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Xülasə. Məqalədə ölkəmizdə tətbiq edilən məzənnə rejiminin iqtisadi 

proseslərin tənzimlənməsində effektivliyinin qiymətləndirilməsi tədqiq  

olunur. Son illərdə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin  bazar iqtisadiyyatlarında 

mütəmadi olaraq bank və valyuta böhranlarının baĢ verməsi, dünyadakı 

kapital hərəkətlərinin tədricən liberallaĢdırılmasından sonra məzənnə rejimi 

seçimində verilən qərarlar təhlil edilmiĢdir.  

 

Açar sözlər: sərbəst üzən məzənnə, sabit məzənnə rejimi, tədiyyə balansı, 

maliyyə sabitliyi. 
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Abstract. The paper investigates the assessment of 

the effectiveness of the currency regime used in 

our country in the regulation of economic 

processes. The banking and currency crises are 

analyzed in the market economies of developing 

countries in recent years, the gradual liberalization 

of capital flows in the world, decisions on the 

choice of the exchange rate regime. 
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Резюме. В статье исследуется оценка эффек-

тивности применяемого в нашей стране валют-

ного режима в регулировании экономических 

процессов. Проанализированы банковский и 

валютный кризисы в рыночных экономиках 

развивающихся стран в последние годы, посте-

пенная либерализация движения капитала в 

мире, решения о выборе режима обменного 

курса. 

Ключевые cлова: плавающий обменный курс, 

режим фиксированного обменного курса, пла-

тежный баланс, финансовая устойчивость. 

 

1. Giriş 

1990-cı illərin əvvəllərindən  Meksika, Cənub-ġərqi Asiya, Rusiya, Braziliya, 

Argentina və Türkiyədəki böhranlar, inkiĢaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatlarında ən 

optimal məzənnə rejimlərinin seçimi  məsələsini gündəmə gətirmiĢdir. Valyuta məzənnəsi 

rejimləri üç əsas kateqoriyaya bölünür. Hər bir əsas kateqoriya funksionallığına görə bir neçə 

alt kateqoriyalara bölünür. Qeyd edilən əsas kateqoriyalara çevik məzənnə rejimləri, sabit 

məzənnə rejimləri və regional əməkdaĢlığın aparıldığı ölkələr üzrə tətbiq olunan sahə 

məzənnə rejimləri aiddir. 

Sabit məzənnə rejiminin inkiĢaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatı ölkələri üçün 

əlveriĢli olduğunu iddia edənlər (Wickham, Peter, Bleany və Francesco və s.) əsas 

arqumentlərində Calvo və Reinhart'ın (2000) "Dalğalanmalardan qorxma" araĢdırmasına 
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əsaslanırdılar və sərbəst üzən məzənnə rejimini tətbiqini iddia edən ölkələrin dalğalanmaların 

təsirindən formlaĢan bir qorxu altında olduğu fikrini irəli sürüdülər [8, 9]. 

 “Sərbəst üzən məzənnə rejimini müdafiə edən tədqiqatlarda (Caramazza F, Kennen P, 

və s.) Friedmanın dəyiĢkən Ģərtlərə uyğunlaĢma üçün belə bir məzənnə rejiminin tətbiq 

olunmasının vacibliyi fikrini irəli sürüdülər [2]. 

Digər tərəfdən, çevik məzənnə rejimləri ilə sabit məzənnə rejimləri arasında olan 

aralıq rejimləri  tətbiq edən ölkələr son illərin böhranlarından sonra bu rejimi tətbiq etməkdən 

imtina etməyə baĢladılar. Edwards (2002) aralıq rejimlər əvəzinə ya sabit məzənnə rejiminin, 

ya da sərbəst üzən məzənnə rejiminin seçilməli olduğunu və yalnız bu rejimlərin davamlı 

olacağını və aralıq rejimlərdən daha çox "künc həll" üsullarına üstünlük verilməli olduğunu 

bildirirdi [1]. 

Digər məzənnə rejimi regional mübadilə sahəsi rejimidir. Bu rejim dünyada çox az 

ölkə tərəfindən tətbiq olunur və yaxın coğrafi ərazidə yerləĢən müstəqil ölkələrin bir araya 

gəlməsi və öz milli valyutaları ilə ortaq bir valyuta mübadiləsi etməsi kimi təyin olunur. 

Regional mübadilə rejimi tətbiq edilən ölkələrdən Avro bölgəsi xüsusi yerə sahibdir.  

