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Qısa ümumiləşdirmə 

Milli valyutanın [manat] məzənnəsi 2018-ci ildə də Azərbaycanda sosial-iqtisadi dinamikanın əsas 

faktoru olaraq qalacaq. İl ərzində valyuta bazarlarında “manat”ın məzənnəsinə pozitiv təsir edəcək 

faktorların [neftin qiyməti, tədiyə balansı, fiskal siyasət, monetar siyasət, siyasi mühit və s.] daha 

güclü olacağı gözlənilir. Proqnozun tərtib edilməsi zamanı ilin 11 ayı ərzində siyasi faktorların 

əhəmiyyəti fonunda cari məzənnə siyasətində dəyişiklik riskləri nəzərə alınıb. Təhlil nəticəsində 

2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində neftin qiymətində kəskin ucuzlaşma olmayacağı halda 

milli valyutanın məzənnəsinin sabit qalacağı ehtimalı yüksək, cüzi faizlərlə möhkəmlənmə 

ehtimalı aşağı orta, ucuzlaşacağı ehtimalını isə az səviyyəsində proqnozlaşdırılıb. Sonrakı dövr 

üçün məzənnənin formalaşmasında siyasi faktorların təsiri zəifləyəcək, neftin qiyməti mühüm 

indikator olmaqla Mərkəzi Bankın mövqeyi əsas rol oynayacaqdır.   
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Giriş 

2014-cü ildən sonra qlobal iqtisadi fluktasiyaların təsiri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 

milli valyutası “manat” sərt devalvasiya ilə üzləşib. Beləki, 2014-cü ilin sonu ilə müqayisədə yerli 

valyuta dəyərinin 53.9%-ni itirib. Nəticədə biznes subyektləri, ölkə vətəndaşları, dövlət 

müəssisələri və beynəlxalq maliyyə qurumları da daxil olmaqla bütün steykholderlər ciddi maliyyə 

itkiləri ilə üzləşib. Baxmayaraq ki, 2017-ci ilin fevral ayından başlayaraq “manat”ın rəsmi 

məzənnəsində ABŞ dollarına qarşı sabitlik müşahidə edilir cəmiyyətin bu istiqamətdə olan 

narahatlıqları tam aradan qalxmayıb. Narahatlıqları artıran faktorlardan biri isə ölkədə məzənnə 

siyasətinə cavabdeh qurumlarının reputasiyasının zəif olması və bu qurumlar (ARMB) tərəfindən 

orta və uzunmüddətli dövr üçün məzənnə proqnozunun verilməməsidir. Həmçinin, hazırda 

manatın məzənnəsinin real bazar konyukturu əsasında formalaşması haqqında da ciddi 

narahatlıqlar movcuddur. Beləki, 2017-ci ilin fevral-noyabr aylarında manatın məzənnəsinə təsir 

edəcək bəzi fundamental faktorlarda əhəmiyyətli dəyişiklərin baş verməsinə baxmaraq [neft 

qiymətlərinin 55 ABŞ dollarından 45 ABŞ dollarına qədər ucuzlaşması, daha sonra isə 67 ABŞ 

dollarına qədər bahalaşması, qlobal valyuta bazarlarında ABŞ dollarının mövqeyinin il ərzində 

12%-dən artıq zəifləməsi və s.] milli valyutanın baş verənlərə raaksiyasının adekvat olmaması 

şübhələri daha da artırır.  

Mövzunun akuallığını nəzərə alaraq bu tədqiqatda “manat”ın məzənnəsinin 2018-ci il ərzində 

hansı  şərtlərinin əhatəsində formalaşacağı haqqında təhlil aparılıb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

 

1.1.Qlobal konyukturun cari vəziyyəti 

Ölkənin fiskal gəlirləri və milli valyutanın məzənnəsi prizmasından yanaşdıqda qlobal iqtisadi 

konyuktur pozitiv olmuşdur. Beləki, il ərzində neftin qiymətində bahalaşma ötən illə müqaysədə 

orta hesabla 22.9% olmaqla [“Azəri light” markalı neftin 2016-cı ildə orta illik qiyməti 43.7 ABŞ 

doları/barrel olub.] ölkədə makro sabitiliyin qorunmasını dəstəkləyib. Fevral-iyun aylarında 

qiymətin azalması müşahidə edilsədə OPEC və OPEC-ə daxil olmayan ölkələrin hasilatın 

tənzimlənməsi qərarının müddətinin 2018-ci ilin mart ayına qədər artırması1, kommersiya 

əhəmiyyətli neft rezervlərində qlobal səviyyədə azalma [son 3 ildə ilk dəfə dünyada günlük neft 

istehlakının həcmi istehsalı 0.35 milyon barrel/gün üstələyib] 2, ABŞ dollarının zəifləməsi, kimi 

faktorlar neft qiymətlərinin yenidən artımı ilə nəticələnib. Hazırda “Azəri light” markalı neftin bir 

barreli əmtəə bazarlarında $66.5 təklif edilir3. 

