 981.0 122.7 

             ondan: qeyri neft-qaz 
sənayesinə,  mln. manat 

916.4 95.2 944.8 137.7 

Nəqliyyat sektorunda yük 
daşınması, mln. ton 

154.4 101.7 151.8 101.2 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin 
daşınması, mln. sərnişin 

1303.8 101.9 1 279.1 101.3 

İnformasiya və rabitə 
xidmətləri, mln. manat 

1397.2 117.6 1188.4 107.6 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 
mln. manat 

24175.2 102.9 22966,4 102.7 

Əhaliyə göstərilən ödənişli 
xidmətlər, mln. manat 

5692.9 102.0 5436.0 102.8 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, mln. 
manat 

14810.3 105.2 14029.7 130.0 

Dövlət büdcəsinin xərcləri, mln. 
manat 

14712.1 109.1 13485.7 119.1 

Əhalinin nominal gəlirləri, mln. 
manat 

36861.6 106.4 34786.3 109.5 

Əhalinin hər nəfərinə düşən 
nominal gəlirlər, manat 

3727.8 105.5 3 548.1 108.5 

Əhalinin banklardakı 
əmanətləri, mln. manat 

8561.8 106.7 8020.8 116.3 

Kredit qoyuluşları, mln. manat 13865.5 112.7 12306.5 99.4 
        o cümlədən: vaxtı keçmiş 
kreditlər,  mln. manat 

1491.3 84.1 1772.4 97.2 

İstehlak qiymətlərinin indeksi   102.6  102.7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
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DSK-nın məlumatına əsasən, 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları dövründə yeni yaradılan əlavə 

dəyərin 43.6 %-i sənayenin, 10.3 %-i ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin, 6.4 %-i 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrinin, 6.0 %-i tikintinin, 5.9 %-i kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılığın, 2.5 %-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşənin, 1.8 %-i 

informasiya və rabitə sahələrinin, 14.6 %-i isə digər sahələrin payına düşüb. Məhsula və idxala 

xalis vergilər ÜDM-in 8.9 %-ini təşkil edib.  

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında ölkə sənayesində 30.9 mlrd. manatlıq sənaye məhsulu 

istehsal edilib. 2018-ci ilin müvafiq dövründə sənaye istehsalı 31.6 mlrd. manat olmuşdu. Bu ilin 

8 ayında sənaye istehsalının nominal həcminin 2.2% azalmasına rəğmən, real artım 2.0% olub. 

Sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalının 15.2 % artdığı bildirilir.  

DSK-nın məlumatına görə, sənaye məhsulunun 18.0%-i dövlət, 82.0%-i isə qeyri-dövlət 

sektorunun payına düşür.  

Sənaye məhsulunun 70.0%-i mədənçıxarma sektorunda, 25.1%-i emal sektorunda, 4.2%-i 

elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, qalan 0.7%-i isə 

su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub. 

2019-cu ilin ilk 8 ayında xam neftin əmtəəlik hasilatı 25.1 mln. ton, əmtəəlik təbii qazın 

hasilatı isə 15.9 mlrd. kub metr həcmində olub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə neft 

hasilatı 2.5% azalmış, qaz hasilatı isə 30.9% artmışdır. 

Hesabat dövründə ölkənin emal sənayesində 7553.2 mln. manatlıq məhsul istehsal olunub və 

sənaye xarakterli xidmətlər göstərilib. 2018-ci ilin eyni dövründə emal sənayesində məhsul 

istehsalı və xidmət göstərilməsinin həcmi 7032.4 mln. manat olmuşdu. DSK-nın məlumatına 

əsasən, emal sənayesində mal və xidmətlər istehsalının real artımı 14.0% təşkil edib.  

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında əsas kapitala 8.6 mlrd. manat məbləğində, yaxud 2018-

ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5.4% az vəsait yönəldilib (müqayisə üçün deyək ki, 2018-ci 

ilin yanvar-avqust dövründə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə investisiya qoyuluşu 12.8% 

azalmışdı). DSK-nın məlumatına əsasən, bu azalma əsasən neft-qaz sektoruna yatırılmış 

investisiyaların azalması ilə bağlıdır. Hesabat dövründə qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən 

investisiyanın həcminin 5.7% artdığı bildirilir. İstifadə olunmuş vəsaitin 5.5 mlrd. manatı (yaxud 

64.3%-i) məhsul istehsalı sahələrinə, 2.2 mlrd. manatı (26.0%-i) xidmət sahələrinə, 835.3 mln. 

manatı (9.7%-i) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub.  

Hesabat dövründəki ümumi sərmayənin 48.0%-i dövlət, 52.0%-i isə qeyri-dövlət sektorunun 

sərmayədarlarının payına düşüb. 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 6.1 mlrd. manatı (70.7%-i) daxili mənbələrin, qalan 2.5 

mlrd. manatı (29.3%-i) isə xarici mənbələrin hesabına həyata keçirilib (müqayisə üçün qeyd 

edək ki, 2018-ci ilin yanvar-avqustunda xarici mənbələr hesabına olan sərmayə 3.6 mlrd. manat 

(yaxud ümumi sərmayənin 40.6%-i) olmuşdu). 

Hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin 4.8 mlrd. manatı (yaxud 55.9%-i) 

müəssisə və təşkilatların, 2.5 mlrd. manatı (29.3%-i) büdcə və büdcədənkənar fondların,  678.1 

mln. manatı (7.9%-i) bank kreditlərinin, 574.5 mln. manatı (6.6%-i) isə əhalinin şəxsi 

vəsaitlərinin payına düşüb.  

Hesabat dövründəki ümumi investisiyanın 3.1 mlrd. manatı (yaxud 36.2%-i mədənçıxarma 

sənayesinə, 1.9 mlrd. manatı (22.1%-i) tikintiyə, 1.2 mlrd. manatı (14.4%-i) nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatına, 513.8 mln. manatı (6.0%-i) emal sənayesinə yönəldilib.   

DSK-nın məlumatına əsasən 2019-cu ilin ilk 8 ayında 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə istehlak qiymətləri indeksi 102.4%, sənaye məhsulları istehsalçılarının qiymət 

indeksi 94.6% olub. Məlumata əsasən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 8 ayında  
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ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətləri 3.3%, qeyri-ərzaq məhsullarının 

qiymətləri 1.3%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri isə 2.7% artıb.  

2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında əhalinin 

gəlirlərinin nominal ifadədə 6.4%, muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqının isə 

8.4% artdığı bildirilir.  

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında milli valyutanın 1 ABŞ dollarına nisbətdə orta 

məzənnəsi 1.70 manata, 1 Avroya – 1.92 manata, 100 Rusiya rubluna – 2.61 manata bərabər 

olub. 

 

2. Monetar siyasət 

Mərkəzi Bankın 2019-ci il və ortamüddətli dövr üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə 

Bəyanatında cari il və ortamüddətli dövrdə pul-kredit siyasətinin əsas məqsədi stabil aşağı 

inflyasiya səviyyəsinin təmin edilməsi kimi müəyyən edilib. Sənəddə Mərkəzi Bank sabit 

monetar və məzənnə siyasətini davam etdirəcəyini bildirərək ictimai rifaha, iqtisadi artıma və 

məşğulluğa dəstək verəcəyini bəyan edib. Mərkəzi Bank 2019-cu ildə pul siyasətinin son hədəfi 

olaraq inflyasiyanı 4% (±2%) səviyyəsində saxlamaqla qiymət sabitliyini qoruyacağını açıqlayıb. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2019-cu ilin avqustunda orta illik inflyasiya 

2.6% olub. Ümumiyyətlə isə bu il ən yüksək inflyasiya səviyyəsi iyul ayında (2.7%) qeydə 

alınıb. İstehlak qiymətləri İndeksinə (CPİ) daha çox ərzaq məhsulları təsir edib. Bu ilin 8 ayında 

ərzaq məhsulları üzrə orta illik qiymət artımı 3.3%, xidmətlər üzrə isə 2.7% olub (diaqram 1). 
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Diaqram 1. İstehlak qiymətlərinin ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmətlər üzrə dəyişməsi, faizlə 

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

Göründüyü kimi rəsmi inflyasiya səviyyəsi Bəyanatda nəzərdə tutulduğu kimi  4% (±2%) 

intervalını keçmir. Mərkəzi Bank cari ilin sentyabr ayında uçot dərəcəsini aşağı salmaqla bağlı 

son qərarını şərh edərkən ölkədə faktiki inflyasiya səviyyəsinin hədəf diapazonu həddində 

qaldığını vurğulayaraq ilin sonuna kimi bu çərçivəni ötməyəcəyini bildirib.  

