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Xülasə. Məqalədə iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunarkən, ayrı-

ayrı ölkələrin real iqtisadi sektorları arasında əməkdaşlığın yaradılması, 

antiböhran addımları və Asiyada yaradılmış dialoq strukturlarının 

formalaşdırılması araşdırılmış və təhlil edilmişdir. Şərq ölkələrini dollar 

asılılığından qurtarmaq  məqsədi ilə hesablaşmalarda yeni vahid valyuta 

axtarışı  təhlil edilmişdir. 
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Abstract. In this article, creating collaboration 

among the economic sectors of countries, anti-

crisis steps and formation of the dialogue 

structures in Asia have been studied and analyzed 

while the out crisis ways are being discussed. The 

idea of the new single currency in transactions 

against the dependence on dollar of Eastern 

countries has been analyzed. 
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Резюме. В статье рассматриваются пути выхо-

да из кризиса, проанализировав и изучав фор-

мирование антикризисных мер, Азиатская диа-

логовая структура и сотрудничество между 

реальных секторов экономик отдельных стран. 

Были проанализированы разные инициативы  

единой валюты и  восточных странах  с целью 

зашиты от “долларовых атак”. 
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циатива, золотой динар, золотой азиан,  
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1. Giriş  

 

1997-1998-ci illərdə Cənub-Şərqi Asiyada baş verən maliyyə böhranı region  

dövlətlərinin iqtisadi inkişafında effektiv ixracat strategiyasının obyektiv hüdudlarını 

müəyyənləşdirdi və dərin struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsini gündəmə gətirdi. 

Daxili tələbatın stimullaşdırılması, ayrı-ayrı ölkələrin real iqtisadi sektorları arasında 

əməkdaşlığın yaradılması, antiböhran addımları ilə yanaşı, tərəfdaşlarla dialoq əsasında 

yeganə qarşılıqlı əlaqə mövqeyinin hazırlanması əsas istiqamətləri təşkil edirdi.  
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Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin iqtisadi vəziyyətinə bir sıra amillər təsir göstərmişdir:       

Birincisi, əsas ixracatçılar tərəfindən Cənub-Şərqi Asiya məhsullarına tələbinin 

azalmasıdır. Xüsusilə, Asiya İnkişaf Bankının məlumatlarına əsasən, əgər 2008-ci ildə Cənub-

Şərqi Asiya ölkələrinin məhsul ixracatının inkişafı 14,5% təşkil edirdisə, 2009-cu ildə mənfi 

zonaya daxil oldu (-17,7%). Bu daha çox Vyetnam (31,8%), İndoneziya (25%), Laos (20%) 

və Tailandda (18%) hiss olunurdu. Ümumilikdə, Cənub-Şərqi Asiya üzrə ixracatın həcmi 

18,2% azalmışdı  [1]. 

İkincisi, neft və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin dünya bazarında öynaması 

mühüm faktor idi. Birinci halda Vyetnam və Malayziya digərlərindən daha çox zərər gördü, 

çünki 2009-cu ilin büdcəsini barellin biri 90 və 125 dollar əsasında uyğunlaşdırmışdılar. Bu 

vəziyyət gəlirlərinin əsas hissəsi enerji resurslarının ixracatından əldə olunan Bruneyə də təsir 

göstərmişdi. Kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə düyünün qiymətinin enib-qalxması nəinki 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən hər birinin maraqlarına təsir göstərə bilər, eyni zamanda 

2008-ci ildə region dövlətlərində müzakirə olunan “düyü kartel”inin formalaşması məsələsi 

ilə bağlı  assosiasiyanın kollektiv mövqeyinə daha çox dolayı element daxil edə bilər.  

Üçüncüsü, inkişaf etmiş ölkələrdə iş yerlərinin ixtisarı da ciddi təsir göstərdi. Bunun 

nəticəsində əmək miqrantlarının Cənub-Şərqi Asiyadan öz ailələrinə göndərdikləri pul 

köçürmələrinin həcmi azaldı, bunlar isə sonuncuların büdcəsinin əsas hissəsini təşkil edirdi. 

Bu əsasən Filippin, Vyetnam və İndoneziyada müşahidə olundu. Bununla yanaşı, Cənub-

Şərqi Asiya dövlətlərinin özündə belə əmək miqrasiyasının qaydaları şiddətləndirildi.  

Nəhayət, dördüncüsü, əksər insanların gəlirlərinin aşağı düşməsi nəticəsində Cənub-

Şərqi Asiya ölkələrinə turist axını azaldı, bu da uyğun sahələrin zərərə uğraması ilə 

nəticələndi.  

