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Abstrakt 

Milli valyutanın (Manat) məzənnəsinin seçkidən (Azərbaycan Respublikasında Prezident 

seçkiləri, 11 aprel 2017-ci il) sonrakı taleyi son həftələrdə ictimai müzakirələrin əsas mövzusu 

olmaqla yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrinin də daha çox diqqət ayırdığı məsələlərdən 

biridir. İctimai rəyi narahat edən əsas məsələ seçkidən sonra aiddiyatı dövlət qurumlarının 

məzənnə siyasətində dəyişiklərin ediləcəyi və manatın yenidən devalvasiyaya uğrayacağı 

istiqamətində yayılan informasiyalardır. Seçki tarixi yaxınlaşdıqca mövzunun aktuallığının 

daha da artdığını nəzərə alaraq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi milli valyutanın məzənnəsi 

üçün perspektivləri yenidən qiymətləndirmək qərarına gəlib.  Xatırladaq ki, iqtisadi 

konyuktura uyğun olaraq Mərkəz mütəmadi olaraq “manat”ın məzənnəsi istiqamətində 

tövsiyyə xarakterli təhlil materialları hazırlayaraq ictimailəşdirir.  
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Giriş 

Milli valyutanın məzənnəsinin 2 dəfədən artıq dəyərsizləşməsi (ABŞ dolarına qarşı) 

2014-cü ilin sonlarından etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün formalaşan qlobal 

konyukturun ən ağır nəticələrindən biri kimi xarakterizə edilə bilər. Nəticədə əhalinin bütün 

sosial qrupları, o cümlədən biznes subyektləri ciddi itkilərlə üzləşdi və ölkədə əhalinin sosial 

rifahına birbaşa təsir edən amil olaraq yüksək dərəcəli idxal infliyasiyası baş verdi. Paralel 

olaraq əhalinin və biznesin valyutada olan borcları artdı ki, bu da sosial-iqtisadi vəziyyəti 

daha da çətinləşdirdi.  

Müstəqilliyinin II onliyyindən davamlı olaraq möhkəmlənən milli valyutanın qısa 

müddətdə kəskin şəkildə dəyər itirməsi cəmiyyətdə məzənnə riski sindromunun yaranmasına 

səbəb olub. Həm iqtisadi subyektlər və həm də ölkə vətəndaşı davamlı olaraq bu qorxu ilə 

yaşayır. Nəticədə məzənnə riski sindromu ictimai qərarqəbuletmənin mühüm parametrinə 

çevrilib. 

Digər mühüm məqam isə məzənnə siyasətinə cavabdeh qurumların yaranmış risklər 

fonunda kommunikasiya imkanlarından zəif istifadə etməsi, məlaumatlandırma səviyyəsinin 

zəifliyi və kordinasiyasızlığı, hətta bəzən real vəziyyətin əksini iddia edən açıqlamalardır. 

Nəticədə məzənnə siyasətini icra edən qurumların ictimai reputasiyası əhəmiyyətli səviyyədə 

sarsılıb.    

 Qeyd edilən səbəblər nəzərə alındıqda ictimai narahatlıq anlaşılandır. Tədqiqatın 

məqsədi bu sahədə informasiya təminatının gücləndirilməsi və milli valyutanın məzənnəsi 

üçün perspektivlərin qiymətləndirilməsidir. Araşdırma çərçivəsində valyuta bazarlarında 

mövcud vəziyyət (tələb və təklif), monetar, fiskal siyasətin hazırki istiqamətlər, xarici və 

daxili faktorlar o cümlədən müvəqqəti və fundamental amillər təhlil edilib. Sonda isə yaxın və 

ortamüddətli dövr üçün məzənnə proqnozu təqdim edilib.  
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I. Valyuta bazarlarında movcud vəziyyət 

 

1.1. Milli valyutayanın məzənnəsinin dinamikası. 

Azərbaycanda məzənnə riskləri 2014-cü ilin III rübündən başlayaraq müşahidə edilib. 

Dünya bazarlarında neft qiymətlərinin ucuzlaşması ixracının 92,4%-i1 bu sektorun payına 

düşən ölkənin valyuta gəlirlərini kəskin azaldıb. Beləki, 2013-cü ildə Azərbaycan 22,2 

milyard ABŞ dolları ekvivalentində neft, neft məhsulu və təbii qaz ixrac etdiyi halda müvafiq 

göstərici 2015-ci ildə 9,8 milyard ABŞ dolları olub. Bu da 2 il ərzində 55,8% azalma 

deməkdir2. Beləliklə tədiyə balansında kəsir yaranmağa başlayıb3. Nəticədə valyuta 

bazarlarında “manat” üzərində tənzimlənməsi mümkün olmayan təzyiq formalaşıb və 2015-ci 

ildə iki dəfə devalvasiya edilib (21 fevral 2015-ci il4, 21 dekabr 2015-ci il5). Milli valyutanın 

dəyərsizləşməsi prosesi sonrakı dövrlərdə də davam edib və valyuta bazarlarında ciddi volatil 

müşahidə edilib. 2017-ci ilin yanvar ayında Mərkəzi Bank ölkədə tam üzən məzənnə rejiminə 

keçildiyini bəyan edib və oktyabr ayında isə prosesin artıq başa çatdığını açıqlayıb6. 2017-ci 

ilin fevral-aprel aylarında “manat” neftin bahalaşması, valyuta bazarlarının kiçilməsi, idxalın 

azalması kimi faktorların təsiri ilə ABŞ dollarına nisbətən güclənməyə başlayıb. Sonrakı 12 

ay ərzində (aprel/2017-aprel/2018) isə məzənnə sabit dinamika (1 USD=1.7 manat) nümayiş 

etdirib7.  

