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Xülasə. Uçot dərəcəsinin mərkəzi bankların pul kütləsini tənzimləyən əsas 

alətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq məqalədə uçot dərəcəsində baş 

verən dəyişikliyin monetar siyasətin effektivliyinə və iqtisadi proseslərə 

təsirinin  qiymətləndirilməsi problemləri tədqiq olunur. 
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Резюме. Учитывая, что учетная ставка является 
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1. Giriş 

2008-ci ilin maliyyə böhranından başlayaraq dünya mərkəzi bankları uçot faiz 

dərəcəsinin endirilməsi istiqamətində bir rəqabət apardığı müşahidə olunmaqdadır. Qlobal 

mühitdə faiz dərəcəslərinin aşağı salınması iki əsas səbəblə daha çox əlaqələndirilir: 

 Yüksək faiz dərəcələri əmanətləri stimullaşdırmağa və borcun artımını  yavaşlatmağa 

meyilli olduğu halda, aşağı faiz dərəcələri şəraitində bunun tam əksi baş verir. Mərkəzi 

banklar xərcləri stimullaşdırmaq və borc qaynaqlı böyüməni və investisiyanı stimullaşdırmaq 

üçün faizləri aşağı salma istiqamətində tədbirlərə daha çox üstünlük verdilər. 

 Valyutanın dəyərsizləşdirilməsi yoluna daha çox üstünlük verilməyə başlandı. Bu əks-

intuitiv səslənə bilər, amma Mərkəzi banklar yerli valyutalarını devalvasiya etməklə mal və 

xidmətlərin ixracını stimullaşdırmaq üçün bu yola üstünlük verirdilər. 
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Maliyyə bazarının müxtəlif seqmentlərində faiz dərəcələrinin dəyişməsi iqtisadi 

iştirakçıların borc götürmək, sərmayə qoymaq, qənaət etmək və ya istehlak etmək istəklərinə 

təsir göstərir. Aşağı faiz dərəcələri borc vəsaitləri ilə iş xərclərinin maliyyələşdirilməsini 

asanlaşdırır və qənaət etmək üçün daha az cəlbedicidir. Əksinə, faiz dərəcələri yüksəldikdə 

əmanətlərin cəlbediciliyi artır və kreditləşmə cəlbediciliyi azalır. İstehlakçı, istehsal və 

investisiya fəaliyyətindəki dəyişikliklər iqtisadiyyatda məcmu tələbə təsir edir və bu da 

istehlak qiymətlərinin dinamikasına təsir göstərir [3]. 

Mərkəzi bankın faiz siyasəti pul siyasətinin ayrılmaz hissəsidir və onun alətlərindən 

pul siyasəti məqsədlərinə çatmaq üçün demək olar ki, həmişə mərkəzi banklar tərəfindən 

istifadə olunur. Amma mərkəzi banklarda faiz siyasətinin həyata keçirilməsinə yanaşmalar 

fərqlidir və maliyyə bazarının inkişafı şərtlərindən, mərkəzi bankın özünün inkişaf 

səviyyəsindən və həyata keçirdiyi əməliyyatlardan asılıdır [8]. 

Avropa Mərkəzi Bankı (bundan sonra - ECB) avro bölgəsində qiymət sabitliyini 

qorumaq üçün pul siyasəti həyata keçirir. Bu məqsədə çatmaq üçün ECB, Avrosistem 

bankları ilə əməliyyatlar üçün faiz dərəcələrini təyin edir və böhran əleyhinə proqram 

çərçivəsində digər alətləri də tətbiq edir. Avropa Mərkəzi Bankı faiz dəhliz sistemindən 

istifadə edir. Dəhliz sərhədləri, daim mövcud olan əməliyyatlar üçün faiz dərəcələrini təyin 

edir. Dəhlizin yuxarı həddi marjinal borcvermə vasitəsi, dəhlizin aşağı həddi isə depozit 

imkanıdır. Dəhliz daxilində əsas yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatları (MRO), yəni açıq 

bazarda qısamüddətli (7 gün) əməliyyatlar üçün faiz dərəcələri formalaşır. Hərraclar dəyişkən 

və ya sabit faizlərlə keçirilə bilər. 2008 -ci ilin noyabr ayından etibarən ECB sabit bir faizlə 

hərraclar keçirir. Bu faiz dərəcəsi yenidən maliyyələşdirmə faizidir [5, 7]. 

Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Ehtiyat Sisteminin (FRS) pul siyasəti məqsədləri 

iqtisadiyyatda maksimum məşğulluq, qiymət sabitliyi və orta uzunmüddətli faiz dərəcələridir. 