Bununla belə, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin maliyyə sektoru böyük itkilərə məruz 

qalmadı, 1997-1998-ci illər böhranı bank rəhbərlərini müvafiq nəticələr çıxarmağa vadar etdi. 

Nəticədə, 1990-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində əksər dövlətlərdə likvidlik tələbləri 

yüksəldi, etibarsız kreditlərə yanaşma şiddətləndirildi, əmanətlərin zəmanət sistemi 

optimallaşdırıldı. Banklar tərəfindən daha səmərəli riskləri idarəetmə sisteminin yaradılması, 

korparativ kreditlərin payının azaldılması və xüsusi şəxslərin göstərdiyi xidmətlərin həcminin 

genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atıldı. Ən başlıcası isə, həm assosiasiya ölkələri, 

həm də CŞADA+3 arasında əməkdaşlıq formatında müəyyən kursa uyğun olaraq geri 

qaytarma öhdəçiliyi ilə partnyordan valyuta -borcunun reallaşdırılması imkanını nəzərdə tutan  

dəyişikliklərə  başlandı. 
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2.      CŞADA və çoxtərəfli dialoq strukturunun mahiyyəti 

2007-ci ildən başlayan böhran CŞADA iqtisadi-siyasi əməkdaşlığında ciddi 

dəyişikliklər yaratmaqla yanaşı, çoxtərəfli dialoq strukturunun  təkmilləşməsi və 

genişlənməsinə yol acmışdı. Şərqi Asiya üçün mühüm hadisə Çin-Yaponiya-Cənubi Koreya  

“şimal üçlüyü”nün  CŞADA ölkələri ilə birgə sammitinin (ing.ASEAN+3)  yüksək səviyyədə, 

13 dekabr 2008-ci il tarixində keçirilməsi olmuşdur. Bu sammitdə böhrandan çıxmağın  

yolları müzakirə olundu. Əvvəllər belə görüşlər yalnız  CŞADA  sammitləri zamanı 

keçirilirdi.  

Bu sammitin bir neçə xüsusiyyətlərini qeyd etmək istərdik:  birincisi,“şimal üçlüyü” 

sammiti CŞADA xartiyasının qüvvəyə minməsindən bir neçə gün əvvəl baş tutmuşdu.  Bunun 

nəticəsində assosiasiyanın şöhrətinə böyük zərər dəymişdi. İkincisi, Pekin, Tokio və Seulun 

yekun qərarının üslubu CŞADA sammitlərində hər il qəbul olunan real deklarasiyalardan 

daha konkret xarakter daşıyırdı və real təcrübəyə əsaslanırdı. Üçüncüsü, əvvəllər şimal 

qonşuları böyük həvəslə nümayəndəlik missiyasını yerinə yetirdikləru  halda, indi aktiv 

çoxtərəfli danışıqlar statusuna israr edirdilər.  

CŞADA +3 danışıqlarında assosiasiyanın rolunun azalması gözlənilirdi.  Şimal üçlüyü 

dövlətlərinin 120 milyard dollar valyuta ehtiyatının yaradılmasında aktiv iştirakı belə nəticəyə 

gəlməyimizi şərtləndirir. Belə ki, Cənub-Şərqi Asiyanın 10 ölkəsi bu məbləğin yalnız 20%-ni 

verməli olduğu halda, Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya 80%-i -( 24.0, 38.4 və 19.2 mld 

dollar) ödəməyı planlaşdırmışdı. ( diaqram 1.) 

 

 

 

Şərqi Asiya ölkələri və ya CŞADA onluğu tərkibində ASEAN+6  - Çin Xalq 

Respublikası, Yaponiya, Cənubi Koreya, Hindistan, Avstraliya və Yeni Zellandiya 

sammitinin qeyri-müəyyən perspektivini qeyd etməmək olmaz. Hələ bu layihə çıxmamışdan 

qabaq onun iştirakçılarının maraqları dərin fikir ayrılığı vəziyyətində idi, iqtisadi böhranlar isə 

mövcud olan fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirdi. 

120mlrd. dollarlıq valyuta ehtiyyatının 
yaradılmasında iştirak payı: 

CŞADA 

ÇİN 

YAPONİYA 
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Beləliklə, CŞADA-nın Şərqi Asiyada çoxtərəfli dialoqun koordinatoru kimi mövqeyinin  

zəiflədiyini demək düzgün olardı. Vəziyyət yüksək siyasi və ekspert səviyyələrində 

təşəbbüslərin yaranması ilə dərinləşdikcə, onlar, bütün regionda CŞADA -sız  yeni çoxtərəfli 

diplomatik quruluşun yaranması haqqında düşünürlər.  

