
 

5. İqtisadi diplomatiyanın beynəlxalq kapital və valyuta siyasətinə təsiri 

 

Valyuta siyasəti (curency policy) – dövlət tərəfindən valyuta məzənnəsinin 

tənzimlənməsi məqsədilə həyata keçirilən hüquqi, iqtisadi, inzibati tədbirlərin 

kompleksidir.  

 

Valyuta siyasətinin həyata keçirilmə formaları: 

 

diskont siyasəti – mərkəzi bankın uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə valyuta 

məzənnəsinin tənzimlənməsi; 

 

valyuta müdaxiləsi – valyuta bazarlarında tələb və təklifin tarazlaşdırılması 

məqsədilə mərkəzi bankın valyutaların alqı-satqısı əməliyyatlarında müntəzəm iştirakı; 

 

devalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsinin məsədyönlü 

uçotlaşdırılması) və revalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsinin 

qaldırılması). 

 

valyuta məhdudiyyətləri – valyuta əməliyyatlarının inzibati tədbirlər və 

qanunverici aktlarla qadağan olunması və ya limitləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

Diskont siyasət 

Mərkəzi bank tərəfindən kreditlər üçün ssuda kapitalının tələb və təklifinin 

tənzimlənməsi məqsədli faiz dərəcələrinin azalmazı və artması ilə müşayiət olunan uçot 

pul-kredit siyasəti. Faiz dərəcəsini artırmaqla Mərkəzi bank kredit pulu üzrə tələbin 

azalmasına təsir göstərir, azaltmaqla isə tələbi fəallaşdırır. 

 

Valyuta müdaxiləsi 

Milli valyutanın məzənnəsini tənzimləmək məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 

valyuta bazarında həyata keçirilən xarici valyutanın alqı-satqısı əməliyyatıdır. Mərkəzi 

Bank valyuta bazarında satışlar həyata keçirərkən özünün xarici valyuta ehtiyatlarından 

istifadə edir. 

 

Devalvasiya və revalvasiya 

Milli valyuta məzənnəsinin xarici valyutaya nisbətdə, yaxud milli pul nişanlarının 

real qızıl tutumunun (tərkibinin) aşağı düşməsi. 

 

Devalvasiya ölkə iqtisadiyyatında baş verən müxtəlif maliyyə böhranları, yaxud 

qeyri-tarazlığı, o cümlədən inflyasiya, tədiyyə balansında uzun müddət davam edən kəsrli 

vəziyyətin nəticəsi kimi baş verir. 

 

Devalvasiya prosesi dövlətin bu prosesə müdaxiləsi baxımından 2 qrupa ayrılır:  

1) açıq devalvasiya;  

2) qapalı devalvasiya. 

 



Açıq devalvasiya – dövlət tərəfindən milli valyutanın əhə miyyətli həcm də 

dövriyyədən yığılması, yaxud dəyərdən düşmüş milli pul nişanələrinin yeniləri ilə əvəz 

edil məsi yolu ilə milli valyuta məzənnəsinin qaldırılması. 

 

Qapalı devalvasiya – dövlətin məqsədli müdaxiləsindən kənar öl kə 

iqtisadiyyatında baş verən devalvasiya prosesi. Bu zaman köhnə pul nişanələrinin yeniləri 

ilə əvəz olunması, yaxud dövriyyədən zəruri miqdarda milli valyutanın yığılması həyata 

keçirilmir. 

 

Bunlarla yanaşı, rəqabət devalvasiyasına da rast gəlinir. Bu, dünya bazarında milli 

məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırmaq, beləliklə də milli ixracı stimullaşdırmaq üçün 

dövlət tərəfindən məqsədli şəkildə həyata keçirilən devalvasiyadır. Bu zaman xarici 

valyutaya nisbətdə milli valyuta məzənnəsi ucuzlaşır və ölkə daxilində istehsal olunmuş 

məhsul dünya bazarında daha aşağı qiymətə malik olur. Beləliklə, qiymət amilinə görə bu 

məhsullar dünya bazarında yüksək rəqabət qabiliyyəti qazanır. 

 

Valyuta məhdudiyyətləri 

Valyuta məhdudiyyətləri valyuta dəyərləri ilə bağlı əməliyyatlarda qadağalar, 

limitləşmə, nizama salma, ləngimə və ya onların sərəncamları şəklində istifadə olunur. 

Valyuta nəzarətinin və valyuta məhdudiyyətlərinin əsas məqsədləri kimi aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

 

- iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi; 

- xarici iqtisadi əlaqələrdə inkişafın stimullaşdırılması; 

- ölkənin valyuta ehtiyatlarının formalaşması; 

- ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi. 

 

Valyuta məhdudiyyətləri aşağıdakı faktorların nəzərə alınması ilə tətbiq olunur: 

 

- ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və onun valyuta bazarının nəzərə alınması; 

- ödəniş balansının vəziyyəti; 

- rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının səviyyəsi və dinamikası; 

- milli pul vahidinin dönmə rejimi; 

- idxalın həcmi və ona olan tələb; 

- iqtisadi üstünlüklər; 

- milli istehsalın qiymət və həcmlərinin səviyyəsi. 

 

Valyuta nəzarətinin əsas tələbi valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasıdır. Bu 

qanunvericilik, bir qayda olaraq, kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar olan (ödəniş balansının 

strukturu üzrə) əməliyyatların və cari əməliyyatların yerinə yetirilməsinə nəzarət üzrə 

tədbirlər kompleksini nəzərdə tutur. Valyuta nəzarətinin və valyuta məhdudiyyətlərinin 

formaları uyğun olaraq bu əlamətə görə cari (mal sövdələşmələri və «görünməz» 

sövdələşmələr) və maliyyə (kapitalın ixracı, idxalı və neytral sövdələşmələr) formalarına 

bölünürlər. 

 

 



 

Milli təsərrüfatlar arasında ödəmə-hesablaşma əməliyyatlarını müəyyən edən pul 

münasibətlərinin məcmusu beynəlxalq valyuta münasibətləri adlanır. 

Valyuta sistemi təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi və dünya bazarının inki 

şafı əsas ında formalaşmış, beynəlxalq müqavilə və dövlət-hüquqi normalarında əks 

olunmuş pul-kredit münasibətlərinin məcmusudur. 

Təsərrüfat əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi artdıqca milli, regional və dünya valyuta 

sistemləri formalaşır.  
İlkin olaraq milli valyuta sistemi yaranmışd ır. Bu, tarixən formalaşmış və milli 

qanunvericilikdə öz əksini tapmış ölkənin valyuta münasibətlərinin təşkili formasıdır. 

Milli valyuta sistemi ölkənin valyuta qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. 

Milli valyuta sistemi daxili pul sisteminin tərkib hissəsidir və onun xarakterik 

xüsusiyy ətləri ilə müəyyən olunur. Lakin eyni zamanda, milli valyuta sistemi nisbətən 

müstəqildir və milli çərçivələrdən kənara çıxır. 

Milli valyuta sisteminə aşağıdakı əsas tərkib hissələri daxildir: 

• milli pul vahidi (milli valyuta);  
• rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının tərkibi;  
• milli valyutaın pariteti və valyuta məzənnəsinin formalaşması mexanizmi;  
• milli valyutanın dönərlilik şərtləri;  
• valyuta məhdudiyyətlərinin mövcudluluğu və ya mövcud olmaması;  
• beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi qaydaları;  
• milli valyuta bazarı və qızıl bazarı rejimi;  
• ölkənin valyuta münasibətlərinin tənzimləyən və ona xidmət göstərən milli 

orqanlar. 
 
 
 

Milli valyuta sisteminin üzərinə bir sıra funksiyalar düşür:  
• valyuta resurslarının formalaşdırılması və istifadə edilməsi;  
• ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin təmin edilməsi;  
• milli təsərrüfatın funksiya göstərməsinin optimal şərtlərinin təmin edilməsi. Dünya 

və regional valyuta sistemləri beynəlxalq valyuta sistemləri hesab 

edilirlər və milli iqtisadiyyatların fəaliyyətinin nəticələri ilə qarşılıqlı mübadilənin həyata 

keçirilməsinə xidmət edirlər.  
Regional valyuta sistemi müəyyən regionun bir sıra dövlətlərinin valyuta 

münasibətlərinin təşkili formasıdır. Bu forma dövlətlərarası sazişlərdə və dövlətlərarası 

maliyyə-kredit institutlarının yaradılması nda öz əksini tap ır. Bu səviyyə valyuta 

sistemlərinə nümunə kimi Avropa valyuta sistemini göstərmək olar.  
Dünya valyuta sistemi dünya təsərrüfatı çərçivəsində valyuta münasibətlərinin 

təşkilinin qlobal formasıdır. Bu forma çoxtərəfli dövlətl ərarası saziş lərlə əsasında 

beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə təşkilatları tərəfindən tənzimlənir. 

Dünya valyuta sistemi özünd ə bir t ərəfdən valyuta münasibətlərini digər tərəfdən 

isə valyuta mexanizmini əks etdirir. Valyuta münasibətləri fiziki və hüquqi şəxslərin, 

firmaların, bankların beynəlxalq hesablaşma, kredit və valyuta əməliyyatlarını həyata 

keçirmək məqsədilə valyuta və pul bazarlarında gündəlik olaraq girdikl əri əlaqələri 

özündə birləşdirir. Valyuta mexanizmi hüquqi normaları və bu normaları həm milli, həm 

də beynəlxalq səviyyədə əks etdirən alətləri özündə birləşdirir. 

Dünya valyuta sisteminin əsas elementləri aşağıdakılardır: 



• milli və kollektiv ehtiyat valyuta vahidləri;  
• beynəlxalq likvid aktivlərinin tərkibi və strukturu;  
• valyuta paritetləri və məzənnələri mexanizmi;  
• valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şərtləri;  
• beynəlxalq hesablaşmaların formaları;  
• beynəlxalq valyuta bazarları və dünya qızıl bazarı rejimi;  
• valyuta-maliyyə münasibətlərini tənzimləyən dövlətlərarası təşkilatlar.  