 

2. Azərbaycan Respublikasında valyuta məznnəsinin formalaşmasına təsir edən 

əsas meyarlar  

Tədqiqatçıların bir çoxu öz fikirlərində əsas ideya məzənnə rejiminin seçilməsində 

mütləq ölkənin iqtisadi vəziyyətinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması fikrini müdafiə 

edirdilər. Məzənnə rejimlərinin seçim meyarlarına təsir edən əsas faktorları aĢağıdakı qaydada 

quruplaĢdıra bilərik: 

 Ölkənin iqtisadiyyatının xarici iqtisadi əlaqələrdən asılılıq səviyyəsi; 

 Ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrində liberal iqtisadi siyasətin açıqlıq dərəcəsi: 

 Ölkə iqtisadiyyatının idxaldan asılılıq səviyyəsi və ümumi ticarət dövriyyəsində payı; 

 Ġqtisadiyyatın və maliyyə bazarlarının təmərküzləĢmə və inkiĢaf səviyyəsi; 

 Kapital axınının səviyyəsi; 

 Ġqtisadi və monetar Ģəraitin formalaĢdırdığı etibarın səviyyəsi; 

 Əhalinin və biznes subyektlərinin aktivlərinin dollarlaĢma səviyyəsi. 

Valyuta məzənnəsi və inflyasiya arasında birbaĢa əlaqənin olması səbəbiylə 

məzənnədə baĢ verən dəyiĢiklik Ġdxal olunan malların və xidmətlərin qiymətlərindəki 

dəyiĢikliklərə səbəb olmaqla istehlakçı qiymətləri indeksinə birbaĢa təsir göstərmiĢ olur. 

Məzənnənin bahalaĢdırılması ümumiyyətlə idxal olunan istehlak mallarının və davamlı 

istifadə materiallarının, xammalın və əsas malların qiymətinə azaldıcı təsir göstərir. Belə bir 

siyasətin aparılması ixracat artımına öz neqativ təsirini göstərmiĢ olur. Ġxracatın azalması isə 

öz növbəsində məhsul istehsalının azalmasına, məĢqulluq səviyyəsinin düĢməsinə öz neqativ 

təisirini göstərmiĢ olur [6]. 
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Valyuta məzənnəsinin ucuzlaĢdırılması siyasəti geniĢləndirici bir pul siyasətidir və 

iqtisadiyyat tənəzzül və ya ləngimə vəziyyətində olduqda tələbi, mənfəəti, məhsulu və iĢ 

yerlərini stimullaĢdırmaq üçün əks-tsiklik tədbir kimi istifadə edilə bilər. Ticarət tarazlığının 

yaxĢılaĢdırılması və daha yüksək ixrac satıĢları sayəsində ixrac müəssisələrinə xidmət edən 

sahələrdə məhsulun geniĢlənməsinə səbəb olmalıdır - bu ‘tədarük zənciri’ effekti kimi tanınır. 

Qısaca desək, daha ucuz bir valyuta iqtisadiyyata rəqabətli bir təkan verir, gəlir və xərclərin 

dairəvi axınında müsbət multiplikasiya və sürətləndirici təsirlərə səbəb ola bilər. 

Ġqtisadi problemləri həll etmək üçün valyutanın ucuzlaĢdırılması müəyyən hədlərdə 

olmalıdır.  Valyutanın həddən çox ucuzlaĢdırılması xarici sərmayədarlara inamın itirilməsinə, 

hökumətin büdcə kəsirini maliyyələĢdirməsində problemlərin yaranmasına və ölkədən kapital 

axınının vüsət alması kimi əks təsirlərə də səbəb ola bilər [4, 10]. 

Valyuta məzənnələrini təyin etmək üçün istifadə olunan beĢ əsas yanaĢma mövcuddur: 

1. Satınalma gücü paritet yanaĢması;  

2. ÖdəniĢ balansı və xarici balans yanaĢması; 

3. Monetar yanaĢma;  

4. Portfel balansı yanaĢması;  

5. Faiz dərəcəsi pariteti. 

Valyuta məzənnəsində dəyiĢmə ixracat və idxalat kanalları vasitəsilə ticarət balansına 

təsir göstərir. Məzənnə dəyiĢməsinin ticarət balansına təsiri aĢağıdakı formada baĢ verir: 

 

∆ 𝑇𝐵𝑟 ,1 /∆𝑞=∆𝑋(𝑞,𝑌∗) / ∆𝑞 - / ∆𝑀(q,Y) ∙ q/∆𝑞 –M(q,Y) 

