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İNFLYASİYA HӘDӘFLӘMӘSİ REJİMİ VӘ ONA KEÇİDİN ŞӘRTLӘRİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın əsas məqsədi – Mərkəzi Banklar tərəfindən həyata keçirilən monetar siyasət rejimlərinin 

təhlil edilməsi, inflyasiya hədəfləməsi rejiminin metodoloji izahı və nəzəri təhlili, inflyasiya hədəfləməsi 

rejiminin tətbiq edilməsinin ilkin şərtlərinin təhlil edilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqat işinin metodologiyası- tədqiqat işi elmi abstraksiya və sistemli təhlil, məntiqi ümumiləş-

dirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqat işinin nəticələri: Monetar siyasətin həyata keçirilməsi zamanı aralıq hədəflərin seçilməsi, 

inflyasiya hədəfləməsi rejiminin tətbiq edilməsi üçün zəruri olan şərtlərin təhlili və ümumiləşdirilməsi 

aparılmışdır. Tədqiat işində müxtəlif ölkələrin təcrübəsindən, bu sahədə aparılmış elmi tədqiqatlardan isti-

fadə edilməklə əməli təhlillər aparılmış, inflyasiya hədəfləməsi rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflər ve-

rilmişdir. 

Açar sözlər:Monetar siyasət, Mərkəzi Bank, inflyasiya hədəfləməsi, ötürücü mexanizmlər  

 

GİRİŞ 

Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inki-

şafında Mərkəzi Bankların oynadığı rol nə-

zəri və praktik olaraq demək olar ki, müəy-

yən edilmişdir. Bununla əlaqədar qeyd et-

mək lazımdır ki, son dövrlərdə Mərkəzi 

Bankların iqtisadi inkişafda rolu əsasən 

qiymət stabilliyinin təmin edilməsi kimi 

göstərilir. Bu məqsəd demək olar ki, bütün 

Mərkəzi Banklar tərəfindən artıq fəaliyyət 

istiqaməti kimi qəbul edilmiş, eyni zamanda 

Mərkəzi Banklar haqqında qanunvericilikdə 

də təsbit edilmişdir. Bununla da Mərkəzi 

Bankların illər öncə üzərinə qoyulan və on-

lar tərəfindən müdaxilə edilə bilinməyən hə-

dəflərin onların üzərindən qaldırıması prose-

si başlanmışdır.  

 

İnlyasiya hədəfləməsi rejiminin ma-

hiyəti və monetar siyasətin əsas strategi-

yası kimi 

 

Sxem №1 

Mərkəzi Bankın iqtisadiyyata və inflyasiya proseslərinə təsir mexanizmi 
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Ümumiyyətlə XX əsrin birinci yarısına (30-

cu illərə qədər) qədər qədər Dünya ölkələri üzrə 

inflyasiya problemi demək olar ki, olmamışdır.  

İnflyasiya ciddi problem kimi qızıl standartı-

nın ləğvindən sonra gündəmə gəlməyə başla-

mışdır. Həmin illərdə ən böyük problem işsizlik 

və iqtisadi durğunluq olmuş və həyata keçirilən 

tədbirlər bu problemlərin həllinə yönəldilmişdir.  

Keçın əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 

inflyasiya intensiv şəkildə Dünya iqtisadiyyatı-

na və milli iqtisadiyyatlara sarsıdıcı təsir 

göstərməyə başlamış və həmin dövlərdən başla-

yaraq həm iqtisadçı alımlər, həm də monetar or-

qanlar bu problemin qarşısının alınması is-

tiqamətində araşdırmalar aparmağa başlamışlar. 

Bəzi ölkələr inflyasiyanı cilovlamaq üçün 

pul kütləsini hədəfləmə vasitəsi olaraq seçmiş 

və pul kütləsinin tənzimlənməsi vasitəsilə 

inflyasiyanın sabit səviyyədə saxlanılmasına 

çalışılmışlar. 