Belə ideyalardan Avstraliyanın ASOİƏT  və Hindistan formunun iştirakçıları daxil 

olmaqla Asiya-Sakit Okean Birliyinin yaranması təklifini daha əhəmiyyətli saymaq olar. 

Amma İndonezaiya ekspert qruplarında tez-tez belə fikirlər səslənir ki, "CŞADA 

əməkdaşlığından daha çox ABŞ ilə münasibətləri inkişaf etdirmək yaxşıdır". Bu ideya 

tərəfdarları belə bir fikir irəli sürməsi arxasinda ABŞ maliyyə strukturlarının təzyiqi və təsiri 

görünməkdədir. Məsələn, Asiya-Sakit Okean səkkizliyi tərkibinə - ABŞ, ÇXR, Sinqapur, 

Yaponiya, Hindistan, Cənubi Koreya, Avstraliya və  İndoneziya daxildir.  

Yuxarıda deyilənlərə əsasən belə qənaətə gəlirik ki, Şərqi Asiya regionunda CŞADA 

dialoqunun  rolu heç də yaxşılığa doğru getmir. Buna görə də assosiasiya regionun digər 

siyasi subyektləri ilə kollektiv qarşılıqlı əlaqələr qurmağa cəhd göstərməlidir. Lakin CŞADA- 

çılar istər böhran, istər yaxşı şəraitdə praktik olaraq heç bir zaman bu məqsədlərə nail ola 

bilməmişlər.  

Dünya böhranının Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə təsirinin araşdırılması və cavab 

addımlarının xarakterinə əsasən aşağıdakı nəticələri qeyd etmək olar.  

Birincisi, iqtisadi inkişafın böhran modeli müşahidə olunur. Ona ikinci nəfəsin 

verilməsi mümkün deyil. İxracat məhsullarının əksəriyyəti yüksək texnoloji bazaya malik 

deyil. Daxili istehlaka “buraxmaq” real görsənmir. Cənub-Şərqi Asiyanın 512 milyon 

əhalisindən 200 milyonu gündə 2 dollara yaşayır.  

İkincisi, CŞADA beynəlxalq təşkilat olaraq böhranın nəticələrinin aradan 

qaldırılmasında vahid bir fikrə gələ bilmir. Bundan başqa, CŞADA xartiyasının 

ratifikasiyasına  baxmayaraq, hələ də iqtisadi xarakterli tədbirlərə uyğun effektiv mexanizm 

mövcud deyil. Bununla yanaşı, iqtisadi siyasətdə real iqtisadi sektorlar arasında 

əməkdaşlıqların aktivləşdirilməsi çox problemlidir. Bunun mühüm nəticələrindən biri kimi 

üzv olan ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişafı səviyyəsində fərqin şiddətlənməsi ola bilər.  

Üçüncüsü, CŞADA -nın qəbul etdiyi addımlar hər şeydən əvvəl valyuta müqavilələri 

çərçivəsində Çin, Yaponiya və Cənubi Koreyanın qarşılıqlı əlaqələrinin aktivləşdirilməsidir. 

Bunlara əsasən demək olar ki, CŞADA -nın nəinki dəqiq proqramı yoxdur, hətta kollektiv 

konseptual fəaliyyətə malik deyil.  
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Dördüncüsü,  CŞADA üçün qlobal maliyyə və iqtisadi institutlarla alternativ antiböhran 

addımları istiqamətində sıx əməkdaşlıq qurmaq problemli görünür. Əsas səbəb  CŞADA -nın 

muxtariyyəti, onun özünü dünya qarşısında qoyması, onun qayda və prinsiplərinə əməl 

etməməsidir. Assosiasiyanın müasir rəhbərlərinə belə düşüncə tərzini dərk etmək asan 

olmayacaq.  

Yuxarıdakılara əsasən demək olar ki, Cənub-Şərqi Asiya və CŞADA beynəlxalq təşkilat 

kimi yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcında olduğuna görə onun inkişaf və xarakterini dəqiq  

proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Aydın olan məsələ budur ki, hazırkı iqtisadi gərginlik  

əvvəlki müasir strategiyaların obyektiv nəticəsi deyil. CŞADA -nın təsiri iqtisadi və siyasi 

proseslərdə Cənub-Şərqi Asiya və Şərqi Asiya regionunda tamamilə aşağı düşməkdədir.  

