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Giriş 
 

20 il ərzində (1995-2014) sabit məzənnə rejiminin mövcudluğu Azərbaycanda hökumət və 

biznes də daxil olmaqla bütün digər maraq qrupları üçün müdafiəsiz valyuta mövqeyinin 

formalaşmasına səbəb olmuşdu. Baxmayaraq ki, 2014-cü ilin inkinci yarısından etibarən “manat” 

üzərində təzyiqlər artmağa başlamışdı, Mərkəzi Bank və hətta hökumət bütövlükdə prosesləri 

qavramaqda çətinlik çəkir və bu səbəbdən də əksər hallarda cəmiyyətə güvənverici mesajlar 

ötürülürdü. Lakin, sonrakı proseslər problemin dərinliyini və həyata keçirilən monetar, fiskal və 

məzənnə siyasətinin uzunmüddətli dövrdə effektivsizliyini ortaya qoydu. Biznes, vətəndaş o 

cümlədən dövlətə məxsus müəssisələr ciddi maliyyə itkiləri ilə üz-üzə qaldı. Ölkənin maliyyə 

dayanıqlığı üçün ciddi risklər yarandı.  

Mərkəzi Bankının 2015-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri 

barədə bəyənatında “Manatın məzənnəsinin sabitliyi növbəti ildə mühüm prioritetlərdən biri 

olacaqdır”1 məzənnə siyasəti olaraq vəd edilsə də cəmi 2 ay sonra milli valyutanın 25.7% 

devalvasiya qərarı qəbul edildi. 21 dekabr 2015-ci il tarixli ikinci 32.3%-lik devalvasiya qərarı 

“manat”ı ilin ən zəif performanslı valyutası statusuna yüksəltdi. Beləliklə il ərzində “manat” 

49.6% dəyərini itirdi.  

 “Manat nə vaxta qədər ucuzlaşacaq? Mərkəzi Bankın məzənnə siyasəti nələri vəd edir?  

Liberal məzənnə rejimində nələr baş verə bilər?” və s. kimi suallar hazırda bütün maraq qruplarının 

cavab axtardığı mühüm məqamlardır. Sonrakı bölümlərdə bu suallara cavab axtarmağa 

çalışacağıq.  

 

Ötən dövr ərzində “manat”ın performansı  
 

2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması fonunda milli 

valyuta “manat” ciddi şəkildə dəyərini itirib. Beləki, 2015-ci ilin fevral dekabr aylarında 2 dəfə 

kəskin devalvasiyalar edilib və nəticədə həmin il “manat” 49.6% dəyərini itirib. Yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi bu hal Mərkəzi Bankın sabit məzənə vəd etdiyi il ərzində baş verib ki, nəticədə bu 

qurum (Mərkəzi Bank) ölkə ictimaiyyətində və xüsusi ilə də maliyyə bazarlarında reputasyasını 

                                                           
1 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2015-ci il üçün pul və 

maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 09.01.2017  
http://www.cbar.az/assets/3665/BEYANAT-2015-SON.pdf  

http://www.cbar.az/assets/3665/BEYANAT-2015-SON.pdf
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kəskin itirib. Beləliklə də ölkənin pul və məzənnə siyasətinə cavabdeh olan qurum komunikasiya 

imkanları hesabına maliyyə bazarlarına təsir gücünü itirib. 

Lakin, proses bununla tamamlanmayıb. Baxmayaraq ki, 21 dekabr 2015-ci il tarixli bəyanat 

ilə Mərkəzi Bank Azərbaycanda məzənnə rejiminin dəyişdirilməsinə-tənzimlənən uzən məzənnə 

rejiminə keçib, il ərzində adminstrativ müdaxilələr ən sərt formada davam etdirilib. Ucuz neft 

dövrünün üzünmüddətli olması hökumətin manetar, fiskal və məzənnə siyasətinə sarsıdıcı təsirini 

daha da dərinləşdirib. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabr ayının ilk günlərindən başlaraq valyuta 

bazarlarında növbəti gərginlik müşahidə edilir. Valyuta əlçatanlığı kifayət qədər məhdudlaşdığı 

üçün manat son 3 ay ərzində rəsmi olaraq 10.7%, reallıqda isə 18% dəyər itirib [bax: qrafik 1]. 

Həmin dövr ərzində illeqal valyuta bazarlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin sərtləşdirilməsi 

fonunda faktiki olaraq valyutaya çıxış imkanı yox səviyyəsinə düşüb və paralel olaraq bu bazarda 

məzənnə daha da yüksəlib, marja kəskin artıb.  

Qrafik 1: ABŞ dolları/ Manat 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2017 

Qrafik 1-dən göründüyü kimi, “manat” 2016-cı ilin 4 ayı ərzində möhkəmlənmə, 8 ayı 

ərzində isə dəyərsizləşmə dinamikası nümayiş etdirib. Beləliklə valyuta bazarlarında 5 mühüm 

dönüş anı olub. Məzənnə dinamikasında müşahidə edilən trend davamlılığı, bir çox hallarda 

valyuta bazarı iştirakçılarının böyük əksəriyyətinin birtərəfli mövqe - “alış” və ya “satış” 

seçməsinə səbəb olub. Nəticədə il ərzində məzənnə dinamikasında psixoloji faktorların təsiri daha 

çox hiss edilib.  

  Qeyd edək ki, may ayının sonlarından  etibarən “manat”ın məzənnəsində müşahidə edilən 

zəifləmə sentyabr ayının əvvəllərində daha da sürətlənib. Nəticədə Mərkəzi Bank tərəfindən 

keçirilən valyuta hərraclarında mövcud tələb artaraq təklifdən 12-14 dəfə cox oldu. Eyni zamanda 

banklar tərəfindən valyuta alışında mübadilə qiymətlərinin hərrac qiymətlərindən daha artıq 
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müəyyənləşdirilməsi, valyuta satışına tətbiq edilən məhdudiyyət və daha sonra isə valyuta satışının 

dayandırılması illeqal valyuta bazarının canlanmasına və faktiki olaraq 1 ABŞ dollarının 1.85-1.95 

manata təklif edilməsinə səbəb oldu. Qeyd edək ki, 2016-cı il ərzində “manat” artıq ikinci dəfə idi 

ki, bu səviyyəni test edirdi  ( 1-ci dəfə 2016-cı ilin yanvar ayında müşahidə edilib). 

Sentyabr ayının 8-də isə təşkil olunan valyuta hərracına Neft Fondu (200 milyon ABŞ 

dolları ) və Mərkəzi Bank (100 milyon ABŞ dolları) birlikdə 300 milyon ABŞ dolları vəsait çıxardı 

ki, nəticədə valyuta bazarlarında müşahidə edilən gərginlik qısamüddətli dövr üçün olsa da sona 

çatdı. İlk sərt müdaxilədən 6 gün sonra təşkil olunan hərracda Neft Fondu tərəfindən təklif edilən 

150 milyon ABŞ dollarından 78 milyonu  satıldı ki, bu da valyuta bazarlarında psixoloji faktorların 

ciddi təsirə malik olmasına dəlalət edir. Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu faktor növbəti iki valyuta 

hərracında da özünü göstərərək faktiki tələbin azalmasına səbəb oldu. Beləki, sentyabr ayının 20-

də keçirilən hərraclarda banklar tərəfindən 72.4 milyon ABŞ dolları, 22 sentyabrda isə 61.4 milyon 

ABŞ dolları valyuta alışı həyata keçirilib. Valyutaya tələbin kəskin azalmasında yuxarıda qeyd 

edilən faktor (məzənnə dainamikasının qısamüddətli dövr üçün asan proqnozlaşdırıla biləmsi) 

mühüm rol oynadı. Paralel olaraq yaranmış situasiya valyuta bazarlarının rəsmi mövqeyə həsas 

münasibətini təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər. 

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, manatın yenidən möhkəmləndirilməsi və Mərkəzi Bank 

tərəfindən təşkil edilən manatla depozitlərin cəlbi hərraclarında faiz dərəcəsinin 12-15% arasında 

müəyyənləşdrilməsi bu istiqamətdə tələbatın kəskin yüksəlməsinə səbəb olub. Nəticədə Mərkəzi 

bank ilk dəfə 15 sentyabr 2016-cı il tarixində elan etdiyi məbləğ həcmində 50 milyon manatlıq 

depozit cəlbini reallaşdıra bilib. Bu isə “manat”ın dövriyyədən kənarlaşdırılması yolu ilə valyuta 

tələbinin məhdudlaşdırması üçün əlavə imkanlar yaradıb. 