Lakin ölkələrdə struktur dəyişikliklər, ma-

liyyə liberalizasiyası həyata keçirilməsi pul 

kütləsinin hədəf olaraq seçilməsində müəyyən 

çətinliklər yaratmağa başlamışdır. Buna görə 

də keçən əsrin sonlarından başlayaraq bir çox 

ölkələr monetar siyasətin həyata keçirilmə-

sində yeni alternativ siyasətlərin və hədəflərin 

axtarışına başlamışlar. Bu dövrdən sonra bir 

çox ölkələr valyuta kursunun hədəflənməsi 

strategiyasını seçmiş və digərləri isə yeni 

inflyasiya hədəfləməsi (inflation targeting) 

strategiyasını tətbiq etməyə başlamışlar.  

Mərkəzi banklar monetar siyasət strategiya-

larının müəyyən edilməsinin son məqsədə 

xidmət etməsi əsas götürülür. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Mərkəzi Banklar bu son məqsədə 

çatmaq üçün müəyyən ara hədəflərdən istifadə 

edir. Məsələn fərz edək ki, Mərkəzi Banklar 

uzun müddət üçün genişləndirici pul siyasəti-

nin həyata keçirilməsini planlamışdır. Bu du-

rumda iqtisadi vahidlər də öz fəaliyyətlərini 

genişləndirici siyasətə uyğun olaraq quracaqlar 

(qiymətlər və əmək haqqların qaldırılması) və 

nəticə olaraq uzun müddətə iqtisadiyyat üçün 

yüksək inflyasiya və digər neqativ halların ya-

ranmasına səbəb olmasına gətirib çıxaracaqdır 

[1]. 

 

Sxem №2  

Pul kütləsinin artması və inflyasiyanın sxematik təsviri[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu neqativ halların baş verməsinin qarşı-

sını almaq üçün qərar verən orqanlar (Mərkəzi 

Bank və ya hökümət) pul siyasətinin aralıq 

alətinin seçilərək bu istiqamətdə addımların 

atılmasına üstünlük verirlər. Bu aralıq hədəfin 

(Türkcə-nominal çapa, İngliscə nominal anc-

hor və .s) seçilməsi onun pul kütləsi, valyuta 

kursu və inflyasiyanın özünün olması arasında 

qərar verən orqanlar seçim edirlər.[3] Lakin 

burada bir məsələ diqqətə alınmalıdır ki, qərar 

verici orqanların müəyyən etdiyi aralıq 

hədəfin seçilməsi əgər gələcək dövrlər üçün 

inflyasiyanın təxmin edilməsində və ya proq-

nozlaşdırılmasında yetərsizdirsə bu son məq-

sədə nail olmaqda çətinliklər yaradacaqdır. [4] 

Qiymət stabilliyinin təmin edilməsi məq-

sədilə Mərkəzi Banklar müxtəlif alternativ ara 

hədəflər istifadə etmişlər. Bunlardan yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi pul kütləsinin hədəf-

lənməsi, valyuta kursunun hədəflənməsi dün-

ya üzrə daha çox istifadə edilən və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə hələ də geniş çər-

çivədə istifadə edilən hədəflər kimi qeyd edə 

bilərik.    

Svensson pul siyasətinin nəzəri-texniki tət-

biqində aralıq hədəfləri (pul kütləsi hədəflə-

məsi və valyuta məzənnəsi hədəfləməsini) 
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məqsəd dəyişkənləri (iqtisadi artım və qiymət 

stabilliyi) üzərində qurulmuş hədəfləmə stra-

tegiyaları olaraq nominal ÜDM və  inflyasiya 

hədəfləməsi şəklində iki qrupa ayırmışdır. 

Aralıq hədəflər əvvəldə də qeyd edildiyi 

kimi iki mərhələli siyasət prosesinin birinci 

mərhələsi kimi qeyd edilməlidir və bu mər-

hələdə Mərkəzi Banklar aralıq bir dəyişkəni 

(hədəfi) seçərək son məqsədə çatmaq üçün 

ondan istifadə edir.   

Belə bir aralıq hədəfin istifadə edilməsinin 

lehinə əsas arqumentlər bu hədəflərə çatmanın 

sürətli və asan olmasıdır. Bunlardan ən çox 

istifadə edilən pul kütləsinin hədəflənməsi 

strategiyasına baxaq. Bu hədəfləmə rejiminin 

nəzəri əsasları M.Friedmannın sabit nisbətdə 

pul kütləsinin artırılması qaydasına söykənir. 