Yekun olaraq bildirərdik ki,  baş vermiş və davam etməkdə olan böhran dalğaları süni 

surətdə "dollar" bankirləri tərəfindən törədildiyinı bütün dünya ölkələri başa düşmüş, xilas 

yolunu  alternativ valyuta mübadiləsi yollarında axtarmaqdadırlar.   

 

3.    Asiya valyuta vahidi:valyuta səbətinin ən münasib strukturunun axtarışında 

Bu gün valyuta inteqrasiyası, CŞADA +3 ölkələrinin maliyyə inteqrasiyasının ən vacib 

istiqamətlərindən biridir. Onun əsasını, 2006-cı ildə Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ticarət və 

Sənayenin Tədqiqi İnstitutu tərəfindən irəli sürülmüş "Asiya valyuta vahidinin tətbiqi" 

ideyası təşkil edir. Bu valyuta vahidinin, Avropa valyuta vahidinin Asiya analoqu olması 

təklif edilir, o da öz növbəsində nəticə etibarı ilə inkişaf edərək, avronun Asiyadakı analoqu–

"asiyo"ya çevrilə bilər. Konsepsiya hazırlanan vaxt 16 ölkə (CŞADA +6) regional 

hesablaşmalar sistemində yeni valyuta vahidindən istifadəyə dair razılığa gəlsə də, Asiya 

valyuta vahidi hələlik tətbiq olunmayıb. Bu məsələ yüksək səviyyədə baş tutan görüşlərdə 

vaxtaşırı olaraq qaldırılır, bir çox beynəlxalq təşkilat və institutlar  - İTSETİ (RİETİ) , AMI 

(ADBİ ) və.s  valyuta səbətinin ən münasib strukturunun axtarışı istiqamətində genişmiqyaslı 

tədqiqatları davam etdirməkdədir [2]. 

Maliyyə əməkdaşlığının inkişafı 1997-1998-ci illərin Asiya maliyyə böhranından sonra 

güclü təkan qazandı. Həmin vaxt Şərqi Asiya ölkələri, dünya bazarındakı vəziyyətdən 

asılılığın artması nəticəsində öz maliyyə bazarlarının həddən artıq zəifliyini və xarici mənfi 

təsirlərə meylliyini (“epidemiya effekti”) tam olaraq dərk etdilər. Böhran, həmçinin 

beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də, Beynəlxalq Valyuta Fondunun meydana çıxmış 

təhlükələrə vaxtında reaksiya vermək məsələsində səriştəsizliyini və ya istəksizliyini üzə 

çıxardı. Adıçəkilən təşkilat qısa müddətə effektiv antiböhran fəaliyyət proqramı hazırlamağa 

müvəffəq olmamaqla yanaşı, böhran vəziyyətinə düşmüş ölkələr üçün zəruri sayılan pula 
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çevrilə bilmə qabiliyyətinin (satıla bilmə qabiliyyətinin) təmin edilməsi üçün kifayət qədər 

maliyyə resurslarına da sahib deyildi. 

Asiya maliyyə böhranından sonra CŞADA ölkələrinin Asiya-Sakit okean regionunun 

qeyri-Asiya ölkələri ilə yaxınlaşmaq barədə əvvəlki istəksizliyi daha da artdı. Əslində, böhran 

yalnız “Asiya” ölkələrinin tərkibində inteqrasiya birliyinin yaradılmasında və maliyyə 

sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir növ “vurğunun yerinin dəyişdirilməsində” 

başlıca təkan rolunu oynadı. Bu hal inteqrasiya birliyini Şərqi Asiya ölkələri ilə 

məhdudlaşdırmaq təşəbbüsü yaratdı. 1997-ci ildə bu cür format “CŞADA +3” adını aldı. Elə 

həmin il Yaponiya, ilkin nizamnamə kapitalı 100 milyard ABŞ dolları  həcmində olan Asiya 

Valyuta Fondunun (AVF) yaradılması təklifini irəli sürdü. Sonradan diaqram N-1 də 

görsəndiyi kimi, 120 milyard dollarliq həcmdə pay bölgüsü aparıldı. Fond regional maliyyə 

sisteminin sabitliyinə təhlükə yaradan, satıla bilmə qabiliyyəti ilə bağlı problemlərin üzə 

çıxması təqdirdə region ölkələrini lazımi maliyyə resursları ilə təmin etməli idi. Asiya 

Valyuta Fondu  Bret-ton-Vuds sisteminə alternativ olaraq, yeni dünya maliyyə 

arxitekturasının bir komponenti kimi yaradılmışdır. 