Sentyabr müdaxiləsi həmçinin maliyyə bazarlarının daralma səviyyəsini də aydın şəkildə 

göstərdi. Beləki, sentyabr ayında Dövlət Neft Fondu valyuta bazarlarında 631.1 milyon ABŞ 

dolları, Mərkəzi Bank isə 100 milyon ABŞ dolları satış edib ki, bu da ümumilikdə 731.1 milyon 

ABŞ dolları olmaqla avqust ayı ilə müqayisədə cəmi 286.7 milyon manat artıq olub. Başqa sözlə 

iyun-avqust ayların ərzində yaranan tələb-təklif fərqi sentyabr ayında 286.7 milyon ABŞ dolları 

ilə kompensasiya edilib ki, bu da əslində 2015-və 2016-cı ilin ilk rübü ilə müqayisədə valyuta 

bazarlarının həcminin ciddi kiçilməsi deməkdir. Səbəb isə ötən dövr ərzində dollarlaşma 

səviyyəsinin maksimum sürətlə baş verməsi və Mərkəzi Bankın sərt pul kredit siyasətidir. 

“Manat”ın məzənnəsində müşahidə edilən güclənmə trendi oktyabr ayının ikinci yarısınadək 

davam edir. 
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18 oktyabr 2016-cı il tarixindən etibarən isə “manat” yenidən “itirən valyuta” dövrünə 

başlayır. Bu dəyərsizləşmə daha çox siyasi amillərin təsiri ilə başlayır. Beləki, 2016-cı ilin sentyabr 

ayı ərzində konsitusiyaya düzəliş referendumunun  keçirilməsi və oktyabr ayının ortalarında yeni 

seçkinin olmayacağı qənaətinin formalaşması Mərkəzi Bank və hökumətin son məzənnə siyasətinə 

yenidən baxmasına səbəb oldu. Beləliklə “manat” 2016-cı il üçün son - dəyərsizləşmə rallisinə 

başladı. Proses ilin sonunadək davam etdi və manat illik itkilərini 12 % -ə çatdırdı.  

 

 

2016-cı il ərzində “manat” ın məzənnəsinə təsir edən mühüm daxili 

və xarici faktorlar 
 

Qlobal iqtisadi faktorlar 
 

İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı il üçün dünyanın maliyyə və əmtəə 

bazarlarında volatilliyin yüksək səviyyədə müşahidə edildiyi dövr olaraq xarakterizə edilir. Buna 

qlobal iqtisadi artım gözləntilərinin doğrulmaması, Avropa Birliyinin genişlənməsi və gələcək 

mövcudluğu baxımında ciddi narahatlıqlara səbəb olan “BREXİT” və paralel olaraq avro və funt 

sterlinqin risklər fonunda dəyər itirməsi, Federal Ehtiyat Sistemi (FES) tərəfindən bahalı pul 

siyasəti mesajına baxmayaraq ABŞ dollarının xüsusi ilə də ilin ilk yarısında gözlənildiyi qədər 

möhkəmlənməməsi, neft istehsalçıları arasında fikir ayrılıqlarının tərəddüdlü enerji proqnozları ilə 

paralel şəkildə əmtəə bazarlarında dalğalanma səviyyəsini yüksəltməsi, dünya valyutalarından biri 

olan Yapon yeninin ilin ilk üç rübündə kəskin dəyər qazanması, ilin sonunda ABŞ seçkilərinin 

gözlənilməz nəticələri və yeni prezidentin iqtisadi baxışlarına biznesin şübhəli baxışları, noyabr 

ayında OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin hasilatın azaldılması razılığı, FES-in yenidən uçot 

dərəcəsini artırması kimi faktorlar səbəb oldu.  

Qeyd edək ki, 2016-cı il ərzində Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd, Rusiya-Türkiyə 

münasibətlərinin pisləşməsi və sonradan siyasi və iqtisadi barışığın əldə edilməsi, İranda uzun 

sürən embarqoların təsirlərinin aradan qaldırılması və iqtisadi böyümənin sürətlənməsi kimi 

hadisələr də bölgənin iqtisadi indikatorlarında təsirsiz olmayıb.  

Neftin qiyməti - Azərbaycan iqtisadiyyatı və “manat”ın məzənnəsinə təsiri baxımında 

yuxarıda sadalanan digər faktorlarla müqayisədə daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. Beləki, 

ölkənin əsas valyuta gəlirləri neft ixracatından formalaşdığı üçün qiymətlərin azalması valyuta 

daxilolmalarını azaldan faktor olaraq tədiyyə balansında vəziyyəti “manat”ın zərərinə dəyişir. 
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Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yanvar ayında neftin bir barelinin qiyməti son on ilin minimum həddinə, 

26 ABŞ dolları səviyyəsinədək ucuzlaşdı.   

Şəkil 1: Neftin 1 barelinin qiymət dinamikası, illər üzrə  

 

Mənbə: NASDAQ2, 2017 

Göründüyü kimi neft qiymətlərinin 2016-cı il dinamikası kifayət qədər kəskin dalğalanma 

nümayiş etdirib. İlin ilk günlərində 26 dollar səviyyəsinə qədər ucuzlaşan neft ilin son aylarında 

50 dollardan baha qiymətə satılıb. Ümumilikdə isə iqtisadi böyümə tempinin zəifləməsi 

səbəbindən tələbin gözlənilən səviyyədə artmaması, bunun əksinə təklifdə baş verən artım 2015-

ci illə müqayisədə neft qiymətlərinin orta hesabla 16% ucuzlaşmasının şərtləndirdi. İxracın 

mühüm elementi olan neft qiymətlərinin azalması Azərbaycan manatı üçün mənfi qlobal şərtlərin 

formalaşmasına səbəb olub. Nəticədə tədiyyə balansının illik kəsiri 5 milyard ABŞ dolları 

səviyyəsində proqnozlaşdırılır3. Uzunmüddətli müzakirələrdən sonra ötən ilin noyabrında OPEC 

və qeyri-OPEC ölkələrinin Vyana görüşündə neft bazarında tələb-təklif disbalansının 

tənzimlənməsi məqsədi ilə ilk konkret razılıq əldə edilib. Hazırda neftin qiyməti 1 barel = 55 ABŞ 

dolları ətrafında möhkəmlənmək istəyir ki, bu da hökumətin 2017-ci il icmal büdcə layihəsində 

nəzərdə tutduğu qiymətdən (1 barel = 40 ABŞ dolları4) 37.5% yüksəkdir.  Məhz bu amili nəzərə 

                                                           
2 NASDAQ, Latest Price & Chart for Crude Oil Brent, baxış tarixi: 13.01.2017 
 http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y  
3 Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2017-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri 
haqqında BƏYANATI”, baxış tarixi 12.01.2017 
http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf  
4 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə 
layihələrin təqdimatı”, baxış: 15.01.2017 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-16-11-2016.pdf  

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y
http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-16-11-2016.pdf
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alaraq qeyd edə bilərik ki, neftlə əlaqədar qlobal bazarlarda müşahidə edilən mənzərə hökumətin 

2017-ci il ərzində məzənnə və pul siyasətində manevr imkanlarını artıra bilər. 

 

Daxili iqtisadi faktorlar 
 

Mərkəzi bankın pul siyasəti 

 

“2016-cı ildə Mərkəzi Bank hökumətlə birgə sərəncamında olan imkanlardan istifadə 

etməklə valyuta bazarının tarazlaşdırılmasına və bu əsasda kəskin məzənnə tərəddüdlərinin 

hamarlanmasına çalışacaqdır”5 fikri ilə yanaşı “2016-cı ildə manatın məzənnəsi başlıca olaraq 

valyuta bazarında tələb və təklif nisbətini müəyyən edən fundamental amillərin təsiri altında, 

“üzən məzənnə rejimi” çərçivəsində formalaşacaqdır”6  ifadəsinin də yer aldığı Mərkəzi Bankın 

2016-cı il pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri haqqında bəyanatı əslində 

vəziyyətin heç də nəzarətolunan olmadığını deməyə əsas verirdi. Beləki, Mərkəzi Bank valyuta 

bazarlarına birmənalı mesajlar verə bilmir, atılacaq addımların daha çox zərurətə əsaslanacağına 

işarə edirdi. Həqiqətən də hesabat ilində valyuta bazarları ən müxtəlif formada adminstrativ 

müdaxilələrə məruz qaldı. İlk olaraq məhdud manat kütləsi prinsipi qorundu [bax: qrafik 2].  