Göründüyü kimi, son aylarda rəsmi məzənnədə hər hansı dəyişiklik baş verməyib. 

Buna baxmayaraq ictimai narahatlıq artmaqdadır. Buna səbəb cari ilin fevral ayı ilə 

müqayisədə yanvar ayında Mərkəzi Bank tərəfindən təşkil edilən valyuta hərraclarında 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun satdığı valyutanın həcminin artması, ötən 

illin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-fevral aylarında idxalın həcmində müşahidə edilən 

                                                           
1 Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası - 2014”, baxış tarixi: 
04.04.2018, səh: 12 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/27/FILE_13E5D9-5D24EC-989630-28E2C5-2920CB-BF089C.pdf  
2 Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası - 2015”, baxış tarixi: 
04.04.2018, səh: 12 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/28/FILE_5ACDFE-6ABB50-5D07D4-9B4D06-DD4FB9-22847A.pdf  
3 Mərkəzi Bank, №01(214), Statistik Bülleten-01/2018, səh: 7  
https://www.cbar.az/assets/4523/STAT%C4%B0ST%C4%B0K_BULLETEN_2018_YANVAR.pdf  
4 Mərkəzi Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının bəyanatı, 21.02.2015 
https://www.cbar.az/releases/2015/02/21/statement-of-the-central-bank-of-the-republic-of-azerbaijan/  
5 Mərkəzi Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının bəyanatı, 21.12.2015 
https://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/  
6 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/  
7 Mərkəzi Bank, AZN rates, USD/AZN, baxış tarixi: 04.04.2018 
https://en.cbar.az/other/azn-
rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=4&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2017&to%5Bday%5D=
4&to%5Bmonth%5D=4&to%5Byear%5D=2018&rateID=usd  

http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/27/FILE_13E5D9-5D24EC-989630-28E2C5-2920CB-BF089C.pdf
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/28/FILE_5ACDFE-6ABB50-5D07D4-9B4D06-DD4FB9-22847A.pdf
https://www.cbar.az/assets/4523/STAT%C4%B0ST%C4%B0K_BULLETEN_2018_YANVAR.pdf
https://www.cbar.az/releases/2015/02/21/statement-of-the-central-bank-of-the-republic-of-azerbaijan/
https://www.cbar.az/releases/2015/12/21/statement-of-the-central-bank-of-the-r-azerbaijan/
https://report.az/maliyye/merkezi-bank-tam-uzen-mezenne-rejimine-kecid-artiq-temin-olunub/
https://en.cbar.az/other/azn-rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=4&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2017&to%5Bday%5D=4&to%5Bmonth%5D=4&to%5Byear%5D=2018&rateID=usd
https://en.cbar.az/other/azn-rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=4&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2017&to%5Bday%5D=4&to%5Bmonth%5D=4&to%5Byear%5D=2018&rateID=usd
https://en.cbar.az/other/azn-rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=4&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2017&to%5Bday%5D=4&to%5Bmonth%5D=4&to%5Byear%5D=2018&rateID=usd
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əhəmiyyətli artım və kütləvi informasiya vasitələrinin, yerli ekspertlərin mövzunun 

müzakirəsini intensivləşdirməsi kimi faktorlardır. Növbəti bölümlərdə qeyd edilən məqamlar 

daha geniş şəkildə müzakirə ediləcək.     

 

1.2. Valyuta bazarlarında tələb və təklif 

Mərkəzi Bankın hesabatlarından məlum olur ki, 2017-ci ilin sentyabr ayından 

başlayaraq nağd xarici valyutanın xalis satışı əməliyyatlarının həcmi artmağa başlayıb [bax: 

şəkil 1]. Göründüyü kimi, sabit məzənnə tətbiqinin ilk aylarında valyuta bazarlarında nağd 

xalis valyuta təklifi artsa da, sentyabr ayından başlayaraq yenidən tələbinin mövqeyi güclənib. 

Nəticə ilin son ayında xalis nağd valyuta satışı sentyabr ayı ilə müqayisədə 7 dəfə artaraq 189 

milyon ABŞ dolları olub.  

Şəkil 1: 2017-ci il ərzində nağd xarici valyutanın xalis satışı, milyon ABŞ dolları ilə 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, 2018 

Ümumilikdə isə məzənnə sabitliyinin nəticəsi olaraq 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci 

ildə xalis valyuta satışı 17 dəfə azalıb. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondunun (ARDNF) xarici valyuta satışının həcmi də əvvəlki illə müqayisədə 26.3% az 

olub8.  