Dünya valyuta sistemi ilk növbədə dünya təsərrüfatı vəzifələrini həll edir ki, bu  
da onun funksiyalarında öz əksini tapır. Dünya valyuta sisteminin əsas funksiyaları kimi 

aşağıdakıları qeyd etmək olar:  
• beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin vasitəçilik yolu ilə əlaqələndirilməsi;  
• dünya təsərrüfatı çərçivəsində ödəmə-hesablaşma dövriyyəsinin təmin edilməsi; 

• normal təkrar istehsal prosesi və istehsal edilən məhsulların fasiləsiz realizəsi üçün 

lazımi şəraitin təmin edilməsi;  
• milli valyuta sistemləri rejimlərinin tənzimlənməsi və koordinasiyası;  
• valyuta münasibətləri prinsiplərinin unifikasiyası və standartlaşdırılması.  

Milli və beynəlxalq valyuta sistemləri bir sıra oxşar elementlərdən ibarətdirlər.  
Lakin bu elementlər müxtəlif vəzifə və funksiyaları yerinə yetirirlər və bubstemlərin 

şərtlərini əks etdirirlər. 
 
 

Müasur dünya valyuta sistemi ayrıca bir sistem kimi fəaliyyət göstərmir, milli və 

beynəlxalq valyuta sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi v ə qarşılı qlı təsirindən çıxış edərək 

formalaşır. Təsərrüfat həyatının beynəlmil əlləşmə dər əcəsi artdıqca bu valyuta sistemləri 

arasında sərh ədlər yavaş-yavaş silinir. Ayrıca bir milli valyuta sistemində baş verə biləcək 

mənfi meyll ər regional və dünya valyuta sisteml ərinə mənfi təsir göstərə bilər, regional 

valyuta sistemində həyata keçirilən islahatlar isə həm müxtəlif milli sistemlərdə, həm də 

ümumilikdə dünya valyuta sistemində ciddi dəyişikliklərlə nəticələnə bilər. 
 

Dünya valyuta sisteminin təkamülü 

 

Dünya valyuta sistemi öz inkişafı nda bir neçə mərhələ keçmişdir. Hər bir 

mərhələnin özünəməxsus funksiyalar ı və prinsipləri vard ır. Bununla yanaşı, hər bir 

mərhələ özündən əvvəlki mərhələdən müəyyən məsələləri əxz etmişdir.  
Dünya valyuta sisteminin inkişafında aşağıdakı mərhələləri fərqləndirirlər: 

1. Paris valyuta sistemi (1867-ci ildən XX əsrin 20-ci illərinə qədər); 

2. Genuya valyuta sistemi (1922-ci ildən 1930-cu illərə qədər); 

3. Bretton-Vuds valyuta sistemi (1944-cü ildən 1976-cı ilə qədər); 

4. Yamayka valyuta sistemi (1976-1978-ci illərdən indiyə qədər). 

Birinci dünya valyuta sistemi XIX əsr sənaye inqilab ı və beynəlxalq ticarətin 

genişlənməsi nəticəsində öz-özünə formalaş an qızıl-monet standartıdır. Bu dünya valyuta 

sistemini onun funksiya göstərməsi prinsipləri üzrə danışıqların apar ıldığı yerin adına uy 

ğun olaraq Paris valyuta sistemi də adlandırırlar. Həmin dövrdə milli və beynəlxalq valyuta 

sistemləri oxşar idilər, qı zıl dünya pulu funksiyasını yerinə yetirirdi, dünya bazarında 

ödəmələr onun çəkisinə görə həyata keçirilirdi. 

Qızıl-monet standartının əsas prinsipləri aşağıdakılar idi: 

1) milli pul vahidlərinin qızıl tərkibi müəyyən edilmişdi; 



2) qızıl ümumi ödəmə vasitəsi funksiyasını və deməli, dünya pulu funksiyasını yerinə 

yetirirdi; 

3) mərkəzi bankların mübadilədə olan əskinasları sərbəst surətdə qızıl monetlərinə 

mübadilə edilirdi; mübadilə onların monet paritetləri əsasında, yəni, əskinaslarda 

olan təmiz qızılın çəki kəmiyyətlərinə görə həyata keçirilirdi;  
4) ölkələr arasında qızılın sərbəst hərəkəti valyuta məzənnələrinin nisbi sabitliyini 

təmin edirdi; 

5) valyutanın məzənnəsi monet paritetlərindən “qızıl nöqtələri” (fiksə edilmiş valyuta 

məzənnəsinin ± 1%-i) çərçivəsində fərqlənə bilərdi;  
6) milli qızıl ehtiyatı və pulun daxili təklifi arasında nisbətin müəyyən olunmuş 

səviyyədə saxlanmasına ciddi nəzarət edilirdi; 

7) beynəlxalq dövriyyədə qızıldan başqa, ingilis funt-sterlinqindən də istifadə edilirdi; 

8) tədiyə balansının kəsiri qızılla örtülürdü. 
 

 
 

Birinci dünya müharibəsinin bitməsi və ölkələr arası nda xarici iqtisadi əlaqələrin 

bərpası dünya valyuta sisteminin yeni prinsipkərinin işlənməsinə zərurət yaratdı. Beləliklə, 

dünya valyuta sisteminin təkamülündə ikinci mərhələ hesab edilən qızıl-deviz standartı və 

ya Genuya valyuta sistemi fəaliyyət göstərməyə baş ladı. 1922-ci ildə İtaliyanın Genuya 

şəhərində keçirilən iqtisadi və maliyy ə məs ələləri üzrə beynəlxalq konfransda qeyd olundu 

ki, ölkələrin malik olduqları qızıl ehtiyatları xarici ticarət və digər əməliyyatlar üzrə 

hesablaşmaları tənzimləmək üçün kifayət deyildir. Qızıl və ingilis funt-sterlinqindən başqa, 

ABŞ dollarından da istifad ə etmək tövsiyə edildi. Beynəlxalq ödəmə vasitəsi rolunu öz 

üzərlərinə götürmüş hər iki valyuta “əsas valyutalar” adını aldılar.  
Genuya valyuta sisteminin əsas prinsipkəri əvvəlki Paris sisteminin prinsipkərin ə 

oxşar idi. Qızıl dünya pulu rolunu saxlayırdı, qızıl paritetləri saxlanılırdı. Lakin, bəzi 

dəyişikliklər də tətbiq edilmişdi. 

1924-1928 -ci illərdə həyata keçirilən pul islahatları nəticəsində bərqərar olmuş nisbi 

sabitləşmə dövründə “qızıl monometallizmi” iki yeni modifikasiya olunmuş formada bərpa 

edildi: 1) qızıl-külçə; 2) qızıl-deviz. 

Qızıl-külçə standartı böyük qızıl ehtiyatlarına malik iqtisadi cəhətdən güclü 

ölkələrdə qəbul edilmişdi: İngiltərə (1925), Fransa (1928), Yaponiya (1930). Yerdə qalan 

ölkələrin əksəriyyəti isə - Almaniya (1924), Avstraliya, Danimarka, Norveç (1928) qızıl-

deviz standartını qəbul etdilər.  
Qızıl-külçə standartı zamanı ölk ədə əskinasların qı zıl monetlərin ə birbaşa dəyi 

şdirilməsi praktikası mövcud olmur. Əskinasların qızıla dəyiş dirilməsi müəyyən çəki və 

keyfiyyətə malik qızıl külçələrinə dəyişmə formasında həyata keçirilirdi. Məsələn, 

İngiltərədə 1700 funt-sterlinq məbləğində əskinsa üçün 12,4 kq. qızıl ödənilirdi. Beləliklə, 

qızıl faktiki olaraq beynəlxalq hesablaşmalar üçün ehtiyat rolunu oynamağa başladı. 

Qızıl-deviz standartı özündə qızıl standartının elə bir formasını əks etdirirdi ki, bu 

zaman milli əskinaslar qızıla deyil, digər ölkələrin valyutasına (sonradan qızıl külçələrinə 

dəyiş dirilən devizlərə) dəyişdirilirdi. Beləliklə, milli valyutanın qızıla dəyişdirilməsinin iki 

əsas üsulu formalaşdı:  
• birbaşa üsul – deviz rolunu yerinə yetirən valyutalar (funt-sterlinq, ABŞ dolları);  
• dolayı üsul – sistemin yerdı qalan bütün valyutaları üçün.  

Genuya valyuta sistemində sə rbəst üzən valyuta məzənnəl əri prinsipindən istifadə 

edilirdi. Genuya sisteminin prinsipkərinə uy ğun olaraq üzv- dövlətlərin mərkəzi bankları 

özlərinin milli pul vahidlərinin məzənnələrinin mümkün əhəmiyyətli t ərəddülərinin 



qarşısını almalı idilər. Bu zaman onlar valyuta tənzimlənməsi metodlarından, ilk növbədə 

isə valyuta müdaxilələrindən istifadə edirdilər. 

1944-cü ildən etibarən dünya valyuta sisteminin təkamülündə üçüncü mərhələ 

başlanmışd ır. Həmin il keçirilən Bretton-Vuds konfransında qızıla və iki “əsas valyuta”ya 

– ABŞ dollarına və ingilis funt-sterlinqinə əsaslanan qızıl-deviz standartı qəbul edildi ki, 

ona da çox zaman qızıl-valyuta standartı deyilir. Bu standart yalnız beynəlxalq valyuta 

sisteminə aid idi, daxili pul sistemi qızılla ölçülmıyın kredit pulları bazasında fəaliyyət 

göstərirdi. 