Diaram:  2017-ci ildə “Azeri Light” markalı neftin qiymət dinamikası, aylar üzrə  

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Azərtac, 2017 

2017-ci il üçün qlobal iqtisadi inkişaf səviyyəsi 3.6% proqnozlaşdırılır ki, bu da 2016-cı illə 

müqayisədə 0.4 faiz bəndi artıqdır [2015 və 2016-cı illərdə müvafiq göstərici 3.2% olib]. Dünya 

iqtisadiyyatının böyüməsi daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələr, Hindistan və Çinin hesabına baş 

versə də ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Yaponiya, İtaliya kimi ölkələrin iqtisadiyyatlarında da ötən illə 

müqayisədə əhəmiyyətli artım müşahidə edilir.  

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) cari ildə MDB ölkələri üçün 2.1%-lik artım 

proqnozlaşdırır ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq göstəricindən 1.5 faiz bəndi artıqdır [2016-cı ildə 

MDB ölkələri üzrə ÜDM 0.4% artıb]4. Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşları hesab edilən 

                                                           
1 OPEC, “JMMC reports highest ever conformity level”, baxış tarixi: 22.12.2017 
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/4535.htm  
2U.S Energy Inromation Administration? Bax;. Tarixi: 22.12.2017  
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.cfm  
3 Azərtac.az,  “Oil prices drop on world markets”, 22.12.2017 
https://azertag.az/en/xeber/Oil_prices_drop_on_world_markets-1123226  
4 Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası, "Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi 
haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəy” səh: 6 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf  

55,14 56,63 52,86 53,83 51,55 46,53 49,34 53,05 57,05 57,91 63,72

1 barel/ABŞ dolları
Orta qiymət:    

$53.7

http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/4535.htm
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.cfm
https://azertag.az/en/xeber/Oil_prices_drop_on_world_markets-1123226
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf
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Rusiyada ÜDM-in 1.8%, Türkiyədə 5.1%, İranda 3.5% artacağı proqnozlaşdırılır5 ki, bu da 

regionda iqtisadi aktivliyin yüksəlməsi və məcmu tələbin genişlənməsini şərtləndirməklə 

Azərbayacan iqtisadiyyatı üçün əlverişli mühit formalaşdırır. 

 

1.2.Azərbaycan iqtisadiyyatı  2017: movcud vəziyyət 

2017-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün stabilləşmə ili olaraq xarakterizə edilə bilər. Beləki, 

2016-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında 3.1%-lik6 geriləmə baş verdiyi halda müvafiq göstərici cari ilin 

11 ayında “-0.2” faiz olub7. Azərbaycan hökumətinin son proqnozuna görə 2017-ci ildə ÜDM 

0.3% artacaq8. İqtisadiyyatın qeyri-neft bölməsində isə yanvar-noyabr ayları ərzində 2.4% artım 

baş verib9.  

2017-ci ilin birinci yarısı tədiyə balansının profisiti [1.4 milyard ABŞ dolları] ilə başa çatıb10. 

Tədiyə balansının müsbət profisiti neftin qlobal valyuta bazarlarında ötən illə müqayisədə orta 

hesabla 21.2% (Statista.com) baha satılması, qeyri-neft ixracının ötən illə müqayisədə 22% 

artımı11, idxalın real ifadədə 18% azalması fonunda baş verib12. Həmin dövr ərzində Azərbaycanın 

xarici ticarətində 4.71 milyard ABŞ dolları həcmində müsbət saldo yaranıb13.  

Tədiyə balansında yaranan müsbət saldo və həyata keçirilən fiskal konsolidasiya tədbirləri ölkənin 

strateji valyuta ehtiyyatlarında artıma səbəb olub. Nəticədə 2017-ci ilin sentyabr ayında 

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyyatlarının həcmi 41.2 milyard ABŞ dollarına yüksəlib ki, bu da 

ilin əvvəli ilə müqayisədə 11% artıqdır [bax: diaqram 1] 

 

 

 

 

 

                                                           
5 İnternational Monetary Fund, baxış tairixi: 22.12.2017 
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD  
6  Azstat, “Growth indices of gross domestic product, in percents”, baxış tarixi: 26.12.2017 
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/en/028en.xls  
7 Azstat, “Macro-economic indicators (January-November, 2017)”, 14.12.2017 
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en  
8 Modern.az, “2017-ci il Azərbaycanda kadr dəyişikliyilə yadda qaldı”, 26.12.2017  
http://modern.az/az/news/152648#gsc.tab=0  
9 Azstat, “Macro-economic indicators (January-November, 2017)”, 14.12.2017 
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en  
10 CBAR, “Statistik Bulletin 2017”, baxış tarixi: 26.12.2017 
https://en.cbar.az/assets/4412/STATISTIC_BULLETIN_2017_AUGUST.pdf  
11İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, “İxrac İcmalı 2017/dekabr”, baxış tarixi: 26.12.2017 
 http://iqtisadiislahat.org/store//media/documents/ixrac_icmali/dekabr/ExportReview_2017_9.pdf  
12 Azstat, “Foreign trade relations”, 19.12.2017 
 https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3707?lang=az  
13 Azərbaycan Respublikasınının Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan RespublikasıXarici Ticarətinin Gömrük 
Statistikası”, baxış tarixi: 26.12.2017 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/56/FILE_8F9400-7C98F3-266905-7D703B-C8CE7E-A5FE09.pdf  

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/en/028en.xls
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
http://modern.az/az/news/152648#gsc.tab=0
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1&lang=en
https://en.cbar.az/assets/4412/STATISTIC_BULLETIN_2017_AUGUST.pdf
http://iqtisadiislahat.org/store/media/documents/ixrac_icmali/dekabr/ExportReview_2017_9.pdf
https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3707?lang=az
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/56/FILE_8F9400-7C98F3-266905-7D703B-C8CE7E-A5FE09.pdf


Diaqram 1: Azərbaycan Respublikasının strateji valyuta ehtiyyatları 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondu, 2017 

Noyabr ayının sonuna olan məlumata görə Mərkəzi Bankın rezervləri il ərzində 32.2% artaraq 5.3 

milyard ABŞ dollarına çatıb14.  Neft Fondunun aktivləri isə ilin əvvəli ilə müqayisədə sentyabr 

ayınadək 8.7% artaraq 36.02 milyard ABŞ dollar olub. 

