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dos. Quliyev N.R. 
i.e.n. Mahmudov M.M. 

 
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ 

 
Cəmiyyətin iqtisadi tərəqqisi ictimai əmək bölgüsü ilə sıx 

əlaqədardır. Müəssisə səviyyəsində bu işçilərin ayrı-ayrı əmə-
liyyatlar, texnoloji proseslər üzrə ixtisaslaşmasında və elə ona 
görə də əmək məhsuldarlığının, istehsal həcminin artmasında 
göstərir. Müəyyən mərhələdə bu iqtisadi artım üçün əhəmiyyəti 
faktor olur. Əmtəə istehsalının və xidmət göstərmənin bolluğu-
na gətirib çıxarır. Aydındır ki, belə ixtisaslaşma və əmək böl-
güsü əvvəllər ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatı çərçivəsində 
baş verirdi. Müəyyən dövrdən sonra ictimai əmək bölgüsü hə-
min çərçivəyə sığmadı, beynəlxalq forma almağa başladı, mü-
badiləni yeni keyfiyyət mərhələsinə keçirdi, milli təsərrüfatla-
rın qarşılıqlı təsirini genişləndirdi, stabilləşdirdi. Təsərrüfat hə-
yatının və fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsinin mahiyyəti məhz 
bundan ibarətdir. İndi biz bu prosesin dünya iqtisadiyyatındakı 
xüsusi rolunun şahidi oluruq, onun yeni kəmiyyət və keyfiyyət 
dəyişikliklərinə uğradığını görürük. Hazırda dünya təsərrüfatın-
da keyfiyyət dəyişiklikləri meqa iqtisadiyyat adlanan yeni mər-
hələyə qədəm qoyur. Bu o deməkdir ki, dünya təsərrüfatı sfe-
rası getdikcə ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatına bilavasitə 
təsirini gücləndirir və onun inkişafını təyin edən amilə çevrilir. 
V.A.Medvedyev qloballaşmanı “dünya ölkələri arasındakı mü-
nasibətlərdə cəmiyyətin və iqtisadiyyatın müasir sənayeləşmə 
səviyyəsinin təzahürü forması”1 adlandırır. 

Qloballaşmanın dünya iqtisadiyyatında ən çox dəyişiklik-
lər etdiyi sahələrdən biri maliyyə münasibətləridir. Amerikalı 
professor Lester Turonul fikrincə qloballaşma maliyyə əlaqələ-
rinin beynəlmiləlləşməsinin yeni mərhələsidir. Beynəlxalq 

                                                 
1 Мировая экономика и международное отношения журналы №2.  
2004-cü il. Səh3.  
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maliyyə münasibətləri beynəlxalq əmək bölgüsünün labüd nə-
ticəsi kimi əvvəllər də mövcud olmuşdur. Lakin o indi yeni 
məzmun, yeni forma almış, daim təkmilləşən və yeniləşən in-
frastruktura çevrilmişdir. Qloballaşma inkişaf etməkdə olan öl-
kələrdə maliyyə sistemlərinin təcrid olması hissini azaltmış, 
kapital axını, miqrasiya qaydalarını yeniləşdirməklə maliyyə 
münasibətlərinin inkişafına təkan vermişdir. Çox qəribə olsa da 
qloballaşmaya mənfi münasibət əksərən inkişaf etməkdə olan öl-
kələrdə nəşr olunan ədəbiyyatlardadır. Bu fikirlər Sietle, Melburi, 
İraqa, Nitse, Kenuda və digər ərazilərdəki çıxışlarda özünü da-
ha kəskin büruzə verir. Azərbaycan Respublikasında bu prob-
lemlə əlaqədar tədqiqat aparan iqtisadçı alimlər arasında M.A.Əh-
mədovu və N.R.Quliyevi, Dünyamalə Vəliyevi qeyd etmək 
olar. Məs. M.Əhmədov Azərbaycan Respublikası üçün indiki 
dövrdə qloballaşmanın ikili xüsusiyyətini qeyd edir. Bir tə-
rəfdən o dünya iqtisadiyyatına daxil olmaq üçün, dünya maliy-
yə sisteminin yeniliklərindən bəhrələnmək üçün açar rolunu 
oynayır. Dünya təsərrüfatına iqtisadi inteqrasiya alətidir. İkinci 
tərəfdən siyasi qloballaşma inkişaf etmiş ölkələri dünya dövlət-
ləri üçün ağırlıq mərkəzinə çevirir, çox böyük əksəriyyəti bir 
qrup ölkədən asılı edir və bu onun mənfi tərəfidir.  

İnteqrasiya prosesinin inkişafı beynəlxalq maliyyə müna-
sibətlərinin formalaşmasına, inkişafına və getdikcə təkmilləş-
məsinə gətirib çıxarmışdır. 

Beynəlxalq maliyyə-idxal-ixrac əməliyyatlarının ödənmə-
si, beynəlxalq kreditin verilməsi və alınması, investisiya qoyu-
luşu, beynəlxalq sosial müdafiənin qorunması və sair bu kimi 
sferada milli valyutaların və hərəkəti ilə bağlı maliyyə münasi-
bətlərinin məcmusudur. Qısa desək beynəlxalq maliyyə milli 
valyuta ehtiyatlarının səfərbərliyə alınması, valyuta fondlarının 
yaradılması və bölüşdürülməsində meydana gələn maliyyə mü-
nasibətlərinin məcmusudur. Bu münasibətlər dünya ölkələri və 
beynəlxalq maliyyə qurumları arasında formalaşır, inkişaf edir. 
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Həyata keçirilən çoxsaylı maliyyə münasibətlərinin məq-
sədi, subyekti və obyektləri çox vaxt ayrı-ayrı dövlətlərin çərçi-
vəsindən kənara çıxır. Kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəz-
ləşməsi istehsal sferasına nisbətən maliyyə sferasında misli gö-
rünməmiş dərəcədə sürətlənmiş və qloballaşmışdır. Nəinki, 
beynəlxalq maliyyə təşkilatları və banklar maliyyə sahəsindəki 
rəqabət mübarizəsinin həlledici qüvvələrinə çevrilmişlər. 

Maliyyə əməliyyatlarındakı mütərəqqi dəyişikliklər, on-
ların yeni kommunikasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi 
“elektron pulların” hərəkətini nəzərdə tutan “virtual iqtisadiy-
yat” anlayışının yaranmasına səbəb olmuşdur. Maliyyə münasi-
bətləri və maliyyə sisteminin bütün ünsürləri dəyişən münasi-
bətləri daha çevik və qabarıq şəkildə əks etdirir. Əgər 20-ci əs-
rin əvvəllərində maliyyə bazarı dünya təsərrüfatı bazarının tər-
kib hissəsi kimi çıxış edirdisə, artıq əsrin sonunda o müstəqil 
dünya maliyyə bazarı kimi formalaşmağa başladı.  

Corc Soros yazır: “Qlobal maliyyə bazarları bütün dünya-
da iqtisadi şəraitə güclü təsir göstərir. Maliyyə kapitalı imti-
yazlı vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə götürüldükdə, kapital digər 
istehsal amillərinə nisbətən daha mobildir. Maliyyə bazarları 
ayrı-ayrı ölkələr üçün kapitalın vergiyə cəlb edilməsini hədsiz 
dərəcədə çətinləşdirmişdir, çünki onu hara istəsələr apara bilər-
lər. Nəzərə alınsa ki, beynəlxalq maliyyə kapitalı ayrı-ayrı öl-
kələrin həyatında həlledici rol oynayır, bu gün artıq qlobal ka-
pitalist sistemi haqqında danışmaq olar.” 2 

Beynəlxalq maliyyənin atributlarından biri də qlobal ma-
liyyə mühitidir. Qlobal maliyyə mühiti dedikdə dünya maliyyə 
bazarlarının inkişafına, bankların, maliyyə korporasiyalarının 
və investorların qərarlarına təsir edən qlobal və regional şərait 
nəzərdə tutulur. Qlobal maliyyə mühiti təkmilləşən beynəlxalq 
pul sistemləri, ayrı-ayrı ölkələrin tədiyyə balanslarının vəziy-

                                                 
2 Corc Soros – “Açıq cəmiyyət, qlobal kapitalizm islahat edilərkən” Москва 
2001-ci il  
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yəti, aparılan dünya dövlətlərinin və regionlarının inkişaf mo-
dellərinin təsiri artdıqda ciddi dəyişikliklərə məruz qalır. 

Qlobal maliyyə mühitinə aşağıdakılar daxildir: 
1. Beynəlxalq maliyyə bazarlarının mövcud vəziyyəti; 
2. Beynəlxalq bank işinin mövcud durumu; 
3. Beynəlxalq maliyyə korporasiyalarında, institutların-

da və beynəlxalq portdal investisiyalarında mövzu olan şərait.  
Beynəlxalq maliyyə idxal-ixrac əməliyyatlarının ödənmə-

si, beynəlxalq kreditin verilməsi və investisiya qoyuluşu, bey-
nəlxalq sosial müdafiənin qorunması və sair bu kimi sferada 
dünya valyutasının hərəkəti ilə bağlı maliyyə münasibətlərinin 
məcmusudur. Lakin, valyuta münasibətləri maliyyə münasibət-
ləri demək deyil və bunları fərqləndirmək gərəkdir. Belə ki, 
valyuta idxal-ixrac əməliyyatlarının, kredit və investisiya qoyu-
luşlarının, dövlətlərarası borcvermə və s. əməliyyatların həyata 
keçirilməsi üçün istifadə olunan ödəniş vasitələrinin məcmusu-
dur. Qısa desək beynəlxalq maliyyə isə həmin valyuta ehtiyat-
larının səfərbərə alınması, valyuta fondlarının yaradılması və 
bölgüsündəki meydana gələn maliyyə münasibətlərin məcmu-
sudur. Bu münasibətlər dünya ölkələri və beynəlxalq maliyyə 
qrumları arasında formalaşır, inkişaf edir. Beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin aparıcı sistemi kimi çıxış edən beynəlxalq ma-
liyyənin sərhədləri təkcə ayrı-ayrı ölkələrin sərhədləri ilə məhdud-
laşmır. Bu münasibət dünya iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. 

 Beynəlxalq maliyyənin ən mühüm təzahür formaların-
dan biri beynəlxalq kreditdir. Beynəlxalq kredit borc kapitalı-
nın faizlə birgə qaytarılmaq şərti ilə hərəkətidir. Beynəlxalq 
kreditin subyekti kimi dövlət, beynəlxalq maliyyə institutu, xü-
susi banklar, beynəlxalq və regional valyuta kredit təşkilatları, 
müstəqil investorlar qismində hüquqi və fiziki şəxslər çıxış 
edir. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin yaranması və inkişafı 
əsasında müxtəlif subyektlər tərəfindən iri həcmdə əmtəə və 
valyuta ehtiyatlarının yığımı, eləcə də kapital vasitələrinə ölkə 
sərhədlərindən kənarında yaranan tələb çıxış edir. Beynəlxalq 
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maliyyənin təzahür forması kimi çıxış edən beynəlxalq kredit 
milli iqtisadi sərhədləri aşır. Beynəlxalq kreditin mənbəələri 
müxtəlif ola bilər. Bura bankların cəlb etdikləri vəsaitləri, hö-
kumətin sərancamında olan vəsaitləri və s. aid etmək olar. Bey-
nəlxalq kredit müxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Bu borc alan 
tərəfin ehtiyacları ilə bağlıdır. Hazırda beynəlxalq kredit daha 
çox istehsal prosesinə yönəldilir. Eyni zamanda, bura iqtisadi 
islahatların dəstəklənməsi, iqtisadi təhkükəsizliyin aradan qal-
dırılması, eləcə də digər məqsədlər daxildir.  

 Hər bir iqtisadi kateqoriya kimi beynəlxalq kredit də bir 
sıra funksiyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalar borc kapitalının 
beynəlxalq sferada hərəkətinin xüsusi cəhətlərini göstərir. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

- istehsalın genişləndirilməsi, eləcə də borc kapitalının 
ölkələr arasında təkrar bölgüsü; 

- kapitalın birləşdirilməsi və mərkəzləşdirilməsi; 
- ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi. 
Yüksək kapital ehtiyatlarına malik ölkələrdə istehsal pro-

sesinin kapitallaşdırılması və sürətləndirilməsi beynəlxalq kre-
ditin əsas müsbət rolu kimi çıxış edir. Bu yolla istehsalın fa-
siləsizliyi təmin edilmiş olur. Eyni zamanda beynəlxalq kredit 
istehsal prosesinin halqaları arasında sıx əlaqə yaradır. Bey-
nəlxalq kredit istehsalın beynəlmiləlləşməsi, mübadilə prosesi-
nin genişlənməsi, əməyin beynəlxalq bölgüsünün həyata keçi-
rilməsi və bununla da vahid dünya bazarının formalaşmasında 
mühüm rola malikdir. Digər tərəfdən, beynəlxalq kredit vəsait-
ləri hökumətin üzərinə düşən funksiyaların icrası zamanı mey-
dana çıxan maliyyə boşluqlarını aradan qaldırır. Bura dövlət 
büdcəsinin ehtiyaclarının ödənməsi məqsədi ilə cəlb edilən 
xarici kreditlər aiddir. Bu kreditlərə aşağı inkişaf səviyyəsinə 
malik ölkələrdə daha çox ehtiyac yaranır. Həmçinin beynəlxalq 
kredit tədiyyə balansında əmələ gələn kəsirin aradan qaldırıl-
masına xidmət edir. Bu dövlətin pul-kredit siyasətinə xidmət 
etməklə yanaşı beynəlxalq ticarətin normal inkişafına şərait ya-
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radır. Beynəlxalq kredit münasibətləri məhsulların dünya baza-
rında reallaşmasını sürətləndirir. Belə ki, müasir şəraitdə idxal-
ixrac əməliyyatlarının böyük hissəsi kredit münasibətləri əsa-
sında həyata keçirilir. Beynəlxalq kreditin müsbət cəhətləri ilə 
yanaşı mənfi təsirləri də mövcuddur. Bu baxımdan onun iqti-
sadiyyatda dərin disporsiyalara gətirib çıxarmasını göstərmək 
olar. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının daha güclü, yəni, yüksək im-
kanlara, gəlirə malik sahələri beynəlxalq kredit vasitəsilə güc-
ləndiyi halda, digər sahələr inkişafdan geri qalmış olur. Məs., 
bu gün daha çox ölkəmizin neft sektoru kreditləşdirilir. Buna 
əsas səbəb isə daha çox gəlir, risklərin az, dünya bazarında neft 
məhsullarına daha çox tələbin olmasıdır. Həmçinin iqtisadiyya-
tın zəif sahələrinin beynəlxalq kredit bazarına çıxışı mümkün-
süzdür. Bu halların qarşısını almaq üçün beynəlxalq kredit sər-
hədlərinin gözlənilməsi çox vacibdir. Beynəlxalq kredit sərhəd-
ləri ölkənin xarici borc vəsaitinə olan borcun həcmindən, kredi-
tin müddətindən, faiz dərəcələrindən və s. asılıdır. Bu obyektiv 
sərhədin pozulması ölkədə dərin xarici borc böhranına yol 
açmış olur.  

Beynəlxalq kredit münasibətlərinin müxtəlif formaları 
mövcuddur. Bu baxımdan beynəlxalq kredit bir neçə xüsusiy-
yətinə görə təsnifatlaşdırılır. Müddətinə görə: qısamüddətli    
(18 aya qədər); ortamüddətli (18 aydan 7 ilə qədər); uzunmüd-
dətli (7 ildən yuxarı). Təyinatına görə: maliyyə kreditləri, kom-
mersiya kreditləri, aralıq kredit. Növünə görə: əmtəə krediti və 
valyuta krediti. Təqdim edilən borcun valyuta növünə görə: 
kreditor ölkənin valyutası ilə verilən kredit, borcalanın ölkəsi-
nin milli valyutası ilə verilən kredit, qeyri-iştirakçı ölkənin val-
yutası ilə verilən kredit, valyuta səbəti əsasında formalaşan 
beynəlxalq valyuta vahidləri ilə verilən kreditlər (SDR). Təmi-
natlığına görə: təminatlı kredit, blank kreditləri. Texniki təqdi-
matına görə: borcalanın hesabına köçürülən nağd kreditlər: de-
posit sertifikatları, aksept formasında kreditlər, borc istiqrazları 
və s. Kreditor subyektin müxtəlifliyi baxımından: bank kreditləri, 
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broker kreditləri, hökumət kreditləri, beynəlxalq maliyyə institutla-
rının dövlətlərarası kreditləri, ixrac kreditləri, qarışıq kreditlər və s.  

Beynəlxalq əmtəə və xidmət bazarının inteqrasiyası kimi 
təzahür edən qloballaşma hal-hazırda inkişaf edən proseslərin 
mərkəzindədir və ölkələr bu prosesdən qaçılmazdır. Qlobal ma-
liyyə inteqrasiyası dünya maliyyə bazarının inteqrasiyasıdır. 
Bir çox İEOÖ-in bu prosesdən uzaqlaşmağa can atmasına bax-
mayaraq, həqiqətən inkişaf edən kommunikasiya və maliyyə 
münasibətləri bu inteqrasiyanı zəruriləşdirir. Önəmli deyil ki, 
ölkə qlobal kapital qoyuluşunda iştirak etsin, lakin yetər ki, bir 
çox neqativ halların qarşısını alan və inanılmaz dərəcədə mən-
fəətli olan maliyyə inteqrasiyasının nümayəndəsi olsun. Məhz 
düzgün makroiqtisadi mühitin yaranması üçün əsas amillərdən 
biri effektiv maliyyə inteqrasiyasıdır.  

Beynəlxalq maliyyə və maliyyə qloballaşması son onil-
likdə dünya iqtisadiyyatında ən vacib istiqamətlərdən biri ol-
muşdur. Bu proses yüksələn aktiv və passivdə baş verməklə, 
ölkənin ÜDM ya da maliyyə dəyərlərində əks olunur. Bundan 
başqa ümumdaxilolmaların genişlənməsi üçün beynəlxalq ma-
liyyə və maliyyə qloballaşması xarici xalis aktivlərin diffuzi-
yazı üçün şərait yaradır. Geniş mənada beynəlxalq maliyyə və 
maliyyə qloballaşması əsası 1944-cü ildə qoyulmuş Bretton-
Vudz sisteminin yaradıcılarının ifadə etdikləri mühitə yaxın 
qlobal iqtisadiyyatı formalaşdırıb və makroiqtisadiyyata təsiri 
yeni bir beynəlxalq valyuta sisteminin formalaşdırılması zəru-
riyyətinə uyğun başa düşülür.  

Ümumiyyətlə maliyyə qloballaşması haqqında aşağıdakı 
sualları cavablandırsaq onun mahiyyətinə varmaq olar: 

I. Maliyyə qloballaşması bizim idarəmiz altında olan bir 
prosesdirmi? 

 Beynəlxalq maliyyənin nəticəsi kimi təzahür edən ma-
liyyə qloballaşması bu gün elə bir səviyyəyə çatıb ki, bu 
prosesdə iştirak etmək artıq zəruri hala gəlib. Bu, xüsusilə də 
bizim kimi kiçik ölkələr üçün daha böyük bir məna kəsb edir. 
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Əlbəttə ki, hər hansı bir ölkənin hökuməti tək tərəfli olaraq bu 
prosesdə iştirak etməyi rədd edə bilər. Ancaq iqtisadi olaraq 
belə bir qərardan doğacaq daxili və xarici təzyiqlərə tab gətirə 
bilmək çox çətindir. Həmçinin belə bir siyasət bugünkü dün-
yada rasional deyildir. 

II. Maliyyə qloballaşmasının potensial faydaları nələrdir? 
Bu potensial faydaları aşağıdakı kimi cəmləyə bilərik: 
‐ Beynəlxalq kapital bazarlarına daxil olma ölkələrə, is-

tehlaklarını zaman boyunca hamarlaşdırma fürsəti verir. 
‐ Ölkələr ehtiyac duyduqları kapitalı cəlb edərək daha 

yüksək investisiya səviyyəsinə və iqtisadi artıma nail ola bilərlər. 
Bundan başqa cəlb edilən kapitalla birlikdə ölkələrə tex-

noloji “know‐how” da daxil olmaqdadır. Bunun nəticəsində 
də ölkədə məhsuldarlıq artmaqdadır. 

‐ Sərbəst kapital hərəkətləri hökumətləri makro iqtisa-
diyyatı daha səriştəli idarə etməyə təşviq və məcbur edir. 

‐ Sərbəst kapital hərəkətləri ölkənin daxili maliyyə 
bazarlarının dərinliyini və genişliyini artırır. 

III. Maliyyə qloballaşmasının görünən mənfi təsirləri nələrdir? 
Bu mənfi təsirlərin ən önəmlilərini aşağıdakı kimi cəmlə-

yə bilərik: 
‐ Böyük miqyaslı kapital hərəkətləri ölkədə makroiqti-

sadi natarazlıq yarada bilər. 
‐ Qısamüddətli kapital hərəkətlərinin köçəri olması ölkə 

iqtisadiyyatını kövrək vəziyyətə gətirə bilər. 
‐ Kapital marketlərindəki asimmetrik informasiya 

nəticəsində kapital effektli bir şəkildə hərəkət etməyə bilər. 
IV. Bütün bunlara baxmayaraq, bir ölkə kapital hərəkətlə-

rinin müsbət təsirlərindən maksimum səviyyədə faydalanmaq 
və mənfi təsirlərini minimumda tutmaq üçün nələr etməlidir? 

Bu prosesində iştirak etmək ən rasional variantdırsa, ölkə 
aşağıdakı islahatları aparmağa məcburdur: 
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‐ Makro iqtisadi sabitliyi təmin eləmək üçün, həm dün-
yadakı, həm də ölkə daxilindəki vəziyyəti nəzərə alan məntiqli 
maliyyə və pul siyasəti tətbiq eləmək; 

‐ Daxili maliyyə sisteminin effektli işləməsini təmin elə-
mək; 

‐ Lazım olan hüquqi və struktur islahatları aparmaq. 
 Maliyyə qloballaşmasının bir nəticə də aktivlərin qiy-
məti və valyuta hərəkəti ilə əlaqədər olan maliyyə münasibətlə-
rinin təkmilləşməsidir. Bundan başqa aktivlərin qiyməti inves-
tisiya fondunun dəyərindəki dəyişiklikləri dinamikləşdirir. Mə-
sələn,ölkəmizdə xalis passivlərin dəyəri uyğun hərəkətləri tam 
dərəcədə intensivləşdirir, səhm bazarına heç bir mənfi təsir 
göstərmir və valyutamızı elastikləşdirir.  

 Əlbəttə, aktivlərin qiyməti və valyutaların beynəlxalq 
investisiyada hərəkəti, müxtəlif aktiv və passivlərə olan tələbin 
maliyyə gəlirlərinin və valyuta dərəcələrinin ən vacib hərəkət-
verici amili olana qədər görünməyəcək. Bundan başqa burada 
maliyyə və ticarət arasında qarışıqlı təsir var ki, bu da xalis xarici 
aktiv və valyuta məzənnələri arasındakı əlaqələri təmin edir. 

II. Beynəlxalq maliyyə və valyuta siyasəti. 
 Beynəlxalq pul axını bizim dünyanın digər ölkələri ilə 

beynəlxalq maliyyə əlaqələrimizi daha da mürəkkəbləşdirir. 
Pul axını əmtəə və xidmətlərin hərəkəti kimi asanlıqla beynəl-
xalq sərhədləri aşır. Faktdır ki, pul idxal və ixracı ödəmək üçün 
sərhədləri keçməlidir. Bundan başqa adamlar daha çox mən-
fəət, yüksək faiz dərəcəsi və qiymətli kağız əldə etmək üçün 
pullarını sərhədlərdən keçirir. Əmtəə və xidmət ticarəti kimi 
pul axını da makrogəlirləri dəyişdirir. 

 Ölkədə real faiz dərəcələri yüksək olanda ora pul axını 
da sürətli olur və xarici investorları cəlb edir. Digər ölkələr ilə 
müqayisədə daha stabil inkişaf siyasətinə malik ölkələrə pul 
yönləndirilir. Həmçinin ölkədən pulun sərhədləri aşmasına əsas 
amil idxalın ödənilməsi, investisiya qoyuluşu, torpaq, kapital, 
işçi alınması və s. bu kimi xərclərdir.  
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 Bu gün azad kapital axını milli və regional iqtisadi hə-
yatda əsas rol oynayır. İnkişaf etmiş dünyanın beynəlxalq ma-
liyyə və kapital bazarı ilə bağlı manevr etməsi üçün üzən val-
yuta məzənlərindən yaxa qurtarmasına baxmayaraq, valyuta 
məzənnə siyasəti bu bazarla əlaqəni saxlayır. Biz valyuta mə-
zənnə siyasətinin istiqamətlərinə və funksiyalarına yeni bir as-
pektdə yanaşmalıyıq. Valyuta məzənnələri milli siyasətlərin 
əsas punktudur. Müasir pul iqtisadiyyatında heç kəs gündəlik 
artan-azalan maliyyə ölçülərindən təcrübələnməyə bilməz, əha-
li hər gün məzənnəyə fikir verir və gələcəkdə baş verə biləcək 
neqativ halların qarşısını almaq üçün əvvəlcədən tədbir görür.  

 Valyuta məzənnələrinin hərəkətini sözlə izah etmək və 
proqnozlaşdırmaq çətindir. Təəccüblü deyil ki, Mərkəzi Bank 
valyuta məzənnələrinin hərəkətini modelləşdirmək üçün uyğun 
işlər aparır. Bu modellərə açıq faiz pariteti, uzunmüddətli tədiy-
yə pariteti, daxili və xarici balansı özündə birləşdirən balanslı val-
yuta məzənnələri, qısamüddətli valyuta məzənnə siyasəti, milli 
makroiqtisadi modellər (portfel balans modelləri və monetar 
model), əmtəə qiymətləri ilə bağlı olan modellər, ümumi açıq 
balanslı makroiqtisadi modeli misal göstərmək olar. 

 Paritetlik tez-tez açıq faiz pariteti kimi işlədilir. Bunun 
valyuta bazarına təsiri olduqca böyükdür. AFP gözlənilən mə-
zənnə dəyişikliklərini göstərir, ancaq onların səviyyəsini yox, 
AFP tələb edir ki, hər bir faiz dərəcəsi gözlənilən böhrana uy-
ğun olsun. Çox vaxt bu model inflyasiyanın proqnozlaşdı-
rılmasında istifadə edilir. 

 Belə bir müzakirə var ki, inflyasiya ya sabit məzənnə 
fərziyyəsi, ya AFP, ya da Mərkəzi Bankın məzənnə hərəkətləri 
üzərində proqnozlaşdırılsın. Çünki, faiz dərəcələri ilə valyuta 
məzənnələri arasında böyük əlaqə var ki, bunlar da birbaşa 
inflyasiyaya təsir göstərir. Tədiyyə pariteti də valyuta məzən-
nələrinin proqnozlaşdırılımasında istifadə edilir.  

 AFP həmçinin Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan struk-
tur makroiqtisadi model üçün ən optimal siyasətdir. Bununla 
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belə Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrinin cəmləndiyi struktur 
modeldən istifadə etməklə xarici borcların ödəmə risklərini 
azalda bilər. Bir çox ölkələrdə o, cümlədən Braziliyada bu mo-
deldən istifadə edilir və model özündə İS bərabərliyini, Philips 
əyrisini, Teylor qaydasını və AFP-ni birləşdirir. 

 Maliyyə siyasəti təkcə regional deyil, həm də beynəlxalq 
sferanı əhatə etməlidir. Ölkədəki sabit iqtisadi inkişaf (aşağı dərə-
cəli inflyasiya, elastik valyuta, real faiz dərəcələri və s.) maliyyə 
siyasətinin beynəlxalq maliyyədə yerini və rolunu müəyyən-
ləşdirir. Bunun üçün önəmlidir ki, ölkədə düzgün valyuta 
siyasəti həyata keçirilsin.  

 Valyuta siyasəti dövlətin daxili valyuta bazarında hə-
yata keçirilən xarici valyuta ilə əməliyyatların və xarici valyuta 
məzənnəsinin tənzimlənməsi istiqamətində apardığı daxili və 
xarici iqtisadi siyasətdir. Valyuta siyasəti Mərkəzi Bank və 
digər maliyyə-kredit təşkilatları qismində mərkəzi hökumət or-
qanları tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzi Bankın yürütdüyü 
pul siyasəti ölkədə makroiqtisadi stabilliyin təmin olunmasına 
və ölkənin əlverişli beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin qorunub 
saxlanmasına yönəldilir. Dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və 
aşağı inflyasiya davamlı iqtisadi artımın və əhalinin sosial rifa-
hının yüksəldilməsinin əsas şərtləridir. Valyuta siyasəti tədiyyə 
balansının müsbət saldoya çatması üçün aparılan beynəlxalq 
maliyyə siyasətinin tərkib hissəsidir. Dövlət valyuta siyasətinin 
əsas elementləri kimi, valyuta intervensiyasından və məhdudiy-
yətlərindən istifadə edir.  

 Valyuta intervensiyası dövlətin bank qismində valyuta 
tənzimləməsi məqsədi ilə valyuta bazarına müdaxiləsidir. Mər-
kəzi Bank valyuta bazarında xarici valyutanın kütləvi təklifi və 
ya yığılması yolu ilə valyuta bazarını tənzimləyə bilir. Valyuta 
intervensiyasından çox vaxt ölkəyə mal və xidmətlər idxalının 
ixraca nisbətdə daha sürətlə artması nəticəsində milli valyuta 
kursunun xarici valyuta kursuna nəzərən aşağı düşdüyü şə-
raitdə valyuta kursunun stabilləşdirilməsi üçün istifadə olunur.  
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Valyuta məhdudiyyətləri dövlətin ölkədaxili valyuta ba-
zarındakı əməliyyatların, eləcə də ölkəyə xarici valyuta daxil-
olmalarının və ölkədə milli və xarici valyuta çıxarmalarının 
məhdudlaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi valyuta tən-
zimlənməsi siyasətidir. Əsas etibarilə valyuta məhdudiyyəti 
valyuta bazarında valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə xid-
mət edir. Valyuta məhdudiyyəti milli iqtisadiyyatın xarici təsir-
lərdən qorunması məqsədi güdür. 

Valyuta məhdudiyyəti konkret məsələlər üzrə qərar və 
göstərişlərə xidmət etməklə, valyuta qanunvericiliyinə əsasla-
nır. Valyuta məhdudiyyəti konkret olaraq aşağıdakı məqsədlərə 
xidmət edir: 

I. Tədiyyə balansının tarazlaşdırılması; 
II. Valyuta kursunun sabitliyinin qorunması; 
III. Valyuta qiymətlilərinin dövlətin əlində cəmləndirilməsi 

və ondan valyutanın tənzimlənməsində istifadə. 
 Valyuta məhdudiyyəti aşağıdakı məsələləri özündə 

birləşdirir: 
a) beynəlxalq ödəniş və kapitalın hərəkətinin tənzimlən-

məsi, qızılın, pul nişanlarının və qiymətli kağızların hərəkətinin 
tənzimlənməsi; 

b) xarici valyutaların sərbəst alqı-satqısının qadağan 
olunması və aparılıb-gətirilməsinin məhdudiyyətləşdirilməsi; 

c) xarici valyutanın və valyuta dəyərlilərinin dövlətin 
əlində cəmləndirilməsi. 

 Valyuta məhdudiyyəti beynəlxalq iqtisadi münasibət-
lərin müxtəlif sahələrində tətbiq edilir; xarici ticarətdə, görün-
məyən əməliyyatlarda, kapitalın və kreditin hərəkətlərində, qı-
zıl və xarici valyutalarla aparılan əməliyyatlarda və s. 

 Tədiyyə balansı üzrə valyuta məhdudiyyətinin 2 əsas 
sahəsi ayrılır: cari əməliyyatlar (ticarət və qeyri-ticarət əməliy-
yatları); maliyyə əməliyyatları (kapitalın və kreditin hərəkəti, 
gəlirlərin köçürülməsi və vergilərin ödənilməsi). 
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Valyuta məhdudiyyəti siyasətini həyata keçirən digər bir 
orqan gömrük oraqanıdır. Gömrük orqanı ölkədən çıxarılan və 
ölkəyə gətirilən bütün valyutalara, məhsullara nəzarəti həyata 
keçirir. Bu nəzarətin həyata keçirilməsi üçün 2 cür gömrük 
rejimindən istifadə edilir. Sadə gömrük rejimi gömrük rejimi-
nin sadələşdirilmiş formasıdır ki, bu da, müasir şəraitdə inteq-
rasiyanın əsasını təşkil edir. Sərt gömrük rejimi zamanı dövlət 
güclü proteksionizm rejimindən istifadə edir.  

İndi isə 2006-cı ildə ölkəmizdə aparılan valyuta siyasəti 
və struktur tədbirlər haqqında danışaq. 2006-cı il üçün pul siya-
sətinin təqdim olunmuş istiqamətləri hökumətin 2006-cı il üçün 
formalaşdırdığı büdcə siyasətinə, iqtisadi artım proqnozlarına, 
makroiqtisadi sabitliyin qorunması üzrə müəyyən olunmuş ori-
yentirlərə (birrəqəmli inflyasiya) və qeyri-neft sektorunun inki-
şaf prioritetlərinə əsaslanır. 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında 
sıçrayışlı inkişaf dinamikası davam etmişdir, iqtisadi artım 
tempi 30%-i ötmüş, təkcə neft sektorunda artımın 55% təşkil 
etmişdir, onun ÜDM-də payının 43%-ə çatmışdır.  

Yüksək inkişaf dinamikası şəraitində büdcə gəlirlərinin 
70%-dək artımı olmuşdur. Bu il büdcəyə əsasən gələn neft gə-
lirlərinin əhəmiyyətli hissəsi sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlə-
rinə istifadə olunmuş və bu pul kütləsinə, məzənnəyə təsir edən 
əsas faktor olmuşdur. 2006-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 
təqribən 60%-i xarici valyutada olan neft gəlirləri hesabına ma-
liyyələşmişdir. Bu isə böyük həcmdə xarici valyuta kütləsinin 
valyuta bazarına daxil olmasını təsdiq edir. Nəticədə pula 
tələbin əhəmiyyətli artmasına şərait yaranmış, bu isə məzənnə 
və qiymətlərə təzyiqə səbəb olur.  

2006-cı ilə nəzərdə tutulan iqtisadi siyasət, ilk növbədə 
isə fiskal siyasət məcmu tələbin bütün komponentləri (istehlak, 
investisiya, xalis ixrac) üzrə pula tələbın genişlənməsinə şərait 
yaratsa da, Milli Bank təkrəqəmli inflyasiya hədəfinə uyğun 
olaraq bu tələbin yüksək inflyasiya doğurmayan hissəsini ödə-
məyə çalışmışdı.  
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Makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün Milli Bank pul 
emissiyasının məqbul həddini müəyyən etmişdir. Bu hədd qey-
ri-neft sektorunun artımına əsaslanır. Eyni zamanda, denomi-
nasiyanı həyata keçirən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, milli 
valyutaya inamın güclənməsi dollarlaşma səviyyəsinin azalma-
sı ilə müşahidə olunur.  

 Fiskal ekspansiya ilə yanaşı, 2006-cı ildə xarici inves-
tisiyaların böyük həcmli axınları, dövlət təminatlı və dövlət tə-
minatı olmadan xarici kreditlərin cəlb olunması, daxili maliyyə 
bazarında faiz dərəcəsinin yüksək olması ilə bağlı qısamüddətli 
xarici kapitalın axını ehtimalı valyuta bazarına təzyiqi daha da 
artırmış və manatın möhkəmlənməsini şərtləndirmişdi. 