Bretton-Vuds sisteminin əsas prinsipləri aşağıdakılar idi: 

1) ehtiyat valyutaların (ABŞ dolları, ingilis funt-sterlinqi) istifadə edilməsi şərti ilə 

qızılın dünya pulu funksiyasını yerinə yetirməsinin saxlanması; 

2) ehtiyat valyutaların qızıla rəsmi kurs üzrə (35 ABŞ dollarına görə 1 troya unsiyası, 

yəni 31,1 q. qızıl və ya 1 dollara görə 0,88571 q. qızıl) məcburi dəyişdirilməsi;  
3) hər bir milli pul vahidinin valyuta pariteti qızıl və dollarda müəyyən edilirdi; 

4) valyuta məzənnələrinin valyuta paritetindən ±1% həddində fərqlənməsinə icazə 

verilirdi;  
5) valyuta münasibətlərinə nəzarət və tənzimləmə beynəlxalq valyuta-kredit 

təşkilatlarına – Beynəlxalq Valyuta Fonduan və Dünya Bankına tapşırılmışdı; 

6) tədiyə balanslarının pozulması zamanı onların qızılla tənzimlənməsinə icazə 

verilirdi. 

Bretton-Vuds valyuta sisteminin prinsiplərinin formalaşdığı müharibədən sonrakı 

dövrdə Böyük Britaniya kifayət qədər qızıl ehtiyatlarına malik deyildi və buna görə də funt-

sterlinqin qızıla dəyişdirilməsinin təmin edə bilmirdi. Bu isə praktiki olaraq funt-sterlinqin 

deviz valyutası funksiyasından imtina edilməsinə gətirib çıxarmışdı.  
Beləliklə, Bretton-Vuds valyuta sistemi dolları üstün mövqeyə çıxardı və ABŞ-  

a siyasi və iqtisadi üstünlük verdi. Dollar xarici ticarət hesablaşmalarını inhisarlaşdırdı. 

ABŞ-dan başqa istənilən ölkə tədiyə balansının kəsiri zamanı özünün qızıl-valyuta 

ehtiyatlarından istifadə etməli, daxili istehlakı azaltmalı, ixracı artırmalı idi. Yalnız ABŞ 

xarici kəsiri öz valyutası ilə ödəmək imkanına malik olduğundan bu barədə qayğılanmaya 

bilərdi.  
Beləliklə, Bretton-Vuds valyuta sistemi dünya təsərrüfatının tələblərinə cavab 

verməməyə başladı. 1960-cı illərin sonu 1970-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq iqtisadi 

sistemdə yeni böhran baş verdi. 1971-ci ildə BVF valyuta məzənnələrinin paritetdən 

fərqlənməsinənə yol verilən həddi ±2,25%-ə qədər artırdı, bir ildən sonra isə fiksə edilmiş 

məzənnələr sistemi tamamilə dağıldı. 

1972-ci ildə dünya valyuta sisteminin islahatı ilə məşğul olan xüsusi Komitə yaradıldı 

ki, o da sistemin yeni prinsiplərinin işlənməsi və razılaşdırılması ilə məşğul idi. Dünya 

valyuta sisteminin müasir inkişaf mərhələsi öz başlanğıcını 1976-cı ildə Yamaykanın 

paytaxtı Kinqstounda keçirilən konfrans zamanı 20 ölkənin nümayəndəsinin dünya valyuta 

sistemində islahatlar keçirilməsi barədə razılığa gəlməsində götürür. 1978-ci ildə Yamayka 

sazişləri əksər BVF üzvləri tərəfindən ratifikasiya edildi. Həmin andan etibarən sistemin 

yeni prinsipləri qüvvəyə mindi və yeni dünya valyuta sistemi Yamayka valyuta sistemi 

adını aldı.  
Yamayka sazişləri valyuta münasibətləri mexanizminə aşağıdakı dəyişiklikləri 

etdi: 

1) qızıl-dollar standartının dağılması təsdiq edildi; 
 

 



2) qızılın demonetləşdirilməsi, onun “rəsmi qiyməti”nin aradan qaldırılması və 

valyutaların qızıla istənilən cür bağlanmasının qadağan edilməsi təsdiq edildi; 

3) mərkəzi banklara qızılı adi bir əmtəə kimi “azad” bazar qiymətləri əsasında almağa 

və satmağa icazə verilirdi;  
4) dəyər etalonu kimi (valyutaların mübadilə məzənnələrinin müəyyənləşdirilməsi 

üçün, rəsmi aktivlərin qiymətləndirilməsi üçün və s.) xüsusi iqtibas hüquqları (XİH) 

çıxış etməyə başladı. XİH BVF tərəfindən buraxılan və BVF-nin üzv ölkələrinin 

xüsusi hesablarında yazılma yolu ilə nağdsız beynəlxalq hesablaşmaların həyata 

keçirilməsi üçün istifadə edilən beynəlxalq ödəmə və ehtiyat vasitəsidir. XİH-in 

funksiyalarına daxildir: tədiyə balanslarının tənzimlənməsi, rəsmi valyuta 

ehtiyatlarının artırılması, milli valyutaların dəyərinin ölçülməsi; 

5) dollar rəsmi olaraq digər ehtiyat valyutalarına (alman markası, isveçrə frankı, 

yapon ieni) bərabərləşdirildi;  
6) sərbəst üzən valyuta məzənnələri rejimi, yəni valyuta məzənnələrinin dünya valyuta 

bazarında tələb və təklif əsasında formalaşması qanuniləşdirildi (BVF və DB 

çərçivəsində); 

7) dövlətlər tərəfindən valyuta məzənnəsi rejimini müstəqil surətdə müəyyən 

olunmasına icazə verildi; 

8) dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsi sferası genişləndi; 

9) valyuta məzənnələrinin tərəddüd sərhədlərinin tənzimlənməsi dayandırıldı; 

10) qapalı valyuta bloklarının yaradılması beynəlxalq valyuta sisteminin tamhüquqlu 

iştirakçıları kimi qanuniləşdirildi; bununla belə, bu blokların daxilində iştirakçılar 

arasında xüsusi münasibətlər mövcuddur. 
 

Valyuta v ə valyuta məzənnələri, bazarlar dünya 

valyuta sisteminin əsas elementləri kimi 

 
İst ənilən valyuta sisteminin baza elementi valyuta hesab edilir. Valyuta deyənd ə 

yeni növ pul deyil, onların funksiya göstərməsinin xüsusi üsulu başa düşülür ki, bu zaman 

da milli pullar beynəlxalq ticarət, kredit, ödəmə-hesablaşma əməliyyatlarını əhatə edir. 

Statusuna görə valyutaları aşağıdakı növlər üzrə təsnifləşdirirlər:  
• milli (ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş pul vahidi, buraxıldığı ölkənin 

ərazisində qanuni ödəmə vasitəsi);  
• xarici (digər ölkələrin valyutalarında ifadə olunmuş əskinaslar, monetlər və 

tələblər, digər ölkələrin ərazilərində qanuni ödəmə vasitələri); 

• beynəlxalq şərti (XİH);  
• regional (avro);  
• avrovalyuta (üçüncü ölkələrin hesablaşmalarında iştirak edən və emitent-ölkənin 

maliyyə orqanları tərəfindən nəzarət edilməyən valyutalar).  
Dünya valyuta sistemində bir sıra valyutalar rəsmi olaraq BVF tərəfindən  

verilən ehtiyat valyuta statusuna malikdirlər. Ehtiyat valyuta – beynəlxalq ödəmə və 
 



 
ehtiyat vasitəsi funksiyasını yerinə yetirən dönərli milli valyutadır. O, digər ölkələrin 

valyutalarının valyuta paritetlərinin və valyuta məzənnələrinin müəyyən edilməsi üçün 

baza rolunu oynayı r. Ehtiyat valyutalardan valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi və 

dövlətlərin rəsmi qı zıl-valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün istifadə edirlər. 

Beləliklə, ehtiyat valyutaları n əsas təyinatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə xidmət 

göstərməkdir. Ölkələr ehtiyat valyutada özlərinin likvid aktivlərini saxlayırlar və bu 

aktivlərdən tədiyə balansının mənfi kəsirini örtmək üçün istifadə edirlər.  
Dönərlilik üsuluna görə, y əni bu və ya digər valyutan ın müxtəlif ölkələrin 

valyutaları na nə dərəcədə sərbəst mübadilə edilməsindən asılı olaraq aşağıdakı növ 

valyutaları fərqləndirirlər: 

1) sərbəst dönərli valyutalar (SDV). Bu valyutalar qeyri-məhdud daxili və xarici 

dönərliyə malikdirlər və valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün istifadə edilə 

bilərlər. BVF tövsiyələrinə görə, bu cür valyutalar kimi ABŞ dollarını, avronu, ingilis 

funt-sterlinqini, isveçrə frankını, yapon ienasını göstərmək olar; 

2) nisbətən dönərli valyutalar. Bu valyutalara valyuta məhdudiyyətləri tətbiq edilir və 

onlar bütün xarici valyutalara mübadilə edilmirlər;  
3) qapalı (dönərli olmayan) valyutalar. Bu valyutalar ancaq bir ölkə çərçivəsində  

fəaliyyət göstərir və dünya valyuta bazarında digər valyutalara dəyişdirilmir. 

Valyuta sisteminin digər aparıcı elementi valyuta məzənnəsi rejimi hesab  
edilir.  

Valyuta məzənnəsi müəyyən bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul vahidində 

və ya beynəlxalq hesablaşma valyuta vahidlərində ifadə edilmiş qiymətidir.  
Valyuta məzənn əsinin əsasında (xüsusil ə fiksə edilmiş rejim zamanı ) valyuta 

pariteti durur. Valyuta pariteti qanuvericiliklə müəyyən edilmiş iki valyuta arasında olan 

nisbətdir. Avronun tətbiqinə qədər paritetlər Avropa valyuta sistemi ölkələrində aktiv 

surətdə istifadə edilirdi.  
Qızıl-monet standartı zamanı valyuta məzənnəsinin əsasını qızıl pariteti, yəni iki 

valyutanın qızıl çəkilərinin nisbəti təşkil edirdi. 