∆ 𝑇𝐵𝑟 ,2 /∆𝑞=∆𝑋(𝑞,𝑌∗) ∙ q / ∆𝑞 + 𝑋(𝑞,𝑌∗) - ∆𝑀(q,Y) /∆𝑞  

∆ 𝑇𝐵𝑟 ,2 /∆𝑞=∆𝑋(𝑞,𝑌∗) ∙ q / ∆𝑞 + 𝑋(𝑞,𝑌∗) - ∆𝑀(q,Y) ∙  q/∆𝑞 –M(q,Y) 

Ticarət balansı ilə məzənnənin uzunmüddətli əlaqəsi Zhao (2010) və Petroviç və 

Gligoric (2010) əsas götürdükləri aĢağıdakı modellə baĢa çatacaq:  

𝑇𝐵𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑡 +𝛽2𝑌𝑡 +𝛽3𝑉𝑡 +𝜀𝑡  

𝑇𝐵𝑡  ticarət balansının loqudur, 𝑋𝑡  real effektiv məznnənin loqudur, 𝑌𝑡  ümumi daxili məhsulun 

loqudur,  𝑉𝑡  real effektiv məzənnənin loqudur,   𝛼sabitdir,  𝛽1, 𝛽2 , 𝛽3 isə ∆ 𝑋𝑡  və ya ∆ 𝑌𝑡-nin 

∆ 𝐸 (𝑇𝐵𝑡) üzərində təsirini ölçən əmsallardır. 

Manatın xarici valyutalara nəzərən məzənnəsi valyuta bazarında tələb-təklif nisbətinə 

uyğun olaraq formalaĢmıĢdır. Xarici mühitdə baĢ verən proseslərin neqativ təsirlərinə 

baxmayaraq hökumətin və Mərkəzi Bankın birgə həyata keçirdikləri qabaqlayıcı tədbirlər 

nəticəsində valyuta bazarında stabillik qorunmuĢdur. Qlobal xarici mühitdə baĢ verən 

dalğalanmaların və iqtisadi Ģokların təsirlərinə baxmayaraq Mərkəzi Bank tərəfindən önləyici 

tədbirlər davamlı olaraq aparılmaqla valyuta bazarında sabitlik təmin olunmuĢdur. 

Valyuta məzənnəsindəki dəyiĢikliklərin ölkədəki qiymət səviyyəsinə təsirini təhlil 

edərkən iki vəziyyət müĢahidə olunur. Birincisi, müasir Ģəraitdə valyuta məzənnəsində 

dəyiĢmələr zamanı qiymətlər yuksəlməyə doğru daha çox çeviklik, eniĢlərdə isə zəif reaksiya 

göstərir. Ġkincisi, daxili qiymətlərlə məzənnə səviyyəsi arasındakı əlaqə ölkədə yüksək 
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inflyasiya Ģəraitində əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢikliyə məruz qalır. Yüksək inflyasiya  

(xüsusilə hiperinflyasiya zamanı) zamanı iqtisadiyyatın "dollarlaĢması" prosesi  baĢ verir, 

əksər qiymətlər xarici valyutada olan qiyməti nəzərə alınmaqla mövcud bazar məzənnəsinə 

vurularaq milli valyutadaifadə olunan qiymətlərə çevrilir.  

Ġl ərzində manatın ABġ dollarına qarĢı orta günlük rəsmi məzənnəsi 1.7 manat təĢkil 

etmiĢdir. Banklar tərəfindən aparılan valyuta mübadilə əməliyyatlarında formalaĢan məzənnə 

Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnəyə yaxın olmuĢdur. Dövr ərzində banklarının 

orta günlük alıĢ əməliyatlarının məzənnəsi 1.6991, orta satıĢ əməliyatlarının məzənnəsi isə 

1.7025 manat təĢkil etmiĢdir. Mərkəzi Bankın müəyyənləĢdirdiyi rəsmi məzənnə ilə 

banklarının orta günlük fromalaĢan alıĢ məzənnəsi arasında fərq 0.009 manat, formalaĢan orta 

satıĢ məzənnəsi arasında fərq isə 0.0025 manat olmuĢdur. Qeyd olunmalıdır ki, il ərzində 

manatın məzənnəsi türk lirəsi, rus rublu, qazax tengesi, ukrayna qrivnası və gürcü larisinə 

qarĢı möhkəmlənməklə, avro, isveçrə frankı və yapon yeninə qarĢı isə ucuzlaĢma mövqeyi 

göstərmiĢdir. 