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi, qısamüddətli faiz dərəcələrinə təsir edən bir sıra alətlərlə pul 

siyasətini həyata keçirir. ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin təyin etdiyi güzəşt pəncərəsi 

mexanizmi vasitəsi ilə müvəqqəti likvidlik çatışmazlıqlarını ödəmək üçün kommersiya 

banklarına verilən kreditin dəyərini qısamüddətli əsasda təyin edir. Federal Ehtiyat Bankları 

üç kredit proqramı çərçivəsində vəsait təmin edir: ilkin kredit, ikincil kredit və mövsümi 

kredit. İlkin kredit, bir qayda olaraq, gün ərzində likvidliyi tənzimləmək üçün maliyyə 

baxımından sabit banklara verilir. 

Ilkin proqram çərçivəsində kredit vəsaitlərinin istifadəsində heç bir məhdudiyyət 

yoxdur. Belə bir kredit üçün faiz dərəcəsi federal fond faizinin hədəf dəyərindən (ABŞ 

Federal Ehtiyat Sisteminin hədəf dərəcəsi) yuxarıda müəyyən edilir. İkinci dərəcəli kreditlər, 

likvidlik problemi olduğu üçün əsas kredit almaq hüququ olmayan banklara verilir. Kredit bir 

gün likvidlik mənbəyi olaraq verilir. Maddi çətinliklərin həllinə kömək etmək üçün kredit 

lazımdırsa, müddət uzadıla bilər. Belə bir kreditin faiz dərəcəsi, bir qayda olaraq, 0,5 faizlik 

faiz dərəcəsindən yüksəkdir. Likvidliyi müəyyən bölgələrin (kənd təsərrüfatı və ya turist) 
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iqtisadiyyatının mövsümlüyündən asılı olan bəzi banklar mövsümi kredit ala bilərlər. 

Mövsümi kreditlərin faiz dərəcəsi bazarın qısamüddətli faizləri əsasında müəyyən edilir və ən 

azı 14 gündə bir dəfə yenidən nəzərdən keçirilir [4, 7]. 

 

2. Azərbaycan Respublikasında uçot faiz dərəcəsinin formalaşmasına təsir edən 

əsas meyarlar  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının faiz siyasətinin məqsədi pul- kredit və 

depozit bazarlarının faiz dərəcələrinin bütün aralığını maliyyə sabitliyinin və iqtisadiyyatın 

davamlı inkişafının təmin edilməsinin zəruriliyi nəzərə alınmaqla pul siyasətinin aralıq və 

əsas məqsədlərinə çatmağa uyğun bir səviyyədə saxlamaqdır. Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti son iclasda faiz dəhlizi parametrlərinin dəyişməz saxlanılması 

haqda qərar qəbul etmişdir. Hazırki vəziyyətdə uçot dərəcəsi 6.25%, dəhlizin aşağı həddi 

5.75%, yuxarı həddi isə 6.75% səviyyəsində saxlanılmasına müsbət rəy verilmişdir. Uçot 

dərəcəsinin səviyyəsi müəyyən olunarkən inflyasiyanın mövcud dinamikasının təhlili aparılır, 

son iclasdan sonrakı dövrdən sonra inflyasiyanın mövcud risklər balansında təzahür edən 

dəyişikliklər, inflyasiyanın əvvəlcədən təxmin edilən ortamüddətli proqnozu və hədəf gözlənti 

nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. Azərbaycanda uçot dərəcəsinin ən yüksək olduğu dövr 

2008-ci ilin iyun ayında 15% həddində, ən aşağı həddi isə 2009-cu ilin may ayına təsadüf 

etdir və həmin dövrdə bu 2% həddində olmuşdur [9]. 

Uçot fazi dərəcəsi inflyasiya dərəcəsinə təsir edən əsas amillərdən biri omaqla onun 

aşağı səviyədə saxlanması son 3 ilin statistik məlumatlarına əsasən kredit qoyuluşları və 

inflyasiyanın qəbul olunmuş hədəf aralığında saxlanmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Uçot dərəcəsinin artması birbaşa olaraq rəsmi məzənnənin artmasına təsir göstərir. 