Qrafik 2: Manat bazasının dinamikası (milyon) 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2017 

Baxmayaraq ki, 2015-ci ilin sonu ilə müqayisədə pul bazası 13.9% artıb, ancaq 2014-cü 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 31.8% və yaxud 3.68 milyard manat azdır. Məhdud manat 

                                                           
5 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2016-cı il üçün pul və maliyyə 
sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 16.01.2017 
http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf  
6 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2016-cı il üçün pul və maliyyə 
sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 16.01.2017 
http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf 
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kütləsi valyuta bazarlarında təzyiqi azaldan faktorlardan hesab edilsə də sonda iqtisadi aktivliyə 

də mənfi təsir edir. Təsadüfi deyil ki, kommersiya banklarının manatla kreditləşmədə maraqlı 

olmaması və büdcə xərcləmələrində tətbiq edilən qənaət Mərkəzi Bankın sərt pul kredit siyasətinin 

nəticələri olaraq ortaya çıxır. Beləliklə, 2016-cı ilin noyabrında ölkə üzrə iqtisadiyyata kredit 

qoyuluşları 2015-ci ilin sonu ilə müqayisədə 5.5 milyard manat və yaxud 25.1% azalaraq 16.27 

milyard manat7 olub.  

 

Uçot faiz dərəcəsinin kəskin artırılması 

  

Paralel olaraq Mərkəzi Bank manatın dəyərsizləşməsini önləmək məqsədi ilə uçot 

dərəcəsinin artırılması siyasətini həyata keçirir. Nəticədə maliyyə bazarlarının iştirakçıları 2016-

cı ili 3 faizlik uçot dərəcəsi ilə başlasalar da 15 faizlə bitirməli oldular. Başqa sözlə hesabat ilində 

uçot dərəcəsi 5 dəfə artırıldı.  

Qrafik 3: Uçot faiz dərəcəsinin dinamikası 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2017 

Qrafik 3-dən göründüyü kimi, ilk dəfə 2016-cı ilin fevral ayında uçot dərəcəsinin 

artırılması haqqında qərar qəbul edilib. Mərkəzi bank artım qərarını “Milli valyutaya olan etimadı 

gücləndirmək, manat depozitlərinin artmasını təşviq etmək, eləcə də pul bazarında formalaşmış 

konyunktura uyğun olaraq pul siyasəti alətlərinin təkmilləşdirilməsinə şərait yaratmaq üçün 

Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 15 fevral 2016-cı il tarixindən uçot dərəcəsini 5%, likvidlik 

əməliyyatları üzrə faiz dəhlizinin aşağı həddini 2%, yuxarı həddini isə 10% səviyyəsində müəyyən 

etmək barədə qərar qəbul etmişdir”8 fikirləri ilə izah edib. Mart ayının əvvəlində edilən növbəti 

                                                           
7 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Yekun Statistik Bulleten-2016-noyabr”, baxış tarixi: 17.01.2017  
http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf   
8 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Faiz dəhlizinin parametrləri haqda”, 15.02.2015 
http://www.cbar.az/releases/2016/02/15/on-parameters-of-interest-rate-corridor/  
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artımla uçot dərəcəsi 7% olub ki, sonradan “manat”ın mart-may möhkəmlənməsində bu addımın 

az da olsa təsiri qeyd edilməlidir. 2016-cı ilin mayından sonra valyuta bazarlarında “manat” 

yenidən dəyərsizləşməyə başlayıb ki, bu hal avqust aylarında həmin ilin yanvar ayından sonra 

ikinci panika vəziyyətinin yaşanmasına səbəb olub. Xüsusi ilə də “qara bazar”da 1 ABŞ dolları = 

1.9 manat səviyyəsi müşahidə edilib. Mərkəzi Bank yenidən uçot dərəcəsinin 2.5 faiz bəndi 

artırılması qərarı qəbul edib. 2016-ci il ərzində son faiz artımı isə 14 sentyabr tarixində baş verib. 

Beləki, daha çox siyasi faktorlar səbəbindən məzənnənin müvəqqəti möhkəmləndirilməsi qərarı 

verən hökumət sentyabr ayının 8 - də valyuta hərraclarına müşahidə edilən orta məbləğdən 6 dəfə 

artıq yaxud 300 milyon valyuta təklif edərək bazarların ehtiyacını təmin etdi. Bir neçə gün sonra 

uçot dərəcəsinin 5.5 faiz bəndi artırılaraq 15%9 -ə çatdırılması yolu ilə valyuta bazarlarında 

“manat” üçün növbəti dəstək verildi. 

  

Mərkəzi Bankın manatla depozit hərracları 

 

Uçot dərəcəsinin artırılmasında məqsədlərdən biri isə “manat”la əmanət və depozitlərə, 

istiqrazlara tətbiq edilən faiz dərəcələrini artırmaq və manata güvəni təşviq etmək idi. Paralel 

olaraq valyutada əmanət, depozit və istiqrazlarda təklif edilən şərtlər zəiflədildi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə 13 iyun 2016-cı ildə Mərkəzi Bank depozit hərraclarının 

keçirilməsinə qərar verdi10.  

Şəkil 2: Depozit hərracı haqqında elan 

                                                           
9 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Uçot faiz dərəcəsi”, baxış tarixi: 17.01.2017 
http://www.cbar.az/infoblocks/corridor_percent  
10 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Mərkəzi Bank tərəfindən vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə depozit 
hərracının keçirilməsi barədə”, 13.07.2016 
http://www.cbar.az/releases/2016/06/13/on-cba-deposit-auction-to-raise-funds/  

http://www.cbar.az/infoblocks/corridor_percent
http://www.cbar.az/releases/2016/06/13/on-cba-deposit-auction-to-raise-funds/
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Depozit hərracları manatla depozitlərin cəlb edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu yolla 

Mərkəzi Bank aşağıdakı məqsədlərə nail olmağa çalışır: 

i) manatı dövriyyədən kənarlaşdırmaq, 

ii) manatın gəlirliyini təmin etmək yolu ilə ona inamı gücləndirmək, 

iii) bank sektoruna inamsızlıq səbəbindən geri çağırılan depozitləri nəzarətə götürmək. 

Qeyd edək ki, ötən altı ay ərzində keçirilən depozit hərraclarının dinamikası və 

iştirakçıların statusu onu göstərir ki, manatla depozitlərin cəlb edilməsi müxtəlif müsbət təsirlərlə 

yanaşı bir çox kredt təşkilatlarının vəsaitləri Mərkəzi Banka yerləşdirməsinə, nəticədə isə 

kreditləşməyə marağın azalmasına səbəb olub. Bankları buna sövq edən kredit bazarında müşahidə 

edilən narahatlıq və real sektorun resesiyası hesab edilir. Beləki, banklar əllərində olan “manat” 

aktivlərini daha az gəlirlə lakin, minimum risklə Mərkəzi Bankda yerləşdirməyə üstünlük verir. 

Ümumilikdə isə 2016-cı il ərzində Mərkəzi Bank 26 depozit hərracı təşkil edib.  

 

Valyuta mübadiləsi haqqında  

 

21 dekabr 2015-ci il tarixli ikinci sərt devalvasiya qərarı11 səbəbindən 2016-cı ilin ilk 

günlərində valyuta bazarlarında volatil maksimum səviyyəyə yüksəldi. Xüsusi ilə də valyuta 

bazarlarında təktərəfli təklifçisi olan Mərkəzi Bank işləmədiyi günlərdə obyektiv və subyektiv 

səbəblərdən valyuta əlçatanlığı minimum səviyyəyə azalır, valyuta dəyişmə məntəqələri isə 

yaranmış vəziyyətdən istifaadə edərək, maksimum marja tətbiq edirdilər. Nəticədə psixoloji 

                                                           
11 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının BƏYANATI, 21.12.2015 
http://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/ 
 

http://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/
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gərginlik daha da artırdı. Nəzarət imkanlarının artırılması məqsədi ilə 2016-cı il yanvarın 6 –da  

Mərkəzi Bank “Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması 

Qaydaları”na dəyişiklik edərək12 banklardan kənarda fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə 

məntəqələrinin lisenziyalarını geri çağırdı, sənəd tələb etmədən valyuta satışının yuxarı həddi isə 

10 dəfə azaldılaraq 500 ABŞ dolları ekvivalentinə endirildi. İki gün sonra isə  kommersiya bankları 

üçün valyutanın mübadilə məzənnəsinin hədləri həmin gün üçün rəsmi məzənnədən maksimum 

+/- 4% məbləğində müəyyən edildi. Məqsəd ”manat”ın məzənnəsinin adminstrativ alətlərdən 

istifadə yolu ilə nəzarətə götürülməsi idi. 