İnflyasiya səviyyəsinin aşağı olması əsasən hesabat dövründə milli valyutanın 

məzənnəsinin sabit saxlanması ilə bağlıdır. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu ilin 8 

ayında illik inflyasiya səviyyəsinin 0.1% bəndi aşağı olması, milli valyutanın sabitliyi fonunda, 

qeyri-ərzaq mallarındakı qiymət artımının, ərzaq məhsulları və xidmətlərin qiymət artımı ilə 

müqayisədə, daha az olması ilə bağlıdır. Üzən məzənnəyə keçid elan edilməsinə rəğmən hesabat 

dövrü ərzində manatın ABŞ dollarına qarşı orta günlük rəsmi məzənnəsi 1.7000 manat 

səviyyəsində qalıb.  

https://uploads.cbar.az/assets/b8204b6da30e6b76600a36009.pdf
https://uploads.cbar.az/assets/b8204b6da30e6b76600a36009.pdf
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Azərbaycanın xarici ticarət, xüsusilə də idxal üzrə bəzi ticarət tərəfdaşlarının milli 

valyutalarının manata münasibətdə ucuzlaşması da idxal inflyasiyasını azaldan amillərdən 

olub.  Bu müddətdə manat türk lirəsinə qarşı 9.2%, avroya qarşı 0.8%, gürcü larisinə qarşı 7.3% 

bahalaşıb. Eyni zamanda milli valyuta Ukrayna qrivnasına qarşı 5.1%, Rusiya rubluna qarşı 

8.9%, yapon yeninə qarşı 2.7% ucuzlaşıb. 

Bununla belə, infyasiya səviyyəsi ilə bağlı rəsmi məlumatların mötəbərliyi cəmiyyətdə şübhə 

ilə qarşılanır. Hətta faktiki qiymət artımının rəsmi elan edilən rəqəmlərdən yüksək olduğunu 

iddia edən müstəqil ekspertlər də var. Ölkədə inflyasiyanın müstəqil alternativ hesablamaları 

aparılmadığından belə iddialar ya müşahidələrə, ya da dolayısı arqumentlərə əsaslanır. Məsələn, 

belə iddialar zamanı gətirilən arqumentlərdən biri rəsmi şəkildə bəyan edilən inflyasiya səviyyəsi 

ilə Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi arasında fərqin çox böyük olmasıdır. Belə ki, hazırda inflyasiya 

səviyyəsi 2.6% olduğu halda uçot dərəcəsi 8.0%-ə bərabərdir. 2019-cu il ərzində uçot dərəcəsi 

mərhələli şəkildə 9.25%-dən 8.0%-ə endirilib. Halbuki bu müddətdə inflyasiya səviyyəsi 1.7%-

dən 2.7%-ə yüksəlib. İnflyasiya səviyyəsi ilə uçot dərəcəsi arasında fərqin 3 dəfəyədək olması, 

inflyasiya səviyyəsinin belə aşağı olmasına rəğmən uçot dərəcələrinin ehtiyatla (hər dəfə 0.25% 

bəndi) aşağı endirilməsi göstərir ki, ölkədə qiymətlərin sabitliyi dayanıqlı deyil və inflyasiya 

təzyiqi qalmaqdadır. Digər bir arqument isə dövriyyədə olan pul kütləsinin artımı ilə bağlıdır. 

Avqust ayının 31-i tarixinə dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi 15.95 mlrd. manat olub ki, bu 

da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24.0% çoxdur. Pul kütləsinin mövcud həcmi 2013-cü 

ildən sona ən yüksək həddədir. Analoji artım pul bazasında da (22.4%) baş verib. Artımın əsas 

lokomotivi dövriyyədə olan nağd pulun həcminin artması (23.7%) olub. Hətta belə bir təsəvvür 

yaranır ki, sanki Mərkəzi Bank inflyasiya səviyyəsi ilə bağlı real vəziyyəti qiymətləndirərkən 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına yox, özünün alternativ qiymətləndirmələrinə daha 

çox üstünlük verir. 

Dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq ümumilikdə manat 

2019-cu ilin 8 ayında möhkəmlənmə təzyiqi altında olub. Elə bunun nəticəsidir ki, bu ilin 

yanvar-avqust aylarında Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatı 378.6 mln. dollar və ya 6.7% artaraq 

6.0 mlrd. dollar səviyyəsinə çatıb. Əvvəlki illərlə müqayisədə dollara tələbatın azalması da 

müşahidə olunub. Belə ki, cari ilin 8 ayında Mərkəzi Bankda (həftədə 2 dəfə olmaqla) keçirilən 

Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) valyuta satışı hərraclarında ümumi satış həcmi 3893.9 mln. 

ABŞ dolları olub ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8.3% azdır (2018-ci ilin 

uyğun dövründə 4244.8 mln. USD satılmışdı).  

Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bankların bu ilin 8 ayında nağd şəkildə aldıqları ABŞ 

valyutasının həcmi 1.25 mlrd. dollar olub. Ötən ilin müvafiq dövründə bu göstərici bir qədər çox 

– 1.37 mlrd. dollar olub. Dollar satışında da eyni vəziyyətdir. Hesabat dövründə bankların dollar 

satışının həcmi  1.59 mlrd. USD olub ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 560.0 

mln.USD azdır
1
.   

Hesabat dövründə pul kütləsi həcminin tənzimlənməsi və banklarda yaranmış izafi likvidliyin 

idarə olunması məqsədilə Mərkəzi Bank milli valyutada sərbəst vəsaitlərin cəlb olunması üzrə 35 

depozit hərracı, notların yerləşdirilməsi üzrə 35 hərrac keçirib. Depozit əməliyyatları vasitəsilə 

vəsaitlər əsasən 14 gün müddətinə cəlb edilib (kiçik istisnalarla), notlar isə 28 gün müddətinə 

yerləşdirilib. Hesabat dövrünün sonuna depozit hərracları və notların yerləşdirilməsi vasitəsilə 

                                                 
1
 Mərkəzi Bank. www.cbar.az 

https://uploads.cbar.az/assets/e2792d5152da1d44ad312aba9.pdf
http://www.cbar.az/


Bakı Araşdırma İnstitutu  www.bakuresearchinstitute.org 

cəlb edilən vəsaitlərə görə bankların faiz gəlirləri ümumilikdə 66.35 mln. manat olub. Ötən ilin 

müvafiq dövründə MB-nin belə əməliyyatlarından kommersiya banklarının əldə etdikləri faiz 

gəlirləri ümumilikdə 98.9 mln. manat olmuşdu.   

2018-ci ilin fevral ayından başlayan uçot dərəcəsinin aşağı salınması siyasəti 2019-cu ildə də 

davam etdirilib. Mərkəzi Bank pul kredit siyasətini yumşaltmaq siyasəti çərçivəsində uçot 

dərəcəsini mərhələli şəkildə aşağı salıb. Uçot dərəcələri cari ilin fevral ayında 9.75%-dən 9.25%-

ə, mart ayında 9.0%-ə, apreldə 8.75%-ə, iyunda 8.5%-ə, iyulda 8.25%-ə, sentyabrda 8.0%-ə 

endirilib. Bu müddətdə faiz dəhlizinin yuxarı həddi 11.75%-dən 9.75%, aşağı həddi isə 7.75%-

dən 6.25%-ə salınıb. Faiz dəhlizinin aşağı salınmasına baxmayaraq depozit və notların 

yerləşdirilməsi üzrə hərraclarda tələb təklifdən həmişə dəfələrlə çox olub. Bir sıra hallarda tələb 

təklifi hətta 6-7 dəfə üstələyib. Buna səbəb kreditləşmənin zəifləməsi fonunda banklarda izafi 

likvidlik yaranmasıdır
2
. 
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Diaqram 2. İstehlak qiymətləri indeksi və inflyasiya səviyyəsinin dəyişmə dinamikası, faizlə 

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

Mərkəzi Bank məcburi ehtiyat normalarını hesabat dövründə dəyişməz saxlayıb. Məcburi 

ehtiyat normaları son dəfə 2016-cı ilin mart ayının 3-də dəyişilib. Həmin dəyişikliyə görə, 

məcburi ehtiyat norması xarici valyutada öhdəliklər üzrə 1.0%, manatla və qiymətli metallarda 

öhdəliklər üzrə 0.5%, qeyri-rezident maliyyə sektoru qarşısında öhdəliklər və beynəlxalq 

maliyyə institutları ilə hesablaşmalar üzrə 0% müəyyənləşdirilib. Cari ilin 8 ayı ərzində məcburi 

ehtiyatlar 163 mln. manatdan 157.8 mln. manata qədər azalıb.   