Praktikada valyutaların məzənnələri ancaq təsadüfi olaraq və q ısa müddətə onları n 

paritetləri ilə üst-üst ə düşə bilər. Bu, tələb və təklifin tarazlığı zamanı baş verir. Qızıl 

standartı zamanı valyuta mə zənnələri paritetdən yalnız “qızıl nöqtələri” sərhədində, yəni 

±1% h əddində fərqlənə bilərdi. Çünki, qızılın göndərilməsi zamanı çəkilən xərclər heç vaxt 

onun dəyərinin 1%-ni keçmirdi. Qı zılın demonetləşdirilməsi ilə valyutaların yeni dəyər 

etalonu kimi Xİ H çıxı ş etməyə başladı . Hazı rda valyuta məzənn əsi təkcə onun qızıl 

məzmunundan deyil, həm də bir sıra digər amillərdən asılıdır:  
• valyutaların alıcılıq qabiliyyəti;  
• ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri;  
• inflyasiyanın səviyyəsi və inflyasiya gözləntiləri;  
• ölkənin tədiyə balansının vəziyyəti;  
• valyuta siyasəti;  
• faiz dərəclərinin səviyyəsi; 



 
• beynəlxalq ödəmələrin güclənməsi və ya zəifləməsi;  
• valyuta bazarının konyukturası;  
• valyutaya etibarın dərəcəsi;  
• subyektiv amillər və s.  

Hər  bir  valyuta  sisteminin  məxsusi  valyuta  məzənnəsi  rejimi,  valyuta 

məzənnəsinin müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi mexanizmi vardır. 

Hesablama üsuluna görə, valyuta məzənnələri faktiki və paritet (müqayisə olunan 

ölkələrin valyutalarının alıcılıq qabiliyyəti paritetlərind ən çıxış edil ərək müəyyən edilən) 

olurlar. Paritet məzənnələr praktikada tez-tez real hesablama ilə üst-üstə düşmürlər, ondan 

bu və ya digər tərəfə fərqləirlər.  
İnflyasiyanı nəzərə almaqla nominal (NM) və real (RM) məzənnələri fərqləndirmək 

lazımdır. 

Bununla yanaşı, nominal effektiv valyuta məzənnəsi və real effektiv valyuta 

məzənnəsi fərqləndirilir.  
Nominal effektiv valyuta məzə nnəsi milli valyuta ilə digər ölkələrin valyutaları arasında 

həmin ölkəl ərin bu ölkənin valyuta əməliyyatlarında xüsusi çəkisindən çıxış edilərək 

hesablanmış nisbəti əks etdirən valyuta məzənnəsi indeksidir. 

Real effektiv valyuta məzənnəsi qiymət dəyiş mələrini nəzərə almaqla hesablanan 

nominal effektiv valyuta valyuta məzənnəsidir. 

Milli valyutanın dönərlilik dərəcəsi və valyuta məzənnəsinin səviyyəsi, həmçinin 

digər valyuta parametrləri valyuta bazarında müəyyən edilir. 

Valyuta bazarı xarici valyutanın və müxtəlif valyuta d əyərlilərinin alqı-satqısı üzrə 

əməliyyatlar nəticəsində yaranmış sabit iqtisadi və təşkilati münasibətlər sistemidir.  
Valyuta bazarında müxtəlif iqtisadi subyektlər arasında qarşılıqlı münasibətlər 

sistemi bərq ərar olur. Valyuta bazarın ın əsas subyektləri kimi transmilli banklar, 

kommersiya bankları, ticarət-sənaye və maliyy ə ş irkətləri, mərkəzi banklar, birjalar, 

beynəlxalq və regional təşkilatlar, fiziki şəxslər və digərləri çıxış edirlər.  
Valyuta bazarının əsas vəzifəsi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə xidmət 

göstərməkdir.  
Milli valyuta bazarları dedikdə ölkə ə razisində yerl əşən bankların ölkənin milli 

valyutasına münasibətdə, həmçinin onun rezidentlərinə və qeyri-rezidentlərinə valyuta 

xidmətləri göstərmələri üzrə həyata keçirdikləri əməliyyatların məcmusu başa düşülür. 

Bundan başqa, şirkətl ərin öz aralar ında həyata keçirdikləri valyuta əməliyyatları da daxili 

milli bazar əməliyyatlarına aiddir.  
Daxili valyuta qanunvericiliyinin liberallaşma dərəcəsindən asılı olaraq milli valyuta 

bazarı aşağədakə formalardan birində ola bilər:  
• rəsmi;  
• yarırəsmi;  
• “qara”.  



Beləliklə, hər bir milli valyuta bazarı öz xüsusiyyətlərinə malikdir ki, bu da onu 

unikal, digərlərinə oxşamayan edir. 
 
 

Dünya iqtisadiyyatının beynəlmiləlləşməsi, beynəlxalq borc kapitalı bazarının 

inkişafı, kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşməsi nəticəsind ə beynəlxalq (regional və 

dünya) valyuta bazarları formalaşmışdır. Bu bazarlar onları milli valyuta bazarlarından 

fərqləndirən bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bu cür bazarlarda valyuta 

məhdudiyyətləri mövcud deyildir, əhəmiyyətli h əcmlərdə çoxsaylı sazişlər həyata keçirilir 

v ə bu əməliyyatlarda dünya təsərrüfatın ın bütün ölk ələrinin subyektləri iştirak edirl ər. 

Dünya valyuta bazarlarında beynəlxalq dövriyyənin ümumi həcminin 90%-i 5 əsas 

valyutanın – ABŞ dollarını n, avronun, ingilis funt-sterlinqinin, yapon ienasının, isveçrə 

frankının payına düş ür. Beynəlxalq hesablaşmalar nağdsız qaydada həyata keçirilir. Dünya 

valyuta bazarları iri beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində təmərküzləşmişlər.  
Dünya maliyyə mərkəzləri beynəlxalq valyuta, kredit, maliyyə əməliyyatlarının, 

qiymətli kağızlar və girovlarla bağ lı sazişlərin həyata keçirildiyi və bankların, ixtisaslaşmış 

kredit-maliyyə institutlarının təmərküzləşdiyi yerlərdir. 

Bununla yanaşı, dünya t əsə rrüfatını n ayrı-ayrı ölkələrind ə mütəşəkkillik 

dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif tip valyuta bazarları bərqərar olur. Bu əlamətə görə 

aşağıdakı valyuta bazarları fərqləndirilir:  
• mütəşəkkil və ya birja valyuta bazarları;  
• qeyri-mütəşəkkil və ya banklararası valyuta bazarları.  

Beləliklə, müasir valyuta sistemləri və valyuta bazarları  mahiyyətinə görə  
dünya səviyyəsind ə fəaliyyət göstərirlər, bu da onları dünya təsərrüfatının və beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin vacib tərkib hissəsinə çevirir. 
 

Valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi siyasəti və  
onun xarici ticarətə təsiri 

 

Valyuta məzənnəsinin s əviyyəsinin bazar və dövlət t ənzimlənməsi mövcuddur. 

Rəqabət və dəyər qanununun fəaliyyətinə, həmçinin tələb və təklif ə əsaslanan bazar 

tənzimlənməsi öz-özünə baş verir. Dövlət tənzimlənməsi valyuta münasib ətlərinin bazar 

tənzimlənməsinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasına və sabit iqtisadi artımın, tədiyə 

balansının tarazlığının, işsizliyin və inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınmas ının təmin 

edilməsinə yönəlmişdir. O, valyuta siyasətinin köməyi ilə həyata keçirilir. Valyuta siyasəti 

ölkənin cari və strateji məqsədlərindən asılı olaraq həyata keçirilən beynəlxalq valyuta 

münasibətləri sferasında t ədbirlər kompleksidir. Hüquqi cəhətdən valyuta siyasəti valyuta 

qanunvericiliyi ilə və ölkələr arasənda valyuta sazişləri ilə rəsmiləşdirilir.  
Valyuta məzənnəsinin səviyyəsinə təsir göstərmək üçün istifadə edilən dövlət 

tədbirlərinə aşağıdakılar aiddir:  
1) valyuta müdaxilələri; 

2) diskont siyasət; 



3) proteksionist tədbirlər. 
 

Valyuta siyas ətinin vacib aləti kimi valyuta müdaxilələri çıxış edir. Valyuta 

müdaxiləsi mərkəzi bankı n valyuta bazarında aparıcı xarici valyutalara qarşı milli pul 

vahidinin alqı-satqısı üzrə həyata keçirdiyi əməliyyatlardır.  
Diskont siyasət mərkəzi bank tərəfindən faiz d ərəcəsinin dəyişdirilməsidir. Bu 

zaman daxili bazarda kreditin dəyərinə təsir etmək yolu ilə (bununla da kapitalın beynəlxalq 

hərəkətinə) valyuta mə zənnəsinin səviyyəsi tənzimlənir. Son illərdə valyuta məzənnəsinin 

tənzimlənməsi üçün onun əhəmiyyəti getdikcə azalır.  
Proteksionist tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının müdafiəsinə, bu halda isə milli 

valyutanın müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərdir. Ona ilk növbədə valyuta məhdudiyyətləri 

aiddir. Valyuta məhdudiyyətləri rezidentlərin və qeyri-rezidentl ərin valyuta və ya digər 

valyuta dəyərliləri ilə əməliyyatlarının qanunvericilik və inzibatçılıq yolu ilə qadağan 

edilməsi və ya reqlamentləşdirilməsidir. Valyuta məhdudiyyətləri növlərinə aşağıdakılar 

aiddir:  
• valyuta blokadası;  
• xarici valyutanın sərbəst alqı-satqısına qadağa;  
• beynəlxalq ödəmələrin, kapital hərəkətinin, gəlirin repatriasiyasının, qızıl və 

qiymətli kağızların hərəkətinin tənzimlənməsi;  
• xarici valyutanın və digər valyuta dəyərlilərinin dövlətin əlində təmərküzləşməsi. 