 Eyni zamanda, belə şəraitdə inflyasiya üzrə hökumətin 
nəzərdə tutduğu hədəfin reallaşması 2006-cı ildə daxili tələbin 
idarə olunması siyasətində əhəmiyyətli korreksiyaların həyata 
keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu ilk növbədə makroiqtisadi 
siyasətin, büdcə siyasətinin, xüsusilə cari büdcə xərclərinin və 
büdcənin qeyri-neft kəsirinin ciddi monitorinqini, bu kəsirin 
limitinin neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüd-
dətli strategiyadan irəli gələn prinsiplər əsasında gözlənilməsini 
tələb etmişdi, büdcə xərclərinin keyfiyyətinin daha da artırıl-
masını şərtləndirmişdir.  

 2006-cı ilə Milli Bank pul kütləsinin artım tempi ilə 
məzənnənin dəyişməsini effektiv balanslaşdırmağa çalışmışdı. 
Bu məqsədlə 2005-ci ildə olduğu kimi məzənnə siyasətində 
“üzən-tənzimlənən məzənnə rejimi”nə üstünlük vermişdir.  

Bütün bunlar 2006-cı ildə büdcə siyasətinin məqsədləri 
ilə pul siyasətinin məqsədlərinin effektiv uzlaşdırılması imkan-
larını artırmış, pul siyasətinin “inflyasiyanın hədəflənməsi reji-
mi”nə keçirilməsi üçün ilkin şəraiti təmin etmişdi.  

Milli Bank pul kütləsinə nəzarəti gücləndirmək üçün öz 
notlarının emissiyasını genişləndirmişdi. Başqa neft ixracatçısı 
olan ölkələrinin təcrübəsində olduğu kimi, neft bumunun erkən 
dövrünün “kredit bumu” ilə müşahidə olunacağı ehtimallarını 
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nəzərə alaraq Milli Bank bank sistemində risklərin minimallaş-
dırılması məqsədilə prudensial monitorinqi daha da gücləndir-
mişdi. Ümumiyyətlə Milli Bankın monetar siyasətinə və 2007-
ci il üçün proqnozuna aşağıdakı cədvəldən daha aydın nəzər 
yetirmək olar: 

 

2008-2011 (proqnoz)-ci illər üzrə monetar  
proqnozlar (ilin sonuna) 

 

2008* 2009 2010 2011 (proqnoz) 
Baza inflyasiya, % 6 5-7 5-7 5-7 

Valyuta ehtiyatları, mln. $-la 880 1000 1100 1200 
Geniş pul kütləsi, (M-3 pul 
aqreqatı), mlrd. manatla 

artım tempi, %-lə 

7200 
41 

9600 
33 

12500 
30 

16200 
30 

Manatla pul kütləsi, (M-2 pul 
aqreqatı), mlrd. manatla 

artım tempi, %-lə 

3250 
25 

4500 
38 

5800 
29 

7300 
26 

Bank sistemində cəmi 
depozitlər, mlrd. manatla 

artım tempi, %-lə 

5100 
67 

6600 
30 

8800 
33 

12000 
36 

Əhalinin əmanətləri, mlrd. 
manatla 

artım tempi, %-lə 

2000 
59 

3200 
60 

5400 
69 

9000 
67 

Kredit qoyuluşları, 
mlrd.manatla 

artım tempi, %-lə 

4700 
40 

6100 
30 

8200 
34 

11000 
34 

*Gözlənilən  
 

 Struktur tədbirlər. Təhlillər göstərir ki, cari ildə Azər-
baycanda inflyasiyanın yalnız 40%-i monetar faktorlar ilə izah 
olunur. Ötən ilə nisbətən monetar amillərin təsirinin artmasına 
baxmayaraq inflyasiyaya təsir göstərən qeyri-monetar amillərin 
xüsusi çəkisi əhəmiyyətli olaraq qalmaqdadır. Qeyri-monetar 
faktorlar inzibati qaydada tənzimlənən qiymətlərin təsirini və 
mövcud rəqabət şəraitinin çatışmazlıqlarını özündə əks etdirir.  

 Bu baxımdan makroiqtisadi sabitlik üzrə təyin olunmuş 
hədəflərə nail olmaq üçün 2006-cı ildə bir sıra struktur prob-
lemlərin həlli mühüm rol oynamışdı:  

- Ölkədən maliyyə kapitalının çıxması rejiminin müəyyən 
dərəcədə sərbəstləşdirilməsi, bu məqsədlə fiziki və hüquqi 
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şəxslərin yalnız yüksək reytinqli xarici maliyyə aktivlərinə in-
vestisiya yerləşdirmələri rejiminin liberallaşdırılması;  

- Dövlət müəssisələrində maliyyə intizamının gücləndiril-
məsi, onların büdcələrin təsdiq olunması və korporativ stan-
dartların tətbiqi, eləcə də maliyyə planlarının və investisiya 
proqramlarının təhlili əsasında məsrəflərin azaldılması;  

- Enerji, qaz, su və digər təbii inhisar məhsul və xidmət-
lərinə görə yığım əmsalının əhəmiyyətli artırılması proqramı-
nın hökumət səviyyəsində təsdiq olunması;  

- Neft gəlirlərinin istifadəsinin artması şəraitində dövlət 
müəssisələri tərəfindən dövlət zəmanəti ilə və dövlət zəmanəti 
olmadan xarici kreditlərin cəlb olunmasının selektiv məhdud-
laşdırılması;  

- Büdcə vəsaitlərinin il ərzində aylar üzrə bərabər propor-
siyada xərclənməsinin təmin edilməsi, ortamüddətli dövlət in-
vestisiya proqramının tərtib olunması, bu proqrama iqtisadiy-
yatın tələb etdiyi və effektiv həyata keçirilə bilən investisiya 
layihələrinin daxil edilməsi;  

 2006-2007-ci illərdə hər fəaliyyət göstərən bank üzrə məc-
mu kapitalın 50 mlrd. manata çatdırılması nəzərdə tutulur ki, bu 
da maliyyə resurslarının daha aktiv cəlb edilməsi, daha etibarlı 
və sağlam bank fəaliyyətinin təmin edilməsinə imkan verə-
cəkdir.  

 Struktur tədbirlərlə bağlı Milli Bank aşağıdakı tədbirləri 
həyata keçirməlidi: 

- Neft gəlirlərinin istifadəsindən qaynaqlanan izafi pul-
ların yığıma yönəltmək və bununla da istehlak bazarına təzyiqi 
azaltmaq üçün yığıma meyilliliyin stimullaşdırılması tələb olu-
nur. Bunu üçün Milli Bank əmanətlərin sığortalanması mexa-
nizminin işə düşməsi üçün səylərini artırmalı;  

- Kredit bumu şəraitində bank sistemində korporativ ida-
rəetmə prinsiplərinin tətbiqi, bank nəzarətinin institusional və 
texnoloji inkişafı, onun potensialının genişləndirilməsi üzrə 
tədbirlər davam etdirilməli;  
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- Ölkədə maliyyə resurslarının istehlak sferasından yığı-
ma yönəlməsini stimullaşdırmaq üçün maliyyə bazarının bütün 
seqmentlərinin hüquqi və institusional bazasının, onların inf-
rastrukturunun inkişafında Milli Bank aidiyyatı qurumlar ilə 
birgə səylərini davam etdirməlidir.  

III. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və onların əməliyyatları. 
 Beynəlxalq maliyyə təşkilatları inkişaf edən dünyanın, 

kapital təminatının və s. əməliyyatların əsas punktudur. Ölkələ-
rin ehtiyatları dünya kapital axınının 75%-dən çoxu müxtəlif 
inkişaf proqramlarını həyata keçirmək üçün dünyanın bütün öl-
kələrinə daxil olur. İqtisadi inkişaf proqramı ilə dünya yoxsul-
luğunu aradan qaldıran real təşkilat beynəlxalq maliyyə təş-
kilatlarıdır. 

 Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının üzləşdiyi çətinliklər-
dən biri 1991-ci ildə olmuşdu. Bu dövrdə SSRİ dağıldıqdan 
sonra Azərbaycanda özəlləşdirmə işlərində böyük rol oynamış 
və bazar iqtisadiyyatına keçid ölkələrində müvəffəqiyyətli işlər 
aparmışdı. Məhz bu ölkələrin iqtisadi inkişafında əsas rolu 
beynəlxalq maliyyə təşkilatları oynamışdı. 

 Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının missiyası bütün dün-
yada kasıbçılığı aradan qaldırmaq və dayanıqlı iqtisadi inkişaf 
sektorunda başlıca rol oynamaqla yaşayış standartlarını təkmil-
ləşdirməkdir. Onların əməkdaşlıqda əsas məqsədi inkişafa 
çatmaqdır. 

 Bu məqsədə çatmaq üçün isə əsas alətləri: istiqraz və 
səhmlər, öz resursları ilə birgə səfərbərliyə alınmış kapital, məs-
ləhət və texniki servizlər, informasiya çatdırılması və s. Son 
illər isə bu xidmətlər təkmilləşməkdədir. 

 Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının göstərdiyi fəaliyyət 
yalnız güclülərin maraqlarından irəli gələn yox, həm də kasıbların 
maraqlarını əks etdirən şərtlərinin müəyyən edilməsi sahəsində 
beynəlxalq maliyyə institutlarının göstərdiyi cəhddir. Onlar 
Yoxsulluğun Azaldılması Strategiyasının həyata keçirmək yö-
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nümündə maliyyə vəsaiti ilə dəstəklənən məqsədlər toplusunu 
həyata keçirir.  

 Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından ən mühümü Bey-
nəlxalq Valyuta Fondudur. Əsası 1944-cü ildə ABŞ-ın Hempşir 
ştatının Bretton-Vuds əyalətində BMT-nin valyuta konfransın-
da qoyulan, valyuta-maliyyə sferasında beynəlxalq əməkdaşlığı 
təmin etmək, beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə və tarazlı in-
kişafa şərait yaratmaq, bununla da üzv ölkələrin iqtisadi yüksə-
lişinə yardımçı olmaq, üzv ölkələrin valyuta stabilliyinə xidmət 
etmək, üzv ölkələrin tədiyyə balansındakı qeyri-tarazalıqları 
aradan qaldırmaq məqsədi ilə onlara kreditlər vermək, bununla 
da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qarşısını alan maneələri ara-
dan qaldırmaq, beynəlxalq ticarət münasibətlərinə maneçilik 
törədən valyuta idxalı məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması-
na kömək məqsədi ilə yaradılan beynəlxalq maliyyə institutu-
dur. BVF-nun ali rəhbər orqanı İdarəedicilər Şurasıdır. Bu şu-
rada hər bir üzv ölkə idarəedici və onun müavini qismində təm-
sil olunur. Bunlar adətən maliyyə naziri və Mərkəzi Bankın 
sədrindən təyin olunur. Bundan sonrakı orqan İdarəedici Şura-
dır. Fondun idarəedici direktorlarının sayı 24-dür. BFV-da ən 
çox səsə malik ölkələr aşağıdakılardır: ABŞ-17.78%, Almani-
ya-5.58%, Yaponiya-5.53%, Böyük Britaniya-4.48%, Fransa-
4.98%, Səudiyyə Ərəbistanı-3.45%, İtaliya-3.09%, Rusiya-
2.9%. Bu fond əsasən iki məqsədə xidmət edir: tədiyyə balan-
sındakı qeyri-tarazlığı aradan qaldırmaq, büdcə xərclərinin kre-
ditləşməsi başda olmaqla, ölkənin makroiqtisadi stabilliyinə 
yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi. Qeyd edək ki, üzv 
ölkələrin cəlb etdikləri kreditin həcmi kvotanın 25%-dən çox 
ola bilməz. Bundan yuxarı həcmdə kredit verilməsi isə BVF-
nun direktorunun razılığından asılıdır və bir qayda olaraq bu 
elə həmin ölkənin ümumiqtisadi, eləcə də, maliyyə siyasətinin 
təhlili əsasında həyata keçirilir. Ümumiyyətlə BVF kredit 
müraciət əsasında və ölkənin iqtisadi durumunu qiymətləndir-
dikdən sonra verir. Üzv ölkələrin məqsədli layihələri həyata 
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keçirmək üçün onların qarşısında bir sıra şərtlər qoyulmuşdur. 
Kredit vəsaitləri yalnız bu şərtlərin reallaşmasından sonra hə-
yata keçirilir. Üzv ölkələrin qarşısında duran şərtlər aşağı-
dakılardır: beynəlxalq ticarət fəaliyyətində valyuta məhdudlaş-
dırılmalarına, hissə-hissə üzən valyuta sisteminin tətbiq edil-
məsinə, eləcə də möhtəkir xarakterli kapital hərəkətinə yol ver-
məmək, dövri olaraq ölkənin maliyyə və iqtisadi durumu haq-
qında fonda məlumat vermək, məqsədli devalvasiya siyasətinə 
zəruriyyət yarandıqda, devalvasiya dərəcəsini fonda bildirmək 
və s. Fonda üzv olan ölkələr üzərinə götürdükləri məsuliyyəti 
yerinə yetirmədikdə, bir sıra cəza tədbirlərinə məruz qalırlar. 
Belə ki, bu maliyyə qurumu həmin ölkələrə kredit verilişini da-
yandıra, hətta onları üzvlükdən uzaqlaşdıra bilər. Ümumiyyətlə 
tətbiq edilən cəzaların ağırlığı öhdəliklərdən yayınmanın səviy-
yəsindən asılıdır. 

 Beynəlxalq maliyyənin daha bir mühüm təşkilatı Bey-
nəlxalq İnkişaf və Yenidənqurma Bankıdır. BİYB 1944-cü ildə 
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bir vaxtda yaradılmışdı. BYİB-nın 
ali rəhbər orqanı İdarəedicilər Şurasıdır və onun Direktorluğu-
dur. Bura üzv olan ölkələr BVF-nun üzvü olmalıdırlar. Bu şu-
rada hər bir üzv ölkə idarəedici və onun müavini qismində təm-
sil olunur. Bunlar adətən maliyyə naziri və Mərkəzi Bankın 
sədrindən təyin olunur. Bundan sonrakı orqan İdarəedici Şura-
dır. Bu bank Dünya Bankı da adlandırılır. Bankın ümümi kapi-
talının 20%-dən çox hissəsi ABŞ-ın payına düşür. Dünya Ban-
kının qərargahı Vaşinqtonda yerləşir. Əsasən Dünya Bankının 
məqsədi aşağıdakıları əhatə edir: 

a) üzv ölkələrin iqtisadi maliyyə islahatlarına yardımçı olmaq; 
b) xarici maliyyə qaynaqlarından daxil olan investisiya 

vəsaitləri ilə üzv ölkəri təmin etmək; 
c)  ölkələrin xarici dövlət borcu mexanizmni normal hala 

gətirmək və bu yöndə meydana çıxan əsaslı çətinlikləri aradan 
qaldırmaq; 
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d) ölkələr üçün daha sərfəli investisiya mənbələrini müəy-
yən etmək və beynəlxalq iqtisadi tarazlığı təmin etmək; 

e) üzv ölkələrin yerli şirkətlərinin maliyyə mənbələrinə 
yaranan ehtiyacın aradan qaldırılması və s. 

 Bu maliyyə qurumu öz tərkibində Beynəlxalq Yenidən-
qurma və İnkişaf Bankı (BYİB); Beynəlxalq İnkişaf Assosiasi-
yası (BİA); Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK); İnves-
tisiya Zəmanəti üzrə Çoxtərəfli Agentlik (İZÇA)-yi birləşdirir.  

 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA) 1960-cı ildə 
yaradılmışdır. Əsas məqsədi Dünya Bankının fəaliyyətini ta-
mamlamaq və çox zəif inkişaf etmiş ölkələrə 50-illik müddəti-
nə faizsiz olaraq (ancaq illik 0.75% həcmində komisyon haqqı 
alınır) kreditlər təqdim etməkdir. Əsasən Assosiasiya illik gəliri 
390 $-dan çox olmayan və ya adambaşına düşən ümumi milli 
məhsulun səviyyəsi 790 $-dan çox olmayan ölkələrə kredit verir. 

 Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 1956-cı ildə yara-
dılıb və məqsədi gənc dövlətlərin sənayelərində özəl investisi-
yaları stimullaşdırmaq, həmin dövlətlərdə xüsusi bölməni təşkil 
etmək və genişləndirməkdir. BMK ancaq azad olmuş və bir qə-
dər inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək səmərəli müəssisələri kredit-
ləşdirir. Bu ilk növbədə onun yüksək faizli borclarını qaytar-
maq məqsədi güdür. Korporasiya krediti bir qayda olaraq 15-il 
müddətinə verilir. BMk-nın əsas xüsusiyyəti ondadır ki, onun 
vəsaitlərinin üzv ölkələrdə investisiyalaşdırılması üçün dünya 
Bankının və İnkişaf Assosiasiyasının tələb etdiyi hökumət 
zəmanəti tələb olunmur.  

 İnvestisiya Zəmanəti Üzrə Çoxtərəfli Agentliyi 1988-ci 
ildə Dünya Bankı Qrupunun tərkib hissəsi kimi üzv ölkələrdə 
birbaşa investisiyaların stimullaşdırılması məqsədilə yaradılan 
beynəlxalq maliyyə-kredit institutudur. Bu qrum investisiya-
ların qeyri-kommersiya risklərdən sığortalanmasını həyata ke-
çirir. İnvestisiyaların 90%-ə qədərini əhatə edən zəmanətin orta 
müddəti 15-ili (bəzi hallarda 20 il) əhatə edir. İZÇA özünün 
fəaliyyətini milli sığorta şirkətləri ilə istiqamətləndirir. Hazırda 
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agentliyin 145-dən çox üzvü vardır. İZÇA-nın fəaliyyəti təkcə 
qeyd olunan istiqamətlə məhdudlaşmır. Qurum eyni zamanda 
üzv ölkələrin hökumət dairələrilə xarici investisiya siyasəti, 
eləcə də onun proqram və proseduraları haqqında məsləhətləş-
mələr aparır.   

 Haqqında danışdığımız beynəlxalq maliyyə kredit qu-
rumları ilə yanaşı regional maliyyə qrumları da, o cümlədən İs-
lam İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Afrika İnkişaf Bankı 
da fəaliyyət göstərir.  

 Beynəlxalq maliyyə təşkilatları bir neçə valyuta əməliy-
yatları həyata keçirir. Bu əməliyyatlardan ən geniş yayılmışı 
təcili göndəriş üzrə valyuta əməliyyatlarıdır. Bu əməliyyatlar 
valyuta sövdələşmələrinin 90%-ni əhatə edir. Bu əməliyyat 
spot əməliyyat adlanır və onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
valyuta alqı-satqısında müqavilə o, şərtə bağlanır ki, müqavi-
lədə nəzərdə tutulmuş məbləğ imzalanma anında qəti müəyyən 
olunmuş kurs üzrə imzalanma günündən başlamaqla ikinci iş 
gününün sonuna qədər müxbir banklara göndərilməlidir.  

 Valyuta əməliyyatlarının digər qismini valyuta sövdə-
ləşmələri təşkil edir. Bu sövdələşmələrə forvard, fyuçers və 
svop sövdələşmələri aiddir.  

 Forvard müqavilə bağlanandan bir neçə gün ərzində 
aparılan (reallaşdırılan) qabaqcadan ödəniş formasıdır. Əsas 
etibarilə forvard əməliyyatları müqavilə üzrə valyuta məzənnə-
sinin tərəddüdündən (qalxıb-enməsindən) qaçmaq məqsədi ilə 
bank və digər kredit təşkilatları tərəfindən aparılır. 

 Fyuçers əmtəə, valyuta, qızıl və qiymətli kağızların al-
qı-satqısı üçün pul məbləğinin müqavilə bağlandıqdan sonra 
müqaviləyə uyğun məbləğdə ödəniş formasıdır. Bu sazişdə 
başlıca məqsəd müqavilə müddətindən sonra alqı-satqı obyekti-
nin müqavilə qiyməti ilə faktiki məzənnə arasındakı fərqin əldə 
edilməsidir. Fyuçers münasibətlərində uduzan tərəf hazırkı 
birja qiymətləri arasında əmtəənin, valyutanın və s.-nin məzən-
nə fərqi məbləğində alışını, yaxud satışını həyata keçirir. Udan 
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tərəf isə qarşı tərəfin ziyanı hesabına öz mənfəətini təmin edir. 
Bu əməliyyatda əsasən kontraktın baza aktivi kimi ABŞ dolları 
çıxış edir.  

 Svop müəyyən müddətdən sonra yenidən əksinə müba-
dilə edilməsi şərtilə milli valyutanın xarici valyutaya mübadilə 
edilməsidir. Bu əməliyyat daha çox Mərkəzi Bank tərəfindən 
həyata keçirilir. Mərkəzi Bank tərəfindən svop əməliyyatları 
beynəlxalq səviyyədə likvidlik böhranlarını aradan qaldırmaq 
məqsədilə çox zaman beynəlxalq maliyyə kredit institutları ilə 
əlaqəli surətdə aparılır. Bura aşağıdakı əməliyyatlar daxildir: 

I. Aktivlərin sonradan satılması şərtilə alınması; 
II. Qarışılıqlı şəkildə mənfəət əldə edilməsi məqsədilə 

aktivlərin, qiymətli kağızların, eləcə də maliyyə öhdəliklərinin 
mübadilə edilməsi; 

III.  Öhdəlik yükünün qismən yüngülləşdirilməsi məqsədi 
ilə borc öhdəlikli qiymətli kağızların emitent tərəfindən başqa-
ları ilə əvəz olunması və s. 

IV. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə əlaqələri və gələ-
cək inkişaf strategiyası. 

Azərbaycanın konkret aşağıdakı beynəlxalq maliyyə təş-
kilatları ilə əməkdaşlığı haqqında danışaq:  

Asiya İnkişaf Bankı (AİB) 
Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankına 1999-cu ilin dekabrında 

qoşulmuş və 2002-ci ilin əvvəlində Bakıda Əlaqələndirmə Ofi-
si təsis edilmişdir. Getdikcə artan yoxsul insanlar sayının, xü-
susən də məcburi köçkün insanlara yardım göstərmək zərurə-
tinin mövcud olduğu şəraitdə AİB-in Azərbaycandakı fəaliy-
yəti əsasən sosial sektorun inkişaf etdirilməsinə yönəldilmişdir. 
Bu vəzifə AİB-in “aralıq əməliyyat strategiyasının” əsasında 
durur və onun əsas məqsədləri insanların inkişafına dəstək ver-
mək, idarəçiliyin yaxşılaşdırılmasını və institusional bazanın 
möhkəmləndirilməsini, habelə dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək 
yolu ilə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsini aradan qaldırmaq 
və yaşayış standartlarını yüksəltməkdir. AİB-in Azərbaycana 
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yardım strategiyası ikili xarakter daşıyır: ən kəskin ehtiyac 
içində yaşayanlar üçün mühüm ictimai ehtiyacların və xidmət-
lərin təmin edilməsinin təkmilləşdirilməsində Hökumətə kö-
məklik etmək; rəqabətə əsaslanan özəl investisiyaların həyata 
keçirilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün zəruri mühi-
tin yaradılmasına yardım etmək. AİB-in strategiyaya əsaslanan 
bu əməliyyatları idarəçiliyin yaxşılaşdırılmasına və institutların 
möhkəmləndirilməsinə xüsusi təsir göstərəcəkdir. 

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (QDTİB) 
Azərbaycan 1997-ci ildə QDTİB-nin üzvü olmuşdur. Bu 

günə kimi onun Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı ilə bağlı ticarət xarakterli maliyyələşdirmə-
dən, habelə yeni yaradılmış Azərbaycan Mikro Maliyyə Bankı-
na AYİB ilə yanaşı olaraq səhm kapital qoyuluşunun həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. QDTİB-nin Azərbaycandakı fəaliy-
yətlərinin əsas məqsədləri üzv ölkələr arasında əməkdaşlığı ar-
tırmaq (regionlar arası layihələr); qeyri-neft sektorlarını inkişaf 
etdirmək; ölkə üçün böyük təsirləri ola biləcək layihələri, mə-
sələn enerji, sənaye, aqrobiznes, qida istehsalı sahələrində layi-
hələri inkişaf etdirməkdir. 

Avropa Birliyi 
2004-cü il mayın 1-də AB-nin genişlənməsindən sonra 

Azərbaycana Avropanın Qonşuluq Siyasətində iştirak etmək 
təklif olunmuşdur. Avropa Komissiyasının Azərbaycan Höku-
məti ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində hazırladığı Fəaliyyət Pla-
nının müəyyən edəcəyi vəzifələrin AYİB-in investisiya mühiti 
ilə əlaqədar apardığı strateji dialoqla uzlaşacağı gözlənilir. Bu 
siyasət Azərbaycanın beynəlxalq birliklə daha geniş əlaqələr 
qurması üçün imkanlar təklif edir. 1992-ci ildən 2004-cü ilə 
kimi olan müddətdə Avropa Komissiyası TACIS, ECHO, Qida 
Təhlükəsizliyi, FEOGA, Xüsusi Yardım, Bərpa və Xüsusi Hu-
manitar Yardım proqramları çərçivəsində ümumilikdə 400 mil-
yon avro dəyərində qrant əsaslı yardımlar etmişdir. Azərbay-
canda həyata keçirilən TACIS proqramı çərçivəsində əsas məq-
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səd bazar iqtisadiyyatına və insan hüquqlarına əsaslanan plüra-
list demokratiya keçidlə bağlı yardım göstərməkdən ibarətdir. 
Burada əsas diqqət institusional, hüquqi və inzibati islahatların 
həyata keçirilməsinə və özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə yö-
nəldilir. TACIS-in növbəti üç il üçün büdcəsi 28 milyon avro-
dur və bu müddət ərzində özəl sektorun inkişaf etdirilməsi, tə-
qaüdlər, ekologiya, sosial təminat və ictimai idarəetmə sahələ-
rində islahatlar nəzərdə tutulmuşdur. 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Azərbaycandakı 

strategiyası əsas diqqəti yerli və xarici rəqabətin gücləndirilmə-
sinə, qeyri-bank sektorunda müştərək müəssisələrin yaradılma-
sına və yerli özəl banklara texniki yardımın təmin edilməsi va-
sitəsilə maliyyə sektorunun dəstəklənməsinə; mikro müəssisə-
lərin, kiçik və orta sahibkarlığın möhkəmləndirilməsinə; kənd 
təsərrüfatında və sənaye sektorlarında investisiyaların dəstək-
lənməsinə; qeyri-neft sektorlarına birbaşa xarici investisiyala-
rın yönəldilməsinə, habelə neft, qaz və əlaqədar sektorlarda in-
vestisiyaların dəstəklənməsinə yönəldilmişdir. Bu qurum doq-
quz layihəni maliyyələşdirmişdir. Eyni zamanda bu yaxınlarda 
AYİB-lə birlikdə mikromaliyyə bankının maliyyələşdirilməsi 
üçün lazımi maliyyə vəsaitləri artıq təsdiq edilmişdir və bu 
vəsaitlərin ümumi dəyəri 134,6 milyon ABŞ dolları təşkil edir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu  
BVF-nin Direktorlar Şurası 2 iyul 2001-ci ildə Yoxsullu-

ğun Aradan Qaldırılması və İnkişaf Proqramı çərçivəsində 
80,45 milyon SDR məbləğində (kvotanın 50 faizi) üç illik razı-
laşmanı təsdiq etmişdir. 2003-cü ilin dekabrına kimi bu razılaş-
ma çərçivəsində dörd ödəniş həyata keçirilmişdir. Proqramın 
üç əsas vəzifəsi aşağıdakılardır: makroiqtisadi sabitliyin təmin 
edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və iqtisadiyyatın qey-
ri-neft sektorlarının inkişafı. Hökumət bu günə kimi həmin 
proqramın həyata keçirilməsini təmin etmişdir. Proqramın nəti-
cəsi olaraq Hökumət Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması Strate-
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giyasını yekunlaşdırmış və gömrük, vergilərin idarəolunması, 
maliyyə sektoru, Dövlət Neft Fondunun yaradılması və ida-
rəolunması, enerji sektoru, idarəetmə, büdcə siyasəti və ticarət 
siyasəti sahələrində islahatlar həyata keçirmişdir. 2004-cü ilin 
noyabrında Azərbaycan VIII Maddənin 2, 3 və 4-cü tələblərini 
qəbul edərək cari beynəlxalq əməliyyatlar üçün ödənişlərin və 
pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi zamanı məhdudiyyətsiz 
valyuta kursu təmin etmək öhdəliyini öz üzərinə götürmüşdür. 
Nəhayət, 22 dekabr 2004-cü ildə BVF-nin Direktorlar Şurası 
Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması və İnkişaf Proqramı çərçi-
vəsində dördüncü və sonuncu təhlili tamamlamışdır. 

İslam İnkişaf Bankı (İİB) 
Azərbaycan İİB-yə1992-də qoşulmuşdur. İİB-nin fəaliy-

yətləri kanal və drenaj sistemlərinin bərpası, enerji istehsalının 
artırılması və mühüm yolun inşası vasitəsilə kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Bank 
infrastrukturun və aqro sənaye sahələrinin qurulması ilə bağlı 
texniki yardım fəaliyyətlərini maliyyələşdirmişdir. İİB-nin həyata 
keçirdiyi investisiyalara AYİB ilə birlikdə Mingəçevir Enerji 
Layihəsinin maliyyələşdirilməsi (bunun üçün 12,5 milyon ABŞ 
dolları məbləğində kredit ayırmışdır) daxildir. Bu layihəyə 
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının avadanlıqlarla təchizatı, 
habelə 110 kv-lıq ötürücü xəttin və yeni stansiyanın qurulması 
daxildir. 

BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP) 
BMT-nin İnkişaf Proqramı Azərbaycanda 1993-cü ildən 

təmsil olunur. Bu günə kimi UNDP ümumi dəyəri 31 milyon 
ABŞ dollarından çox olan 60-dan artıq proqram və layihə hə-
yata keçirmişdir. İlk dövrdə qurumun fəaliyyətləri əsasən mü-
naqişədən sonrakı dövrdə yardım, fövqəladə hallarda xilasetmə 
və yenidənqurma sahələrinə yönəldilmişdir. UNDP Dünya 
Bankı və UNHCR ilə birlikdə müharibənin təsirlərinə məruz 
qalmış ərazilərdə həyata keçirilən tədbirlərin əlaqələndirilməsi, 
milyona yaxın qaçqın və köçkün kateqoriyasından olan insanın 
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müvəqqəti yerləşməsinə dəstək verilməsi və əhalinin zəif ka-
teqoriyaları üçün gəlir gətirən fəaliyyətlərin təşkili üçün məsul 
olan Azərbaycan Yenidənqurma və Bərpa Agentliyini təsis 
etmişdir. UNDP həmçinin Azərbaycanda Minalara Qarşı Milli 
Agentliyin (ANAMA) təsis edilməsinə şərait yaratmış Mina-
lara qarşı Milli fəaliyyət Proqramının hazırlanmasında aparıcı 
rolu öz üzərinə götürmüşdür. Bu gün UNDP-nin Azərbaycan-
dakı fəaliyyətlərinin əsas məqsədləri yoxsulluğun aradan qaldı-
rılmasına köməklik etmək, fərdi insan hüquqlarına ehtiram 
olunmasını dəstəkləmək, təbii ehtiyatları mühafizə etmək, ha-
belə ölkə miqyasında müvafiq islahatların keçirilməsi yolu ilə 
ölkədə demokratik idarəçiliyin BMT Xartiyasının prinsiplərinə 
uyğun həyata keçirilməsini təmin etməkdir. 

Dünya Bankı  
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin sentyabrında Dün-

ya Bankının, 1995-ci ilin martında isə Beynəlxalq İnkişaf As-
sosiasiyasının üzvü olmuşdur. Azərbaycan həmçinin 1992-ci 
və 1995-ci illərdə müvafiq olaraq Çoxtərəfli İnvestisiyaların 
Təminatı Agentliyinin (MIGA) və BMK-nın üzvü olmuşdur. 
Dünya Bankının Azərbaycanda bu günə kimi həyata keçirmiş 
olduğu fəaliyyətlərin əsas diqqət mərkəzində strateji məsləhət-
lərin verilməsi, həm investisiyaların, həm də Hökumətin büd-
cəsinin maliyyələşdirilməsi və yardımların əlaqələndirilməsi 
olmuşdur. Dünya Bankı xüsusi olaraq Hökumətin öz neft ehti-
yatlarını idarə etməsi və həyata keçirdiyi islahatları sürətləndir-
mək məqsədilə fəaliyyət kursunda müvafiq dəyişikliklər etməsi 
üçün müvafiq institusional bazanın möhkəmləndirilməsi istiqa-
mətində hökumət orqanları ilə birgə işləyir. 

Dünya Bankı Azərbaycanda nisbətən fəaldır və bu günə 
kimi həyata keçirilən 25 əməliyyat üçün 622 milyon ABŞ dolları 
ayırmışdır. Bu layihələrdən on yeddisi hazırda da davam edir. 

Yaponiya  
2005-ci ilin mart-aprel aylarında Yaponiyanın Azərbay-

canın inkişafına rəsmi ikitərəfli yardımlarının cəmi 404,3 mil-
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yon ABŞ dollarına bərabər olmuşdur (texniki yardımlar istisna 
olmaqla). İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumat-
larına əsasən Yaponiya 2000- 2001-ci ildə ən iri ikitərəfli do-
nor, 1997-ci və 1998/99-cu illərdə isə müvafiq olara ikinci və 
üçüncü ən iri donor olmuşdur. 

Yaponiyanın ən iri layihəsi Severnaya Qarışıq Qaz Enerji 
Stansiyası layihəsidir. 1998-ci və 1999-cu illərdə müvafiq ola-
raq 193 milyon və 153 milyon ABŞ dollarına bərabər məbləğ-
də (yenlə) kreditlər ayrılmışdır. Eyni zamanda müxtəlif məq-
sədlər üçün, o cümlədən torpaq və irriqasiyanın inkişaf etdiril-
məsi, tibbi ocaqlar, qida istehsalı, iqtisadi struktur dəyişiklikləri 
və mədəni məqsədlər üçün də qrant şəklində vəsaitlər ayrılmış-
dır. Yerlərdə İnsan Təhlükəsizliyi qrant mexanizmi vasitəsilə      
66 layihə üçün cəmi 3,9 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitlər 
ayrılmışdır. Eyni zamanda ICRC və UNCHR vasitəsilə də hu-
manitar yardımlar, Dünya Qida Proqramı vasitəsilə isə qida 
təmin edilmişdir. 

Texniki yardımlara isə 1993-2004-cü illərdə Yaponiyada 
164 nəfərin təlim keçməsi və beş mütəxəssisin Azərbaycana 
göndərilməsi daxildir. 2002-ci ilin sonlarında aparılmış yardı-
ma dair məsləhətləşmələr çərçivəsində aşağıdakı sahələr priori-
tet kimi müəyyən edilmişdir: (1) iqtisadi infrastrukturun inkişa-
fı, (2) sosial sektor və (3) insan resurslarının inkişafı. 

