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ЮН СЮЗ 
 

Милли игтисадийатымыз формалашıb инкишаф етдикъя, онун базар 
мащиййятинин дярк олунмасы, юлкямиздя эедян мцтярягги 
сосиал-игтисади инкишаф мейлляри эенишляндикъя, бу проссесин 
мащиййятинин йцксяк сявиййядя дярк едилмясинин зярурилийи 
даща габарыг шякилдя ортайа ъыхмышдыр. Буна эюря дя игтисади 
щадися вя проссесляри даща йыьъам, анлашыглы шякилдя ифадя 
едя билян дярсликляря вя дярс вясаитляриня тялябат эетдикъя 
артыр. Беля ки, мцстягиллийимиздян он илдян ъох кеъмясиня 
бахмайараг, индийя гядяр тядрис мцяс- сисяляримиздя игтисади 

ядябиййата олан тялябатыmыз heч də там юдянилмямишдир. 

Буnlar хцсусilə игтисад елминя аиддир. Bu vaxta qədər oнун 
нязяриййяси щаггында китаблар аз няшр едилмиш вя йа юз 
мцряккяб, зиддийятли йазылыш гайдаларына эюря бу эцнкц 
тялябаты щеч дя тамамиля юдямир. 2004-cц ildə Азярбайъан 

Кооперасийа Университетиндя nəşr едилмиш “İqtisadi нəzəriyə” 

dərsliyi tələbələrin iqtisadi təfəkkцrцnцн formalaşmasında 

mцsbət rol ойнамышдыр və hazırda bu dərsliyi əldə etmək 

чətindir. Bu səbədən də tələbələrin istifadə edə biləcəyi və 

mцasir tələblərə уйьун yeni dərsliyin yazılmasına ehtiyac 

yaranmışdır. 

Bununla yanaşı, haqqında danışılan dərsliyin чapından 

keчən dюvr ərzində ali təhsilin yeni standarta 

uyğunlaşdırılmasına ciddi ehtiyacı yараныр. Бу dərsliyiн 
хцсуси мязиййяти ондан ибарятдир ки, китабын мцяллифляри 
игтисади нязяриййяйя даир мювъуд дярсликляри вя дярс 
вясаитлярини нязярдян кеъиряряк даща конкрет, охунаглы, 
мязмунлу беля бир китаб йазмышлар. 
«Игтисади нязяриййя» dərsliyinin mцəllifləri узун мцддят 
сийаси игтисадi вя сонрадан игтисади нязяриййяни тядрис етдик- 
ляриндян, mцasir tələblərə və standartlara cavab verən 

samballı bir dərslik yarаtmağa mцvəffəq olmuşlar. 
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Инанырыг ки, “İqtisadi nəzəriyyə” dərsliyi аз мцддятдя 

тялябяляр тяряфиндян bəyəniləcək вя онларын севимли дярс 
вясаитиня чевриляъякдир. Шцбщясиз, йазылмыш бу китаб мцяййян 
зиддиййятли мягамлардан вя нюгсанлардан да азад дейилдир. 

Бцtцn bунлар ися щеч дя китабын елми дяйярини ашаьы салмыр və 

онуn эяляъякдя daha mцkəmməl bir dərslik kimi 

hazırlanacağına şərait yaradır. 
Редактордан 
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Ы ФЯСИЛ. “ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯ” 
ПРЕДМЕТИ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 
§ 1. Игтисадиййат вя ъямиййятин щяйатында онун ролу 
 
Мялум олdуьу кими бцтцн ъанлылар, о ъцмлядян инсанлар 

йашаyıb инкишаф етмяк цчцн эцндялик фяалиййятиндя гида 
гябул етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Бяшяриййятин инкишафынын 
илк дюврляриндя диэяр ъанлылар кими инсанлар да юзляриня лазым 
олан гиданы тябиятдян яsasян щазыр шякилдя тапырдылар. Сонралар 
ися инсанларын сайынын вя тялябатынын artмасы гида чатыш- 
мазлыьына сябяб олду. 

Инсанын гида иля йанашы эейимя, мянзиля вя с. кими 
йашайыш васитяляриня ещтийаъы вардыр. Буна эюря дя инсанлар 
гида вя саиря ялдя етмяк цъцн мцхтялиф цсул вя васитялярля 
тябиятя тясир эюстярмяк мяъбуриййятиндядирляр. Онлар вящши 
щейванлары ящлиляшдирир, йабаны биткиляри мядяниляшдирир, 
мцхтялиф алятляр щазырлайырдыlar вя с. 

Инсан ъанлы варлыг дейил, щямчинин иътимаи варлыгдыр. 
Буна эюря дя онун гидаланма иля йанашы мянзиля, эейимя, 
ев лявазиматларына вя саиряйя ещтийаъы вардыр. Ъямиййятин 
инкишафы иля ялагядар инсанларын тялябатлары даим дяйишир, 
мцхтялифляшир vя eyni zamanda мцряккябляшир. Инсанлар мадди 
тялябатларла йанашы мяняви тялябатлара, мцхтялиф хидмятляря 
даща ъох ещтийаъ щисс едирляр. 

Инсанларa лазым олан мадди вя мяняви немятляр 
мцхтялиф сащялярдя (сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти вя с.) 
истещсал олунур. Бу сащялярин мяъмусу игтисадиййат адланыр. 
Игтисадиййатын ясас вязифяси ъямиййят цзвляри цъцн зярури олан 
maddi немятlяr истещсал етмяк vя xidmяtlяr gюstяrmяkdir. 
Игтисадиййат щяр бир ъямиййятин ясасыны, онун «онурьа 
сцтунуну» тяшкил едир. О, ъямиййятин инкишафынын ясас шяртидир. 
Беля ки, ъямиййят инкишаф етдикъя инсанларын тялябаты artыr vя 
mцxtяlif тялябатлар мейдана эялир. Бцтцн бунлары юдямяк 
цъцн игтисадиййат даим инкишаф етмялидир. Инкишаф едян 
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игтисадиййат йени-йени тялябатларын мейдана эялмясиня сябяб 
олур. Бу сябяб-нятиъя ялагяси даимидир вя о, ъямиййяти ашаьы 
пиллядян йухары пилляyя доьру инкишаф етдирир. 

Игтисадиййатын ясас проблеми ня?, ня гядяр?, бязи 
дюврлярдя ися кимин цъцн? истещсал етмякдян ибарятдир. Ня?,  
ня гядяр? суалларынын ъавабы щамы цъцн айдындыр. Кимин 
цъцн? дедикдя ися истещсалын щансы тябягянин (варлы, йохсул, 
мцлкi, щярби вя с.) тялябатыны юдямяк цъцн fяaliyyяti 
нязярдя тутулур. 

Игтисадиййат мадди немят вя хидмятляр истещсал едян 
сащялярля йанашы гейри-мадди хидмятляр истещсал едян сащяляри 
дя ящатя едир. Бунлара елм, тящсил, сящиййя, мядяниййят вя с. 
аид едилир. Ъямиййят инкишаф етдикъя бу сащялярдя чалышанларын 
сайы вя онларын эюстярдикляри хидмятляр артыр. Бу сащялярин 
сцрятли инкишафы мцсбят щалдыр, мцтярягги мейилдир. Бунунла 
йанашы мадди истещсал сащяляри щялледиъи, апарыъыдыр. Беля ки, 
бир тяряфдян бу сащялярдя инсанларын зярури, физики тялябатларыны 
юдямяк цъцн lazыm олан мадди немят вя хидмятляр истещсал 
олунур, dиэяр тяряфдян ися бу сащяляр гейри-мадди хидмятляр 
истещсал едян сащяляр цъцн мадди ясас ролуну ойнайырлар. 

Ону да гейд едяк ки, игтисадиййат инсан амили иля сых 
баьлыдыр. Беля ки, бир тяряфдян инсан истещсал просесинин ясас 
шяртидир. Чцнки, инсанын физики вя зещни габилиййятляри щярякятя 
эятирилмядян мадди немятляр истещсалы вя хидмятляр мцмкцн 
дейилдир. Диэяр тяряфдян игтисадиййатын ясас мягсяди 
инсанларын тялябатыны юдямяк цъцн зярури олан немятляр вя 
хидмятляр истещсал етмякдир. 

Игтисадиййат ящатя даирясиня эюря микро, макро, мезо 
вя мего игтисадиййат формаларында юзцнц gюstяrir. 

Микроигтисадиййат дедикдя айры-айры ев тясяррцфатынын, 
фирмаларын, истещсал ващидляринин игтисадиййаты нязярдя тутулур. 

Макроигтисадиййат дедикдя юлкянин цмуми игтисадий- 
йатынын мяъмуsu нязярдя тутулур. Макроигтисадиййатын ясас 
эюстяриъиляри„Цмуми Дахили Мящсул, милли эялир, инфiлйасийа, 
тядиййя балансы вя сairяdir. Мезоигтисадиййат ися, iгтиса- 



 15 

диййатын бир-бириля сых баьлы олан мцхтялиф сащяляриni яhatя 
edir. Мясялян; аграр-сянайе комплекси, щярби-сянайе 
комплекси, йаначаг-енерэетика комплекси вя с. 

Мегоигтисадиййат дедикдя дцнйа игтисадиййаты нязярдя 
тутулур. 

Игtisadi ядябийyatlarda vя kцтляvi informasiya 
vasitяlяrindя ачыг, гапалы вя эизли игтисадиййат мящфумларынa 
да rast эялмяк мцмкцндцр Ачыг игтисадиййат дедикдя бир 
юлкя игтисадиййатынын диэяр юлкялярин игтисади субйектляри 
(истещсалчылары, таъирляри, банкирляри вя с.) цъцн аз мящдудий- 
йятлi вя йа там ачыг олмасы нязярдя тутулур. Ачыг игтисадиййат 
шяраитиндя милли мящсулун 10 %-дян ъоху ихраъ едилир. 
Бундан башга, ачыг игтисадиййат дедикдя ямтяя тиъаряти иля 
йанашы, истещсал амилляринин щярякяти, информасийа, милли 
валйуталарын сярбяст дяйишдирилмяси вя с. нязярдя tutulur. 
Гапалы игтисадиййатда юлкя игтисадиййаты диэяр юлкяляринин 
субйектляри цчцн гапалыдыр, онлар сярбяст фяалиййят эюстяря 
билмязляр. Qapalы iqtisadiyyatda юлкяляр арасында olan  
iqtisadi ялaqяlяr йалныз дювлят гурумлары тяряфиндян щяйата 
keчirilir. Эизли игтисадиййат дедикдя ися щцгуги ганунлардан, 
гябул едилмиш гайдалардан кянар игтисадиййат нязярдя тутулур. 
Мцхтялиф юлкялярдя онун хцсуси ъякиси мцхтялифдир. Bu чяki 
АБШ-да 3-10 %, Инэилтярядя 3-9 %, Италийа вя Русийада 30 
%, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 60 %-дяк ола билир. Эизли 
игтисадиййата оьурлуг, наркобизнес, гачагмалчылыг, гейри-
стандарт мящсул истещсалы вя сатышы, верэилярдян йайынаг вя с. 
йолу иля ялдя едилян эялирляр аид едилир. 
 

§ 2. İгтисади нязяриййянин елм кими гярарлашмасы 
 
Игтисади щадися вя просесляр щаггында бахышлар щяля 

гядим дюврлярдян мювъуд олунмушдур. Халг дастанларында, 
айры-айры шяхсиййятлярин ясярляриндя бу вя йа диэяр игтисади 
щадися вя просес щаггында мцхтялиф фикирляря раст эялмяк 
мцмкцнdцr. Bir sыra alimlər ися бунлары даща эениш изащ 
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етмяйя ъан атмышдылар. Буна эюря дя гядим йунан 
философларындан Ксенофонт, Платон вя Аристотели илк игтисадчылар 
адландырмаг олар. 

Диэяр елмляр кими игтисади нязяриййянин дя гярарлашмасы 
мцяййян тарихи дюврц ящатя едир. Онун бир елм кими 
гярарлашмасы ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя капитализмин инкишафы иля 
ялагядардыр. Игтисади нязяриййя яввялляр сийаси игтисад 
(политекономийа) адланырды. Бу сюзц илк дяфя 1615-ъи илдя 
Антуан Монкретйен «Сийаси игтисад tрактаты»нда ишлятмишдир. 
Hямin сюз гядим йунан сюзляри олан политико „ сийасят; 
ойкос„ев тясяррцфаты; номос„ганун сюзляринин бирляшмясиндян 
ямяля эялмишдир. Мянасы ев (юлкя) тясяррцфатыны идаря едян 
ганунлар щаггында елм demяkdir. Яввялляр о, ващид елм кими 
щамы тяряфиндян гябул едилмиш вя юйрянилмишдир. 