2017-ci ilin fevral ayından etibarən maliyyə bazarlarında milli valyutanın [“manat”, qısaldılımış 

formada AZN ] məzənnəsinin volatillik səviyyəsi azalmış, mart ayından etibarən isə faktiki olaraq 

sabit məzənnə müşahidə edilmişdir15. Qeyd edək ki, cari ilin mart-dekabr aylarını əhatə edən dövr 

ərzində “manat”ın məzənnəsi hətta xarici iqtisadi fluktasiyalara belə reaksiya verməmişdir. 

Məzənnə sabitliyinin formalaşmasında makroiqtisadi indikatorlarının dinamikası və tədiyə 

balansının profisiti əhəmiyyətli təsirə malik olsa da Mərkəzi Bank tərəfindən deyure tənzimlənən 

məzənnə rejiminin tətbiqi və qurumun digər maliyyə alətlərindən aktiv istifadə etməsi başlıca rol 

oynamışdır.  

Milli valyutanın məzənnəsində sabitləşmə ölkədə dedollarizasiya prosesini müəyyən qədər 

dəstəkləmişdir. Nəticədə milli valyutada depozit və əmanətlərin xüsusi çəkisi yanvar ayı ilə 

müqayisədə noyabr ayında 3.4 faiz bəndi artaraq 25.5%-ə yüksəlmişdir16.  

 

2. Makro iqtisadi proqnoz -2018 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış makroiqtisadi proqnoza 

görə 2018-ci ildə ÜDM-da 1.5% real artım gözlənilir. Qeyri-neft sektoru üzrə artım isə 2.9% 

                                                           
14 CBAR, “Official available currency”, baxış tarixi: 26.12.2017 
 https://en.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd  
15 CBAR, “AZN Rates”, 26.12.2017 
https://en.cbar.az/other/azn-
rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=1&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2017&to%5Bday%5D=
26&to%5Bmonth%5D=12&to%5Byear%5D=2017&rateID=usd  
16CBAR, Statistik Bulletin 2017/oktyabr, baxış tarixi: 26.12.2017 
 https://en.cbar.az/assets/4456/STATISTIK_BULLETIN_2017_OCTOBER.pdf  
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olmaqla ölkə üzrə ümumi böyümə tempini üstələyəcəkdir. Əhalinin gəlirləri üzrə real artım tempi 

isə 0.5% proqnozlaşdırılıb17. Hökumətin proqnozalrına görə 2018-ci ildə Azərbaycanda birrəqəmli 

səviyyədə ( 6.1 faiz) inflyasiya olacaq18.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq maliyyə institutları 2018-ci il üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının 

dinamikasını aşağıdakı kimi proqnozlaşdırır: 

 Dünya Bankı 2018-ci ildə ÜDM-də 0.6 faiz artım19,  

 Beynəlxalq Valyuta Fondu 1.3 faiz artım20,  

 Asiya İnkişaf Bankı isə 1 faiz artım21.    

2018-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 20%, xərcləri isə 17.3% artıq 

proqnozlaşdırılıb. Büdcə kəsirinin həcminin isə 920 milyon manat olacağı gözlənilir. Neft 

Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlərin həcmi isə 2017-ci illə müqayisədə 51.1% artırılaraq 

9.216 milyard manata çatdırılıb22. Ümumilikdə isə neft gəlirlərinin dövlət büdcəsində payı əvvəlki  

illə müqayisədə 39.7% və yaxud 3.2 milyard manat artıq proqnozlaşdırılır. 2018-ci ilin dövlət və 

icmal büdcələrində neftin bir barrelinin qiyməti 45 ABŞ dolları olaraq proqnozlaşdırıb ki, bu da 

hazırki bazar konyukturu baxımından ehtiyyatlı yanaşma hesab edilə bilər23.  

 

3. Milli valyutanın məzənnəsi – 2018 

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının məzənnəsinin aşağıdakı qlobal və 

daxili iqtisadi konyuktur fonunda müvəqqəti və fundamental faktorların təsiri ilə formalaşcağı 

proqnozlaşdırılır:  

3.1.Fundamental faktorlar 

 

I. Neftin qiyməti - qlobal enerji bazarlarının təhlili onu deməyə əsas verir ki, 2018-ci ildə 

neftin qiyməti Azərbaycan hökumətinin dövlət büdcəsində nəzərdə tutduğu səviyyədən [45 

ABŞ dolları/barrel] yüksək olacaq. Beləki, 2018-ci ildə neftin dünya bazar qiyməti OPEC 

və OPEC-ə daxil olmayan ölkələrin hasilatın tənzimlənməsi haqqında razılaşması fonunda, 