Almaniya 
Almaniya Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) vasitəsi-

lə həyata keçirdiyi maliyyə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbay-
cana təqribən 72 milyon avro dəyərində investisiya qoymuşdur 
və növbəti iki il ərzində bu məbləği 90 milyona artırmaq niyyə-
tindədir. Texniki yardım sahəsində isə Almaniyanın Gesel-
lschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) təşkilatı bu gü-
nə kimi 9 milyon avro dəyərində treyninq və məsləhətçi xid-
mətləri göstərmişdir və növbəti iki il ərzində bu məbləği 14 
milyon avroya çatdırmaq niyyətindədir. 
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ABŞ 
USTDA ARDNŞ-nin Şah Dəniz və Cənubi Qafqaz Qaz 

Kəməri layihələrində iştirak payını maliyyələşdirmək üçün 
Bankın ayırdığı maliyyə yardımına dəstək olaraq əhəmiyyətli 
dərəcədə texniki yardımlar təmin etmişdir. Bu dəstək ARDNŞ-yə 
kommersiyalaşma və struktur dəyişiklikləri istiqamətində pla-
nın hazırlanmasında köməklik göstərəcəkdir. USAID təşkila-
tının Azərbaycana yardımları əsasən dörd sahədə cəmləşmişdir: 
kiçik və orta sahibkarlığın (o cümlədən kənd təsərrüfatının) in-
kişafı, iqtisadi islatahlar, demokratiya və idarəçilik, habelə 
məcburi köçkünlər üçün humanitar yardımlar. 

Türkiyə 
Türk Eximbank Azərbaycan Beynəlxalq Bankına höku-

mət zəmanəti ilə verilmiş kredit xəttini 250 milyon ABŞ dolla-
rına qədər artırmışdır və bu məbləğin 92 milyonu bu günə kimi 
artıq ödənilmişdir. Bundan əlavə Eximbank Bakı hava limanı-
nın təmiri üçün 20 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayır-
mış və onu artıq ödəmişdir. 

AYİB 
Cari Fəaliyyət Portfeli – Bankın son iki ildə Azərbaycan-

da fəaliyyət səviyyələri nəzərə çarpan dərəcədə yüksəlmiş, 
müxtəlif sektorlar üzrə həyata keçirilmiş əməliyyatların sayı 
kəskin şəkildə artmışdır. Əvvəlki Ölkə Strategiyasının həyata 
keçirildiyi müddət ərzində təbii ehtiyatlar sektorunda imzalan-
mış layihələr Bankın biznes fəaliyyətlərinin ümumi dəyəri olan 
239 milyon avronun böyük hissəsini (73%) təşkil etmişdir. 
Bankın 31 dekabr 2004-cü il tarixinə kimi imzaladığı biznes 
əməliyyatlarının ümumi dəyəri 459 milyon avro həcmində ol-
muş və burada təbii ehtiyatlar sektorunun payı 66% təşkil et-
mişdir. Əlavə 1 Bankın Azərbaycandakı əməliyyatlarının 2004-
cü ilin sonuna olan xülasəsini təqdim edir: 
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Azərbaycan, Sənayelər üzrə Toplam Biznes Həcmi 
(milyon AVRO), 31 Dekabr 2010 

 
Sektor üzrə biznes 

qrupu 
 
 

Layihələrin 
sayı 

Layihənin 
ümumi 

həcmi (mln 
AVRO) 

AYİB –nin 
maliyyə payı 
(EUR mln) 

 
Enerji    

Təbii ehtiyatlar 9 3,051 300 
Energetika 2 90 55 

Enerji üzrə cəmi 11 3,141 355 
Maliyyə 
İnstitutları 

Bankın səhmdar 
kapitalına sərmayə 

 1 1 

Banklara kredit  11 10 
Səhmlərə qoyuluş 

fondu 
 17 5 

 
Kiçik biznesin 

maliyyələşdirilməsi 
 8 

 
5 

Maliyyə institutları 
üzrə cəmi 

2 37 21 

Ümumi sənaye    
Ümumi sənaye 1 5 2 
Ümumi sənaye 

üzrə cəmi 
1 5 2 

İnfrastruktur    
Bələdiyyə və 

ekologiya 
İnfrastrukturu 

1 80 17 

Nəqliyyat 4 78 55 
İnfrastruktur üzrə 

cəmi 
5 158 72 

Sənaye sahələri 
üzrə 

   

Aqrobiznes 
 

2 6 5 

Əmlak və turizm 1 5 4 
Sənaye sahələri 

üzrə cəmi 
3 11 9 
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Azərbaycan üzrə 
cəmi 

22 3,353 459 

Bundan: 
maliyyələşdirmə 

20 2,143 372 
 

regional 
maliyyələşdirmə 

2 1,210 87 

dövlət zəmanəti 
olmayan 

maliyyələşdirmə 

15 3,104 332 
 

dövlət zəmanətli 
maliyyələşdirmə 

7 249 126 

özəl sektorun 
maliyyələşdirilməsi 

14 2,646 226 

dövlət sektorunun 
maliyyələşdirilməsi 

8 707 233 

kredit şəklində 
maliyyələşdirmə 

21 3,303 443 

səhmlərin alınması 1 49 15 
bundan zəmanət 
şəklində verilmiş 

0 1 1 

 

 Planlaşdırılan yeni investisiyalar – 2005-ci il üçün plan-
laşdırılmış yeni investisiyalar bir sıra müxtəlif sektorları əhatə 
etsə də, dövlət sektorunda iri infrastruktur layihələrinin xüsusi 
çəkisi daha böyükdür. Bu isə sabit və çoxşaxəli özəl sektorun 
inkişaf prosesində aparıcı rol oynaması üçün zəruri iqtisadi ba-
zanın yaradılmasına olan ehtiyacı göstərir. Təbii ehtiyatlar 
sektoru istisna olmaqla, özəl sektorda planlaşdırılan yeni əmə-
liyyatlar ümumi say baxımından qənaətbəxş səviyyədə olsa 
belə, layihələrin həcmi nisbətən kiçikdir. Neft gəlirlərinin art-
ması nəticəsində Hökumətin borcalma qabiliyyətinin əhəmiy-
yətli dərəcədə artacağı gözlənilir və bu da öz növbəsində Hö-
kumətin dövlət sektoru infrastrukturunda çox ehtiyac duyulan 
investisiyaları almaq imkanlarını artıracaq və çox güman ki, Ban-
kın Dövlət zəmanəti ilə verilən kreditlərinin həcmi artacaqdır. 
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Strategiyanın əhatə etdiyi müddətdə Bankın prioritetləri 
AYİB öz keçmiş təcrübəsini və Hökumətin SPPRED va-

sitəsilə qəbul və elan etdiyi prioritetləri nəzərə alacaqdır. Bu 
mənada AYİB-in strateji yanaşması yoxsulluğu aradan qaldır-
maq məqsədilə ölkədə iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişaf etdiril-
məsinə dəstək vermək olacaqdır. Bu strateji istiqamətlə sıx 
bağlı olaraq və Azərbaycanın Erkən Keçid dövrü Ölkəsi (EKÖ) 
statusuna uyğun olaraq AYİB həyata keçirdiyi operativ yanaş-
ma üçün EKÖ Təşəbbüsü çərçivəsində təmin edilən resurslar-
dan, operativ imkanlardan və vasitələrdən yararlanmaqda da-
vam edəcəkdir. EKÖ Təşəbbüsü çərçivəsində Bank öz fəaliy-
yətlərinin təsirlərini artırmaq üçün yerli tələblərə cavab verən 
yeni maliyyə vasitələri paketini istifadəyə vermiş, kredit müd-
dətlərini uzatmış, texniki yardımın miqyasını genişləndirmiş, 
habelə öz daxili resurslarının miqdarını artırmaqla yanaşı, həm-
çinin digər donorlarla müştərək qrant vəsaitləri ayırmışdır. 
Bunlara müvafiq olaraq strategiyanın həyata keçiriləcəyi müd-
dətdə Bank öz fəaliyyətlərində əsas diqqəti özəl sektorun in-
kişaf etdirilməsinin dəstəklənməsinə yönəldəcək, eyni zamanda 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına dair fəaliyyət istiqa-
mətinin seçilməsi üçün hökumət orqanları ilə intensiv dialoq 
aparacaqdır. Digər tərəfdən Bank daha effektiv və səmərəli 
iqtisadi infrastrukturun, xüsusilə də enerji və nəqliyyat sektor-
larının qurulmasında Hökumətə dəstək göstərilməsinə diqqətini 
yönəldəcəkdir. 

Sektorlar üzrə çətinliklər və Bankın vəzifələri 
Bank öz səylərini özəl sektorda biznesin inkişaf etdiril-

məsinə, habelə dövlət sektorunda seçilmiş sahələr üzrə tədbir-
ləri həyata keçirilməsinə yönəltməklə əsas infrastrukturlara 
investisiyaların qoyulmasına və bununla da özəl sektorun dəs-
təklənməsinə və regional inkişafa çalışacaqdır. EKÖ Təşəbbü-
sünün özəl sektorun inkişafı məsələsini vurğulaması Bankın 
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamə-
tində fəaliyyətləri üçün daha çox imkanlar yaradır. Bu sahib-
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karlar sabit məşğulluğun və inkişafın təmin edilməsi üçün bö-
yük imkanlar yaradır. Onların inkişafı həmçinin ölkənin de-
mokratiyaya keçidinə müsbət təsir göstərir: belə ki, sahibkarlar 
özləri də qanunların və qaydaların hazırlanması və icra olun-
ması üsullarının təkmilləşdirilməsində, habelə korrupsiya sə-
viyyəsinin azaldılmasında maraqlıdırlar. 

Qeyri-neft özəl sektorunun inkişaf etdirilməsi 
Bank birbaşa borclar və səhm kapital qoyuluşları vasitə-

silə, habelə maliyyə sektorunun dəstəklənməsi yolu ilə qeyri-
neft sektorunun inkişafına dəstək verəcəkdir. Bu kapital qoyu-
luşlarının əsas hədəflərinin mikro, kiçik və orta sahibkarlar ola-
cağı gözlənilir. Aşağıda qeyd olunan sektorlar qeyri-neft sekto-
runda kapital qoyuluşları üçün ən böyük potensiala malikdir: 

Aqrobiznes – Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektoru çox 
pərakəndə xarakter daşıyır və infrastruktura malik deyildir. 
Kənd təsərrüfatı sahələrinin kollektivsizləşdirilməsi natural 
əkinçiliyə qayıdışla nəticələnmiş və səmərəli mexanizmlərlə 
bağlı çatışmazlıqlar meydana gəlmişdir. Bank zəruri texniki in-
frastruktura malik olan kommersiya qurumları arasında ilkin 
emal və qablaşdırma sahələrində olan imkanları araşdıracaqdır. 
Kənd təsərrüfatı sahəsində potensial müştərilərin əksəriyyəti 
kommersiya fəaliyyətlərinə yeni-yeni başladığından və nəticə 
etibarilə biznesin Qərb standartlarına uyğun aparılması sahə-
sində çox az təcrübəyə malik olduqlarından və ya ümumiyyətlə 
təcrübəsiz olduqlarından, bu layihələrdə kadr təminatı intensiv 
və kiçik olacaqdır. Bu müştərilərin idarəetmə və mühasibat 
sistemlərini yaratması, habelə orta və uzun müddətli korporativ 
strategiyaları işləyib hazırlaması üçün onlara texniki yardımın 
təmin edilməsinə ehtiyac olacaqdır. 

Əmlak və turizm – Hazırda cərəyan edən iqtisadi inkişaf 
müasir, texnoloji cəhətdən qabaqcıl kommersiya ofis sahələrinə 
olan tələbatı artıracaqdır. Bank bu sektorda, habelə pərakəndə 
satış və turizm sahələrində kapital qoyuluşlarını dəstəkləyəcək-
dir. Bu investisiyaların baş tutacağı hüquqi mühit əhəmiyyətli 
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dərəcədə işlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bank donor 
birliyinin digər üzvləri ilə birlikdə hüquqi mühitin digər maraq 
doğuran komponentləri, o cümlədən kadastr sisteminin, mər-
kəzləşdirilmiş mülkiyyət qeydiyyatının və digər komponentlə-
rin inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlərini davam etdirəcəkdir. 
Eyni zamanda təkmilləşdiriləcək hüquqi çərçivənin effektiv 
şəkildə təfsirini və icra edilməsini təmin edə biləcək məhkəmə 
sisteminin inkişaf etdirilməsinə dəstək verilməsinə də ehiyac 
vardır. 

Ümumi sənaye – Azərbaycanda inşaat sektoru güclü inki-
şaf nümayiş etdirməkdədir və bu da öz növbəsində beton və 
borular kimi başlıca tikinti materiallarına olan ehtiyacı artırır. 
Azərbaycan həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub istiqamətlə-
rində nəqliyyat dəhlizlərini inkişaf etdirdiyindən, bu material-
ları regionun sürətlə inkişaf edən digər iqtisadiyyatlarına ixra-
catı getdikcə daha çox səmərəliləşəcəkdir. Bank inşaat mate-
rialları sektorunda həm kiçik, həm də iri layihələrə kapital qoy-
mağa çalışacaqdır. 

Telekomunikasiyalar – Azərbaycan Hökuməti ölkədə te-
lekomunikasiyalar sektorunun islahatı prosesinə başlamışdır. 
Bank özünün ölkə üzrə strategiyası müddətində bu sektorda ka-
pital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi üçün Hökumətlə dialo-
qunu davam etdirəcəkdir; Enerji səmərəliliyi son qiymətləndir-
mələrə əsasən böyük enerji intensivliyinə malik olan Azərbay-
canın bütün sektorlarında əhəmiyyətli bir problemdir. Külli 
miqdarda hidrokarbon ehtiyatlarının mövcudluğuna baxmaya-
raq, Azərbaycanda enerji səmərəliliyinə enerji qiymətlərinin 
aşağı olması və Hökumətin enerji sərfiyyatında səmərəliliyin 
artırılmasına iradə nümayiş etdirməməsi öz təsirini göstərir. 
Elektrik enerjisi qiymətlərinin aşağı olmasına baxmayaraq, 
Bank elektrik enerjisi sektorundan başqa həmçinin enerji səmə-
rəliliyinin artırılması komponentinin sərfəli olduğu digər səna-
ye layihələrinə də diqqətini yönəldəcəkdir. Bu fəaliyyətlərdə 
əsas səylər Bankın Dayanıqlı Enerji Proqramına (SEP) yönəldi-
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ləcəkdir ki, həmin proqram da dayanıqlı enerji layihələrinə in-
vestisiyaların qoyuluşunu sürətləndirmək məqsədilə hazırlan-
mışdır. SEP-in əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

• dayanıqlı enerji layihələrinə maliyyə dəstəyini səfərbər 
etmək; 

• imkanları artırmaq; 
• enerji sahəsində idarəetmə bacarıqlarını ötürmək; 
• karbon Krediti satışı imkanlarından istifadə etmək; 
• ən yaxşı texnologiyaları tətbiq etmək; 
• kapital büdcə tərtibatı, enerji xərclərinin ayrılması və 

müvafiq mühasibatlıq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi; 
• enerji təminatı sistemlərinin etibarlılığını artırmaq. 
Maliyyə İnstitutları 
Azərbaycanda maliyyə sektorunun zəifliyi Azərbaycanın 

ortamüddətli iqtisadi planları üçün ciddi təhlükə təşkil edir. 
Bank bu sektorda bir sıra müxtəlif səviyyələrdə fəal iştirak edə-
cək, o cümlədən müvafiq kursun seçilməsinə dair dialoqda apa-
rıcı rol oynamağa davam edəcəkdir. Bu dialoq sektor daxilində 
rəqabətin və tənzimləyici bazanın ardıcıllığının təkmilləşdiril-
məsinə diqqət yetirəcəkdir. Dövlətin mülkiyyətində olan iki iri 
bank istisna olmaqla, bank sektoru kiçikdir və az kapital ehti-
yatlarına malikdir. Bu kapital məhdudiyyətləri özəl bankların, 
xüsusən yerli korporasiyaların birləşməsi zəminində ortahəcmli 
maliyyələşdirmə əməliyyatlarında (500.000- ilə 2 milyon ABŞ 
dolları arasında) iştirak etmək və kredit bazarının bu sahəsinin 
inkişafında iştirak etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Özəl 
bankların borcvermə imkanlarını artırmaq üçün Bank sözü-
gedən sektorda cərəyan edən təmərküzləşmə və birləşmə pro-
sesləri zəminində səhm kapital qoyuluşları üçün imkanlar 
araşdıracaqdır. 

Bank həmçinin Ortamiqyaslı Müştərək Maliyyələşdirmə 
Mexanizmi çərçivəsində mövcud olan vasitələrlə də Azərbay-
canda olan tərəfdaş banklara əlavə dəstək verəcəkdir. Bununla 
yanaşı, Bank qeyri-bank maliyyə sektorunun (məsələn, lizinq 
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və sığorta) inkişafını dəstəkləməyə davam edəcəkdir. Azərbay-
can banklarının daha möhkəm kredit portfelləri qurmaq baca-
rıqlarını artırmaq üçün imkanlar araşdırılacaq, eyni zamanda 
müflisləşmə prosedurları və qanunvericiliyinin, habelə təhlükə-
siz əməliyyatlar üçün zəruri mühitin yaradılması istiqamətində 
texniki yardım təmin ediləcəkdir. Həmçinin banklar üçün tica-
rətin maliyyələşdirilməsi, habelə kiçik və mikro sahibkarlığa 
kreditlərin ayrılması sahələrində institusional bazanın möh-
kəmləndirilməsi ilə bağlı yardım göstəriləcəkdir. 
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I  B Ö L M Ə 
 

BEYNƏLXALQ MALİYYƏ VALYUTA-KREDİT 
MÜNASİBƏTLƏRİ 

 
II    FF  ƏƏ  SS  İİ  LL  

  
ББЕЕЙЙННЯЯЛЛХХААЛЛГГ  ММААЛЛИИЙЙЙЙЯЯ  ММЦЦННААССИИББЯЯТТЛЛЯЯРРИИ  

ВВЯЯ  ВВААЛЛЙЙУУТТАА  ССИИССТТЕЕММИИ 
 

11..11..  VVaallyyuuttaa  mmüünnaassiibbəəttlləərrii  vvəə  vvaallyyuuttaa    
ssiisstteemmii  hhaaqqqqıınnddaa  aannllaayyıışş  

  
Beynəлхalq valyula münasibətlərinin inkişafı səbəblə-

rinə aşağıdakıları aid etmяk olar: 
-Məhsuldar гüvvələrin  inkişafı; 
- Дünya bazaрынын yaranması; 
- beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi;  
- təsяrrüfat яlaqələrinin beynяlmiлялляşməsi. 
 
ВВААЛЛЙЙУУТТАА  ССИИССТТЕЕММИИ  
  

ММииллллии;;  ррееээииооннаалл;;    ддццннййаа..  
Tarixən əvvəlcə мilli valyuta sistemi meydana gəlmiş-

dir. Bu sistem ölkədя təkraristehsal prosesi ücün zəruri olan 
valyuta .resurslaрынын yaradılması və isтиfadəsinя, beynəlxalq 
tədiyйə dövriyyəsinə xidmət edir. 

Milli valyuta sistemi ölkənin pul sisteminin tərkib his-
səsidir. Bununla belə, o nisbi müstəqildir və milli sərhədlər-
dən kənara çıxır. Onun xüsusiyyətləri ölkяnin iqtisadiyyatы-
нın və xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf səviyyəsi ilə müəy-
yən oлунur. Milli valyuta sisteminin quruluş prinsipləri öl-
kənin qanunvericiliyi ilə təsbit edilir. 

Milli valyuta sistemi dünya valyuta sisteмilə ayrılmaz 
surяtdə əlaqədardır. Dünya valyuta sistemi beynəлхalq val-
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yuta münasibəтlяrinin təşkili foрмası olub, beynəlxalq təsər-
rüfatın инкишафындан иряли эялир вя дювлятлярарасы разылашмалар-
ла тянзимлянир.  

Еhtiyat valyuta statusunu əldə etmяyin obyektiv ilkin 
yollаrы aşağıdakılardır: 

- ölkənin istehsalda, mal və kapital ixracında, qızıl-valyu-
ta еhтийyaтlaрыnda dünyada apaрыcı mövqeyə malik olması; 

- inkişaf etmiş kredit-baнk sisteminə (hяmçinin xaric-
də) malik olması; 

- təşkil edilmiş və tutumlu bоrc kapitalı formasına ma-
lik oлмası; 

- valyuta əməliyyatlaрыныn liberallaşdıрыlması. 
Beynялхalq hesablaşma vahidlərinя aşağıdakılar aid 

edilir: 
1. SDR (borc almaq üçün xüsusi hüquq). 
2. AVRO (Avropa valyuta vahidi). SDR BVF-da, (bey-

нəлхalq nаьdsыz hesablaşmalar) AVRO isə Avropa İqtisadi 
Birliyinin Avropa əməkdaşlığı Fondunda hesablaşmalar 
üçün istifadə olunur. Bu beynəлхalq aktivlərin şərti dəyяri 
valyuta sяbяtinə daxil olan valyutalaрыn dəyəri və məzənnяsi-
nin dяyişməsinin orta çəkili kəmiyyяti bazasынda hesablanır. 

Beynяlxalq valyuta likvidi valyuta sisteminin elemen-
tidir. Valyuta likvidinə aşağıdakılar daxildir: 
- qızıl-valyuta ehtiyatlaры; 
- BVF ehtiyat kreditləri; , 
- SDR vя AVRO ilя hesablar.  
 

1.2. Valyuta məzənnəsi: təsir edən  
amillər və tənzimləmə 

 

Valyuta mяzяnnяləri aşağıdakı kimi fяrqləndirilir: 
- qятi müяyyən edilmiş valyuta məzənnяləri. Onlar dar 

чярчивядя дяйişilir; 
- тяrяddüd edən valyuta mяzяnnəlяri. Onlar valyutanын 

базар тяляb və tяklifindən asılı olaraq dəyişir. 
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Valyuta məzənnəsinə təsir eden amillər sırasına aşağıda-
kıları aid etmək olar: 

- pul vahidinin alıcılıq qabiliyyяti və inflyasiya;  
-  tədiyyə balansынын vəziyyəti; 
-  müxtəlif ölkələrdя tərqli faiz dərəcяlяrinin mövcudluğu; 
- valyuta bazarlaрыnın vязиyyяtи vя valyula ilя möhtəkirliк.  
Valyuta tənzimlənməsi tədbirləri sırasынa ашаğıdakıları 

aid etmək olar: 
- devalvasiya və revalvasiya siyasəti; 
- valyuta məhdudiyyяtləri; 
- valyuta məzənnələri rejiminin tətbiqi və s. 
Valyuta tənzimlənməsi metodlaрыnı müəyyən şərtilik 

dəряъяsi ilə tam liberal, natamam liberal və qeyri-liberal val-
yuta tянзimlяmələri kimi fərqləndirmək olar. 

3. Azərbaycanın valyuta sistemi. 
Azяrbaycan Respublikasında valyuta sisteminin яsa-

sıны 1992-ci ildə tədavülə buraxılmış manat təşkil edir. Val-
yuta münasibətləri sahəsində əsas qanunverici akt «Valyuta 
tənzimi haqqынda» Azərbaycan Respublikasынын Qanunu 
hesab olunur. Bu qanun ölkədя valyuta яməliyyatlaрыnын hə-
yata keçirilməsi prinsiplяrini, valyuta tənzimi və valyuta nə-
zarəti orqanlaрыныn sяlahiyyяtlərini, funksiyalaрыны, hüquqi 
vя fiziki şəxslərin valyuta sяrvətlərinə sahib olmaq və bun-
lardan istifadə etmək, onlar barəsində sərəncam vermək sa-
həsində hüquqlaрынын, vəzifələrini vя valyuta qanunverici-
liyinin pozulmasına görя məsuliyyəti müəyyяn edir. 

 Hal - hazırda Azərbaycanda valyuta birjalaрыnda tələb 
və təklifdən asılı olan «üzən» valyuta məzənnəsi fəaliyyət 
göstяrir. Dollaрыn manata olan rяsmi məzяnnəsini Milli 
Bank Bakı Бanklararası Valyuta Birjasынын (BBVB) nəticə-
ляri əsasынda müəyyяnlяşdirir. 

 Azərbaycanda valyuta əməliyyatlaрыны Milli Bankın müva-
fiq lisenziyasıны alan banklar və digər kredit idarяləri apara bilər. 

Xarici valyutalaрыn alqı-satqısı səlahiyyətli kommersi-
ya бanklari tяrəfindən həyata keçirilir. Xarici valyutalaрыn 
alqı-satqısı üzrə sövdəlяşmяləri birbaşa olaraq sяlahiyyяtli 
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banklar öz aralaрыnda, həmçinin Azяrbaycan Milli Bankынын 
müяyyənlяşdirdiyi qaydalar vя şərtlər çərçivəsindя fəaliyyətи 
göstяrяn valyuta birjalaры ilя həyata keçirə bilərlər. Xarici 
вalyutalaрыn alqı-satqısına səlahiyyəti olmayan banklar mü-
daxilə edя bilmяz 
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 I I   Ф Ə S İ L 
 

DÜNYA VALYUTA SİSTEMİNİN TƏKAMÜLÜ  
VƏ MÜASİR VALYUTA PROBLEMLƏRİ  

 

2.1. Qızыл metal staнdartındaн qızыл-deviz  
standartına keçid 

 

Dünya valyuta böhranынын mяrhəляlяri. Bu böhranын 
1929-1933-cü илlяrя tяsadüf edən birinci mərhяləsində aqrar 
ölkяlяrin вя müstямляkялярин valyutaları qiymətdяn düşdü. 
Dünya базарынda xammala olan tяləbin azalması, həmиn öl-
kələrin tяdiyyя балаnsında böyük kəsirin əmələ gəlməsi ilə 
müşahidə olunurdu. Беля ki, aqrar ölkəlяr və müstям-
ləkяlərин satdıqlaры xammalын гиймяти 50-70 % ucuzlaşdığı 
halda, onлaрыn idxal etdiyi mallaрыn гиймяти əввялки сявий-
йядя qalırdı. 

İkinci mяrhəlяdя dünya valyuta sisteminin zəif nöqtəsi 
rolu Алманийа вя Avstriyaныn payынa düşdü. 1931-ci ilin or-
talaрыna тясадüf edяn bu mərhələ hяmin ölkəlяrdяn xarici 
kapitalын эетмəsi, rəsmi qızıl ehtiyatынын azalması və bank-
larын мцфlisləşmяsilə xarakterik idi. Almaniyada faktiki ola-
raq qызыl станdartı ləğv edildi. 

Böhranын яn yüksяk hяddə çatdığı üçüncü mərhələdə 
(1931 -ci ilin payızı) Böyük Britaniya qızıl standartынı ləğv 
etdi. Ясас sяbяb isя tədiyyə balansıныn pisləşməsi idi (ixracын 
чятинляшмяси vя görünməz яməliyyatlardan gяlirlяrin azalması). 
Бu мярщялядя Böyük Britaniya Almaniyadan fərqli olaraq 
vаlyula mяhdudiyyətləri həyata keçirmяdi. 

Valyuta blokları. Dünya valyuta sistemi valyuta blok-
laрыna аyrıldı. Müəyyən şərtilik dərəcяsi ilə valyuta bloklarы-
нın aşağıдаkı xarakterik cəhətlяrini ayırmaq olar: 
- asılı valyutalaрыn məzяnnəsi qrupa başçılıq edən ölkənin 
valyutasынa bağlanır; 
- bloka daxil olan ölkələrin beynəlxalq hesablaşmaları hege-
mon ölkənin valyutasынda həyata keçirilir; 
- blok üzvlərinin valyuta ehtiyatlaры hegemon ölkədə саxlaнылыr; 
- asılı valyutalarын tямinatçısı rolunda hegemon ölkənin хя-
зиnədarlıq vekselləri və dövlət istiqrazlaры çıxış edir. 
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III   F Ə S İ L  
 

TƏDİYYƏ BALANSI 
 

  Tədiyyə balansının mahiyyəti və quruluşu 
 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin 
təhlili əsaslandırılmış proqnozların hazırlanması üçün rasional 
zəmin yaradır. Ölkənin beynəlxalq iqtisadi, siyasi və mədəni 
münasibətləri ümumiləşdirilmiş ifadəsini beynəlxalq hesablaş-
maların balanslarında tapır. Balanslar arasında mərkəzi yeri tə-
diyyə balansı tutur. Tədiyyə balansı xarici ölkələrə ödəmələrin 
və xaricdən daxilolmaların nisbətini əks etdirir. 

Tədiyyə balansı müəyyən dövr üçün (il, rüb, ay) və müəy-
yən tarixə tərtib oluna bilər. Müəyyən tarixə tərtib olunmuş 
tədiyyə balansı statistik gösdəricilər şəklində çap olunmasa da 
müəyyən tarixə ödəmə və daxilolmaların nisbətlərinin dəyiş-
məsini əks etdirir. 

Valyuta daxilolmaları ödəmələrdən çoxdursa, tədiyyə ba-
lansı aktiv, azdırsa passiv sayılır. 

Tədiyyə balansı iki bölmədən ibarətdir: 
- cari əməliyyatlar üzrə tədiyyə balansı (ticarət balansı, 

xaricə investisiyalar üzrə ödəmələr də daxil olmaqla xidmət və 
qeyri-kommersiya əməliyyatları balansı); 

- kapital və kreditin hərəkəti balansı. 
Ticarət balansı. İdxal və ixrac üzrə ödəmələr və daxilol-

maların nisbəti ticarət balansını əmələ gətirir. Tədiyyə balansı-
na faktiki olaraq ticarət balansının o hissəsi daxil edilir ki, ödə-
mələr artıq yerinə yetirilmişdir və ya təcili yerinə yetirilməlidir. 
Xarici ticarət əməliyyatları üzrə kredit hesabına həyata keçiril-
miş ödənməmiş hissə də hesablaşma balansında və ya müstəqil 
ticarət balansında əks olunur. 

Xarici ticarət dövriyyəsinin strukturu və dinamikası tə-
diyyə balansının cari vəziyyətinə təsir göstərən mühüm amildir. 
Bu balansın müsbət və ya mənfi saldoya malik olmasını qiy-
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mətləndirmək çox vacibdir. Belə ki, ölkənin xarici ticarət ba-
lansında mənfi saldo yarananda, sonra xarici valyuta gəlirləri 
azalır, ödənişləri isə artır. Nəticədə ölkənin valyuta ehtiyatla-
rının həcmi aşağı düşür. Bu halda milli valyuta xarici valyuta-
lara nisbətən ucuzlaşır, çünki xarici valyuta hüyallarının xarici 
valyutaya olan tələbatı ödəmək imkanları məhdudlaşır. 

Ölkənin xarici ticarət balansının müsbət saldosu xarici 
valyutada gəlirlərin artmasına və nəticə etibarilə milli valyu-
tanın xarici valyutalara nisbətən məzənnələrinin yüksəldilmə-
sinə şərait yaradır. Müsbət saldoya nail olmaq üçün, hər bir öl-
kədə ilk növbədə geniş ixracat imkanları inkişaf etdirilməlidir. 

Xidmətlər balansı cari əməliyyatlar balansının mühüm 
komponentlərindən biridir. 

Xidmət və qeyri-kommersiya ödəmələri balansına aşağı-
dakı ödəmə və daxilolmalar aiddir: 

- nəqliyyat, teleqraf, telefon, poçt rabitəsi, müxtəlif ko-
misyon və maliyyə əməliyyatları, turizm, diplomatik və ticarət 
nümayəndəliklərinin saxlanması; 

- istehlak köçürmələri (xarici fəhlələrə əməkhaqqı, miras, 
xaricdə oxuyan tələbələrə təqaüd və s.) və hərbi xərclər, təzminat; 

- xaricə investisiyalar üzrə gəlirlər və beynəlxalq kredit-
lərə görə faizlər də balansın bu bölməsində öz əksini tapır, bax-
mayaraq ki, iqtisadi məzmununa görə onlar xidmətlərə deyil, 
kapital və kreditlərin hərəkətinə aiddirlər. 

Məlumdur ki, bir sıra ölkələrin iqtisadi inkişafında xid-
mətər sferası əvəzsiz rol oynayır. Misir, Türkiyə, İspaniya, İs-
veçrə kimi dövlətlərdə turizm ən gəlirli sahə sayılır və ümumi 
valyuta gəlirlərinin 40-60% -ni, bəzən isə 90 %-ni təmin edir. 

Tədiyyə balansında cari transfertlərin uçotu sektorlar 
prinsipi əsasında aparılır. Başqa sözlə, transfertlər dövlət və 
özəl sektor üzrə təsnifləşdirilir. 

Cari transfertlərin dövlət sektoruna humanitar yardımlar, 
xarici dövlətlərin rəsmi orqanlarından əvəzsiz olaraq alınmış 
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maliyyə vəsaitləri, əvəzsiz olaraq alınmış hərbi texnika, beynəl-
xalq təşkilatlarla üzvlük haqqı və texnikı yardımlar daxildir. 

Cari transfertlərin özəl sektoru üzrə əməliyyatlara xaricdə 
bir ildən artıq əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuş vətəndaşların 
pul köçürmələri, qeyri-dövlət təşkilatlarının xətti ilə gəlirlər, 
humanitar yardımlar, elmi, dini və s. təşkilatların üzvlük haqla-
rı və s. aid edilir. 

Kapital və kreditin hərəkəti balansı. Dövlət və xüsusi ka-
pitalın ixracını və idxalını, həmçinin verilmiş və alınmış bey-
nəlxalq kreditlərin nisbətini ifadə edir. Bu bölmədə borc kapita-
lının ixracı (kreditlər, qısamüddətli avuarlar və s.) və sahibkarlıq 
kapitalının (birbaşa investisiya-xaricdə, müəssisələrin alınması 
və tikilməsi, həmçinin portfel investisiya qiymətli kağızlarda 
ifadə olunmuş investisiya) ixracı əks olunur. 

Kapital və kreditin hərəkəti müxtəlif müddətə baş verir. 
Odur ki, tədiyyə balansının bu bölməsində əməliyyatlar qısa və 
uzunmüddətli kimi fərqləndirilir. 

Qısamüddətli əməliyyatlara aşağıdakılar aiddir: 
- əmtəə və valyuta formasında bir ilə qədər müddətə ve-

rilmiş kreditlər; 
- xarici banklarda olan cari hesablar üzrə (yəni qısamüd-

dətli avuarlar üzrə hərəkət); 
- xarici və milli pul vəsaitlərinin idxalı və ixracı. Uzun-

müddətli əməliyyatlara aşağıdakılar aiddir: 
- xaricdə qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə əlaqədar ödə-

mələr və daxilolmalar; 
- xaricdə müəssisə və daşınmaz əmlakı alqı-satqısı ilə əla-

qədar əməliyyatlar; 
- uzunmüddətli kreditlərin (o cümlədən dövlət istiqrazla-

rının) alınması və verilməsi. 
Kapital və kreditlərin alınması balansına «səhvlər» və 

«nəzərdən qalanlar» maddəsi əlavə olunur. Burada, böhran 
dövründə nəzərə alınmamış qısamüddətli kapitalın hərəkəti əks 
olunur. 
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Tədiyyə balansının bir hissəsi də ehtiyat aktivləridir. Eh-
tiyat aktivləri dedikdə, dövlətin rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatları 
nəzərdə tutulur. Qızıl-valyuta ehtiyatlarının həcmi tədiyyə ba-
lansının cari vəziyyətindən birbaşa asılıdır. 