Hal-hazırda mövcud əksər beynəlxalq maliyyə təşkilatları kimi, AVF-nin də 

yaradılmasında başlıca məqsədin, qlobal iqtisadi sabitliyin və davamlı inkişafın əldə edilməsi 

olduğu bildirilir. Bununla yanaşı, fondun fəaliyyət prinsiplərində fərqləndirici cəhətlərin də 

olacağı güman edilir. 

Bu gün maliyyə əməkdaşlığının CŞADA +3 formatında inkişafı bir çox təşəbbüslərdə 

genişləndirilməkdədir. Onlar arasında "Çianq May təşəbbüsünü" və "Makroiqtisadi Sabitlik 

Ofisinin" yaradılması ideyasını göstərmək olar (hər ikisi mahiyyət etibarı ilə, AVF-nin 

ideyalarını davam etdirməli idi) [3]. Çianq May coxtərəfli təşəbbüsü"  1997-ci  il Asiya 

maliyyə böhranından sonra Tailandın Çianq May   şəhərində formalaşdırılmışdır. CŞADA +3 

ölkələrinin ərazisini əhatə edən sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması və preferensial -mərhələli, 

güzəştli tariflərin tətbiqi  ideyasinı ortaya qoymuş çoxtərəfli svop -mexanizmidir. 2000-ci ilin 

mayında bu barədə ikitərəfli razılaşmalar imzalansa da, sonradan effektsiz olduğu üçün 2010-

cu ilin martından coxtərəfli razılaşmalar imzalandı. 120 mlrd. ABŞ dolları həcmində fond 

yaradıldı və 2013-cü ilə 240mlrd. ABŞ dollarına qədər artırıldı [3]. 

Regional istiqraz bazarlarının inkişafının və qiymətli kağızlar fondlarının 

yaradılmasının, həmçinin Asiya valyuta vahidinin tətbiqinin xüsusi valyuta ittifaqının 

təşəkkül tapmasında ilkin mərhələ olacağı nəzərdə tutulurdu. 
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Regional maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində edilən cəhdlər 

çərçivəsində 2006-cı ildə Asiya valyuta vahidi konsepsiyasının hazırlanmasına başlanılmışdır. 

O, milli valyuta məzənnələrinin sabitliyinin möhkəmləndirilməsini təmin etmək və region 

ölkələrinin iqtisadiyyatının, ilk sırada ABŞ dollarının durduğu dünyanın aparıcı valyuta 

ehtiyatlarından asılılığını azaltmaq məqsədi daşıyır. Şərqi Asiya ölkələrinin çoxunun uzun 

müddət dəstəklədiyi ixracyönümlü inkişaf  strategiyasının həyata keçirilməsi və yüksək 

qənaət norması küllü miqdarda qızıl-valyuta ehtiyatlarının toplanmasına gətirib çıxarmışdır. 

Ticari və maliyyə əməliyyatları üzrə hesablaşmaların yeni valyuta vahidindən istifadə etməklə 

aparılması, qənaət edilərək yığılmış pul ehtiyatının region daxilində yenidən 

paylaşdırılmasına və xarici şoklara qarşı immunitetin gücləndirilməsinə kömək etməlidir. 

Kanadalı iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı Robert Aleksandr Mandell  tərəfindən irəli 

sürülmüş “ən əlverişli valyuta zonaları” nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, valyuta  inteqrasiyasının 

uğurlu inkişafı üçün aşağıdakı şərtlər vacibdir [4].  

- potensial inteqrasiya birliyinə üzv ölkələrə münasibətdə “açıqlıq” siyasətinin 

yürüdülməsi; 

- əmtəə, xidmət bazarlarının, sənaye amillərinin və maliyyə vasitələrinin 

inteqrasiyası; 

- xarici şokların üzv ölkələrə təsir “simmetriyası”  

- buraxılış və inflyasiya arasında optimal nisbət seçimində üstünlüklərin bənzərliyi; 

- ilk növbədə büdcə-vergi siyasəti də daxil olmaqla, makroiqtisadi siyasətin 

uzlaşdırılmasına hazır olma.         

R.Mandella Asiya valyuta ittifaqının  yaranışı zərurətini də qeyd etmişdir. 

Xarici şokların təsir “simmetriyası” dedikdə, Mandell valyuta zonası ölkələrində eyni 

makroiqtisadi nəticələrin meydana çıxmasını nəzərdə tuturdu. Xarici amillərin təsiri altında 

zonaya daxil olan ölkələrin makroiqtisadi göstəriciləri biristiqamətli dəyişikliyə uğradığı 

halda (məsələn, tələbatın aşağı düşməsi ilə bir vaxtda hər yanda işsizlik və inflyasiya 

göstəriciləri artır), valyuta zonasının özünün həyat qabiliyyətini təmin edən vahid pul-kredit 

siyasətinin həyata keçirilməsi mümkündür [4]. 