Sонралар, хцсусиля ХЫХ ясрин орталарындан етибарян 
капитализмин ики ясас синфи буржуаzia вя пролетарiat арасында 
синфи мцбаризянин кяскинляшмяси нятиъясиндя сийаси игтисадда 
йени истигамят„марксизм мейдана эялмишдир. Марксизмя 
эюря сийаси игтисад иътимаи елм олдуьу цчцн о, ващид ола 
билмяз. Марксизм цъ ъцр: хырда буржуа, буржуа, пролетар сийаси 
игтисадыныn олдуьуну гябул едир вя эюстярир ки, бунларын щяр 
бири ъямиййятдя мювъуд олан мцяййян синфин мянафейини 
мцдафия едир, игтисади щадися вя просесляри щямин синфин 
нюгтейи-нязяриндян изащ едир. 

ХЫХ ясрин ахырларындан etibarяn бязи нязяриййячиляр 
сийаси игтисад сюзц явязиня «економикс» мяфщумундан 
истифадя етмяйя башламышлар. Бу сюзц илк дяфя А.Маршалл 
(1842-1924) ишлятмишдир. О, 1890-ъы илдя чапдан ъыхмыш 
«Економиксин принсипляри» ясяриндя игтисад елминиn 
идеолоэийадан кянар елм олдуьуну сцбут етмяйя ъящд 
эюстярмишдир. Мцасир дюврдя бу сюз даща эениш ишлядилир. 

Юлкямиздя вя еляъя дя кеъмиш сосиалист тясяррцфаты 
юлкяляриндя ХХ ясрин ахырларына гядяр “Sийаси игтисад” 
termininдян истифадя едилмишдир. ХХ ясрин 90-ъы илляриндя 
сосиалист тясяррцфат системинин даьылмасы иля ялагядар олараг 
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базар игтисадиййаты системиня гядям гоймуш юлкялярдя сийаси 
игтисад сюзц явязиня «игтисади нязяриййя», «цмуми игтисади 
нязяриййя», «игтисадиййатын ясаслары» вя с. мяфhумларындан 
истифадя едилир ки, бунлар да мащиййятъя ейни мязмун- 
ludurlar. 

Ъямиййятин игтисади щяйатыны тядгиг едян елмdя 
мцхтялиф истilahlardan (мяhфумлардан) истифадя олунмушдур. 
Бунларын тякамцлц ашаьыдакы ъядвялдяки кимидир. 

 

§ 3. İгтисади нязяриййянин предмети 
вя тядгигат методлары 
 
Мялумдур ки, щяр бир елмин юз предмети вардыр. Елмин 

предмети дедикдя щямин елмин юйряндийи сащя, щадися вя 
просесляр, мцнасибятляр нязярдя тутулур. Мисал цчцн, физика- 
физики просесляри, кимйа-кимйяви просесляри, тарих-тарихи 
щадисяляри вя с. юйрянир. 

Игтисади нязяриййянин тядгигат обйекти, онун предмети 
ъямиййятин ясасы, «анатомийасы» олан игтисадиййатда баш 
верян щадися, просес вя мцнасибятляри арашдырмагдан ибарят- 
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дир. Н.Тусинин йаздыьы кими, «Бу елмин мювзусу (обйекти) 
иътимаи ямякля бирляшян вя беляликля, истещсалы ян камил тяшкил 
едян инсанлар мцнасибяти системидир...», («Яхлаги-Насири», 
Бакы 1981, сящ.177). 

Игтисадчылар игтисади нязяриййянин предмети щаггында 
ващид фикирдя дейилдирляр. Беля ки, бязиляри сярвяти, онун 
йарадылмасы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакыны игтисади 
нязяриййянин предмети щесаб едирляр. Меркантилизм 
ъяряйанынын нцмайяндяляри сярвяти пулла ейниляшдирир вя онун 
артым мянбяйини мцбадилядя, тиъарятдя эюрцрляр. Онларын 
тядгигат обйекти тядавцл даирясидир. Физократлар ися сярвят 
дедикдя кянд тясяррцфаты мящсулларыны нязярдя тутурлар. 
Классик сийаси игтисадын эюркямли нцмайяндяляри А.Смит вя 
Д.Рикардо да сярвяти игтисади нязяриййянин предмети щесаб 
етмишляр. А.Смит игтисади тялиминин ясас мцддяаларыны 
«Халгларын сярвятинин тябияти вя сябябляри щаггында» ясяриндя 
изащ етмишдир. 

Марксист классикляриня эюря iгтисади нязяриййянин 
предмети сярвят истещсалы просеси дейил, истещсал просесиндя 
инсанлар арасында олан истещсал мцнасибятляридир. К.Маркс 
«Капитал» ясяринин мцгяддимясиндя йазыр: «Бу ясярдя 
мяним тядгигат предметим капиталист истещсал цсулу вя она 
мцвафиг олан истещсал вя мцбадиля мцнасибятляридир». 
Ф.Енэелс ися «Анти-Дцринг» ясяриндя йазыр ки, игтисади 

нязяриййя «… ян эениш мянада, бяшяр ъямиййятинин мадди 
щяйат немятляринин истещсалы вя мцбадилясини идаря едян 
ганунлар щаггында елмдир». В.И.Лениня эюря игтисади 
нязяриййя истещсалын техники тяряфини дейил, иътимаи тяряфини, 
йяни истещсал просесиндя инсанлар арасында олан истещсал 
мцнасибятлярини юйрянир. 

Истещсал мцнасибятляри дедикдя истещсал васитяляри 
цзяриндя мцлкиййят мцнасибятlяri, истещсалчыларын истещсал 
просесиндя тутдуглары мювге мцнасибяти вя истещсал олунмуш 
мящсулун истещсалда иштирак едянляр арасында бюлэцсц 
мцнасибятlяri нязярдя тутулур. Бу цч мцнасибятин 
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субординасийасында мцлкиййят мцнасибяти апарыъыдыр, ясас 
мцнасибятдир; мювге вя бюлэц мцнасибятляри мцлкиййятдян 
асылыдыр. 

Мцасир дюврдя нязяриййячилярин яксяриййяти игтисади 
нязяриййянин предметини изащ едяркян классиклярин бахышларына 
ясасланырлар. Онлар классиклярин фикирлярини мцасир дюврцн 
тялябляриня мцвафиг олараг бу вя йа башга формада ифадя 
едирляр. Мцхтялиф юлкялярдя дяфялярля няшр олунмуш 
«Економикс» дярслийиндя П.Самуелсон йазыр ки, економикс 
(игтисади нязяриййя) инсанларын вя ъямиййятин мцяййян вахт 

ярзиндя … мящдуд ресурслардан сечиб истифадя едя билмясини, 
истещсал олунан мящсулларын ъямиййят цзвляри арасында 
бюлэцсц вя истещлакыны юйрянян елмдир. Мцасир дюврдя даща 
ъох дябдя олан «Економикс» ин мцяллифляри К.Р.Макконнел 
вя С.Л.Брйу йазыр ки, економикс „ мящдуд ресурслар 
шяраитиндя мадди немятляр вя хидмятляр истещсалы, бюлэцсц вя 
истещлакы просесиндя инсанларын давранышынын тядгигидир. 

Мцасир нязяриййячилярин игтисади нязяриййянин предмети 
щаггында бу вя йа буна бянзяр фикирляриndя ясas mяqsяd 
ъямиййятдя щамынын мянафейиня хидмят едян игтисади 
нязяриййянин мювъуд олдуьуну ъямиййят цзвляриня 
ашыламагдыr. Онлар базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал ядаля- 
тин мювъуд олдуьуну сцбут етмяйя ъалышырлар. Ъямиййятдяки 
щадисяляри сейр едян вя мцстягил дцшцнcя габилиййятиня малик 
олан щяр бир шяхс ися базар игтисадиййатында сосиал ядалятин 
олмасына шцбщя ilя yanашыr. 

Elmi ədəbiyyatlarda və dərsliklərdə metod anlayышы ilə 

yanaшы metodologiyada anlayышыna da rast gəlmək olur. Metod 

dedikdə mцəyyən bir hadisə və ya prosesin юyrənilməsində 

istifadə edilən alət, цsul, vasitə və  s. нəzərdə tutulur. 

Metodologiya isə metodlar haqqında elmdir. 

İqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası mцxtəlif iqtisadi 

hadisələri, prosesləri юyrənən metodlar haqqında elmdir. 

İqtisadi hadisə və proseсlərin юyrənilməsinə nəzəriyyəчilərin 

baxışları mцxtəlif olduğu kimi onların istifadə etdikləri metod 
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və metodologiyaları da fərqlidir.  İqtisadi hadisə və proses- 

lərə yanaşmanın əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

a) Subyektiv yanaşma, bu yanaşmada iqtisadi hadisə- 

lərin təhlilində чıxış nюqtəsi kimi təsərrцfat subyekti (ev 

təsərrцfatı, firma və s.) эютцрцлцр. Bunların hər biri mцtləq 

mцstəqildir, hamı bir-birinə qarşı bərabər vəziyyətdədir. Bu 

yanaşmada игтисади тящлилин обйекти iqtisadi subyektin davran- 

masıdır. Tələbat və faydalılıq bu metodologiyanın əsas 

kateqoriyalarıdır. Bunlarla yanaşı son hədd faydalılığı, son 

hədd xərcləri, son hədd məhsuldarlığı və s. Каteqoriyaların- 

dan da istifadə olunur. Bu yanaşmadan marjinalistlər daha 

чox istifadə edirlər. 

b) Neopozitiv-emprik yanaşma, bu yanaşmada əsas 

diqqət iqtisadi hadisələrin юyrənilməsinə və onların qiymət- 

ləndirilməsinə verilir. Bu yanaşmada əsas yerи tədqiqatın 

texniki aparatı tutur və tədqiqatın nəticəsi kimi mцxtəlif nюv 

iqtisadi modellər alınır. Neopozitiv- emprik yanaşmada riyazi 

aparatdan geniş istifadə olunur. 

c) Rasionalist (səmərəli) yanaşma, bu yanaşmadan 

istifadə edənlər cəmiyyətin “təbii”, rasionalist qanunlarını 

dərk etməyə чalışırlar. Onlar iqtisadi sistemи tam, bцtюvlцkdə 

tədqiq etməyə cəmiyyətin iqtisadi “анатомийасыны” юyrənməyə 

cəhd edirlər. F.Kene, A.Smit, D.Rikardo юz tədqiqatlarında 

bu metodoloji  yanaşmalardan istifadə etmişlər. D.Rikardoya 

gюrə iqtisadi nəzəriyyənin vəzifəsi insanın davranışını deyil, 

ictimai məhsulun istehsalını, bюлэцсцнц tənzimləyən 

qanunları юyrənməkdir. Bu yanaşmada əsas diqqət dəyərə, 

qiymətə, iqtisadi qanunlara verilir. Bu yanaşmada 

subyektivчilərdən fərqli olaraq cəmiyyətin siniflərə 

bюлцндцйц, istismarın mюvcud olunması etiraf olunur. 

d) Dielektiv-metarialist yanaşma, bu yanaşmada 

iqtisadi hadisələrin gerчəkiliklə mюvcud olan və onların 

inkişafına daxilən xas olan əlaqələrini təhlil edir. Bu 
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yanaşmaya gюrə iqtisadi hadisə və proseсlər daim yaranır, 

inkişaf edir və mцəyyən dюvrdən sonra məhv olur. Bu 

hərəkət sadədən mцrəkkəbə, aşağıdan yuxarıya doğru olaraq 

daim baş verir. İqtisadi hadisə və proseсlərin marksist təhlili 

bu metodologiyaya əsaslanır. 
Иqtisadi нязяриййянин predmeti щаггында мцхтялиф 

мяктяблярин бахышлары фяргляндийи kimi bu elmin tядqiqat 
sahяляri haqqыndakы фикирляри дя мцхтялифдир. Merkantilizm 
mяktяbinin nцmayяndяlяrinя gюrя iqtisadi nяzriyyяnin 
tяdqiqat sahяsi tяdavцl sferasи (dairяsi, sahяsi), fizokratlara 
gюrя aqrar (kяnd tяsяrrцfatы) sferasы, klassik mяktяbя gюrя (o 
cцmlяdяn marksizmя gюrя) maddi istehsal sferasы, mцasir 
iqdisadi mяktяblяrя gюrя isя istehsal vя xidmяt sferalarыdыr. 