1998-ci ildə Azərbaycan Milli Bankının Rusiya böhranı 
fonunda manatın ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün, gördü-
yü tədbirlər beynəlxalq ehtiyatların 74,8 milyon dollar azalma-
sına səbəb olmuşdur. 1999-cu ilin iyulundan Azərbaycan Milli 
Bankının valyuta bazarına müdaxiləsinin azalması, həmin ildə 
beynəlxalq ehtiyatları 143,7 milyon dollar artırmağa imkan ver-
mişdir. Digər tərəfdən manatın real məzənnəsinin əsas ticarət 
tərəf-müqabilləri ilə müqayisədə azalması daxili istehsalçılar 
üçün maneəyə çevrilmişdir. 

Hesablaşma balansı ölkənin xarici ölkələrə müəyyən tari-
xə və ya müəyyən müddət üzrə tələblərin və öhdəliklərin nisbə-
tidir. Hesablaşma və tədiyyə balansları arasında fərqlər aşağı-
dakılardır: 

- hesablaşma balansında ölkənin xaricə olan bütün tələb-
ləri və öhdəlikləri əks olunur. Tədiyyə balansında isə yalnız 
faktiki daxilolmalar və ödəmələr əks olunur; 

- hesablaşma balansında bütün alınmış və verilmiş kredit-
lər əks olunur. Tədiyyə balansında isə yalınz haqqı ödənilmiş 
kreditlər əks olunur; 

- tədiyyə balansında yalnız haqqı ödənilmiş idxal və ixrac 
əks olunursa; hesablaşma balansında mal dövriyyəsinin ödən-
məyən (kredit hesabına) hissəsi də əks olunur; 

- bu balansların son saldosu (aktiv və ya passiv) üst-üstə 
düşmür. 

Tədiyyə balansına təsir edən amillər aşağıdakılardır: 
- ölkələrın iqtisadi inkişafınının qeyri-bərabərliyi; 
- iqtisadiyyatın dövrü tərəddüdü; 
- xaricdə dövlət xərclərinin artması; 
- iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsi və silahlanma; 
- kapitalın hərəkətinin miqyası və əhəmiyyətinin artması; 
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- beynəlxalq ticərətdəki dəyişikliklər; 
- valyuta-maliyyə amilləri; 
- inflyasiya. 
 
3. 2. Tədiyyə balansının tarazlandırılması üsulları 

 
Formal olaraq tədiyyə balansı tarazlıdır. Əgər ödəmələr 

əsas maddələr üzrə daxilolmalardan artıqdırsa, onda kəsir xari-
ci borclar və sahibkarlıq kapitalının hesabına aradan qaldırılır. 
Bu müvəqqəti üsuldur.  

Balansın passiv saldosunun ödənməsinin yeni qaydası ra-
zılaşma üzrə qısamüddətli kreditlərdir. Bu razılaşma zamanı 
mərkəzi banklar bir-birinə qarşılıqlı milli valyutada ifadə olu-
nan kreditlər verir. 

Tədiyyə balansının müvəqqəti kəsirinin ödənməsi üçün 
BVF ehtiyat (şərtsiz) kredit verir. Bu kreditin həcmi böyük de-
yil və ölkələr arasında onların kvotasının (üzvlük haqqı 25%-i) 
həddində bölüşdürülür. 

Tədiyyə balansının kəsirinin ödənməsinin müvəqqəti 
üsullarından biri də güzəştli kreditlərdir. Tədiyyə balansının ta-
razlaşdırılmasının əsaslı üsulu rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının 
istifadə edilməsidir. 

Tədiyyə balansı dövlət tənzimlənməsi obyektlərindən bi-
ridir. Bunun aşağıdakı səbəbləri vardır: 

- tədiyyə balanslarında xroniki qeyri-tarazlığın müşahidə 
olunması; 

- qızıl standartının ləğv edilməsindən sonra, avtomatik 
qiymət tənzimlənməsi prosesinin zəiflənməsi. 

Tədiyyə balansının tənzimlənməsinin maddi əsasını aşa-
ğıdakılar təşkil edir: 

- dövlət mülkiyyəti, o cümlədən rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatı; 
- dövlət büdcəsi vasitəsilə yenidən bölüşdürülən milli gə-

lirin xüsusi çəkisinin artması; 
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- kapital ixracatçısı, kreditor, zəmanət və borcverən kimi 
dövlətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə bilavasitə iştirakı; 

- normativ aktlar və nəzarət orqanları vasitəsilə xarici iq-
tisadi əməliyyatların reqlamentləşdirilməsi. 

Tədiyyə balansında kəsiri olan ölkələr əmtəə ixracının sti-
mullaşdırılması, idxalatın məhdudlaşdırılması, xarici kapitalın 
cəlb edilməsi, kapital ixracının məhdudlaşdırılması məqsədilə 
aşağıdakı tədbirləri həyata keçirirlər: 

- deflyasiya siyasəti;  
- valyuta məhdudiyyətləri; 
- maliyyə və pul-kredit siyasəti; 
- dövlətin xüsusi tədbirləri. 
Deflyasiya siyasəti daxili tələbin azaldılmasına, qiymət-

lərin və əməkhaqqının dondurulmasına, mülki məqsədlərə büd-
cə məsrəflərinin məhdudlaşdırılmasına yönəldilmişdir. Deflya-
siya siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

- Mərkəzi Bankın ucot dərəcələrinin dəyişdirilməsi; 
- kreditə məhdudiyyət; 
- pul kütləsinin artımına hədd qoyulması. Deflyasiya-ix-

racın stimullaşdırılması və əmtəə idxalının məhdudlaşdırılması 
üçün milli valyuta məzənnəsinin aşağı salınmasıdır. Lakin tə-
diyyə balansının tənzimlənməsində devalvasiyanın rolu birmə-
nalı deyildir, ümumi iqtisadi və maliyyə siyasətindən asılıdır. 

Devalvasiya tədiyyə balansının kəsirinin aradan qaldırıl-
masının müvəqqəti üsuludur. Onun mənfı nəticələrinə aşağı-
dakılar aid edilir: 

- daxili əmtəələrin istehsal xərclərinin artması; 
- xarici bazarda rəqabət imkanlarının azalması. Devalva-

siya ölçüsünün müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyətə malik-
dir. Bu ölçünü əldə etmək üçün bir çox ölkələrdə valyuta mə-
zənnələrinin tərəddüd etməsi rejimi tətbiq olunur. Bu isə idxal 
və ixrac mallarının qiymətləri nisbətini dəyişməsinin mənfı tə-
sirini azaldır. 
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Valyuta məhdudiyyəti dedikdə, əmtəə ixraclarının əldə 
etdiyi valyuta həcminin məhdudlaşdırılması və valyuta əməliy-
yatlarının Mərkəzi Bankda cəmləşməsi yolu ilə kapital ixracı-
nın məhdudlaşdırılması, onun ölkəyə axının stimullaşdırılması 
və əmtəə idxalına hədd qoyulması başa düşülür. 

Tədiyyə balansının kəsirinin azaldılması üçün maliyyə və 
pul-kredit siyasəti tədbirlərinə aşağıdakılar aiddir: 

- əmtəə ixracçılarına büdcədən maliyyə yardımı; 
- idxal kömrüyünün artırılması; 
- qiymətli kağızların xarici sahiblərinə ödənilən faizlərə 

verginin ləğv olunması və bununla da ölkəyə xarici kapitalın 
axınının stimullaşdırılması. 

Tədiyyə balansının əsas maddələrinin (ticarət balansı, 
xidmət və qeyri-kommersiya ödəmələri balansı) görünməz 
əməliyyatlar kapitalın hərəkəti) formalaşması gedişində dövlət 
tərəfindən xüsusi təsir tədbirləri görülür: 

a) tənzimlənmənin vacib obyekti ticarət balansı olduğun-
dan, ixracın stimullaşdırılması üçün qiymətlərə təsir edilir. Bu-
nun üçün ixracçılara maliyyə yardımı göstərilir, vergi və kredit 
güzəştləri edilir. İxracın dövlət tənzimlənməsi əmtəənin hərə-
kətinin bütün mərhələlərini əhatə edir (xarici bazarın öyrənil-
məsi, əmtəə ixracı, ixracdan sonrakı xidmət və s.); 

b) görünməz əməliyyatlar üzrə ödəmə və daxilolmaların 
tənzimlənməsi zamanı aşağıdakı tədbirlər görülür: 

- turistlər tərəfindən ölkədən valyuta çıxarılması nor-
masına məhdudiyyət qoyulması; 

- xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün turizm infrastruk-
turunun yaradılmasında dövlətin birbaşa və dolayı iştirakı; 

- patent, lisenziya və s. daxilolmalarının artırılması məq-
sədilə elmi-tədqiqat işlərinə dövlət məsrəflərinin artırılması; 

- xarici fəhlələrə pul köçürmələrini azaltmaq üçün ölkəyə 
xarici işçi qüvvəsinin gəlməsinə məhdudiyyət qoyulması; 

c) kapitalın hərəkətinin tənzimlənməsi bir tərəfdən milli 
inhisarların xarici iqtisadi ekspatisiyasının stimullaşdırılması-
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na, digər tərəfdən xarici kapitalın stimullaşdırılması və milli 
kapitalın ölkəyə qaytarılması yolu ilə tədiyyə balansının taraz-
laşdırılmasına yönəldilmişdir. Bu zaman dövlət investisiyalar 
üzrə kommersiya sığortasına zəmanət verir. Aktiv saldo həd-
dindən artıq yüksək olduqda və bu arzuedilməz hesab edildik-
də, bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülür. O, cümlədən, 
valyuta revalvasiya oluna bilər. 

Təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi nəticəsində tə-
diyyə balansının beynəlxalq tənzimlənməsi zərurəti meydana 
milli valyutanın faktiki kursunun yüksəldilməsidir və ya rəsmi 
qızıl məzmununun artırılmasıdır. 

 Belə ki, hazırda ölkə iqtisadiyyatı xarici təsirlərə daha 
çox məruz qalır. Tədiyyə balansının beynəlxalq tənzimlənməsi 
vasitələrinə aşağıdakılar aid edilir: 

- ixrac və cəlb edilən kreditlərin şərtlərinin razılaşdırılması; 
- mərkəzi banklar arasında qarşılıqlı, qısamüddətli kredit-

lər (svop razılaşması) verilməsi; 
- beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə təşkilatlarının kre-

ditlərindən istifadə olunması. 
C.M.Keyns «bazar avtomatizmini» yararsız hesab edərək, 

tədiyyə balansını dövlət tənzimlənməsi vasitəsilə tarazlaşdırıl-
masını tövsiyə edir. C.M.Keyns tədiyyə balansının tarazlığı 
problemini dövlətin iqtisadi siyasət məsələlərindən biri hesab 
edir. Bu tarazlaşdırına iqtisadi inkişaf və məşğulluğun təmina-
tına yönəlmişdir. Bu məqsədlə xərclərin səviyyəsi (məsələn, 
vergi, faiz norması və s.) tənzimlənməlidir. 

Tədiyyə balansının tənzimlənməsinin monetarist nəzəriy-
yəsinə görə balansdakı qeyri-tarazlığı pul təsərrüfatındakı kə-
narlaşmalarla əlaqədardır. Bu isə, tələb və təklif arasında taraz-
lığa mane olur və daxili qiymətlərin quruluşunu təhrif edir. 

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin tədiyyə balansla-
rının fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada xarici 
investisiyalardan, xaricə verilən kreditlərdən və xidmətlərdən 
daxil onların xüsusi çəkisi böyükdür. Bu ölkələrin valyuta 
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xərcləri də böyük xüsusi çəkiyə malikdir ki, bu da kapital ixra-
cı, xaricə borclar verilməsi və s. ilə əlaqədardır. Sənaye cəhət-
dən inkişaf etmiş ölkələrin xaricə yönələn dövlət xərcləri, onla-
rın xaricdən daxil olan gəlirlərini üstələyə bilir. Bu əsasən 
nüfuz dairələri və bazarlar uğrunda aparılan mübarizə, rəqabət 
tədbirlərinin nəticəsidir. 

 
 
3.3. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin tədiyyə balansı 
 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin tədiyyə balanslarını təhlil 

edərkən bu ölkələri iki qrupa bölmək lazım gəlir: 
- neft idxal edən ölkələr; 
- neft ixrac edən ölkələr (Səudiyyə Ərəbistanı, İran, İraq, 

Qətər, Küveyt, Liviya, Əlcəzair, Nigeriya, Venesuela, İndone-
ziya, Ekvador, Qabon və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (OPEK 
üzvləri). 

Neft idxal edən ölkələrin tədiyyə balanslarında kəsir xro-
niki hal almışdır. Bu kəsrin səbəbləri aşağıdakılardır: 

- iqtisadi inkişafın qeyri-müstəqil formaları; 
- ümumi iqtisadi gerilik; 
- beynəlxalq əmək bölgüsündə bərabər iştirakın təmin 

edilməməsi; 
- əmtəə-pul münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinin aşağı 

olması. Bu ölkələrin ticarət balansındakı kəsir də həmin amil-
lərin təsiri altında formalaşır. 

Neft ixrac edən inkişaf etməkdə olan ölkələrin tədiyyə 
balanslarında dayanıqlıq azdır. Bu ölkələrin neft ixracından bö-
yük valyuta gəlirləri olur. Həmin gəlirlər, bir qayda olaraq, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini şərtləndirir. Bununla 
belə, həmin ölkələr böyük qızıl-valyuta ehtiyatının istifadəsin-
də geniş imkanlara malik deyillər. Belə ki, iqtisadiyyatın digər 
sahələrində ahəngdar inkişafının təmin olunması bir sıra iq-
tisadi və texnoloji çətinliklərlə əlaqədardır. Ölkə iqlisadiyya-
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tının ümumi miqyasda tarazlı inkişafi həmçinin «görülmə» əmə-
liyyatlar balansının (nəqliyyat, sığorta, mənfəətin xaricə köçü-
rülməsi, investisiyadan mənfəət və s.) vəziyyətində də əks olunur. 

Son dövrlərdə neft ixracatçıları olan ölkələr qızıl-valyuta 
ehtiyatından istifadə edərək, müəyyən irəliləyişə nail olmuşlar. 
Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı turizm üzrə böyük müsbət saldo-
ya malikdir. Neft ixracatçıları olan ölkələrin tədiyyə balansının 
vəziyyəti dünya bazarında neftə olan tələbdən və neftin qiymə-
tindən bilavasitə asılıdır. Neftin qiyməti artdıqda əsas neft ixra-
catçıları sayılan, inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye cəhət-
dən inkişaf etmiş ölkələrin banklarındakı pul vəsaitlərinin miq-
darı artır. Əksinə, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düş-
dükdə, neft ixrac edən ölkələr öz pul vəsaitlərinin əhəmiyyətli 
hissəsini həmin banklardan götünəyə məcbur olurlar. Bu isə bir 
çox ölkələrin tədiyyə balanslarında tarazlığı pozur və beynəlxalq 
maliyyə bazarında gərginliyin səbəblərindən birinə çevrilir. 

Dünya təsərrüfatı ilə əlaqələr və borclarına müasir dünya-
da güclənınəkdə olan və heç də birmənalı qarşılanmayan qlo-
ballaşma meyilləri, dünya təsərrüfatı ilə əlaqələrə daha dərin-
dən nüfuz edərək, tarazlaşdırılmış qərarlar qəbul etməyi tələb 
edir. Bu baxımdan borclanma zamanı bütün əsas amilləri nəzə-
rə alaraq fəaliyyət variantlarının qiymətləndirilməsi xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Başlıca meyar isə, əlbəttə, iqtisadi fəallığın 
dəstəklənməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. 

Milli iqtisadiyyatın xarici kapitala tələbatını müəyyənləş-
dirərkən tədiyyə balansında ciddi problem yaratmadan ölkənin 
xidmət edə biləcəyi xarici borcunu nəzərə almaq lazım gəlir. 

İqtisadi təhlükəsizlik problemi borclanma prosesindən ay-
rı deyildir. Milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatı ilə əlaqələri 
genişləndikcə onun müstəqil fəaliyyətinə nail olmaq daha bö-
yük hazırlıq və çevik yanaşma tələb olunur. 

Dövlət xarici borclarının yuxarı həddi, ölkənin dönərli 
valyuta ilə qaytarmalı olduğu məbləğ dünya təsərrüfatı ilə in-
teqrasiya prosesinin səmərəliliyini şərtləndirən mühüm para-
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metrdir. Başqa sözlə, özlüyündə xarici borc deyil, onun həddən 
çoxluğu ciddi narahatlığa səbəb ola bilər. 

Dövlət borc böhranı səviyyəsini müəyyənləşdirməyi, 
borclanma və xarici investisiyalar arasında nisbətlərin tənzim-
lənməsini nəzərdə tutur. Böhran səviyyəsi borcların ixracatın 
artım tempinə və ya ÜDM-in həcminə nisbətən hesablanaraq 
qiymətləndirilə bilər. Əlbəttə, bu balda ixracatın həcmi və bor-
ca xidmət imkanları müqayisəli təhlil edilir. 

Borclanma və iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri öyrənilər-
kən, onun mənbələrinə fərqli yanaşma olmalıdır, məlumdur ki, 
borcların tədiyyə balansına təsiri daha böyükdür. 

Qeyd edək ki, son illər xarici borcların ÜDM-də xüsusi 
çəkisinin azalması meyili müşahidə olunur. 

Azərbaycan Respublikasında tədiyyə balansının işlənmə-
sinin ilkin cəhdləri 90-cı illərin əvvəllərindən başlamışdır. Bir 
neçə il ərzində informasiya təminatı problemləri və cari meto-
doloji məsələlər həll edilərək, tədiyyə balansının tərtibi prosesi 
lazımi səviyyədə təmin olunmuşdur. 

Ölkənin valyuta daxilolmalarının mənbələri əsasən neft 
və neft məhsullarının ixracıdır. Ölkəmizin xarici ticarət part-
nyorları içərisində yaxın qonşularımız, bir sıra Qərbi Avropa 
ölkələri və əlbəttə bəzi MDB ölkələrıni qeyd etmək lazımdır. 
Rusiya ilə xarici ticarətin intensivliyi kifayət qədər yüksəkdir. 
Müstəqilliyin on ili ərzində ixracın strukturunda müsbət də-
yişikliklər baş vermişdir. Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının 
tənzimsənməsində, neft və neft məhsullarının ixracında irəlilə-
yişlərlə yanaşı, ixrac yönümlü qeyri-neft sektorlarında isteh-
salın tempi və miqyası stimullaşdırılmışdır. 

Xarici ticarət balansı 1995-ci ildə 373,1 milyon dollar, 
1996-ci ildə 693,9 milyon dollar, 1997-ci ildə 566,9 milyon 
dollar, 1998-ci ildə 1046,2 milyon dollar, 1999-cu ildə 408,2 
milyon dollar və 2000-ci ildə 319,2 milyon dollar mənfi saldo 
ilə icra olunmuşdur, 2001-ci ilin doqquz ayının yekunlarına 
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görə isə bu balans 533,9 milyon dollar müsbət saldo ilə icra 
olunmuşdur. 

1995-2000-ci illər üzrə Azərbaycanın tədiyyə balansının 
xidmətlər balansı daim kəsir ilə icra olunmuşdur. 

«Cari əməliyyatlar hesabı»nın təhlili göstərir ki, (Milli 
Bankın hesabatı üzrə) 2002-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ər-
zində cari əməliyyatlar hesabının saldosu bir sıra müsbət fak-
torlar əsasında kəsirlə (519,1 mln. ABŞ dolları) nəticə-lən-
mişdir. Belə ki, hesabat dövrü ərzində ölkəyə cəlb olunmuş xa-
rici kapitalın artması hesabına investisiya yönümlü malların və 
xidmətlərin idxalı çoxalmışdır. 

Xarici ticarət balansı, 2002-ci ilin yanvar-sentyabr ayla-
rının yekunlarına görə xarici ticarət dövriyyəsi 2830,4 mln. 
ABŞ dolları təşkil etmiş və 2001-ci ilin yanvar-sentyabr ay-
larının müvafiq göstəricisindən 6,3% çox olmuşdur. Ölkəyə 
idxal olunan məhsulların həcmi 1260,1 mln. ABŞ dolları təşkil et-
diyi halda, ixracın həcmi 1570,3 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
Nəticədə xarici ticarət balansının saldosu müsbət 3102 mln. ABŞ 
dolları səviyyəsində olmuşdur. 

İxrac. Ölkədən ixrac olunmuş malların strukturunda neft 
məhsulları mühüm yer tutur və onların payına ümumi ixracın 
89,0%-i düşür. Hesabat dövründə xarici dövlətlərə 1397,6 mln. 
ABŞ dollarlıq neft məbsulları ixrac olunmuşdur ki, bunun da 
1094,3 mln- ABŞ dollarlığını xam neft təşkil etmişdir. İxrac 
olunmuş xam neftin 790,2 mln. ABŞ dollarlığı Azərbaycan 
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (konsorsium) tərəfindən ixrac 
edilmişdir. Konsorsium tərəfındən ixrac olunmuş xam neftin 
425,4 mln, ABŞ dollarlığı «Əsrin müqaviləsi» ilə bağlı xarici 
ölkələrin iri neft şirkətləri tərəfındən Azərbaycana yönəldilmiş 
birbaşa investisiyaların repatriasiyası kimi, yəni neft sektoru-
nun xarici öhdəliklərinin azalması hesabına 227,3 mln. və 
137,5 mln. ABŞ dollarlığı isə müvafiq olaraq konsorsium payçı 
xarici şirkətlərinin və Azərbaycanın paylarına düşən gəlir neft 
kimi ixrac edilmişdir. İxrac olunmuş bütün xam neftin 304,1 
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mln. ABŞ dollarlığı isə ARDNŞ və ölkənin digər müəssisələri 
tərəfındən xaricə göndərilmişdir. Bu isə öz növbəsində keçən 
ilin müvafiq dövrünün ixracından 17,0 mln. ABŞ dolları çox-
dur. Bu isə ölkəyə idxal olunan təbii qazın dəyərinin ödənil-
məsi üçün ARDNŞ tərəfındən ixrac olunmuş xam neftin art-
ması ilə bağlıdır. 

Ölkənin digər strateji məhsulu olan pambıq ixracının də-
yər həcmi 2001-ci ilin müvafıq dövrunə nisbətən 5,8 mln. ABŞ 
dolları artaraq 13,8 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bunun da 
əsas səbəbi ixrac olunmuş pambığın miqdarının 8,9 min ton 
artmasıdır. 2002-ci ilin 9 ayı ərzində respublikadan 36,8 mln. 
ABŞ dollarlıq kimya məhsulları, 34,7 mln. ABŞ dollarlıq ma-
şınqayırma məhsulları da xarici ölkələrə ixrac olunmuşdur. 

İdxal. Fiziki şəxslərin çarter hava reysləri və avtomobil 
nəqliyyatı ilə məkik idxalını (239,7 mln. ABŞ dolları) və hu-
manitar malları (28,2 mln. ABŞ dolları) nəzərə almaqla 2002-ci 
ilin 9 ayı ərzində respublikaya 548,3 mln ABŞ dollarlıq xalq is-
tehlak malları gətirilmişdir. Bunun da 46,0 %-i, yeni 252,4 
mln. ABŞ dollarlığı ərzaq məhsullarının payına düşür. İdxalın 
strukturunda investisiya yönümlü maşın-avadanlıqların və mal-
lara xüsusi çəkisi keçən ilin müvafıq dövrü ilə müqayisədə 
50,5% artaraq 27,3 %-ə çatmış və 343,2 mln. ABŞ dolları məb-
ləğində olmuşdur. Bunun da əsas səbəbi beynəlxalq neft kon-
traktları çərçivəsində ölkəyə cəlb olunmuş investisıyaların artım 
ilə əlaqədar idxalın çoxalmasıdır. Bundan başqa cari ilin 9 ayı ər-
zində respublikaya 160,8 mln. ABŞ dollarlıq təbii qaz və ümumi 
məbləği 170,8 mln. ABŞ dollarına bərabər olan istehsal təyinatlı 
kimya, qara və əlvan metal məhsullan da gətirilmişdir. Bütöv-
lükdə, keçən ilin 9 ayı ilə müqayisədə qaz idxalına sərf olunmuş 
məbləğ nəzərə alınmadan, idxalın ümumi həcmi 141,5 mln. ABŞ 
dolları məbləğində artmışdı. Bu isə əsas etibarı ilə ölkəyə idxal 
olunan investisiya yönümlü malların artımı ilə əlaqədardır. 

Xarici ticarətin 22,4%-i MDB-yə üzv olan dövlətlərin, 
77,6%-i isə digər xarici dövlətlərin payına düşür. Respublika-
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mız əmtəə mübadiləsində İtaliya, Rusiya, Türkiyə, Fransa, İran, 
Türkmənistan, ABŞ, İsrail, Qazaxıstan və Almaniya ilə daha 
intensiv ticarət əlaqələri yaratmışdır. Bütövlükdə Azərbaycan 
Respublikasının idxal-ixrac əməliyyatlarının 76,5%-i yuxarıda adı 
çəkilən əsas tərəf müqabilləri olan 10 dövlət ilə aparılmışdır. 

Xidmətlər balansı* 1995-2000-ci illər üzrə Azərbaycanda 
tədiyyə balansının xidmətlər balansı daim mənfı saldo ilə icra 
olunmuşdur. 2002-ci ilin 9 ayı ərzində xarici dövlətlərlə Azər-
baycanın iqtisadi əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər əsas yerlər-
dən birini tutmuşdur və həmin xidmətlərin (gəlirlər daxil ol-
maqla) ümumi həcmi 1472,6 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
Qeyri-rezidentler tərəfindən Azərbaycanın hüquqi və fiziki 
şəxslərinə 1181,3 mln. ABŞ dolları məbləğində xidmət göstə-
rildiyi halda, Azərbaycanın xarici ölkələrin rezidentlərinə gös-
tərdiyi xidmətlərin dəyəri 291,3 mln ABŞ dolları təşkil etmiş-
dir. Beləliklə, xidmətlər balansının mənfi saldosu 890,0 mln 
ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Xidmətlər balansı kəsirində 
belə yüksək olmasının əsas səbəbi beynəlxalq neft kontraktları 
çərçivəsində xarici dövlətlərin rezidentleri ilə aparılan əməliy-
yatlarla bağlıdır. 

 Tədiyyə balansında öz əksini tapmış qarşılıqlı xidmətlər 
dövriyyəsinin 19,2 %-i nəqliyyat üzrə aparılan əməliyyatların 
payına düşür. Ümumi dəyəri 282,2 mln. ABŞ dollarına bərabər 
olan nəqliyyat xidmətlərinin 43,3%-i Azərbaycan Prezidentlə-
rinin xarici dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə etmələ-
ri ilə əlaqədardır. Öz növbəsində Azərbaycanın digər ölkələrə 
göstərdiyi nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri 159,9 mln. 
ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Bu vəsaitin xeyli hissəsi 
TRASEKA layihəsi çərçivəsində respublika ərazisi vasitəsilə 
Orta Asiya respublikaları ilə Avropa ölkələri arasında tranzit 
yükdaşımalarının intensivləşməsi nəticəsində əldə edilmişdir. 

Hesabat dövründə xaricilərə turizmlə bağlı göstərilən xid-
mətlərin dəyəri 35,8 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur ki, 
bunun da 32,3 %-i (11,6 mln. ABŞ dolları) qeyri-rezidentlərin 
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Azərbaycana işgüzar səfərləri ilə bağlıdır. Öz növbəsində xarici 
ölkələr tərəfındən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı 
göstərilən xidmətlərin dəyəri 79,3 mln. ABŞ dolları olmuşdur. 
Bunun da əsas hissəsi (89,6 %-i) Azərbaycan vətəndaşlarının 
şəxsi səfərləri ilə bağlı xarici ölkələrdə olarkən sərf etdikləri 
xərclərinin (məkik idxal istisna olmaqla) payına düşür. 

Cari transfertfər. Cari transfertlər üzrə xarici ölkələrdən 
alınan humanitar mallarının, texniki və digər yardımların ümu-
mi dəyəri 42,1 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur. Yardım-
larının ümumi dəyərinin əsas hissəsini humanitar idxal malları 
təşkil edir. Belə ki, 2002-ci ilin 9 ayı ərzində ölkəyə gətirilıniş hu-
manitar idxal mallarının ümumi həcmi 28,2 mln. ABŞ dolları 
məbləğində olmuşdur. Bütövlükdə cari transtertlər üzrə əməliy-
yatlar 60,8 mln. ABŞ dollarlıq müsbət saldo ilə nəticələnmişdir. 

«Kapitalın və maliyyənin hərəkətli hesabı» üzrə vəziyyət 
göstərir ki, 2010-cu ilin 9 ayı ərzində ölkəyə xarici kapital 
axını keçən ilin müvafıq dövrü ilə müqayisədə 1,6 dəfə artaraq 
1,5 ABŞ dolları məbləğində olmuşdur. 

 

Xarici kapital axınının funksional strukturu 
 

 2009-cu il,9 ay 2010-cu il,9 ay 2010-cu il 2009-cu 
ilə nisbətən %-lə 

 
 

mln. $-la xüsusi 
çəkisi 
%-lə 

mln.$-la xüsusi 
cəkisi %-

le 

 
 

Birbaşa 
investisiyalar

585,4 62,4 1286, 6 85,6 219,1 

neft sekloru 516,7 55,1 1129, 1 75,1 218,5 
digər 

sektorlar 
68,7 7,3 157,5 10,5 229,3 

Kreditlər və 
digər investi-

siyalar 

3527,1 37,6 216,9 14,4 61,5 

Dövlət 
təminatlı 
kreditlər 

103,2 11,0 152,9 10,2 148,2 
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digər 
kreditler və 
investisiyalar 

249,5 26,6 64,0 4,2 25,7 

CƏMI: 938,1 100,0 1503,5 100,0 160,1 

 
Müsbət haldır ki, iqtisadi artımın stimullaşdırılması ba-

xımından ən effektiv formada - birbaşa investisiyalar arasında 
daxilolmalar ölkəyə cəlb olunmuş xarici kapitalın 85,6%-ni 
təşkil etmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa 
investisiyaların strukturunda neft sektorunun xüsusi çəkisi 
87,8% təşkil etmişdir ki, bu da iri neft layihələri çərçivəsində 
büdcə xərcləri ilə əlaqədar səhmdar kapital şəklində daxil ol-
muş sərmayələrlə bağlıdır. Hesabat dövrü ərzində xaricı səna-
yeli çox müəssisələr, banklar və fırmalar da öz vəsaitlərini iqti-
sadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə yönəltməkdədirlər. Sərma-
yələrin ümumi həcmi keçən ilin müvafıq dövrü ilə müqayisədə 
2,3 dəfə artaraq 157,5 mln. ABŞ dollarına çatmışdır. 

Bunun isə əsas səbəbi Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi çər-
çivəsində işlərin fəallaşması ilə bağlıdır. 

Hesabat dövründə milli iqtisadiyyatımıza yönəldilmiş xa-
rici sərmayələrin ümumi həcminin 14,4 %-ni tədiyyə balansı-
nın metodologiyasına əsasən digər investisiyalar kateqoriyası-
na daxil olan birbaşa dövlət və dövlət təminatlı kreditlər, ticarət 
kreditləri, avans ödənişləri, depozitlər və s. valyuta əməliyyat-
ları şəklində daxil olmuş vəsaitlər təşkil edir. 2009-cu ilin  9 ayı 
ərzində bu göstərici 216,9 mln ABŞ dollarına bərabər olmuş-
dur. Bu vəsaitin 10,0 mln. ABŞ dolları Beynəlxalq Valyuta 
Fondundan, 30,3 mln. ABŞ dolları Dünya Bankından daxil ol-
muşdur, 112,6 mln ABŞ dollarlıq vəsait isə dövlət təminatı əsa-
sında beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatlar tərəfindən ayrıl-
mış kreditlərin istifadə olunmuş hissəsidir. Bu da əsas etibarilə 
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti, Transqafqaz dəmiryolunun 
bərpası, kənd təsərrüfatı, Abşeron Regional Su Səhmdar Cə-
miyyəti, Ələt-Qazıməmməd yolunun tikintisi, Suvarma-drenaj 
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sisteminin bərpası ilə əlaqədar investisiya layihələrinin maliy-
yələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

Azərbaycanın ixrac potensialının durmadan artması və 
iqtisadiyyatımıza yönəldilmiş xarici sərmayələr ölkəyə idxal 
olunmuş əmtəə və xidmətlərin dəyərini tam maliyyələşdirmək-
lə yanaşı xarici valyuta ehtiyatlarının da artmasını təmin etmiş-
dir. Beləliklə, Dövlət Neft Fondunun aktivləri də nəzərə alın-
maqla hesabat dövrü ərzində ölkənin xarici dönərli valyutada 
strateji ehtiyatları malların və xidmətlərin 5,9 aylıq idxalını maliy-
yələşdirməyə imkan yarat-mışdır. Bu isə dünya təcrübəsində qəbul 
olunmuş beynəlxalq kifayətlilik meyarından 1,9 dəfə çoxdur. 