Mübadilə şöbələrinin ləğv edilməsi və +/- 4%-lik marjanın tətbiqi qısa müddət ərzində 

“qara bazar”ın böyüməsinə səbəb oldu. İlk əvvəllər qara bazar iştirakçıları daha çox kiçik 

oyunçular olsa da sonradan bir sıra banklar da daxil olmaqla iri oyunçuların iştirak etdiyi 

mütəşəkkil sistem yarandı. Mərkəzi Bank tərəfindən təşkil edilən valyuta hərraclarında 

kommersiya bankları tərəfindən əldə edilən valyuta faktiki olaraq qara bazara yönləndirilirdi. 

Nəticədə il ərzində rəsmi yollarla valyuta əlçatanlığı minimum səviyyəyə düşdü. Vətəndaş və 

biznes qara bazar tərəfindən idarə edilən valyuta mübadiləsinin tərəflərinə çevrilmək 

məcburiyyətində qaldı. Hətta proses o səviyyədə genişləndi ki, banklar ən müxtəlif bəhanələrlə 

rəsmi valyuta satışını dayandırdı. Valyuta hərraclarından və yaxud vətəndaş və biznesdən əldə 

olunan məbləğ birbaşa olaraq qara bazarlara yönləndirildi. Çünki, tələbin yüksək səviyyədə olması 

faktiki məzənnənin rəsmi məzənnədən daha yüksək olduğuna dəlalət edir və +/- 4 faizlik marja 

tələbi isə real bazara konyukturuna uyğun gəlmirdi. 2016-cı ilin dekabr ayında isə hökumət “qara 

bazar”larda müşahidə edilən özbaşınalığa qarşı genişmiqyaslı mübarizə qərarı verdi. 

  

Tədiyə balansı 

 

Mərkəzi Bank hesab edir ki,  2016-cı il ərzində tədiyə balansının kəsiri təxminən 5 milyard 

ABŞ dolları səviyyəsində olacaq. Bu 2015-ci illə müqayisədə 56% az olsa da 2014-cü illə 

müqayisədə 2 dəfə artıqdır. Beləki, 2015-ci ildə tədiyə balansında 11.3 milyard ABŞ dolları defisit, 

2014-cü ildə isə 4.2 milyard ABŞ dolları həcmində profisit olub.  

Daiqram 1: Azərbaycan Respubikasının tədiyə balansı, milyon ABŞ dolları 

                                                           
12 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə, 06.01.2016 
http://www.cbar.az/assets/2035/mubadil%C9%991.pdf  

http://www.cbar.az/assets/2035/mubadil%C9%991.pdf
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Mənbə: AR Mərkəzi Bankı,17.01. 2017 

Diaqram 1-dən də göründüyü kimi, 2014-cü ilin son rübündən – hansı ki, dünya 

bazarlarında neft ucuzlaşmağa başladı- tədiyyə balansında kəsir müşahidə edilib. 2015-ci ildə kəsir 

maksimum səviyyəyə yüksəlib. Nəticədə Mərkəzi Bank sabit məzənnə vəd versədə kəskin 

devalvasiya qərarları qəbul etməli olub. Manat həmin il ərzində dəyərini 49.6% itirdi.  

2016-cı il ərzində isə tədiyyə balansı müqayisə ilinə nisbətən daha adekvat dinamika 

nümayiş etdirib. Beləki, birinci rüb ərzində 1.3 milyard ABŞ dolları həcmində kəsir yaransa da 

növbəti iki rübdə tarazlıq meylliyi artıb, hətta profisit yaranıb. Ümumilikdə isə son iki il ölkə 

iqtisadiyyatının yeni çağırışlara uyğunlaşma ili hesab edilə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ötən dövr ərzində tədiyə balansının mühüm halqalarından biri olan 

ticarət balansı ciddi təsirlərə məruz qalıb. Beləki, 2014-cü ilin son rübündə neft qiymətlərinin 

ucuzlaşması xarici ticarət balansınnın əvvəlki rüblərlə müqayisədə orta hesabla 50% azalması ilə 

nəticələnib. Bu istiqamətdə hökumətin müxtəlif addımlar (qeyri-neft ixracını təşviq, ixrac 

potensiallı sahələrə dəstək, dövlət vəsaitləri hesabına idxala məhdudiyyətin tətbiqi) atmasına və 

eyni zamanda yerli istehlak gücünün zəifləməsinə baxmayaraq azalma növbəti rüblərdə daha da 

dərinləşib [bax: diaqram 2].     

Diaram 2: Xarici ticarət saldosunun dinamikası, milyon ABŞ dolları 
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Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, 17.01.2017 

Göründüyü kimi, 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə xarici ticarət saldosu 69.3% azalıb. 

2016-cı ildə isə müvafiq göstəricinin daha aşağı səviyyəli olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki,  

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında ticarət 

balansı 4.2 milyard ABŞ dolları olub13.  

Tədiyyə balansının digər parametrləri üzrə dinamika isə xarici ticarət saldosu ilə düz 

mütənasiblik təşkil etməyib. Beləki, Azərbaycan Respublikasının xidmətlər balansında kəsir daha 

aşağı templə azalır. Hazırda xidmətlər balansında kəsirin azaldılmasında mühüm problem neft 

sektorundan qaynaqlanır. 2016-cı ilin 9 ayı ərzində xidmətlər balansında yaranan 2.27 milyard 

ABŞ dolları həcmində kəsirin 1.96 milyard ABŞ dolları və yaxud 86%-i bu sahənin payına düşür. 

Qeyri-neft sektorunda isə vəziyyət tənzimlənməyə daha meylli dinamika nümayiş etdiri. 

Baxmayaraq ki, bunun əsas səbəbi biznesin, dövlətin və vətəndaşın istehlak imkanlarının 

zəifləməsidir, ancaq turizm sektorunda irəliləmə də prosesə öz töhvəsini verir. Nəticədə 2016-cı 

ilin III rübündə ilk dəfə olaraq bu istiqamətdə 71 milyon ABŞ dolları profisit yaranıb. Müqayisə 

üçün qeyd edək ki, müvafiq istiqamət üzrə 2014-cü il ərzində 1.7 milyard ABŞ dolları, 2015-ci 

ildə isə 1.2 milyard  ABŞ dolları həcmində defisit qeydə alınıb14.  

Diaqram 3: Xidmətlər balansı, milyon ABŞ dolları ilə 

                                                           
13 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, “Xarici ticarət əlaqələri haqqında”, 16.01.2017 
http://stat.gov.az/xeber/index.php?id=3452  
14 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Statistik bülleten 11/2016”, baxış tarixi: 17.01.2017 
http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf  
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Statistik bülleten 01/2016”, baxış tarixi: 17.01.2017 
http://www.cbar.az/assets/4056/BULLETEN-01-2016_AZERI_OK_.pdf  
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Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, 17.01.2017 

Diaqram 3-dən göründüyü kimi, xidmətlər balansında nominal ifadədə defisitin azalması 

baş versə də bu sahə hələlik ölkədən valyuta axınının əsas istiqaməti olaraq qalır. Beləki, 2016-cı 

ilin 9 ayı ərzində xidmətlər balansında 2.3 milyard defisit yaranıb ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 32%, 2014-cü illin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 51% azdır.    

Hazırda ölkədə valyuta balansının tənzimlənməsində mühüm məqamlardan biri də 

investisiya istiqamətlərində müşahidə edilən dəyişiklikdir. Xüsusi ilə də neft gəlirlərinin azaldığı 

hazırki şərtlər daxilində investisiyanın idxalı və ixracı milli valyutanın məzənnəsi üzərində mühüm 

təsirlərə malik olur.  