Şərqi Asiya ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsində, həmçinin xarici iqtisadi strategiya 

seçimindəki aşkar fərqlər valyuta inteqrasiyasının hətta ilkin mərhələlərində də maneələr 

yaradır. Bilavasitə valyuta sferasındakı əsas əngəllərdən biri, valyuta məzənnələrinin 

formalaşması rejimindəki fərqlərdir. Hazırda 16 ölkədən (CŞADA +6)   yalnız birində - 

Bruneydə  təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi rejimi qorunub saxlanır. Səkkiz ölkədə keçid 

rejimləri mövcud olduğu halda, yeddisində üzən məzənnə tətbiq edilir. (ASEAN+6-nın 
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tərkibinə əvvəl sadalanan 10 ölkədən (Sinqapur, Malayziya, Tailand, Filippin, İndoneziya, 

Bruney, Laos, Myanma, Kamboca, Vyetnam) savayı, Çin, Yaponiya, Koreya Respublikası, 

Yeni Zelandiya, Hindistan və Avstraliya daxildir). 

2006-cı ildə Asiya valyuta vahidi  konsepsiyasının meydana çıxdığı vaxt çoxvalyutalı 

səbət regionda maliyyə inteqrasiyasının özəyini təşkil edən CŞADA+3 ölkələrinin 

valyutalarını özündə ehtiva edirdi. Lakin səbətin ən münasib strukturu məsələsi bu günədək 

açıq qalır.  

Honkonq və Tayvan dollarlarının onun tərkibinə daxil edilməsi məsələsi digər həllini 

tapmamış problemlərdəndir. 

Asiya valyuta vahidinin çox valyutalı səbətinin strukturunun alternativ variantlarını 

müqayisə edib, onlardan milli valyutaların sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə daha çox 

kömək edəcək və iştirakçı ölkələrin strateji maraqlarına uyğun gələcək olanını üzə çıxarmağa 

çalışacağıq. Asiya valyuta vahidinin çoxvalyutalı səbətinin əsas beş variantını qeyd etmək 

mümkündür: 

- 13 ölkənin valyutası (CŞADA +3); 

- 8 ölkənin valyutası (CŞADA-5+3(Çin,Yaponiya, Koreya Respublikası)); 

- 14 ölkənin valyutası (CŞADA +3+Hindistan); 

- 9 ölkənin valyutası (CŞADA-5+3(Çin,Yaponiya, Koreya Respublikası) +Hindistan); 

- 16 ölkənin valyutası (CŞADA +6) [5]. 

Aparılan təhlilin əsas nəticələri aşağıdakılardır: 

1. Asiya valyuta vahidinin məzənnəsinin daha yüksək sabitliyi, çoxvalyutalı səbətin tərkibinə 

CŞADA -5+3 formatında regionun səkkiz ölkəsinin daxil edilməsi ilə təmin oluna bilər. 

2. Çoxvalyutalı səbətin tərkibinə Hindistan, Avstraliya və Yeni Zelandiyanın daxil edilməsi 

Asiya valyuta vahidinin məzənnəsinin sabitliyini kifayət qədər aşağı salacaq və buna müvafiq 

olaraq da, onun tətbiqindəki əsas ideyanın (regional maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi) 

iflasa uğraması ilə nəticələnəcək. 

3. Asiya valyuta vahidinin çoxvalyutalı səbətinin tərkibində hər valyutanın xüsusi çəkisinin 

müəyyən edilməsində ziddiyyət kəskinliyinin azaldılması üçün əsas meyar qismində Ümumi 

Daxili Məhsul (ÜDM), xarici ticarət dövriyyəsi və regionun birbaşa xarici investisiyasının 

ümumi həcmində ölkə payının orta arifmetik-riyazi göstəricilərindən istifadə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. ÜDM, yaxud ticarət dövriyyəsi üzrə göstəricilərin müqayisəsi 

çoxvalyutalı səbətdə Çin "yuan"ının xüsusi çəkisinin azaldığını, bununla da, Asiya valyuta 

vahidinin məzənnəsinin formalaşmasında bazar mexanizmlərinin rolunun artdığını üzə 
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çıxarır. (Amerika ekspertlərinin fikrincə, Çin yuanının məzənnəsi hal-hazırda süni surətdə 

aşağı salınıb, belə ki, çoxvalyutalı səbətdə çin valyutasının payı nə qədər artıq olarsa, Asiya 

valyuta vahidi də daha çox aşağı düşər. 2005-ci ildə konqresmenlər Ç.Şumer və L.Qrexem 

Çin mallarına 27.5 faiz vergi qoyulmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirəyə 

çıxardıqda, yuanın məzənnəsi ekspertlərin hesablamalarına görə 40 faizə qədər ucuzlaşmışdı. 