Belə bir tənzimlənmənin tətbiqi öz növbəsində  milli valyutadakı aktivləri xarici valyutadakı 

aktivlərdən daha sərfəli hala gətirməsinə səbəb olmaqla yerli valyutanın möhkəmlənməsinə 

müsbət təsir göstərmiş olur. Belə bir vəziyyətdə milli valyutanın xarici investorlar üçün 

cəlbediciliyi artmış olur. Uçot dərəcəsi səviyyəsinin aşağı düşməsi şəraitində isə əks mənzərə 

yaranmağa başlayr. Milli valyutanın məzənnəsindəki dəyişikliklər yerli və xarici mal və 

xidmətlərin nisbi qiymətlərində, sonra məcmu tələbdə, qiymətlərdə və istehsal həcmində 

dəyişikliklərə səbəb olur [1]. 

İqtisadiyyatın real sektoru rəsmi uçot dərəcəsinə həssasdır ki, bu da öz növbəsində 

bazarda formalaşan kredit faiz dərəcələrinə, məzənnə dəyişikliyinə, fiziki və maliyyə 

aktivlərinin qiymətlərin formalaşmasına öz təsirini göstərmiş olur. Digər bir ifadə ilə uçot faiz 

dərəcəsinin artması bank kreditlərinin dəyərinin artması ilə iqtisadiyyatın real sektorundakı 

iqtisadi agentlərin fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir, sahibkarlıq subyektləri üçün qazanc 

azalır və bu da öz növbəsində investisiya layihələrinin həcminin azalmasına təsir göstərir. 

Ümumiyyətlə, faiz siyasətinin effektivliyi nəinki əmanətlərin və investisiyaların 

dinamikasında, həm də iqtisadiyyatın real sektorunda işgüzar fəallığın dərəcəsində özünü 

göstərməlidir [6]. 
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Qrafik 1. 2010-2020-cu illərdə uçot faiz dərəcəsinin dinamikası 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 

 

 

 

Qrafik 2. 2011-2020-cu illərdə inflyasiya səviyyəsinin dinamikası 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 

 

 

 

 

3% 

5,30% 5% 4,75% 

3,50% 
3% 

15% 15% 

9,75% 

7,50% 

6,25% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7,9% 

1,1% 

2,4% 

1,4% 

4,0% 

12,4% 
12,9% 

2,3% 2,6% 2,8% 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



Z. AĞAKİŞİYEV: MƏRKƏZİ BANKIN UÇOT FAİZ DƏRƏCƏSİNİN İQTİSADİ… 

 

 

 
9 

 

 

 

Qrafik 3. 2008-2020-cu illərdə kredit qoyuluşlarının dinamikası, mln.manatla 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

 

Uçot dərəcəsi mərkəzi bankların pul kütləsini tənzimləyən əsas alətlərindən biridir. 

İstər nəzəri, istərsə də ayrı-ayrı ölkələrin praktikası baxımından uçot dərəcəsində baş verən 

istənilən dəyişklik milli valyutanın məzənnəsinə, depozit və kredit faizlərinə, qiymətli 

kağızların gəlirliliyinə, səhmlərin dəyərinə təsirsiz qalmır. Bu təsirin fundamental səbəbi odur 

ki, uçot dərəcəsi bir əmtəə olaraq iqtisadiyyatda pulun dəyərini ifadə edir. Bank sektoru 

əhaliyə və biznes subyektlərinə pul satır (kredit) və onlardan pul alır (depozit), müxtəlif 

subyektlərdən borclanır və ya onlara borc verir (qiymətli kağızlar vasitəsilə). Nəticədə 
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“pərakəndə satıcısı” isə kommersiya banklarıdır. Əmtəənin topdansatış dəyəri artırsa, onun 

pərakəndə qiymətinin də avtomatik dəyişməsi labüddür [3]. 

Uçot faiz dərəcəsi ilə bağlı qərar makroiqtisadi proqnoz nəzərə alınmaqla qəbul edilir 

və buna hazırlıq çox mərhələli bir prosesdir. Bu mövzuda Rusiyanın təcrübəsini təhlil etdikdə 

proseslərin aşağıda qeyd olunan mərhələlər üzrə icra oluduğunu müşahidə edirik: 
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gözləntilərini bir şəkildə təsir edə biləcək hər hansı bir açıqlama və ya nəşr 

qadağandır. Eyni zamanda, müstəqil ekspertlər bir qayda olaraq tənzimləyicidən nə 

gözləyəcəkləri barədə mediada proqnozlarını verməyə başlayırlar. 

Nəhayət, İdarə Heyəti uçot faiz dərəcəsinə qərar verdikdən sonra mətbuatda geniş 

şərhlər verilməklə ictimaiyyət və iqtisadi subyektlər ətraflı məlumatlandırılır. 

Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü məzənnə siyasəti 

iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə və tədiyə balansının strateji 

dayanıqlığına müsbət təsir edib. 