Ölkəmizdə valyuta məzənnəsinin formalaĢmasına təsir edən əsas amillər aĢağıdakı 

kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1. Ġnflyasiyanın mövcud olan səviyyəsi. Ġnflyasiyanın yükəsləməsi vəziyyəti  manatın 

alıcılıq qabiliyyətini mənfi təsir göstərir və alıcılıq qabiliyyətini aĢağı salır. Belə bir 

vəziyyətin yaranması Ģübhəsiz ki, bazar tənzimlənmə mexanizminin sərbəst 

buraxılması Ģəraitində milli valyutanın digər xarici valyutalara nisbətdə mövcud 

məznnəsinin aĢağı düĢməsinə təsir edən bir faktordur.  

2. Tədiyyə balansının vəziyyəti. Tədiyyə balansının profisitli olması milli valyutanın 

məzənnəsinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir, çünki bazarda yerli valyutaya 

tələbat yaranması xarici valyutanın təklifinə artırıcı təsir edir.  Tədiyyə balansının 

defisitli olması halında isə milli valyutamız dəyərdən düĢmə təzyiqi altına düĢür, çünki 

valyuta bazarında manatın təklifi geniĢlənməklə xarici valyutaya tələbin artması baĢ 

verir. 

3. Valyuta siyasəti. Dövlətin valyuta məzənnəsinin sabitliyini qorumaq məqsədilə bazara 

müdaxiləsi məzənnənin formalĢmasına birbaĢa təsir edir. Digər ifadə ilə Mərkəzi Bank 

sterilizasiya  əməliyyatları aparmaqla tələb təklif səviyyəsinin dinamikasına birbaĢa 

təsir edir.  

Ölkəmizin valyuta ehtiyatları məzənnə sabitliyinin təmin olunmasında mühüm təsirə 

malikdir ki, bu da təsbit olunmuĢ məzənnə rejiminin davamlılığına müsbət təsir etmiĢdir. 
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Qrafik 1. 2009-2019-cu illərdə strateji valyuta ehtiyatlarının 

dinamikası, mln. ABġ dolları 

 

Valyuta məzənnəsindəki dəyiĢikliklərin ticarət balansına təsiri tələb və təklifin qiymət 

elastikliyinin göstəricilərindən, digər ifadə ilə Marshall-Lerner Ģərtlərinin yerinə 

yetirilməsindən asılıdır. Marshall-Lerner Ģərtlərinin yerinə yetirilməsi çox sayda empirik 

əsərlərdə sınaqdan keçirilmiĢ və bir çoxunda məzənnə ilə ticarət tarazlığı arasındakı tərs 

əlaqələrin olduğu təsdiq edilmiĢdir [3]. 

Üzən məzənnədən istifadə təcrübəsi göstərir ki, bu, heç bir uzunmüddətli tədiyə 

balansı tarazlığına gətirib çıxarmır, valyuta bazarlarının qeyri-sabitliyini artırır və inflyasiya 

hədəflənməsinin nəzərdə tutulan aralığdan kənarlaĢmasına təsir edir. Bu səbəbdən bir çox 

ölkələr sabit, lakin tənzimlənən  valyuta məzənnəsi rejimindən istifadə edir və üzən 

məzənnənin "sərt" tənzimlənməsi rejimini tətbiq edirlər. Bu vəziyyətdə, məzənnələrin nisbi 

möhkəmliyinin daxili və xarici iqtisadi tarazlığa faydalı təsir göstərdiyi güman edilir. Sabit 

məzənnə mübadilə Ģərtlərini yaxĢılaĢdırmağa kömək edir, çünki idxalın qiymətini 

"azaltmağa" və inflyasiya ilə mübarizəni gücləndirməyə imkan verir. Valyuta məzənnələrinin 

alıcılıq qabiliyyəti paritetlərindən kənarlaĢmasının səbəbini bir çox iqtisadçı  əmtəə 

qiymətlərinin çevik olmaması səbəbindən baĢ verən ticarət balansının yavaĢ reaksiyası, 

müqavilə öhdəliklərinin olması və digər səbəblərlə əlaqələndirir.Nominal məzənnədəki 

dəyiĢikliklər tədiyə balansının müxtəlif maddələrinə öz təsirini göstərir. Ġdxal həcminin nə 

qədər artması (məzənnənin artması ilə) və ya azalması (məzənnənin azalması ilə) idxala olan 

tələbin qiymət elastikliyindən asılıdır. Nəticə etibarilə bu dəyiĢiklik hər bir idxal məhsulu 

üçün fərqli olacaqdır [5]. 