2018-ci ilin əvvəlindən başlayaraq valyuta bazarlarında tələbin artım tempi daha da 

sürətlənib. Nəticədə ARDNF valyuta hərraclarında təklifi artırıb. Fondun açıqlamasına görə 

2018-ci ilin birinci rübündə aylıq valyuta satışının həcmi aşağıdakı kimi olub: 

                                                           
8 Central Bank Of The Republic Of Azerbaijan, “Monetary Policy Review, January – December 2017”, baxış tarixi: 
05.04.2018, səh: 21-22 
https://en.cbar.az/assets/4519/MPR_%C4%B0V_rub_2017_english.pdf  
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Yanvar/2018:      299.1 milyon ABŞ dolları9 

Fevral/2018:       364.1 milyon ABŞ dolları10, əvvəlki ayla müqayisədə artım: 21.7% 

Mart/2018:         647 milyon ABŞ dolları11, əvvəlki ayla müqayisədə artım: 77.7%  

Beləliklə cari ilin ilk 3 ayı ərzində ARDNF-nun cəmi xarici valyuta satışı 1310.2 

milyon ABŞ dolları olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 65.1%, yaxud 

516.8 milyon ABŞ dolları çoxdur. Xatırladaq ki, 2017-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində Fond 

cəmi 793.4 milyon ABŞ dolları həcmində xarici valyuta satıb12. Xarici valyutaya tələbin 

artması “manat”ın məzənnəsi üzərində müəyyən təzyiq formalaşdırır. Belə bir şəraitdə 

məzənnə sabitiliyi valyuta təklifi imkanlarından asılıdır.  

Azərbaycanda xarici valyuta təklifinin əsas mənbəyi ARDNF-dur. Fondun gəlirləri 

xarici valyutada xərclərinin isə əhəmiyyətli hissəsi milli valyutada icra edilir. Öhdəliklərin 

icrası məqsədi ilə Fond hərraclarda xarici valyuta satışını həyata keçirir. 2018-ci ildə Neft 

Fondunun milli valyuta ilə xərcləri 9,5 milyard manatdır13. Bu isə ötən illə müqayisədə 50,8% 

artıqdır. Beləki, 2017-ci ildə fondun “manat”la xərcləri 6,3 milyard olub14.  Hesabalamanı 

hazırki məzənnə ilə aparsaq Neft Fondu 2018-ci ildə hər ay 465 milyon ABŞ dolları olmaqla 

il ərzində hərraclarda təxminən 5,59 milyard ABŞ dolları ekvivalentində xarici valyuta 

satmalıdır. Bu isə 2017-ci illə müqayisədə 55% artıq məbləğdir (Neft Fondunun 2017-ci il 

ərzində xarici valyuta satışı: 3,6 milyard ABŞ dolları15). Beləliklə Neft Fondunun artan xərc 

öhdəliklərinin icrası məqsədi ilə valyuta hərraclarında təklifin həcminin artması “manat”a 

təzyiqləri zəiflədən faktor olaraq çıxış edir.  

 

 

                                                           
9 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “Statement on foreign exchange sales”, 02.02.2018 
http://www.oilfund.az/en_US/news/1362/100/Valyuta-satisi-ile-bagli-aciqlama.asp  
10 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “Statement on foreign exchange sales”, 05.03.2018 
http://www.oilfund.az/en_US/news/1370/100/Statement-on-foreign-exchange-sales.asp  
11 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “Statement on foreign exchange sales”, 05.04.2018  
http://www.oilfund.az/en_US/news/1372/100/Statement-on-foreign-exchange-sales.asp  
12 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “News archive”, baxış tarixi: 05.04.2018 
http://www.oilfund.az/?page=xeberler-arxivi&hl=en_US&date=2017  
13 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “SOFAZ 2018 budget approved”, 29.12.2017 
http://www.oilfund.az/en_US/news/1351/100/SOFAZ-2018-budget-approved.asp  
14 State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan, “SOFAZ revenue and expenditure Statement for January-December 
2017”, 08.02.2018 
http://www.oilfund.az/en_US/news/1366/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2017-ci-il-uezre-
gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp  
15 Central Bank Of The Republic Of Azerbaijan, “Monetary Policy Review, January – December 2017”, baxış tarixi: 
05.04.2018, səh: 22 
https://en.cbar.az/assets/4519/MPR_%C4%B0V_rub_2017_english.pdf 

http://www.oilfund.az/en_US/news/1362/100/Valyuta-satisi-ile-bagli-aciqlama.asp
http://www.oilfund.az/en_US/news/1370/100/Statement-on-foreign-exchange-sales.asp
http://www.oilfund.az/en_US/news/1372/100/Statement-on-foreign-exchange-sales.asp
http://www.oilfund.az/?page=xeberler-arxivi&hl=en_US&date=2017
http://www.oilfund.az/en_US/news/1351/100/SOFAZ-2018-budget-approved.asp
http://www.oilfund.az/en_US/news/1366/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2017-ci-il-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp
http://www.oilfund.az/en_US/news/1366/100/Azerbaycan-Respublikasi-Doevlet-Neft-Fondunun-2017-ci-il-uezre-gelir-ve-xerclerine-dair-melumat.asp
https://en.cbar.az/assets/4519/MPR_%C4%B0V_rub_2017_english.pdf
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II. Qlobal iqtisadi faktorlar 

2.1. Dünya bazarlarında neftin hazırki qiyməti və yaxın gələcək üçün proqnozlar. 

Karbohidrogen resursları ilə zəngin Azərbaycanda milli valyutanın məzənnəsi yerli 

iqtisadi konyuktur fonunda deyil, daha çox qlobal çağırışların (neftin dünya bazar qiyməti) 

təsiri ilə formalaşır. İqtisadiyyatın, o cümlədən “manat”ın məzənnəsinin neftdən asılılığının 

azaldılması istiqamətində aparılan islahatlar isə hələki bu problemi həll edə bilməyib. 