2005-2013-cü illər ərzində yuan nominal olaraq 34 faiz, həqiqətdə isə, 42 faiz bahalaşdı. 

Bununla yanaşı, cari əməliyyatların hesab profisitinin azalması və qızıl-valyuta ehtiyatlarının 

artım tempinin aşağı salınması çin yuanının nominal və real dəyəri arasında uyğunsuzluğun 

kifayət qədər aradan qaldırılmasına gətirib çıxardı. Buna baxmayaraq, əksər qərb 

ekspertlərinin fikrincə, yuanın məzənnəsinin süni şəkildə aşağı salınması davam etməkdədir). 

Digər tərəfdən, bu, qeyri-sabit Yaponiya "iyen"inin xüsusi çəkisinin artması, yəni  

ümumi valyuta vahidinin dəyişkənliyinin (oynaqlığının) güclənməsi   riskinin çoxalması 

anlamına gəlir. 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün hər iki ölkə, həm Yaponiya  həm də Çin  

regional lider və Şərqi Asiyadakı inteqrasiya prosseslərinin generatorları olaraq qalır: Çin, 

başlıca olaraq, xarici ticarət dövriyyəsi, Yaponiya isə, daha çox, aktiv kapital qoyuluşu 

sayəsində buna nail olub. Qeyd edilənlərdən çıxış edərək nəzərə almaq lazımdır ki, Asiya 

valyuta vahidinin effektivliyi yalnız hər iki ölkənin maraqlarının qorunması təqdirində təmin 

oluna bilər. Bunun üçün isə, Asiya valyuta vahidinin çoxvalyutalı səbətinin strukturunda 

onların milli valyutalarının paylarındakı uyğunsuzluq minimum həddə qədər endirilməlidir. 

4. Regional hesablaşmalar sistemində Asiya valyuta vahidindən istifadədə əsas hədəf regional 

maliyyə sisteminin sabitliyinin artırılması və başlıca dünya ehtiyat valyutalarından asılılığın 

azaldılmasıdırsa, onda çoxvalyutalı səbətin strukturunun müəyyən edilməsində regionun qızıl-

valyuta ehtiyatlarının ümumi həcmində ölkənin pay göstəricisini əlavə olaraq nəzərə almaq 

məqsədəuyğundur. Dörd orta arifmetik-riyazi göstərici əsasında hesablamalar Asiya valyuta 

vahidinin sabitliyini əhəmiyyətli dərəcə artıracaq. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu 

zaman valyuta səbətinin strukturunda Çin yuanı ilə Yaponiya yeni arasında nisbət dəyi-

şəcəkdir.Bu isə, mövcud ziddiyyətin artmasına və konsepsiyanın praktikada həyata 

keçirilməsinin qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınmasına səbəb ola bilər. 

Hələ 1970-ci illərin ortalarında   Malayziyanın baş naziri Maxatxir Mohammed, 

Filippin və Tailand vahid valyuta yaradılması ideyasını qaldırmışdı. Lakin  bu ideya həyata 

keçirilmədi. 

XX əsrin 90-cı illərində  Bruney,Malayziya,İran, Banqladeş,Yemen  və Maldiv "qızıl 

dinar" yaratmaq üzrə dialoqa başlamışdılar. Lakin baş tutmadı. 
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Cədvəl 1. Asiya valyuta vahidinin çoxvalyutalı səbətinin alternativ ssenariləri üçün 

qruplaşdırılmış variasiya əmsallarının hesablanması 

 