Nağdsız əməliyyatların təşviqinə rəğmən nağd pulun həcmində artım müşahidə olunub. 

Hesabat dövründə dövriyyədə olan nağd pulun həcmi 11.1% artaraq 9.3 mlrd. manata çatıb. Bu, 

2014-cü ildən sonra ən yüksək həddir. İlin əvvəlindən manatla geniş pul kütləsi (M2) 8.9% 

artaraq dövrün sonuna 15.95 mlrd. manata çatıb. Manatla pul kütləsinin (M2) strukturunda 

banklardakı və banklardankənar nağd pul kütləsinin artım səviyyəsi fərqli olub. Dövr ərzində 

bank xaricindəki nağd pul kütləsi 12.4% artdığı halda, bankdakı pullar 5.2% artıb.  

Pul kütləsinin artımını Mərkəzi Bank depozit hərracları və not buraxılışı vasitəsilə 

tənzimləyib. Hesabat dövründə depozit hərracları və not buraxılışı vasitəsilə dövriyyədən 

müvəqqəti çıxarılan pul kütləsinin həcmi 1-1.3 mlrd. manat arasında dəyişib.  

                                                 
2
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Manatın nominal və real effektiv məzənnəsi getdikcə devalvasiyadan sonrakı səviyyəyə 

yaxınlaşır. Milli valyutanın ümumi nominal effektiv məzənnəsi 2019-cu ildən avqustun sonuna 

73.6-ya yüksəlib ki, bu da 2015-ci ildən sonra ən yüksək həddir. Qeyri-neft sektoru üzrə effektiv 

məzənnə daha da artaraq 110-a çatıb. Real effektiv məzənnəyə gəlincə, burda da məzənnə 

yüksək olsa da, son aylar azalma tendensiyası müşahidə edilir. Ümumi real effektiv məzənnə 8 

ay ərzində 99.6-dan 98.9-a, qeyri-neft sektoru üzrə real effektiv məzənnə isə 95.4-dən 93.8-ə 

düşüb. Real effektiv məzənnənin aşağı düşməsi yerli malların alıcılıq qabiliyyətinin artmasını 

şərtləndirib.     

Milli valyutanın sabitliyi bank sektorunda dollarlaşma səviyyəsinin aşağı düşməsini təmin 

edib. Həm kredit qoyuluşunda, həm depozit cəlbində əksdollarlaşma müşahidə edilib. 2019-cu 

ilin 8 ayı ərzində xarici valyutada olan kreditlərin payı 38.0%-dən 34.3%-ə, depozitlərin payı isə 

65.3%-dən 63.0%-ə düşüb. Əhalinin əmanətlərində xarici valyutaların payı 62.5%-dən 56.0%-ə 

qədər azalıb. 

Ölkədə ilk dəfə olaraq valyuta əməliyyatlarının aparılmasına muxtar rejiminin yaradılması 

barədə qərar verilib. Bekə ki, “Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, 

habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”na 15 

mart 2019-cu il tarixində edilmiş dəyişikliyə əsasən, Ələt azad iqtisadi zonasında 

valyuta əməliyyatları bu Qərarla yox, ayrıca qanunla - “Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənəcək.  

 

 

3. Xarici iqtisadi sektorda baş verən əsas meyillər
3
 

 

2019-cu ilin ilk yarısı xarici sektor üçün əlverişli oldu və bunda ilk növbədə dünya 

bazarlarında neftin qiymətlərində kəskin enmənin müşahidə edilməməsi həlledici rol oynadı. 

Mərkəzi Bankın 2019-cu ilin yarım ili üzrə pul siyasəti icmalında verilən məlumata görə, 

yanvar-iyun ayı üzrə Brent markalı neftin orta qiyməti 66.2 dollar təşkil edib
4
. Doğrudur, bu 

əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə aşağı göstəricidir (2018-ci ilin 6 ayı üzrə orta qiymət 71 

dollar olmuşdu)
5
. Lakin mövcud şərtlərdə iqtisadiyyatın xarici valyutaya olan real tələbatı, 

xüsusilə də qarşılıqlı beynəlxalq əməliyyatlarla bağlı xarici valyuta dövriyyəsinin real miqyası 

əsasında aparılan ekspert qiymətləndirmələri göstərir ki, xam neftin qiymətinin 55 dollardan 

yüksək olması ölkənin həm ödəmə balansında, həm də ticarət balansında profisitin təmin 

edilməsi üçün yetərlidir. 

3.1. Tədiyə balansının analizi: əsas trendlər
6
. 2019-cu ilin ilk yarımilində cari əməliyyatlar 

hesabı çərçivəsində ölkəyə daxil olan vəsaitin həcmi 12.85 mlrd. dollar, ölkədən çıxan valyuta 

məbləği 9.79 mlrd. dollar təşkil edib. Cari əməliyyatlar hesabında 3.06 mlrd. dollar məbləğində 

profisit yaranıb. 

 

 

 

                                                 
3
 Tədiyə balansı üzrə ən son rəsmi məlumatlar ilin ilk 6 ayına aiddir. 

4
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5
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 Diaqram 3. Cari əməliyyatlar hesabı üzrə axınlar (mln. dollarla), 2018-2019-cu illərin ilk 

yarımili üzrə məlumatlar (Mənbə: Mərkəzi Bank) 

 

2018-ci ilin eyni dövrünə nisbətən cari hesab çərçivəsində ölkəyə daxilolmaların həcmi 1 

mlrd. dollara yaxın (7.2%), ölkədən ödəmələr isə 520 mln. dollar (5.3%) azalıb. Daxilolmaların 

ödəmələrə nisbətən daha böyük məbləğdə azalması nəticəsində cari hesabların profisiti əvvəlki 

ilin 6 ayına nisbətən 461 mln.dollar (13.1%) azalmışdır.   

Cari balansda diqqətçəkən neqativ tendensiya kimi cari hesabın qeyri-neft kəsirinin təxminən 

330 mln. dollar (12%) genişlənərək 3.086 mlrd. dollara çatmasını qeyd etmək vacibdir.  

2019-cu ilin yanvar-iyun ayı ərzində cari əməliyyatlar çərçivəsində ölkəyə daxiolmaların 

9.156 mlrd. dolları və ya 71.2%-i neft-qaz, 3.697 mlrd. dolları (28.2%) qeyri-neft sektoru 

hesabına formalaşmışdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaqram 4: Cari hesablar çərçivəsində ölkəyə daxilolmaların strukturu, mln. dollarla 

 

Bu ilin ilk 6 ayında cari hesablar çərçivəsində ölkəyə daxilolmaların 77.3%-i əmtəə ixracı, 

13.3%-i xidmət ixracı, 9.5%-i isə ilkin və təkrar gəlirlər hesabına formalaşıb. 2018-ci ilin eyni 

dövründə əmtəə ixracının payı 71.7%, xidmət ixracının payı 17.9% olmuşdu. Mütləq ifadədə 

əmtəə ixracının məbləği demək olar ki, eyni səviyyədə qalsa da (cəmi 0.2% artım), xidmət ixracı 

766.4 mln. dollar (31%), ilkin gəlir hesabına daxilolmalar 153.1 mln. dollar (17.6%), təkrar 

gəlirlər hesabı çərçivəsində daxilolmalar 78.2 mln. dollar (13.6%) azalmışdır.  