                                                           
17 Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, 
baxış tarixi: 26.12.2017 səh: 6 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  
18 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “Azərbacan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsinə Rəy”, 26.12.2017, səh: 18 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf  
19 World Bank, “Global Economic Prospects-June 2017”, baxış tarixi: 26.12.2017 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf  
20 İnternational Monetary Fund, “World Economic Outlook, October 2017 Seeking Sustainable Growth: Short-Term 
Recovery, Long-Term Challenges – October/2017”, baxış tarixi: 26.12.2017 
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/October/pdf/main-chapter/text.ashx?la=en  
21 Asian Development Bank, “Azerbaijan: Economy”, baxış tarixi: 26.12.2017  
https://www.adb.org/countries/azerbaijan/economy  
22 Azərtac, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ildövlət büdcəsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 
baxış tarixi: 26.12.2017 
https://azertag.az/store/files/news/Qanun_budce_2018.pdf  
23 Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, 
baxış tarixi: 26.12.2017 səh: 10 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf 

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2017/October/pdf/main-chapter/text.ashx?la=en
https://www.adb.org/countries/azerbaijan/economy
https://azertag.az/store/files/news/Qanun_budce_2018.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf


kommersiya əhəmiyyətli qlobal neft rezervlərinin azalması, iqtisadi aktivlikdən 

qaynaqlanan tələb səviyyəsinin artması  və beləliklə də tələb və təklif arasında fərqin 

minimuma enməsi kimi mühüm şərtlərin təsiri ilə formalaşacaq. Qeyd edilən faktorlar artıq 

bir sıra qlobal maliyyə institutlarının hesabatlarında öz əksini tapmışdır. Beləki, OPEC 

hesab edir ki, 2021-ci ilə qədər hər il orta hesabla neftin qiyməti  $5/b artacaq24.  İqtisadi 

Proqnozlar Agentliyi (The Economy Forecast Agency) isə 2018-ci il üçün neftin 

qiymətinin maksimum olaraq iyun ayında $87/b, ilin sonuna isə $75/b  olarağını 

proqnozlaşdırır25. Bundan başqa 2018-ci ildə neftin qiymətini  Dünya Bankı $60/b26, 

Beynəlxalq Valyuta Fondu isə $50.2/b olaraq proqnozlaşdırır27. Onu da qeyd edək ki, 

dekabr ayında ABŞ Enerji İnformasiya Adminstrasiyası [EİA] brent markalı neft üçün 

2018-ci il proqnozunu artıraraq $57/b edib28.   

Göründüyü kimi, 2018-ci il üçün neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlar pozitivdir. Bu isə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının ciddi kataklizmlərlə üzləşməsi ehtimalını azaltmaqla maliyyə sabitliyi vəd edir. 

II. Tədiyə balansı – nəzərə alsaq ki, neft və neft məhsullarının ixracı hələlik Azərbaycanın 

ixracında əhəmiyyətli paya malikdir [2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında karbohidrogen 

məhsullarının ixracda payı 90% olmuşdur29] növbəti dövrdə qiymətlərin artması neft 

gəlirlərini artırmaqla xarici ticarətin ixrac bölümü üçün nəzərdə tutulan 8%-lik azalmanı 

kompensasiya edə bilər. Beləki, 2018-ci ildə neftin 1 barrelinin qiymətinin orta hesabla 60 

ABŞ dollarından çox olması proqnozlaşdırılır ki, bu da öz növbəsində Azərbaycana əlavə 

2 -2.5 milyard ABŞ dolları əlavə neft gəlirinin daxil olmasına səbəb olacaq [günlük neft 

ixracının orta həcmi – 420 min barrel30].  Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti büdcə 

zərfində neftin qiymətini $45/b olaraq hesabladığı üçün hasilatın azalması səbəbində 

ixracın azalacağını proqnozalşdırır31. Bununla yanaşı 2018-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 

səviyyəsini yüksək olacağı və gəlirlərin aşağı templə artacağı gözlənilir ki, [Asiya İnkişaf 

Bankı-10 faiz32, Beynəlxalq Valyuta Fondu 8 faiz33], bu da öz növbəsində əhalinin 

                                                           
24 OPEC, World Oil Outlook 2016, baxış tarixi: 26.12.2017, səh: 60 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202016.pdf 
25 The Economy Forecast Agency, baxış tarixi: 26.12.2017 
https://longforecast.com/oil-price-today-forecast-2017-2018-2019-2020-2021-brent-wti  
26 Dünya Bankı, “World Bank Commodities Price Forecast”, baxış tarixi: 26.12.2017, səh: 1 
http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf 
27 İMF, “World Economic Outlook, October 2017”, baxış tarixi: 26.12.2017, səh: 256 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-
qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%
2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-
chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP  
28 U.S Energy İnformation Agency, “Short-Term Energy Outlook”, 26.12.2016 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.cfm  
29 Azstat, “Foreign trade relations”, 19.12.2017 
 https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3707  
30 SOCAR, “Crude oil export for October 2017”, 01.11.2017 
http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/2017/11/01  
31 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “Azərbacan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsinə Rəy”, 26.12.2017, səh: 19 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf 
32 Asian Development Bank, “Economic forecasts for South Asian countries”, baxış tarixi: 26.12.2017 
https://www.adb.org/countries/azerbaijan/economy#tabs-0-1  
33 İMF, “World Economic Outlook, October 2017”, baxış tarixi: 26.12.2017, səh: 66 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO%202016.pdf
https://longforecast.com/oil-price-today-forecast-2017-2018-2019-2020-2021-brent-wti
http://pubdocs.worldbank.org/en/662641493046964412/CMO-April-2017-Forecasts.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.cfm
https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3707
http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/2017/11/01
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf
https://www.adb.org/countries/azerbaijan/economy#tabs-0-1
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alıcılığını zəiflətməklə idxalın həcmində azalma prosesinin davam edəcəyini 