 
2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları üçün Azərbaycan 

Respublikasının tədiyyə balansı 
min ABŞ dolları 

Tədiyyə balansının əsas 
göstəricilləri 

Kredit 
daxilolmalar 

Debet  
ödənişlər 

Fərq 

1 2 3 4 
Cari əməliyyatlar hesabı 2017352 2536430 -519078 

Neft sektoru 790147 1046820 -25667 
Diqər sektorlar 1227205 1489610 -262405 

Xarici ticarət balansı 1570263 1260088 310175 
Neft sektoru 790147 189778 600369 

Digər sektorlar 780116 1070310 -290194 
Malların ixracı (fob) 1570263  1570263 

Neft sektoru 790147  790147 
Digər sektorlar 780116  780116 
Malların idxalı  1260088 1260088 

Neft sektoru  189778 -1 897781 
Digər sektorlar  1070310 1070310 

Xidmətlər balansı 291280 118345 -890065 
Neft sektoru  857042 -8570421 

Digər sektorlar 291280 324303 -33023 
Nəqliyyat xidmətləri 159889 122304 37585 
Turizm xidmətləri 35776 79340 -435641 
Rabitə xidmətləri 15878 11774 4104 
Tikinti xidmətleri 5588 390898 -385310 

Neft sektoru  372600 -372601 
Digər sektorlar 5588 18298 -12710 
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Digər xidmətlər 74149 577029 -502880 
Neft sektoru  484442 -484442 

Digər sektorlar 74149 92587 -18438 

Fartransferlər 155809 94997 60812 
Kapitalın 

və maliyyənin hərəkət 
hesabı 

1503474 820124 683350 

Neft sektoru 1129114 425374 703740 
Digər sektorlar 374360 394750 -20390 

Birbaşa investisiyalar 1286600 540380 746220 
Neft sektoru 1129114 425374 703740 

Digər sektorlar 157486 115006 42480 
Xarici iqtisadiyyata  112714 -112714 

Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 

1286600  1286600 

Neft sektoru 1129114  1129114 
Digər sektorlar 157486  157486 
İnvestisiyaların  
ropatriasiyası 

 427666 -427666 

Neft sektoru  425374 -425374 
Digər sektorlar  2292 -2292 

Portfel investisiyalar  8088 -8088 
Digər investisiyalar 216874 271656 -54782 

Xarici valyuta ehtiyatları 
(“-“,artıb, “+”, azalıb) 

 164272 -164272 

Ümumi balans 3520826 3520826 0 
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Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı,  
tədiyyə balansının göstəriciləri mln. ABŞ dolları ilə  

 
Göstəricilər 2008-ci ilin II rübü 2009-cu ilin II rübü 
Cari hesab 6029 2686  
Xarici ticarət balansı 8202 3805 
Xidmətlər balansı -591 -321 
Gəlirlər -1847 -947 
Cari transfertlər 265 160 
Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı -1283 -978 
Ehtiyat aktivlərin dəyişməsi -4289 -1560 
 
Cari ilin ikinci rübü ərzində tədiyyə balansının ümumi 

saldosu 1.7 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. Müqayisə üçün göstə-
rək ki, ötən ilin müvafiq dövründə tədiyyə balansının ümumi 
saldosu 4.7 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdi. Tədiyyə balansın-
da mənfi saldo kapital və maliyyənin hərəkəti hesabında olan 
mənfi saldo hesabına yaranmışdır. Tədiyyə balansının cari he-
sabında qeydə alınan profisit ötən ilin müvafiq dövrünə nisbə-
tən 2.2 dəfə azalaraq 2.7 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
2010-cu ilin II rübündə xarici ticarət balansında 3.8 mlrd. ABŞ 
dolları həcmində müsbət saldo olmuşdur ki, bu da ötən ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 2.2 dəfə azdır. Xarici ticarət balansın-
dakı müsbət saldonun ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən azal-
ması dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi və bu-
nunla da neft gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar olmuşdu. Ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2010-cu ilin II rübündə xid-
mətlər balansı 1.8 dəfə, gəlirlər balansı 2.0 dəfə, cari transfert-
lər balansı isə 1.7 dəfə azalmışdır. Tədiyyə balansında mənfi 
saldonun yaranmasının əsas mənbəyi olan kapital və maliy-
yənin hərəkəti hesabında isə mənfi saldo ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 1.3 dəfə azalmışdır.  
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17.01.2011 The State Statistical Committee of the 
 

Subsidiyalar 
İstehsal

a 
-87.5 -93.7 -17.9 -11.2 -14.8 -14.6 -32.3 -27.3 -27.6 -40.5 -52.7 -190.6 

O cümlədən: 
Məhsullara -87.5 -93.7 -117.9 -11.2 -14.8 -14.6 -32.3 -27.3 -27.6 -40.5 -52.7 -190.6 

Digər 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
İdxala             

Ümumi 
mənfəət 

2269.0 2608.0 2799.6 3365.7 3791.3 4267.5 4911.8 5683.5 8658.4 14364.1 22000.1 31485.4 

ÜDM bazar 
qiymətlərində 

3158.3 3440.6 3775.1 4718.1 5315.6 6062.5 7146.5 8530.2 12522.5 18746.2 28360.5 40137.2 

Qalan 
dünyadan 
alınmış 

əməkhaqqı 1) 

- - 157.1 170.7 177.7 185.5 188.7 195.8 254.3 264.8 278.7 286.0 

Qalan 
dünyaya 
verilmiş 
əməkhaqqı 

-15.2 -23.4 -23.7 -42.4 -44.0 -37.8 -52.6 -105.7 -106.2 -111.5 -112.5 -138.3 

Mülkiyyətdən 
alınmış 
gəlirlər 

18.7 52.4 62.3 95.4 68.3 36.1 49.9 39.9 65.1 135.9 219.2 404.9 

Mülkiyyətdən 
verilmiş 
gəlirlər 

-10.8 -17.3 -41.8 -308.3 -336.8 -372.4 -433.3 -634.7 -1641.5 -2533.4 -4530.2 -4677.2 

İlkin 
gəlirlərin 

qalığı 

3151.0 3452.3 3929.0 4633.5 5180.8 5873.9 6899.2 8025.5 11094.2 16502.0 24215.7 36012.5 

Alınmış cari 
transferlər 

94.5 141.8 574.6 644.5 657.1 736.3 741.2 779.9 1156.2 1202.5 1503.6 1715.1 
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Verilmiş cari 
transferlər 

-55.7 -82.5 -67.2 -97.9 -137.2 -153.5 -89.4 -72.8 -134.6 -162.6 -264.6 -369.4 

Sərəncamda 
qalan ümumi 

gəlir 

3189.8 3511.6 4436.4 5180.1 5700.7 6456.7 7551.0 8732.6 12115.8 17541.9 25454.7 37358.3 

Əsas 
fondların 
istehlakı 

444.4 575.8 587.8 590.0 655.9 768.0 785.9 910.7 1244.3 1515.7 1730.6 2219.6 

Sərəncamda 
qalan xalis 

gəlir 

2745.4 2935.8 384836 4590.1 5044.8 5688.7 6765.1 7821.9 10871.5 1626.2 23724.1 35138.7 

 
1) Nağd pul şəklində daxil olan transferlər nəzərə alınmaqla 

 
Kollektiv istehlak 201.8 258.9 279.2 280.4 291.7 414 449.2 549.8 648.1 869.4 1556.1 2033.2 
Ev təsərrüfatlarına 
xidmət edən qeyri-

kommersiya 
təşkilatları 

42.9 50.4 56.6 66.1 69.1 73.1 55.6 63.2 64.1 82.4 98.2 133.9 

Ümumi yığım 1081.3 1148 1000.2 975.4 1099.1 2096.2 3799.8 4946.7 5201.2 5597.5 6104.6 7503.1 
Əsas fondların 
ümumi yığımı 

1168.3 1221.9 1076.3 1091.6 1216.3 2066.1 3779.1 4922.8 5172.9 5567.8 6069 7457 

Maddi dövriyyə 
vəsaitlərinin 

dəyişməsi (+,-) 

-87 -73.9 -76.1 -116.2 -117.2 30.1 20.7 23.9 28.3 29.7 35.6 46.1 

Xalis ixrac -758.3 1095.1 -524.2 84.6 222.3 -441.4 1682.2 2041.2 1257.3 5201.3 11235.3 16981.8 
İxrac 917 781 1055.9 1895.3 2205.9 2592.8 3002 4161.8 7881.8 12467 19321.7 26400.7 

İdxal (-) 1675.3 1876.1 1580.1 1810.7 1983.6 3034.2 4684.2 6203 6624.5 72.65.7 8086.4 9418.9 

Statistik fərq  85.1 113.6 -150.9 -95.7 0 -157.6 -142 -236.6 -515.7 -608.9 -1191.9 -1177.5 
ÜDM 3158.3 3440.6 3775.1 4718.1 5315.6 6062.5 7146.5 8530.2 12522.5 18746.2 28360.5 40137.2 
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Ümumi daxili məhsulun istifadəsinin ÜDM-də payı, faizlə 
 

Göstəricilər 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Son istehlak xərcləri 87.1 95.1 91.4 79.5 75.1 75.3 72.3 68.7 52.6 45.6 43.1 41.9 
Ev təsərrüfatlarının 

istehlakı 
73.1 78.5 74.3 63 60.2 61.7 59.2 55.1 41.6 36.7 33.1 33.1 

Dövlət idarələrinin 
istehlakı 

12.6 15.1 15.6 15.1 13.6 12.4 12.4 12.9 10.5 8.5 9.7 8.5 

Fərdi istehlak 6.2 7.6 8.2 9.2 8.1 5.6 6.1 6.5 5.3 3.9 4.2 3.4 
Kollektiv istehlak 6.4 7.5 7.4 5.9 5.5 6.8 6.3 6.4 5.2 4.6 5.5 5.1 

Ev təsərrüfatlarına 
xidmət edən qeyri-

kommersiya 
təşkilatları 

 
1.4 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.4 

 
1.3 

 
1.2 

 
0.7 

 
0.7 

 
0.5 

 
0.4 

 
0.3 

 
0.3 

Ümumi yığım  34.2 33.4 26.5 20.7 80.7 34.6 53.2 58 41.5 29.9 21.5 18.7 
Əsas fondların ümumi 

yığımı 
37 35.5 28.5 23.1 22.9 34.1 52.9 57.7 41.3 29.7 21.4 18.6 

Maddi dövriyyə 
vəsaitlərinin 

dəyişməsi (+,-) 
 

 
-2.8 

 
-2.1 

 
-2 

 
-2.4 

 
-2.2 

 
0.5 

 
0.3 

 
0.3 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.1 

 
0.1 

Xalis ixrac -24 -31.8 -13.9 1.8 4.2 -7.3 -23.5 -23.9 10 27.7 39.6 42.3 
İxrac 29 22.7 28 40.2 41.5 42.7 42 48.8 62.9 66.5 68.1 65.8 
İdxal (-) 53 54.5 41.9 38.4 37.3 50 65.5 72.7 52.9 38.8 28.5 23.5 

Statistik fərq  2.7 3.3 -4. -2 0 -2.6 -2 -2.8 -4.1 -3.2 -4.2 -2.9 
ÜDM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Xarici iqtisadi əlaqələr hesabı – Qalan dünya, milyon manatla 
 

Göstəricilər 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Mal və 

xidmətlərin 
xarici iqtisadi 
əlaqələr hesabı 

            

Mal və 
xidmətlərin 

ixracı 

 
917.0 

 
781.0 

 
1055.9 

 
1895.3 

 
2205.9 

 
2592.8 

 
3002.0 

 
4161.8 

 
7881.8 

 
12467.0 

 
19321.7 

 
26400.7 

Mal və 
xidmətlərin 

idxalı  

 
1675.3 

 
1876.1 

 
1580.1 

 
1810.7 

 
1983.6 

 
3034.2 

 
4684.2 

 
6203.0 

 
6624.5 

 
7265.7 

 
8086.4 

 
9418.9 

Xarici iqtisadi 
əlaqələr balansı 

 
758.3 

 
1095.1 

 
524.2 

 
-84.6 

 
-222.3 

 
441.4 

 
1682.2 

 
2041.2 

 
1257.3 

 
-5201.3 

 
11235.3 

 
16981.8 

İlkin gəlirlərin və 
cari transferlərin 

xarici iqtisadi 
əlaqələr hesabı 

            

Xarici iqtisadi 
əlaqələr balansı 

 
758.3 

 
1095.1 

 
524.2 

 
-84.6 

 
-222.3 

 
441.4 

 
1682.2 

 
2041.2 

 
-

1257.3 

 
-5201.3 

 
11235.3 

 
16981.8 

Qalan dünyaya 
verilmiş 
əməkhaqqı 

15.2 23.4 23.7 42.4 44.0 37.8 52.6 105.7 106.2 111.5 112.5 138.3 

Mülkiyyətdən 
verilmiş gəlirlər 

10.8 17.3 41.8 308.3 336.8 372.4 433.3 634.7 1641.5 2533.4 4530.2 4677.2 

Verilmiş cari 
transferlər 

55.7 82.5 67.2 97.9 137.2 153.5 89.4 72.8 134.6 162.6 264.6 369.4 

Qalan dünyadan 
alınmış 

əməkhaqqı 1) 

 
- 

 
- 

 
-157.1 

 
-170.7 

 
-177.7 

 
-185.5 

 
-188.7 

 
-195.8 

 
-254.3 

 
-264.8 

 
-278.7 

 
-286.0 
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Mülkiyyətdən 
alınmış gəlirlər  

-18.7 -52.4 -62.3 -65.4 -68.3 -36.1 -49.9 -39.9 -65.1 -135.9 -219.2 -404.9 

Alınmış cari 
transferlər (-) 

94.5 141.8 574.6 644.5 657.1 736.3 741.2 779.9 1156.2 1202.5 1503.6 1715.1 

Cari xarici balans 726.8 1024.1 -137.1 -546.6 -607.4 47.2 1277.7 1838.8 -850.6 -3997.0 -8329.5 -14202.9 
Hesablar 

arasında balans 
            

Cari xarici balans  726.8 1024.1 -137.1 546.6 -607.4 47.2 1277.7 1838.8 -850.6 3997.0 -8329.5 -14202.9 
Alınmış əsaslı 

transferlər  
-61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.8 -14.7 -23.6 -66.4 -20.0 -16.8 2) -29.5 

Verilmiş əsaslı 
transferlər  

11.0 0.5 0.0 0.0 0.0 45.8 37.5 27.7 27.6 23.4 26.52) 20.8 

Qeyri-maddi 
aktivlərin və 

torpaqların xalis 
alqısı  

 
1.0 

 
-0.5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-7.32) 

 
0.6 

Mal və xidmətlər 
hesabı üzrə tələb 
və təklif arasında 

statistic fərq 

 
85.1 

 
113.6 

 
150.9 

 
95.7 

 
0.0 

 
157.6 

 
142.0 

 
236.6 

 
-515.7 

 
-608.9 

 
-1191.9 

 
-1177.5 

Kapital 
hesabından xalis 
kredit (+) və ya 

xalis borc (-) 

 
-592.6 

 
-910.5 

 
-13.8 

 
450.9 

 
607.4 

 
-232.8 

 
1442.5 

 
2079.5 

 
373.7 

 
3384.7 

 
7135.2 

 
13034.7 

Fərq  0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

1) Nağd pul şəklində daxil olan transferlər nəzərə alınmaqla. 
2) Bu göstəricilər əldə olunmuş yeni məlumatlar əsasında dəqiqləşdirilmişdir. 
 



 66

Ümumi milli gəlirin tərkibi, milyon manatla 
 

Göstəricilər 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

İşçilərin 

əməkhaqqı 

621.1 663.9 791.4 1021.1 1067.7 1262.1 1620.4 2122.3 2820.5 3211.2 4308.6 5724.0 

İstehsala və 

idxala vergilər 

355.7 262.5 302.0 342.5 471.5 547.5 646.5 751.7 1071.2 1211.4 2104.5 3118.4 

İstehsala 301.0 203.9 240.1 280.3 419.4 492.1 588.0 675.4 970.7 1072.8 1945.1 2880.9 

O cümlədən 

Məhsullara 266.3 176.8 205.2 240.2 381.1 445.4 523.5 566.7 873.6 926.3 1763.5 2641.7 

Digər 34.7 27.0 34.9 40.1 38.3 46.7 64.5 108.7. 97.1  146.5 181.6 239.2 

İdxala  54.7 58.6 61.9 62.2 52.1 55.4 58.5 76.3 100.5 138.6 159.4 237.5 
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Àéçõáàìþàñ Õæöôøáïêíàöëñëñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à 

Fòñåø êïç əməkdaşlığının êñíêÿàú êö÷êãàðç÷ïçõê  
âç ôæõöôæí÷êâïçõê  

 

Àéçõáàìþàñ Õæöôøáïêíàöëñëñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à Fòñåø 
êïç çïàãçïçõê åç úòñåøñ ùéâù òïàñ åêîçõ óïíçïçõïç áø çïàãçïçõêñ 
üçìà÷à íæýêõêïåêìê ôõêñöêôïçõç çöàöïàñëõ. Áø óïíçïçõêñ üàðëöë 
ÁÂÚ-ñà æìñê îóö÷çõêþêïçõ ùéõç ðçïøðà÷ïàõ âæõêõ, æìñê ãàìåàåà 
âçöàê÷ íóýùõåùìù âç æìñê öçöâæõðç üùãøãïàõëñà ðàïêíåêõ. Ïà-
íêñ áøñà áàûðàìàõàã åóâïç÷ïçõêñ üçõ áêõêñêñ úòñååà ñùúøé åà-
êõçöê ðùû÷çïêúåêõ. Áø üçðêñ óïíçïçõêñ êã÷êöàåê êñíêÿàúëñåàñ, öê-
ìàöê öàáê÷ïêyêñåçñ âç úòñåà ôàì üàããë ãòìðàã êðíàñïàõëñåàñ 
àöëïëåëõ. Æïç òñà îóõç åç úòñåøñ êþõà ÿuõàöë üçõ áêõ óïíç êïç 
çðçíåàÿïëäë úçõåê ãàìåàåà ãøõøõ, óïíçïçõêñ ðêïïê ðçñàúæìêñêñ, 
êã÷êöàåê âç öêìàöê âçéêììç÷êñê ñçéçõç àïëõ. Ðçüé áø ñóã÷æìê-ñç-
éçõåçñ êþõàæåêþê ßøõà áêõ öëõà ùéâ óïíçïçõêñ âæõåêìê ðçïøðà÷-
ïàõåà ýà÷ëÿðàéïëãïàõ òïåøäøñø ãæìå æ÷ðêÿ, áù÷ùñ åóâïç÷ïçõê óé 
çöàö ö÷à÷êö÷êí ðçïøðà÷ïàõëñëñ âàû÷ëñåà âæõêïðçöêñê âç íæìúêì-
ìç÷êñêñ ìùíöçïåêïðçöêñê ÷çïçá æ÷ðêÿåêõ. Êþõàýë åêõæí÷òõïàõ ÷çõç-
úêñåçñ Àéçõáàìþàñ ùýùñ ðçïøðà÷ïàõëñ çöàö 12 ðàååçåçñ êáà-
õç÷ íà÷æãòõêìàöë ÷çöåêã æåêïðêÿåêõ. Áøõàìà âàïìø÷à íøõöø, áæì-
ñçïûàïã æü÷êìà÷ïàõëñ ðçþðø, Ðçõíçéê Áàñíëñ (Ðêïïê Áàñíëñ) 
áàïàñöë, ôøï áàéàöë, ôøï íù÷ïçöêñêñ îæñêÿ îóö÷çõêþêïçõ öêö÷æðê 
(àãõæãà÷ïàõ) úàêé ÷àõêúïçõê, êö÷æüïàí ãêìðç÷ïçõê, ûàõêþê ÷êþàõç÷, þàõê 
ûàõêþê çðçïêììà÷ïàõ ùéõç üæöàáïàõëñ ãàïëãïàõë, ûàõêþê áòõþ (ûàõêþê 
áòõþøñ êåàõçýêïêìê, áùåþç ãàïëäë, ùðøðê ðêïïê ðçüöøï, ùðøðê 
åàûêïê ðçüöøï âç ö.) ùéõç îóö÷çõêþêïçõ àêååêõ. Áø ðçïøðà÷ïàõ âà-
öê÷çöêïç Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø õæöôøáïêíà êã÷êöàåêììà÷ëñà 
ñçéàõç÷ æ÷ðçí, òñøñ óé ÷çüçååùåïçõêñê ìæõêñç ìæ÷êõðçí êðíà-
ñëñëñ ðùçììçñ æ÷ðçí ãàáêïêììç÷êñç ðàïêí òïøõ. 

Êþõàæåêþê ßøõà ðçïøðà÷ïàõë âàû÷ëñåà âç íæìúêììç÷ïê üàéëõ-
ïàìà áêïðçìçñ ùéâ óïíçïçõç àñàïê÷êí íóðçí îóö÷çõêïðçöê (ûçõ-
þêñê óåçðçí ÿçõ÷ê êïç) ðçöçïçöêñê åç ðùðíùñ âç âàþêá üæöàá 
æ÷ðêÿåêõ. Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø áæïç óïíçïçõç ðóâþøå 
õæöøõöïàõëñ êðíàñ âæõåêìê üçååç ýòû áóìùí íóðçíïêí îóö÷çõç 
áêïçõ. Ïàíêñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø óé úçàïêììç÷ê üàããëñåà 



 68

ùéâ óïíçïçõç ÷àð ðçïøðà÷ âæõðçåêìê ùýùñ áçéê üàïïàõåà ùéâ 
åóâïç÷ïçõêñ ÁÂÚ-åàíë êþõàýë åêõæí÷òõø êïç ÁÂÚ-ñøñ õçüáçõïêìê 
àõàöëñåà ðùñàöêáç÷ïçõ ôòéøïøõ. Áæïç üàïïàõåà ùéâ óïíçïçõ öç-
ðçõçïê ñçéàõç÷ àôàõëïðàöë ùýùñ ïàéëð òïàñ ðà÷æõêàïlàõë ìà âæõ-
ðêõ, ìà åà íóñùïöùé âæõêõïçõ. Áæïç üàïåà âçéêììç÷ê ðçõüçïçïçõïç 
åùéçï÷ðçí ùýùñ êþõàæåêþê ÿøõà ÷çåáêõïçõ öêö÷æðê êÿïçìêá üàéëõ-
ïàìëõ. Çââçïþç ÁÂÚ-ñøñ êÿýêïçõê âç õçüáçõïêìê êïç ùñöêììç÷ ìà-
õàåëïëõ, öòñõà ùéâ óïíçñêñ êþõàýë åêõæí÷òõøñà íóðçíåàõïëã æåêïêõ 
âç ñçüàìç÷ àûëõëñþë ðçõüçïçåç ðçöçïçñêñ êþõàæåêþê ÿøõàåà ðù-
éàíêõçöê üçìà÷à íæýêõêïêõ. 

Àéçõáàìþàñëñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø êïç ðùãàâêïçöê-
ñêñ ðàååçïçõêñç çöàöçñ úòñå, Àéçõáàìþàñ Õæöôøáïêíàöëñåàñ 
ðçïøðà÷ïàõë ñçÿõ æ÷åêõðçìê ÷çïçá æ÷ðçí öçïàüêììç÷êñç ðàïêí 
åæìêïöç åç, ùéâ åóâïç÷ïçõ ùýùñ ðçïøðà÷ïàõëñ íæìúêììç÷ê, åùé-
îùñïùìù âç çüà÷ç ðùååç÷êñç åàêõ ö÷àñåàõ÷ ðùçììçñ æ÷ðêÿ âç 
òñïàõïà íóñùïïùïùí çöàöëñåà áø ö÷àñåàõ÷ïàõà õêàìç÷ æ÷ðçìê ÷óâöê-
ìç æ÷ðêÿåêõ. Åæðçïê úòñå 12 çöàö íà÷æãòõêìàïë ðçïøðà÷ïàõë ÷ç-
ìêñ æ÷ðçíïç ìàñàÿë ðàïêììç-êã÷êöàåê ðçïøðà÷ïàõëñ ñçÿõê ùýùñ 
òõêyæñ÷êõ íêðê îó÷ùõùïçþçí ö÷àñåàõ÷ïàõë åà ðùçììçñ æåêõ. Áø 
ö÷àñåàõ÷ïàõ êíê öçâêììçïêåêõ. Ìçñê áù÷ùñ ùéâ óïíçïçõ ùýùñ ùðø-
ðê òïàñ ö÷àñåàõ÷ âç ðàïêììç áàéàõëñà ýëûëÿë òïàñ âç ìà áøñà 
ýàïëÿàñ óïíçïçõ ùýùñ ûùöøöê, åàüà ðçöøïêììç÷ïê ö÷àñåàõ÷. 

Áæïç õòï ÁÂÚ-ñøñ ðçãöçåïçõêñç øìäøñ îçïêõ âç òñøñ áæì-
ñçïûàïã ðàïêììç-âàïìø÷à öêö÷æðïçõêñêñ úàöêïçöêé úçàïêììç÷ îóö÷çõ-
ðçöêñç âç çöàöïàñåëõëïðëÿ ðàíõòêã÷êöàåê öêìàöç÷êñ üçìà÷à íæýêõêï-
ðçöêñç ÷çöêõ îóö÷çõðçí âçéêúçöêñç êðíàñ âæõêõ. Óéù åç åàüà ðç-
öøïêììç÷ïê ö÷àñåàõ÷ïàõà õêàìç÷ æåçñ ólíçïçõêñ àåë üçõ êï æïàñ æåêïêõ. 

Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø óéùñùñ ñçéàõç÷ úøñíöêìaöëñë 
IV ðàååçìç øìäøñ òïàõàã åàêðê-àåç÷çñ ùéâ åóâïç÷ïçõïç êïïêí 
êíê÷çõçúïê ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ âç ýòû÷çõçúïê åêöíøööêìàïàõ úòõðà-
öëñåà üçìà÷à íæýêõêõ. Æïç áøñà îóõç åç êïåç êíê åçúç “åùñìà êã-
÷êöàåêììà÷ëñëñ êñíêÿàúë ôæõöôæí÷êâïçõê” àåïë ðçþðøç áøõàûëïëõ. 
(êþðàï ðçïøðà÷ïàõ áùïïæ÷æñê úòõðàöëñåà). 

Óé ùéâïçõê êïç ðù÷çðàåê ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ íæýêõðçí ìò-
ïø êïç ÁÂÚ-ø üçõ áêõ óïíçñêñ ùðøðê êã÷êöàåê âçéêììç÷ê âç áêõåç 
àìõë-àìõë óïíçïçõêñ âç úçõåê ÿçûöïçõêñ òñøñ (ÁÂÚ) âàïìø÷àöëñëñ 
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àïëñðàöë âç öà÷ëïðàöë ÿçõ÷ïçõê ðùçììçñ æåêïçõíçñ ñç ãçåçõ àýëã 
âç ðçöøïêììç÷ïê üçõçíç÷ æ÷åêìêñç åàêõ ðçïøðà÷ ÷òôïàìëõ. Áø 
ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ üçðýêñêñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñà ùéâ 
óïíçïçõåçñ üçõ üàñöë áêõêñåç ðêïïê âàïìø÷àñëñ ûàõêþê âàïìø÷àìà 
åçìêÿåêõêïðçöêñç ãòìøïàñ êö÷çñêïçñ ðçüåøåêììç÷êñ àõàåàñ ãàï-
åëõëïðàöëñà ÷çöêõ îóö÷çõðçí êðíàñë âæõêõ. Çââçïþç áø ðçöïç-
üç÷ïçÿðçïçõ ìàïñëé âàïìø÷à ðùáàåêïçöêñç ðçüåøåêììç÷ ãòìàñ 
ùéâ óïíçïçõ ùýùñ ðçþáøõê êåê. Àñþàã 1978-þê êïåçñ áàÿïàìàõàã 
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø üçðêñ ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõê ùéâ óïkç-
ïçõêñ üàðëöë êïç àôàõëõ. 

Àåç÷çñ ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ êïåç áêõ åçúç àôàõëïëõ, àñþàã öç-
õçñþàmâæõêþê åêõæí÷òõøñ öçïàüêììç÷ê âàõ íê, çîçõ óïíç ãçúïç÷çñ 
êã÷êöàåê ýç÷êñïêìç åùÿùáöç âç ìà åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ ðçñàúæyê-
ñç ÷òûøñàñ ðæ÷òåïàõåàñ êö÷êúàåç æ÷ðçíåç ÿùáüç åòäøõøõöà çïà-
âç ðçöïçüç÷ïçÿðç ÷çÿíêï æ÷öêñ. Üçõ êï 4 âç ìà 5 ñçúçõåçñ êáàõç÷ 
æíöôæõ÷ ãõøôu áø óïíçñêñ ôàì÷àû÷ëñà îæåêõ âç òõàåà êíê üçú÷ç 
âçéêúçïê ÿçûöïçõïç óïíçñêñ üçìà÷à íæýêõåêìê êã÷êöàåê öêìàöç÷ê 
ðùéàíêõç æåêõ âç ïàéëðê ðçïøðà÷ïàõë ÷òôïàìëõïàõ. 

Ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõêñ áêõêñþê ðçõüçïçöê æíöôæõ÷ âç êðôòõ÷, 
çðçíüàããëñëñ öçâêììçöê, ãêìðç÷ïçõ, çüàïê ðçÿäøïïøäø, úàêé ÷à-
õêúïçõê, ôøï ÷çåàâùïùñùñ üçþðê, íàôê÷àï ãòìøïøÿïàõë, âæõîê åàûêï-
òïðàïàõë, áùåþç ûçõþïçõê âç êã÷êöàåê üçìà÷ëñ åêîçõ öàüçïçõê ùéõç 
ö÷à÷êö÷êí ðçïøðà÷ïàõëñ ÷òôïàñðàöë êïç çïàãçåàõåëõ. 

Êíêñþê ðçõüçïçåç ìùíöçí õù÷áçïê åóâïç÷ ðçðøõïàõë êïç 
íæýçñ êïåç óïíçñêñ êã÷êöàåê öêìàöç÷êñêñ öçðçõçïêïêìê, ñóâáç÷ê êï-
åç îóéïçñêïçñ üçõ üàñöë åçìêÿêíïêíïçõ, ùðøðêììç÷ïç ñç âàû÷öà 
óïíçñêñ óé âàïìø÷àöëñëñ ðùáàåêïçöê ùéõç ðùçììçñ æ÷åêìê ðçüåø-
åêììç÷ïçõêñ àõàåàñ ãàïåëõëïðàöëñåàíë ðùâçúúçãêììç÷ïçõêñ mùéà-
íêõçöêñåçñ êáàõç÷ òïøõ. Áø îóõùÿïçõ ãø÷àõåëãåàñ öòñõà ãõøôïàõ 
Âàÿêñã÷òñà ãàìëåëõ âç ãçõàõîàüåà ò÷øõøá êþõà ÿuõàöëñåà ðù-
éàíêõç òïøñðàã ùýùñ îæñêÿ ðçõøéç üàéëõïàìëõïàõ. Ìòûïàñëïàñ 
óïíçñê ÷çðöêï æåçñ êþõàýë åêõæí÷òõ çïáç÷tç óé üçðíàõïàõë êïç 
áêõïêíåç áø ðùéàíêõçåç êÿ÷êõàí æåêõ, áø âç ìà åêîçõ êã÷êöàåê üàï-
ïàõ üàããëñåà êéàüà÷ âæõêõ, åêîçõ êþõàýë åêõæí÷òõïàõëñ òñøñ óïíçöê-
ñê êã÷êöàåê úçàïêììç÷ê üàããëñåà ðùïàüêéçïçõêñê åêñïçìêõ. Áø ðù-
éàíêõç éàðàñë âæõêïçñ ãçõàõïàõ, ýòû âàû÷ êöç êã÷êöàåêììà÷ëñ éçêú 
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ìæõïçõêñêñ ìàûÿëïàÿåëõëïðàöë üàããëñåà ÷çíïêúïçõ-öòñõàïàõ óïíçñêñ 
üóíøðç÷ê êïç ðùéàíêõç òïøñøõ. 

Áø åóâõù ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõïç ìàñàÿë Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a 
Úòñåø, êã÷êöàåê öêìàöç÷ê åùñìà êã÷êöàåêììa÷ëñà ÷çöêõ æåçñ óïíç-
ïçõïç ûùöøöê ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ àôàõëõ. Ûùöøöê ðçöïçüç÷ïçÿðç-
ïçõ éàðàñë åùñìàåà êã÷êöàåê âçéêììç÷ üàããëñåà êþðàï ðçïøðà÷ 
÷òôïàñëõ âç êã÷êöàåê êñíêÿàúëñ îæåêÿê ãêìðç÷ïçñåêõêïêõ. Áø ðùéà-
íêõçïçõêñ ñç÷êþçïçõê êïåç êíê åçúç “åùñìà êã÷êöàåêììà÷ëñëñ ôæõö-
ôæí÷êâïçõê” ðçþðøçöêñåç åçõþ òïøñøõ. Áø ðçþðøç åùñìà êã÷ê-
öàåêììà÷ë üàããëñåà ãêìðç÷ïê ðçïøðà÷ïàõïà éçñîêñ òïøõ âç óïíç-
ïçõç óé êã÷êöàåê öêìàöç÷ïçõêñê åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ êñíêÿàú êö÷êãà-
ðç÷ïçõêñç ðùâàúêã öøõç÷åç ãøõðàã âç üæý òïðàéöà çïàãçïçñ-
åêõðçí êðíàñë âæõêõ. 

ÁÂÚ-ñøñ ÷æûñêíê âç êñúòõðàöêìà ûàõàí÷æõïê úçàïêììç÷ê 
Óé ùéâù òïàñ óïíçïçõç ðàïêììç íóðçíïêìê îóö÷çõðçí âç 

áæyñçïûàïã âàïìø÷à öêö÷æðêñç ñçéàõç÷ æ÷ðçíïç ìàñàÿë Áæìñçï-
ûàïã Âàïìø÷a Úòñåø üçð åç Âÿêñã÷òñåà ÷çåõêö êñö÷ê÷ø÷øñà ðà-
ïêíåêõ. Ðùçììçñ êû÷êöàö öàüçïçõêñåç óïíçïçõç ÷æûñêíê íóðçí 
îóö÷çõêõ, bæìñçïûàïã ðàïêììç íõæåê÷ ðùñàöêáç÷ïçõê ùéõç îæñêÿ 
âç ýòûöàìïë ðçþðøçïçõ áøõàûëõ. 

Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñøñ êñö÷ê÷ø÷ø 1964-þù êïåçñ 
ìàõàñðëÿåëõ âç êñåêìçåçí òõàåà åùñìàñëñ 150 óïíçöêñåçñ úç-
àïêììç÷ïçõê áêïàâàöê÷ç ÁÂÚ-åç êïç çïàãçïê òïàñ 8000 ãøïïøãýø 
íøõö íæýðêÿåêõ. Òñïàõëñ çíöçõêììç÷ê Ðàïêììç Ñàéêõïêìêñêñ, ðçõ-
íçéê áàñíïàõëñ âç åêîçõ ðàïêììç òõãàñïàõëñëñ êÿýêïçõêåêõ. 

36-êïïêí ðóâþøåïøã åóâõùñåç êñö÷ê÷ø÷ óé åêñïçìêþêïçõêñê 
âàïìø÷à-íõæåê÷ öêö÷æðêñêñ êÿ ôõêñöêôïçõê âç Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a 
Úòñåøñøñ õòïø êïç ÷àñëÿ æ÷ðçí öàüçöêñåç áóìùí ðùâçúúçãêì-
ìç÷ïçõ ãàéàñðëÿåëõ. Êñö÷ê÷ø÷ ÷çüöêïê üçðýêñêñ áù÷ùñ åùñìàåà ÷ç-
åêììç áàïàñöë, ðàïêììç âç âàïìø÷à ö÷à÷êö÷êíàöë ùéõç ö÷à÷êö÷êí ðç-
ïøðà÷ïàõëñ ÷çãåêð æåêïðçöêñêñ âç ðà÷æõêàï ÷òôïàñðàöëñëñ ö÷àñ-
åàõ÷ïàÿåëõëïðàöëñà íóðçíïêí îóö÷çõðêÿåêõ. Áø ö÷àñåàõ÷ïàÿåëõðà 
ùéâ óïíçïçõêñ üàðëöëñëñ ûæìõêñçåêõ, ýùñíê üçõ ìæõåç æìñê ðçïø-
ðà÷åàñ êö÷êúàåç æåêïðçöêñê ÷çðêñ æåêõ.  

Áçéçñ åóâïç÷ ðàïêììçöêñêñ âç áàñí öêö÷æðêñêñ ýç÷êñ öà-
üçïçõêñåç üàéëõïëãïë íàåõïàõ òïðàìàñåà óïíçïçõ áø öàüçåçíê 
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ôõòáïæðïçõê üçïï æ÷ðçí ùýùñ íóðçíïêí îóö÷çõêïðçöêñê âç ìà 
óéïçõêñêñ æíöôæõ÷êñê üàéëõïàìàñà ãçåçõ åóâïç÷ ðàïêììçöê êåà-
õçïçõê êïç êÿïçðçí ùýùñ ðù÷çûçööêö îóñåçõêïðçöêñê áæìñçïûàïã 
âàïìø÷à úòñåøñåàñ ûàüêÿ æåêõïçõ. 