Xidmətlər balansı çərçivəsində daxilolmaların kəskin azalması turizm sektoru ilə bağlı olub. 

Belə ki, 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında turizm xidmətlərinin ixracından 777 mln. dollar daxil 
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olub ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 697 mln. dollar və ya 2 dəfə azdır. Öz 

növbəsində, nəqliyyat xidmətləri üzrə ixrac gəlirlərində 38 mln. dollar (6.8%) azalma qeydə 

alınmışdır. Bütövlükdə bu ilin 6 ayında xidmətlər balansında 1.244 mlrd. dollar defisit 

yaranmışdır ki, bu ötən ilə nisbətən 300 mln. dollar (31.5%) çoxdur. 

İlkin gəlirlər hesabı çərçivəsində xaricə ödəmələr 200 mln. dollara yaxın azalaraq 1.566 mlrd. 

dollar təşkil edib. Həmin ödəmələrin 952.2 mln. dolları beynəlxalq neft-qaz şirkətlərinin payına 

düşən gəlirlərin repatriasiyası ilə bağlıdır. Bundan əlavə, təhlil aparılan dövrdə qiymətli kağızlar 

portfeli üzrə qeyri-rezidentlərə 177.3 mln. dollar, xarici kreditlərdən istifadəyə görə isə 244.5 

mln. dollar faiz ödəmələri həyata keçirilib. Əlavə olaraq, Azərbaycanda çalışan qeyri-

rezidentlərin qazandığı və ölkədən çıxardığı əmək haqqı gəlirləri də bu ödəmələr üzrə məbləğə 

daxildir. 

Azərbaycanın ilkin gəlirlər formasında xaricdən qazancları əsasən xarici valyuta ehtiyatlarının 

idarəetməyə verilməsindən əldə olunan faiz gəlirləri, xaricdə birbaşa investisiya qoyuluşlarından 

əldə olunan mənfəət, yerli maliyyə və biznes  sektorunun xaricdə olan depozitlərindən əldə 

edilən faizlər və s. daxildir.   

Təkrar gəlirlər balansı çərçivəsində ölkəyə daxilolmalar xaricə ödəmələrdən 2.2 dəfə çox 

olmaqla 495.3 mln. dollar təşkil edib. Daxilolmaların təxminən 90%-i xaricdə yaşayan ölkə 

vətəndaşlarının ailə və yaxınlarına göndərdikləri pul baratları, 7.4%-i isə humanitar və digər 

formalı yardımların hesabına formalaşıb. 2019-cu ilin ilk yarımilində təkrar gəlirlər çərçivəsində 

ölkəyə daxilolamalar 80 mln. dollara qədər azalsa da, bu kanalla ölkədən çıxan vəsait 17 mln. 

dollara yaxın artıb.  

2019-cu ilin 6 ayının yekunlarına görə, maliyyə hesabında 59.2 mln. dollar məbləğində 

profisit yaranıb. Halbuki ötən ilin eyni dövründə maliyyə hesabında 1.789 mlrd. dollarlıq defisit 

yaranmışdı. Əvvəlki ildə maliyyə hesabında yaranmış böyük məbləğdə kəsirin profisitlə 

əvəzlənməsi ilk növbədə “digər investisiyalar” bölməsində 867 mln. dollar məbləğində müsbət 

saldonun yaranması ilə bağlı olub. Halbuki ötən ilin 6 ayında bu bölmə üzrə 626 mln. dollar 

defisit qeydə alınmışdı. Bundan əlavə, portfel investisiyalar üzrə defisitin də həcmi təxminən 400 

mln. dollar azalaraq 733 mln. dollardan  338.7 mln. dollara enib. 

Əlverişli xarici iqtisadi konyuktura tədiyə balansının ümumi yekununda böyük həcmdə 

müsbət saldonun yaranmasını təmin etmişdir. Belə ki, 2019-cu ilin ilk yarımilinin yekunlarına 

görə tədiyə balansının profisiti 3.635 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrünün 

göstəricisindən təxminən 1.2 mlrd. dollar çoxdur.   

3.2. Ticarət balansının strukturu: əsas dəyişikliklər. 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında
7
 

əvvəlki ilin eyni dövrünə
8
 nisbətən xarici ticarət dövriyyəsində 3.158 mlrd. dollar (və ya 16%) 

artım qeydə alınmış və ümumi həcmi 22.9 mlrd. dollara çatmışdır.   

 

 

 

 

                                                 
7
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/84/FILE_94D804-50BC0F-E1409A-8D89FA-A10549-4D8860.pdf   

8
 https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_E8AB16-42D726-02E2C6-806EB5-989034-C41732.pdf  
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Diaqram 5. 2018-2019-cu ilin yanvar-avqust ayları üzrə xarici ticarətin həcmi, mln. dollar 

 

 Xarici ticarət dövriyyəsinin artımında idxalın daha böyük miqyasda genişlənməsi həlledici 

rol oynayıb. Belə ki, dövriyyənin ümumi artımının 80%-i idxalın, cəmi 20%-i ixracın 

genişlənməsi sayəsində baş verib. Belə ki, təhlil aparılan dövrdə ixrac 4.9% və ya 630 mln. 

dollar artaraq 13.5 mlrd. dollara, idxal isə 2.5 mlrd. dollar və ya 37% artaraq 9.38 mlrd. dollara 

çatıb. Əgər idxal əməliyyatları 2018-ci ilin 8 ayında ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 35%-ni 

təşkil edirdisə, cari ilin eyni dövründə həmin göstərici 41%-ə yüksəlmişdir. İdxalın daha üstün 

sürətlə artması nəticəsində əvvəlki dövrə nisbətən xarici ticarət balansının müsbət saldosu 32%, 

yaxud 1.879 mlrd. dollar azalaraq 4.138 mlrd. dollara enmişdir. 

İxracda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisində müəyyən artım müşahidə edilsə də, mütləq 

ifadədə neft-qaz sektorundan kənar məhsulların ixrac həcmi hələ də kiçik olaraq qalır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaqram 6. Qeyri-neft ixracının payı (%) və həcmi (mln. dollar), 2018-2019-cu illər 

(yanvar-avqust) 

 

Statistik məlumatlardan göründüyü kimi, qeyri-neft ixracının xüsusi çəkisi 8.5%-dən 9.5%-ə 

yüksəlib, mütləq ifadədə məbləği isə 184 mln. dollar (16.8%) artaraq 1.277 mlrd. dollara çatıb. 

Qeyri-neft ixracının əmtəə qrupları üzrə strukturuna nəzər yetirdikdə, əsas yeri qida məhsulları, 

metallurgiya sənayesi məhsulları, plastmassa məmulatları, kimya sənayesi məhsulları və pambıq 

xammalı tutur. 2019-cu ilin 8 ayında qeyri-neft məhsullarının ümumi ixracında xüsusi çəki 

etibarı ilə qida məhsulları 33% (418.5 mln. dollar), plastmassa məmulatları 10.7% (136.8 mln. 
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dollar), metallurgiya sənayesi məhsulları 9.6% (122.6 mln. dollar), pambıq xammalı 8.3% (106.4 

mln. dollar), kimya sənayesi məhsulları isə  5.3% (68.5 mln. dollar) paya malikdir. 

Təhlil aparılan dövrdə qeyri-neft ixracının 961.4 mln. dolları və ya 75.3%-i 5 ölkənin (Rusiya, 

Türkiyə, İsveçrə, Gürcüstan və İtaliya) hesabına təmin edilib
9
. 2018-ci ilin eyni dövründə bu 

göstərici müvafiq olaraq 820 mln. dollar və 74.9% təşkil etmişdi. İxracatçı subyektlər 

baxımından da ixracın yüksək konsentrasiyası müşahidə edilib. Cari ilin 8 ayında qeyri-neft 

ixracının 56.5%-i və ya 722 mln. dolları 20 ən iri ixracatçı şirkət vasitəsilə həyata keçirilib. 

2018-ci ilin eyni dövründə bu göstəriciləri müvafiq olaraq 40% və 437 mln. dollar təşkil etmişdi.   