Dövlət ölkənin xarici ticarət şəraitinin dəyiş dirilməsi üçün tez-tez valyuta məzənn 

əsinin səviyyəsindən istifadə edir. Bu zaman valyuta tənzimlənməsinin ikili valyuta bazarı, 

devalvasiya və revalvasiya kimi metodlarından istifadə edilir. 

Valyuta məzənnəsi ixracın və idxalən qiymət nisbətinə və daxili iqtisadi vəziyyətə 

təsir göstərməklə, ixrac və idxal fəaliyyəti ilə məşğul olan firmaların davranışında 

dəyişiklikl ər yaratmaqla müxtəlif ölkələrin xarici ticarətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir.  
Ümumilikdə milli valyutanın dəyərdən düşməsi ixracatçılara xarici valyutada əmtəəl 

ərinin qiymətlərinin aşağı salmağa imkan verir, çünki, ixracdan əldə edilən gəlirin milli 

valyutaya mübadiləsi zamanı milli pul vahidində eyni məbləğ əldə edilir. Bu onların 

əmtəələrinin rəqabət qabiliyyətliliyini artırı r və ixracın artırılması üçün şərait yaradır. Idxal 

isə bu zaman çətinləşir, çünki öz valyutalarında eyni məbləği əldə edən xarici ixracatçı lar 

qiyməti yüksəltməyə məcburdurlar. Eyni zamanda idxal qiymətlərinin yüks əlməsi (əgər 

idxala olan tələb qiymət ə görə qeyri -elastik deyilsə), bunun ardı nca isə ümumilkdə 

qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi baş verir. Milli valyutanın güclənməsi zamanı isə əks 

hadisələr baş verir. 

Bir çox ölkələr həm iqtisadi inkişaf sahəsində, həm də valyuta risqindən müdafiə 

sahəsində vəzifələrin həlli üçün valyuta məzənnələri ilə manipulyasiya edirlər. 

Manipulyasiya milli valyutaların məz ənnəsinin süni aşağı salınmasından tutmuş 

yüksəldilməsinə qədər, tariflərdən və lisenziyalardan istifadədən tutmuş müdaxilə 

mexanizmlərinə qədər bir çox tədbirləri özündə birləşdirir.  



Milli valyutanın yüksəldilmiş məzənnəsi paritet məzənnənin səviyy əsindən 

yüksəkdə müəyyən edilmiş rəsmi məzənnədir. Öz növbəsində aş ağə salınməş valyuta 

məzənnəsi paritet məzənnədən aşağı səviyyədə müəyyən edilmiş rəsmi məzənnədir. 
 
 

Əgər xarici dövlətdə qiymətl ər daxili bazara nisbətən daha sürətlə yüksəlirsə, lakin 

xarici valyutanın məzənnəsi inflyasiya səviyyələrində olan fərqlə şərtlənən həcmdən daha 

az h əcml ə azal ırsa bu o deməkdir ki, xarici valyutanın qiyməti yüksəldilmişdir. Belə olan 

halda milli əmtəələrin ixracı daha sərfəli olur.  
Bəzən həyata keçirilən əməliyyatların kommersiya və ya maliyyə əməliyyatları 

olmasından asılı olaraq valyuta bazarının müxtəlif iştirakçıları üçün müxtəlif valyuta 

məzənn ələri rejimi mü əyyən edilir. Kommersiya əməliyyatları üzrə adətən rəsmi valyuta 

məzənnəsindən istifadə edilir. Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatlarda isə bazar 

məzənnəsindən istifadə edilir. Kommersiya əməliyyatları üzrə məzənnə adətən aşağı 

salınmış olur. 

Milli valyutasının məzənnəsini süni surətdə aşağı salmış ölkələrdə ilk öncə 

iqtisadiyyatın canlanması müşahid ə edilir ki, bu da ixracı n rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəlməsindən irəli gəlir. Lakin daha sonra resursların sahədaxili və sahələrarası yenidən 

bölgüsündə məhdudiyyətlər artır, milli gəlirin böyük hissəsi istehlakın azalması hesabına 

istehsal sferas ına yönəlir ki, bu da ölkədə istehlak qiymətlərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə, 

həyat səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 

Valyuta məzənnəsinin süni bahalaşması da milli t əsərrüfata mənfi təsir göstərə bilər. 

Belə ki, bu zaman iqtisadiyyat birtərəfli inkişaf etməyə başlayacaq və ölkə iqtisadiyyatı bir 

və ya bir neçə iqtisadi sahədən asılı vəziyyətə düşəcəkdir. 
 

Beynəlxalq hesablaşmalar: mahiyyəti və formaları 

 

Milli valyuta xarici valyutaya ilk növbədə xarici hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında 

yaranmış öhdəliklərin yaranması zamanı xaricə ödəmələrin həyata keçirilməsi üçün 

mübadilə edilir. Digər tərəfdən, ölkəyə xarici valyuta axınının əsas kanalını xarocdən olan 

ödəmələr təşkil edir.  
Valyutada pul tələbləri və öhdəlikləri dövlətlər, müxtəlif ölkələrin ərazisində 

yerləşən fiziki və hüquqi şəxslər arasında iqtisadi, siyasi, mədəni münasibətlərin əsasında 

yaranı r. Beynəlxalq hesablaşmalar yuxarı da göstəril ən pul tələbləri və öhdəlikləri üzrə 

ödəmələrin təşkili və tənzimlənməsini əks etdirir.  
Beynəlxalq hesablaşmalar əsasən nağdsı z qaydada v ə banklar vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu zaman müxtəlif ölkələrin kredit təşkilatları, bankları arasında müxbir 

münasibətləri qurulur. Bu məqsədlə banklar hesabların (nostro – bankı n digər banklarda 

hesabları, loro – digər bankların bankda hesabları) açılması barədə qarşılıqlı müxbir sazişləri 

imzalayırlar. Bu sazişlərdə hesablaşma qaydaları, komission mükafatlandırmanın həcmləri, 

həmçinin vəsaitlər xərcl əndikcə müxbir hesabların yenidən vəsaitlə təmin edilməsi 



metodları öz əksini tapır. Banklar beynəlxalq hesablaşmaları özlərinin xarici filialları və 

bölmələri vasitəsilə də həyata keçirə bilərlər. 

Xarici ticarət müqavilələrinin, milli və xarici valyutaların dönərlilik dərəcəsi və 

mövqel ərindən asılı olaraq beynəlxalq hesablaşmaların müxtəlif formalarından istifadə 

olunur. 
 
 

Dünya praktikasında inkasso, akkreditiv, bank köçürməsi, avans hesablaşamalrı, açıq 

hesab üzrə hesablaşamalr, h əmçinin veksellər və çeklər formasında hesablaşmalar kimi 

forma və metodlardan istifadə edilir. Son illərdə yeni vasitə – kredit kartları meydana 

gəlmişdir.  
Beynəlxalq hesablaş maların üsullarının və vasitələrinin fərqləndirmək 

məqsədəuyğun olardı, çünki beynəlxalq hesablaşma formaları anlayışı adətən özündə bu iki 

anlayışı birləşdirir. 

Ödəmə üsullarına aiddir: avans ödəməsi, akkreditiv, inkasso, açıq hesablar üzrə 

ödəmələr, əmtəənin yüklənməsindən dərhal sonra həyata keçirilən ödəmə. 

Hesablaşma vasitələrinə aiddir: çek, veksel, bank trattası, köçürmə (poçt, 

teleqraf/teleks ödəmə tapşırığı, SWIFT sistemi üzrə ödəmə tapşırıqları, beynəlxalq ödəmə 

tapşırığı). 
 

Beynəlxalq likvidlik: mahiyyəti və funksiyaları 

 

Beynəlxalq likvidlik ölkə və ya ölk ələr qrupunun özlərinin qısamüddətli xarici 

öhdəliklərini yolverilən ödəmə vasitələri ilə təmin etmək imkanlarıd ır. Beynəlxalq likvidlik 

dünya valyuta sisteminin beynəlxalq ehtiyatlarla təmin edilməsi ilə əlaqədardır. Beynəlxalq 

ehtiyatlar dünya valyuta sisteminin normal funksiya göstərməsi üçün zəruridir. Beynəlxalq 

likvidlik ayrı-ayrı ölkələrin və ya regionların xarici ödəmə qabiliyyətinin vəziyyətini 

xarakterizə edir. Xarici likvidliyin əsasını ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatları formalaşdırır. 

Beynəlxalq likvidliyin strukturuna aşağıdakı komponentlər aiddir: 

1) ölkənin rəsmi valyuta ehtiyatları; 

2) rəsmi qızıl ehtiyatları; 

3) BVF-də ehtiyat mövqe; 

4) XİH-də olan hesablar. 

Beynəlxalq likvidlik aşağıdakı üç funksiyanı yerinə yetirir: 

1) likvid ehtiyatların formalaşdırılması vasitəsi; 

2) beynəlxalq ödəmə vasitəsi (əsasən ödəmə balansının kəsirinin örtülməsi üçün); 

3) valyuta müdaxiləsi vasitəsi.  
Beynəlxalq valyuta likvidliyinin əsas hissəsini rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatları, yəni 

ölkənin mərkəzi bankı və maliyyə orqanlarının qızıl və xarici valyuta ehtiyatları tışkil edir. 

Qızıl-valyuta ehtiyatlarına standart külçə şəkilndə olan qızıl ehtiyatı, həmçinin 

sərbəst dönərli valyutada yüksək likvidli xarici aktivlər (valyuta ehtiyatlar ı) aiddir. Bundan 

əlavə, qızıl-valyuta ehtiyatlar ına qiymətli metallar (platin və gümüş) aid edilə bilər. Bu, 



onlardan beynəlxalq svop əməliyyatları zamanı istifadə edildiyi halda və onların girov 

qoyulması ilə valyuta alındığı halda mümkündür.  
Yüks ək likvidli vəsaitlər minimal risqə malik yüksək etibarlı təşkilatlarda, yəni 

beynəlxalq təsnifata uyğun olaraq yüksək etibarlılıq kateqoriyasına iad edilən qurumlarda 

yerləşdirilməlidir. 
 