proqnozlaşdırmağa əsas verir. Hansı ki, hökumətin proqnozu 0.5%-lik artımdır34. Bununla 

belə 2018-ci ildə dövlət vəsaitləri (büdcə xərcləmələri) idxalın artması üçün mühüm risk 

mənbəyi ola bilər. Beləki, büdcə vəsaitləri hesabına mal və xəidmətlərin idxalına 

məhdudiyyət müəyyən edən  “İcra hakimiyyəti orqanlarının və dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətində satınalmaların səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 2018-ci ilin 

yanvar ayının əvvəlində etibarən qüvvədən düşəcəkdir35. Fərmanın qüvvədən düşməsi 

büdcə təşkilatlarının xaricdən mal və xidmətlər alışını artıra bilər ki, bu da idxalın həcmini 

artırmaqla ticarət saldosunun həcminə mənfi təsir edə bilər.  

Lakin, 2018-ci ildə hökumətin maliyyə axınlarına nəzarəti davam etdirəcəyi qənaətindəyik ki, bu 

da tədiyə balansında profisiti dəstəkləməklə milli valyutanın məzənnəsinə təzyiqləri aşağı 

salacaqdır.  

III. Strateji valyuta ehtiyyatları – Azərbaycan Respublikasının strateji valyuta ehtiyyatları 

iki mənbə hesabına formalaşır: 1) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 

rezervləri, 2) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aktivləri. 2017-ci il 

ərzində hər iki istiqamətdə artım müşahidə edilib. İlin əvvəli ilə müqayisədə dekabr ayının 

əvvəlinə Mərkəzi Bankın rezervləri 32.3%36, ilin əvvəli ilə müqayisədə oktyabr ayının 

əvvəlinə Neft Fondunun rezervləri isə 8.7% artıb.  

Strateji valyuta ehtiyyatlar maliyyə bazarlarında psixoloji təzyiqin azalması və qısamüddətli tələb 

artımının ödənilməsində istifadə edilməklə məzənnə tərəddüdlərini aradan qaldırmaq imkanını 

artırmaqla dövlətin manevr potensialının gücləndirir. 

IV. Xarici konyuktur – 2018-ci il üçün ABŞ dollarının məzənnəsi istiqamətində proqnozlar 

neqativdir. İqtisadi Proqnozlar Agentliyi [The Economy Forecast Agency] növbəti dövr 

üçün EUR/USD cütlüyü üçün konvertasiya səviyyəsini 2018-ci ilin sonuna 1.338 USD 

proqnozlaşdırır37 ki, bu da cari illə müqayisədə ABŞ dollarının 12.4% zəifləməsi deməkdir. 

Scotiabank isə 2018-ci ilin III və IV rübləri üçün 1 avro = 1.2 ABŞ dolları proqnozu ilə 

çıxış edib ki, bu da dolların avroya qarşı 1.7% ucuzlaşması deməkdir. Bundan başqa bank 

hesab edir ki, 2018-ci il ərzində ABŞ dolları Yapon yeninə qarşı 1.7%, Britaniya funtuna 

                                                           
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-
qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%
2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-
chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP  
34 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “Azərbacan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsinə Rəy”, 26.12.2017, səh: 19 
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf 
35 Prezident.az, “İcra hakimiyyəti orqanlarının və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətində 
satınalmaların səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı”, 15.09.2016 
http://www.president.az/articles/21083  
36 CBAR, Official available currency, 30.11.2017 
https://en.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd  
37 The Economy Forecast Agency, “Euro to Dollar (EUR USD) Forecast 2018, 2019, 2020 And 2021”, baxış tarixi: 
27.12.2017 
https://longforecast.com/euro-to-dollar-eur-usd-forecast-2017-2018-2019-2020  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx8pmn-qfYAhXmPZoKHXdwBfwQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FPublications%2FWEO%2FIssues%2F2017%2F09%2F19%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2017%2FOctober%2Fpdf%2Fmain-chapter%2Fc1.ashx&usg=AOvVaw0bBFmV1vq2YLPdD9uFngwP
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf
http://www.president.az/articles/21083
https://en.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd
https://longforecast.com/euro-to-dollar-eur-usd-forecast-2017-2018-2019-2020


qarşı 2.2% dəyərsizləşəcək38. Danske Bank isə 2017-ci ilin dekabr ayında məzənnə 

proqnozunu yeniləyərək 2018-ci ildə ABŞ dollarının avroya qarşı 5.7% ucuzlaşacağı 

qənaətinə gəlib39.  