Мялум олдуьу кими щяр бир елм юйряндийи щадися вя 
просесляри тядгиг етмяк цъцн мцхтялиф алят вя ъищазлардан, 
васитялярдян вя с. истифадя едир. Бу мцхтялиф васитяляр щямин 
елмин тядгигат цсулу, методу адланыр. Игтисади нязяриййя дя 
игтисади щадися вя просесляри тядгиг едяркян мцяййян 
методлардан истифадя едир. Ъямиййятин игтисади щяйатында бир-
бириля гаршылыглы ялагядя олан милйонларла игтисади щадися вя 
просесляри тядгиг едяркян игтисади нязяриййячиляр тяряфиндян 
истифадя едилян ясас метод елми абстраксийадыр. Бу методун 
характерик ъящяти ондан ибарятдир ки, тядгигатчы юйрянмяк 
истядийи щадисянин мцяййян тяряфлярини айырыр. Тядгигатчы 
юйрянмяк истядийи щадисянин аз ящямиййятли, икинъи дяряъяли 
ъящятлярини нязяря алмыр, йяни онлардан сярф нязяр едир. 
Ямяк просеси нязярдян кеъириляркян онун ким тяряфиндян, 
щансы шяраитдя, щансы алятлярдян истифадя едилмякля hяyata 
keчirildiyi нязяря алынмыр. Тядгигатчы цъцн зярури олан isя 
ямяйин мащиййятидир. 

Абстракт (мцъярряд) тяфяккцр васитясиля игтисади 
щадисялярин мащиййяти ачылыр, мцяййян ганунауйьунлуглар 
ашкар едилир. Елми абстраксийа методуну тядбиг едяркян 
тядгигатчы анализ вя синтез, индуксийа вя дедуксийа кими 
васитялярдян истифадя едир. Игтисади щадися вя просесляри тядгиг 
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едяркян тарихи вя мянтигилик принсипляри дя нязярдян гачырыл- 
мамалыдыр. 

Игтисади щадися вя просесляр бир-бириндян кейфиййят 
етибариля фяргляндийи кими, кямиййят етибариля дя фярглянир. 
Буна эюря дя онларын юйрянилмясиндя рийази вя статистик 
методлар мцщцм йер тутур. Бязи нязяриййячиляр бу методлара 
даща зox цстцнлцк верирляр. 

Ъямиййятин щяр бир цзвц иътимаи щяйата гядям 
гойдуьу  андан пул, верэи, мящсул, истещлак, истещсал, гиймят, 
ямяк щаггы вя с. кими мяфумларла гаршылашыр. Бу кими 
мяhфумлар игтисади категорийалардыр вя онлар игтисади щяйатда 
мювъуд олан щадися вя просесляри, онларын мцяййян 
тяряфлярини юзцндя якс етдирир. Игтисади категорийалар игтисади 
щадися вя просеслярин, онларын мцяййян тяряфляринин елми 
адыдыр, онларын тяфяккцрцмцздяки яксидир. Игтисади щяйатда баш 
верян щадися вя просесляри дярк етмяк цъцн бу кими игтисади 
категорийаларын мащиййятини баша дцшмяк лазымдыр. Игтисади 
щадисялярин мащиййятини баша дцшмяк игтисади щяйатын даща 
чox дяринликляриндя олан игтисади ганун вя ганунауйьун- 
луглары ашкар етмяйя имкан верир. Бунлар игтисади щяйатын 
инкишаф ганунларыдыр.  Бу ганунлар тябият ганунлары кими юзц-
юзлцйцндя ишлямирляр, игтисади инкишаф автоматик щяйата 
кеъирилмир. Бунун цъцн инсанларын фяалиййяти зяруридир. 
Инсанлары isя онларын тялябаты вя мараглары щярякятя эятирир. 

Игтисади ганунлар игтисади щадисялярин, просеслярин 
мащиййятидир, онлара дахилян хас олан гаршылыглы сябябиййят 
ялагясини юзцндя якс етдирир. Щяр бир щадися вя просес ганун 
характерини алмыр. Даим тякрар олунан щадисяляр ганун 
характерини алмыш олур. Игтисади ганунлар да фяалиййят 
характериня эюря тябият ганунлары кими обйектив характер 
дашыйыр. Ганунун обйективлийи о демякдир ки, онларын 
фяалиййяти ъямиййят цзвляриндян, ъямиййят цзвляринин онлары 
истяйиб-истямямясиндян асылы олмайараг ганунун фяалиййяти 
цчцн шяраити варса о, фяалиййят эюстярир. Ганунун фяалиййяти 
цчцн шяраит олмадыгда о да фяалиййят эюстярмир. Ъямиййят 
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цзвляри игтисади ганунлары йарада, дяйишдиря вя ляьв едя 
билмязляр. Онлар йалныз юз фяалиййятлярини игтисади ганунларын 
тялябляриня мцвафиг гура билсяляр мцвяффягиййят газана 
билярляр. Игтисади ганунларын тялябляри нязяря алынмадыгда ися 
игтисадиййатда мцяййян чятинликляр, эярэинликляр баш верир. 
Бунлар ися ъямиййятдя мювъуд олан зидиййятлярин 
кяскинляшмясиня сябяб олур. 

Игтисади ганунлар фяалиййят эюстярдикляри мцддятя эюря 
цмуми игтисади ганунлара, ямтяя истещсалынын цмуми 
ганунларына вя хцсуси (спесифик) игтисади ганунлара айрылырлар. 
Цмуми игтисади ганунлар ъямиййятин ашаьыдан йухарыya 
инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя фяалиййят эюстярирляр. Бунлар 
бир нюв ъямиййятин инкишаф ганунларыдыр. Бунлара инсан 
тялябатынын артмасыны, ictimai ямяк бюлэцсцнц мисал 
эюстярмяк олар. Беля ки, ъямиййят инкишаф етдикъя инсанларын 
тялябаты эенишлянир, йени-йени тялябатлар мейдана эялир, 
бязиляри йох олур. Бу ганунун тялябиня мцвафиг олараг 
игтисадиййат даим инкишаф етмялидир. Инкишаф ися ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялмяси васитясиля мцмкцндцр. Мцхтялиф 
юлкялярин сосиал-игтисади инкишафындакы фяргляр онларын ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя ялдя етдийи наилиййятлярля 
ялагядардыр. Мясялян, 1998-ъи илдя ямяк мящсулдарлыьынын 
дцнйа сявиййяси ващид (бир) щесаб олунарса Алманийада 2,25, 
Исvеърядя 2,90, Лцксеnбургда 3,35, Азярбайъанда ися 0,39 
олмушдур. 

Ямтяя истещсалынын цмуми игтисади ганунлары ися мящсул 
вя хидмятлярин ямтяя характери алдыьы тарихи мярщялялярдя 
фяалиййят эюстярир. Бу просес ибтидаи-иъма ъямиййятинин 
даьылдыьы дюврдян башланмышдыр. Дяйяр гануну, тяляб-тяклиф 
гануну, пул тядавцлц гануну вя с. бу гябил ганунлардандыр. 

Игтисади ганунлар системиндя фяалиййят эюстярян диэяр 
груп ганунлар спесифик (хцсуси) игтисади ганунлардыр ки, бунлар 
да айры-айры формасийаларда фяалиййят эюстярирляр. Щяр бир 
формасийанын юзцнямяхсус игтисади ганунлары вардыр. 
Бунлардан бири ясас игтисади ганун щесаб олунур. Ясас игтисади 
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ганун истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятин щаким 
формасындан асылы олараг щямин формасийада истещсалын 
мягсядини мцяййян едир. 

 

§ 4. “İгтисади нязяриййя”нин вязифяляри 
 
Игтисади щадися вя просеслярин мащиййятини дярк 

етмяк, юйрянмяк, игтисади нязяриййянин мцщцм 
вязифяляриндян биридир. Игтисади нязяриййя мцхтялиф игтисади 
щадися вя просесин баш вермясинин ясас, мцщцм сябябини 
ашкар едир. Bцtцn елмlяr кими о да щадисянин, просесин 
мащиййятини ашкар етмялидир. Цмумиййятля елмин вязифяси 
щадисянин мащиййятини ашкар етмякдян ибарятдир. Щадисянин 
тязащцрц ися мцхтялиф сябяблярдян асылы олараг заман вя 
мякан етибариля мцхтялиф ола биляр. 

Игтисади нязяриййянин классикляри вя марксист 
нязяриййяъиляри игтисади щадися вя просеслярин мащиййятини 
елми ъящятдян изащ етмяйя ъящд эюстярмишляр. Чох 
тяяссцфляр олсун ки, ХЫХ ясрин сон дюврляриндян башлайараг 
бир ъох нязяриййячиляр даща ъох игтисади щадися вя 
просеслярин тязащцр формаларына диггят йетирмяйя, онлары 
изащ етмяйя, базар мцнасибятлярини щялледиъи олмасына 
цстцнлцк верирляр. 

Игтисади нязяриййянин мцщцм вязифяляриндян бири дя 
диэяр игтисади елмляр цчцн методоложи ясас олмагдан 
ибарятдир. Билдийимиз кими игтисадиййат даим фяалиййятдя 
олан мцряккяб бир системдир. Buна эюря дя онун мцхтялиф 
тяряфляри, ъящятляри вя сащяляри мцхтялиф игтисад елмляри 
тяряфиндян юйрянилир. Ящатя етдийи тядгигат сащясиня эюря 
игтисад елмляри фундаментал, функсионал вя сащя игтисад 
елмляриня айрылыр. Фундаментал игтисад елмляри дедикдя 
игтисади нязяриййя, игтисади фикирляр тарихи, игтисади тарих 
нязярдя тутулур. Функсионал елмляря ямяйин игтисадиййаты, 
малиййя, кредит, мцщасибат уъоту вя с. аид едилир. Сащя 
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игтисад елмляри ися сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти, рабитя 
вя с. сащяляринин игтисадиййатыны юйрянир. 

Игтисади нязяриййя фундаментал, методоложи елм 
олмагла игтисади щяйатын цмуми проблемлярини тядгиг едир. 
Диэяр (сащя) игтисад елмляри ися щямин цмумиликлярин 
тядгиг етдикляри сащялярдя тязащцрцнц юйрянир. Мясялян, 
игтисади нязяриййя ямяк мящсулдарлыьынын артмасы 
ганунунун мащиййятини, она тясир едян амилляри вя с. 
юйряндийи щалда, сащя игтисад елмляри бу ганунун юз 
сащяляриндя (сянайе, тикинти вя с.) тязащцрлярини юйрянир. 

Игтисади нязяриййянин мцщцм вязифяляриндян бири дя 
ъямиййят цзвляриндя, даща доьрусу ону юйрянянлярдя 
игтисади тяфяккцрц формалашдырмагдан ибарятдир. Игтисади 
тяфяккцр дедикдя ъямиййят цзвляринин онларын йашамасынын 
ясас шярти олан игтисадиййатын мцхтялиф ъящятляри щаггында 
елми тясяввцрляринin олмасыnы нязярдя тутур. Ъямиййят 
цзвляриндя игтисади тяфяккцрцн формалашмасы вя онун 
эенишлянмяси онларын истещсал, истещлак вя еколожи 
мядяниййятляринин инкишаф етмяси демякдир. Истещсал 
мядяниййятинин йцксялмяси истещсал амилляриндян даща 
сямяряли истифадя етмякля даща чох, йцксяк кейфиййятли 
мящсул истещсал едилмясиня сябяб олур. Бу ися истяр 
истещсалчынын, истярся дя ъямиййят цзвляринин тялябатларыныn 
даща дольун юдянилмяси, юлкянин игтисади гцдрятинин 
мющкямлянмяси демякдир. Истещлак мядяниййятинин 
йцксялмяси дедикдя ъямиййят цзвляринин истещлак 
шейляриндян елми ъящятдян ясасландырылмыш нормалар 
дахилиндя истифадя еtмяси нязярдя тутулур. Мцасир 
мярщялядя истещсал мядяниййяти иля йанашы истещлак 
мядяниййятинин даща эениш йайылмасы, мянимсянилмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Ятрафымыза диггятля бахсаг 
инсанларын xeyli щиссясинин истещлак мядяниййятинин хейли 
ашаьы олмасы нязяря чарпыр. Бу сябябдян дя башгаларынын 
ямяйинин   мящсулу олан чохлу мигдарда ярзаг мящсулu 
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тулланыр. Мясялян, инэилтярялиляр щяр ил истещсал олунан ярзаг 
мящсул- ларынын 50%-я йахыныны (40 милйард долларлыг), 
Йапонийада 30-40%-я йахыны, америкалылар да 50%-я 
йахыныны (43 милйард долларлыг) зибил гутуларына атырлар. Бу 
просес дцнйада 800 милйондан артыг инсанын дойунъа 
йемяк тапмадыьы бир шяраитдя баш верир. Еколожи 
мядяниййятин йцксялмяси ъямиййят цзвляринин онлары ящатя 
едян ятраф мцщцтдян даща сямяряли истифадя етмяси вя 
онун горунмасы гайьысына галмасына эятириб ъыхарыр. 