 

 
 

Qızıl beynəlxalq valyuta likvidliyində xüsusi yer tutur. Ondan beynəlxalq 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün fövqəladə vasit ə kimi istifadə edirlər. Bu zaman qızıl 

ya bazarda satılır və lazımi xarici valyuta əldə edilir, ya da xarici borc alınması zamanı 

kreditora girov kimi verilir.  
Son zamanlar beynəlxalq likvid aktivlərin ümumi strukturunda valyuta 

komponentinin artması sabit bir meyl kimi nəzərə çarpır. Qızıl isə hələ də 1 troya unsiyasına 

gör ə 35 XİH fiksə edilmiş qiymətlə hesablanır ki, bu da bazar qiymətlərindən əhəmiyy ətli 

dərəcədə azdır. Qızıl ehtiyatların ın əsas hissəsi (təxminən 80%-ə yaxını) sənayecə inkişaf 

etmiş ölkələrin payına düşür.  
Ehtiyatların denominasiyası nın müəyyən edilməsi zamanı mərkəzi banklar 

aşağıdakı qaydanı əsas götürürlər: valyuta ehtiyatlar ını milli valyutaya münasibətdə 

ehtiyat rolunu oynayan xarici valyutada yerləşdirmək lazımdır. 

Borclu ölkənin likvidlik mövqeyi aşağıdakı göstərici ilə xarakterizə olunur: 

 

LM = VHBH 

 

Burada LM – likvidlik mövqeyi, VH – qızıl-valyuta ehtiyatlarının həcmi, BH – borcun 

həcmidir. 

Ölkənin şəxsi ehtiyatları şərtsiz likvidliyi formalaşdırı r. Bundan mərkəzi banklar heç 

bir məhdudiyyət olmadan istifadə edirlər. Borc resursları isə şərti likvidliyi təşkil edir. Bura 

xarici mərkəzi və özəl bankların, həmçinin BVF-nin kreditləri aiddir. Borc resurslarından 

istifadə kreditorun müəyyən tələblərinin yerinə yetirilməsinə bağlıdır. 
 

Beynəlxalq hesab balanslarının mahiyyəti və növləri 

 

Balans hər hansı bir fəaliyyətin tərəfləri arası nda tarazlığın formalaşdırılması və ya 

münasibətlərin kəmiyyət ifadəsidir. Bu tərəflər bir-birlərini tarazlaşdırmalıdırlar.  
Ölkələrin dünya təsərrüfatının digər ölkələri ilə bütün mövcud qarş ılıqlı 

münasibətləri beynəlxalq hesabların müxtəlif balanslarında əks olunur. Bu cür balanslar 

dövlətin iqtisadi inkişafı və onun maliyyə vəziyyəti barədə statistik hesabatın bərqərar 

olmuş formalarıdır.  
Beyn əlxalq hesablar balansı bir ölkənin digər ölk ələr münasibətdə pul tələbləri və 

öhdəliklərini, gəlirlərini və ödəmələrini əks etdirən hesabatdır. 



Bu cür balansların tərtibi zamanı irəli sürülən ümumi tələblər aşağıdakılardır:  
• areqat xarakter kəsb etməsi, yəni iqtisadi göstəricilər əsasında tərtib edilməsi;  
• beynəlxalq tələblərin və öhdəliklərin xalis saldosunun nəzərə alınması;  
• müəyyən zaman kəsiyinin göstəricilərinin nəzərə alınması.  

Beynəlxalq praktikada beynəlxalq hesab balanslarının üç növü fərqləndirilir: 

1) hesab balansı; 

2) beynəlxalq borc balansı; 

3) tədiyə balansı. 

  
Hesab balansında ölkənin digər ölkələrə qarşı  tələb və öhdəliklərinin nisbəti  

haqqında hesabat öz əksini tapı r. Bu zaman ödəmələrin daxil olma müddətlərindən asılı 

olmayaraq bütün örtülən və örtülməyən ödəmələr bu balansa daxil edilir.  
Müəyy ən dövr üçün və müəyyən tarix üçün hesab balansları fərqləndirilir. Birinci 

halda balansda dövr ərzində yaranan təl əb və öhdəliklərin nisbəti əks olunur. Ikinci halda 

müəyyən tarixə, məsələn 2004-cü ilin əvvəlinə ölkənin netto-borclu və ya netto-kreditor 

olması müə yyən edilir və balansda onun tələb və öhdəliklərinin hansı əsas maddələrdən 

ibarət olduğu öz əksini tapır.  
Hesab balansları əmtəə və xidmətl ərin ixrac və idxalın ı, alınan və təqdim edilən borc 

və investisiyaları nəzərə alır. Bu balansın saldosu ölkənin beynəlxalq hesab mövqeyini əks 

etdirir:  
• əgər saldo müsbətdirsə, onda ölkə netto-kreditor hesab edilir və gələcəkdə o, 

valyuta gəlirləri əldə etməlidir;  
• əgər saldo passivdirsə, onda ölkə netto-borclu hesab edilir və gələcəkdə o, valyuta 

ödəmələri həyata keçirməlidir.  
Beynəlxalq borc balansı  beynəlxalq praktikada geniş istifadə edilir və hesab  

balansından bir s ıra maddələrinə görə fərqlənir. Belə ki, ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatları, 

xaricdə yerləşən xalis aktivləri bu balansa daxil edilir.  
Tədiyə balansında ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin masştabın ın, strukturunun və 

xarakterinin kəmiyy ət və keyfiyyət tərəfl əri öz əksini tapır. Tədiyə və hesab balansları bir 

sıra əhəmiyyətli fərqlərə malikdirlər: 

1) tədiyə balansında yalnız artıq həyata keçirilmiş gəlir və ödəmə əməliyyatları öz əksini 

tapdığı halda, hesab balansında gələcəkdə həyata keçirilməli olan əməliyyatlar da öz 

əksini tapır; 

2) tədiyə balansına ancaq real həyata keçirilmiş (alınmış və ya verilmiş) kreditlər və 

investisiyalar, hesab balansına isə hələ faktiki olaraq həyata keçirilməyənlər daxil 

edilir; 

3) tədiyə balansına ancaq ödənilmiş əmtəə və xidmət ixrac və idxalı aid edilir, hesab 

balansına isə xarici ticarət sazişlərinin ödənilməyən hissəsi də aid edilir. Beləliklə, 

tədiyə və hesab balanslarının saldosu üst-üstə düşmür. 
 

 



Ölkənin tədiyə balansı: tərtib edilmə prinsipləri və strukturu 

 

Tədiyə balansı ölkənin xarici dünya ilə qarşı lıqlı əlaqələrini xarakterizə edən 

ümumiləşdirici göstəriciləri əks etdirir. Tarixən tədiyə balansı ticarət balansı formasında 

hələ orta əsrlərdə meydana gəlmişdir. “Tədiyə balansı” isə bir termin kimi dövriyyəyə 

ingilis iqtisadçısı Con Stüart-Mill tərəfindən daxil edilmişdir. Həmin vaxtlarda balans ilk 

növbədə fiskal rolu yerinə yetirirdi. Özünün müasir formasında isə tədiyə balansı əsas 

makroiqtisadi siyasət elementlərinin hazırlanması zamanı vacib orientir rolunda çıxış edir.  
BVF-nin verdiyi izaha görə, tədiyə balansı müəyyən dövr üçün statistik hesabatdır 

və aşağıdakıları əks etdirir: 
 
 

a) hər hansı bir ölkənin yerdı qalan dünya ilə həyata keçirdiyi əmtəə, xidmət və gəlir 

əməliyyatları; 

b) ölkəyə məxsus olan monetar qızıl, xüsusi iqtibas hüquqları (XİH), həmçinin yerdə 

qalan dünya ölkələrinə münasibətdə maliyyə tələbləri və öhdəlikləri üzrə mülkiyyıt 

hüququnun dəyişilməsi və digər dəyişikliklər; 

c) qarşılıqlı surətdə örtülməyən əməliyyat və dəyişikliklərin mühasibat nöqteyi-

nəzərindən balanslaşdırılması üçün zəruri olan birtərəfli köçürmələr və 

kompensasiyaedici qeydlər.  
Tədiyə balansının tərtib edilməsinin əsasında iki prinsip durur: 

1) müəyyən dövr üçün (ay, rüb, il) ölkənin bütün xarici iqtisadi əməliyyatlarının əhatə 

edilməsi;  
2) əməliyyatların ikitərəfli mühasibat yazışı (son nəticədə kredit debetlə üst-üstə 

düşməlidir); nəticədə bir sıra maddələr üzrə disbalans digər maddələrlə  

1. Cari əməliyyatlar (A bloku). Bu əməliyyatlar üzrə əmtəə, xidmət, kapital və pul 

köçürmələri hərəkətindən gəlirin olub-olmamasını göstərən balans hesablanır.  
2. Kapital hərəkəti (B+C blokları). Bu zaman da balans hesablanır. 

3. Balanslaşdırıcı əməliyyatlar (E+F+G blokları). Tədiyə balansının tarazlaşdırılması 

istiqamətində dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyatlar əks olunur. 

Nəticədə tədiyə balansının saldosu formalaşır ki, o da əsasən ölkənin qızıl- 

valyuta ehtiyatlarının və digər rəsmi ehtiyatlarının (H bloku) dəyişməsi hesabına 

maliyyələşdirilir, yəni ya ödənilir (əgər saldo mənfidirsə), ya da bölünür (əgər müsbətdirsə). 