Áø öàüçåç ûàüêÿïçõ 60-þë 70-þê êïïçõåç åàüà ýòû êåê. Ýùñ-
íê üçðêñ åóâõåç ðùö÷çãêïïêí çïåç æåçñ áêõ öëõà óïíçïçõ óéïçõê 
åç îóéïçðçåçñ ðçõíçéê áàñíïàõëñ ìàõàåëïðàöë, ÷çåàâùïç ìæñê 
âàïìø÷à áøõàûëïðàöë, âæõîêìç þçïáæ÷ðç öêö÷æðêñêñ êÿïçñêá üàéëõ-
ïàñðàöë, âàïìø÷à-íõæåê÷ âç öàêõç öêö÷æðêñêñ ÷çÿíêïê ôõòáïeðïçõê 
êïç ùéïçÿåê. Áø óïíçïçõêñ ûàüêÿïçõêñê ñçéçõç àïàõàã Áæìñçïûàïã 
Âàïìø÷a Úòñåø óéùñùñ ÷çþõùáçïê ðù÷çûçööêöïçõêñê éçõøõê áêïêí-
ïçõêñ âæõêïðçöê âç íàåõ üàéëõïàñðàöë ðçãöçåêïç æíöôæõ÷ íêðê áø 
óïíçïçõç îóñåçõðêÿåêõ. Êíêñþê åçúç áæïç üàï 90-þë êïïçõåç ìàõàñ-
åë. ßçõãê Àâõòôàñëñ âç íæýðêÿ Öòâæ÷ Ê÷÷êúàãë çõàéêöêñåç ìàõà-
ñàñ ìæñê õæöôøáïêíàïàõëñ çíöçõêììç÷ê ðçõíçéïçÿåêõêïðêÿ ôïàñïàÿ-
åëõðàåàñ áàéàõïà ÷çñéêðïçñçñ êã÷êöàåêììà÷ë íæýðçí âç áæì-
ñçïûàïã íõæåê÷-âàïìø÷à öêö÷æðêñç åàûêï òïðàäë ãçõàõà àïåëïàõ âç 
áø Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñø ÷æûñêíê íóðçíåàõïëã îóö÷çõ-
ðçí ùéõç óé êðíàñïàõëñë åàüà åà þêååêïçÿåêõðçìç ðçþáøõ æ÷åê. 
Üàï-üàéëõåà åêîçõ õæöôøáïêíàïàõ íêðê Àéçõáàìþàñ åà ðùüàöêáà÷ 
øýò÷ø, áùåþç ïàìêüçöêñêñ üàéëõïàñðàöë, âàïìø÷à-íõæåê÷, öòöêàï 
ðùàâêñç÷ïçõ âç öòöêàï ðùåàúêç ùéõç öçñçåïçõêñ êÿïçñêá üàéëõ-
ïàñðàöë, ôøï áàéàõëñëñ êñíêÿàúë, áàñíïàõà ñçéàõç÷ âç òñïàõëñ ñê-
éàðïàÿåëõëïðàöë, ö÷à÷êö÷êíà, æïðê-÷çåãêãà÷ïàõ, ãàñøñâæõêþêïêí, 
âæõîê÷ø÷ðà öêìàöç÷ê, êåàõçæ÷ðç âç ÷çüöêï ðçöçïçïçõê ùéõç ðù÷çûçö-
öêö íóðçìêñç ðóü÷àþ òïàñïàõ öêìàüıöıñåaåıõ. Üàïáøíê, àåàðáàÿëñà 
åùÿçñ ðàïêììç, øýò÷, ö÷à÷êö÷êíà, bàñí êÿê ùéõç àïê öàâàåïë ðù÷ç-
ûçööêöïçõêñ ðêãåàõëñà îóõç õæöôøáïêíà ÐÅÁ óïíçïçõê êýçõêöêñåç 
çñ ãàáàãþëï ìæõïçõåçñ áêõêñê ÷ø÷øõ. 

Áæïç áêõ ÿçõàê÷åç áø íàåõïàõåàñ êö÷êúàåç æåêïðçìçõçí 
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à Fòñåøñøñ âçöàê÷êñêñ ûçõþïçñðçöê êöõàúýë-
ïëãïà ìàñàÿë üçð åç ðêïïê íàåõïàõà êñàðöëéïëã åòäøõøõ. Õæöôøá-
ïêíà ÷çüöêï ðùçööêöçïçõêñêñ êÿêñê îóéåçñ öàïëõ. 

Áøñøñïà áæïç àûëõëñþë 10 êïåç ÐÅÁ óïíçïçõêñêñ üàðëöëñà, 
ò þùðïçåçñ Àéçõáàìþàñ Ræöôøáïêíàöëñà åà, Áæìñçïûàïã Âàï-
ìø÷a Úòñåøñøñ ÷æûñêíê íóðçìêñêñ üçþðê àõ÷ëõ âç ðçéðøñø 
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ðùõçííçáïçÿêõ. Áøñøñ öçáçáê Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñà 
ìæñê ùéâïçõêñ öàìëñëñ àõ÷ðàöë, áàéàõïà ÷çñéêðïçñçñ êã÷êöàåêììà-
÷à ÷àõêûê íæýêå, üçðýêñêñ êöïàüà÷ íæýêõçñ óïíçïçõêñ öàìëñëñ àõ÷-
ðàöëåëõ. Çîçõ 1990-1992-þê êïïçõåç óïíçïçõç ÷æûñêíê íóðçìêñ 
üçþðê êïåç 26,5 àåàð êåêöç, àõ÷ëã 1993-þù êïåç 84,5, 1994-þù 
êïåç 95, 1995-þê êïåç 105,5 âç ìàûøå ÁÂÚ-ñøñ áù÷ùñ ÷eûñêíê 
íóðçìêñên 40%-ñç áçõàáçõ òïðøÿåø. 1996-2000-þê êïïçõåç êïåç 
98 àåàð íóðçìç îóñåçõêïðêÿåêõ. Áæïçïêíïç Áæìñçïûàïã Âàïìø-
÷a Úoñåø óé ðù÷çûçööêöïçõêñêñ öàûïàñðàöë ûçõþïçõêñêñ áêõ üêö-
öçöêñê ùéâ óïíçïçõêñ âçöàê÷ê üæöàáëñà ðàïêììçïçÿåêõðêÿåêõ.  

Áø íóðçìêñ áêõ üêööçöê ÁÐ× âç ùðøðåùñìà áàñíë ÷çõç-
úêñåçñ ðàïêììçïçÿêõ. Üçðêñ ðàïêììçïçÿðç îæñêÿ åêàôòéòñåà 
öàüçïçõê ðçõíçéê áàñíïàõëñ úçàïêììç÷êñê, âæõîê-áùåþç öêìàöç÷êñê 
âç ö÷à÷êö÷êíàñë çüà÷ç æåêõ. 

Ùéâ óïíçïçõêñ åóâïç÷ ðàïêììçöêñêñ âçéêììç÷ê, íõæåê÷-âàï-
ìø÷à öêö÷æðê âç ûàõêþê áòõþïàõëñëñ âçéêììç÷ê üàããëñåà ðçïøðà÷-
ïàõë çïåç æ÷ðçí êðíàñëñà ðàïêí òïðàöë Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a 
Úòñåøñø áù÷ùñ Áêõïçÿðêÿ Ðêïïç÷lçõ Tçÿíêïà÷ë ùýùñ áø ðçïøðà÷-
ïàõëñ âæõêïðçöê âàöê÷çöêñç ýæâõêïðêÿåõ. Ö÷à÷êö÷êí ðçïøðà÷ïàõëñ 
âæõêïðçöê çðçíåàÿïëã õøüøñåà úçàïêììç÷ îóö÷çõçñ Áæìñçïûàïã 
Âàïìø÷a Úòñåøñåà éçõøõê ÿçõ÷ïçõåçñ áêõê üæöàá æåêïêõ. Áæìñçï-
ûàïã Âàïìø÷à Úòñåø ÷çõçúêñåçñ æïàñ æåêïçñ áæìñçïûàïã ðàïêììç 
ö÷à÷êö÷êíàöë åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ ðàïêììç âçéêììç÷ê üàããëñåà îçõçí-
ïê ðçïøðà÷ òïðàãïà ìàñàÿë üçð åç áàñíïàõ, ÷çåãêãà÷ êñö÷ê÷ø÷ïàõë, 
øñêâæõöê÷æ÷ïçõ âç êñúòõðàöêìà âàöê÷çïçõê ùýùñ áê÷íêñ íùïïêìà÷åëõ. 

Ö÷à÷êö÷êí ðçïøðà÷ïàõïà ìàñàÿë ÁÂÚ-ø òñøñ öêìàöç÷êñê âç 
ôõòãõàðëñë êéàü æåçñ ýòûöàìïë bõòÿøõàïàõ áøõàûëõ. Áø ñçÿõïçõåç:  

1. Ðàïêììç âç ÷êþàõç÷ ùéõç øéøñðùååç÷ïê ôõòãõàðïàõ êÿëã-
ïàñåëõëïëõ. 

2. Àìåà êíê åçúç ñçÿõ òïøñàñ âàöê÷çïçõ óïíçïçõêñ êã÷êöàåê 
üçìà÷ë âç áæìñçïûàïã ðàïêììç üàããëñåà ðçïøðà÷ âæõêõ. 

3. Õùáïùí Àíàåæðêí èøõñàï áøõàûëïëõ íê, áøõàåà åà Áæì-
ñçïûàïã íõæåê÷-âàïìø÷à öêö÷æðïçõêñêñ ãøõøïøÿø âç êã÷êöàåê àö-
ôæí÷ïçõê, üùãøã ñòõðàïàõë üàããëñåà íê÷àáïàõ, üçðýêñêñ úøñ-
åàðæñ÷àï êã÷êöàåê ÷çåãêãà÷ïàõëñ ñç÷êþçïçõê çíö òïøñøõ. 
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Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñøñ ôõòãõàðïàõëñën êÿïçñiá 
üàéëõïàñðàöë âç Àéçõáàìþàñåà üçìà÷à  

íæýêõêïçñ êã÷êöàåê êöïàüà÷ïàõ 
 

Àéçõáàìþàñ Ræöôøáïêíàöë ýòû áóìùí êã÷êöàåê ôò÷æñöêàïà 
ðàïêí óïíçïçõåçñ áêõêåêõ. Áêõ ÷çõçúåçñ ýòûïø ñæú÷ æü÷êìà÷ïàõëñın 
ðóâþøåïøäø, åêîçõ ÷çõçúåçñ ìùíöçí êû÷êöàöïë âç øþøé çðçí 
õæöøõöïàõëñëñ ðóâþøåïøäø, ùþùñþù ÷çõçúåçñ Xçéçõ åçñêéêñêñ 
ö÷õà÷æèê þçüç÷åçñ ìæõïçÿðçöê áø õæöôøáïêíàñë ðùüùð êã÷êöàåê 
âç öêìàöê çüçðêìyç÷ç ðàïêí óïíçìç ýæâêõðêÿåêõ. 

Àñþàã ÖÖÕİ åàäëïåëãåàñ öòñõà Àéçõáàìþàñ íæýêå êã÷êöà-
åêììa÷ëñà ðàïêí óïíçïçõ êýçõêöêñåç çñ ýòû êã÷êöàåê ÷çñçééùïç âç 
áóüõàñà øäõàìàñ åóâïç÷ïçõåçñ áêõê òïåø. 1990 – 1995-þê êïïçõ 
çõéêñåç Ùðøðê Åàûêïê Ðçüöøï õæàï òïàõàã 61% àÿàäë åùÿåù. 
Áø åêîçõ ÐÅÁ óïíçïçõê êïç ðùãàìêöçåç àéë 3 åçúç öùõç÷ïç ÷ç-
ñçééùïç øäõàðàã åæðçí êåê. 

Áæïç áóüõàñïë âçéêììç÷åçñ ýëûðàã êã÷êöàåê âç ðàïêììç 
áóüõàñëñë àõàåàñ ãàïåëõðàã ùýùñ õæöôøáïêíà õçüáçõïêìê ðçã-
öçåìóñïù öêìàöç÷ üçìà÷à íæýêõðçìç áàÿïàåë. Ïàíêñ áàéàõïà ÷çñ-
éêðïçñçñ êã÷êöàåêììà÷ëñ êã÷êöàåê ãàñøñïàõëñë áêïðçìçñ íàåõïàõïà 
áø ðçöçïçñê üçïï æ÷ðçí ýòû áóìùí ýç÷êñïêí ÷óõç÷ðçìç áàÿïàåë. 
Ðçüé áøñà îóõç åç üçðêñ åóâõåç Áæìñçïûàïã Ðàïêììç İñö-
÷ê÷ø÷ø íêðê Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñøñ Àéçõáàìþàñà çâçé-
æåêïðçé íóðçìê üêöö æåêïðçìç áàÿïàåë. 

Áø íóðçìêñ êíê öçáçáê âàõ êåê. 
Çââəïà õæöpøáïêíàñëñ áàéàõïà ÷çñéêðïçñçñ êã÷êöàåêììà÷a 

íæýêõêïðçöê åùñìàñëñ àôàõëþë åóâïç÷ïçõê ÷çõçúêñåçñ ôïàñïàÿåëõëï-
ðëÿ âç áçìçñêïðêÿ áêõ ôõòãõàð êåê âç öòöêàïêö÷ ùöøï êåàõçöêñåçñ 
åêñþ ìòïïà ûùöøöê ðùïíêììç÷ç íæýðçí íêðê ðùõçííçá áêõ ôõò-
öæöç çñ àéë ìòï îóö÷çõðçí éçõøõê êåê. 

Êíêñþêöê, Àéçõáàìþàñëñ ö÷õà÷æèê ðóâãæìê âç ûàððàï æü÷ê-
ìà÷ë òñøñ êõê åóâïç÷ïçõêñ âç ò þùðïçåçñ ðàïêììç êñö÷ê÷ø÷ïàõëñëñ 
åà ðàõàã åàêõçöêñç ýæâõêïðçöêñç öçáçá òïðøÿåø. 

Ñçüàìç÷ ðùö÷çãêï åóâïç÷ íêðê Àéçõáàìþàñ Ræöôøáïêíàöë-
ñëñ Bæìñçïûàïã Vàïìø÷à Fòñåøñà þçïá æ÷ðçí åç ðçãöçåç-
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øìäøñ êåê, ýùñíê úòñåøñ ôõòãõàðëñåà ùéâ óïíçïçõêñ öàìëñëñ àõ-
÷ëõëïðàöë ñçéçõåç ÷ø÷øïøõ. 

Àéçõáàìþàñ åóâïç÷ê åç êã÷êöàåê âç öêìàöê âçéêììç÷ê ö÷àáêï-
ïçÿåêõðçí ùýùñ åêîçõ óïíçïçõåç ÁÂÚ-ñøñ ìæõêñç ìæ÷êõåêìê êÿ 
÷çþõùáçöêñê óìõçñðêÿ âç áàÿãà ýëûëÿ ìòïø òïðàåëäë ùýùñ âç 
üçð åç úòñåøñ ùéâù òïðàã êã÷êöàåê öøâæõæñïêìç ÷çöêõ æ÷ðçìç-
þçyêñê ñçéçõåç ÷ø÷àõàã úòñåøñ íóðçìêñåçñ êö÷êúàåç æ÷ðçìê ãç-
õàõà àïåë. 

Áæìñçïûàïã Vàïì÷à Fòñåøñøñ çðçíåàÿïàõë êïç öëû çðçí-
åàÿïëã ÿçõàê÷êñåç Àéçõáàìþàñ åóâïç÷ê 1995-þê êïç ö÷õøí÷øõ êöïà-
üà÷ïàõë âç ö÷àáêïïçÿðçñêñ íòðôïæíö ôõòãõàðëñë êÿïçìêá üàéëõ-
ïàåë. Áø ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê 1995-þê êïêñ àôõæï àìëñåà 
ö÷õøí÷øõ åçìêÿêíïêíïçõêñêñ ðàïêììçïçÿåêõêïðçöê (ÖÅÐ) ðæûà-
ñêéð ýçõýêâçöêñåç Àéçõáàìþàñà ÁÂÚ-åàñ 29250000 ÖÅÕ 
õæöøõö àïëñðàöë êïç áàÿïàñåë. 

Áø ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê ðàíõòêã÷êöàåê ö÷àáêïïçÿ-
ðç öàüçöêñåç áóìùí ñàêïêììç÷ïçõ ãàéàñðàã êðíàñë âæõåê. 
1995-þê êïêñ òõ÷àïàõëñåàñ áàÿïàìàõàã êñúïìàöêìà öçâêììçöê ö÷à-
áêïïçÿðçìç áàÿïàåë âç àìåà 6%-ç ýà÷åë, üàïáøíê 1994-þù êïêñ 
üçðêñ åóâõùñåç êñúïìàöêìà àìåà 160% êåê. 

Ðàñà÷ëñ ðùáàåêïç íøõöø öàáê÷ïçÿåê. 
Àéçõáàìþàñ Ræöôøáïêíàöë Bæìñçïûàïã Vàïìø÷à Fòñåø ãàõ-

ÿëöëñåà óé óüåçïêíïçõêñç þêååê õêàìç÷ æåêïåê âç 1995-þê êï ùýùñ 
üàéëõïàñðëÿ êã÷êöàåê ôõòãõàðåàíë ðàïêììç öàáê÷ïêìê öêìàöç÷êñê 
àõåëþëï ìæõêñç ìæ÷êõêõåê. Æïç áø öêìàöç÷êñ ïàáùå ñç÷êþçöê íêðê 
1995-þê êïêñ ñòìàáõëñåà Ö×Ú (ö÷õøí÷øõ åçìêÿêïêíïçõêñêñ ðàïêììç-
ïçÿåêõêïðçöê) íõæåê÷ê ýçõýêâçöêñåç 29250000 ÖÅÕ üçþðêñåç 
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñdàñ ìæñê õæöøõö àïåë. 

1995-þê êïåçñ áàÿïàìàñ ö÷àáêïïçÿðç âç êöïàüà÷ïàõ ôõòãõàðë 
ö÷òõ íõæåê÷ïçõê çöàöëñåà üçðýêñêñ ðàíõòêã÷êöàåê ö÷àáêïïçÿðç 
êö÷êãàðç÷êñåç üêöö æåêïçcçí åçõçþçåç ðùâçúúçãêììç÷ïçõ çïåç 
æ÷ðçìç áàÿïàåë. Öòñõàïàõ õæöôøáïêíà üóíøðç÷ê Áæìñçïûàïã Vàï-
ìø÷à Fòñåø êïç áêõîç 1995-1996-þë êïïçõ ùýùñ ìæñê êã÷êöàåê êöïà-
üà÷ïàõ ôõòãõàðë üàéëõïàåë (ö÷æñå-áàì). Áø ôõòãõàðëñ ðàüêììç÷ê 
òñåàñ êáàõç÷ êåê íê, çïåç æåêïçñ ðùâçúúçãêììç÷ïçõê êñíêÿàú 
æ÷åêõðçíåêõ, öçõ÷ ðàïêììç öêìàöç÷ê ìæõê÷ðçíåçñ, êñúïìàöêìàñëñ 
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÷æðôêñê àìåà 1%-ç æñåêõðçí, óéçïïçÿåêõðçñêñ ðêãìàöëñë îæñêÿ-
ïçñåêõðçí, ðàïêììç öæí÷òõøñøñ ö÷õøí÷øõøñøñ ìæñêåçñ ãøõøïðàöë 
âç 1996-þë êïêñ öòñøñà êã÷êöàåê àõ÷ëðà ñàêï òïðàãåàñ êáàõç÷ êåê. 

1995 – 1996-þë êïïçõåçíê êã÷êöàåê êöïàüà÷ïàõ ôõòãõàðëñëñ 
üçìà÷à íæýêõêïðçöê ùýùñ 1995-þê êïêñ 17 ñòìàáõëñåà Áæìñçïûàïã 
Âàïìø÷a Úòñåø Àéçõáàìþàñà 58500000 ÖÅÕ ðçáïçäêñåç ö÷æñå-
áàì íõæåê÷ê àìõëïðàöë üàããëñåà ãçõàõ âæõåê. Áø ôõòãõàð ùéõç êïí 
÷õàñÿ 1995-þê êïñ 17 ñòìàáõëñåà âæõêïåê. Àéçõáàìþàñ Õæöôøá-
ïêíàöëñëñ ö÷æñå-áàì ôõòãõàðë ùéõç ãàõÿëìà ãòìøïàñ ðçöçïçïçõê 
ðùâçúúçãêììç÷ïç ìæõêñç ìæ÷êõåêíþç ÁÂÚ-ñøñ õæöøõöïàõë 1996-þë 
êïåç ÷àð àïëñåë. 

1995-þê êïåç Àéçõáàìàñ üóíøðç÷ê ÷çõçúêñåçñ áàÿïàñàñ 
ÁÂÚ âç Ùðøðåùñìà Áàñíë ÷çõçúêñåçñ ðùåàúêç òïøñàñ êã÷ê-
öàåê êöïàüà÷ïàõ üêôæõêñúïìàöêìàñë çöàöïë öøõç÷åç åàìàñåëõðàäà, 
êö÷æüöàïëñ àéàïðàöëñëñ ãàõÿëöëñë àïðàäà êðíàñ âæõåê âç àõ÷ëã 
1997-þê êïåçñ àõ÷ëð üêöö òïøñðàäà áàÿïàåë. 

Ûàõêþê õæöøõöïàõ ùéõç óïíçñêñ ôòéêöêìàöë ðóüíçðïçñåê, 
ðêïïê âàïìø÷àñëñ ÀÁŞ åòïïàõëñà ñêöáç÷åç íøõöø ãàïûðàäà áàÿ-
ïàåë. Ðùâàéêñç÷ïê êã÷êöàåê àõ÷ëð ùýùñ ÿçõàê÷ ìàõà÷ðàã ðçãöçåê 
êïç åóâïç÷ åàüà ãç÷êììç÷ïç ñóâáç÷ê ö÷õøí÷øõ êöïàüà÷ïàõëñı üçìà÷à 
íæýêõðçìç áàÿïàåë. Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à Úòñåø êïç áêõïêíåç 
ö÷õøí÷øõu ìæñêåçñ ãøõðàöëñëñ îæñêÿ ðàïêììçïçÿåõêïðçöê ðæûà-
ñêéðê (ÆÖÀÚ) âç 1997-1999-þø êïïçõ ùýùñ îæñêÿ ðàïêììçïçÿåêõ-
ðç (ÆÚÚ) ùéõç òõ÷àðùååç÷ïê ôõòãõàð êÿïçñêá üàéëõïàñåë. 

Áø ôõòãõàðëñ çñ âàþêá ðçãöçåïçõê 1997-þê êïåç êñúïìàöê-
ìàñëñ êïïêí öçâêììçsêñê 10%-ç æñåêõðçí, Ùðøðê Åàûêïê Ðçü-
öøïøñ õæàï àõ÷ëðëñë 3%-ç ýà÷åëõðàã êåê. Áø ðçãöçåç ðàïêììç-
íõæåê÷ öêö÷æðêñêñ îçïçþçíåç öàáê÷ïçÿðçöê ùéõç ðàïêììç öêìàöç-
÷êñêñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê ìòïø êïç ñàêï òïøñðàïë êåê. Ôõòãõàð 
üçðýêñêñ ö÷õøí÷øõ êöïàüà÷ïàõëñëñ íæýêõêïðçöêñç, ðàñæçïçõêñ àõà-
åàñ ãàïåëõëïðàöëñà, óéçïïçÿåêõðçñêñ öùõç÷ïçñðçöêñç, åóâïç÷ 
êåàõç àôàõà÷ëñëñ êû÷êöàõë âç ìæñêåçñ ãøõøïðàöëñà, ðàïêììç öæí-
÷òõøñøñ êöïàüà÷ëñëñ åçõêñïçÿðçöêñç, áàéàõ êã÷êöàåêììà÷ëñëñ ÷ç-
ïçáïçõêñç þàâàá âæõçñ ñòõðà÷êâ-üùãøãê áàéàöëñëñ ìàõàåëïðà-
öëñà, ûàõêþê ÷êþàõç÷êñ âç âàïìø÷à öêö÷æðêñêñ îçïçþçíåç ïêáæõàïïàÿ-
ðàöëñë ãàõÿëöëñà ðçãöçå ãòìðøÿåø. 
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Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø ÷çõçúêñåçñ õæöøõöïàõïà ðùåà-
úêç òïøñàñ ÆÖÀÚ âç ÆÚÚ ðæûàñêéðê ùéõç ðàïêììçïçÿåêõêïçñ êã-
÷êöàåê ôõòãõàð ðùâçúúçãêììç÷ïç ìæõêñç ìæ÷êõêïêõ. 

Ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöêñêñ ðêãåàõ íõê÷æõêìàïàõëñëñ 
üàðëöë ìæõêñç ìæ÷êõêïêõ. Óéçïïçÿåêõðç ãõàúêíêñç õêàìç÷ æåêïêõ, ûà-
õêþê êã÷êöàåê çïàãçïçõêñ êåàõç æåêïðçöê öêö÷æðê ùéõç ö÷õøí÷øõ êöïà-
üà÷ïàõë ÷àð ìæõêñç ìæ÷êõêïêõ, ûçéêñçåàõïëäëñ ìàõàåëïðàöë ùéõç ôïàñ 
üçìà÷à íæýêõêïðêÿåêõ, ãàé âç æïæí÷õêí æñæõèêöêñåçñ êö÷êúàåç ùéõç 
üàãåàñ ÷àð àéàåòïøñðà âç îùéçÿ÷ ïçäâ æåêïðêÿåêõ âç ö. 

Üçìà÷à íæýêõêïçñ áù÷ùñ êöïàüà÷ïàõ ÆÖÀÚ ôõòãõàðë ùéõç 
üçõçöê 20,4 ðïñ ÖÅÕ (þçðê 40,8 ðïñ) âç ÆÚÚ ôõòãõàðë ýçõýê-
âçöêñåç üçõçöê 4,6 ðïñ ÖÅÕ (þçðê 9,2 ðïñ. öåõ) òïàñ êíê ÷õàñÿ-
ïà ÁÂÚ-åàñ àïëñàñ õæöøõöïàõ üæöàáëñà ÷çðêñ òïøñðøÿåøõ. 

Áù÷óâïùíåç âç Ùðøðåùñìà Áàñíë êïç áêõîç üàéëõïàñàñ 
ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê ùýùñ ÁÂÚ Àéçõáàìþàñ üóíøðç÷ê 
ÁÂÚ-åàñ 167,32 ðïñ. (234,3 ðïñ. ÀÁß åòïïàõë) õæöøõö àïðëÿåëõ. 
Ñçéçõåç ÷ø÷øïàñ îçïçþçí åàûêïòïðàïàõëñ üçþðê êöç 101,8 ðïñ 
ÖÅÕ-åêõ (142,5 ðïñ. ÀÁß åòïïàõë). 

 

Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à Úòñåøñåàñ êö÷êúàåç  
òïøñðàöë ðïñ. ÖÅÕ-ïç 

 

Íõæåê÷êñ àåë Ðùãàâêïç áàäïàñàñ 
÷àõêû 

Ðçáïçä Úàí÷êíê àïëñàñ 
üêööç 

1. Ö×Ú.  58,5 58,5 

1.1.Ö×Ú-1 19.04.1995 29,25 29,25 
1.2.Ö×Ú-2 17.11.1995 29,25 29,25 

2. Ö÷æñå-áàì  58,5 58,5 
2.1.Ö÷æñå-áàì 17.11.1995 9,36 9,36 
2.2.Ö÷æñå-áàì 28.09.1996 12,285 12,285 
2.3.Ö÷æñå-áàì 28.06.1996 12,285 12,285 

2.4. Ö÷æñå-áàì 16.10.1996 12,285 12,285 
2.5. Ö÷æñå-áàì 15.11.1996 12,285 12,285 

3. ÆÖÀÚ  93,6 40,96 
3.1.ÆÖÀÚ 20.12.1996 20,48 20,48 
3.2.ÆÖÀÚ 27.06.1997 20,48 20,48 
4. ÆÚÚ    
4.1.ÆÚÚ 20.12.1996 4,68 4,68 
4.2.ÆÚÚ 27.06.1997 4,68 4,68 
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I V  F Ə S İ L 
 

 BEYNƏLXALQ VALYUTA MÜNASİBƏTLƏRİNİN 
TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ VALYUTA SİYASƏTİ 

 
4.1. Valyuta münasibətlərinin bazar və  
dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

 
Dünya təsərrüfatынda valyutanын fəaliyyəti ilя əlaqяdaр 

yaranan münasibяtlərin mяcmusu beynəlxalq valyuta müna-
sibətləri adını almışdır. Bu münasibətlərin tяşkili forması 
olaн dünya valyuta sistemi beynəлхalq iqtisadi münasи-
bяtlяrin bütün formalaрынын beynəlxalq ticarəti, kapital ixra-
cıны, turizmi vя s. müşayiət edir. Buna səbяb valyutanын 
bütün iqtisadi mцнasibяtlяrdə əsas ödəniş vasitəsi, bütün 
dünya üzrə yığım vя borc vasitəsi olmasıdır. Valyuta müna-
sibətlərinin beynəlxalг iqtisadi əlaqələrdə mühüm roлu onun 
tənzimlənməsi mяsяlələrini aktuallaşdırыр. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynəlxalq valyuta mü-
nasibətlяri bazar və dövlət tərəfинdən tənzimlяnir. Valyuta-
lara tələb və təklif, onlaрын məzяnnя nisbятi valyuta bazaрыn-
da foрмalaşır. Başqa sözlя müvafиq münasibətlərin bazar 
tənzimlənmяsi təlяb və təklif qanununa əsaslanır. Bu qa-
nunlaрын fəaliyyəти isə bazar mexanizmində təzahür edir. 
Dəyəр qanununun valyuta bazaрыnda fяaliyyяti valyuta mü-
badiləsinin nisbi ekvivalentliyini, əmtəə, xidmət, kapital, 
kredit hərəkəti ilя əlaqədar beynəlxalq valyuta axınlaры ilə 
dünya təsяrrüfaты sisтemində valyutaya olan ehтiyacı tənzim-
ləyir. Belə ki, valyula bazarlaрыnda iqtisadi agentlяr qiymət 
mexanizmi və valyutа məzəннəsinin dinamikası barədə siq-
nallar vasitəsilə valyuтa алыcılaрыnın ehtiyaclarынı və təklifləri 
öyrənirlər. Odur ki, bяzи valyuta əməliyyatlaрыnın vəziyyəti 
haqqынda informasiyа mənbəyi rolunu oynayır. 
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 Korтəbii bazar fяaliyyяti şəraitində valyutalaрын mə-
zənnələri tez-tez tərəddüd edir. Bu və digər səbəblərdən 
valyutа: böhranlaры baş verir ki, bu da ağır sosial-iqtisadi 
nəticələря sяbяb olur, milli iqtisadiyyata vя dünya iqtisadiy-
yatынa mənfi təsir gюsтərir. Deyilяnlяr valyuta münasibətlə-
rinin dövlət tənzimləнмяsini zəruri edən problemlяrin tam 
siyahısı deyildir. 

 Valyuta tənzimlənməsi – beynəлхalq hesablaşmalaрын 
və valyuta əməлиyyatlaрыnın apaрыlması qaydalarынын dövlət 
tərяfиndən müяyyən olunmasıdır. Birbaşa valyuta tənzim-
lənməsi qanunvericilik aktlaры vasitəsilə, dolayı valyuta tən-
zimlяnmяsi isə bazaрын iqtisadi agentlərinin davraныşынa iq-
tisadi, o cümlədən maliyyя-kredil üsullaры ilə təsir göstəрмək 
yolu ilə həyata keçirilir. Valyuta tənzimlənmяsi milli, bey-
nəlxalq və regional sяviyyədə reallaşır. Dövlətlər səviyyəsin-
dя valyuta tяnzimяlənməsi Maliyyя Nazirliyi, Mərkəzi 
Bank, valyuta (maliyyя) nəzarяti orqanlaры tяrəfindən aparı-
lır. Azərbaycanda valyuta tənzimlənmяsini hяyata keçirən 
əsas orqan – Azərbaycan Respublikasынın Mərkəzi Bankı-
dır. Mərkəzi Bank «Valyuta tяnzimi haqqынda» Azərbaycan 
Respublikasının qanunунa əsasən valyuta тənzimlənməsi 
sahəsində aşağıdakı funksiyalaры yerinə yetirir: 

� Azərbaycan Respublikasынda xarici valyutaнын və 
xariъи valyutada qiymətli kağızlaрын tədavülü qaydasынı 
müяyyən edir; 

� valyuta əməliyyatlaрыnın tənzimlяnmяsinə dair nor-
mativ aktlar qəbul edir; 

� rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan 
Respublikasынda xarici valyuta ilя və xarici valyutada qiy-
mяtli kağızlarla əmяliyyatlar aparması qaydalaрыны, habelя 
Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidentlərин milli val-
yuta ilə və milli valyutada qiymətli kağızlarla ямəliyyatlar 
aparması qaydalaрыны müəyyən edir; 
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� rezidentlяrə məxsus xarici valyutanın vя xarici val-
yutada qiymətli kağızlarын Azərbaycan Respublikasынa 
məcburi köçürülməsi, gətirilməsi və gюndərilmяsi qaydasıны, 
habelə Azərbaycan Respublikasınын hüdudlaрынdan kənarda 
rezidentlər tərəfindən xarici valyuta hesablaрыныn açılma-
sınын hal və şərtlərini müяyyяn edir; 

�  valyuta əməliyyatlaры aparmaq üçün banklara və di-
gər kredit təşkilatlaрыna lisenziya verilməsinin ümumi qay-
dalaрыны müəyyən edir və onlara bu məqsədlə lisenziyalar verir; 

�  valyuta əməliyyatlaры üzrə uçotun, hesabatын, sənəd-
ləşmənin və statistikanın vahid formalaрыnı, habelə onlaрыn 
təqdim olunması qaydasını və müddətlərini müəyyən edir; 

�  qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar яsasında Azər-
baycan Respublikası üzrя valyuta əməliyyatlaрыnın statis-
tikasını hazırlayыр və dərc edir. 

 Valyuta-kredit münasibətlərinin beynəлхalq miqyasda 
tənзimлянмясиндя BVF-nin roluna aşağıdakылarı aid etmяk olar: 

�  BVF valyuta məzяnnələri rejiminin dövlətlərarası 
tənzimlənməsini həyata keçirir; 

�  SDR buraxmaq yolu ilə BВФ şərtsiz likvid vəsait 
yaratmaq sялahiyyətinя malikdir. Bu vəsait isə tədiyyə ba-
lansı kəsirinin ödəнилмəsинə şərait yaradır; 

�  Fond qızıлыn demonetizasiyası siyasətinin icraçısıdır; 
�  Fondun tənzimləmə fəaliyyətinin mühüm istiqa-

məti valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qaldıрыlmasıdır; 
�  BVF üzv ölkələrə kredit verməklə beynəlxalq val-

yuta-kredit münasibətlяrinин tənzimlənməsində iştirak edir; 
�  BVF - daim üzv ölkələrin makroiqtisadi siyasətinə 

və dünya iqtisadiyyatынын qurumuna tяsir və nəzarət edir. 
 
4.2. Valyuta siyasəti və onun formalaşması 

 

Valyuta və bütövlükdə bazar münasibətlərinin tənzim-
ləнмяsi sistemində mühüm rol oynayan valyuta siyasяti öl-
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kənin cari və strateji məqsədlərinə uyğun olaraq beynəлхalq 
valyuta və digər iqtisadi münasibətlər sferasынda həyata ke-
çirilən тяdbirlər kompleksidir. Dövlяtlərarası valyuta müna-
sibətlərinin tənzimlənməsinə yönəlmiş tədbirlərin məcmusu 
kimi valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 
Onun başlıca məqsədləri, müvafıq olaraq iqtisadi inkişafын 
təmin edilməsinə, işsizliyin və inфlyasiyaнын qarşısынын alın-
masынa, tədiyyə baлаnsınнын tarazlığınын təmin edilməsində 
ifadə olunur. 