Monetaristlər, inflyasiyanın hər zaman və hər 

yerdə pul fenomeni olması ideyasından irəli 

gələrək gəlirlər və qiymətlər səviyyəsinin pul 

kütləsi tərəfindən müəyyən edildiyini və 

beləliklə pul kütləsinin hədəfləməsi rejimi va-

sitəsilə uzun müddət üçün nominal gəlir və 

inflyasiyanın kontrol edilə biləcəyini müdafiə 

etmişlər. Pul kütləsi hədəfləməsi rejiminə ke-

çidə monetarist ideyaların təsirindən başqa 

1970-ci illərdə dünya iqtisadiyyatında baş 

verən proseslər də təsir göstərmişdir. Bretton 

Woods sistreminin çöküşü neft qiymətlərinin 

artmasında sonra dünya ölkələrində yüksələn 

inflyasiya və eyni zamanda Keynsçi siyasətə 

inamın azalması yeni bir aralıq hədəfin 

müəyyən edilməsi zərurətini yaratmışdır.  

Ümumiyyətlə, keçən əsrin 90-cı illərindən 

başlayaraq bir çox Mərkəzi Banklar inflyasiya 

hədəfləməsi regiminə keçmişlər. İnflyasiya 

hədəfləməsi Mərkəz Banklar tərəfindən 

inflyasiyanı müəyyən edilmiş rəqəm səviyyə-

sində tutmağa istiqamətlənmiş regim kimi 

qeyd edə bilərik.  

 

İnflyasiya hədəfləməsi rejiminin əsas 

elementləri və tətbiq şərtləri 

İnflyasiya hədəfləməsi dedikdə, inflyasiya-

nın miqdar hədəflərinə çatmaq məqsədi üçün 

Mərkəzi bankın əməliyyat alətlərindən istifadə 

etməsi başa düşülür. İnflyasiya hədəfləməsinin 

əsas aşağıdakı 5 elementini qeyd etmək lazım-

dır: 

1) Qiymət stabilliyi monetar siyasətin əsas 

məqsədi müəyyənləşdirilir. 

2) İnflyasiyanın miqdar hədəfləri icti-

maiyyətə rəsmi olaraq elan olunur. 

3) Monetar siyasət geniş spektrli informa-

siyaya və eyni zamanda inflyasiya proqnozuna 

əsaslanır; 

4) Şəffaflıq; 

5) Hesabatlılıq mexanizminin olması; 

2012-ci ilin statistikasına əsasən 27 mərkəzi 

bank inflyasiya hədəfləməsini özünün monetar 

siyasətinin rejimi kimi müəyyənləşdirmiş və bir 

çox mərkəzi banklar da artıq bu prosesə başla-

mışlar. [5]    

2006-cı ildən etibarən Türkiyə Respublikası 

da inflyasiya hədəfləməsi rejiminə keçmişdir. 

Türkiyə Respublikası Mərkəz Bankı inflyasiya 

hədəfləməsini tanıtmaq üçün çap olunmuş ki-

tabda aşağıdakıları qeyd etmişdir[7]: 

1) İnflyasiya hədəfləməsi rejiminin əhali 

tərəfindən asanlıqla başa düşülməsi və 

izlənilməsi üçün Mərkəzi  Bank tərəfindən 

miqdar göstərici olaraq inflyasiya hədəfi ictima-

iyyətə elan edilir. Bu elanla  bərabər Mərkəzi 

Bank bu hədəfə çatmağı üzərinə öhdəlik kimi 

götürdüyünü də ictimaiyyətə çatdırır. 

2) İnflyasiya hədəfləməsi rejimində MB-nın 

əsas siyasət aləti qısa müddətli faiz dərəcəsidir. 

Mərkəz Bankın əsas vasitəsi olan faiz 

dərəcələrini tənzim etmək alətindən və eyni za-

manda sahib olduğu digər bütün vasitələrlə 

öhdəlik kimi müəyyənləşdirilmiş inflyasiya 

hədəfinə çatmaq üçün istifadə edir. 