2019-cu ilin 8 ayında idxalın kəskin artımında (37%) əsas amil dövlət sektorunun idxalının 

genişlənməsi olub.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaqram 7. İdxalın sektorlar üzrə məbləği, mln. dollar 

 

Ötən dövrdə idxalın ümumi artımının 89%-i dövlət, cəmi 11%-i isə özəl sektorun idxalının 

genişlənməsi hesabına baş verib. Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 2019-cu ilin 8 ayında dövlət 

sektorunun idxalı 2.245 mlrd. dollar (təxminən 3 dəfə) artaraq 3.512 mlrd. dollar, özəl sektorun 

idxalı 62 mln. dollar (1.2%) artaraq 5.270 mlrd. dollara çatıb. Təhlil aparılan dövrdə dövlət 

sektorunun idxalının cəmi idxalda payı 18.5%-dən 37.5%-ə yüksəlib.     

İdxalın strukturunda əsas yeri maşın-mexanizmlər (1.710 mlrd. dollar və ya 18.2%),  qida 

məhsulları (997 mln. dollar və ya 10.6%), nəqliyyat vasitələri (749.1 mln. dollar və ya 8%), qara 

metal məmulatları (646 mln. dollar və ya 6.9%) tutub. 

 

 

4. Dövlət büdcəsinin icra vəziyyəti
10

  

 

2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında dövlət büdcəsinin gəlirləri 819 mln. manat və  ya 5.8% 

artaraq 14.9 mlrd. manata çatmışdır. Büdcə gəlirlərinin artımında əsas mənbə Dövlət Gömrük 

Komitəsinin (DGK) ödəmələrinin çoxalması olub. Belə ki, əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 

cari ilin 8 ayında gömrük orqanlarının büdcə ödənişləri 602.4 mln. manat artmaqla 2.874 mlrd. 

manata yüksəlib.  

 

 

                                                 
9
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10
 Dövlət büdcəsinin 8 aylıq icrasına dair məlumatlar DSK-nın aylıq statistik bülletenlərindən götürülüb: 

https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1  
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Diaqram 8. 2018-2019-cu illərin 8 ayında dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, 

defisit (profisiti), mln manatla 

 

Büdcə mədaxilinin 19.3%-i DGK-nin büdcə öhdəliklərindən formalaşır. Göründüyü kimi, 

büdcənin gəlir siyasətində müşahidə edilən başlıca tendensiya xarici iqtisadi əlaqələrin, əsas 

etibarı ilə idxal əməliyyatlarının vergi bazasının genişləndirilməsidir. 2015-ci il iqtisadi 

böhranına qədər gömrük ödənişlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 7-8%-dən yüksək olmamışdı. Son 4 

ildə isə həmin mənbənin payı yüksəlməkdə davam edir və artıq 20%-ə yaxınlaşır. Gömrük 

orqanlarının ödənişlərinin əsas hissəsi – 68.5%-i (1.966 mlrd. manat) ƏDV-dən formalaşıb. 

Ümumilikdə isə 8 ay ərzində dövlət büdcəsi gəlirlərinin 22%-i və ya 3.290 mlrd. manatı ƏDV-

nin hesabına olub. Öz növbəsində, ƏDV üzrə ödənişlərin təxminən 60%-i DGK, 40%-i (1.324 

mlrd. manat) Vergilər Nazirliyi vasitəsilə büdcəyə alınıb.   

Təhlil aparılan dövrdə qeyri-vergi gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisində azalma müşahidə 

edilib. Belə ki, cari ilin yanvar-avqust aylarında bu mənbə üzrə mədaxilin məcmu gəlirlərdə payı 

48.1% təşkil edib. Halbuki ötən ilin  eyni dövründə həmin göstərici 51.8% olmuşdu. 

2019-cu ildə Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin
11

 təsiri özünü büdcənin tədiyə növləri 

üzrə strukturunda göstərib. Belə ki, sadələşdirilmiş verginin əhatə dairəsinin məhdudlaşdırılması 

və bir sıra fəaliyyət növləri üzrə biznes strukturlarının həmin vergi rejimində işləmək hüququnu 

itirməsi nəticəsində sadələşdirmiş vergi daxilolmalarının məbləği 20.4% və ya 61 mln. manat 

azalaraq 239 mln. manata enmişdir. Əvəzində mənfəət vergisi rejimində çalışan subyektlərin sayı 

artmış və bunun nəticəsi olaraq mənfəət vergisindən daxilolmalar 10%-ə yaxın (157 mln. manat) 

çoxalaraq 1.771 mlrd. manat təşkil etmişdir. Öz növbəsində, qeyri-neft və özəl sektorda 8000 

manata qədər məbləğdə əmək haqlarının gəlir vergisindən azad edilməsi bu vergi üzrə 

daxilolmaların 10% (65 mln. manat) azalmasında öz təsirini göstərmişdir.  

Nəhayət, 8 ay ərzində dövlət büdcəsinin gəlirlərində diqqətçəkən tendensiya olaraq dövriyyə 

vergiləri üzrə daxilolmalarda artımların büdcənin genişlənməsində həlledici rol oynamasıdır. 

Belə ki, təhlil aparılan dövrdə büdcə mədaxilində qeyd olunan 819 mln. manatlıq artımın 656 

mln. manatı və ya 80%-i əsas dövriyyə vergiləri olan ƏDV və aksizlərin hesabına təmin 

edilmişdir. Bu tendensiya həmçinin istehlakçıların vergi yükünün daha da ağırlaşdığını göstərir. 

Halbuki həmin dövrdə büdcənin gəlir vergiləri üzrə mənbələrindən artım cəmi 92 mln. manat və 

bütün artımların təxminən 11%-i qədər olmuşdur. 

                                                 
11

 http://www.e-qanun.az/code/12  

14081.9 13485.7

596.2 189.2

14901.4 14712.2

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

Büdcə gəlirləri Büdcə xərcləri Büdcə defisiti (profisiti)

2018 2019

http://www.e-qanun.az/code/12


Bakı Araşdırma İnstitutu  www.bakuresearchinstitute.org 

Cari ilin 8 ayında dövlət büdcəsinin xərcləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.227 mlrd. 

manat və 9.1% artmışdır. Xərclərin artımına əsas səbəb sosial xərclərin genişlənməsidir. Məlum 

olduğu kimi, 2019-cu ilin fevralında qəbul edilmiş qərarlara uyğun olaraq aprel ayının 1-dən 

etibarən minimum əmək haqqı və büdcə təşkilatlarında tarif maaşları, habelə pensiyalar 40% 

artırılmışdır. Statistik hesabatlara görə, qeyd olunan dövrdə təhsil xərcləri 14% (111 mln. 

manat), səhiyyə xərcləri 22% (100 mln. manat), sosial müdafiə xərcləri 17% (275 mln. manat) 

artmışdır. Son illərdə, xüsusilə də 2015-ci ildə manatın kəskin dəyər itirməsindən sonra sosial-

iqtisadi böhran meyillərinin güclənməsi, bunun nəticəsi olaraq cəmiyyətdə sosial və siyasi 

fəallığın artması hökumətin büdcə xərcləmələrinə daha həssas yanaşması ilə müşaiyət olunur. 

Şübhəsiz ki, sosial xərclərdə qısa müddət ərzində baş verən artımlarda cəmiyyətin siyasi 

fəallaşmasının təsiri əhəmiyyətli rol oynayıb. Dövr ərzində büdcə xərclərinin 27%-ni sosial xərc 

istiqamətləri təşkil edib. Əvvəlki il üzrə həmin göstərici 25.5% təşkil etmişdi.  

Sosial xərclərlə yanaşı büdcənin investisiya xərclərində də əhəmiyyətli artım  olub və 516 

mln. manat və ya 17.4 %-lik xərc artımı qeydə alınıb. İnvestisiya xərclərinin məcmu 

xərcləmələrdə xüsusi çəkisi 23.6% təşkil edib.  

Beləliklə, 2019-cu ilin 8 ayında büdcə xərcləmələrində müşahidə edilən əsas meyillər kimi 

sosial və investisiya xərclərinin əsas prioritetlər kimi yekun xərclərdə xüsusi çəkilərini qoruyub 

saxlaması ilə yanaşı mütləq ifadədə hər iki blok üzrə xərclərin artım tempini büdcənin ümumi 

məxaricinin artım tempini (10%) əhəmiyyətli dərəcədə üstələməsini qeyd etmək olar. 