Nəticədə 2018-ci ilin ilk 2 ayında ixracın  88.9%-i neft, neft məhsulları və qaz satışı hesabına 

formalaşıb. Beləliklə, növbəti aylar üçün məzənnə proqnozlaşdırılarkən diqqət edilməli olan 

mühüm faktorlardan biri neft qiymətləri üzrə proqnozlardır. 

Cari ilin I rübündə neftin dünya bazar qiyməti manatın məzənnəsi üçün əlverişli hesab 

edilir. Beləki, hökumət bir barrel neft qiymətinin 45 ABŞ dolları olması fonunda həm ticarət 

saldosunda və həm də tədiyyə balansında profisit proqnozlaşdırıb. Ötən üç ayda Azərbaycan 

neftinin orta bazar qiyməti bir barrel üçün 67 dollardan cox olub ki, bu da proqnozdan 48,8% 

artıqdır. Nəticədə ARDNF büdcə proqnozu ilə müqayisədə təxminən 0,5 milyard ABŞ dolları 

həcmində əlavə gəlir əldə edib [Bax: 3.3-cü bölüm: Strateji valyuta ehtiyyatlarının dəyişməsi]. 

İndiki halda bu vəsait Azərbaycanın orta aylıq valyuta tələbatından artıqdır.  

Beynəlxalq təşkilatların neftin qiyməti üçün proqnozlarına görə növbəti aylar ərzində 

qiymətlərdə əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Beləki, ABŞ Enerji İnformasiya İdarəsi 

2018-ci ildə brent markalı neftin bir barreli üçün 62,13 ABŞ dollar qiymət proqnozlaşdırır16. 

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin gözləntilərinə görə cari ildə brent markalı neftin bir barelinin 

qiymətini 67 ABŞ dolları olacaq17. Dünya Bankı sonuncu dəfə neft üçün qiymət proqnozunu 

2017-ci ilin oktabr ayında yeniləyib. Qurum hesab edir ki, 2018-ci ildə neft üçün orta qiymət 

56 ABŞ dolları olacaq18.  

Bununla belə qeyd etməliyik ki, son həftələrdə ABŞ-da gündəlik neft hasilatının 

həcminin və işlək quyuların sayının artması, qlobal ticarətin əsas oyuncuları (Çin və ABŞ) 

arasında müşahidə edilən fikir ayrılıqları  neftin qiymətinə neqativ təsir edir19.  Lakin 

                                                           
16 U.S. Energy İndependent Adminstration, “SHORT-TERM ENERGY OUTLOOK”, 06.04.2018 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/  
17 İnternational Energy Agency, “Oil market report”, baxış tarixi: 07.04.2018 
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/  
18 World Bank, “World Bank Commodities Price Forecast (nominal US dollars)”, 26.10.2017, səh: 1  
http://pubdocs.worldbank.org/en/678421508960789762/CMO-October-2017-Forecasts.pdf  
19 Bloomberg.com, “Oil Trades Below $63 as Investors Weigh U.S.-China Trade Tension”, 09.04.2018 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/oil-holds-loss-as-crude-bulls-flee-on-u-s-china-trade-
tension  

https://www.eia.gov/outlooks/steo/
https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
http://pubdocs.worldbank.org/en/678421508960789762/CMO-October-2017-Forecasts.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/oil-holds-loss-as-crude-bulls-flee-on-u-s-china-trade-tension
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-09/oil-holds-loss-as-crude-bulls-flee-on-u-s-china-trade-tension
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beynəlxalq siyasətdə müşahidə edilən gərginlik, xüsusi ilə də yaxın şərqdə müharibə ehtimalı 

qiymətlərin kəskin şəkildə azalmasının qarşısını alır.  

Ümumilikdə isə beynəlxalq təşkilatların proqnozlarının təhlili göstərir ki, 2018-ci ildə 

neftin qiymətinin Azərbaycan hökumətinin proqnozlarından yüksək olma ehtimalı coxdur. Bu 

isə “manat”ın məzənnəsi üçün müsbət konyukturun formalaşmasına səbəb ola bilər.    

   

2.2. Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşlarında məzənnə dəyişikləri  

Azərbaycanda valyuta bazarlarına təsir edəcək faktorlardan biri isə ölkənin əsas xarici 

ticarət tərəfdaşlarında baş verən iqtisadi dəyişiklərdir.  