Cədvəl 1. Maliyyə qurumlarının 2018-ci il üçün  EUR/USD proqnozu 

 I RÜB/2018 II RÜB/2018 III RÜB/2018 IV RÜB/2018 

Barclays 1.17 1.19 1.22 1.24 

Morgan Stanley 1.2 1.23 1.18 1.17 

Danske Bank 1.16 1.2 1.2 1.25 

The Economy 

Forecast Agency 

1.2 1.23 1.32 1.34 

Scotiabank 1.18 1.18 1.2 1.2 

 

“Morgan Stanley” hesab edir ki, ABŞ dolları 2018-ci ilin I və II rüblərində avroya, yapon 

yeninə, britaniya funtuna qarşı ucuzlaşsa da ilin III və IV rüblərində itkilərini bərpa 

edəcəkdir.  Buna baxmayaraq qurum yeni proqnozunda əvvəlki ilə müqayisədə ABŞ 

dollarının 2018-ci il məzənnə mövqeyini zəiflədib40. “Barclays”in proqnozuna görə 2018-

ci ildə ABŞ dolları avroya qarşı 4.8%, Yapon yeninə qarşı 7.4%, Britaniya funtuna qarşı 

10.3% dəyər itirəcək41. 

Göründüyü kimi əksər beynəlxalq maliyyə qurumları 2018-ci ildə ABŞ dollarının qlobal maliyyə 

bazarlarında mövqeyinin zəifləyəcəyi proqnozu ilə çıxış edib. Buna səbəb son aylarda ABŞ 

hökuməti tərəfindən dəstəklənən zəif dollar siyasəti, valyuta bazarları iştirakçılarının ABŞ 

dollarının gələcəyi ilə bağlı tərəddüdləri fonunda azalan tələb, FES-ə rəhbərlik edəcək şəxsin kursu 

dəyişmə ehtimalı  kimi faktorlar hesab edilir.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın valyuta bazarı iştirakçıları daha çox ABŞ dolları ilə əməliyyatlara 

üstünlük verir [2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında valyuta bazarlarında əməliyyatların 83%-

i ABŞ dollarında aparılıb42], bu valyutanın məzənnəsinin zəifləməsi “Manat”la əməliyyatları 

dəstəkləməklə riskləri azalda bilər.  

V. Pul kütləsi – 2014-cü ilin sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı daha ehtiyyatlı pul siyasəti tətbiq etməyə başlayıb. Pul bazasını artıran kanallar 

idarəetməyə götürülüb43. Bu məqsədlə 2017-ci ilin ötən dövrü ərzində izafi pul kütləsinin 

sterilizasiyası siyasəti davam etdirilib. Yüksək faiz dərəcəsinin [10%-14.87%] tətbiqi yolu 

                                                           
38 Scotiabank, “FOREIGN EXCHANGE OUTLOOK”, 05.12.2017, səh: 2 
http://www.gbm.scotiabank.com/English/bns_econ/fxout.pdf  
39 Danske Bank, “FX Forecast Update”, 18.12.2017, səh: 7 
http://danskeresearch.danskebank.com/abo/fxforecastupdate/$file/fxforecastupdate.pdf  
40  “Morgan Stanley: Updated FX Forecasts for 2017/18”, 28.11.2017 
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8086-morgan-stanley-updated-fx-forecasts-for-
2017-18  
41  “Barclays: FX Forecasts for 2018”, 17.11.2017 
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8013-barclays-releases-new-fx-forecasts-for-2018-
year-ahead  
42 CBAR, “Pul siyasəti icmalı/yanvar-sentyabr 2017”, baxış tarixi: 27.12.2017, səh: 24 
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf  
43 CBAR, “Pul siyasəti icmalı/yanvar-sentyabr 2017”, baxış tarixi: 27.12.2017, səh: 32 
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf 

http://www.gbm.scotiabank.com/English/bns_econ/fxout.pdf
http://danskeresearch.danskebank.com/abo/fxforecastupdate/$file/fxforecastupdate.pdf
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8086-morgan-stanley-updated-fx-forecasts-for-2017-18
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8086-morgan-stanley-updated-fx-forecasts-for-2017-18
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8013-barclays-releases-new-fx-forecasts-for-2018-year-ahead
https://www.poundsterlinglive.com/exchange-rate-forecasts/8013-barclays-releases-new-fx-forecasts-for-2018-year-ahead
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf
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ilə bankların depozit hərraclarında iştirakı təşviq edilməkdədir44.  Mövcud siyasətin 2018-

ci ildə də davam etməsi proqnozlaşdırılır.  

Diaqram 2: Banklardan kənar (M0) və banklarda yerləşdirilmiş manatla depozitlər 

daxil olmaqla manat kütləsinin (M2) dinamikası, milyon manatla 

 

        
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, 2017 

 

2014-cü ilin sonunda banklardan kənar manat bazasının həcmi 13 milyard ABŞ dolları 

ekvivalentində olduğu halda cari ilin noyabr ayı üçün müvafiq göstərici 4.2 milyard ABŞ 

dolları ekvivalentinə qədər azalıb. Müvafiq olaraq banklarda yerləşdirilmiş manatla 

depozitlər daxil olmaqal (M2) manat bazası 22.2 milyard ABŞ dolları ekvivalentindən 6.8 

milyard ABŞ dolları ekvivalentinə qədər azalıb. Xüsusi ilə də 2017-ci il ərzində M2 

aqreqatı üzrə hər hansı dəyişiklik baş verməyib. Baxmayaraq ki, nağd manat bazasında 

(M0) artım olub bu depozitlərin azalması fonunda baş verməklə ümumi nəticələrdə əksini 

tapmayıb.  