3) İnflyasiya rejimi çərçivəsində qərar alma 

müddətinin intisionallaşması prosesinin təmin 

edilməsi də ən az inflyasiya hədəfinin müəyyən 

edilməsi və bu hədəfi ictimaiyyətə élan etmək 

qədər önəmlidir. İnstisionallaşmaq dedikdə, a) 

pul siyasəti qərarlarının alınacağı tarixlərin qa-

baqcadən müəyyən edilməsi və bunun ictimaiy-

yətə çatdırılması; b) siyasət qərarlarının şəffaf 

bir formada qəbul edilməsi; c) alınan qərarların 

əsas səbəblərinin açıqlanması və s. nəzərdə tutu-

lur. 

4) İnflyasiya hədəfləməsi rejiminin tətbiq 

edilməsində inflyasiya təxminləri böyük əhə-

miyyətə malikdir. MB-nın inflyasiyaya və digər 

iqtisadi dəyişənlərlə əlaqədar hazırladığı proq-

nozlar gələcəkdəki inflyasiya təzyiqlərinə qar-
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şı mərkəz bankına öncədən xəbərdarlıq və 

inflyasiya ilə mücadilədə alacağı faiz qərarla-

rına istiqamətverici şərait yaradacaqdır. 

 

Bəzi ölkələrin inflyasiya hədəfləməsinə keçidinin səbəbləri[6] 

Ölkələr Əvvəlki aralıq hədəf 

Ümumi olaraq 

makroiqtisadi 

vəziyyətin zəif 

olması 

Valyuta 

kursunun 

qeyri sa-

bitliyi 

Inflyasiya göz-

ləmələrinə is-

tiqamətlənmiş 

hədəf arayışı 

Avroya 

keçiş 

İnkişaf etmiş ölkələr 

Avstraliya Valyuta kursu x   x   

İngiltərə Valyuta kursu   X     

İsveç Valyuta kursu   X     

İslandiya Valyuta kursu       X 

Kanada Valyuta kursu     x   

Norveç Valyuta kursu     x   

Yeni Zellandiya       x   

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

Braziliya Valyuta kursu   X x   

Çex. Resp. Valyuta kursu-Pul təklifi   X   X 

Filippin Valyuta kursu-Pul təklifi     x   

Cənubi Afrika Pul təklifi   X x   

Cənubi Koreya Pul təklifi   X x   

İsrayl Valyuta kursu     x   

Kolumbiya Valyuta kursu x X x X 

Macarstan Valyuta kursu   X x   

Meksika Pul təklifi     x   

Peru Pul təklifi   X x X 

Polşa Valyuta kursu         

Çili Valyuta kursu x   x   

Tayland Pul təklifi x   x   

 

5) Mərkəzi Bankın inflyasiya təxminləri 

inflyasiya hədəflərindən əhəmiyyətli dərəcədə 

kənarlaşması durumunda Mərkəz Bankı əsas 

pul siyasəti aləti olan faiz dərəcəsinə müdaxi-

lə edərək bu kənarlaşmanın qarşısını ala-

caqdır. Başqa bir ifadə ilə Mərkəz Bankı 

inflyasiyanın gələcəkdə çata biləcəyi səviyyə-

ləri qabaqcadan görməsi olduqca əhəmiyyət-

lidir. Bu məqsədlə iqtisadiyyatdakı məcmu 

tələb və təklifin vəziyyəti, pul kütləsinin 

dəyişmələri, dövlət maliyyə sektorunda baş 

verən dəyişikliklər, əmək haqqı, valyuta kur-

su, tədiyyə balansının vəziyyəti və s. amilləri 

özündə birləşdirən geniş bir informasiya se-

tinə malik olmalıdır.  

Hədəf inflyasiya Mərkəzi Bank tərəfindən 

çatılması arzulanan səviyyədir. Əgər proqnozla 

hədəfin arasında hər hansı bir kənarlaşma olar-

sa Mərkəzi Bank həyata keçirdiyi monetar si-

yasətdə dəyişiklik etməklə bu kənarlaşmanı 

korrektə edir. Başqa formada desək Mərkəzi 

Bank inflyasiya səviyyəsini planlaşdırır və ona 

nail olmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə 

edir. Bütün vasitələr dedikdə, Mərkəz Bankın 

monetar siyasəti həyatə keçirmək üçün istifadı 

etdiyi alətlər çərçivəsi nəzərdə tutulur. 