Diaqram 4: Birbaşa investisiyanın hərəkəti, milyon ABŞ dolları 

 

Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, 17.01.2017 
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Tədiyə balansı üçün təzyiq formalaşdıran istiqamətlərdən biri də son illər Azərbaycandan 

xarici ölkələrə yönəldilmiş investisiyanın artmasıdır. Beləki, 2014-cü ildə ölkədən xaricə 2.2 

milyard ABŞ dolları birbaşa investisiya getdiyi halda 2015-ci ildə bu göstərici 50% artaraq 3.3 

milyarda çatıb. 2016-cı ilin 9 ayı ərzində isə müvafiq göstərici 2.1 milyard ABŞ dolları olub.  

Həmin dövr ərzində ölkəyə birbaşa investisiya qoyuluşunda isə azalma baş verib. Beləki, 

2016-cı ilin 9 ayı ərzində ölkə iqtisadiyyatına 5.4 milyard ABŞ dolları həcmində birbaşa 

investisiya qoyulduğu halda 2015-ci ildə bu göstərici 5.7 milyard ABŞ dolları, 2014-cü ildə isə 

5.8 milyard ABŞ dolları olub.  

 

Valyuta bazarlarında təklif 
 

Mərkəzi Bank intervensiyanı dayandırdı 

 

Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-cı il ərzində də valyuta bazarlarının əsas 

təminatçısı Dövlət Neft Fondu və Mərkəzi Bank oldu. Beləliklə Mərkəzi Bankın il ərzində təşkil 

etdiyi valyuta hərraclarında dövlət sektoru valyuta təklif edən tərəf olaraq dominanatlığını qoruyub 

saxladı. İlin ilk 2 ayında Mərkəzi Bank valyuta hərraclarında aktiv intervensiya əməliyyatları etsə 

də sonradan iştirakçılığı minimum həddə qədər azaltdı [bax: diaqram 5]. Intervensiyan 

dayandırılımasının əsas səbəbi isə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyyatlarının minimum səviyyəyə - 

dörd milyard dollara qədər azalması idi15. Yaranmış vəziyyət valyuta bazarlarında psixoloji 

təsirləri aktivləşdirən məqamlardan hesab edilir. Neft Fondu isə il ərzində konvertasiyanı davam 

etdirdi.  

Neft Fondunun manatla aktivləri 

 

2016-cı il ərzində Neft Fondu hər ay orta hesabla 407 milyon ABŞ Dolları, cəmi isə 4.88 

milyard ABŞ dolları konvertasiya 

həyata keçirib ki, bu vəsaitlər ölkə 

iqtisadiyyatının əsas valyuta 

qaynağı olub. Qeyd edək ki,  

müvafiq göstərici 2015-ci illə 

müqayisədə 37.5 faiz azdır16. Neft 

                                                           
15 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  bölüm: “Rəsmi valyuta ehtiyatları”, baxış tarixi: 18.01.2017 
http://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd  
16 Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2017-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri 
haqqında BƏYANATI”, baxış tarixi 12.01.2017 

QEYD:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə 

ölkənin neft gəlirlərinin səmərəli idarə edilməsi, gəlirlərin 25%-dən 

az olmayan hissəsinin yığılaraq gələcək nəsillərə saxlanılması, 

həmin vəsaitlərin prioritet sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi 

baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata 

keçirilməsinə yönəldilməsi təşkili məqsədi ilə yaradılıb.   

http://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd
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Fondu tərəfindən edilən konvertasiyanın maksimum həddi isə 2013-cü ildə (hesabat ili ilə 

müqayisədə 3 dəfə artıq) müşahidə edilib.  

 Konvertasiya Neft Fondunun manatla öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və valyuta 

bazarlarında tarazlığın qorunması məqsədi ilə həyata keçirilib. 

Daiqram 5: Valyuta təklifinin dinamikası, milyon ABŞ dolları 

 

Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, ARDNF-nun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb 

Neft Fondu tərəfindən valyuta satışının maksimum həddi 2016-cı ilin sentyabr ayında 

(631.1 milyon ABŞ dolları), minimum həddi isə fevral ayında (177.5 milyon ABŞ dolları) müşahidə 

edilib. Ümumilikdə isə il ərzində həyata keçirilən valyuta hərraclarında Neft Fondu və Mərkəzi 

Bank tərəfindən birlikdə valyuta satışının aylıq maksimum səviyyəsi yanvar ayında (911.8 milyon 

ABŞ dolları), minimum səviyyəsi isə dekabr ayında (246 milyon ABŞ dolları) müşahidə edilib.  

2016-cı ildə Neft Fondunun Dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyi 7.615 milyard manat17 

olduğu halda doqquz ay ərzində (yanvar-sentyabr) cəmi transfert 3.26 milyard manat18 olub ki, bu 

da illik öhdəliyin tam yerinə yetirilməyəcəyini deməyə əsas verir. Neft Fondundan İqtisadi və 

Sosial İnkişaf Mərkəzinin müvafiq sorğusu “Fond  tərəfindən öz öhdəliklərini vaxtında yerinə 

yetirmək üçün Fondun kifayət qədər manat ehtiyatına sahib olması şərtdir. 

                                                           
http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf  
17 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, ““Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, baxış 
tarixi: 19.01.2017 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/qanun%20budca.pdf  
18 ARDNŞ, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə gəlir və 
xərclərinə dair məlumat”, 12.10.2016 
http://www.oilfund.az/az_AZ/news/1210/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2016-ci-ilin-
yanvar-sentyabr-aylari-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp#sthash.UHpNwau6.dpuf  
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http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/qanun%20budca.pdf
http://www.oilfund.az/az_AZ/news/1210/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2016-ci-ilin-yanvar-sentyabr-aylari-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp#sthash.UHpNwau6.dpuf
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Dövlət büdcəsinə transfertlərə gəldikdə isə bu vəsaitlər Maliyyə Nazirliyinin müraciəti 

əsasında ödənilir. ARDNF-ə müraciət edildiyi təqdirdə Fond tərəfindən öhdəliklər tam icra 

ediləcəkdir”  kimi cavablandırılıb. Başqa sözlə Maliyyə Nazirliyinin Neft Fondundan dövlət 

büdcəsinə transfert tələbi olmadığı üçün bu xərc istiqaməti tam icra edilməyib. Beləliklə də 2016-

cı maliyyə ilinin sonuna Neft Fondu manat vəsaitlərini illik 4.99%-lə Mərkəzi Bankda olan manat 

hesabında yerləşdirib19.  

Valyuta hərraclarında iştirakla yanaşı 2016-cı ildə Neft Fondu ilk dəfə olaraq yerli bank-

Azərbaycan Beynəlxalq Bankında 1 milyard ABŞ dolları dəyərində illik 4%-lə 12 aylıq depozit 

yerləşdirdi20. Depozitin yerləşdirilməsində əsas məqsəd valyuta bazarlarında volatilliyi zəiflətmək 

və biznesin valyuta tələbatının müəyyən qismini ödəmək idi.  

 

Nağd valyuta sıtışında azalma 

 

2016-cı il ərzində nağd formada valyuta satışının həcmi kəskin azalıb. [bax; diaqram 6]. 

Azalmanın əsas səbəbi kimi Mərkəzi Bank və Neft Fondunun valyuta bazarlarında məhud 

iştirakçılığı olsa da istehlak aktivliyinin zəifləməsi, milli valyutaya inamın aşağı səviyyədə olması 

və növbəti dövrlər üçün iqtisadi dinamikanın proqnozlaşdırıla bilməməsi də prosesdə əhəmiyyətli 

amillərdən hesab edilir.  

 

Diaqram 6: Nağd xarici valyuta ilə mübadilə əməliyyatlarında ABŞ dollarının satış 

dinamikası, milyon 

 

                                                           
19 Fins.az, “Neft Fondu ötən il hərraca nə qədər dollar çıxarıb? – CƏDVƏL”, baxış tarixi: 19.01.2017 
http://fins.az/bank/913706/neft-fondu-oten-il-herraca-ne-qeder-dollar-chixarib-cadval.html  
20 Trend New Agency, “Şahmar Mövsümov: ARDNF aktivlərinin indiki bölüşdürülməsi neft ehtiyatlarının uzun 
müddətli qorunmasına kömək edir”, 27.12.2016 
http://az.trend.az/business/2702974.html  
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Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2017 

Göründüyü kimi, valyuta bazarlarında nağd formada ABŞ dollarının satışı yanvar ayı ilə 

müqayisədə noyabrda 56.3% və yaxud 221.3 milyon azalaraq 171.6 milyon dollar olub.  