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, manat bazasının hazırki səviyyəsi qısamüddətli və psixoloji 

təzyiqlərin valyuta bazalarına təsir imkanlarını azaltmaqla uzunmüddətli dövr üçün valyuta 

tələbinin artımı potensialını zəiflədir.  

VI. Məzənnə rejimi – baxmayaraq ki, 2017-ci ilin yanvar ayında Mərkəzi Bank üzən məzənnə 

reliminə keçid edildiyini və oktyabr ayında isə prosesin başa çatdığını45 bildirib,  ölkə 

ictimaiyyəti, o cümlədən bank sektorunun subyektləri, biznes, sahə üzrə mütəxəssislər 

hesab edir ki, “manat”ın məzənnəsi diqtə əsasında formalaşır. Qeyd edək ki, məzənnə 

dinamikası bu fikirləri daha da gücləndirir. Beləki, 2017-ci ilin mart-noyabr aylarında milli 

valyutanın məzənnəsinə birbaşa təsir edə bilən mühüm faktorlar üzrə müşahidə edilən 

dəyişiklər “manat”ın volatilliyinə təsir göstərməyib. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, milli 

valyutanın məzənnəsi praktiki olaraq tələb və təklif əsasında deyil, Mərkəzi Bank daxil 

olmaqla aiddiyatı dövlət qurumları tərəfindən tənzimlənir.  

Beləliklə də, 2018-ci ildə valyuta bazarlarında volatilin zəif olacağı və kənar faktorlardan 

qaynaqlanan təsirlərin məzənnədə əksini tapmayacağı qənaətindəyik. 

 

                                                           
44 CBAR, “Pul siyasəti icmalı/yanvar-sentyabr 2017”, baxış tarixi: 27.12.2017, səh: 29 
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf  
45 Report.az, “Mərkəzi Bank: Tam üzən məzənnə rejiminə keçid artıq təmin olunub”, 03.10.2017  
https://report.az/maliyye/merkezi-bank-tam-uzen-mezenne-rejimine-kecid-artiq-temin-olunub/  
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3.2.Müvəqqəti faktorlar 

 

I. Fiskal siyasət - 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclər hissəsi 3.1 milyard manat və yaxud 

17.3% artırılıb ki, bu da növbəti dövr üçün valyutaya tələbi müəyyən qədər artıra bilər. 

Paralel olaraq Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlərin həcmi 3.1 milyard 

manat artırılıb. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Neft Fondu cari illə müqayisədə 2018-ci 

ildə valyuta bazarlarına təxminən 1.8 milyard ABŞ dolları əlavə vəsait təklif edə bilər 

[büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə aktivlərin manata konvertasiya 

edilməsi]. Dövlət büdcəsini xarici borcların icrası təyinatlı xərcləri təxminən 1.3 milyard 

ABŞ dolları [Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin xarici borc öhdəlikləri üzrə 

ödənişləri 2.160 milyard manat olacaq46] olacaq ki, bu zaman yaranan tələb təzyiqi 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının xarici borc öhdəliklərinin 2017-ci ildə 

restrukturizasiyası47 nəticəsində bazarlarda azalan valyuta tələbi ilə zəifləyəcəkdir. 

Başqa sözlə büdcə xərcləmələrindən yaranan valyuta tələbi ciddi risk mənbəyi olmayacaq. 

II. Kredit siyasəti – daxil bazarlarda valyuta tələbinə müvəqqəti təsir edən faktorlardan biri 

isə bankların kredit siyasətidir. Manatla təklif edilən kreditlər valyutaya tələbi 

yüksəltməklə milli valyutaya təzyiq yarada bilər. Lakin, 2014-cü ildən etibarən real 

sektorun kredit qaytarma imkanlarının zəifləməsi, problemli aktivlərin artımı, devalivasiya 

səbəbindən artan borc yükünün borcluların maliyyə vəziyyətini ağırlaşdırması kimi 

faktorlar fonunda banklar tərəfindən daraldıcı kredit siyasəti həyata keçirilir. Nəticədə 

2015-ci illin dekabr ayı ilə müqayisədə cari ilin noyabr ayında bankların iqtisadiyyata 

kredit qoyuluşları 44% və yaxud 9.6 milyard manat azalıb48. Nəticədə banklarda izafi 

likvidlik yaranıb49. Buna baxmayraq movcud risklər qarşısında banklar kreditləşmədə 

maraqlı deyil. Mərkəzi Bankın manatla depozit hərracları isə onlar üçün vəsaitlərin daha 

risksiz idarəedilməsi imkanı yaradır. Bundan başqa manatla kreditlərin daha yüksək 

faizlərə təklif edilməsi tələbi azaldan digər faktor kimi çıxış edir.  

Beləliklə 2018-ci ildə manatla kreditləşmənin artacağı ehtimalı çax aşağıdır. Bu isə qeyd edilən 

istiqamətdən “manat”ın məzənnəsinə təzyiq ehtimalını zəiflədir. 

III. Siyasi konyuktur – 2018-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına uyğun olaraq prezident seçkilərinin keçirilməsi gözlənilir50.Ənənəvi 

olaraq hökumətlər seçki ilində sosial-iqtisadi problemlərə daha həssaslıqla yanaşırlar ki, 

milli valyutanın dəyərsizləşməsinin yaradacağı cətinliklər bu kateqoriyaya aid edilə bilər. 