Valyuta böhraнынын aradan qaldıрыlması və valyuta sa-
bitliyinin təmin edilməsi; valyuta məhdudiyyətlərinin tətbi-
qi, valyuta dönərliliyinə keçid, valyuta əməliyyatlaрынын libe-
rallaşdырыlması kimi istiqamətlər valyuta siyasətinin əsas 
vəzifələrindяndir. 

VVaallyyuuttaa  ssiiyyaassəəttiinniinn  əəssaass  ffoorrmmaallaaррыы    
  

 

 
 
 Diskont siyasətinin səmərəliliyi ölkənin investisiya 

siyasətilə bilavasitə əlaqədardır. 
 Son illər diskонt siyasяtinin səmərяliliyinin azalması 

müşahidə oлунur və bu həmin siyasətini daxili və xarici 
məqsədləri arasынda olan ziddiyyətlərlə əlaqədardır. Belə ki, 
faiz dяrəcələri bazaры canlandıрмaq məqsədilə aşağı saлыныr-

VVaallyyuuttaa  ssiiyyaassəəttiinniinn  aaşşaağğııddaakkıı  əəssaass  ffoorrmmaallaaррыы  ffəərrqqllяяnnddiirriilliirr    

vvaallyyuuttaa    
ммяяhhdduuddiiyy--  
yyəəttlləərrii  

revalvasiya  

ddiisskkooннtt    
((uuççoott))  
  ssiiyyaassəəttii  

ddeevviizz    
ssiiyyaassəəttii    

VVaallyyuuttaa  
  eehhttiiyyaattllaannnnmm    
ddiivveerrssiiffiikkaassiiyyaassıı 

vvaallyyuuttaa    
mmüüddaaxxiilləəssii  

VVaallyyuuttaallaaррыыnn  
  ddöönnəərrlliilliikk  
  ddяяrrəəccəəssiinniinn  
  ttəənnzziimmlləənnmmяяssii  

vvaallyyuuttaa    
ммəəzzəənnnnəəssii  
  rreejjiimmii    

ddeevvaallvvaassiiyyaa  
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sa, bu artıq гeyd edildiyi kimi kapitalын xaricя axmasы ilə 
nəticələnir. Bu isə öz novbяsində tədiyyə balansına mənfi tə-
sir edir. Tədiyyə balansынын vəziyyətянin yaxşılaşdырыlması 
mяqsяdilя faiz dяrəcələrinin artырыlması isə durğunluq vəziy-
yяtində olan, iqtisadiyyata mяnfi təsir göstərir. Digər tərяf-
dяn qeyri-sabit iqtisadi şəraitdə faiz dərəcələri heç də həmişə 
kapital hərəkətində arzuolunan nəticəni veрмir. Kapital və 
kreditin beynəlxalq hərəkətinin tənzimlənмəsi də eyni za-
manda diskont siyasətinin tədiyyə balansынa təsirинin zəiflя-
məsinя səbəb olur.  

Deviz siyasяti - dövlət orqanlaры tərəfинdən xarici val-
yutaныn aлынıb-satılnası yolu ilə milli valyuтanın məzяnnəsi-
nə təsir etmə sistemidir. Milli valyutanın məzяnnəsinı aşağı 
salmaq məqsədilə mяrkяzi banklar xarici valyuta alır, milli 
valyutaнын məzянnəsini yüksəltmək üçün isə xarici valyutanı 
salır. Milli valyuta məzяnnяsini tənzimləmək məqsədilə 
Mərkəzi Bankın xarici valyutanı alıb-satmaq yolu ilə val-
yuta bazaрыna müdaxiləsi şəklində həyala keçirilən deviz si-
yasətinin xarakterik xüsusiyyəti tətbiq edildiyi qısa müddəт 
яrzində böyük мiqyası əhatə edir. 

 Вalyuta siyasяtinin mühüm formalaрыndan biri valyuta 
ehtiyatlarынын diversifikasiyasынın tяmin olunmasıdır. Valyu-
ta ehtiyatlaрыnın diversifikasiya valyuta siyasətinin forması 
kiмi beynəlxalq hesablaşmalaрыn təmin edilməsi, valyuta 
müdaxiləsinin həyata keçirilməsi və valyuta itkilərinin qarşı-
sıныn alınması məqsədilə valyuta ehtiyatlaрыnın tərkibinə 
müxtəlif valyutalaрыn daxil edilməsi yolu ilə valyuta ehtiyat-
laрыныn strukturunun tənzimlənməsinə yönəldилmişdir. Bu 
valyuta ehtiyatlaрыnın diversifиkasiyası siyasəti, adətən qey-
ri-sabit valyutalaрыn satıлмası və daha sabit valyutalaрыn, 
habelə beynəлхalq hesablaşmalaрыn apaрыlması üçün lazım 
olan valyutalaрыn aлыnması yolu ilə həyata keçirilir. Bir çox 
ölkələr hazırda bəzi apaрыcı dövlətlərin möhkəm dönərli val-
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yutalaрыndan (əsasən, ABŞ dollaры, İngiltərə funt sterlinqi, 
Yaponiya ieni və s.) özləri üçün valyuta ehtiyatı yaradırlar. 

 Valyuta siyasətinin ənənəvi formalaрыndan olan deval-
vasiya milli valyutanын məzənnəsinin xarici valyutalara və 
ya beynəlxalq pul vahidlərinə, keçmişdə isə qızıla nisbətən 
rяsмən aşağı salınmasında ifadə olunur. Devalvasiya siya-
sətinin əsas məqsədi aşağıdakılardır: 

�  ixracatı stimullaşdırmaq vя idxalatı azaltmaqla xa-
rici ticarяt balansынın vя müvafиq olaraq tədiyyə balansынın 
kəsirini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq; 

�  daxili qiymətlərlə xarici qiymətlər arasında ya-
raнмыш qeyri-mütənasibliyi aradan qaldırmaq. 

 Devalvasiya ölkяnin tədiyyя balansına ciddi təsir gös-
tяrir və bu təsir devalvasiyanı hяyata keçirən ölkə ilə digər 
ölkələrdяki tələb və təklifин vəziyyətindən asılı olur. Bu siya-
sətin həyata kecirildiyi zaman xarici valyutalara nisbətən 
ixrac qiymяtləri azalır. İxrac mallaры qiymətinin azalması ilə 
əlaqədar olaraq юlkя mallaрыna xarici tələb artır. Bu tələb 
ixrac malları qiymятлərini devalvasiyadan əввəlki səviyyəyə 
doğru apardığı halda, idxal malları bahalaşdığı üçün idxala 
tələb mяhdudlaşır. Nяticədə xarici ticarəт balansынын müva-
zinяti тəmin olunur. 

 Devalvasiyaныn əsas mяqsədi tədiyyə balansındakı kə-
siri ləğv etmяkdir. Valyuta siyasətinin forması kitni devalva-
siyanын müvəffəqiyyəti daxili qiymətlərin səviyyəsinin sabit 
saxlanmasынa yönəldilmiş tədbirlяrin səmərəsindən asılıdır. 

 
4.3. Valyuta məhdudiyyətləri 

 
Valyuta nəzarətinin tərkib hissəsi kimi valyuta məhdu-

diyyətləri – ölkə ərazisində rezidentlərin və qeyri-rezidentlə-
rin valyuta və valyuta dəyərliləri ilə apardıqları əməliyyat-
lara qanuni və inzibati qadağan qoyulması, hədd qoyulması 
və nizama salınmasını nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, 
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valyuta nəzarəti valyuta əməliyyatlaры apaрыlarkən valyuta 
qanunvericiliyinя яmяl oluнmasını təmin etməlidir. Valyuta 
nəzarяtinin aşağıdakı istiqamətləri vardır: 

� daxili valyuta bazaрыnda xarici valyutalaрыn satışı 
üzrə dövlət qarşısında öhdəliklərin rezidentlər tərяfindən ye-
rinə yetirilməsi vəziyyяtiни yoxlamaq; 

� valyuta əməliyyatlарынын qüввədə olan valyuta qa-
nунvericiliyinə uyğunluğуnu və bunun üçün lisenziya və ica-
zələrin olmasını müəyyəн etmək; 

�  valyuta əmяliyyatlaры üzrə uçot və hesabatın tam-
lığı və obyektivliyini yoxlamaq; 

� xarici valyuta ilя ödənişlяrin əsaslandырыlmış oldu-
ğunu йoxlamaq vя s. 

Valyuta siyasətinin tərkib hissəsi kimi valyuta məhdu-
diyyяtləri aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 

� valyuta məzənnəsinin sabitliyinin qoруnması;  
� tədiyyə balansынын tarazlaşdıрыlması; 
� strateji və taktiki vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçцн 

вalyuta dəyяrlilərinin dövlətin sərəncamынda  
 cəmləşdirilməsi. 
Valyuta məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir: 
� xarici valyutalaрыn sərbəst alqı-satqısынын qadaьaн 

olunması və apaрылыb-gətirilməsinин məhdudlaşdıрыlması; 
� beynəlxalq юdяnişlərin və kapitalын hяrəkяtinin təн-

zimlяnməsi, qızılın, pul nişanlaрыныn və qiymətli kağızlaрын 
hərəkətinin tənzimlənməsi; 

� xarici valyutaныn və başqa valyuta dəyərlilərinin 
dövləti əlində cəmləşdirilməsi, valyuta məhdudiyyətləri çər-
çivяsindя baxılan ilkin məsələlərdir. 

Valyuta mяhdudiyyətləri prinsiplərinə aşağıdakılar aid 
edilir: 

� Mərkəzi və Müvəkkil banklarda valyuta əməliyyat-
laрынын  mərkəzləşdirilməsi; 

� valyuta nəzarəti orqanlaры tərəfindən idxalçı və 
borclulara xarici valyuta əldə etməsi üçün icazə verilməsi 
(valyuta əməлiyyatlaрынын lisenziyalaşdıрыlması);  
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� valyuta dönərliliyinin məhdudlaşdıрыlması;  
� valyuta hesablaрыныn tam və ya qismяn dondurul-

ması və s.  
 

4.4. İnkişaf edən ölkələrin valyuta siyasəti 
 
 İnkişaf edən ölkələrin valyula siyasətinin əsas məqsədi 

инkişaf edən ölkəlяrdən valyuta-iqtisadi аsılıлыğıны zəiflətmяk 
vя miллi iqtisadiyyatын inkişafı ücün яlverişli şərait yaratmaq-
dır. Məqsяdin reallaşması aşağıdakı kонkret fоrmalarda hə-
yata keçiriлиr: 

- bir sıra inkişaf edən ölkəlяrin (neft ixracчылaрынын) val-
yutalaрынын beynəlxalq hesablaşmalarda istifadя edilmяsi; 

- inkişaf edən ölkələrin, o cümlədяn neft ixracатçılaры-
нын inтеqrasiya oluнмуш qruplaşmalaры çərчivəsində regio-
nal hesab valyuтa vahidlərinin yaraнması; 

- inkişaf edən ölkələr ehтиyaclaрыna xidmяt едян valyu-
тa və kredit-maliyyə təşkилatlaрынын (banklar, фонdlar) yara-
dılması və s. 

İnkişaf edəн юlkələr юz valyuta siyasətinи həyata ke-
çirяrkяn тədiyyə balansынын kяsirini aradan qaldırmağa və 
ya azaltмağa, ixracı artırmağa, milli valyuta ehtiyatlanı qo-
rumağa çalışır. Bu məqsədlə valyuta siyasətində aşağıdakı 
əsas metodlardan istifadə oлунur: 

�  qəтi müəyyən edilmiş və üzən valyuta məzənnяsi 
rejimlərindən istifadя elmяklя, həмçinin devalvasiya vя bя-
zən dя revalvasiya yolu ilə valyuta məzənnəsinin tяnzimləн-
мəsи. İnkişaf edən ölkələrin valyutasının devalvasiyası tez-
tez məcburi xarakter daşıyır. Xüsusilя, inkişaf edən ölkələrin 
valyutasınын məzənnəsi aşağı düşdükdя, bu valyuta «bağ-
lanmыş» İEÖ-nin valyutasынын da məzənnяsi aşağı düşür; 

�  tяdiyyə balansınын cari və maliyyя əməliyyatlaры 
üzrя valyuta məbdudiyyяtlərinin müxtəlif formalaры. Bu for-
malardan miллi iqtisadiyyaтın qorunması, tədiyя balansınын 
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tarazlaşdıрылмası (ölkəyə kapital axынын qarşısны almaq və ya 
ölkədən xaricə köçüрмələri mяhdudlaşdıрмaq yolu ilя) 
məqsяdilə fəal istifadə olunur.  

� valyuta ebtiyaтlaрыna qənaəт olunması məqsədilя 
dövlətlяrarası ödяmя və klirinq sazişlərinin bağlanması; 

�  tədiyyə balansının kяsirinin юrtülməsi üчün xüsusi 
valyuta qруplaşmalaры, birgə valyuta fondlaры yaratmaq yo-
lu ilə İEÖ-lяrin valyuta əməkdaşлыğı vя iнтeqrasiyasınын 
inkişafı. 

Keçid iqtisadiyyatı ölkяlərində valyuta siyasяtinin 
aşağıdakı amillərini nəzərə almaлыdır: 

�  xarici ticarətin liberallaşdığı, miqdar məhdudlaşdы-
рыlmasının тarif mяhdudlaşdырыlmasынa keçid şəraitdə sabiт 
valyuta məzənnəsi xarici ticarətdə baş verя biləcək neqaтиv 
hallaрыn nяticяlяrini azaldır. Milli valyutaнын ucuzlaşdырыl-
ması idxal mallaрыnын qiyməтini artırыр; 

� tяdiyyə balansынын və ilk növbədя cari яməliyyatlar 
balansınын tarazlaşdıрыlmasынda valyuta məzənnяsi mühüm 
rol oynayır. Cari яməliyyatlar balansынын pislяşməsində da-
xili qiyməтляrin sürətlə artмası nəticəsində ölkяnin xarici бa-
zarlarda rəqabət gücünün itirilмəsi başlıca səbəb ola bilər. 
Milli valyutalaрыn revalvasiyası isə ölkənin rəqabяt gücüнцn 
бярпа olunmasına yardım edir; 

� валйута мязяннясинин нисби сабитдийи вя она ети-
барын артмасы цчцн ясас йарадыр. 
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В  Ф Я С И Л  
 

БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЕСАБЛАШМАЛАР 
 
5.1.Бейнялхалг щесабlашмаларын мащиййяти 

 
Бейнялхалг щесабlашмалар ашаьыдакы сащяляр цзря щяйа-

та кечирилир: Хариъи тиъарят, юлкяляр арасында капиталын щяря-
кяти, инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым. 

Beynəlxalq hesablaşmalaрыn vəziyyəти aşağıdakı amil-
lərdən asılıdır: 

- emiтent ölkənиn iqtisadi və valyuta siyasəti; 
- ölkələr arasынda iqtisadi və siyasi münasibяtlər; 
- valyula qanunvericiliyi; 
- beynяlxalq ticarət qaydalaры və adətlяri; 
- bank praktikası; 
- xarici тиcarət kontraktları və kredit razılaşmalaрыnın 

şərtləri. 
 
5.2. Beynəlxalq hesablaşmalarын formalaры 

 
 Beynəlxalq hesablaşmalarын formalarına aşağıdakılar 

аiд edilə bilər: inkasso, akkrediliv, açıq hesab, bank kö-
çürməsi veksel və çekləri istifadə etməklя hesablaşmalar. 

Beynəlxalq hesablaşmalarын formasınын seçilməsinə 
aşağıdakı amillər təsir ediр: 

- xarici ticarяt sazişinin obyekti olan malын növü; 
- kredit razılaşmasının mövcudluğu; 
- xarici iqtisadi sazişlяr üzrə kontragentlərin ödəniş 

qabiliyyəti və etibarlılığı. 
 İnkasso bank əməliyyatı olub, bank tərəfинdən müştə-

rinin tapşырыğı əsasında idxalçıdan onun ünvanынa yüklənmiş 
mala və göstərilən xidmətə görə vəsaitin qяbul edilməsi və 
ixracçынın hesabına köçürülməsi deməkdir. 
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Hesablaşmanın inkasso formasında aşağıdaкыlar işti-
rak edirlər: 

- öz bankынa inkasso əməliyyatı tapşıran müştəri; 
- inkasso əməliyyatынын etibar olunduğu bank; 
- valyuta vəsaitlərini aлan bank; 
- başqa banka təqdimat verən bank; 
- ödəyən tərəf. 
İnkasso sadə və sənədli ola bilər. Sadə (təmiz) inkasso 

vəsaitin kommersiya sənədləri ilə müşaiyət olunmayan ma-
liyyə sənədləri üzrə alынmasıdır.Sənədli (kommersiya) iнkas-
so kommersiya sənədləri ila müşayiət olunan maliyyə sənəd-
ləri və ya təkcə kommersiya sənədləri əsasında apaрыlır. İn-
kasso forması kredit münasibətləri ilə əlaqədardır. Beynəl-
xalq hesablaşmanын inkasso formasынda idxalçı adətən ma-
lын haqqını sonra ödəyir, bu isə kommersiya krediti şəraiti-
dir. İnkasso komisyon kateqoriyasынa aid olub, adətən 
pulludur. 

Akkreditiv - a) müştərinin xahişi ilə üçüncü tяrəfиn (be-
nefisiaрыn-xeyrinя akkreditiv açılmış tяrяfin) sənяdlərinin 
bank tərəfинdən ödяnilməsinin sənяdli sazişidir və ya:  b) be-
nefиsiar tərəfindən təqdim olunan aksentin (ödяniş razılaş-
masынын) ödənilməsi üzrə müştərinin əmrinя görə bank tя-
rəfindяn yerinə yetirilən sənədli sazişdir və ya: 

c) beneфиsiar tərяfинdən trattын (köçüрмə vekselin) uço-
tu üzrя müştərinin əmrinя görə bank tərəfинdən icra olunan 
sənədli sazişdir. 

Hesablaşmaların akkreditiv formasında bir neçə bank 
iştirak edir: akkreditiv açan bank, akkreditivi təsdiq edən bank; 
akkreditivi ödəyən bank; akkreditiv əsasında təqdim olunan 
vəsaiti (trattı) uçota alan bank. 

Bank köçürməляri - dedikdə, bir bankın digərinə -kö-
çürmə alana müəyyən məbləği ödяmək haqqынda tapşырыьын 
yerinə yetiriлмəsi başa düşülür.Beynəlxalq hesablaşmalarda 
banklar bir çox hallarda öz müştяrilяrinin tapşıрыqlaры ilə 
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köçürmяlяr apaрыr. Belə əməliyyatlarын iştirakcılaры kimi aşa-
ğıdakılaры göstərmək olar: 

- köçürmə edən (borclu); 
- köçürmə edənin bankı; 
- köçürmə qяbul edənin bankı; 
- pul köçürən bank; 
- köçürməni alan. 
Bank köçürmяləri poçtla və ya teleqrafla həyata keçi-

rilя bilir. Hazırda SVİFT sistem ilə köçürməlяr də geniş ya-
yılmaqdadır.Bank köçürmələri hesablaşmanыn digяr forma-
laры иля birlikdə aparıla bilər. İdxalçı mala görя köçürmяni 
aparmaq üçün bank kreдitinə tez-tez müraciət edir.  

Bank köçürmələri malgöndərmədən əввəl və sonra 
həyatа keçirilməsindən asыlı olaraq fərqləndirilir. Mallaрыn 
və ya xidmətlərin haqqının əvvяlcədən ödənilməsi avans 
ödяnиşlяri malgöndərmədяn sonra ödənişlяr isя açıq hesab 
formasынdа hesablaşmalar adlaнır. 

Veksel və çekляrdən istifadəetмə hesaбlaşmalar. 
Mal gюndərən və mal alan (ödəyici) arasынda mal vя 

xidmяtlяrə görя hesablaşмalar xüsusi veksel-sяnəd яsasынda, 
ödяməlяrin vaxtı uzadılaraq apaрыlmasıdır. 

Veksel-ciddi müяyyənləşdirilmiş qanuni formada borc 
öhdəçiliyidir və onun saщibinə vaxtı çatdıqda borcludan 
vekseldя qeyd edilmiş pul mяbləğini tələb etmək hüququ ve-
rir. Vekseлин iki əsas forмası fərqlяndirilir: sadə və köçürмə. 

Sadə veksel (solo veksel) - məktub фоrmasынda sənəd-
dir vя veksel təqdim ödəniş sadə və şərtsiz юhdəliyidir ki, 
vəsaiт alanıн əmri ilя müяyyənləşdirilmiş pulu mяblяьində, 
tələb olunan müddяtdə vя yerdə ödяyir. Sadə vekseli ödəyici 
özü yazır. 

Beynəlxalq hesablaşmalarda ixracçынın idxalçıya тяq-
dиm etdiyi köçürmя vekseli (tratt) - mяktub sənяdidir. Bu 
veksel verənin (kreditorun) veksel üzяrində göstərilmiş pul 
mяblяği üçüncü şяxsə ödənilməsi üçün sюzsüz ямрdir. 
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Qeyd edək ki, veksel özüнdя lazımi göstəriciləri əks 
eтdiрмялидир.Bu göstəricilərdən hяr hansı birinin olmamağı 
vekseliн hüquqi qüvvяsini itirir: 

�  vekseldя ilk növbədя «veksel» sözü yazılmalı vя 
vekseliн yazıldığı dildə olmalıdır; 

�  vekselin tərtib edildiyi müddət vя yer; 
�  müəyyənləşdirilmiş pul məbləğinin ödənilməsi üçün vəd; 
�  pul məbləğinin rəqəm və yazı ilə göstərilməsi (dü-

zəlişə yol verilmir); 
�  ödəmənin müddəти;  
�  ödəmənin yeri; 
�  юdəmяnin kimə və hansı şəxsin əmri ilя apaрыldığı 

göstərilməli; 
� veksel təqdim edənin imzası qələmlə yazılmalıdır.  
 

5.3. Valyuta клirinqləri 
 
Beynəlxalq hesablaşmalar sferasынa dövlətin müdaxi-

lяsi-dövrü olaraq istifadə olunan valyuta kliringlərində təza-
hцр edilir. Valyuta klirinqlяri dedikdя iki və daha çox öl-
kənin hökumətlяri arasынda beynəlxalq tələb və öhdəlik-
lərinin qarşılıqlы zaçotunун məcburiliyi haqqında imzalan-
mış razılaşma başа düşülür. 

Valyuta klirinqi daxili bankлararası klirinqlərdən фərq-
ləniр. Belə ki, banklar arasынda daxili klirinq könüllü apa-
рыlır, valyuta klirinq isə məcburidir. 

Ölkələrarası klirinqi razılaşması olduqda idxalçı və 
iхracçılar klirinq üzrə hesablaşmalardan iмtina edə bилməz-
lər vя nəhayət daxili klirinqdən zaçotun saldosu təcili şəkil-
də pula çevrilir, valyuta klirinqинdə isə saldonun ödənilməsi 
probleми meydana çıxır. 

Ölkənin valyuta-iqtisadi vəziyyətindən asılı olaraq, 
valyutа klirinqləri müxtəlif məqsədli ola bilər. Həmin məq-
sədləря aşağıdakılar aid edilir: 
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- qızıl-valyuta ehtiyatlaры sərf etmədən tədiyyə balan-
sınын tarazlaşdырыlması; 

- aktiv tədiyyə balansına мalik kontragentdən güzяştli 
kreditin aлыnması; 

- digər ölkənin ayры-seçkilik hərəkətlərinə (diskrimina-
siya) cavab; 

- aktiv tədiyyə balansына malik ölkənin tərəfинdən pas-
siv tədiyyя balansına malik ölkənin maliyyələşdirilməsi. 
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V I  F Ə S İ L  
 

BEYNƏLXALQ KREDİT MÜNASİBƏTLƏRİ 
 

6.1. Beynəlxalq kredit iqtisadi kateqoriya kimi 
 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində beynəlxalq 
kredit borc kapitaлыnın hərəkəti olub, valyuta və mal resursla-
рыnın qaytaрыlma şərti ilə müddətli verilməsi və əvəzində faiz 
юdяnilməsi ilə əlaqədardır. Kreditor və borcalan kimi xüsusi 
müəssisələr, dövlət idarələri, hökumət, beynəlxalq və regional 
valyuta-kredit və maliyyə təşkilatlaры iştirak edir. 

Kredit kateqoriyasынын növü olmaqla beynəlxalq kre-
dit digər iqtisadi kateqoriyalarla (mənfəət, qiymət, pul, val-
yuta mяzənnəsi, tədiyyə balansı vя s.) və bazarын iqtisadi qa-
nunlaры ilə əlaqədardır. 

Beynəlxalq kredit kapitalын dövriyyəsinin bütün mər-
hələlərində iştirak edir: 

- pul kapitalınын idxal avadanlıqlaрыna, xammala və s. 
çevrilməsинdə; 

- bitmiş istehsalın kreditlяşməsindя; 
- dünya bazarlaрыnda mal satışынda. 
Beynəlxalq kredit beynəlxalq dövriyyədə satış və ödя-

niş arasынda, istehsal və istehlak arasında vaxt fərqləri ilə 
əlaqədardır. Beynəlxalq kreditin formalaры aşağıdakılardır: 

- kapitalын dövriyyəsi prosesində onun bir hissəsinin 
pul formasынda müəssisələrdə sərbяstlяşməsi; 

- banklar tərəfındən səfərbяr edilən pul yığımlaры.  
Beynəlxalq kreditə tələbatı şərtləndirən səbəblər aşağıda-

kılardır: 
- təsərrüfatda vəsaitin dövriyйəsi; 
- istehsal və satışын xüsusiyyətləri; 
-xarici iqtisadi sazişlərin həddi və icra müddətlərindяki 

fərqlər; 
- istehsalın genişlяndirilməsi üçün böyük капитал гойу-

лушларынын zəruriliyi. 
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Beynəlxalq kreditin prinsipləri aşağıdakılardır: 
 
�  qaytaрылmaq. Belə ki, əgər pul kapitalının qayтaрыlmа 

şərti ödənmirsə, bu, artıq kreditləşmə deyil, maliyyələşmədir; 
�  müddətlilik. Kredit sazişində nəzяrdə tutulan 

müddətdə qaytaрыlmaлыdır; 
�  haqqı ödənilmək. Kreditə görə faiz ödəniлмəlidir; 
�  maddi tяminat. Kreditin ödənilməsi üçün maddi 

zəmanə olmalıdır; 
�  məqsədlilik. Beynəlxalq kredit əsasən ixracçı ölkənin 

kreditorun fəaliyyətini stимullaşdırмаг üçün tətbiq olunur. 
Beynəlxalq kreditin funksiyalaры aşağıdakылardır: 
- borc kapitalınын geniş təkrar istehsala tяlяbatынı ödə-

mək üçün ölkələr arasынda yenidən bölüşdürülməsi. Beləlik-
lə, kredit milli mənfəətин beynялхalq miqyasda orta mən-
fəətə yaxınlaşmasынa və onun kütləsинin artmasına şərait 
yaradır; 

- həqiqi pullaрыn kredit pullaры ilə və nağd valyuta döv-
riyyəsinin beynəlxalq kredit əməliyyatлaры ilə əvəz etmяklя 
beynəlxalq hesablaşmalarda tədavül xərclərinə qənaət edil-
mяsi. Beynəlxalq kreditin bazasında beynəlxalq hesablaş-
malarын kredit vasitələri meydana gəlmişdir (veksel çek, 
bank köçüрмяsi, depozit sertifikatları və s); 

- kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi. Xarici 
kreditlərin cəlb edilməsi sayəsindя fərdi yığımын sяrhədləri 
genişlənir, bir ölkənin sahibkarlaрыnın kapitalı digər ölkələ-
rin vəsaitlərinin onlara qoşulması hesabına artır. Beynəl-
xalq kredit fərdi müəssisələrin səhmdar cəmiyyətlərinə çev-
rilmяsi, yeni fиrma və şirkətlərin yaradılmasının amili kimi 
çıxış edir. Beynəlxalq kredit müəyyən dərəcяdə digər ölkələ-
rin kapitaлы, mülkiyyяti ve əmяyinə sərəncam verməyə im-
kan yaradır. 
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6.2. Beynяlxalг kreditin formaları 
 
Kreditin formalaрыnın müxtəlifliyi kredit münasibətlя-

rinin ayры-ayры cəhətlərini xarakterizə edən bir sıra başlıca 
əlaмətlər üzrя təsnifat aparmağa imkan verir. Bu əlamətlərə 
aşağıdakılar aid edilя bilər: mənbələr, təyinat, növlər, müd-
dətlər, təminat və s. 

Mənbələr üzrə kreditlər aşağıdakı kimi fərqləndirilə bilər; 
daxili, xarici, qaрыşıq kreditləşmə və ticarətin maliyyələşməsi.  

Onlar malын istehsalçıdan istehlakçıya hərəkətinin bü-
tüн mərhələlərinə xidmət edir. Malın reallaşdıрыlması dövrü, 
nə qяdər qısa olsa, adətən, borclu üçün kreditin şərtləri bir o 
qяdərl əlverişli olar. 

 
TTəəyyiinnaattыыnnaa  ggöörrəə  kkrreeddiittllяяrriinn  ffəərrqqlləənnmməəssii  

 

 
 
Növlər üzrə aşağıdakı kreditlər fərqləndirilir: 
� əsasən ixracçılar tərəfиndяn öz aлыcылaрыna verilən 

mal kreditləri; 
� banklar tяrəfиndən pul formasынda veriləн valyuta 

kreditляри. 
Müddяtlяr üzrə beynəlxalq kreditlər aşağıdakı kimi fərq-

ləndiriлиr: 

TTəəyyiinnaattыыnnaa  ggöörrəə  kkrreeddiittllяяrr  aaşşaağğııddaakkıı  
  kkiimmii  ffəərrqqlləənnddiirriilliirr::  

KKoommmmeerrssiiyyаа  
kkrreeddiittlləərrii 

ММaalliiyyyyəə    
kkrreeddiittlləərrii 

""AArraaллыыqq""    
kkrreeddiittlləərrii 
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�  qısamüddətli. Bu kreditler adətяn bir ilə, xüsusi 
hallarda 18 aya verilir. Həmçinin яn qısa müddətli (3 aya 
qədяr, sutkalıq və həftяlik) kreditlər də istifadə olunur; 

�  orta müddяtli: 1 ildən 5 ilə qədər; 
�  uzunmüddətli: 5 ildən artıq. 
Borc valyutasına görə kreditlər aşağıdakı kimi fərq-

ləndirilir: 
� borc alan və ya kreditor ölkənin valyutasında veri-

lən kredit; 
� valyuta səbətinə (SDR, avro və s.) əsaslanan bey-

nəlxalq hesablaşma vahidində verilən kredit. 
Təminat baxımынdan kreditlər belə fərqlяndirilir: 
- təmin oluнмуş kreditlər; 
- blank kreditləri. 

 
6.3. Lizinq, faktorinq və forfetləşdirmə beynəlxalq 

kreditin daha perspektivli formaları kimi 
 
L i z i н q - maşın vя avadanlıqlarын, nəqliyyat vasitələ-

rinин, istehsal qurğulaрыnын, uzun мüddət işlяdilən mallaрыn 
və s. ихраъıнын icarə foрмasıdır. Bu icarə foрмasınын tяtbiqi, 
icarəçiyə mяbləğdə kapital qoyuluşlaры sərf etmяdən müasir 
və baha qiymяtli texnikadan istifadə etmək və icarя haqqына 
tədricən həmin avadanlıqlaрыn və digər texnikı vəsaitlərin 
исtismaрыndan əldə olунan mənfəət hesabынa юdəməyə imkan 
vеrir. İcarəyə verən tərəf-müqabiллərin borcunu ödəyя bil-
mяk рисkinin əhəmiyyəтli dərəcədə azaлdığı şəraitdə, satışın 
artıra bilir. Bir çox hallarda лиzinq müqavilяlərинdə icarя 
bitdikdən sonra, icarəçinin istismar etdиyi əmlakын satıш 
hüququ (öhdəçilиyi) nəzərdə tutulur. 

Lizinqin aşağıdakı növləri mövcuddur: 
- maliyyə lizinqi- əввəlcədən müəyyənləşdirilən müd-

dəтдя lizinqverənin kapital qoyuluşlaрыnın tam amortizasi-
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yası üçцн kifayəт olan məbləğin ödəниlməsini nəzərdə tutan 
müqavilə;  

- яməliyyat lizinqi – icarə müddəтi razılaşdырыlмamış və 
йа icarəyə götürülən əmlakın tam amortizasiyasынı əhatə 
etməйян müddətə saziş; 

- beynəlxalq lizinq – müxtəlif ölkələrdə yerləşən lizinq 
ширkətləri lizinq alan (icarəyə götürən subyekt) arasında мü-
qavilя; 

- ixrac lizinqi – лиzinq şirkətinin əmlakынı satын alıb, son-
раdan xarici lizinq alana verilməsini nəzяrdə тutan müqavilə. 

Lizinq əmяliyyatlaры zamanı yarana bilən riskləri qiy-
mətlяndirərkən bank aşağıdakı amilləri nəzərə alır: 

- lizinq alan şirkətin koмmersiya nüfuzu və мaliyyə 
vəзiyyəti; 

- lizinq alan şirkətин yerləşdiyi ölkədя maliyyə, iqtisadi 
və siyasi vəziyyət (yəni milliləşdirmə riski, valyuta vəsait-
lərinin xaricə köçürülməsinə qadağan riski və s.); 

- lizinq alan firmanын lizinq obyektini istismar etməsi 
şərtləri. 

İcarə olunan obyektə görə müqaviləyə münasibətdə li-
zinq aşağıdakı kimi fərqləndirilir: 

- xalis lizinq müqaviləsi. Bu zaman icarə olunan əm-
laka əlavə xidmət xяrcləri lizinq alanın öhdəsinə düşür; 

- tam lizinq müqaviləsi. Bu zaмan lizinq əmlakınын is-
tifadəsi ilə əlaqədar texniki xidmət və digər xərcləri icarə 
verən öz öhdəsinə götürür. 

Beynəlxalq təcrübədə avadanlıq lizinq sazişləri aşağı-
dakı kimi fərqləndirilir: 

- standart lizinq. Bu zaman avadanlığın istehsalçısı 
onu liзинг şirkətinə satır. İstehsalçı və lizinq alan arasынda 
hüquqi мцгавиля olmur; 

- qaytarılan lizinq ("Liz-bek"). Kommersiya nöqteyi – 
няzərdən lizинqin bu forması o vaxt tətbiq olunur ki, fırma-
нын vəsaitinə böyük ehtiyacı olsun. Qaytaрыlan lizinq fir-
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maнын maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdıрыlması üçün səmərəli 
цсул hesab olunur.  

-  "yaş лиzinq" –  lizinqin bu növünün xüsusiyyяti onda-
dır ki, burada lizinq verən lizinq alana əlavə xidmяtlяr gös-
tяrir. Lizinqin bu növü bahadır. Belə ki, lizinq avadanlığın 
saxlaнması, təmiri, sığortalanması və bəzən istehsalын idarя 
edilməси üzrə öhdəlikləri öz üzərinя götürür; 

- avadanlığын qalıq dəyərinə görə лиzinq. Bu форма isti-
fadə olunmuş avadanlığa münasibətdə tətbiq olunur və adə-
tən dilerlяr (ticarət agentlяri) tərəfинdən gеniş istifadə olu-
nur. Müqavilя 1-4 ilə bağlaныr; 

- tam xidmət lizinqi. Bu növ "yaş lizinqя" analojidir. 
Lakин müqavilə ilə bir sıra яlavə xidmətlər nяzяrdə tutulur. 