2019-cu ilin 8 ayının yekunlarına görə dövlət büdcəsində 189.2 mln. manat profisit qeydə 

alınıb ki, bu əvvəlki ilin eyni dövrünün göstəricisindən 407 mln. manat və ya 3.2 dəfə azalıb. 

Profisitin belə kəskin azalması xərclərin artım sürətinin gəlirlərin artım tempini təxminən 2 

dəfəyə yaxın üstələməsi ilə bağlı olub. Belə ki, qeyd olunan dövrdə büdcə gəlirləri 5.8% artdığı 

halda, xərclər üzrə artım 9.1% təşkil etmişdir.   

 

   5. Bank sektoru 
 

2018-ci ildən başlayaraq bank sektorunda müşahidə edilən təmərküzləşmə tendensiyası 

2019-cu ildə də davam edib. 2018-ci ildə bank sektorunda 5 bankın bazar payı 65.6% olduğu 

halda 2019-cu ilin birinci yarımilində təmərküzləşmə səviyyəsi 66.5%-ə yüksəlib. 

Təmərküzləşməni əsasən Beynəlxalq Bankın aktivlərinin artımı stimullaşdırıb. Ölkənin ən böyük 

bankının bazar payı 26.9%-dən 28.3%-ə çatıb. Əvəzində ikinci (Paşabank) və üçüncü (Kapital 

bank) ən böyük bankların akivləri bu müddətdə azaldığından onların payı da, uyğun olaraq, 

15.9%-dən 14.8%-ə, 12.6%-dən 12.2%-ə düşüb. Top-5-liyə daxil olan digər 2 bank - Xalq Bank 

və Bank Respublika isə mövqelərini gücləndiriblər (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2 

Azərbaycanın 10 ən böyük bankının aktivlərinin dəyişməsi 

(mln. manat) 

Banklar Aktivlər Dəyişmə  
(+ artma, - azalma) 2018 2019 (6 ay) 

 

1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 7932,8 8487,7 554,96 

2. PAŞA Bank ASC 4695,7 4430,4 -265,36 

3. Kapital Bank ASC 3716,5 3663,2 -53,27 
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4. Xalq Bank ASC 2008,2 2135,3 127,09 

5. Bank Respublika ASC 983,1 1215,8 232,71 

6. AccessBank QSC 878,7 916,2 37,47 

7. Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 822,3 811,6 -10,66 

8. Rabitəbank ASC 772,1 799,5 27,38 

9. Unibank KB ASC 693,9 648,8 -45,12 

10. Premium Bank ASC 646,3 611,4 -34,88 

    

Ölkə üzrə cəmi: 29465,0 29979,6  

Mənbə: Azərbaycan Banklar Assosiasiyası – www.aba.az  

Təmərküzləşməni ölçmək üçün Herfindahl-Hirşman indeksi əsasında apardığımız 

qiymətləndirmənin nəticələri göstərir ki, cari ilin 6 ayında bank sektorunda konsentrasiya 

səviyyəsi 1300-ə bərabər olub ki, bu da orta səviyyədə təmərküzləşmə həddi hesab olunur.   

Bank sektorunda müşahidə edilən nisbi sabitlik bu il də davam edib. Bankların sayında 

dəyişiklik olmasa da onların şəbəkələri və işçi heyəti genişlənib. Belə ki, 2018-ci ilin avqustun 

sonunda bank filiallarının sayı 551 olduğu halda, ilin sonunda onların sayı 508-ə düşmüşdü. 

2019-cu ilin yanvar-avqustunda isə bank filiallarının sayı 6 ədəd artaraq 514-ə çatıb. Filialların 

artması fonunda bank şöbələrinin sayı azalıb. İşçilərinin sayına gəlincə, 2018-ci ilin 8 ayında 

bank sektorunda 16.9 min nəfər işlədiyi halda həmin ilin sonuna onların sayı 17.4 min nəfərə, 

cari ilin sentyabr ayının sonuna isə 18.7 min nəfərə qədər artıb. 2018-ci ilin avqust ayının sonuna 

bir banka düşən işçi heyətinin sayı orta hesabla 564 nəfər idisə, bu ilin müvafiq dövrünə bu 

göstərici 624 nəfərə yüksəlib (cədvəl 2). 

 

Cədvəl 3 

Fəaliyyətdə olan bankların sayı 

Banklar 2018-ci 

ilin 8 

ayı 

2018 2019-cu 

ilin 8 ayı 

Dəyişmə (+ artma,  

- azalma) 

2018-ci ilin 

8 ayı ilə 

müqayisədə 

2018-ci illə 

müqayisədə 

Bankların sayı 30 30 30 0 0 

- B

bunlardan xarici kapitallı 

bankların sayı 

15 15 15 0 0 

nizamnamə kapitalının 50%-dən 

100% qədərini təşkil edən  

8 8 8 0 0 

nizamnamə kapitalının 50%-dən 

az olan hissəsini təşkil edən 

7 7 7 - 1 0 

xarici bankların yerli filialları  2 2 2 0 0 

Bankların yerli filiallarının sayı 551 508 514 - 37 +6 

Bankların şöbələrinin sayı  143 130 129 -14 -1 

http://www.aba.az/
https://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index
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ATM-lərin sayı 2468 2502 2588 +120 +86 

İşçilərin sayı 16928 17415 18711 +1783 + 1296 

Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

Bankların aktivlərində son dövrlər müşahidə edilən artım tempi 2019-cu ildə davam edib. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının statistikasının təhlili göstərir ki, cari ilin 8 ayında 

bankların aktivləri 2.3% artaraq 29.5 mlrd. AZN-dən 30.3 mlrd. AZN-ə qalxıb. 2018-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə artım 7.6% olub.   

Aktivlərin artımının əsas lokomotivi qiymətli kağızlara yatırımlar (artım 19.8%), kredit 

qoyuluşu (+13.7%), nağd vəsaitlər (+13.5%) və nostro hesablar (+41.4%) olub. Maliyyə 

institutlarındakı depozitlərin həcmi isə 19.5% azalıb (diaqram 9). 

 

Diaqram 9. Bankların aktivlərinin strukturu, mln. manatla 

Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

 

Uzun fasilədən sonra banklarda kreditləşməyə marağın artması müşahidə olunub. 2018-ci 

illə müqayisədə kredit qoyuluşunun həcmini 12.9 mlrd. manatdan 13.8 mlrd. manata artıra 

biliblər. Artım nəticəsində kredit qoyuluşunun aktivlərdə payı 43.7%-dən 45.6%-ə yüksəlib. Bu 

o deməkdir ki, banklar sərəncamında olan hər 100 manatın cəmisi 45.6 manatını kreditləşməyə 

yönəldə bilib. Halbuki 2015-ci ildəki devalvasiyadan əvvəl bu göstərici 70 manat idi (diaqram 

10). 
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Diaqram 10. Bank sektorunun aktivləri, mlrd. manatla 

Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
 

Real sektorda riskin yüksək olması bankları alternativ qazanc mənbəyi axtarışına sövq edir. 

Belə mənbələrdən biri də qiymətli kağızlara yatırımdır. Qiymətli kağızlar hələ də banklar üçün 

cəlbediciliyini saxlamaqdadır. Bankların qiymətli kağızlara yatırımının kəskin artmasının əsas 

səbəbi bu sektorda riskin aşağı olmasıdır. 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında banklar 

tərəfindən qiymətli kağızlara yatırımların həcmi 9.5% artaraq 3.9 mlrd. manata çatıb. Bununla da 

bank vəsaitlərinin yönəldildiyi kağızların aktivlərdə payı 12.2%-dən 13.0%-ə yüksəlib.  

Bankların öhdəliklərinin analizi göstərir ki, bankların depozit resurslarından asılılığı 

artmaqda davam edib. 2019-cu ildə bank sektorunda izafi likvidliyə rəğmən depozit qoyuluşu 

1% artaraq 25.7 mlrd. manata çatıb. 2017-ci ildə cəmi öhdəliklərdə depozitlərin payı 76% olduğu 

halda, 2018-ci ildə 77.5%-ə, 2019-cu ilin 8 ayında isə 78.8%-ə çatıb. Depozitlərin payının 

artımına səbəb bankların xarici öhdəliklərdən getdikcə imtinası və bank və digər maliyyə 

institutlarından kredit almaq imkanlarının məhdudlaşmasıdır (diaqram 11). 