Игтисади нязяриййя ъямиййят цзвляринин игтисади 
тяфяккцрцнц эенишляндирмякля игтисадиййат гаршысында дуран 
ясас вязифяни йериня йетирмяйя имкан йарадыр. Ъцнки 
милйонлар вя он милйонлар, iqtisadi biliklяrя йийяляндикдя 
о мящсулдар гцввяйя ъеврилир. Игтисади нязяриййя иля 
силащланмыш шяхсляр истяр айры-айры мцяссися вя фирмаларын, 
истярся дя дювлятин игтисади сийасятини щяйата кечирмякдя 
даща бюйцк мцвяффягиййятляр ялдя едя билярляр. Игтисади 
тяфяккцрц даща эениш оланлар игтисадиййата даща йцксяк 
зирвялярдян бахдыглары цчцн онлар игтисадиййатда баш верян 
чятинликляри, зиддиййятляри даща тез анлайыр вя онларын 
арадан галдырылмасы цчцн даща тясирли тядбирляр эюря 
билярляр. Нясiряддин Тусинин сюзляри иля десяк «Бу елм 
щамынын хейриня олан биръя ямяйин щягиги вя ян цмуми 

инкишаф ганунлары щаггында нязяриййядир… Демяли, щамы 
бу елми юйрянмяйя сяй етмялидир ки, фязилят сащиби олмаьы 
баъарсын; якс щалда ряфтар, мцаширят (ъямиййятдя йашамаг) 
вя давранышда сящвляря йол веряр...». (N.Tusi «Яхлаги-
Насири, Bакы 1980 сящ.177). 

Мцасир дюврдя игтисади нязяриййянин юйрянилмяси 
даща чox vacibdir. Чцнки зянэинляшян вя мцряккябляшян 
игтисади щадисяляри билмяк, юйрянмяк цчцн игтисади 
нязяриййяни юйрянмяк лазымдыр. Игтисади нязяриййяни 
юйрянмядян диэяр игтисади елмляри юйрянмяк мцмкцн 
дейил. Беля ки, игтисади нязяриййя игтисад елминин 
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ялифбасыдыр. Игтисад елмини бир хязиняйя бянзятсяк игтисади 
нязяриййя бу хязиняnin гапысынын ачарыдыр. Игтисади 
нязяриййя игтисади эеръяклийин дярк едилмяси цчцн  васитя, 
алятдир. Бу алятдян истифадя етмяйи баъаран щяр  бир шяхс 
бир ъох чяtin щяйати situsiyalarda дцзэцн нятиъя чыхармаьа 
мцвяффяг ола биляр. Игтисади биликляря йийялянмяк 
габагэюрянлийя, габагэюрянлик ися фяалиййятя сябяб олур. 
Н.Эянъяви демишкян: 

 
Гцввят елмдядир, башга ъцр щеч кяс, 
Heч кяся цstцnlцk ейляйя билмяз. 
 
Игтисади нязяриййянин мцддяалары, метод вя 

васитяляриня йийялянмиш шяхсляр идаряетмядя даща дцзэцн 
гярарлар гябул етмяйя мцвяффяг олурлар. Онларын щяйата 
кеъирдийи игтисадисийа сийасят даща дцзэцн нятиъяляря 
эялмяйя имкан верир. 

Бу mянaда игтисади нязяриййя дювлятин игтисади 
сийасяти иля сых баьлыдыр. Игтисади сийасят дедикдя мцяййян 
дювр ярзиндя дювлятин игтисади сащядя щяйата кеъирдийи 
тядбирляр нязярдя тутулур. Юлкянин игтисади идаряетмя 
гурумларында чалышанларын игтисади тяфяккцрц ня гядяр 
йцксяк оларса, онларын щяйата кеъирдикляри игтисади сийасят 
дя бир о гядяр сямяряли олар. 

Мцхтялиф игтисади мяктяблярин мювгейиндян 
yaнашылдыгда игтисади нязяриййянин предмети, 
методолоэийасы вя ясас нятиъяляри, aşağıdakı kimidir 

 

 

 

 

 

 



 28 

Сədvəl 1.2 
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ЫЫ ФЯСИЛ. ИГТИСАДИ ФИКРИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ 
ИНКИШАФЫ. 

АЗЯРБАЙЧАН ИГТИСАДИ ФИКИР ТАРИХИ 

 
§ 1. Qядим дцнйанын игтисади фикирляри. 
 
Диэяр елмляр кими игтисади нязяриййя дя бирдян-биря 

ямяля эялиб инкишаф етмямишдир. О юз инкишафында мцхтялиф 

формалашма мярщялялярindən кеъмишдир. Яввялчя игтисади 
фикирляр шяклиндя мювчуд олмушдур. Игтисади фикирлярин кюкляриня 
дцнйа сивилизасийасынын бешийи Гядим Шярг юлкяляри 
мцтяфяккирляринин тялимляриндя раст эялинир. Беля ки, щяля 
гядим дюврлярдя айры-айры тарихи шяхсиййятляр игтисади щяйатын 
бу вя йа диэяр чящятляри щаггында мцяййян фикирляр 
сюйлямишляр. Беля игтисади фикирляря Бабилистан щюкмдары 
Хаммураmatинин даш цзяриндя михи йазыларыyla щякк олунмуш 
ганунларында, гядим Мисирин папирус йазыларында, шумерлярин gil 
йазыларында раст эялмяк мцмкцн олмушдур. 

Гядим щинд дастаны «Артхашастра» бядии dastan олмагла 
бярабяр, орада, игтисадиййат, техника вя сийасят щаггында 

мцяййян фикирляря дя тясадцф олунур. Burada dювлятин, 
хязинясиндя сярвятин топланмасы цъцн дягиг уъотун апарылмасы, 
дювлят бцдчясинин эялир вя хярчляринин мцяййян едилмяси 
зяруряти эюстярилмиш, tичаряти тянзимлямяк цъцн дювлят 
мямурларынын вязифяляри мцяййян едилмишдир: сабит гиймятляр 
сявиййясини мцяййян етмяк, гиймятлярин ъох йцксялдилмямяси 
цъцн дювлятин мал ещтийатларындан истифадя вя с. Дастанда 
торпаг вя суварма каналларындан истифадя гайдалары да юз яксини 
тапмышдыр. Беля ки, торпагдан йахшы истифадя едянляря ялавя 
торпаг сащяси верилир, пис истифадя едянлярин ися торпаьы ялиндян 
алынырды. Суварма системлярини korlayanlara гаршы чидди тядбирляр 
эюрцлмяли иди вя с. 

Гядим Ъиндя конфутсилик эениш йайылмышды. Конфутси 
ерамыздан яввял 531-479-чу иллярдя йашамышдыр. Онун 
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нязяриййяси зиддиййятлидир. Бир тяряфдян мцртяче олмагла 
кющня гайдалары мцдафия едир, диэяр тяряфдян варлы вя йохсуллар 
арасындакы зиддиййятляри йумшалтмаг цъцн верэиляри вя диэяр 
тюйчцляри азалтмаьы тяклиф едир, щяддян артыг сярвятъилийя гаршы 
ъыхырды. Планлашдырма щаггында йазырды ки, бир иллик план 
тутурсанса тахыл як, он иллик план тутурсанса мейвя аьачы як, йцз 
иллик план тутурсанса халгы юйрят (савадландыр). Конфутсилийя 
гаршы моистляр ъыхыш едирдиляр. Онлар бцтцн инсанларын тябии 
бярабярлийиндян ъыхыш едяряк тябягяляшмянин ялейщиня идиляр. 
Хцсуси мцлкиййят нюгтейи-нязяриндя дурараг хырда 
истещсалъыларын азад инкишафы уьрунда мцбаризя апарырдылар. 
Онлараrın fikrinə эюря бцтцн инсанлар физики ямякля мяшьул 
олмалыдырлар. 

Гядим йунан мцтяфяккирляри елмин башга сащяляри иля 
йанашы игтисадиййатын мцхтялиф мясяляляриня дя чидди фикир 
вермишдиляр. Ксенофонтун (е.я 430-355) «Економикс» ясяри 
игтисади чящятдян даща ъох диггяти чялб едир. Онун фикринчя 
игтисадиййат–юз тясяррцфатыны варландырмаг щаггында елмдир. Бу 
елм файдалы мящсуллар истещсалыны артырмаг цъцн гулдара юз 
тясяррцфатыны бачарыгла тяшкил етмяйи юйрятмялидир. Ксенофонт 
ямяк бюлэцсц, пешяляр цзря ихтисаслашма вя бунларын инсанларын 
иш габилиййятляриня тясири щаггында гиймятли фикирляр сюйля- 
мишдир. О, якинъилийи щярби бачарыгла ейни сявиййяли щесаб едир, 
сяняткарлыьы ися игтисадиййатын предметиня аид етмямишдир. 
Онун фикринчя сяняткарлыг азад адамларын иши олмайыб, гулларын 
вя харичилярин ишидир. О, тичаряти дя (ъюряк тичарятиндян башга) 
йунанлара хас олмайан пешя щесаб едирди. Тядавцл васитяси вя 
сярвятин цмумиляшмиш формасы олан пула йцксяк гиймят верir 
вя эюстярирди ки, инсанын ня гядяр ъох пулу олса да даща ъох 
пулун олмасыны истяйир. 

Ямяк бюлэцсц идейасы Платонун (е.я. 427-347) 
ясярляриндя даща эениш шярщ едилмишдир. О, ямяк бюлэцсцнц 
чямиййятин тябягяляря бюлцнмясинин ясасы щесаб етмишдир. 
Платонун фикринчя гул–данышан алятдир, физики ямяйя нифрят едир. 
Онун идеал дювлятиндя идаря едянляр (философлар) вя щярбиъиляр 
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физики ямякля мяшьул олмамалыдырлар, бу (физики ямяк) цъцнчц 
тябягянин нясибидир. 

Платонун шаэирди олан Аристотел (е.я. 384-322) мцялли- 
минин идеалист фялсяфи бахышларыны тянгид ется дя, онун 
тясириндян гуртара билмямишдир. Аристотеля эюря игтисадиййат ев 

тясяррцфаты, гулдар маликanəсinin, сийасят ися дювлятин идаря 
едилмяси иля мяшьул олмалыдыр. О, тябии ямяк бюлэцсцня 
ясасланараг чямиййятин гуллара вя азад адамлара бюлэцсцнц 
тябият гануну щесаб етмишдир. Онун фикринчя йунанлар сийасятля, 
гуллар вя харичиляр физики ямякля мяшьул олмалыдырлар. Аристотел 
ямтяя-пул мцнасибятлярини даща эениш тядгиг етмиш, натурал 
тясяррцфатла ямтяя тясяррцфаты арасындакы фярги, щямъинин садя 
ямтяя мцбадиляси иля пулун мцбадиляси арасындакы фярги 
fərqləndirмишдир. Онун ян бюйцк хидмяти ямтяянин икили 
характерини: истещлак дяйяри вя дяйярини фяргляндирмякдян 
ибарятдир. Мцбадиля дяйярини ашкар етмяйя чящд эюстярмиш, 
лакин дяйяр формаларыны айырд едя билмямишдир. Аристотелин 
игтисади фикирляри сонракы ясрлярдя Шяргдя вя Авропада йаранан 
игтисади нязяриййяляря эцчлц тясир эюстярмишдир. 

Рома империйасы дюврцндя дя игтисади щяйатын мцхтялиф 
чящятлярини якс етдирян бир ъох ясярляр мейдана эялмишдир. 
Бунларын ясас мягсяди гулдар маликanəлəрiндəн даща ъох эялир 
эютцрмяйи тямин етмяк иди. Катон бу мягсядля «Якинъилик 
щаггында» ясяриндя эюстярирди ки, гуллар даим ишлямялидирляр, 
йашлы вя хястя гуллары сатмалы, онлары саьламларла явяз етмяк 
лазымдыр. Диэяр Рома мцтяфяккири Варронун ясярляриндя 
гулдарлыьын талейи щаггында щяйачан ифадя олунурду. О, юз 

маликanələrini бурахыб шящярлярдя йашадыгларына эюря гулдарлары 
эцнащландырырды. Варрон кянд тясяррцфаты алятлярини цъ нювя 
айырырды: данышанлар (гуллар), сяс ъыхаранлар (щейванлар) вя лаллар 
(алятляр). О, щямъинин мцхтялиф миллятлярдян олан гуллары 
алмаьы мяслящят эюрцрдц. Ерамызын Ы ясриндя йашамыш, «Кянд 
тясяррцфаты щаггында» 12 китабын мцяллифи Колумелла ися юз 
ясярляриндя лatufindiaların вя гулдарлыьын ялейщиня ъыхыш едирди. 
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О, тясяррцфаты канонлара вермяйи мяслящят билир вя эюстярирди 
ки, канон ямяйи гул ямяйиня нисбятян даща мящсулдардыр. 

Гулдарлыьа гаршы мцбаризя Спартакın вя Мяздякиn 
щярякатларында да юз яксини тапмышдыр. Мяздякиляр тарихдя илк 
дяфя олараг гырмызы байраг галдырмыш вя гулдар мцлкиййятиниn 
ичма мцлкиййяти иля явяз едилмясини тяляб етмишдиляр. Ичтимаи 
тярягги нюгтейи-нязяриндян бу мцртяче тяляб иди. Ъцнки инкишаф 
бахымындан гулдар мцлкиййяти ичма мцлкиййятиня нисбятян 
даща мцтяряггидир. 
 