Ümumilikdə isə 2016-cı ilin 11 ayı ərzində ABŞ dolları ilə nağd mübadilə əməliyyatlarının həcmi 

2.9 milyard olub ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 64%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 73.4% azdır.  Bu hal hazırda valyuta bazarı iştirakçılarının narahatlığına səbəb 

olmaqla “manat” ın məzənnəsi üzərində təzyiqi artırmaqda davam edir.   

 

Kommersiya banklarının xarici borc öhdəlikləri sürətlə artır 

 

İl ərzində nağd valyuta satışında azalmanın səbəblərindən biri də kommersiya banklarının 

xarici borc öhdəliklərinin sürətlə artması hesab edilir. Beləki, kommersiya banklarının xalis xarici 

öhdəliklərində may ayından etibarən artım müşahidə edilir [bax: daiqram 7]. May-noyabr ayları 

ərzində kommersiya banklarının xarici aktivlərində 5.1 milyard manat həcmində azalma olduğu 

halda öhdəliklərində 0.3 milyard manat artım baş verib. Nəticədə 2016-cı ilin aprel ayında yerli 

bankların aktivlərinin öhdəliklərini 2 milyard manat üstələdiyi halda 7 ay sonra - noyabr ayında 

öhdəliklərin həcmi aktivlərdən 3.7 milyard manat artıq olub.   

Diaqram 7: Kommersiya banklarının xalis xarici öhdəlikləri, milyon manatla 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, 2017  

Göründüyü kimi kommersiya banklarının xarici borc yükü ötən 7 ayda ardıcıl olaraq artıb 

ki, bu da öhdəliklər üçün xidmət xərclərini artırır və nəticədə bankların valyuta tələbatını daha da 

dərinləşdiri.  

 

Neft ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycan manatının performansı  
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Neft qiymətlərinin ucuzlaşması Azərbaycanda olduğu kimi digər neft ölkələrində də 

makroiqtisadi tarazlığın pozulmasına və nəticədə mühüm iqtisadi indikatorlar üzrə sürətli 

geriləmənin müşahidə edilməsinə səbəb olub. Neftin dəyərsizləşməsi ilk növbədə bu ölkələrin 

valyuta daxilolmalarının azalmasına və milli valyutalar üzərində təzyiqin artmasına səbəb olub. 

Şəkil 4: Bəzi neft ölkələri üzrə milli valyutanın performansı 

 

Mənbə: Bloomberg Agentliyi, 2017 

Dünyanın ən iri neft hasil edən ölkəsi kimi baş verənlər – neft qiymətini itirməsi - Səudiyyə 

Ərəbistanının gəlirlərində kəskin azalmaya səbəb oldu. Buna baxmayaraq bu ölkə ötən dövr 

ərzində valyutanın devalvasiyasını həyata keçirməyib və xalq baş verənlərdən təsirlənmir. Qeyd 

edək ki, bu ölkənin valyuta ehtiyyatları valyuta bazarlarında uzunmüddətli intervensiya imkanı 

yaradır. 

Digər neft ölkələrindən fərqli olaraq Rusiya rublu müvafiq dövrdə iki mühüm istiqamətdən 

təzyiqlə üzləşdi. Beləki, 2014-cü ilin əvvəlində Krımın ilhaqı Rusiya iqtisadiyyatına beynəlxalq 

sanksiyaların tətbiqinə və xarici investisiyanın geri axınına səbəb oldu. Həmin ilin ikinci 

yarısından neft qiymətlərinin ucuzlaşması isə ölkənin valyuta gəlirlərinin kəskin azalmasına və 

rublun sürətlə devalvasiyasına, nəticədə Rusiya Mərkəzi Bankının üzən məzənnə rejiminə keçid 

qərarı verməsinə səbəb oldu.  

Şəkil 4: Rusiya rublu 

USD/SAR USD/RUB

USD/KZT USD/AZN
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Mənbə: Rusiya Mərkəzi Bankı, 2017 

Göründüyü kimi, rubl 2014, 2015-ci illərdə ardıcıl olaraq dəyərini 41.9% və 22.8% itirib. 

Lakin, 2016-cı il ərzində yenidən dəyər qazanmağa başlayıb. Beləki, 2016-cı ilin yanvar ayında 

dünya bazarlarında neftin rekord səviyyədə (1barel=26.3 USD) ucuzlaşması ilə, 1 USD = 83.6 

RUB21 olmaqla tarixi maksimumu test etməsinə baxmayaraq il ərzində 16% mökəmlənib (1 USD 

= 60.65 RUB). Qeyd edək ki, hazırda rublun dəyəri üzən valyuta bazarlarında tələb-təklif də daxil 

olmaqla real bazar şərtləri əsasında formaşır. Umumilikdə isə rubl 2014-cü illə müqayisədə 45% 

dəyərsizləşib.  

Regionun Azərbaycanla bənzər iqtisadiyyatlarından olan Qazağıstan tengesi neft 

qiymətlərinin azalmasına manatla müqayisədə daha erkən reaksiya verdi. 2015-ci ilin avqust 

ayında Qazağıstanda uzən məzənnə rejimi tətbiq edilməyə başladı. Üzən məzənnə rejiminə keçid 

qərarının psixoloji təsirləri və neft qiymətində ucuzlaşmanın davam etməsi 2016-cı ilin yanvar 

ayında 1USD=384.81KZT səviyyəsini test etməsi ilə nəticələndi. Daha sonra isə Qazağıstan 

Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçirilən monetar siyasət və neft qiymətlərində bahalaşma, xarici 

investisiya üçün daha liberal mühitin təmin edilməsi kimi şərtlər fonunda tenge yenidən dəyər 

qazanmağa başlayıb. Beləki, tarixi maksimumdan – yanvar ayından sonra tenge 2016-cı il ərzində 

13%, 2015-ci ilin sonuna olan göstərici ilə müqayisədə isə 2% dəyər qazandı. Beləliklə də müvafiq 

dövr ərzində tenge 43.4% dəyər itirib.  

Neft ölkəsi olduğu üçün qiymətlərin kəskin ucuzlaşması Norveç kronunun dəyərinə də 

mənfi təsir edib. Beləki, 2014-cü ilin may ayı ilə müqayisədə 2016-cı ilin yanvar ayında kron 

dəyərini 33.4% itirib. Lakin, 2016-cı ilin ikinci rübündən etibarən neftin qiymətində muşahidə 

edilən müsbət dinamika kronun məzənnəsinin 5.3% möhkəmlənməsinə səbəb olub. Nəticədə kron 

müvafiq dövrdə ümumilikdə 29.7% dəyər itirib. 

                                                           
21  The Central Bank of the Russian Federation,  “ForeignCurrencyMarket”, baxış tarixi: 21.01.2017 
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2
=21.01.2017&rt=1&mode=1  

https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2=21.01.2017&rt=1&mode=1
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2=21.01.2017&rt=1&mode=1
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İxracın 93%-i neft, neft məhsulları və qaz satışından ibarət olan Azərbaycanda isə neft 

qiymətləri ucuzlaşmağa başladıqdan 5 ay sonra 2015-ci ilin fevral ayında birinci 25.7%, həmin 

ilin dekabr ayında isə ikinci 32.2% olmaqla ümumilikdə 49.6% devalvasiya edildi. Nəticədə 2015-

ci il ərzində “manat” dünyada ən zəif performansı ilə diqqəti çəkdi22. Qeyd edək ki, manat 2016-

cı ildə ərzində də dəyərini qoruya bilmədi. 2015-ci ilin sonu ilə müqayisədə 2016-cı ilin sonunda 

manat yenidən 12.2% dəyərini itirməklə ümumi itkilərini 57%-ə yüksəltdi.  

Göründüyü kimi ötən dövr ərzində yuxarıda statistik təhlili aparılan 4 ölkənin valyutası ilə 

müqayisədə manat daha dayanıqsız olub. 

Şəkil  5: Valyuta məzənnələrinin müqayisəli dinamikası  

 

Mənbə: Bloomberg Agentliyi, Rusiya Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankının  məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb, 2017 

Şəkildən də göründüyü kimi, neft qiymətlərində müşahidə edilən müsbət dinamika Rusiya, 

Norveç və Qazağıstan kimi ölkələrin valyuta bazarlarında daha optimist qiymətləndirmələrə səbəb 

olub. Nəticədə ötən il ərzində Norveç kronu 5.3%, Rusiya rublu 16%, Qazağıstan tengesi isə 2% 

möhkəmlənib. Azərbaycan manatı isə əksinə dəyərini itirməkdə davam edir və məzənnənin 

maksimum həddi məhz ilin son günündə müşahidə edilib (1USD = 1.7707 manat). Bundan başqa 

sadalanan valyutalar arasında ən çox dəyərsizləşən valyuta da Azərbaycan manatı olub.  