Azərbaycanın 2-ci ən böyük xarici ticarət tərəfdaşı və qonşu dövlət olan Türkiyənin 

milli valyutası cari ilin ilk üç ayında dəyərini 7,3% itirib (01.01.2018: 1USD=3.77 TRY, 

06.04.2018: 1USD=4.066 TRY)20. Türkiyənin Suriya və İraq ərazilərində hərbi əməliyyatlara 

qoşulması, Avropa Birliyi və ABŞ–la münasibətlərinin gərginləşməsi kimi faktorlar növbəti 

aylarda bu ölkənin iqtisadiyyatına, o cümlədən milli valyutasının məzənnəsinə neqativ təsir 

edə bilər.   

Neftin dünya bazar qiymətinin baha olması Azərbaycanın 1-ci ən böyük xarici ticarət 

tərəfdaşı olan Rusiyanın milli valyutası “rubl” üçün əlverişli konyuktur formalaşdırsa da, 

ölkəyə tətbiq edilən sanksiyalarının daha da dərinləşdirilməsi və son bir ayda Birləşmiş 

Krallıq və Rusiya arasında yaranan “Skripal” qalmaqalı səbəbindən Rusiyanın diplomatik 

blokadaya alınması cəhdləri “rubl”un müəyyən qədər dəyər itirməsinə səbəb olub. Nəticədə 

cari ilin mart ayında rubl ABŞ dollarına qarşı 3,7% dəyər itirib (28.02.2018: 

1USD=55,7RUB,  30.03.2018: 1USD=57.76RUB)21. Hazırda Rusiya milli valyutası üçün risk 

neftin qiyməti və sanksiyaların növbəti aylarda genişləndirilməsi hesab edilir.  

Onu da qeyd edək ki, Rusiya və Türkiyə azərbaycanlıların ən çox emiqrasiya etdiyi 

ölkələrdəndir. Bu ölkələrdə iqtisadi dinamika, o cümlədən milli valyutaların məzənnəsi 

Azərbaycana remitensi axınına ciddi təsir göstərir. Hazırki situasiya nəzərə alınarsa hər iki 

ölkədən remitensilərin axını azala bilər ki, bu da öz növbəsində valyuta bazarlarında təklifin 

həcminə neqativ təsir edə bilər. 

                                                           
20TüRKİYE Cumhuriyyet Merkez Bankası 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en  
21 The Central Bank of the Russia Federation, “Dynamics of the official exchange rates” 
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2018&date_req2
=07.04.2018&rt=1&mode=1  

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2018&date_req2=07.04.2018&rt=1&mode=1
https://www.cbr.ru/eng/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2018&date_req2=07.04.2018&rt=1&mode=1
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III.      Daxili faktorlar 

3.1. Xarici ticarət saldosu 

2018-ci ilin ilk iki ayında idxalın həcmi ötən illə müqayisədə əhəmiyyətli səviyyədə 

artıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatlarına görə yanvar-fevral aylarında Azərbaycana 

1451,5 milyon ABŞ dolları dəyərində22 mal və xidmətlər idxal olunub ki, bu da 2017-ci ilin 

müvafiq dövrünə nisbətən 49,3% çoxdur [bax: şəkil 2].  Göründüyü kimi, idxalın həcmi 

dövlət, özəl sektor və fiziki şəxslər daxil olmala hər üç istiqamət üzrə artıb.  

Şəkil 2: Yanvar-fevral ayları üzrə idxalın göstəricilər, müqayisəli şəkildə  

                        

İllər 

 

Sektorlar 

2017-ci il, 

milyon ABŞ 

dolları 

2018-ci il, 

milyon ABŞ 

dolları 

2017-ci illə 

müqayisədə 

2018-ci ildə 

dinamika 

Dövlət sektoru 102.6 303 3 dəfə      ↑ 

Özəl sektor 814.8 1069.2 31.2%      ↑ 

Fiziki şəxslər 54.6 79.3 45.2%      ↑ 

Cəmi 971.6 1451.5 49.3%      ↑ 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, 2018 

İdxalın artımınında ümumi səbəblərlə yanaşı spesifik amillər də rol oynayıb. Ümumi 

amillərə milli valyutanın məzənnəsində müşahidə edilən sabitliyin iqtisadi aktivliyə, o 

cümlədən alıcılığa müsbət təsirini qeyd etmək olar. Spesfik amilləri isə istiqamətlər üzrə 

aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:  

1.  Dövlət vəsaitləri hesabına idxala tətbiq edilən məhdudiyyətin ötən ilin sonunda 

qüvvədən düşməsi dövlət sektoru üzrə idxalı artıran əsas səbəblərdən biridir23. 

Fərmanın tətləblərinin əlavə müddətə artırılacağı qənaətinin olmasına baxmayaraq bu 

dəyişiklik baş vermədi və beləliklə büdcə vəsaitləri hesabına idxalın həcmi 3 dəfə 

artdı.  

2. Digər səbəb dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin, xüsusi ilə də investisiya xərclərinin 

arıtırılması olub. Beləki, 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan xərcləri 
                                                           
22 “Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası, hesabat dövrü: 01.01.2018-28.02.2018”, baxış 
tarix: 05.04.2018, səh: 5 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_67E1D8-18EF53-B956B7-C06B0C-8B6AA8-F12094.pdf  
23 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  

http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_67E1D8-18EF53-B956B7-C06B0C-8B6AA8-F12094.pdf
http://www.president.az/articles/21083


11 
 

(2018-ci ildə dövlət büdcəsinin proqnoz xərcləri: 21,041 milyard manat24) ötən ilin 

icrası ilə (2017-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 17,6 milyard manat olub25) 

müqayisədə 19,6%, yaxud 3,5 milyard manat artıqdır.   

3. Dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri artıb.  Beləki, dövlət büdcəsinin investisiya 

xərcləri 2017-ci ildə 2,5 milyard manat olduğu halda 2018-ci ildə 4,82 milyard manat 

yaxud 93% artırılıb. Beləliklə də, ötən illə müqayisədə valyuta bazarlarında büdcə 

mənşəli tələb artıb. Çünki, xüsusi ilə də investisiyaya yönəldilən vəsaitlərin 

əhəmiyyətli hissəsi xaricdən mal və xidmətlərin idxalına yönəldilir.  

Yuxarıda sadalananlarla yanaşı dövlət büdcəsinin xarici borclara xidmət xərcləri də 

daxili bazarlarda valyuta tələbi yaradır. 2018-ci ildə büdcənin qeyd edilən istiqamət üzrə 

xərcləri 37,8% yaxud 621 milyon manat artıq proqnozlaşdırılıb. Artımın 71,1 faizi 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının xarici borc öhdəliklərinin dövlət tərəfindən alınması və 

kreditorlarla razılıq əsasında restrukturizasiya edilməsi səbəbindən yaranan öhdəliyin icrasına 

yönəldiləcək. Başqa sözlə dövlət borclarına xidmətlə bağlı xərclərin artan hissəsinin ən azı 

442 milyon manatı xarici valyuta alışına yönəldiləcək26.   

Beləliklə də 2017-ci illə müqayisədə cari ildə valyuta bazarlarında büdcə vəsaitləri 

hesabına tələb daha yüksək həcmdə olacaq. Eyni zamanda məzənnə risklərinin azlığı növbəti 

aylarda da özəl sektor hesabına idxalın artmasına səbəb olacaq. Beləliklə il ərzində  idxal milli 

valyuta üzərində əsas təzyiq istiqamətlərində biri kimi qalacaq.  

  

3.2. Pul siyasət üzrə cari dəyişiklər 

İlin əvvəlində Mərkəzi Bank 2018-ci il ərzində konservativ pul siyasəti həyata 

keçirməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Qurum ən müxtəlif alətlərdən istifadə etməklə il ərzində 

infilyasiya təzyiqlərinə təsir etmək və məzənnə risklərini zəiflətməyə çalışacaq27. Bununla 

belə 2018-ci ildə fiskal siyasətdə müəyyən yumşalmalar müşahidə edilməkdir. Lakin, Mərkəzi 

                                                           
24 Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 01.12.2017, 
səh: 1 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Qanun_budce_2018_0.pdf  
25 The Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan, “Information (operative) on the execution of the state 
budget for 2017”, 12.01.2018 
http://www.maliyye.gov.az/en/node/2119  
26 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət və icmal büdcələri üzrə 
layihələrin təqdimatı”, baxış tarixi: 05.04.2018, səh: 43 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  
27 “Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankinin 2018-Ci İl Və Ortamüddətli Dövr Üçün Pul Siyasətinin Əsas 
İstiqamətləri Barədə Bəyanati”, baxış tarixi: 05.04.2018 
https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf  

http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Qanun_budce_2018_0.pdf
http://www.maliyye.gov.az/en/node/2119
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf
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Bank neftin bir bareli 45 ABŞ dolları olması halında tədiyə balansında profisit 

proqnozlaşdırır28. Hansı ki, ötən 3 ay ərzində brent markalı xam neftin bir barelinin orta 

qiyməti 66,8 ABŞ dolları olub29. Göründüyü kimi, ilin I rübündə neftin qiyməti fiskal 

proqnozlaşdırma zamanı nəzərə alınanla müqayisədə 48,4% baha satılıb. Beləliklə tədiyyə 

balansının profisiti il ərzində proqnozlaşdıranla müqayisədə daha çox artmalıdır.  

2018-ci ildə Mərkəzi Bank sərt pul siyasəti həyata keçirsə də fiskal sektorun likvidlik 

tələbi manat pul bazasının artması ilə nəticələnir30. Nəticədə ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 2018-ci ilin yanvar ayının sonuna müvafiq indkator üzrə 24,6% artım baş verib31. 

Manatla pul bazasının genişlənməsi isə xarici valyutaya tələbi yüksəldən faktorlardan birinə 

çevrilə bilər. Lakin, müvafiq dövr ərzində manatla tələb olunandək depozitlərin həcmində də 

24,2% artım baş verib. Bu isə milli valyuta inamın zəif templə də olsa bərpasını deməyə əsas 

verir. Başqa sözlə manatla pul bazasının genişlənməsi səbəbindən yaranacaq təzyiqlər inamın 

güclənməsi fonunda müəyyən qədər zəifləyir.  