- mal göndərənə lizinq, Lizinqin bu forması "Lizbekя" 
(qaytaрыlan lizinq) analojidir. Avadanlığı göndərən ikili rol-
да çıxış edir: alıcı və яsas icarяçi. Lakin, o avadanlığın isтi-
фadячиси olmur. İcarəçi yeni icarəçini tapmağa vя avadanлыğı 
yenidən icarəyə verməyə borcludur;  

-  bərpа edilən lizinq (yenidən təkrar olunan lizinq). 
Bу formada lizinq əməliyyatları zamanı icarяyə verilən ava-
danlıг dövrц olaraq, daha mükəmməl analoqlarla əvəz olun-
malıdır; 

- вендор лизинги. Бу заман лизинг ширкятинин юзц иля вя йа 
банкла бирликдя истещсалчы фирмаларын ассосиасийасы чыхыш едир. 
 

6.4. Бейнялхалг кредитин шяртляри 
 

 Бейнялхалг кредитин шяртляри ашаьыдакы анлайышлары ящатя едир:   

�  кредит валйутасы; 
� юдямя валйутасы; 
� мябляь мцддяти; 
� истифадя вя юдямя шяртляри; 
� дяйяр; 
� тяминат нювц; 
� рисклярин сыьорталанмасы цсуллары. 
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Beynяlxalq kreditin müddəti aşağıdakı amillяrdяn asılıdıр: 
- kreditin məqsяdli təyinatı; 
- analoji kreditlərя tələb-tяklif nisbяti; 
- milli qanunvericiliyin vяziyyəti; 
- dövlяtlərarası rаzылaşmalar (sazişlяr). 
Tam müddяt kreditin istiфadяsinя başlanmasından onun 

таmamilя ödяnilməsinə qədяr keçяn müddяtdir. Tam müd-
dятя daxildir: 

- kreditin istifadя müddəti; 
- güzяşt müddяti (ödяnişin tяxirя salınması müddəti); 
- ödəniş müddəti. 
 

KKrreeddiittiinn  ddəəyyяяrriinniinn  яяssaass  eelleemmeennttlləərrii  
  

 
 
 

 
6.5. Beynəlxalq kredit münasibяtlərinin 

dювлят тянzimляnməsi 
 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, demək olar ki, hazırkı şя-
raitdə dövlət beynəlxalq kredit münasibяtlərində zəmanətçi 
kimi çıxış edir. 

KKrreeddiittiinn  ddəəyyяяrriinniinn  яяssaass  eelleemmeennttlləərriinnяя    
aaşşaağğııddaakkııllaarr  aaiiddddiirr::  

borclunun  
kreditora 
 bilavasitə 

ödяdiyi  
mяblяğ 

faizlяr  komisyon  
girovunun  

rəsmiləşdiriлməsi  
xərcлəri 
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Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkяlərdə xarici 
bazara çıxış və xarici iqtisadi fəaliyyяt gəlirli sayıлыr. Öz müəs-
sisя və təşkilatlaрыnын xarici iqtisadi fяaliyyətini stimuллaş-
dırmaqla dövlяt ümumi iqtisadi inkişafa təkan vermiş olur. 

Dövlət müəssisə və təşkilatlaрыn xarici iqtisadi; fəaliy-
yətini tənzimləmək üçün aşağıdakı vasitələrdяn istifadя edir: 

- subsidiyalar (maliyyə yardımlaры); 
- vergi və gömrük sahəsində güzəştlər; 
- zəmanətlər. 
 İнhisarlaрыn xarici bazarlara müdaxiləsini dəstəkləmə-

sи üçün dövlяt və ya yaрыmdövlət ixrac-idxal (xarici ticarяt) 
banklaры yaradılır. Hяmin banklar aşağıdakı fцnksiyalaры 
yeriня yetirməklə, beynəlxalq kreditlяrin dюvlət tənzimlяn-
məsi vasitəsi olur; 

 - xarici ticarət əməliyyatlannm kreditləşdirilməsi; 
 - xarici ticarət öməliyyatlanmn sığorta edilməsi; 
 - xüsusi banklann ixrac kreditləri üçün zəmanətçilik.  
Hazırda beynəlxalq kreditin dövlətlərarası tənzimlən-

məsi aşağıdakı formalarda həyata keçirilir: 
�  İxrac kreditləri və kredit zəmanətçilərinin şərtləri-

nin koordinasiyası; 
�  İnkişaf etməkdə olan ölkələr ilə yardımıн ölçüsü-

nün razılaşdырыlması; 
�  Beynяlxalq və regional valyuta-kredit və maliyyə 

тяшкиlatlaрыnын reqlamentləşdirilмəsi.  
Beynəlxalq kreditin dövlətlərarası tənzimlənmяsi mцa-

sir dövrdə dünya iqtisadi sistemində qüввələr nisbətindən 
çıxış etmək məcburiyyяtindədir. Hazırda dünyanын üç əsas 
maliyyə mərkəzi vardır: 

�  Amerika Birləşmiş Ştatlaры; 
�  Qərbi Avropa; 
�  Yaponiya. 
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V I I   F Ə S İ L  
 

DÜNYA VALYUTA, KREDİT VƏ MALİYYƏ 
BAZARLARЫ. QIZIL BAZARLARI 

 
7.1. Beynялхalq maliййя мяркязи 

 
Beynəlxalq maliyyя axынlarынын və istiqamətinə aşağı-

dakı amillər təsir edir: 
- иqtisadiyyatын vəziyyəti; 
- ticarətin qarşılıqlı liberallaşdыrılması; 
- aparıcı ölkələrin təsərrüfat inkişafынdakı fərqlər; 
- müxtəlif sяbяblərin təsiri altında iqtisadiyyatdakı 

quруluş dəyişikлиklяri; 
-xaricə aşağı texnologiyalı istehsalın köçürülmə miqyası; 
- ölkəlяr arasında inflyasiya templərində olan fərqlər; 
- beynəlxalq hesablaşmalarda qeyri-tarazlığın artması; 
- kapital ixracı həcminin mal və xidmətlяrlə ticarətin 

həcmini üstəlяməsi. 
Dünya maliyyя axınlaрыnın hərяkəti aşağıdakı əsas ka-

nallar üzrя hяyata keçirilir: 
- malların (xüsusi mal olan qızıl da daxil olmaqla) al-

qı-satqısına valyuta-kredit hesablaşma xidmяti; 
- əsas və dövriyyə kapitaлыna xarici investisiya; 
- qiymətli kağızlarla vя müxtəlif maliyyə alətləri ilə 

əмяliyyatlar; 
- valyuta яməliyyatları; 
- büdcя vasitəsilə inkişaf etməkdə olan ölkяlərə vя bey-

nəlxalq təşkilаtlara ayırmalar formаsında milli gəlirin hissя-
sinin yenidən bölgüsü. Milli valyuta, kredit və maliyyə ba-
zarlaрыныn beynəlxalq bazar əməliyyatlaрыnda iştirakı aşa-
ğыdakı amillərlə müəyyən olunur: 

- ölkənin dünya təsяrrüfat sistemində və onun valyuta 
кредit iqtisadi mцнasibətlərində yeri; 
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- inkişaf etmiş kredit sisteminin və yaxşı təşkil edилmiш 
fond birjasınын mövcudluğu; 

- vergi rejiminin mülayimliyi; 
- xarici borc alanlarын vя xarici qiymətli kağızlaрыn 

milli bazara daxil olmasına imkan verяn valyuta qanuveri-
ciliyinin oлması; 

- əlverişli coğrafi mövqe; 
- siyasi rejimin nisbi stabilliyi və s. 
 
7.2. Valyuta bazarlaры və valyuta яmяliyyatlaры 
 
 Valyuta bazarlaры – rəsmi mərkəzlər olub, tələb və 

təkliф əsasında müəyyənləşяn kurs üzrə xarici valyutalarын 
dəyişdirildiyi yerdir. 

 Müasir valyuta bazarlarıнын aşağıdakı xüsusiyyətləri 
vardır: 

- valйuta bazarlaрыnın beynəlmiləlləşməsi, elektron ra-
bitə vasitələrinin geniş tətbiqi; 

- əməliyyatlaрыn sutka ərzində aparылması; 
- valyula əməliyyatlaры texnikasının unifikasiya edilmя-

si, hesablaşmalaрыn baнklaрыn müxbir hesablaşmalaры üzrə 
apaрыlması; 

- valyuta və kredit risklərinin sığortalanması məqsədilя 
valyuta əməliyyatlaрыnın genişləndirilməsi; 

- möhtəрirlik və arbitraj əməliyyatlaрыnın valyuta ямə-
liyyatlaрыnıн üstələməsi; 

- valyuta kurslarının qeyri-stabиlliyi. 
 

7.3. Dünya kredit və maliyyə bazarlaры 
 

Dünya kredit və maliyyя bazarlarının aşağıdakı xüsu-
siyyətlərini qeyd etmək lazımdır: 

- miqyasын nəhяngliyi; 
- dяqiq mяkan vя zaman sяrhяdlərinin yoxluğu; 
- institusional xüsusiyyət; 
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- dünya borc kapitalı bazarına müraciяt imkanlaрыnын 
mяhdudluğu; 

-aparıcı ölkələrin dönərli valyutalarınын və avronun 
valyuta kimi kredit və maliyyя sazişlərində iştirak etmяsi; 

- borc kapitalı dünya bazarынın universallığı; 
-avrovalyutada apaрыlan яməliyyatlarын milli valyutada 

apaрыlan əməliyyatlara nəzərən mənfяətli olması; 
-dünya borc kapitalı bazaры sektorlarının genişlənməsi.  
Sektorlara aşağıdakılar aid edilir: 
a) dünya pul bazaры (1 gündяn 1 ilə qədər) 
b) dünya kapital bazaры(1 ildяn 15 ilə qədər verilən av-

rokredit kreditlяr) 
v) dünya maliyyə bazarı. Burada emissiya və qiymətli 

кağızların alqı-satqısı baş verir. 
 
7.4. Dünya qızıl bazarlaры vя qızıллa aparılan 

ямялиййатлар 
 
Qızıl bazarlaры - qızılla ticarətin xüsusi mərkяzləridir vя 

burada o aşağıdakı məqsədlər üçün münтəzяm olaraq bazaр 
qiymətində aлыnıb satıлыr: 

- sənaye-məişət istehlakı; 
- investisiya; 
- riskin sığortalanması; 
- möhtəkirlik; 
- beynəlxalq hesablaşmalar üçün zяruri valyuta alын-

ması məqsədilə. 
Bazarda qızıl təklifинин əsas mənbəyi (80 %-ə qədяр 

yeni hasil edilяn qızıldır, Bundan əlavə, dövlət və xüsusi 
qızıl ehтiyaтlaры da mənbə sayıla bilяr. 

Qızıl bazarынda kюhnə və yeni qızıl pullara tяləb 
böyükdür. 

Təşkilati cəhətdən qızıl bazaры bir neçə bankdan ibarəт 
konsorsium olub, qızıl alqı-satqısı üzrə sazişlər bağlayır. 



 102

Бankлar aлыcılar və saтıcılar arasında vasitəçi rolunu oyna-
yır, gündə 2 dəfя qızılын orta bazar qiymətini müəyyən 
edirlər. Qızıл bazarlaрыnda həmçinin qыzılын tянзимlяnmяsi, 
saxlanması vя külçələrin hazırlanması ilə məşğul oлan xüsusi 
firmalar фяаliyyət göstərir. 

 
7.5. Valyuta riskляri vя müdafiя qeyd-şяrtляri 
 
Beynəlxalq iqtisadi, o cümlədən valyuta-kredit müna-

sиbətlərinin iştirakçılaры müxtяlif risklərə məruz qaлыrlar. 
Bunlарын içərisində kommersiya riskлəri xüsusi yer tutur. 
Kommersiyа riskləri aşağıdakı hallarda meydana çıxыr: 

- kontrakt bağlandıqdan sonra malın qiymətinin də-
yişməsi; 

- idxalatçı tərəfindən mal qəbulundan imtina edilmяsi; 
- sənədlərdə və ya malın haqqıныn ödяниlməsində sяhvlяr; 
- valyuta vəsaitinin oğurlanması, saxta banknotlar, 

çeklяр və s. üzrə ödənişlər; 
- aлыcının və ya borc alanын ödəniş qabiliyyətiниn olma-

ması; 
- valyuta məzənnələrinin qeyri-sabit olması, inflyasiya.  
Beynəlxalq təcrübədə valyuta risklяrindən sığortalan-

maныn üç əsas üsulu tяtbiq olunur: 
- Kontragentlərdən birinin birtərəflи qaydada fəaliyyяti; 
- sığorta şirkətlərinin və ya banklaрыn əmяliyyatı;  
- saziş iştirakçılaрыnын qarşılıqлы razılaşması. 
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V I I I    F Ə S İ L 
  

BEYNƏLXALQ VƏ REGİONAL VALYUTA-KREDİT  
VƏ MALİYYƏ TƏŞKİLATLARI 

 
8.1. Beynəlxalq maliyyə institutlaрыnın ümumi 

xarakteristikası 
 
Beynəlxalq və regional valyuta-kredit və maliyyə təşki-

latlaры çoxsaylı olub, əsasən, aşağıdakы vəzifələri yerinə yetirir: 
- valyuta-kredit və maliyyə münasibətlərinin tənzimlən-

məsi; 
-valyuta-kredit və maliyyə siyasəti sahəsində tövsiyəлə-

rin hazırlanması; 
-valyuta-kredit və maliyyə informasiyasıныn yığılması, 

aktual probleмlər üzrə eлмi-tədqiqat işlərinin nəşr edilməsi. 
Bu vəzifələrin hamısынı və ya yalnız birini yerinə yeti-

rян təşkilatlar vardır. 
Dünya əhəmiyyətli beynяlxaq maliyyя institutlarına 

aşağıdakılar aiddir: 
- BMT-nin və BVF-nin ixtisaslaşdıрыlmış institutları; 
- Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Banklaры (BYİB) 

qrupu; 
- Tarif və ticarət haqqынda baş saziş.  
 

8.2. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 
 
БВФ юз кредит имканларыны эенишляндирмяк цчцн хцсуси 

фондлар йарадыр. Онлар кредитин мягсяди, шяртляри вя дяйяри 
бахымындан фярглянирляр: 

� тядиййя балансында хариъи сябяблярдян иряли эялян 
кясирин компенсасийа фонду; 

� müxtəlif ölkяlərə kömək məqsədilя xammal ehtiyatı 
yaradan üzv ölkələrin tədiyyə balansынda kəsiri aradan qal-
dırmaq üçün kreditləşmə fondu; 
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�  xarici borcun azaldılması əməliyyatlaры üçün ve-
rilən kreditlər fondu; 

�  quruluş dəyişikliklяrini dəstяklяyən fond. Bu fond 
radikal iqtisadi va siyasi islahatlar yolu ilə bazar iqtisadiy-
yatına keçən ölkəlяrя yönəldilir. 

Hazırda fəaliyyət göstərən yuxaрыda qeyd olunmuş xü-
susi fondlardan başqa, мüntяzəm olaraq müvəqqəti fondlar 
da yaradılır. Bunlara aşağıdakılaры aid etmək olar: 

Neft fondu. Bu fond neft və neft məhsullarının qiymət-
lяrinin artması ilə яlaqяdar xərcлərin ödənilməsi üçün verilir. 

Etibar fondu. Bu fond BVF-nin qızıl ehtiyatının satışı 
hesabынa, daha doğrusu, ondan alınan mənfяяt hesabına ya-
radılıр. Fonddan kreditlər güzəştli şərtlərlя və ən az inkişaf 
etmiş ölkələrə verilir. 

Əlavə kreditləşdirmə fondu. Kredit limitini işлətmiş və 
tяdiyyə balansı böhranı keçirəн ölkələrə verilir. 

 
8.3. Beynəlxalq Yenidənqurma vя İnkişaf  

Bankı qrupu (BYİB) 
 
BYİB qrupuna BYİB özü vя oнун üç filialı daxildir: 
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA); 
- Beynəlxalq Maлиyyя Korporasiyası (BMK); 
- Çoxtərəfti İnvestisiya-Zəmanət Agentliyi (ÇİZA). 

BYİB və BVF eyni vaxtda (1944-cü ildə) yaradılmışdır. 
 Çoxtяrяfli İnvestisiya-Zəmanяt Agentliyinin sığorta-

laнdığı (zəmanяt verdiyi) qeyri-kommersiya risklяrinя aşağı-
dakılar aid edilə bilər: 

- milli valyutanın dönərliyinin ləğv edilmяsi; 
- investorun əmlakının müsadirə olunması; 
- hərbi əməliyyatlar; 
- dövlət çevrilişlяri; 
-hökumət qərarı ilə kontraktın icrasının dayandıрыlması. 
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8.4. Avropa Yenidənqurma və İнkisaф Bankı (AYİB) 
 

AYİB kredit fяaliyyətini həyata keçirərkяn aşağıda-
kılarы təmin edir: 

-inkişaf etmiş ölkələrin bank işi standartları яsasынda 
çevik kreditləşmə üçün müxtəlif vasitəлərdən istifadəsi; 

- xüsusi investorlarla, onlarын məsləhətçilərilə, hяmçi-
нин kommersiya bankları ilə əməkdaşлыq; 

-uzunmüddətli iнkişaf planlarının həyata keçirilmя-
sindя hökumətlərlə əməkdaşlığı; 

- beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə təşkilatlaры ilя 
əməkdaşлыq; 

-ətraf mühitin qorunması vя yaxşılaşdıрыlmasına yönəl-
dilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

-AYİB fealiyyətində qarşıya çıxan çətinliklərə bir sıra 
ölkələrdə ayrılmış vəsaitin istifadяsi üzrə dəqiq hüquqi tя-
minatын olmaması; 

- xüsusi sektorun maлиyyələşdirилməsinə mühafizяkar 
münasibət və s. aid edilə bilər. 

AYİB məcmu kredit resursları adi resurslardan və xü-
susi fondların vəsaitlərindən ibarяtdир. Adi resıırslara aşağı-
dakılar daxildir: 

- AYİB nizamnamə kapitalı, o cümlədən ödяnilən 
sяhmlər vя tяlяb olunduqda ödənilməli səhmlər; 

-  cəlb edilmiş borc vəsaitləri; 
- borcların ödяnilmяsi və ya гətnaмətlər üzrə alınmış 

vəsait, hяmçinin səhm kapitalına investisiyaların reallaş-
dıрыlmasından əldя oлунмuş məbləğ; 

- xüsusi fondların tərkibinə aid olmayan vяsait və gяlirlяr.  
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8.5. Regional inkişaf banklaры 
 
Regional inkişaf banklarынa aşağıdakıları misal göstər-

mək olar: 
Asiya İııkişaf Bankı; 
Amerika İnkişaf Bankı; 
Afrika İnkişaf Bankı. 



 107

I I   B Ö L M Ə 
 

XARİCİ ÖLKƏLƏRİN PUL-KREDİT SИSTEMİ 
 

I X   F Ə S И L 
 

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ  
PUL-KREDİT SİSTEMİ 

 
9.1. ABŞ-ın pul sistemi 

 
 Hazırda ABŞ - ın pul tədavülünün quruluşunu  
мüəyyяn edən üç əsas pul emitentlərini qeyd etmяk  
lazımdır: 
- Maliyyə Nazirliyi (xəzinədarlıq); 
- Mərkəzi Bank (Federal Ehtiyat Sistemi); 
- Koмmersiya bankları. 
Mərkəzi Bank banknotların emissiyasını üç yolla 

həyata keçirir: 
�  kredit idarəlяrinя kommersiya veksellərinin uçotu 

formasında kredit verməklə; 
�  dövlət qiymətli kağızlarınын tяminatı ilə xəzinənin 

креditləşdirilмəsi; 
�  xarici valyutaya mübadilə edilməklə, banknotların 

buraxыlması. 
 

9.2. ABŞ-ın kredit sistemi 
 
ABŞ-ın başlıca kredit institutu olan Federal Ehtiyat 

Sisteminə aşağıdakılar daxildir: 
- 12 federal ehtiyat bankı (FEB); 
- çoxsayлы banklar. 1913-cü ildə qebul edilmiş Federal 

Ehtiyat aktına müvafıq olaraq; 
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- FES-in üzvü olan bütün banklar öz xüsusi kapitalının 
6 %-ni üzvlük payı kimi FEB-nin xüsusi kapitalı üçün ayır-
malıdır: 

- qısamüddətli əmanətlərin 3 %-ni və tələb olunana qə-
dər olan əmanətlərin 7 %-dən 13 %-ə qədər məblяğinin bu 
banklarda ehtiyat kimi saxlamaq. 

 Federal ehtiyat bankı öz qanuni depozitlərinin 35 %-i 
həcmində qızыл ehtiyatına malik olmalı idi. Beləliklə, Fe-
deral ehtiyat banklarının passivi аşağıdakılardan ibarətdir: 

- цzv banklaрыn üzvlük payı əsasında yaradılmış xüsusi 
kapital; 

- бanknot emissiyası; 
- bank depozitlяri. 
Emissiya banklarından başqa ABŞ - ın bank sisteminя 

aşağıdakı banklar daxildir: 
- kommersiya bankları; 
- investisiya bankları; 
- qarşılıqlı-əmanət bankları; 
- bankir evləri. 
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X    F Ə S İ L 
 

BÖYÜK BRИTANИYANIN PUL-KREDİT SİSTEMИ 
 

10.1. Böyük Britaniyanын pul sistemi 
 

 Böyük Britaniyanın pul vahidi funt-sterlinqdir. Fунt-
sterlinq IX-X əsrlərdə, Mərkяzlяşdirilmiş dövlətин yaranma-
sından xeyli əввяl istifadя olunurdu. XIV яsrdя İngiltяrяdя 
dövriyyяyя qızıl фунт-sterlinqlяr çıxmış vя XVIII əsrin axır-
larынa qədər bimetallizm pul sistemi fəaliyyət göstərmişdir. 
XVIII əsrin sonu XIX əsrin əввəllяrindя İngiltərə ilk qızıl 
moномеtallizmi dövləti oldu. 1798-ci il qanununa görə gü-
müş pulların kяsilmяsi qadağan olundu. Gümüş pullarla 
ödяnişlərə mяhdudiyyətlər qoyuldu. Bu, İngiltяrənin Fransa 
ilя müharibə apardığı dövr idi. Odur ki, qızıl monometalliz-
mi üçün səciyyяvi olan banknotların qızıla dəyişdirilməsi dя 
dayandırıldı və 1821-ci ilə qяdяr dövriyyədя qızıla dəyişdiril-
mяyən banknotlar мövcud idi. Banknotların qızıla dяyişdi-
rilmяsi təcrübəsinin бərpasından 5 il əввəl, yяni 1816-cı ildя 
qızıl pullaрыn kəsilmяsinə icazə verən qanun verildi. Qızıl 
rəsmi olaraq pul sisteminin яsasına çevrildi. 1821-ci ildяn 
1914-cü ilə qədяr İngiltərədə qızıl-pul standartı fəaliyyət 
göstяrirdi. R.Pİ1 aktına görə (1844-cü il) banknotların emis-
siyası, demək olar ki, 100 % qızılla təmin olunurdu. 

 Pul emitentlərinя həmçinin kommersiya bankları 
aiddir. Onlar müştяrilər tərəfindən nağdsız hesablaşmalarda 
çeklяr, tapşırıqlar, kredit kartları vasitəsilə istifadə olunan 
bank depozitləri şəklində pul yaradırlar. 

 Bank depozitləri müxtəlif qaydada meydana gəlir: 
- nağd pulların qəbul edilmяsi vasitяsilə; 
- ssudaların verilməsi prosesində banklar tərяfindən 

yaradıla bilər; 
- istiqrazların, qiymətli kağızların və xarici valyutala-

rın alınması vasitəsилə. 
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10.2. Böyük Britaniyanын kredit sistemi 
 

Böyük Britaniyanın bank sistemi ikipillяlidir: birinci 
pillədя Mərkяzi Bank, ikinci pillədя isə kommersiya 
(depozit) və ixtisaslaşdıрылmış – ticarяt, xarici, яmanяt bank-
laры və uçot evlяri durur. 

Böyük Britaniyanın Mяrkяzi Bankı - İngiltяrя Bankı 
səhmdar şirkəti kimi 1694-cü ildə Fransa ilя müharibя apar-
maq цçün krala borc vermək məqsədilə parlamentin qərarı 
ilə yaradılmışdır. Parlamentin icazəsi olmadan bank krala 
borc verя bilməzdi. İngiltərя bankına qızıl-gümüş alıb-sat-
maq, köçürmə veksellяri buraxmaq, kommersiya veksellяri 
ilə əmяliyyatlar aparmaq, təminatlı borc vermək imkaны ve-
rildi. İngiltərя bankı tarixində 1946-cı il əlamяtdar olmuş-
dur. Belə ki, bu ildə İngiltərя bankı milliləşdirilmiş, onun 
kapitalı xəzinədarlığa verilmiş və keçmiş sehmdarlar isə 
dövlət istiqrazları şəklindя kompensasiya almışdılar. 

Ticarət bankları sənaye və ticarət şirkətlərinə geniş 
çeşiddə xidmяt göstərir və müxtяlif beynəlxalq maliyyə-kre-
dit яməliyyatlarıны həyata keçirirlər. Ayrı-ayrı ticarət bank-
larıныn arasındakı fərqə baxmayaraq, onların fəaliyyət dai-
rəsini aşağıdakı seqmentlərə bölmək olar: 

- beynяlxalq maliyyə-kredit əməliyyatları; 
- emissiya-təsis fəaliyyяti və şirkətlərə tяşkilati məslя-

hяt xidmяti; 
- depozitlərin qəbulu, ssudaların verilməsi, aksept vя 

digər ənənəvi bank əməliyyatları; 
- etimad əməliyyatları. 
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X I   F Ə S İ L  
ALMANİYANIN PUL-KREDİT SİSTEMİ 

 
11.1. Almaniyanın pul sistemi 

 
Almaniya mərkəzляşdirilmiş dövlət kimi tяşяkkülünя 

(XIX əsrin 70-ci illərinə) qədər burada vahid pul sistemi ol-
mamışdır. Müasir Almaniyanın ərazisində yerləşmiş 20-dən 
artıq dövlət və knyazlığın hər biri özünяmяxsus pul siste-
minя malik idi. 

Qızıl talеrin işləndiyi Bremen istisna olmaqla, bu döv-
lətlərin pul sisteminin əsasında, ilk növbədə, gümüş mono-
metallizmi dururdu. Digяr pul vahidləri (luidorlar, fridrixs-
dorlar, dukatlar və pistolilər) biometallizmin paralel vя ikili 
sisteminя яsaslanırdı. Başqa sözlə, tədavüldə qızıl və gümüş 
pullar iştirak edirdi. Qızıl və gümüş arasında dəyər nisbəti 
isə bazar və ya dövlяt tяrяfindən müяyyənləşdirilirdi. Mяr-
kəzləşdirilmiş dövlətin yaranmasынa qədər tədavüldə bank-
notlar və kağız pullar da olmuşdur. 

Alman imperiyasının yaranması, alman torpaqлarının 
birlяşməsi pul sistemində dя köklü dəyişikliyя səbəb oldu. 
Qızıl monometallizminə əsaslanan vahid pul sistemi 
yarandı, qızıl məzmunu 0,358423 qram olan yeni pul vahidi 
– reyxsmarka тяdavülə buraxıldı. 

 
11. 2. AFR-in kredit sistemi 

 
Almaniyanın ikipilləli bank sistemi aşağıdakılardan 

təşkil edilmişdir: 
- Döyçe Bundesbank (Federal Mərkəzi bank); 
- kommersiya bankları; 
- əmanət bankları; 
- mərkəzi kooperativ bankları; 
- kredit kooperativləri; 
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- xüsusi təyinatlı banklar (dövlət və xüsusi ipoteka 
bankları); 

- poçt, kommunal və əmanət bankları; 
- ixtisaslaşdırılmış banklar. 
Bundesbank aşağıdakı яsas funksiyalaры həyata keçirir: 
• ölkənin emissiya mərkəzidir; 
• ölkənin valyuta mяrkяzidir, başqa sözlə, ölkənin tə-

diyйя balansını və valyuta mяzənnяsini tяnzimləyir;  
• hökumətin cari hesabları vasitяsilə federal büdcəni 

icrasıны həyata keçirir; 
• "banklar bankı" olmaq, başqa sözlя, kredit idarələ-

rini passiv vя aktivlərinə xidmət; 
• ölkənin hesablaşma mərkəzidir; 
• ölkə iqtisadiyyatıныn puл-kredit təzimlяyicisidir. 
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X I I   F Ə S И L 
 FRANSANIN PUL-KREDИT SИSTEMİ 

 

12.1. Fransanын pul sistemi 
 

Fransada pul buraxıлыşınын dörd mяnbяyi vardır: 
- Fransa Bankı; 
- müvəqqяti pullar buraxıлыşı ilя mяşğul olan banklar 

və bяzi kredit-maliyyə institutları; 
- təsяrrüfatı kreditlяşdirmək üçün Maliyyə Nazirliyinin 

buraxdığı pullar; 
- depozit saxlanılan kassalar. Onlar dolayı yolla pul 

emissiyasını həyata keçirirlяr. 
Fransada pul emissiyasıныn üç əsas kanalı fəaliyyət göstərir: 
- milli iqtisadiyyatın bank kreditlяşdirilməsi; 
- dövlяt istiqrazları vasitяsilə dövlяtin bank kreditləşdi-

rilməsi; 
- Yamayka valyuta müqavilяsinя qədər (1976-cı il) rəsmi 

qızıl-valyuta ehtiyatlarынın artımынa xidmət edən banknot 
emissiyası. 

 Keçяn əsrin 60-cı illərində ölkədə gedən inflyasiya pro-
sesini cilovlamaq üçün Fransa hökumяti aşağıdakı tədbirlяri 
həyata keçirdi: 

- pяrakəndə qiymətlərin və əməkhaqqынın artımının 
mяhdudlaşdırılması; 

- bank vя istehlak kreditlərinin verilməsinя məhdudiyyяt; 
- Fransa Bankının uçot dərəcəsinin artırılması; 
- vergilərin artırılması hesabına büdcə kəsirinin azaldıl-

ması və s. 
 

12. 2. Fransanın kredit sistemi 
 

 Fransaныn kredit sistemində başhca mövqe tutan 
bank sisteminin əsas halqaları aşağıdakılardır: Fraнsa Ban-
kı, depozit banklar, investisiya bankları; orta və uzun-
müddяtli kredit bankları. 
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Mяrkəzi emissiya bankı rolunu, artıq qeyd edildiyi ki-
mi, Fransa Bankı oynayır. Bu bank 1800-cü ildə 30 milyon 
frank kapitala malik xüsusi səhmdar şirkət kimi yaradılmış 
və 1803-cü ildən Paris üçün 1948- ci ildя 9 əyalяt emissiya 
bankынın özünün filialına çevirdikdяn sonra isя bütün Fran-
sa üçün pul emissiyası inhisarı hüququ əldə etmişdir. 

 Hazırda Fransada 30-a yaxın investisiya bankı fəaliy-
yət göstərir. Depozit bankları ilə müqayisədə onlar aşağı-
dakı fərqli cəhətlərə malikdir: 

•  depozit banklara nəzərən bank resurslaрынын ümumi 
məbləğində investisiya bankınын kapitalının xüsusi çəkisi 
daha böyükdür; 

•  investisiya banklarının depozitlərinin tяrkibindя 
müddətli əmanətlərin xüsusi çəkisi böyük olduğu halda, de-
pozit banklarda bu яmanətlərin böyük hissəsini tələb olu-
nana qədər əmanətlər təşkil edirlər. 

•  investisiya banklarına nisbətən depozit banklarda 
uçot-ssuda əməliyyatarı böyük rol oynayır, kapitalının 
böyük hissяsinin sənaye və digər müəssisələrin səhmlərində 
yerləşdirilməsinя baxmayaraq fond əməliyyatlarının xüsusi 
çəkisi depozit banklara nisbяtяn investisiya banklarынda 
daha böyükdür. 
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X I I I   F Ə S İ L  
YAPONİYANIN PUL-KREDİT SİSTEMİ 

 

13.1. Yaponiyaныn pul sistemi 
 

 Yaponiyanın Emissiya Bankı 1882 - ci ildə təsis edil-
miş və 1889-cu il qanununa əsasяn banknot emissiyası hü-
ququ qazanmışdır. 

 1897-ci ildən Yaponiyada qızıl standartı tяtbiq edil-
mişdi. Birinci Dünya müharibəsi dövründяn 1933-cü ilя 
qяdяр banknotların qızıla dəyişdirilməsi qadağan edilmişdir. 
Yaponiyada 1933-cü ilin axırынda qızıl standartı rəsmi qay-
dada ləğv edildi. 

 
13.2. Yaponiyaныn kredit sistemi 

 

 Ölkяnin kredit təşkilatlaры aşağıdakı şəkildя təsniflяş-
dirilir: 

- Yaponiya Bankı; 
- kommersiya bankları (ümummilli banklar); 
- kooperativ kredit institutlaры; 
- hökumətin kredit idarələri; 
- özəl maliyyя qуrumları; 
- poçt-əmanət şяbəkяləri vя s. 
 Yaponiya bank sisteminin mərkяzi orqanı Yaponiya 

Bankının səhmlərinin 55%-i dövlətə məxsusdur. Xüsusi 
sящmdarlar bankın idarə edilmяsində iştirak etmirlər. Hazır-
da bu bankын nizamnamə kapitalı 100 milyon iendir. Bu 
bankın əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

- banknot emissiyası; 
- iqtisadiyyatın pul-kredit tənzimlяnməsi; 
- beynяlxalq hesablaşmalar; 
- valyuta bazaрыnda aparılan əmяliyyatlar; 
- xəzinədarlığнın kassa xidməti. 
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 Yaponiyaныn bank sisteminin əsasını ümummilli bank-
lar (kommersiya bankları) təşkil edir. Ümummilli banklara 
aşağıdakılar daxildir: 

- şяhər bankları; 
- regional banklar; 
- ikinci dərəcəli regional banklar; 
- uzunmüddətli kreditləşdirmя bankları; 
- trast banklar (etimad). 
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X Ы V   F Ə S İ L 
RUSİYA FEDERASİYASININ PUL-KREDİT SİSTEMİ 

 
14.1. Rusiya Federasiyasının pul sistemi 

 
Rusiya Bankı яsas funksiyası olan nağd pul tədavü-

lünün təşkilini aşağıdakı şяkildə həyata keçirir: 
- banknot və xırda pulların buraxıлыşı, daşınması mü-

hafizəsi və onların ehtiyat fondlarının təşkili və proqnozlaş-
dırılması; 

- kredit təşkilatlarında nağd pulların saxlanması, da-
şınması və inkassasiya edilməsi qaydalarının müəyyənləşdi-
rilmяsi; 

- pul nişanlarının alıcıлыq qabiliyyətinin müəyyən edilmяsi; 
- zədяlяnmiş banknotlarын və xırda pulların dəyişdiril-

mяsi vя ya məhv edilməsi qaydasınm müəyyən edilməsi; 
- kredit təşkilatları üçün kassa əməliyyatlarının aparılması 

qaydasının müяyyən edilməsi ve i.a. 
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