§ 2. «İнчил» вя «Qурани-Кярим»дя 
игтисади фикирляр 
 
Игтисади щяйатын мцхтялиф чящятлярини якс етдирян игтисади 

фикирляря няинки tarixи шяхсиййятлярин йарадычылыьында, щямъинин 
мцхтялиф дини китабларда да раст эялмяк мцмкцндцр. 
Христианлыьын ясас дини китабы олан «Инчил»дя дюврцн ясас 
истещсал сащяси олан кянд тясяррцфаты иля ялагядар фикирляр даща 
ъохдур. «Будур якинъи тохум сяпмяйя ъыхды, тохумларын 
бязиляри йол кянарына дцшдц вя гушлар эялиб йедиляр, бязиляри 
дашлыьа дцшдц, бунлар эюйяриб тез дя йандылар, бязиляри тиканлар 
арасына дцшдц тиканлар онлары боьдулар. Башгалары да бярякятли 
торпаг цзяриня дцшдцляр, бязиси йцз, бязиси алтмыш, бязиси дя 
отуз гат сямяря верди» («Инчил» 1993 сящ.39,). «Аз якян аз да 
биъячяк, ъох якян ися ъох да биъячяк» (сящ.460). 

Чямиййятин мювчуд олмасында чямиййят цзвляриниn 
ямяк сярф етмяляринин, ишлямяляринин зярурилийи иля ялагядар 
йазылыр: «Ишлямяк истямяйян йемяк дя йемясин» (сящ.157), 
«Юз ялляринизля ишлямяйя сяйля ъалышын» (сящ.511). 

«Инчил»дя ишлямяйин зярури олмасы просеси гейд 
олунмагла йанашы, ишляйянин щаггынын юдянилмясинин зярурилийи 
дя дяфялярля вурьуланыр: «Зящмят ъякян якинъи юз 
мящсулундан илк пайы алмалыдыр», «ишъи юз ямяк щаггына 
лайигдир». Няинки ишъинин, елячя дя тахыл дюйян юкцзцн дя 
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щаггынын юдянилмясинин зярурилийи гейд олунур: «Тахыл дюйян 
юкцзцн аьзыны баьлама». 

Базар игтисадиййаты тяряфдарлары тяряфиндян ъох тярифлянян 
рягабятя мцнасибят «Инчил»дя ашаьыдакы кимидир: «Рягабят вя 
шющрятпярястликля щеъ бир шей етмяйин, фягят тявазюкарлыгла бири-
биринизи юзцнцздян йухары сайын, щяр кяс йалныз юз мянфяятини 
дейил, диэярляринин дя мянфяятини эцдсцн» (сящ. 493). 

«Инчил»дя бир неъя йердя тякрар олунан игтисади фикирлярдян 
бири дя сярвят йыьымы щаггында мцддяалардыр: «Йер цзцндя 
хязиняляр йыьмайын, орада эцвя вя пас ону мящв едяр вя 
орайа оьрулар эиряр вя ъаларлар». «… Биз дцнйайа щеъ бир шей 
эятирмямишик вя айдындыр ки, орадан щеъ бир шей апара билмярик. 
Варланмаг истяйянляр ися имтащана вя тора дцшцрляр». «Ей 
варлылар, … вар-дювлятиниз ъцрцйцб, палтарларынызы да эцвя 
йейиб. Гызыл вя эцмцшцнцз пасланыб вя онларын пасы сизя гаршы 
шящадят олачаг вя ятинизи од кими йейячяк» (Инчил: сящ.23, 525, 
353). 

Дцнйада эениш йайылмыш динлярдян бири дя Ислам динидир. 
Бу динин ясас мцддяалары «Гурани-Кярим»дя якс олунмушдур. 
«Гурани-Кярим» Азярбайчан дилиндя кирил графикалы ялифба иля 
1992-чи илдя ъап олунмуш вя эюстярилян ситатлар да щямин 
няшрдяндир. 

Мцхтялиф суря вя айялярдя сащибликля ялагядар фикирляря 
раст эялмяк мцмкцндцр: «Эюйлярдя вя йердя ня варса, 
щамысынын сащиби олан Аллаща щямд олсун» (сящ.421). «О, 
эюйлярин, йерин вя онларын арасында оланларын [бцтцн 
мяхлугларын] Ряббидир» (сящ.460). 

«Гурани-Кярим»дя базар, тичарят, алыш-вериш юлъц вя ъяки 

иля ялагядар qiymətli фикирляря раст эялмяк мцмкцндцр. 
«Юлъцдя вя ъякидя дцз олун» (сящ.123). Адамларын малларынын 
дяйярини [вя йа онларын щаггыны] азалтмайын» (сящ.134), «Дцз 
тярязи иля ъякин» (361). Китабын 83-чц суряси Ял-Мутяффифин 
(ъякидя вя юлъцдя алдаданлар) адланыр. Сурядя бу ишля мяшьул 

оланларын чящяннямя (çəkidə və ölçüdə aldadanların) 

дцшячякляри вя онларын ъякячякляри язаблары, тясвир олунур. 
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«Гурани-Кярим»дя борч вя сялям, мцкафатландырма, 
исрафъылыг вя хясисликля ялагядар мараглы фикирляр вардыр. 
Мцхтялиф суря вя айялярдя зякат вермяйин зярурилийи гейд 
олунур. Зякат «Гурани-Кярим»ля рясмляшдирилмиш, топланма 
гайдасы вя щячми шяриятля мцяййянляшдирилмиш эялир верэисидир. 

Зякат илдя бир дяфя иллик йашайыш цъцн зярури олдуьундан, артыг 
олан гызыл-эцмцш, мал-дювлят, мящсул цъцн юдянилир. 

«Гурани-Кярим»дя игтисади фикир нюгтейи-нязяриндян 
диггяти чялб едян мясялялярдян бири дя сярвят, və гызыл-эцмцш 
йыьмаьа олан мцнасибятдир. Ят-Товбя («Тювбя») сурясинин 34-
35 айяляриндя йазылыр: [Йа Мящяммяд] Гызыл-эцмцш йыьыб ону 
Аллащ йолунда хярчлямяйянляри шиддятли бир язабла мцждяля! О 
эцн [гийамят эцнц] йыьдыглары гызыл-эцмцш чящянням атяшиндя 
гыздырылыб алынларына, бюйцрляриня вя кцрякляриня даь басылачаг 
[вя онлара]: «Бу сизин юзцнцз цъцн йыьыб сахладыьыныз 
маллардыр. Йыьдыьынызын [язабыны, ачысыны] дадын!» дейилячякдир 
(сящ.162). 

 
§3. Азярбайчанын игтисади фикир тарихиндян 
 
Азярбайчанын бир ъох эюркямли шяхсиййятляри юз 

ясярляриндя игтисади щяйатын мцхтялиф чящятляриня даир фикирляр 
сюйлямишдиляр. Онлар тядгигатъы кими игтисади щадися вя 
просесляри ятрафлы юyrənмямиш, lakin бу щадисяляр щаггында 
мцяййян фикирляр сюйлямишляр. 

Н.Эянчяви йарадычылыьында игтисади щадися вя просесляри 
поетик дилдя мящарятля тясвир етмишдир. O, iстещсалын ичтимаи 

характерини ашаьыдакы кими göstərir: 
Дцнйа бир тарладыр, диггятля бахсаг, 
Щамы бир-бириня чцтчцдцр анчаг. 
О,  юз ясярляриндя бир ъох ямякъи insan сурятини йаратмыш, 

йарадычы ямяйи тяряннцм етмишдир. Böyük şair iнсанын 
щяйатында ямяйин ролуну гиймятляндиряряк йазыр: 

… Щяр щалда сян ъалыш щяйат ямякдир 
Чяннят кящаллыьы няйя эярякдир? 
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… Гуруда, дяниздя ким ъякся зящмят 
Балыгдан дцрр алар, юкцздян сярвят 
… Ъалыш ки, щамынын йцкцнц сян ъяк 
Инсана ян бюйцк шяряфдир ямяк. 
Н.Эянчяви ямтяя-пул мцнасибятляри иля баьлы бир ъох 

игтисади категорийалара да мцнасибятини поетик дилдя ифадя 
етмишдир: 

 
… Эизлиндя мятаща ъыхмаз мцштяри, 
Оьурлуг бир малын олмаз дяйяри. 
… Тахылдан бир файда эялярся яля, 
Якинъи якиня башлар щявясля. 
Тахылын азалса гядри, гиймяти, 
Якинъи бурахар иши, зящмяти. 
… Щяр бир дяри йыьан ъыхса базара, 
Базарда бу тцксцз дяридир пара! 
Бизим сиккямиздир бу кющня дяри, 
Тцк гядяр яксилмяз онун дяйяри. 
 
Шаирин сащибкарын азадлыьы, бядхярчлик вя гянаятчиллик 

щаггында мцхтялиф əsərlərində söylədiyi фикирляри дя мараглыдыр: 
 
… Щяр кяс сянятиндя олмаса азад, 
Дцнйа бу эедишля олурму абад? 
… Хаганын эялири кеъся дя яля, 
Сел кими ахытма, йаьыштяк хярчля. 
… Хярчляркян юлъцдян эял эютцрмя ял 
Ня артыг, ня яскик – ортадыр эюзял. 
 
Н.Эянчявинин истещлак мядяниййяти щаггында йаздыьы 

игтисади фикирляри ъох ибрятамиздир: 
 
… Олма шащлар кими йемяк дцшэцнц, 
Горх сяни йахалар фялакят эцнц. 
Ъох йемя сцфрядя щяр шей ъох да вар, 
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Артыг бир гятрядян гядящ дя дашa. 
… Оларса бириси йемякдя лоьман, 
Сахлар юз няфсини йад лохмалардан. 
 
Шаирин сярвят, гызыл-эцмцш йыьмаг щаггында дедийи 

фикирляр «Инчил» вя «Гурани-Кярим»дя йазыланларла ейни 
мяналыдыр: 

 
… Йыьдын дцнйа малыны бяли, долу эедясян 
Яли долу эялмишдин, яли долу эедясян? 
… Алышсан да, йансан да уйма гызыл пула сян 
Торпаг совур цстцня, дюнмя ачиз гула сян. 
… Йыьдын аз-ъох гызыл щарам, йа щалал 
Бир гайьысыз эялиб хялвяти ъалмыш 
Гызыл йыьан юлмцш, оьруса галмыш. 
 
Н.Эянчяви йарадычылыьынын шащ ясяри олан «Исэяндяр 

намя» поемасында утопик сосиал ядалят чямиййятини бюйцк 
усталыгла тясвир етмишдир: 

 
… Биздя бярабярдир щамынын вары, 
Бярабяр бюлярик бцтцн маллары. 
… Ня зянчир, ня гыфыл эюряр гапылар, 
Эюзятъисиз отлар бизим мал-давар. 
… Гызыла, эцмцшя алданмаз щеъ кяс, 
Бунлар бизим йердя бир шейя дяймяз. 
 
Бу чямиййятдя игтисади проблемлярля йанашы еколожи, 

истещлак мядяниййяти проблемляри дя йцксяк сявиййядя щялл 
олунмуш олур: 

… Ня юкцз, ня ешшяк кими йейярик, 
Ня дя аьзымызы мющцрляйярик. 
 