2018-ci il ərzində valyuta bazarlarının dinamikasına təsir edən digər faktorlardan biri 

isə Mərkəzi Bankın uçot faiz siyasəti hesab edilir. Qurum 12 fevral 2018-ci il tarixli qərarı ilə 

uçot faiz dərəcəsinin 2 faiz bəndi azaldaraq 13%-ə salmışdır. Müvafiq dəyişiklər faiz 

dəhlizinin yuxarı həddi (18%-dən 16%-ə) və aşağı həddinin  (10%-dən 8%-ə) üçün də 

müəyyən edilmişdir. Mərkəzi bank qərarını valyuta bazarlarında sabitləşmə, tədiyə balansında 

o cümlədən xarici ticarətdə profisitin yaranması, infilyasiya səviyyəsinin azalması kimi 

faktorlarla izah edib. Məqsəd iqtisadi aktivliyinin dəstəkməsi hesab edilir32. Hesabatın 

hazırlandığı bu günlərdə Mərkəzi Bank yenidən uçot faiz dərəcəsini azaldılması haqqında 

qərar qəbul etdi (Qeyd: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti 10 aprel 

2018-ci il tarixli qərarı ilə uçot dərəcəsi 13%-dən 11%-ə endirilib. Faiz dəhlizinin yuxarı və 

aşağı həddləri isə uçot dərəcəsinə simmetrik diapazonda ±3% müəyyənləşdirilmişdi)33.  

                                                           
28 “Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankinin 2018-Ci İl Və Ortamüddətli Dövr Üçün Pul Siyasətinin Əsas 
İstiqamətləri Barədə Bəyanati”, baxış tarixi: 05.04.2018, səh: 4 
https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf 
29World Bank, “World Bank Commodities Price Data”, 06.04.2018 
http://pubdocs.worldbank.org/en/664371522786567489/CMO-Pink-Sheet-April-2018.pdf   
30 “Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankinin 2018-Ci İl Və Ortamüddətli Dövr Üçün Pul Siyasətinin Əsas 
İstiqamətləri Barədə Bəyanati”, baxış tarixi: 05.04.2018, səh: 2 
https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf 
31 Mərkəzi Bank, №01(214), Statistik Bülleten-01/2018, səh: 14 
https://www.cbar.az/assets/4523/STAT%C4%B0ST%C4%B0K_BULLETEN_2018_YANVAR.pdf 
32 Central Bank Of The Republic Of Azerbaijan, “On changes to interest rate corridor parameters”, 12.02.2018 
https://en.cbar.az/releases/2018/02/12/faiz-dhlizinin-parametrlrinn-dyidirilmsi-haqqnda-vp/  
33 Central Bank Of The Republic Of Azerbaijan, “Faiz dəhlizinin parametrlərinın dəyişdirilməsi haqqında”, 
09.04.2018 
https://www.cbar.az/releases/2018/04/09/faiz-dhlizinin-parametrlrinn-dyidirilmsi-haqqnda/  

https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/664371522786567489/CMO-Pink-Sheet-April-2018.pdf
https://www.cbar.az/assets/4472/NEW-beyanat-28.12.2017.pdf
https://www.cbar.az/assets/4523/STAT%C4%B0ST%C4%B0K_BULLETEN_2018_YANVAR.pdf
https://en.cbar.az/releases/2018/02/12/faiz-dhlizinin-parametrlrinn-dyidirilmsi-haqqnda-vp/
https://www.cbar.az/releases/2018/04/09/faiz-dhlizinin-parametrlrinn-dyidirilmsi-haqqnda/
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Nəzəri olaraq faiz siyasətinin yümşaldılması manatla olan kreditlərə çıxış imkanlarını 

artırsada faktiki olaraq real sektorda risk səviyyəsinin yuxarı olması səbəbindən bankların 

kredit portfelində artım olmayıb. Hətta ötən ilin sonu ilə müqayisədə bank sektorunun xalis 

kreditlərinin həcmi cari ilin fevral ayında 1,9% və yaxud 184 milyon manat azallıb34. 

Beləliklə, uçot faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsinin pul bazarında ciddi nəticələri hiss 

edilməməkdədir. Eyni zamanda faiz siyasəti haqqında qəbul edilən son qərar hazırda “manat” 

üzərində ciddi təzyiqlərin olmaması kimi də qiymətləndirilə bilər.  

 

3.3. Strateji valyuta ehtiyyatlarının dəyişməsi 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2018-ci il üçün ARDNF-nun gəlirləri neftin bir bareli 

üçün 45 ABŞ dolları səviyyəsində müəyyən edilib. Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə 

2018-ci ildə neftin bir barelinin qiymətinin 5 ABŞ dolları səviyyəsində dəyişməsi il ərzində 

ARDNF-nun gəlirləri üçün təxminən 467 milyon ABŞ dolları (794 milyon manat) həcmində 

artım, yaxud azalma ilə nəticələnə bilər35. Bu indikatora əsasən hesablama aparsaq deyə 

bilərik ki, 2018-ci ilin birinci rübündə Neft Fonduna 500 milyon dollar əlavə valyuta daxil 

olub. Neft Fondu hələlik ilin I rübü üçün nəticələri açıqlamasa da yuxarıda apardığımız 

hesablamaya istinad edərək Fondun aktivlərinin ötən 3 ay ərzində atdığı qənaətinə gələ 

bilərik.  