Ölkənin tədiyə balansının təhlili zamanı ilk növbədə cari hesablar üzr ə balans, yəni 

A bloku nəzərdən keçirilir. Bu blok əmtəə və xidmətlərlə xarici ticarəti, həmçinin daha əvv 

əl gətirilmiş və ya çixarılmı ş kapital üzrə əldə edilmiş gəlirlərin köçürülməsi, fərdi şəxslərin 

pul köçürmələri və əvəzsiz yardım kimi irihəcmli əməliyyatları və s.-ni əhatə edir.  
Cari tədiy ə balansını n əsasını “Əmtəələ r: İxrac FOB” və “Əmtəələr: idxal FOB” 

madd ələri təşkil edir. Onlar arasında fərq ticar ət balansını təşkil edir. Unutmaq lazım deyil 

ki, tədiy ə balansında ixrac və idxal FOB şərti ilə (yəni əmtəənin qiymətinə sığorta və daşıma 

xərcləri daxil edilməd ən) qiymətləndirilir. Xarici ticarətin statistikasında isə idxal ənənəvi 

olaraq CIF şərti ilə (yəni sığorta və nəqliyyat xərcləri nəzərə alınmaqla) qiymətləndirilir. 



“Digər əmtəə, xidmət və gəlirlər” maddəsinə aiddir: 

a) xidmət idxal-ixracından fərqləndirilməsi çətin olan əmtəə idxal-ixracı; 

b) ən müxtəlif xidmətlər: yük, sərnişin və digər daşımalar; beynəlxalq turizm; 

telekommunikasiya xidmətləri; maliyyə, təhsil, işgüzar, texniki və s. xidmətlər; 

c) mülkiyyət hüququndan istifadəyə görə gəlirlər və xərclər; 

d) xaricə özəl və dövlət investisiya qoyuluşlarından əldə edilən gəlirlər və ölkəyə 

xarici investisiya qoyuluşundan əldə edilən analoji gəlirlər; 

e) dövlətin xaricdə siyasi və inzibati funksiyaları ilə əlaqədar olan əməliyyatlar (hərbi 

bazalar, beynəlxalq təşkilatlarda iştirak və s.). 

“Fərdi birtər əfli köçürməl ər” v ə “Dövlət birtərəfli köçürmələri” maddələri 

transfertlər adlanan əməliyyatları əhatə edir:  
a) köçkünlərin, xarici işçilərin və digərlərinin pul köçürmələri; 

b) əvəzsiz dövlət yardımları (hədiyələr). 

Kapital hərəkəti balansı B və C bloklarını əhatə edir. 

1. “Birbaşa investisiyalar və digər uzunmüddətli kapital” (B bloku) aşağıdakıları əhatə 

edir: 

a) birbaşa və portfel investisiyaları; 

b) digər uzunmüddətli kapital:  
• uzunmüddətli dövlət və özəl bank borcları;  
• əvvəl alınmış (təqdim edilmiş) borcların əsas hissəsinin ödənilməsi (geri 

alınması); 

• beynəlxalq bank və maliyyə təşkilatlarının istiqrazlarına abunə.  
2. “Qısamüddətli kapital” (C bloku) bir il müddətinə qədər həyata keçirilmiş 

investisiyalar üzrə hərəkəti əks etdirir və əsasən qısamüddətli qiymətli kağızların və 

öhdəliklərin, bank depozitlərinin və banklararası borclanmanınŞ qısamüddətli 

borcların hərəkətini xarakterizə edir.  
3. Kapital hərəkəti balansından sonra D bloku, “Səhvlər və ötürmələr” gəlir ki, oda 

səhvlərdən daha çox ötürmələri, yəni nəzərə alınmamış göstəriciləri əhatə edir; bu 

özünü xüsusilə qısamüddətli kapitalın hərəkəti üzrə aparılan hesablamalar zamanı 

göstərir; bu maddədə həmçinin qaçaqmalçılıq fəaliyyəti və kapitalın qeyri-leqal axını 

nəzərə alınır. 

Son balansın təhlili zamanı  H blokundan başqa bütün digər bloklar nəzərə 

alınır. 

“Kompensasiyaedici maddələr” (E bloku) aşağıdakıların həcmində baş verən dəyiş 

iklikləri əks etdirir: 

a) qızılın monetləşdirilməsi/demonetləşdirilməsi və qızılın dünya qiymətlərində baş 

verən dəyişikliklər hesabına ölkənin qızıl ehtiyatının həcmində baş verən tərəddülər; 

b) mübadilə məzənnələrinin dəyişməsi nəticəsində ölkənin hesabında olan XİH-də və 

ölkənin BVF-də olan ehtiyat mövqeyində baş verən dəyişikliklər; 



c) mübadilə məzənnələrinin dəyişməsi nəticəsində ölkənin valyuta ehtiyatlarında, nun 

xarici tələblərində və BVF-dən aldığı kreditlərdə baş verən dəyişikliklər. “Fövqəladə 

maliyyələşdirmə” (F bloku) əsasən tədiyə balansının kəsirinin 

yüngülləşdirilməsi üzrə ə məliyyatları (BVF -nin əv əzsiz yardımları (hədiyy ələri), Dünya 

Bankından struktur dəyişiklikləri üçün alınmış kreditlər və s.) əhatə edir.  
“Xarici dövlət orqanlarının qızıl-valyuta ehtiyatlar ının tərkibində öhdəliklər” (G 

bloku) xarici banklarda dövlət depozitlərini və dövlət orqanları tərəfindən xarici ölkələrin 

qiymətli kağızlarının alınmasını (satışını) əhatə edir. 

Beləliklə, hər hansı bir ölkənin xarici dünya ilə münasibətləri ölkənin tədiyə balansı 

çərçivəsində qeyd ə alınır. Öz növb əsində, tədiyə balansında əks olunan göstəricilərin təhlili 

xarici amillərin ölkənin daxili inkişafına müsbət və ya mənfi təsiri bar ədə fikir yürütməyə 

imkan verir. Bu təhlil nəticəsində dövlətin maliyyə orqanları bu və ya digər sabitləşdirici 

tədbirlər həyata keçirirlər. 
 

Tədiyə balansının dövlət tənzimlənməsi metodları 

 

Yuxarıda deyil ənlərdən göründüyü kimi, tədiyə balansı ölkənin dünya 

təsərrüfatında iştirakı barədə kifayət qədər tam təsəvvür formalaşdırmağa imkan verir. Belə 

ki, tədiyə balansında aşağıdakılar əks olunur: 

• əmtəə, kapital və xidmət ixracı və idxalı imkanlarını müəyyən edən iqtisadiyyatın 

sturktur disproporsiyaları;  
• iqtisadiyyatın bazar və dövlət tənzimlənməsinin vəziyyətində dəyişikliklər;  
• konyuktur faktorlar (beynəlxalq rəqabətin dərəcəsi, inflyasiya, valyuta 

məzənnəsinin dəyişməsi bə s.) 
 
 

Ölkənin tədiyyə balansının vəziyyətinə xeyli sayda amillər təsir edir ki, onlardan da 

əsasları aşağıdakılardır:  
1. Ölkələrin iqtisadi inkişaflarının qeyri-bərabərliyi, beynəlxalq rəqabət. Konkret 

ölkənin tədiyə balansının əsas maddələrinin təkamülü dünya iqtisadiyyatında 

rəqabət mərkəzlərinin qüvvə nisbətlərindəki dəyişiklikləri əks etdirir.  
2. İqtisadiyyatın tsiklik tərəddüdləri. Tədiyə balanslarında ölkənin təsərrüfat 

fəaliyyətinin tərəddüdləri, enişləri və yoxuşları öz əksini tapır, çünki xarici iqtisadi 

əməliyyatların nəticəsi milli iqtisadiyyatın vəziyyətindən birbaşa asılıdır. Məslən, 

istehsalın həcminin artması enerji daşıyıcılarının, xammalın, avadanlığın idxalını 

artırır, iqtisadi tempin zəifləməsi zamanı isə əmtəələrin idxalı azalır. Milli 

iqtisadiyyatın zəif inkişafı zamanı adətən ölkədən kapital ixracı güclənir. 

Iqtisadiyyatın sürətli inkişafı zamanı isə gəlirlər artır, faiz dərəcləri yüksəlir və 

beləliklə, kapital ixracının tempi azalır.  
3. Ölkə xaricində dövlət xərclərinin artımı. Müxtəlif iqtisadi və siyasi məqsədlər üçün 

ölkə xaricində çəkilən hökumət xərcləri milli iqtisadiyyata ağır yükdür. Bu cür 

xərclərin tədiyə balansına dolayı təsiri onların istehsal şərtlərinə, iqtisadi artımın 



tempinə təsiri, həmçinin milli təsərrüfatının ixrac sahələrindən külli-miqdarda 

resursların çıxarılması masştabları ilə müəyyən edilir. 

4. Kapital ixracı və idxalı. Kapital ixracı və idxalı tədiyə balansına ikili təsir göstərir. 

Belə ki, kapital ixracı onun passivini artırır, ixrac sahələrinin modernləşdirilməsi 

üçün istifadə edilə biləcək vəsaitin itirilməsinə səbəb olur. Bundan başqa, daxili 

kapital qoyuluşlarından fərqli olaraq, kapital ixracı milli iqtisadiyyatda mümkün 

multuplikasiya effektini aşağı salır, çünki bu zaman kapital əsasən yerli deyil, xarici 

xammalın, işçi qüvvəsinin, avadanlığının 

alınmasına sərf edilir. Eyni zamanda, kapital ixracı müəyyən müddətdən sonra 

faiz və dividendlər şəklində ölkəyə vəsait axını üçün baza rolunu oynayır. 