Сцфряйя щяр чцря немят дцзсяляр, 
Йейярик, эюзцмцз галана гядяр. 
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Азярбайчанын диэяр эюркямли мцтяфяккири Нясряддин 

Тусинин (1201-1274) йарадычылыьында да игтисади фикирляря раст 
эялмяк мцмкцндцр. Эюркямли алим başqa сащялярля йанашы, 
игтисадиййат сащясиндя дя мцяййян тядгигатлар апармышдыр. 
«Яхлаги-Насири» ясяринин икинчи вя цъцнчц мягаляляри демяк 
олар ки, тамамиля игтисади мясяляляря щяср олунмушдур. Бурада 
инсанларын йашамасы цъцн зярури олан мадди немятляр истещсалы, 
мянзилин олмасы зяруряти, аиля доландырмаг зяруряти вя başqa 
мясяляляр ятрафлы шярщ едилир. Ясярдя ичтимаи ямяк бюлэцсц, 
мцхтялиф пешя сеъмяк зяруряти, инсанларын бирэя йашайыш tərzi 
ятрафлы изащ олунур. Н.Туси гейд едир ки, «дцнйанын интизамы, 
мяишятин низамы ямякля щцсула эялдийиндян, инсан нювц 
кюмяксиз йашайа билмядийиндян, ямяк кюмяксиз, кюмяк ися 
ичтимасыз ола билмяз. Демяли, инсан нювц юз тябияти етибариля 
ичтимайа мющтачдыр». Мягалядя ичманын нювляри, онларын 
характерик хцсусиййятляри, юлкя доландырмаг сийасяти мясяляляри 

дя ятрафлы изащ олунур. Əсярдя пулун мейдана эялмяси 
зярурилийи, онун мащиййяти ашаьыдакы кими гейд олунур: 
«…фяргляри арадан галдырыб таразлыг йарадан динара (пула) она 
эюря ещтийач йаранмышдыр ки, пул олмадан мцхтялиф дяйярли 
мцхтялиф ямтяялярин мцбадиляси, алыб-верилмясинин цмуми бир 
мяхрячя эятирилмяси вя бу ишдя низам йарадылмасы мцмкцн 
олмазды». Tusi əсярдя «ихтисаслашмыш» вя «ади» ямяк арасында 
фярг олдуьуну вурьулайараг йазыр: «Ъох заман аз ямяк ъох 
бюйцк зящмятляря бярабяр олур, мясялян, мцщяндисин бир 
бахышы бир ъох ямяллярин зящмятиндян, сяркярдянин эюрдцйц бир 
тядбир сайсыз-щесабсыз дюйцшъцлярин вурушларындан йцксяк 
гиймятляндирилир». Н.Туси бцтцн ясяр бойу ямяк, фяалиййят, 
щярякят, ишэцзарлыг тяблиь едир, инсан сяадятинин йалныз шцурлу 
зящмят нятичясиндя мцмкцн олачаьыны елми дялиллярля 
ясасландырыр. Йыьым просесини ятрафлы изащ едяряк йазыр: «… 
дювлятин, пулун, варидатын бир щиссясини сянятя, ялдя сярмайя 
етмяйя; бир щиссясини ямтяя, ев лявазиматы, эейим-кеъим 
ещтийаты, азугя, зумара; бир щиссясини мцлк, торпаг, мал-гарайа 
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вермяк лазымдыр ки, бириня зяряр дяйяндя о бири икиси саламат 
галсын вя явязи ъыхсын». 

Н.Туси «Малиййя щаггында» трактатында дювлятин малиййя 
вя верэи системиндя еля дяйишикликлярин edilməsini тяклиф едирди 
ки, бунлар илк нювбядя истещсалъыларын мараьынын чанланмасына 
хидмят етсин. О, мювчуд олан 40-дан ъох верэи явязиня дюрд 
нюв верэинин тятбиг едилмясини мягсядяуйьун сайырды. 
Верэилярин юдянилмяси мцддяти вя онларын ямлака уйьун 
олмаларыны да тяклиф едирди. 

ХЫХ ясрдя йашайыб йаратмыш М.Ф.Ахундов, Щ.Зярдаби, 

З.Мараğайи вя башгаларынын да йарадычылыьында игтисади фикирляря 
раст эялмяк мцмкцндцр. «Адамларын тялябатлары щаггында» 
ясяриндя М.Ф.Ахундов йазыр ки, инсанларын щяйатында цъ нюв 
тялябат вардыр: биринчи инсан тялябаты – физики тялябатдыр, икинчиси 
зещни тялябат, цъцнчцсц ися мяняви тялябатдыр, илкин тяминат 
цъцн лазым олан вясаит, башга сюзля физики тялябат биринчи 
дярячяли, мцщцм щяйати зярурятдир. 

Щ. Зярдабинин игтисади фикирляри ясасян «Якинъи» гязе- 
тиндяки мягалялярдя ифадя олунмушдур. Гязетин щяр бир 
нюмрясиндя кянд тясяррцфатынын бу вя йа диэяр сащясиня даир 
мягаляляр верилмишдир. Мясялян, «Малдарлыьын инкишафы вя 
йахшылашдырылмасы тядбирляри щаггында», «Шярги Загафгазийада 
суйа олан ещтийач», Кцр ъайы сащилляриндя памбыг якинляринин 
эенишляндирилмяси», «Бакы гязасында зяфяран истещсалы», «Йерли 
ипякъилик щаггында» вя с. 

«Якинъи» гязетинин 1876-чы ил 7-чи нюмрясиндя дярч 
едилмиш «Ял иля гайрылан вя машын иля ямяля эялян» 
мягалясиндя мящсулун ики гайда иля йарадылмасы тясвир олунур. 
Бу мягалядя машынлы истещсалын цстцнлцйц вурьуланыр. 

«Якинъи»нин 1877-чи ил 11-чи нюмрясиндя ямяк, ишлямяйя 
сяй эюстярмяк мясяляси инандырычы мисал вя мясялялярля изащ 
едилир. Мягаля беля бир ъаьырышла гуртарыр: «Пяс, гардашлар, 
зящмятинизи артырын ки, бикарлыг вя тянбяллик инсан цъцн 
зящярдир». 
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Щ. Зярдабинин ясярляриндя тярягги, ямяк мящсулдарлы- 
ьынын йцксялдилмяси, кейфиййят, гиймят, савадланмаг вя с. 
мясяляляриня дя эениш йер верилмишдир. 
 

§ 4. İгтисад елминин йаранмасы вя инкишафы 
 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар олараг ХВ-
ХВЫ ясрлярдя Авропада капиталист истещсал мцнасибятляри 
гярарлашмаьа башлады. Бу замандан башлайараг истещсал 
васитяляринин щярякятя эятирилмясиндя тящкимли ямякдян 
дейил, муздлу ямякдян истифадя zərurətи yarandı. Муздлу 
ямяк ися тящкимли ямяйя нисбятян даща мящсулдар олдуьу 
цчцн игтисадиййатын инкишафына эцълц тякан верди. Мцхтялиф 
юлкялярдя сянайе чеврилишляри баш верди, истещсал просесиндя 
даща чох машын вя аваданлыглардан истифадя едилмяйя 
башланды. Игтисадиййатда баш верян йениликляр бир чох 
елмлярин, о ъцмлядян игтисади нязяриййянин (сийаси игтисадын) 
да гярарлашмасына сябяб олду. Игтисади нязяриййянин йаран- 
масы вя гярарлашмасы мцхтялиф мярщяляляри ящатя едир. Бунлар 
бир-бириндян тарихи шяраит, тядгигат обйекти, гаршыйа гойулан 
мягсяд вя саиряйя эюря фярглянирляр. 

Игтисади нязяриййянин гярарлашмасынын илк мярщяляси 

меркантiлизм адланыр. Меркантилизмин эюркямли нцмайяндяляри 
Томас Манн (1571-1641), Антуан Монкретйен (1575-1621) 
олмушлар. Игтисади нязяриййя елминин илк ады олан сийаси игтисад 
(Политекономийа) сюзцnü дя илк дяфя А.Монкретйен «Сийаси 
игтисад трактаты» ясяриндя ишлятмишдир. Мцхтялиф юлкялярдя олан 
меркантелистляр илкин капитал йыьымы дюврцндя йашамышлар. Буна 
эюря дя онлар дювлятин, кралларын сярвятини артырмаг щаггында 
тяклифляр верирдиляр. Онлар бу тяклифляри иля сцбут едирдиляр ки, 
сярвяти артырмаьын йеэаня мянбяйи тичарятдир. Меркантилистляр 
сярвяти пулла (гызылla, эцмцшля) ейниляшдирирдиляр. Буна эюря дя 
сярвяти артырмаг цъцн ъох ихрач едиб аз идхал етмяйи тяклиф 
едирдиляр. Онлар щямъинин милли игтисадиййатларын дювлят 
тяряфиндян щимайя вя идаря олунмасы, харичи тичарят цзяриндя 
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чидди нязарят гойулмасы фикирлярини дя йцрцдцрдцляр. Онларын 
ясас тядгигат обйекти мцбадиля даиряси, тичарят иди. 
Меркантелистлярин игтисади эюрцшляри игтисади нязяриййянин бир 
елм кими йаранмасы вя инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Игтисади нязяриййянин инкишафында физиократ мяктябинин 
нцмайяндяляри дя мцщцм йер тутурлар. Физиократлар меркан- 
тилистлярдян фяргли олараг тядгигат даирясини мцбадилядян 
истещсал даирясиня кеъирмишдиляр. Бунунла да онлар 
игтисадиййатда щялледичи рол ойнайан истещсал даирясини тядгигат 
обйекти щесаб едирдиляр. Лакин онлар бцтцн игтисадиййаты дейил, 
йалныз якинъилийи ясас эютцрмцш вя сярвятин артырылмасы 
мянбяйини кянд тясяррцфаты ямяйиндя эюрцрдцляр. Физиократлар 
мяктябинин эюркямли нцмайяндяляри Ф.Кене, Жак Тцрго, 
В.Мирабо вя башгалары игтисад елминин инкишафында мцяййян рол 
ойнамышлар. Онлар да сярвятин йаранмасы мянбяляри вя 
бюлэцсцня диггят вермишляр. Онлар сярвятин мянбяйини тябиятин 
вя инсанын иштирак етдийи якинъиликдя эюрцр вя йалныз якинъинин 
ямяйини мящсулдар ямяк щесаб едир, диэяр сащялярдя 
ъалышанлары ися «барсыз» синиф адландырырдылар. Ф.Кененин 
«Игтисади чядвял»индя игтисад елминдя илк дяфя олараг ичтимаи 
мящсулун реаллашдырылмасы просеси рягямлярля, графиклярля 
эюстярилмишдир. Бу ясяр дяфялярля ъап олунмуш вя игтисади 
нязяриййя тарихиндя мцщцм йер тутур. 

Игтисади нязяриййянин инкишаф тарихиндя классик мяктяб 
хцсуси йер тутур. Бу мяктябин эюркямли нцмайяндяляри 
У.Петти, А.Смит вя Д.Рикардо Инэилтярядя капитализмин сцрятля 
инкишаф етдийи бир заманда йашайыб йаратмышлар. Игтисадиййатын 
сцрятля инкишаф етдийи дюврдя онун бцтюв бир систем кими 
юйрянилмясиня ещтийач дуйулурdu вя онлар бу ещтийачы лайигинчя 
йериня йетирмишдиляр. Онлар юз сяляфляриндян фяргли олараг 
игтисадиййатын айры-айры сащялярини дейил, бцтювлцкдя игтиса- 
диййаты тядгигат обйектиня ъевирмишляр. У.Петти юзцнцн игтисади 
эюрцшлярини «Верэиляр вя рцсумлар щаггында трактат» ясяриндя 
шярщ етмишдир. О бу ясяриндя верэилярин мянбялярини вя ролуну 
шярщ етмякля йанашы, ямяк, дяйяр, ямяк щаггы, рента вя диэяр 
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игтисади категорийалар щаггында юз мцддяаларыны билдирмишдир. 

У.Петти классик мяктябин йарадычыларындан олмагла йанашы, onun 
физократлара да мцяййян мейиллилийи нязяря ъарпыр. Чямиййятин 
щяйатында ямяйин ролуну вурьулайараг йазыр ки, «Ямяк 
сярвятин атасы вя фяал цнсцрц, торпаг ися анасыдыр». 

Классик мяктябин эюркямли нцмайяндяси олан Адам 
Смит чямиййятин игтисади щяйатыны вя онун инкишаф 
ганунауйьунлугларыны даща системли шякилдя арашдырмышдыр. 
Онун игтисади эюрцшляри «Халгларын сярвятинин тябияти вя 
сябябляри щаггында трактат» (1776) ясяриндя шярщ едилмишдир. О 
бу ясяриндя сярбяст базар игтисадиййатынын нязяри принсиплярини 
ятрафлы изащ етмишдир. Онун фикринчя инсан фярдиййятъидир вя 
онун игтисади фяалиййятинин башлыча амили шяхси марагдыр. 
Инсанлар юз шяхси мараглары наминя мцяййян мящсул вя 
хидмятляр истещсал едир, башгаларынын тялябатларыны юдямякля юз 
марагларынын да юдянилмясиня наил олурлар. Онун фикринчя 
алычылар вя сатычылар арасында сярбяст рягабят олмадан 
игтисадиййат инкишаф едя билмяз. О, рягабяти чямиййят цъцн 
тябии сеъим щесаб едир вя азад рягабятин сюндцрцлмясини 
игтисадиййат цъцн фялакят щесаб едирди. 

А.Смит бу ясяриндя чямиййятин сярвяти вя онун 
артырылмасы йолларыны да эениш тядгиг етмишдир. Онун фикринчя 
чямиййятин сярвяти истещсалда тятбиг олунан ямяйин 
мигдарындан вя ямяк мящсулдарлыьындан асылыдыр. Ямяк 
мящсулдарлыьы ися ичтимаи ямяк бюлэцсц иля сых баьлыдыр. 

А.Смит бу вя диэяр ясярляриндя ямяк-дяйяр нязярий- 
йясинин бир ъох категорийаларыны эениш шярщ етмиш, дяйярин 
йарадычысы ямяк олдуьуну эюстярмиш, пулун ямтяя тябиятли 
олмасыны мцдафия етмишдир. О, буржуа чямиййятинин синфи 
гурулушуну тясвир етмиш, онларын эялирляринин мянбялярини вя с. 
тядгиг етмишдир. 