 

 

Diaqram 11. Bankların öhdəliklərinin strukturu, faizlə 

Mənbə: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 
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Banklardan və digər maliyyə institutlarından alınan kreditlər bankların ikinci əsas maliyyə 

mənbəyi olub. Bu mənbələrin payı 2019-cu ilin 8 ayında 8.1%-dən 7.7%-ə düşüb. Azalmanın 

səbəbkarı bankların verdikləri kreditlərin azalması olub. Bu müddətdə banklar tərəfindən 

buraxılmış qiymətli kağızların bank öhdəliklərində payı 7.7%-dən 7.3%-ə düşüb.  

Bir neçə il əvvəl resurs cəlb etmək məqsədilə aktiv şəkildə qiymətli kağızlar  buraxan banklar 

getdikcə qiymətli kağızlar bazarını tərk edirlər. 2017-ci ildə qiymətli kağızlar buraxmaq yolu ilə 

cəlb etdikləri vəsait 5 dəfəyədək artaraq 1.9 mlrd. manata çatsa da sonrakı illərdə azalmağa 

başlayıb və 2018-ci ildə bu mənbədən cəlb etdikləri vəsaitin həcmi 1.83 mlrd. AZN-ə, cari ilin 9 

ayında isə 1.75 mlrd. AZN-ə düşüb. Bu il banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlarin 

öhdəliklərdə payı 7.2%-dən 6.8%-ə azalıb.   

5.1. Kredit bazarı. Kreditləşmənin əsas lokomotivi dövlətə və əsasən də yerli kapitala malik 

özəl banklardır. Dövlət mülkiyyətini təmsil edən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Azər-Türk 

Bankın birgə kredit qoyuluşunun həcmi cari ilin yanvar-avqust aylarında 5.8% artaraq 2098.4 

mln. manatdan 2220 mln. manata yüksəlib. Bu müddətdə özəl bankların kreditləşməsi 7.4% 

artaraq 10529.8 mln. manatdan 11306.4 mln. manata çatıb. Özəl bankların kredit qoyuluşunun 

artımına rəğmən tam xarici kapitala malik banklarda kreditləşmə azalıb. Xarici kapitallı 

bankların kredit qoyuluşu 89.3 mln. manat artsa da 100% xarici kapitala malik banklar 21.9 mln. 

manat azalıb.  

Devalvasiyadan sonra bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) iqtisadiyyatı 

maliyyələşdirməsi tendensiyası azalma istiqamətində olub. 2019-cu ildə BOKT-ların kredit 

qoyuluşunun həcmi 392 mln. manatdan 339.1 mln. manata düşüb. Bu, 2012-ci ildən sonra ən 

aşağı həddir.  

İstehlak kreditləşməsi devalvasiyadan əvvəlki həddə çatır. Kredit qoyuluşunun sektorlar 

üzrə analizi göstərir ki, cari ilin 8 ayında sənaye və istehsal (+22%), kənd təsərrüfatı və emal 

(+7%), istehlak (14,5%) istisna olmaqla digər sektorlarda azalma baş verib. Belə ki, hesabat 

ilində ticarət və xidmət sektoru üzrə kreditləşmə 3.4%, nəqliyyat və rabitə sektoru üzrə 7.4%, 

inşaat və əmlak sektoru üzrə 3.9% azalma qeydə alınıb (diaqram 12). 

 

 

Diaqram 12. Kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə dinamikası, mln. AZN 

Mənbə: Mərkəzi Bank 

https://uploads.cbar.az/assets/e2792d5152da1d44ad312aba9.pdf
https://uploads.cbar.az/assets/e2792d5152da1d44ad312aba9.pdf
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İstehlak kreditlərinin həcminin və payının artması bu il də davam edib. İlin əvvəli ilə 

müqayisədə cəmi kreditlərdə istehlak kreditlərinin payı 40.9%-dən 43.9%-ə yüksəlib. Ev 

təsərrüfatlarına verilən kreditlərin həcmi bu müddətdə artaraq 6.1 mlrd. manata çatıb ki, bu da 

2015-ci ildən sonra ən yüksək həddir. Bu müddətdə ticarət və xidmət sektorunun payı 18.3%-dən 

16.6%-ə, inşaat və əmlak sektorunun payı 3%-dən 2.7%-ə, nəqliyyat və rabitə sektorunun payı 

10.5%-dən 9.2%-ə düşüb. Yeganə olaraq sənaye və istehsal sektorunun payı 5.4%-dən 6.2%-ə 

yüksəlib. Son dövrlər hökumətin aqrar sektorun inkişafına yönəlik təşəbbüslərinin artmasına 

rəğmən bankların bu sektoru maliyyələşdirilməsində ciddi artım baş vermir. Cari ildə kənd 

təsərrüfatı sektorunun maliyyələşməsi cəmisi 7% artıb, payı isə 3.6% olmaqla sabit qalıb.  

Kreditləşmə milli valyuta üzrə kreditləşmə hesabına artıb. Kreditlərin valyuta strukturu 

göstərir ki, xarici valyutadan fərqli olaraq milli valyutada kredit qoyuluşunda artım müşahidə 

edilib. Milli valyutada kredit qoyuluşu 2019-ci ilin 8 ayında 12.8% artaraq 9107.3 mln. manat 

təşkil edib. Bu, devalvasiyadan sonra ən yüksək həddir. Xarici valyutada olan kreditlərin həcmi 

isə bu müddətdə 3.8% azalaraq 4758.2 mln. manata düşüb. Milli valyutada olan kreditlər əsasən 

uzunmüddətli kreditlər hesabına artıb.   

Kredit qoyuluşunda regionların payı artıb. 2019-ci ilin 8 ayı ərzində regionlara yönəldilən 

kreditlərin həcmi və payında artım qeydə alınıb. Regionlarda kreditləşmə 19.5% artdığı halda 

paytaxtda artım cəmisi 1.7%, paytaxta yaxın Abşeron rayonunda isə 5.4% olub. Bu artım 

nəticəsində ümumi kreditləşmədə regionların payı 14%-dən 16.1%-ə yüksəlib. Ümumi 

kreditlərin 80.1%-i təkcə Bakı şəhərinin payına düşüb.   

Problemli kreditlərdə azalma müşahidə edilir. Ölkə prezidentinin fiziki şəxslərin problemli 

kreditlərinin həlli ilə bağlı məlum Sərəncamı ilə bağlı atılan addımlar nəticəsində 2019-cu ildə 

vaxtı keçmiş kreditlərin payı azalaraq 12.2%-dən 10.8%-ə düşüb. Problemli kreditlərin həcmi isə 

cari ilin 8 ayında 6.3% azalaraq 1.59 mlrd. manatdan 1.49 mlrd. manata düşüb.  Hazırda milli 

valyutada olan problemli kreditlərin payı (8.3%) xarici valyutada olan problemli kreditlərin 

payından (15.5%) daha azdır  (diaqram 13). 

 

Diaqram 13. Vaxtı keçmiş kreditlərin payının dəyişməsi dinamikası.   

Mənbə: Mərkəzi Bank 

Qeyd olunan sərəncam vaxtı keçmiş kreditlər məsələsinin həllinə dəstək versə də problem 

hələ də aktuallığını saxlayır. Vaxtı keçmiş kreditlər artdıqca və ya gecikmə müddəti uzandıqca 

banklar məqsədli ehtiyatlara ayırmaları artırmaq məcburiyyətində qalırlar. Təsadüfi deyil ki, 

kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatların həcmi 2019-cu ilin 8 ayı 

https://uploads.cbar.az/assets/e2792d5152da1d44ad312aba9.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/41571
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ərzində 5 mln. manat artaraq 1.484 mlrd. AZN-ə yüksəlib. Hazırda problemli kreditlərin əsas 

hissəsi biznes kreditlərinin payına düşür. Buna görə də prezident sərəncamı əhaliyə dəstək olsa 

da bankların problemini tam həll edə bilmədi. 