İnflyasiya hədəfləməsini həyata keçirmək 

üçün 2 əsas ilkin şərt irəli sürülür. Bunlardan bi-

rinin Mərkəzi Bankların kifayət qədər müstəqil 

siyasət yeritmək imkanlarının olmasıdır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, dünyanın heç bir ölkəsində 

tam müstəqil Mərkəz Bankı yoxdur və biz 

fəaliyyətində monetar alətlərin seçimində azad 

olma və ya müstəqil qərar vermək imkanlarını 

nəzərdə tuturuq. Burada mahiyyət ondan ibarət-

dir ki, iqtidasi siyasətdə fiskal dominantlıq ol-

mamalı, yəni büdcə və vergi siyasətləri Mərkəzi 
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Bankın infyasiya hədəfləməsi prosesində təsir 

edici gücə malik olmamalıdır.  

İkinci və əhəmiyyətli ilkin şərt inflyasiya 

hədəfləməsinin səmərəliliyini müəyyənləşdir-

mək üçün monetar orqanlar digər iqtisadi gös-

təriciləri hədəfləməsindən imtina etməlidir 

(əmək haqqı, məşğulluq səviyyəsi, sabit val-

yuta məzənnəsi və s.) Məsələn, həm valyuta 

məzənnəsinin hədəflənməsi və həm də inflya-

siya hədəfləməsi siyasəti Mərkəzi Bank tərə-

findən əsas kimi götürülməsi iqtisadi subyekt-

lər tərəfindən çaşqınlıqla qəbul ediləcəkdir. 

Vəziyyətin dəyişəcəyi tədqirdə hansı dəyişənə 

üstünlük veriləcəyi iqtisadi subyektlərdə sual 

yaradacaq və ona görə də gözləntilərin hansı 

istiqamətdə olacağı qeyri müəyyən olacaqdır.   

 Yuxarıda qeyd etdiyimiz iki əsas ilkin 

şərtdən əlavə Mərkəzi Banklar inflyasiya 

hədəfləməsinə nail olmaq üçün bir neçə əlavə 

tədbirlər də həyata keçirməlidirlər.  

1) İnfyasiya proqnozlaşdırılmasının mo-

deli və metodologiyası hazırlanmalıdır. 

2) Növbəti dövrlər üçün inflyasiya hədəf-

ləməsinin miqdar göstəriciləri təyin edilməlidir. 

3) Bazar subyekləri inflyasiya hədəflə-

məsi digər iqtisadi göstəricilərə nisbətdə üs-

tünlük veriləcəyinə əmin olmalıdır. 

4) İnflyasiya hədəfinə çatmaq üçün düz-

gün monetar alətlər seçilməlidir; 

5) İnflyasiyanın modelləşdirilməsi və 

proqnozlaşdırılması üçün texniki və institusi-

onal tələblər yaradılmalıdır; 

6) Digər monetar alətlərin səmərəliliyi 

hərtərəfli öyrənilməlidir və s. 

 

İnflyasiya hədəfləməsi rejimində pul si-

yasətinin ötürücü mexanizmi 
Yuxarida da qeyd edildiyi kimi inflyasiya 

hədəfləməsi rejimində Mərkəzi Bankların əsas 

siyasət alətləri qısamüddətli faiz dərəcəsidir. 

Ümumiyyətlə qısamüəddətli faiz dərəcəsi va-

sitəsilə iqtisadi proseslərə necə təsir edilir?  

 

Sxem №3 

Qısamüddətli faiz dərəcəsi vasitəsilə iqtisadi proseslərə təsir imkanları.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxemdən də göründüyü kimi qısa müddətli 

faiz dərəcələri vasitəsilə Mərkəzi Bank kredit 

bazarına, aktivlər bazarına təsir etməklə, eyni 

zamanda ölkə üzrə ümumi faiz dərəcələrini 

nəzarətdə saxlayır və beləliklə də faiz dərəcə-

ləri üzrə iqtisadi vahidlərin gözləntilərini for-

malaşdırır.  Bu isə ümumi olaraq həm ölkə 

daxili tələbə və eyni zamanda idxal mallarına 

olan tələbə təsir göstərərək məcmu tələbin 

formalaşmasına təsir edir. Məcmu tələbdə öz 

növbəsində inflyasiya proseslərini müəyyən 

edir.  