Классик мяктябин диэяр эюркямли нцмайяндяси олан 
Д.Рикардо щеъ бир али тящсил алмадан истедадлы малиййяъи, ъевик 
бир ишбаз, биржа дяллалы олмуш вя бир ъох мцряккяб игтисади 
мясяляляри дяриндян тящлил етмишдир. О, юз ясярляриндя А.Смитин 
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игтисади эюрцшлярини тякмилляшдирмиш вя инкишаф етдирмишдир. О да 
чямиййятин инкишафынын вя тяряггисинин йеэаня щярякятверичи 
гцввясини инсанларын шяхси мянафеyи щесаб едирди. Д.Рикардо 
пул тядавцлц, кредит, верэи, рента, бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя 
саир игтисади категорийалар щаггында гиймятли фикирляр 
сюйлямишдир. 

Классик мяктябин нязяри ирсиндян сонракы дюврлярдя дя 
эениш истифадя едилмиш вя истифадя едилмякдядир. 

Игтисад елминин инкишафында марксист мяктябиn дя мцщцм 
йерi vardır. Бу мяктяб ХЫХ ясрин орталарында мейдана эялмиш 
вя ХХ ясрдя сосиалист тясяррцфаты юлкяляриндя щюкмран 
олмушдур. Бу мяктябин фяргляндиричи чящяти игтисади щадися вя 
просесляри мащиййятдян тязащцря доьру зящмяткеш синфин 
нюгтейи-нязяриндян изащ етмяsidir. Бу мяктябин эюркямли 
нцмайяндяляри К.Маркс, Ф.Енэелс, В.И.Ленин олмушлар. 
К.Маркс «Капитал» ясяриндя капиталист истещсал цсулунун ямяля 
эялиб инкишаф етмяси вя фяалиййят механизмини тядгиг етмишдир. 
К.Маркс юзцнцн игтисади нязяриййясиндя классик мяктябин 
ямяк-дяйяр нязяриййясиня ясасланмыш вя ону даща да инкишаф 
етдирмишдир. Беля ки, о, ямяйин икили характерини кяшф етмякля 
дяйярин йаранмасы вя артмасы просесини елми чящятдян изащ 
етмишдир. Бу ясярдя капитализмин щярякятверичи гануну олан – 
изафи дяйяр ганунунун мащиййяти вя онун тязащцр формалары 
эениш изащ олунур. Ясярдя щямъинин тякрар истещсал просеси, 
мячму мящсулун реаллашдырылмасы нязяриййяси дя ятрафлы шярщ 
олунур. Пролетариатын мцтляг вя нисби йохсуллашмасы, капиталын 
дювраны вя дювриййяси, капиталын мяркязляшмяси вя тямяр- 
кцзляшмяси, сящмдар чямиййятляр, торпаг рентасы вя с. кими 
игтисади категорийалар, ганунлар да ясярдя эениш изащ олун- 
мушдур. «Капитал» ясяри щаггында Австрийа профессору Отмар 
Корен йазыр ки, Марксы инди сюйцрляр (бронят), лакин онун 
«Капитал»ы йеня дя игтисади фикрин зирвяси олараг галмагдадыр. 

Марксизм мяктябинин диэяр эюркямли нцмайяндяси 
Ф.Енэелс «Анти-Дцринг», «Тябиятин диалектикасы», «Аилянин, 
хцсуси мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи» вя саир ясярляриндя 
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бир ъох игтисади категорийаларын елми шярщини вермишдир. 
«Меймунун инсана ъеврилмяси просесиндя ямяйин ролу» 
ясяриндя бяшяриййятин инкишафында ямяйин ролуну тядгиг едяряк 
беля бир нятичяйя эялир ки, «мцяййян мянада дейя билярик ки, 
инсанын юзцнц дя ямяк йаратмышдыр». 

Марксизм мяктябинин диэяр эюркямли нцмайяндяси 
В.И.Ленин (1870-1924) ХЫХ ясрин сону– ХХ ясрин яввялляриндя 
йашайыб-йаратмышдыр. О, юз ясярляриндя империализмин игтисади 
яламятляри, инщисар, малиййя капиталы, кооперасийа вя с. 

щаггында гиймятли фикирляр сюйлямишдир. Lenin «Русийада 
капитализмин инкишафы» вя башга ясярляриндя мцхтялиф игтисади 
щадися вя просеслярин Русийа шяраитиндя тязащцрц хцсу- 
сиййятлярини тядгиг етмишдир. 1917-чи ил октйабр ингилабындан 
сонра йаздыьы ясярляриндя ися сосиалист игтисадиййаты, онун идаря 
едилмяси вя с. даир фикирляр сюйлямишдир. 

Марксист мяктябинин фяргляндиричи чящятляриндян бири дя 
чямиййятдя сосиал ядалятин игтисади ясасыны истещсал васитяляри 
цзяриндя ичтимаи мцлкиййятин qərarlaşması иля ялагялян- 
дирмясидир. Онларын фикринчя игтисади щяйатдакы бцтцн 
зиддиййятлярин ясасы истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси 
мцлкиййятля ялагядардыр. 

ХЫХ ясрин орталарындан башлайараг маржинализм нязя- 
риййяси формалашмаьа башламышды. Маржинализмин тяряфдарлары 
обйектив игтисади щадися вя просесляри елми чящятдян дейил, 
субйектив – психоложи чящятдян изащ едирдиляр. Онларын фикринчя 
мящсулун (немятин) дяйяри онун истещсалына сярф олунан 
ямякля дейил, истещлакъынын субйектив гиймяти иля, йяни онун 
файдалылыьы иля мцяййян олунур. Маржиналистляр игтисади щади- 
сянин мащиййяти, кейфиййятиндян даща ъох кямиййят тяряфиня 
фикир верирляр. Онлар юз тядгигатларында рийази методлардан даща 
ъох истифадя едирляр. Мцряккяб игтисади щaдисяляр системиня 
субйектив, бясит йанашмагла ясл щягигяти якс етдирмяйян 
нятичяляр ъыхарырлар. Маржиналистляр юз тядгигатларында сон щядд, 
сон файдалылыг, сон мящсулдарлыг вя с. ифадяляриндян эениш 
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истифадя едирляр. Маржинализм мцасир игтисади нязяриййялярин 
идейа мянбяйини тяшкил едир. 

Игтисади нязяриййянин инкишаф мярщяляляриндян бири дя 
мцасир игтисади нязяриййялярдир. Бу нязяриййяляр ХЫХ ясрин 
сону, ХХ ясрдя мейдана ъыхмыш вя мцхтялиф дюврлярин игтисади 
щяйатынын тялябаты вя мянафейиня мцвафиг олараг форма- 
лашмышлар. Игтисади ядябиййатда бу нязяриййяляр цъ истигамятдя 
– неоклассик (йени классик), кейнсъилик вя институсионал-сосиоложи 
истигамятдя нязярдян кеъирилир. Бу истигамятлярин щяр биринин 
тядгигат обйекти мцхтялиф олмагла, бири диэяри цъцн 
алтернативдир, мцхтялиф идейалар, бахышлар системидир. Ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, бу истигамятлярин щеъ бири мцасир 
игтисадиййатын вязиййятини якс етдирмир. Мцасир игтисадиййатын 
мцряккяб проблемлярини аз-ъох дярячядя обйектив изащ етмяк 
цъцн бу истигамятлярин йахынлашмасы, синтезляшмяси просеси 
эедир. 

Мцасир дюврцн гярб игтисади нязяриййялярини шярти олараг 
цъ ясас група бюлмяк олар: неоклассик нязяриййя, Кейнс 
нязяриййя, институсионал-сосиоложи нязяриййя. 

Мцасир неоклассик нязяриййяnин ясас истигамятляри ися 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- Монетаризм – бу идейа М.Фридмен, Ф.Хаейк вя башга- 
лары тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Нязяриййянин ясас идейасы – 
хцсуси сащибкарлыьын горунмасыдыр. Онларын фикриня эюря хцсуси 
сащибкарлыг игтисадиййаты бющран вязиййятиндян ъыхарыр, онун 
артымыны тямин едир вя халгын щяйат сявиййясини йцксялдир. 
Базар игтисадиййатынын ясас механизми пул сайылыр. Еля буна 
эюря дя нязяриййяни монетаризм адландырмышлар. 

Нязяриййянин ясас мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювлятин 
игтисадиййата мцдахилясини азалтмаг, верэи дярячялярини ашаьы 
салма сийасятини щяйата кеъирмяк, бунун нятичясиндя ися, аз 
хярч тяляб едян щюкумят гурмаг. АБШ-да Р.Рейган бу 
нязяриййяйя ясасян игтисадиййаты идаря едирди. Буна эюря дя 
игтисади ядябиййатларда Рейганомика термини мейдана 
эялмишдир. 
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- А.Лаффер, М.Еванс, Ч.Гилдер, М.Фелдстайв вя башгалары 
тяряфиндян иряли сцрцлмцш икинчи истигамят игтисади тяклиф 
нязяриййясидир. Бу консепсийанын ясас идейасы ондан ибарятдир 
ки, Кейнсин нязяриййясиндян фяргли олараг (тяляб нязяриййяси) 
бурада истещсал амилляринин тяклифи ясас мейар кими эютцрцлцр. 

- Нeoklassizmin цъцнчц истигамяти ися «сямяряли 

эюзлямя» нязяриййясиdir ki, o, илк дяфя АБШ-да Лукас 
тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Бу нязяриййянин тяряфдарлары 
щесаб едирляр ки, кеъмиш щаггында тякчя мялумат ялдя етмяк 
йох, щям дя кеъмиш вя индики мялуматлары бцтювлцкдя 
арашдырмаг (тящлил етмяк) və бунун ясасында да тясяррцфат 

конйуктурасынын (гиймятлярин səviyyəsi, ямяк щаггы, ишсизлик 
сявиййяси вя с.) перспектив инкишафы вя дяйишиклийини прог- 
нозлашдырмаг вя перспектив инкишафыны мцяййян етмяк, йяни 
билмяк лазымдыр ки, сизи гаршыда ня эюзляйир. Онлар ейни 
заманда дювлятин игтисадиййата мцдахиля етмясинин 
мягсядйюнлц олмадыьыны ясасландырмаьа ъалышырлар. 

Лукас юзцнцн «Йени классик игтисадиййат» ясяриндя йазыр: 
«Бир ъох щалларда мян дювлятин игтисадиййата мцдахиля 
етмясинин тяряфдары дейилям». 

Кейнсин (1883-1946) игтисади нязяриййясиndə инкишаф 
етмиш базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмясини нязяри чящятдян ясасландырмышдыр. 

Кейнсин «Мяшьуллуг, фаиз вя пулун цмуми нязяриййяси» 
(1936) ясяриндя дювлят тяряфиндян игтисадиййатын тянзим- 
лянмяси програмы верилмишдир. Бу нязяриййя саь-сосиалистлярин 
ядябиййатында ъохсайлы тяряфдарлар (С.Харрис, А.Хансен, 
Р.Харрад, Ч.Робинсон, А.Лернер вя б.) тапмышдыр. 

Нязяриййя бир ъох гярб юлкяляринин игтисадиййатынын 
инкишафына ящямиййятли дярячядя тясир эюстярмишдир. Кейнс 
бющран шяраитиндя тякрар истещсалын ганунауйьунлугларыны 

кямиййятин функсионал аспектляри нюгтейи-нязяриндян тядгиг 

едир вя беля бир фикря эялир ки, дювлят тяряфиндян 
игтисадиййатын тянзимлянмяси игтисадиййатда фасилясиз 
истещсалын тямин олунмасына имкан йарадачагдыр. 



 47 

Бу нязяриййя сийаси игтисадда Кейнс «ингилабы», онун 
юзцнц ися капитализмин хиласкары адландырмышлар. Бунунла 
йанашы о, классик сийаси игтисадын нцмайяндяляри олан А.Смит 
вя Д.Рикардонун нязяриййяляриндян бир сыра нязяри 
анлайышлара, щямъинин марксист игтисади нязяриййясини 
(хцсусиля тякрар истещсала) истинад етмишдир вя онлардан 
мцяййян мянада бящрялянмишдир. Бу да юз нювбясиндя 
Марксизмля–Кейнсъилик арасында бир «кюрпцнцн» аъылмаsı 
щаггында фикир сюйлямяйя имкан йаратмышдыр. 