                                                           
46 Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, 
baxış tarixi: 27.12.2017 səh: 59 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  
47 Report.az, “Debts restructuring plan for International Bank of Azerbaijan approved”, 13.07.2017 
https://report.az/en/finance/debts-restructuring-plan-for-international-bank-of-azerbaijan-approved/  
48 CBAR, Statistik Bulletin 2017/oktyabr, baxış tarixi: 27.12.2017, səh: 16 
 https://en.cbar.az/assets/4456/STATISTIK_BULLETIN_2017_OCTOBER.pdf  
49 CBAR, “Pul siyasəti icmalı/yanvar-sentyabr 2017”, baxış tarixi: 27.12.2017, səh: 32 
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf 
50 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “İstehsalat Təqvimi / 2018-ci il”, baxış tairixi: 27.12.2017 
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/4/769  

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
https://report.az/en/finance/debts-restructuring-plan-for-international-bank-of-azerbaijan-approved/
https://en.cbar.az/assets/4456/STATISTIK_BULLETIN_2017_OCTOBER.pdf
https://www.cbar.az/assets/4428/PS%C4%B0_2017_-_III_R%C3%BCb_-_final.pdf
http://www.mlspp.gov.az/az/pages/4/769
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Hesab edirik ki, bu amil 2018-ci il ərzində hökumətin məzənnə siyasətində əhəmiyyətli səviyyədə 

öz əksini tapacaqdır. Beləliklə də manatın məzənnəsində sabitliyinin qorunacağı ehtimalı daha da 

artır. Bununla belə Azərbaycanın maliyyə naziri Samir Şərifovun “manatın məzənnəsinin daha da 

möhkəmlənməsinə təzyiqlər mövcuddur” fikri51 2018-ci il üçün siyasi amillər səbindən hökumətin 

manat siyasətində korrektələrin edilməsi ehtimalını istisna etmir. Beləki, qərarqəbuletmədə siyasi  

faktorların çəkisi artarsa müvvəqqəti dövr üçün “manat” 3% intervalında möhkəmləndirilə bilər. 

 

 

Nəticə 

2018-ci ildə Azərbaycanın milli valyutası [manat] üçün iqtisadi mühit pozitiv qiymətləndirilir. 

Beləki, 2018-cı ildə manatın məzənnəsinə təsir edən fundamental və müvəqqəti, daxili və xarici 

faktorların təhlili göstərir ki, il ərzində valyuta bazarlarına pozitiv təsir edəcək faktorlar [neftin 

qiyməti, tədiyə balansı, fiskal siyasət, monetar siyasət, siyasi mühit və s.] daha güclü olacaq. 

Normal bazar şərtləri daxilində bu məqam manatın məzənnəsini möhkəmlənməsi ilə 

nəticələnməlidir. Lakin, 2017-ci ilin II rübündən etibarən Mərkəzi Bankın məzənnə siyasətinin 

təhlili onu deməyə əsas verir ki, milli valyutanın daha da möhkəmlənməsi hökumətin maraqlarına 

uyğun deyil. Çünki, tədiyə balansında neftin əsas amil olaraq qalması daxili valyuta bazarlarının 

xarici fluktasiyalardan asılılıq səviyyəsinin yüksək olmasını şərtləndirir. Məhz bu amil hər zaman 

yüksək risk mənbəyi olmaqla hökumətin daha ehtiyyatlı məzənnə siyasəti həyata keçirməsi 

zərurəti yaradır.  

Baxmayaraq ki, 2018-ci ildə “manat”ı bahalaşdıracaq faktorlar güclüdür, cari məzənnə siyasəti 

bahalaşmanın qarşısının alınacağı ehtimallarını gücləndirir. Lakin, il ərzində siyasi faktorlar 

səbəbindən bu yanaşmada dəyişikliyin edilməsi və milli valyutanın dəyərinin 3% intervalında 

möhkəmlənməsinə şəraitin yaradılması ehtimalı da gözardı edilməməlidir.  

Digər tərəfdən “manat”ın məzənnəsinin 2018-ci ildə adminstrativ tənzimlənməsi prosesi davam 

etdiriləcəyi qənaətindəyik ki,  bu da məzənnənin proqnozlaşdırılmasında əsas çətinliklərdən 

biridir.    

Bütün sadalanan faktorları nəzərə alaraq 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində neftin 

qiymətində kəskin ucuzlaşma olmayacağı halda milli valyutanın məzənnəsinin sabit qalacağı 

ehtimalını yüksək, cüzi faizlərlə möhkəmlənmə ehtimalını aşağı orta, ucuzlaşacağı ehtimalını isə 

az səviyyəsindən proqnozlaşdırırıq. Sonrakı dövr üçün məzənnənin formalaşmasında siyasi 

faktorların təsiri zəifləyəcək, neftin qiyməti mühüm indikator olmaqla Mərkəzi Bankın mövqeyi 

əsas rol oynayacaqdır.   

 

 

 

 

                                                           
51 Azeri Daily, “Samir Sharifov: Manat strengthens against dollar”, 28.12.2018 
http://azeridaily.com/economy/34661  

http://azeridaily.com/economy/34661
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