Mərkəzi bank tərəfindən təsbit edilmiĢ məzənnə rejiminin davam etdirilməsi öz 

növbəsində inflyasiya səviyyəsinin hədəflənmiĢ aralıqda saxlanmasına öz töhfəsini 

verməkdədir. 2020-ci ildə də manatın məzənnəsinin sabitliyi qorunmuĢ, ölkədə və 

iqtisadiyyatda əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, qiymət sabitliyinin qorunub 

saxlanması Ģəraitində maliyyə sabitliyinin təmininə öz töhfəsini vermiĢdir. 
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Cədvəl 1. 2015-2019-cu illərdə tədiyə balansı, mln. ABġ dolları 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Cari Hesab                                                    -223 -1,364 1,685 6,051 4,365 

Xarici ticarət balansı 5,812 4,206 6,115 9,841 8,533 

Malların ixracı 15,586 13,210 15,152 20,794 19,868 

Neft-qaz sektoru 14,088 12,050 13,679 19,176 18,017 

Digər sektorlar 1,498 1,160 1,473 1,618 1,851 

Malların idxalı -9,774 -9,004 -9,037 -10,953 -11,335 

Neft-qaz sektoru -2,404 -2,329 -1,342 -1,746 -1,881 

Digər sektorlar -7,370 -6,675 -7,695 -9,207 -9,454 

Xidmətlər Balansı -4,228 -3,155 -3,379 -2,062 -2,616 

Neft-qaz sektoru -3,063 -2,741 -3,102 -1,712 -1,839 

Digər sektorlar -1,165 -414 -277 -350 -777 

Cəmi xidmətlərdən         0 

Nəqliyyat 508 176 -77 -297 -350 

Tikinti -3,497 -2,945 -2,417 -1,277 -1,002 

Ġlkin gəlirlər -2,028 -2,472 -1,760 -2,459 -2,061 

Neft-qaz sektoru -2,071 -2,586 -1,847 -2,849 -2,805 

Digər sektorlar 43 114 87 390 744 

- Daxilolmalar 1,258 921 1,285 1,631 1,590 

- ÖdəniĢlər -3,286 -3,393 -3,045 -4,090 -3,651 

Təkrar gəlirlər 221 57 709 731 509 

Fiziki Ģəxslərin pul baratları 240 75 677 718 503 

- Daxilolmalar 1,182 564 1,020 1,079 934 

- ÖdəniĢlər -942 -489 -343 -361 -431 

Kapital hesabı -44 -40 100 2 -19 

Maliyyə hesabı 9,026 2,761 201 3,191 -135 

Xalis maliyyə aktivləri  ("+" artım; "-"  

azalma) 
13,721 7,245 5,419 4,786 1,251 

- xaricə yönəldilmiĢ birbaĢa 

investisiyalar 
3,260 2,574 2,564 1,761 2,432 

- portfel  və digər  investisiyalar 10,461 4,671 2,855 3,025 -1,181 

Xalis maliyyə öhdəlikləri("+" artım; "-

"  azalma) 
4,695 4,484 5,218 1,595 1,386 

- Azərbaycana cəlb olunmuĢ birbaĢa 

investisiyalar 
7,483 7,324 5,714 4,109 4,275 

- Cəlb olunmuĢ investisiyaların 

repatriasiyası   
-3,438 -2,824 -2,848 -3,156 -3,222 

- Neft bonusu  2   1 450 451 

- Portfel  və digər  investisiyalar 648 -16 2,351 192 -118 

BalanslaĢdırıcı madələr -2,037 3,625 387 646 662 

Ehtiyat aktivlərinin dəyiĢməsi,                                      

("+" artım; "-"  azalma) 
-11,330 -540 1,971 3,508 5,143 

Balans 0   0   0 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı  
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Qrafik 2.2011-2019-cu illərdə inflyasiya səviyyəsi 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 

Nəticə. Maliyyə sabitliyinin təmini və qlobal mühitdə yaranan Ģokların təsirindən 

qorunmaq üçün ölkəmizdə tətbiq olunan təsbit edilmiĢ məzənnə rejiminin davam 

etdirilməsinin daha məqsədəuyğun olduğu görünür. Bundan əlavə pandemiya dövrü, global 

bazarlarda baĢ verən Ģoklar bu rejimin yaxın gələcəkdə də tətbiq olunacağı qənaəti yaradır. 

Uzunmüddətli perspektivdə sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçidin aparılması 

qaçınılmaz olacaqdır. Belə ki, idxalın əvəzlənməsi istiqamətində aparılmıĢ tədbirlər, maliyyə 

bazarlarının inkiĢafı və maliyyə sektorunda dayanıqlılığın tam bərpası, məzənnə risklərindən 

sığortalanma istiqamətində maliyə alətlərinin geniĢ istifadəsi bu keçidin baĢ verməsinə zəmin 

yaradacaqdır. 
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