Müasir iqtisadi şəraitdə artıq mərkəzi bank-

lar tərəfindən əvvəllər tətbiq edilən bəzi mo-

netar siyasət qaydaları və hədəflər öz əhəmiy-

yətini itirməkdədir. Pul kütləsi hədəfləməsi və 

ya sabit valyuta məzənnəsi rejiminin tətbiq 

edilməsinin neqativ təsirlərini 2000- ci 

Qısa 

müddətli 

faiz 

dərəcəsi 

Ümumi 

faiz 

səviyyəsi 

Kredit 

bazarı 

Sərvət 

bazarı 

Gözləntilər 

Ölkə-daxili 

tələb 

İdxal 

mallara olan 

tələb 

Məcmu tələb 

Ölkə daxili 

inflyasiya təsiri 

İdxal qiymətləri 

İnflyasiya 



 

38 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №2-2016 
İNFLYASİYA HӘDӘFLӘMӘSİ REJİMİ VӘ ONA 

KEÇİDİN ŞӘRTLӘRİ 
 

illərdən başlayaraq bir çox inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin praktikasında görmək müm-

kündür. Bu baxımdan XİX əsrin sonrakı və 

XX əsrdə bir çox ölkələrdə tətbiq edilən inf-

lyasiya hədəfləməsi rejiminin tədqiq edilməsi 

çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

İnflyasiya hədəfləməsi rejiminə keçid 

“üzən məzənnə” siyasətinin tətbiq edilməsini 

şərtləndirir. Çünki bu rejimdə valyuta kursu-

nun stabil saxlanılması deyil, xarici şokların 

təsirlərini minimizə etmək üçün valyuta kur-

sunun sərbəst buraxılması yolu ilə faiz 

dərəcəsi vasitəsilə iqtisadiyyatın tənzim edil-

məsi əsas kimi müəyyən edilir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bəzi ölkələr eyni zamanda respub-

likamızda da 2000-ci illərin əvvəllərindən 

başlayaraq sabit kurs siyasəti həyata keçiril-

mişdir. Bu əsasən enerji ehtiyatları ixrac edən 

ölkələrin təcrübəsinə xas bir praktikadır və 

valyuta gəlirlərinin yüksək olduğu, iqtisadiy-

yatın şaxələnməsinin ilkin dövrləri üçün 

məqbul hesab edilə bilər. Eyni zamanda qeyd 

etmək lazımdır ki, idarəedilməsinin çox sadə 

olması ilə bilinən bu sistem ölkədaxili iqtisadi 

proseslərlə bağlılıq səviyyəsi də demək olar ki 

çox aşağı olur.   Bu sistem xarici şoklara çox 

həssasdır və tədiyyə balansının tarazlığı şərai-

tində effektiv olur. Bu baxımdan son illərdə 

dünya iqtisadiyyatında baş verən neqativ ha-

disələr, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin 

kəskin ucuzlaşması bu siyasətin tətbiqinin 

səmərəsiz olduğunu və məzənnə 

dəyişmələrindən az təsir göstərən yeni alət-

lərin tətbiqini zəruri etmişdir. Məlum olduğu 

kimi 2015-ci ilin fevral ayında Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankı  manatın deval-

vasiyasını həyata keçirərək onun dəyərini 

ABŞ dollarına nisbətən 34 faiz ucuzlaşdırmış-

dır.  Bu proses neftin qiymətinin 50 dollar 

səviyyəsində olacağı təqdirdə tədiyyə balan-

sında yarana biləcək təzyiqlərin qarşısının 

alınmasına yönəldilmiş addım hesab edilməli-

dir. 2015-ci ilin fevral ayından sonra enerji 

daşıyıcılarının qiymətlərinin ucuzlaşmasının 

davam etməsi, bu proseslər fonunda qonşu və 

tərəfdaş ölkələrdə baş verən devalvasiya pro-

sesləri ölkənin tədiyyə banasına təsirləri güc-

lənmiş və manatın məzənnəsinə təzyiqləri ar-

tırmışdır. Bu baxımdan 2015-ci ilin 21 dekabr 

tarixində manatın ikinci devalvasiyası baş 

vermiş və Mərkəzi Bank üzən məzənnə reji-

minə keçdiyi bəyan etmişdir. Bu baxımdan 

“üzən məzənnə” rejiminin tətbiq edilməsi 

əvvəlki pul siyasətinin yenidən qurulması 

tələbini Mərkəzi Bank qarşısında qoymuşdur. 