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ilin yanvar ayından etibarən Mərkəzi 

Bankın valyuta ehtiyyatlarında müşahidə edilən artım tendensiyası 2018-ci I rübündə də 

davam edib. Beləki, ilin əvvəli ilə müqayisədə mart ayında valyuta ehtiyyatları 3,2% artaraq 

5,5 milyard ABŞ dolları ekvivalentində olub.  

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyyatlarının mənbəyi Mərkəzi 

Bankın valyuta ehtiyyatları və ARDNF-nun aktivləridir, proqnozlaşdıra bilərik ki, ilin ilk üç 

ayında bu istiqamətdə təxminən 600 milyon ABŞ dolları, yaxud 1,4% artım olub. Beləliklə 

valyuta bazarlarında yaranan qısamüddətli volatillərin bu ehtiyyatlar hesabına tənzimlənməsi 

imkanı artıb.     

 

                                                           
34 “Bank Sektorunun İcmal Göstəriciləri 28 Fevral 2018-Ci Il Tarixinə”, baxış tarixi: 06.04.2018, səh: 2 
https://www.fimsa.az/assets/upload/files/Bank%20icmal%C4%B1_28%20fevral%202018.pdf  
35 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət və icmal büdcələri üzrə 
layihələrin təqdimatı”, baxış tarixi: 05.04.2018, səh: 47 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  

https://www.fimsa.az/assets/upload/files/Bank%20icmal%C4%B1_28%20fevral%202018.pdf
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf
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Nəticə 

Cari ilin I rübündə Azərbaycada xarici valyutaya tələb səviyyəsi artıb (2017-ci ilin 

birinci rübü ilə müqayisədə 516,8 milyon ABŞ dolları). Tələbi artıran əsas faktor idxal 

səviyyəsinin yüksəlməsidir. Beləki, 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkəyə idxal edilən 

mal və xidmətlərinin həcmində 480 milyon ABŞ dolları həcmində artım müşahidə edilib. 

Bundan başqa xüsusi ilə də mart ayında valyuta bazarlarında ölkədə erkən prezident 

seçkilərinin təsirləri hiss edilib. Seçkidən sonra Azərbaycanda ciddi iqtisadi və siyasi 

dəyişiklərin olacağı qənaəti valyuta bazarları iştirakçılarının alış istiqamətli qərarlarını 

dəstəkləyib.  

Aparılan təhlillər zamanı aydın olub ki, neftin dünya bazarlarında mövcud qiyməti, 

həmçinin proqnozlaşdırılan qiyməti, tədiyyə balansında proqnozlaşdırılan profisit, o cümlədən 

xarici ticarət saldosu, strateji valyuta ehtiyyatlarının artması ehtimalı kimi faktorlar 

Azərbaycanın milli valyutasının məzənəsi üçün dəstəkləyici konyuktur formalaşdırır. Lakin, 

idxalın sürətli artımı, region ölkələrinin valyutalarında müşahidə edilən dəyərsizləşmə, manat 

bazasının artımı və uçot faiz dərəcəsinin kimi faktorlar isə məzənnə üzərində təzyiqi artırır.  

Neft qiymətlərinin əsas faktor olmasının nəzərə alaraq hazırki şərtlər daxilində 

seçkidən sonrakı aylarda “manat”ın məzənnəsinin sabit qalacağı ehtimalı “yüksək”, 

zəifləyəcəyi ehtimalını isə “orta” səviyyədə proqnozlaşdırırıq. Bununla belə valyuta 

bazarlarında risklər qalmaqdadır. Manatın möhkəmlənməsi ehtimalı isə Mərkəzi Bankın 

hazırki məzənnə siyasəti fonunda mümkünsüz hesab edilir.  

Hesab edirik ki, 2018-ci ilin növbəti aylarında manatın məzənnəsi üçün aşağıdakı 

risklər mövcuddur: 

1. Dünya bazarlarından neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması – bu zaman tədiyyə 

balansında proqnozlaşdırılan profisit defsitlə əvəzlənə bilər. 

2. Seçki sonrası ölkədə genişmiqyaslı iqtisadi və siyasi islahatların başlanması; 

effekt 1: struktur islahatları ölkədən qeyri-qanuni valyuta axının güclənməsi (məmur-

oliqarxların pullarının ölkədən çıxarması prosesi) ilə nəticələnə bilər.  

effekt 2: Mərkəzi Bank tam üzən məzənnə rejimi tətbiq edə bilər ki, ilk aylarda bu addım 

valyuta bazarlarında ajiataja səbəb olmaqla “manat”ın ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. 

3. “Manat”ın məzənnəsinin valyuta bazarlarında tələb və təklif fonunda deyil 

Mərkəzi Bankın diqtəsi ilə formalaşması - bu isə məzənnə səviyyəsinin 

proqnozlaşdırılması üçün əsas çətinliklərdən hesab edilir.  
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4. Rusiya, İran və Türkiyə kimi aparıcı region ölkələrinin regional konfliktlərə cəlb 

edilməsi, yaxud siyasi-iqtisadi blokadaya alınması – bu halda regionda dəyişən 

iqtisadi konyuktur Azərbaycan iqtisadiyyatına, o cümlədən “manat”ın 

məzənnəsinə neqativ təsir edə bilər.   
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