 

2017-ci il, “manat”ın məzənnəsi 
 

2017-ci ildə monetar siyasət tam üzən məzənnə rejimi üzərində qurulacaq fikirlərinin ötən 

ilin dekabr ayında təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 

Strateji Yol Xəritəsi”də yer alması23 ölkə ictimaiyyətində və o cümlədən valyuta bazarı 

                                                           
22 Bloomberg.com, “Azerbaijan's Shift to Free Float Sends Manat to 20-Year Low”by Zulfugar Agayev, 21.12.2015 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-letting-
manat-tumble  
23 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi-prezident.az, “Azərbaycan Respublikasının milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, baxış tarixi: 21.01.2017 
http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-letting-manat-tumble
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-letting-manat-tumble
http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf
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iştirakçılarında haqlı narahatlığa səbəb oldu. Beləki, “manat”ın real məzənnəsini tapmadığı, faktiki 

olaraq valyuta bazarlarında tələb və təklif arasında birincinin hesabına ciddi üstünlüyün olduğu 

nəzərə alındıqda tam üzən məzənnə rejiminin milli valyuta üçün nələri vəd etdiyini 

proqnozlaşdırmaq kifayət qədər çətin idi. Qeyd edək ki, paralel olaraq hökumət tərəfindən illeqal 

valyuta dövriyyəsi ilə (qara bazar) mübarizəyə start verilmişdi və bu da valyuta əlçatanlığını daha 

da zəiflətməklə bazar iştirakçılarında xüsusi ilə də biznes subyetlərində ciddi narahatlığa səbəb 

oldu. Bütün bunlarla yanaşı ötən ilin dekabr ayında valyuta təklifi minimum səviyyəyə azaldı [246 

milyon ABŞ dolları, Neft Fondu]. İlin son iş günündə Mərkəzi Bank tərəfindən yayılan 2017-ci il 

üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatı tam üzən məzənnə 

rejiminə keçid qərarını bir daha təsdiqləməklə 2017-ci ilin “manat” üçün çətin olacağı qənaətini 

gücləndirdi.  

Mərkəzi Bankın məhdud valyuta ehtiyatları, 2017-ci ilin dövlət büdcəsində Neft 

Fondundan transfertin həcminin azaldılması, FES tərəfindən növbəti illər üçün bahalı pul siyasəti 

vədi fonunda valyuta bazarlarında “manat” sadəcə OPEC və qeyri - OPEC ölkələri arasında neft 

hasilatının tənzimlənməsi haqqında Vyana sazişindən dəstək ala bilirdi. Neftin bir barelinin 

qiymətinin 55 ABŞ dollarından baha satılması hətta bir qrup bazar iştirakçısının satış mövqeyinə 

keçməsinə səbəb oldu. Bütün bunlara baxmayaraq valyuta bazarlarında narahatlıq davam edir və 

Mərkəzi Bank tərəfindən təşkil edilən valyuta hərraclarında məzənnə gün bə gün azalırdı. Təsadüfi 

deyil ki, manat üçün ən aşağı məzənnə 2016-cı ilin son gününə təsadüf etdi [1 USD = 1.7707 

manat ]. Ümumilikdə isə dekabr ayının son günlərində valyutaya çıxış imkanı minimum həddə 

düşdü və nəticədə qara bazarda məzənə 1 ABŞ dolları = 1.95 manat səviyyəsinə yüksəldi. Qeyd 

edək ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertləri 2016-cı ilin sonuna “manat”ın 

məzənnəsini 1 ABŞ dolları = 1.93 manat səviyyəsində proqnozlaşdırırdı24. Beləliklə Azərbaycan 

manatı 2017-ci ilə yuxarıda sadalanan faktorların təsiri altında daxil oldu.  

2017-ci ilin ilk günlərində də mövcud qeyri-müəyyənlik davam edirdi. Faktiki olaraq ölkə 

vətəndaşları minimum ehtiyaclarını (səfər, təhsil, səhiyyə və s.) qarşılamaq üçün valyuta əldə edə 

bilmir, banklar yalnız alış mübadiləsi edir, valyuta satışına isə birmənalı şəkildə məhdudiyyət 

tətbiq edilirdi. 

 

Hökumət hərəkətə keçdi 
 

                                                           
24 MeydanTV, “İlin sonunda manatı nə gözləyir?”,  Həsənov Rəşad, 23.11.2016 
https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-
g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm  

https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm
https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm
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Yanvar ayının ilk günlərindən etibarən hökumət məzənnə planının tətbiqinə start verdi. 

Valyuta bazarları üçün ilin ilk mühüm informasiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 

yanvar 2017-ci il tarixli  “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi 

haqqında” Fərmanı25 oldu. Beləki, bu fərmanla ilk dəfə olaraq Neft Fondundan Mərkəzi Banka 7.5 

milyard manata qədər [4.2 milyard ABŞ dolları] transfertin edilməsi nəzərdə tutuldu. Valyuta 

bazarı iştirakçıları bu informasiyanı mövcud şərtlərin dəyişməsi və yaxud “il ərzində valyuta təklifi 

artacaq” kimi qiymətləndirdi. Bundan bir gün sonra yanvar ayının 11-də Mərkəzi Bankda təşkil 

edilən təcili toplantıda bankirlərə tam üzən məzənə rejiminə startın verilməsi xəbəri verildi26.  

Yanvar ayının 12-dən etibarən valyuta hərracları yeni qaydada keçirilməyə başladı və 

mübadilə zamanı -/+4 faizlik marja tələbi ləğv edildi. Qeyd edək ki, tam üzən məzənnə rejiminə 

keçid prosesi zamanı komunikasiya imkanlarından məharətlə istifadə edildi. Tam üzən məzənnə 

rejiminə keçid xəbəri valyuta bazarlarında əvvəlcədən gözlənildiyinin əksinə olaraq kifayət qədər 

aşağı volatilliyə səbəb oldu.  

Şəkil 6: Tam üzən məzənnə rejimində “manat”ın performansı 

 

Qeyd edək ki, “manat” ilk gün 0.7% olmaqla 12-19 yanvar tarixlərində[tam üzən məzənnə 

rejimininin tətbiqi dövrü] cəmi 3.1% dəyər itirib. Lakin, yeni şərtlər daxilində təşkil edilən 

hərraclarda məzənnənin dinamikası əvvəlki dövrlə müqayisədə daha ciddi faizlərlə ifadə edilir. 

                                                           
25 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi-prezident.az,   “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”, 10.01.2017 
http://www.president.az/articles/22421  
26 APA informasiya agentliyi, “4%-lik marja ləğv olunur”, 11.01.2017 
http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-teklif-
esasinda-mueyyenlesdirecek.html  

http://www.president.az/articles/22421
http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-teklif-esasinda-mueyyenlesdirecek.html
http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-teklif-esasinda-mueyyenlesdirecek.html
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Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini Aftandil Babayev hesab edir ki, valyuta bazarları 

yeni şəraitə-tam üzən məzənnə rejiminə adaptasiya gözlənildiyindən daha sakit  gedir27.  

Hesab edirik ki, tam üzən məzənnə rejiminə keçidin aşağı volatil ilə müşahidə edilməsinin 

əsas səbəbi məhz Neft Fondundan Mərkəzi Banka təxminən 4.2 milyard ABŞ dolları [7.5 milyard 

manat] dəyərində transfertin proqnozlaşdırılmasıdır. Bazar iştirakçıları hesab edir ki, hökumətin 

bu addımı valyuta bazarlarında təklifi artmaqla manatın möhkəmləndirilməsinə hesablanıb.  

“Manat”ın dəyərsizləşməsi davam edəcək 

  
Hökumətin tam üzən məzənnə rejiminə keçid cəhdinə baxmayaraq, bunun qeyd şərtsiz baş 

tutması hələlik mümkün görünmür. Çünki, valyuta təklifinin əsas mənbəyi yenə də dövlətdir 

(Mərkəzi Bank, Neft Fondu) və valyuta bazarlarının institusional infrastrukturu formalaşmayıb. 

Bu isə adminstrativ təsirlərin davam edəcəyini deməyə əsas verir.   