Variantlar Hesablama meyarları 
Qruplaşdırılmış variasiya 

əmsalları 

1-ci variant 

CŞADA +3 

ÜDM üzrə   

Əmtəə dövriyyəsi üzrə 

Birbaşa xarici investisiya üzrə 

3 orta arifmetik-riyazi  göstərici üzrə 

Ehtiyatlar üzrə 

4 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

6.595 

6.121 

6.877 

6.531 

5.81 

6.351 

2-ci variant 

CŞADA -5+3 

ÜDM üzrə 

Əmtəə dövriyyəsi üzrə 

Birbaşa xarici investisiya üzrə 

3 orta arifmetik- riyazi göstərici üzrə 

Ehtiyatlar üzrə 

4 orta arifmetik- riyazi göstərici üzrə 

6.371 

5.964 

6.877 

6.404 

5.719 

6.232 

3-cü variant 

CŞADA 

+3+Hindistan 

ÜDM üzrə  

Əmtəə dövriyyəsi üzrə 

Birbaşa xarici investisiya üzrə 

3 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

Ehtiyatlar üzrə  

4 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

6.969 

6.467 

6.977 

6.804 

6.04 

6.613 

4-cü variant 

CŞADA -

5+3+Hindistan 

ÜDM üzrə 

Əmtəə dövriyyəsi üzrə 

Birbaşa xarici investisiya üzrə 

3 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə  

Ehtiyatlar üzrə 

4 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

6.771 

6.334 

6.977 

6.694 

5.954 

6.509 

5-ci variant 

CŞADA +6 

ÜDM üzrə 

Əmtəə dövriyyəsi üzrə 

Birbaşa xarici investisiya üzrə 

3 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

Ehtiyatlar üzrə 

4 orta arifmetik riyazi göstərici üzrə 

7.303 

6.725 

7.181 

7.07 

6.093 

6.825 

    

1998-ci ildə Asiya Sakit Okean İqtisadi  Birliyi  milli və beynəlxalq hesablaşmalarda  "qızıl 

azian"a keçmək barədə qərar qəbul etdilər. İlk mərhələdə AKYU (ing. ACU-Asian Currency 

Unit-Asiya valyuta vahidi) yaradılmalı idi. ABŞ-ın təzyiqi ilə bu ideyaya qoşulan Yaponiya  

bu ideyanın ləğv edilməsinə nail oldu. 

2003-cü ildə sərbəst ticarət zonasının üzvləri olan 7 Asiya dövləti bir milyard valyuta 

ehtiyat fondu yaratmaq qərarına gəldilər. 2006-cı ildə Asiya İnkişaf Bankının prezidenti 
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Xarixiko Kuroda "akyu"nun  dövriyyəyə buraxıla bilməsi üçün 20 il vaxt lazım oldüğunu  

bildirdi. Layihədə 13 ölkə iştirak etdi. Birinci mərhələ "valyuta səbəti"nin  yaradılmasini 

nəzərdə tutur.  Akyu, dollar, evro  və  iyen indikator rolunda olacağı bildirilir . 

Cənub Şərqi Asiya ölkələri kimi Yaxın Şərq ölkələri də, dollar asılılığından qurtulmaq 

istəyir və  hesablaşmalarda yeni vahid valyuta axtarışındadırlar. 

Yaxın şərq ölkələrindən;  -14 -dövlətdən  5-nin pul vahidi  dinarla, 4-nün riyalla, 1-nin 

dirhəmlə,1-i şekellə,1-i lirəylə  və 2-si-funtladır.   

Nəticə olaraq Körfəz ərəb dövlətləri əməkdaşlıq şurasının (KƏDƏŞ) 29-cu 

sammitində -monetar ittifaq - tərəfindən vahid valyuta yaratmaq barəsində təklif irəli 

sürüldü.  İlk olaraq 6 ölkə vahid valyutaya keçməli idi. 2006-da Oman, 2009-da BƏƏ imtina 

etdi. 

Təklif olunan valyuta  Xəlici adlanır. Xəlici- Körfəz dinarı - mənasındadır, Körfəzin  4 

dövləti Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Qatar, Bəhreyn razılığa gəliblər.  Yəmən, İordaniya və 

Mərakeş bu ittifaqa qoşulmaq istəyir. Mərkəzi Bankın mənzil qərargahı Ər-Riyadda yerləşir 

[6]. 

11 dekabr 2014-cü ildə KƏDƏŞ ilə NATO arasında "Təhlükəsizlik və 

enerjidaçıyıcıların dünya bazarına çatdırılması sahəsində müştərək əməkdaşlıq müqaviləsi" 

imzalandı. Bu gündən də İŞİD adı ilə İraq və Suriyada "qara günlər" başladıldı. 

2016-cı ilin sonlarında "valyuta spekulyasiyasının" qarşısının alınması məqsədi ilə  

Rusiya, Türkiyə, Çin, İran  ticarətdə milli valyutalarla hesablaşmaq barəsində danışıqlara 

başlamışlar.  Milli valyutalarla hesablaşmaq sahəsində prof. Haydar Başın "Milli Ekonomik 

Modeli" nəzəri istiqamətləri Rusiya Dövlət Dumasında dinlənilərək qəbul edilmişdir. Digər 

dövlətlər tərəfindən də öyrənilməkdədir. 
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