Bu isə mükəmməl pul-kredit bazarının forma-

laşması, Mərkəzi Bankın artıq proseslərə diktə 

mövqeyindən oyunçu mövqeyinə keçməsi, 

monetar siyasətin iqtisadi proseslərə daha 

yaxın olması vasitəsilə mümkündür.  

 

NӘTİCӘ 

Inflyasiya  hədəfləməsinə keçid üzrə artıq 

bir çox ölkələrin təcrübəsi mövcuddur. Bütün 

ölkələrdə inflyasiya hədəfləməsinin son məq-

sədi eyni olsada bu məqsədə çatmaq üçün isti-

fadə etdikləri vasitələr və əvvəlki illərdəki 

monetar çərçivənin fərqli olması bu prosesin 

həyata keçirilməsində müəyyən çətinliklər ya-

ratmışdır. Məsələn, bəzi ölkələrdə valyuta 

kursunun dəyişməsi inflyasiya hədəfləməsi 

rejiminin tətbiq edilməsində gecikmələrə 

səbəb olması faktları mövcuddur. Bu əsasən 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin praktikasında 

rast gəlinən problemlərdəndir. İnkişaf etmək-

də olan ölkələrdə məzənnənin dəyişməsi daxi-

li bazarda qiymətlərə təsir etmək imkanları 

inkişaf etmiş ölkələrdən daha yüksəkdir. Çün-

ki bu ölkələrdə idxal mallarının xüsusi çəkisi 

daha çox olmaqla bərabər istehsal olunan mal-

ların strukturunda böyük xüsusi çəkiyə malik 

aralıq malların xarici ölkələrdən idxal olun-

ması məzənnə dəyişikliyinin daxili bazarda 

sürətlə öz təsirini göstərməsinə gətirib 

çıxarır.[9] Məzənnənin hansı istiqamətdə 

dəyişməsindən (artması və ya azalması) asılı 

olmayaraq proseslərin daxili bazara təsiri 

yüksək olur.  Eyni zamanda qiymət indek-

sində xarici ticarətə bağlı olan malların xüsusi 

çəkisindən asılı olaraq məzənnə dəyişikliyinin 

qiymət səviyyəsinə təsir gücü də dəyişir. 

Xarici ticarətə daha çox bağlılılıq şəraitində 

məzənnənin qalxması qiymətlərin qalxmasına 

transfer olur.    

Bu baxımdan respublikamız da yuxarıda 

qeyd edilən proseslərin iqtisadiyyata təsirlərinin 

minimuma endirilməsi vasitəsilə inflyasiya 

hədəfləməsi rejiminə keçid üçün mərhələlərin 
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müəyyən edilməsi və keçidin yumşaq formala-

rının seçilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Режим планирования инфляции и условия перехода к нему 

 

Резюме 

Основные цели исследования – анализ режимов монетарной политики, проводимой 

Центральными Банками, методологический анализ режима планирования, методологический 

анализ планирования инфляции и анализ предпосылок для применения режима планирования 

Методология исследования- научная абстракция, системный анализ, логическое обобщение 

Основные результаты: были проведены анализ и обобщение для применения режима 

планирования инфляции и выбора промежуточных целей. 

Ключевые слова: монетарная политика, центральный банк, планирования инфляции, 

передающие механизмы 
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Inflation targeting regime and its implementation preconditions 

 

Abstract 

The main purpose of the research – Analyze monetary policy providing by central banks, methodo-

logical explanation and theoretical analyze inflation targeting, analyze prerequisites of implementation 

inflation targeting. 

Methodology- in this research have been used a systematic approach, logical and scientific abstrac-

tion. 

Findings- As a result of research has been provided analyzing and generalization prerequisites imple-

mentation of inflation targeting and selection of monetary policy targets. In this study have been reffered 

to the practices of different countries, have been provided practical analysis using scientific researchs in 

this field, has been given certain proposals in order to implementation inflation targeting.  

Key words : monetary policy, Central Bank, Inflation targeting, transmission mechanizm.   
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