Ümumilikdə isə hesab edirik ki, hazırda müşahidə edilən proses ilk psixoloji həddin (1ABŞ 

dolları = 2 manat) qırılmasına kifayət etməyəcək. Beləki, Mərkəzi Banka transfert haqqında 

informasiya 2017-ci ilin birinci yarısında valyuta bazarlarında gərginliyin azalmasına və 

əvvəlcədən proqnozlaşdırılan sərt dalğalanmaların təsirlərinin zəifləməsinə səbəb olacaq. Lakin, 

hökumət strateji valyuta ehtiyyatlarını qorumaq məqsədi ilə qeyd edələn məbləğdə transfertin 

edilməsində tərəddüd edə bilər ki, nəticədə milli valyutaya təzyiqlər yenidən arta, bazar 

iştirakçıları “alış” mövqeyinə keçə və manat əvvəlcədən də proqnozlaşdırıldığı kimi bir sıra xarici 

(neftin qiyməti, FES-in uçot dərəcəsi qərarı, BREXİT üçün müzakirələrin başlaması, ABŞ 

prezidentinin davranışları və s.)  və daxili (Mərkəzi Bankın intervensiya siyasəti, xaici invesiyanın 

cəlbi, xaricə investisiyanın axını, istehlak gücündə müşahidə edilən dinamika və s.) faktorların da 

təsiri altında 1 ABŞ dolları = 2.2 -2.5 manat  səviyyəsinədək dəyərsizləşə bilər.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 APA İnformasiya Agentliyi, “AMB: Üzən məzənnə rejiminə adaptasiya gözlədiyimizdən daha sakit gedir”, 
19.01.2017 
http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-sakit-gedir-
ekskluziv.html  

http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-sakit-gedir-ekskluziv.html
http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-sakit-gedir-ekskluziv.html


 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstinadlar 
 

1. Azərbayca Respublikası Mərkəzi Bankı 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 
5. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2015-ci il üçün pul və 

maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 09.01.2017  

http://www.cbar.az/assets/3665/BEYANAT-2015-SON.pdf 
6. NASDAQ, Latest Price & Chart for Crude Oil Brent, baxış tarixi: 13.01.2017 

 http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y  

 

7. Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2017-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri 

haqqında BƏYANATI”, baxış tarixi 12.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf  

 

8. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci ilin dövlət və icmal 

büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, baxış: 15.01.2017 

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-16-11-2016.pdf 
9. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2016-cı il üçün pul və 

maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 16.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf  

 

10. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2016-cı il üçün pul və 

maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə BƏYANATI”, baxış tarixi: 16.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf  

http://www.cbar.az/assets/3665/BEYANAT-2015-SON.pdf
http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y
http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-16-11-2016.pdf
http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf
http://www.cbar.az/assets/4005/B%C6%8FYANAT-2016-after._30.12.pdf


 27 

11. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Yekun Statistik Bulleten-2016-noyabr”, baxış tarixi: 17.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf   

12. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Faiz dəhlizinin parametrləri haqda”, 15.02.2015 

http://www.cbar.az/releases/2016/02/15/on-parameters-of-interest-rate-corridor/ 
13. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Uçot faiz dərəcəsi”, baxış tarixi: 17.01.2017 

http://www.cbar.az/infoblocks/corridor_percent  

 

14. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, “Mərkəzi Bank tərəfindən vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə depozit 

hərracının keçirilməsi barədə”, 13.07.2016 

http://www.cbar.az/releases/2016/06/13/on-cba-deposit-auction-to-raise-funds/ 
15. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının BƏYANATI, 

21.12.2015 

http://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/ 

 

16. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının 

aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə, 06.01.2016 

http://www.cbar.az/assets/2035/mubadil%C9%991.pdf 

 

17. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Statistik bülleten 11/2016”, baxış tarixi: 17.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf  

 

18. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  “Statistik bülleten 01/2016”, baxış tarixi: 17.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4056/BULLETEN-01-2016_AZERI_OK_.pdf 
19. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı,  bölüm: “Rəsmi valyuta ehtiyatları”, baxış tarixi: 18.01.2017 

http://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd 
20. Mərkəzi Bank, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2017-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri 

haqqında BƏYANATI”, baxış tarixi 12.01.2017 

http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf 
21. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, ““Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, 

baxış tarixi: 19.01.2017 

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/qanun%20budca.pdf  

 

22. ARDNŞ, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə gəlir və 

xərclərinə dair məlumat”, 12.10.2016 

http://www.oilfund.az/az_AZ/news/1210/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2016-ci-ilin-

yanvar-sentyabr-aylari-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp#sthash.UHpNwau6.dpuf  

 

23. Fins.az, “Neft Fondu ötən il hərraca nə qədər dollar çıxarıb? – CƏDVƏL”, baxış tarixi: 19.01.2017 

http://fins.az/bank/913706/neft-fondu-oten-il-herraca-ne-qeder-dollar-chixarib-cadval.html  

 

24. Trend New Agency, “Şahmar Mövsümov: ARDNF aktivlərinin indiki bölüşdürülməsi neft ehtiyatlarının uzun 

müddətli qorunmasına kömək edir”, 27.12.2016 

http://az.trend.az/business/2702974.html 
25. The Central Bank of the Russian Federation,  “ForeignCurrencyMarket”, baxış tarixi: 21.01.2017 

https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&

date_req2=21.01.2017&rt=1&mode=1 
26. Bloomberg.com, “Azerbaijan's Shift to Free Float Sends Manat to 20-Year Low”by Zulfugar Agayev, 

21.12.2015 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-

letting-manat-tumble 
27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi-prezident.az, “Azərbaycan Respublikasının milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, baxış tarixi: 21.01.2017 

http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf 
28. MeydanTV, “İlin sonunda manatı nə gözləyir?”,  Həsənov Rəşad, 23.11.2016 

https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-

g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm  

 

29. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi-prezident.az,   “Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”, 10.01.2017 

http://www.president.az/articles/22421  

 

http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf
http://www.cbar.az/releases/2016/02/15/on-parameters-of-interest-rate-corridor/
http://www.cbar.az/infoblocks/corridor_percent
http://www.cbar.az/releases/2016/06/13/on-cba-deposit-auction-to-raise-funds/
http://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/
http://www.cbar.az/assets/2035/mubadil%C9%991.pdf
http://www.cbar.az/assets/4257/YEKUN_STATISTIK_BULLETEN_2016_NOYABR_SonVersiya.pdf
http://www.cbar.az/assets/4056/BULLETEN-01-2016_AZERI_OK_.pdf
http://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd
http://www.cbar.az/assets/4254/2017-BEYANAT_-_SON.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/qanun%20budca.pdf
http://www.oilfund.az/az_AZ/news/1210/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2016-ci-ilin-yanvar-sentyabr-aylari-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp#sthash.UHpNwau6.dpuf
http://www.oilfund.az/az_AZ/news/1210/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2016-ci-ilin-yanvar-sentyabr-aylari-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp#sthash.UHpNwau6.dpuf
http://fins.az/bank/913706/neft-fondu-oten-il-herraca-ne-qeder-dollar-chixarib-cadval.html
http://az.trend.az/business/2702974.html
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2=21.01.2017&rt=1&mode=1
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2014&date_req2=21.01.2017&rt=1&mode=1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-letting-manat-tumble
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-21/azerbaijan-moves-to-floating-exchange-rate-letting-manat-tumble
http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf
https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm
https://www.meydan.tv/amp/az/site/politics/19229/%C4%B0lin-sonunda-manat%C4%B1-n%C9%99-g%C3%B6zl%C9%99yir?.htm
http://www.president.az/articles/22421


 28 

30. APA informasiya agentliyi, “4%-lik marja ləğv olunur”, 11.01.2017 

http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-

teklif-esasinda-mueyyenlesdirecek.html 
31. APA İnformasiya Agentliyi, “AMB: Üzən məzənnə rejiminə adaptasiya gözlədiyimizdən daha sakit gedir”, 

19.01.2017 

http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-

sakit-gedir-ekskluziv.html 

 

 

http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-teklif-esasinda-mueyyenlesdirecek.html
http://www.apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/banklar-valyuta-mubadilesi-mezennesini-teleb-teklif-esasinda-mueyyenlesdirecek.html
http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-sakit-gedir-ekskluziv.html
http://www.apa.az/maliyye_xeberleri/amb-uzen-mezenne-rejimine-adaptasiya-gozlediyimizden-daha-sakit-gedir-ekskluziv.html