AMB ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması ilə yanaşı iqtisadi artımın və milli 

iqtisadiyyatın şaxələnməsi proseslərinin dəstəklənməsi istiqamətində də məqsədyönlü 

fəaliyyətini davam etdirib. Bu sahədə ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri bank 

xidmətlərinin ucuzlaşması, xüsusilə faiz dərəcələrinin enməsinin təşviq olunmasıdır.  Bununla 

bağlı son vaxtlar bank sektorunun fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər 

faizlərin aşağı düşməsinə şərait yaradır [3]. 

Uçot dərəcəsi ilə kredit və depozitlərin faizləri arasında düz əlaqə mövcuddur. Faiz 

dərəcəsinin artımı milli valyutada kredit və depozit faizlərini də artırır, azalması isə həm 

kreditlərin, həm də depozitlərin faizini aşağı çəkir. 

 Risklər balansına təsir edən başlıca amil pandemiyanın gələcəyi ilə bağlı qeyri-

müəyyənliklərin yüksək olaraq qalmasıdır. Xarici risklərə əsasən COVID-19-a ikinci yoluxma 

dalğası ehtimalının təsiri ilə neft qiymətlərinin daha kəskin aşağı düşməsi, bəzi tərəfdaş 

ölkələrdə resessiya və məzənnə dəyişiklikləridir. Bu meyillərin güclənməsi ilə inflyasiya 

gözləntilərinin dəyişməsi, habelə son illər əsasən fiskal kəsirin monetizasiyası nəticəsində 

yaranmış likvidliyin potensial təsirləri isə başlıca daxili risklərdir. 

Qlobal bazarda iqtisadi aktivliyin qeyri-müəyyən olaraq qalması,bir çox ölkələrdə 

karantin rejiminin qismən yumşaldılması ilə qlobal iqtisadi aktivlikdə müəyyən yaxşılaşma 

müşahidə edilsə də, epidemiyanın növbəti gözlənilən dalğalanmaları şəraitində iqtisadi 

aktivliyin bərpası prosesi çox ləng bir formalı dinamik artım göstərir və belə bir şəraitdə uçot 

faiz dərəcəsinin artırılması iqtisadiyyatda əks effekt təsiri yarada bilər. MB tərəfindən son 

dəfə uçot faiz dərəcəsinin sabit saxlanması ümumi olaraq makroqitisadi sabitliyin qorunub 

saxlanmasına müsbət töhfə verəcəyi qənaəti yaradır [9]. 

Uçot faiz dərəcəsi ilə bağlı qərarlar verilərkən nəzərə alınmalı amilləri aşağıdakı kimi 

qruplaşdıra bilərik: 

 inflyasiyanın mövcud dinamikası 

 inflyasiyanın risklər balansında baş vermiş dəyişikliklər 

 inflyasiyanın ortamüddətli proqnozu və gözləntiləri 

 mövcud makroiqtisadi çərçivə 

 tədiyə balansının vəziyyəti 

 məzənnə siyasəti 



Z. AĞAKİŞİYEV: MƏRKƏZİ BANKIN UÇOT FAİZ DƏRƏCƏSİNİN İQTİSADİ… 
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 qlobal iqtisadiyyatda baş verən proseslər 

Nəticə. Makroiqtisadi sabitlik, proqnoz inflyasiya göstəricilərinin səviyyəsi, maliyyə 

sektorunun likvidlik göstəriciləri uçot faiz dərəcəsinin səviyyəsindən asılıdır. Uçot faiz 

dərəcəsinin səviyyəsi valyuta bazarında tarazlığın qorunmasına, real sektorun inkişafı üçün 

cəlb olunan kredit qoyuluşlarının stimullaşdırılmasına xidmət etməlidir. 

Cari ildə depozitlərin dollarlaşma səviyyəsi azalmaqda davam etmişdir. Uçot faiz 

dərəcəsinin effektiv tənzimlənməsi fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşması səviyyəsinin 

azaldılmasına xidmət etməsi zərurəti diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. 

Pandemiya ilə bağlı real sektorda yaranmış vəziyyət kredit qoyuluşlarının 

dinamikasına təsir etmişdir. Biznes subyektlərinin maliyyə resurslarına əlçatanlığının 

dəstəklənməsi məqsədilə bankların iri sahibkarlarıq subyektləri ilə aktiv əməkdaşlıq çərçivəsi 

genişləndirməli və maliyyələşdirilmə imkanlarında yaranan problemlərin həllində dəstək 

göstərilməsinə zərurət vardır.  
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