Ölkəyə xarici kapital axını da tədiyə balansına ikili təsir göstərir. Xarici kapital  
ölkənin tədiyə balansına yalnız onlar özl ərini öd ədikləri halda müsbət təsir göstərir: əgər 

kapitaldan istifadə gəlir gətirirsə və bu gəlirin bir hissəsi xarici borcun ödənilməsinə 

yönəldilirsə. əks halda birbaşa investisiyaların ölkənin tədiyə balansına təsiri mənfi ola bilər.  
5. İnflyasiya. İnflyasiya ölkənin tədiyə balansına mənfi təsir göstərir. Daxili qiymətlərin 

yüksəlməsi milli əmtəələrin rəqabət qabiliyyətliliyini azaldır, onların ixracını 

çətinləşdirir, əmtəə idxalını stimullaşdırır, ölkədən kapital qaçışına səbəb olur.  
6. Fövqəladə hallar. Quraqlıq, təbii fəlakətlər və s. bu kimi fövqəladə hallar tədiyə 

balansına mənfi təsir göstərir. 

7. Ticarət məhdudiyyətləri. Tədiyə balansları qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin 

inkişafına maneçilik törədən ticarət məhdudiyyətlərinə reaksiya verir. Beynəlxalq 

statistika göstərir ki, dünya ölkələrinin tədiyə balansları daim 

qeyri-tarazlıq halı ndadı r, yəni cari əməliyyatlar üzrə saldo və son saldo adətən sıfıra 

bərabər olmur və buna görə də saldo və ümumilikdə tədiyə balansı kapital hərəkəti 
 
ilə, dövlət tərəfindən həyata keçirilən balanslaşdırıcı əməliyyatlarla və ehtiyatlardakı 

dəyişikliklərlə tarazlaşdırılır. 

Cari əməliyyatlar üzrə sabit müsbət saldo milli valyutan ın mövqelərinin gücləndirir 

v ə eyni zamanda, ölkədən kapital ixracı üçün ciddi maliyyə bazası yaradı r. Sabit mənfi 

saldo isə mill valyutanın mövqeyini zəiflədir və ölkəni daha çox xarici kapital cəlb etməy ə 

sövq edir. Əgər ölkəyə kapital axını uzunmüddətli sahibkar investisiyası (birbaşa və portfel) 

vasitəsilə deyil, uzunmüddətli dövlət və özəl bank borclanması və xüsusislə də fövqəladə 

maliyyələşdirmə və xarici öhdəliklərin artımı hesabına həyata keçirilirsə bu ölkənin xarici 

borcunun v ə onlar üzrə ödəmələrin sürətlə artmasına səbəb olur. Ölkə kredit hesabına 

yaşamağa başlayır.  
Cari əməliyyatlar üzrə saldonun bu və ya digər tər əfə güclü tərəddüdləri ölkə üçün 

əlverişli olmayan nəticələr yaradır. Belə ki, müsbət saldonun kəskin artımı pul kütləsinin 

sürətli artımı üçün şərait yaradır və bununla da inflyasiyanı stimullaşdırır. Mənfi saldonun 

kəskin artımı isə mübadil ə məzənnəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi il ə nəticələnir, bu 

da ölkənin xarici iqtisadi əməliyyatlarında xaos yaradır. Buna görə də, tədiy ə balansının 

tarazlığından söhbət gedənd ə ilk növbədə cari tədiyə balansının kəsiri və onun saldosunun 

güclü tərəddüdü diqqət mərkəzində olur.  



Bütün deyilənləri nəzərə alaraq dövlət ölkənin tədiyə balansını tənzimləməyə 

məhkumdur. Burada dövlət təsirinin bir neçə metodu mövcuddur: 

1. Birbaşa nəzarət. Bura idxalın reqlamentləşdirilməsi (məsələn, kəmiyyət 

məhdudiyyətləri vasitəsilə) və gömrük və digər yığımlar, xarici investisiyalar üzrə 

gəlirlərin xaricə köçürülməsinə və fərdi şəxslərin pul transfertlərinə qoyulan qadağa 

və məhdudiyyətlər, əvəzsiz yardımın kəskin azaldılması, qısamüddətli və 

uzunmüddətli kapitalın ixracının dayandırılması və zəiflədilməsi və s. aiddir. Bu cür 

birbaşa nəzarət tədbirləri adətən ölkənin bir çox firmaları üçün çətinliklər yaradır və 

buna görə də onlar tərəfindən alqışlanmır. Uzunmüddətli planda bu cür tədbirlərin 

effekti ziddiyyətli ola bilər, çünki yerli istehsalçılar üçün “isti rejim” yaradır, xarici 

sərmayəçilərin ölkəyə marağını azaldır, ölkədə həyata keçirilən bu və ya digər 

layihələrə lazımi xarici mütəxəssislərin cəlbi ilə bağlı problemlər yaranır, milli 

xiracatçılar üçün xaricdə əmtəə və xidmət müşaiyətedici şəbəkənin genişləndirilməsi 

maneələr yaradır.  
2. Deflyasiya (yəni, inflyasiya ilə münarizə). Bu tədbir daxili iqtisadi vəzifələrin 

həllinə yönəlib, lakin kənar effekt kimi tədiyə balansının vəziyyəti də yaxşılaşır. 

Hesab edilir ki, deflyasiya siyasəti üçün ənənvi olan nəticələr – istehsalın, 

investisiyaların və gəlirlərin həcminin aşağı düşməsi – idxalın azalmasına və ixracın 

genişləndirilməsi üçün ehtiyat güclərin artımına gətirib çıxarır. Deflyasiya üçün 

xarakterik olan faiz dərəcəsinin artırılması ölkəyə qısamüddətli kapital axınına səbəb 

olur. Lakin, deflyasiyanın digər aspekti də vardır: o, ixracı azaldır və idxalı artırır, 

çünki deflyasiya zamanı milli valyutanın nübadilə məzənnəsi yüksəlir ki, bu da 

idxalatçıların imkanlarını genişləndirir. Ixracatçılar üçün isə milli valyutanın yüksək 

məzənnəsi ixracdan əldə edilən valyuta gəlirinin milli valyutaya dəyişdirilməsi 

zamanı daha az mənfəət əldə etmək deməkdir ki, bu da heç də ixracın 

stimulaşdırılmasına kömək etmir. 

3. Mübadilə məzənnəsinin dəyişdirilməsi. Bu tədbir dövlətlərə tədiyə balansının 

tarazlığını tənzimləməyə imkan verir. Lakin bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 

revalvasiya/devalvasiyadan əldə edilən effekt ixracın və idxalın elastikliyi, həmçinin 

xarici ticarət axınlarının ətalətliliyi nəticəsində zəifləyir. Buna görə də, mübadilə 

məzənnəsində qısa, orta və uzunmüddətli dəyişiklikləri fərqləndirirlər. Belə ki, xarici 

ticarət axınlarının ətalətliliyi milli valyutanın məzənnəsinin güclü düşüşündən sonra 

ilk aylarda ticarət balansının dəyişməməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman ticarət balansı 

hətta pisləşə də bilər. Bu, ixracatçılara ixracı genişləndirmək üçün, idxalatçılara isə 

yeni müqavilələrin sayının azaldılması üçün zaman lazım olması ilə əlaqədardır. Bir 

müddət keçdikdən sonra ticarət balansı ilə bağlı vəziyyət adətən dəyişir: ixrac artır, 

idxal azalır.  
Müasir şəraitdə idxalın elastikliyi azalmağa doğru meyllidir. Belə ki, ölkələrin  

beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak ının genişlənməsi nəticəsində ölkəyə gətirilməsi 

obyektiv olaraq zəruri olan əmt əə və xidmətlərin milli idxalda xüsusi çəkisi artır. Bna gör ə 

də, orta və uzunmüddətli planda devalvasiya idxalı çox az azaldır, revalvasiya isə onu 



əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Ixrac adətən daha elastikdir və buna görə də, orta və 

uzunmüddətli planda milli valyutanın məzənnəsinin dəyişməsinə daha həssasdır.  
Mübadilə məzənnəsində dəyişikliyin kapital hərəkətin ə təsiri müxtəlifdir. Ölkəyə 

uzunmüdd ətli kapitalın idxalı perspektiv məqsədlərlə müəyyən olunur və buna gör də 

onda mübadilə məzənnəsində baş verən dəyişikliklər zəif əks olunur. Sərbəst dönərli 

valyutada qısamüddətli kapitalın ölkəy ə idxalı üçün isə mübadilə məzənnəsindəki 

dəyişikliklər mühüm rol oynayı r, çünki, burada məzənnə dəyiş iklikləri üzərində 

“oynamaq” üçün imkan olur. Mümkün revalvasiya qabağı idxal artır, ondan sonra isə 

kapital ixracı artır.  
4. Mərkəzi Bankın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi. Bu tədbir valyuta məzənnəsinin və 

tədiyə balansının tənzimlənməsinə yönəlib. Bu zaman bur tərəfdəb beynəlxalq 

kapital hərəkətinə, digər tərəfdən isə daxil kreditlərin, pul kütləsinin, qiymətlərin, 

məcmu tələbin dinakikasına təsir edilir. Məsələn, tədiyə balansının passiv saldosu 

zamanı faiz dərəcəsinin artırılması faiz dərəcəsinin aşağı olduğu ölkələrdən kapital 

idxalını stimullaşdıra və milli kapitalın ixracını zəiflədə bilər ki, bu da tədiyə 

balansının vəziyyətinin yaxşılaşmasına və valyuta məzənnəsinin yüksəlməsinə 

gətirib çıxaracaq. 

5. Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası. Bu zaman dövlət, banklar və transmilli 

şirkətlər tərəfindən valyuta ehtiyatlarının strukturunun tənzimlənməsinə 

yönəldilmiş məqsədyönlü siyasət həyata keçirilir. Bu zaman valyuta ehtiyatlarının 

strukturunun tərkibinə müxtəlif valyutalar daxil edilməklə beynəlxalq 

hesablaşmalar, valyuta müdaxiləsinin həyata keçirilməsi və valyuta itkilərindən 

müdafiə təmin edilir. Bu siyasət adətən qeyri-sabit valyutaların satılması və daha 

sabit valyutaların alınması yolu ilə həyata keçirilir. 
 