5.2. Depozit bazarı. Depozit bazarında 2017-ci ildən başlayaraq müşahidə edilən böyümə bu 

il də davam edib. Bank sektorundakı izafi likvidlik depozit bazarında böyüməyə mane olmayıb. 

Cari ilin 8 ayında ölkə üzrə ümumi depozit qoyuluşu 2.6% artaraq 22.5 mlrd. manata yüksəlib. 

Artım həm əhali əmanətlərində, həm də maliyyə və qeyri-maliyyə təşkilatlarının depozitlərində 

baş verib. 2016-2018-ci illərdə maliyyə təşkilatlarının depozitlərində 72% azalma müşahidə 

edilsə də 2019-cu ilin 8 ayında 7.1% artım baş verib (diaqram 14).  

 

 
Diaqram 14. 2016-2019-cu illərdə depozitlərin həcminin dinamikası. 

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

Depozitlərin valyuta strukturu göstərir ki, milli valyutanın sabitliyi manatla depozitlərin 

artımını şərtləndirib. 2019-cu ildə milli valyutada yerləşdirilən depozitlər 9.7% artdığı halda, 

xarici valyutada cəlb edilən depozitlər 1.1% azalıb. Milli valyutada olan əhalinin əmanətləri 

19.8%, maliyyə təşkilatlarının depozitləri 27.8% artıb, qeyri-maliyyə təşkilatlarının depozitləri 

isə 0.1% azalıb. Xarici valyutada olan əhali əmanətləri 8.4%, maliyyə və qeyri-maliyyə 

təşkilatlarının depozitləri 0.6% azalıb, qeyri-maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə əksinə 3.6% 

artıb. 

“Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında” Qanuna 19 fevral 2019-cu il tarixdə dəyişiklik 

edilərək əmanətlərin tam sığortalanması mexanizmi daha 1 il müddətinə uzadılıb. Qanuna görə, 

əhali əmanətləri valyuta növündən asılı olmayaraq müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddində 

tam sığortalanır. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası və Mərkəzi Bankla razılaşdırılmaqla 1 iyul 2019-cu il tarixindən etibarən milli 

valyutada olan qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini 15%-dən 10%-ə, 

xarici valyutada isə 3%-dən 2.5%-ə endirib.  

Qanunun müddəti uzadılmasa tam sığortalanmış əmanətlər üzrə kompensasiyaların həcmi 29 

dekabr 2006-cı il tarixindən qüvvədə olan “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunla 

tənzimlənəcək. Adıçəkilən Qanunun 26.1-ci maddəsinə görə, Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

tərəfindən sığortalanmış əmanət üzrə əmanətin 100 faizi həcmində, lakin 30 min manatdan çox 

olmamaq şərtilə kompensasiya ödənilir.  

Əmanət qoyuluşu regionlarda artıb. Əmanətlərin Bakı şəhərində təmərküzləşməsinə 

rəğmən 2019-cu ildə regionlarda əmanət qoyuluşu əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Cari ilin 8 ayı 

https://www.adif.az/news/01-iyul-2019-cu-il-tarixindn-milli-valyutada-qorunan-mantlr-uzr-faiz-drcsinin-yuxari-hddi-10-xarici-valyutada-25-muyyn-edilib-2
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ərzində ölkə üzrə əmanət qoyuluşunda Bakı şəhəri üzrə artım tempi (2.2%) regionların artım 

tempindən (15.3%) aşağı olduğundan paytaxtın payında azalma (92%-dən 91%-ə) müşahidə 

edilib. Regionlarda daha çox artım Dağlıq Şirvan (43.8%), Lənkəran (39.2%), Şəki-Zaqatala 

(31.6%), Aran (26.2%) iqtisadi rayonlarında olub. Yeganə olaraq Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonunda 5.6% azalma qeydə alınıb (diaqram 15). 

 

 
Diaqram 15. Əmanətlərin regionlar üzrə həcmi, mln. AZN.  

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

5.3. Bank sektorunda dollarlaşma səviyyəsi. Bank sektorunda dollarlaşma səviyyəsinin aşağı 

düşməsi tendensiyası 2019-cu ildə də davam edib. Həm kredit qoyuluşunda, həm depozit 

cəlbində əksdollarlaşma müşahidə edilib. 2015-ci ildə 2006-cı ildən sonra ən yüksək dollarlaşma 

səviyyəsinə (49.4%) çatan kredit qoyuluşunda manatın məzənnəsinin sabitliyi fonunda növbəti 

illərdə azalma müşahidə edilib. 2019-cu ilin 8 ayı ərzində xarici valyutada olan kreditlərin payı 

38%-dən 34.3%-ə düşüb. Bu, 2014-cü ildən sonra ən aşağı həddir (diaqram 16). 

 

 
Diaqram 16. Kredit  qoyuluşunda xarici valyutaların payının 

dəyişməsi dinamikası (2014-2019).  

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

Milli valyutanın sabitliyi və xarici valyuta üzrə depozitlərin aşağı gəlirliliyi 

əksdollarlaşmanı dəstəkləyib. Ümumi depozit qoyuluşunda dollarlaşma səviyyəsinin azalması 

tendensiyası davam edib və 2019-cu ilin 8 ayı ərzində ilin əvvəlindəki 65.3%-dən 63%-ə düşüb. 

Əksdollarlaşmanın ən aşağı həddi əhali əmanətlərində qeydə alınıb. Bu müddətdə əmanətlərin 

dollarlaşması səviyyəsi 62.5%-dən 56.0%-ə düşüb. Devalvasiyaya görə ən yüksək həddə 

dollarlaşan (89.1%) maliyyə təşkilatlarının depozitlərində xarici valyutanın payı 67.6%-ə düşüb. 
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Qeyri-maliyyə təşkilatlarının depozitlərində isə dollarlaşma səviyyəsi ilin əvvəlindəki 66.4%-dən 

67.2%-ə yüksəlib (diaqram 17). 

 

 

Diaqram 17. 2015-2019-ci illərdə depozitlərdə xarici valyutaların payının dinamikası 

Mənbə: Mərkəzi Bank 

 

5.4. Bank qanunvericiliyindəki dəyişikliklər. Devalvasiya nəticəsində fiziki şəxslərin xarici 

valyutada olan kreditləri üzrə onların üzləşdiyi maliyyə itkisini qarşılamaq, o cümlədən 

problemli kreditlər məsələsinin həllinə dövlət dəstəyini təmin etmək məqsədilə 28 fevral 2019-cu 

il tarixində Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında Fərman qəbul edilib.  Fərmana görə, 2012-ci il yanvarın 1-dən sonra 

xarici valyutada kredit götürmüş, konkret tarixlərə (21.02.2015 və 21.12.2015) banklara əsas 

kredit borcları 10 min ABŞ dollarından çox olmayan fiziki şəxslər kompensasiya alıblar. Bundan 

başqa kompensasiya almış şəxslərin banklara yerdə qalan borcları, habelə manatla kreditlər üzrə 

(17 min manatdan çox olmamaq şərti ilə) borc güzəştli şərtlərlə (illik faiz dərəcəsi 0.1 faiz 

olmaqla 5 il müddətinə) restruktusizasiya olunub.    

2019-cu ildə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən bank sektorunun fəaliyyətini 

tənzimləyəcək bir sıra normativ aktlar qəbul edilib: 

 Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar 

 Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları 

 Bank inzibatçılarının attestasiyadan keçməsi Qaydaları 

 Bank inzibatçılarının tutduğu vəzifələrindən azad edilməsi və bank lisenziyasının ləğv 

edilməsi ilə bağlı sanksiyaların tətbiqinə dair materiallara baxılması və onun nəticələrinin 

rəsmiləşdirilməsi Qaydası 

 Bankın sistem əhəmiyyətli bank kimi qiymətləndirilməsi Meyarları 

 Bank fəaliyyətinin yoxlanılması Qaydaları 

 Fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin əsas məbləğinin devalvasiya 

nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizminin və həmin məbləğə 

http://www.e-qanun.az/framework/41571
http://www.e-qanun.az/framework/41571
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hesablanmış faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) üzrə tətbiq ediləcək güzəştlərin müəyyən 

edilməsi Qaydası 

 Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları 

 Banklarda korporativ idarəetmə Standartları 

 