Кейнся эюря базарын тутумлуьу, сямяряли тяляб 
принсипи, цмуми мяшьуллуг нязяриййяси, капиталын сон щядд 
сямярялийи (еффектлийи) вя фаиз нормасы ясас проблемлярдян 
сайылыр вя бу проблемлярин щялли йоллары Кейнсин 
нязяриййясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Мцасир игтисади фикрин цъцнsü–Т.Воблен, Ч.Команс, 
У.Митгелл, Ч.Гелбрейт тяряфиндян иряли сцрцлмцш институсионал 
– сосиоложи истигамятдир. Бу нязяриййяни мцдафия едянляр 
игтисадиййаты бир систем кими гябул едирляр. Бурада 
тясяррцфатъылыгла мяшьул олан субйектляр арасында 
мцнасибятляр игтисади вя гейри-игтисади амиллярин тясири 
нятичясиндя форма- лашыр. Бунларын иъярисиндя техники-игтисади 
амилляр мцстясна рола маликдир. 

Онлар институсионал анлайышын алтында–корпорасийалар 
(ширкятляр), щямкарлар иттифагыны вя дювляти нязярдя тутурлар. 
Игтисади нязяриййянин бу истигамятиндя капитализм чямий- 
йятинин ъатышмазлыглары эюстярилир. Бу ъатышмазлыглар ашаьы- 
дакылардан ибарятдир: 

-Инщисарын щюкмранлыьы вя азад базар шяраитинин 
ъатышмазлыглары; 

-Игтисадиййатда милитаризмин (щярбляшмянин) артмасы; 
-«Истещлак чямиййяти»нин мцхтялиф ъатышмазлыглары 

(мянявиййaтсизлığı вя с.). 
Бунунла ялагядар нязяриййядя ясас фикир буржуа 

чямиййятинин трансформасийасы мясялясидир. Бу нязяриййя 
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тяряфдарларынын фикриня эюря елми-техники тярягги сосиал 
зиддиййятляри дяф едячяк, мцнагишясиз, ичтимаи тякамцл йолу 
иля индустриал чямиййятдян постиндустриал, супериндустриал 
чямиййя- тя эятириб ъыхарачагдыр. 

Техники-игтисади амилин ролунун мцтляглийиня 
ясасланараг конверэенсийа нязяриййясинин Гелбрейт, 
П.Сороvин, Раймон вя башгалары тяряфиндян иряли 
сцрцлмясиня шяраит йаратмышдыр. 

Бу нязяриййяйя эюря инсан амили, инсанын сосиал 
проблемляринин щялли юн плана, техники-игтисади амил ися арха 
плана ъякилир. 

Конверэенсийа нязяриййяси техники игтисади амиллярин 
мцтляглийиндян узаглашараг, инсана, сосиал проблемляря даща 
ъох ящямиййят вермякля характеризя едилир.Бу нязяриййянин 
ясас идейасы постиндустриал ъямиййятин игтисадиййатынын 
ясас ресурсу - инсанын садяъя олараг ролунун артмасы 
дейил, щям дя инсанын бир шяхсиййят кими щяртяряфли 
инкишафыны ясасландырмагla, щятта ХХЫ ясри инсан йцзиллийи 
кими елан едирляр.Игтисади тякамцл просесини тядгиг едян 
döврцн ən yахшы игтисадçы глобалистляри (нящянэляри) щесаб 
едирляр ки, тякамцл юзцндя бири-бириня ясасланан вя бири-
бириня чеврилян инкишафы якс етдирир. Lакин конверэенсийа 
нязяриййясиндя олдуьу кими бир системдя йох, мцхтялиф 
системлярдя онлар игтисади систем кими йени неоиндустриал 
сивилизасийа тяшкил едяъякляр. Бурада инсан нящайят ки, она 
лайиг олан ясас вя мцяййянедиъи йерини тутаъаг. 

Мцасир игтисади инкишафда, щямъинин игтисади 
нязяриййядя цъ ясас истигамят апарычы рол ойнайыр: тяклиф 
iгтисадиййаты (истещсал), тяляб игтисадиййаты (истещлак) вя 
капиталын тянзим- лянмяси. Тяляб игтисадиййаты неоклассик вя 

неолиберал mяктябляр тяряфиндян юйрянилир. Онлар дювлятин 
мцдахиляси олмадан вя верэиляри азалтмаг йолу иля истещсалы 
артырмаьы тяклиф едирляр. Игтисадиййатын бу чцр инкишафы тез-эеч 
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тялябин мящдудлуьуна эятириб ъыхарыр вя ифрат истещсал 
бющраны баш верир. Тяляб игтисадиййатынын тяряфдарлары 

(кейнsъиляр) ися тяклифи дейил тяляби артырмаьы тяклиф едирляр. 
Онларын фикринчя тяляб олдугча тяклиф дя олачагдыр. Буна 
эюря дя верэиляри азалтмаг дейил, сосиал тяйинатлы дювлят 
хярчлярини артырмаг лазымдыр. Бу просес ися капиталын (пул 
капиталынын) артмасына сябяб олур. Бuнун нятичясиндя ися 
игтисадиййатда пул капиталынын щячми ямтяя кцтлясиндян хейли 
ъох олур. Бу ися инфлйасийайа сябяб олур. Бу просеся гаршы 
мцбаризя монетар мяктяби нцмайяндяляри тяряфиндян 
щяйата кеъирилир. Онларын фикринчя игтисадиййатын ясас 
эюстяричиси инфлйасийа вя она гаршы мцбаризядя ясас ролу 
Мяркязи Банк ойнайыр. Мяркязи Банк васитясиля капиталын 
фяалиййятини тянзимлямяйя чящд эюstərilir. Малиййя-кредит 
сащяляриндя монетаристляр щюкмранлыг едир. Кейнъиляр вя 
неолибераллар ися сеъкиляр васитясиля идаряетмядя бир-бирини 
явяз едирляр. Кейнъиляр щакимййятя эялдикдя тяляб 
игтисадиййатына цстцнлцк верирляр. Нятичядя ися тяклиф 
игтисадиййатдакы кяскин позунтулар мцяййян гядяр 
таразылашыр вя игтисадиййат аз-ъох дярячядя сабит (стабил) 
инкишаф едир. 

Бу цч гцввя инкишаф етмиш юлкялярдя игтисадиййаты аз-
чох инкишаф етдирир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. ИСТЕЩСАЛ АМИЛЛЯРИ НЯЗЯРИЙЙЯСИ 
 

§ 1. İчтимаи  истещсал чямиййятин 
инкишафынын ясасыдыр 

 
Яввялдя гейд етдийимиз кими чямиййят цзвляри йашайыб 

инкишаф етмяk цъцн гидаланмалы, эейинмяли, мянзил, ев 
аваданлыгларына малик олмалы, мцхтялиф хидмятлярдян истифадя 
етмялидир. Инсанлар бу мцхтялиф мящсул вя хидмятлярдян 
истифадя етмяк цъцн онлары щазырламалы, истещсал етмялидир. Бу 
мягсядля онлар тябиятя тясир эюстярир, тябият маддялярини 
юзляриня лазым олан шяkля салырлар. Бу просес, йяни мящсул вя 
хидмятлярин истещсалы просеси чямиййятин щяйат фяалиййятинин 
ясасыны тяшкил едир. Ъцнки инсанлар ичтимаи фяалиййятин башга 
нювляри иля мяшьул олмаздан яввял йемяли, иъмяли вя с. Бунун 
цъцн ися онлар истещсал етмялидирляр. Инсанларын мящсул вя 
хидмятлярдян истифадя фяалиййяти (истещлакы) даими олдуьу кими 
онларын истещсалы да даими олмалыдыр. Мящсул вя хидмятлярин 
истещсалы даими олдуьу кими бу просес щям дя ичтимаи характер 
дашыйыр. Йяни мящсул вя хидмятлярин истещсалы айры-айры шяхсляр 
тяряфиндян дейил бир-бири иля билаваситя вя йа долайы (билваситя) 
ялагядя олан мцяййян мигдарда инсанлар тяряфиндян щяйата 
кеъирилир. Инсанларла тябият арасында  олан бу просес ямяк 
просеси вя йа ичтимаи истещсал просеси адланыр. Мящсул вя 
хидмятляр  истещсалы просесинин ясас, зярури шяртляри, чящятляри 
ашаьыдакылардыр: 

а) ямяк; ямяк инсанын мягсядяуйьун, ичтимаи файдалы 
фяалиййятидир, инсанла тябият арасындакы просесдир. Инсан юзцнцн 
бу фяалиййяти иля тябиятя тясир эюстярир, тябият маддялярини 
юзцня лазым олан шякля, формайа салыр вя щазырладыьы 
мящсуллардан тялабаты юдямяк цъцн истифадя едир. Тябиятя тясир 
просесиндя инсан юзц тячрцбя топлайыр, пцхтяляшир, инкишаф едир. 
Нятичядя тябиятя тясир эюстярмяк цъцн йени-йени цсуллар, 
васитяляр кяшф едир. Бцтцн бунлары нязярдя тутараг Ф. Енэелс 
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йазыр ки, мцяййян мянада демяк олар ки, инсанын юзцнц дя 

ямяк йаратмышдыр(formalaşdırmışdır). 

Инсан тябиятя тясир эюстяряркян юзцнцн мцrэцлямякдя 
олан иш эцввясини щярякятя эятирир. Иш эцввяси, инсанын физики вя 
зещни гцввяляринин мячмусудур. Иш гцввяси инсанын ямяk 
габилиййятидир. Ямяк ися иш гцввясинин фяалиййятидир. Иш 
гцввясини потенсиал енержийя, яmяйи ися кинетик енержийя 
бянзятмяк олар. 

б) Инсан ямяйинин йюнялдийи, тяtбиг едилдийи бцтцн яшйалар 
ямяк чисимляри щесаб олунур. Торпаьы ясас ямяк чисми щесаб 
етмяк олар. Ъцнки инсанлар торпаьа тясир эюстяряряк юзляриня 
лазым олан кянд тясяррцфаты мящсуллары, тикинти материаллары və s. 

əldə edirlər. Mцхтялиф минерал маддяляриня ямяк тяtбиг 

едiləряк онлар ямяк «сцзэячиндян» кеъдикдян сонра онлар 
хаммал вя йа материал адланырлар. Мясялян мешядян кясилмиш 
аьач, аьач емалы мцяссисяляри цъцн, йерин тякиндян ъыхарылан 
нефт нефтайырма мцяссисяляри цъцн хаммал щесаб олунур. 

Мцяййян щиссяляри тямиря, йениляшмяйя ещтийачы олан 
машын вя гурьулар да тямиръиляр вя гурашдырычылар цъцн ямяк 
чисимляри щесаб олунур. 

ч) ямяк васiтяляри–бунлар о яшйалардыр ки, ямяк сярф 
едянляр онлар васитясиля ямяк чисимляриня тясир эюстяряряк 
инсанларын тялябатларыны юдямяк цъцн лазым олан мящсул вя 
хидмятляр  истещсал едирляр. Дярзи паръайа тясир едиб лазым олан 
мящсулу истещсал етмяк цъцн мцхтялиф васитялярдян (гайъы, 
ийня, тикиш машыны, цскцк вя с.) истифадя едир. Мцхтялиф 
мящсулларын истещсалы сащяляриндя истифадя едилян ямяк 
васитяляри хейли мцхтялифдир. 

Бязи ямяк васитяляриндян ямяк чисимляриня билаваситя 
тясир эюстярмяк цъцн истифадя олунур ки, бунлар да ямяк 
алятляри адланырлар. Бязиляри ися ямяк чисимляриня билаваситя 
дейил билваситя (долайы) тясир эюстярирляр. Бунлара истещсал 
биналары, ютцрцчц гурьулар, эцч машынлары вя с. мисал эюстярмяк 
олар. 
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Ямяк чисимляри вя ямяк васитяляри бирликдя истещсал 
васитяляри адланырлар. Истещсал васитяляри бцтцн о яшйалардыр ки, 
инсанлар онлардан мящсул вя хидмятляр истещсал етмяк цъцн 
истифадя едирляр. 

 

§ 2. İстещсал  амилляри  вя  игтисади ресурсларын   тяснифаты 
 
Ямяк (истещсал) просесинин зярури цнсцрляри игтисади 

ядябиййатларда истещсал амилляри шяклиндя нязярдян кеъирилир. 
Истещсал амилляри дедикдя мящсул вя хидмятлярин истещсалына 
чялб едилмиш тябии вя ичтимаи амилляр нязярдя тутулур. Истещсал 
амилляринин тяснифатына тядгигатъыларын йанашмалары мцхтялифдир. 
Игтисади нязяриййя марксист вя маржиналист бахышлар цстцнлцк 
тяшкил едир. 

Марксист нюгтейи нязярдян истещсал амилляри мадди вя 
шяхси амиллярдян ибарятдир. Мадди амилляр дедикдя истещсал 
васитяляри, шяхси амил дедикдя ися ишъи гцввяси нязярдя тутулур. 
К.Маркс йазыр ки,  истещсалын ичтимаи формасы нечя олур олсун 
истещсал васитяляри вя иш гцввяси истещсалын зярури шяртляридир. Иш 
гцввяси чансыз тябият маддялярини щярякятя эятирир, онлары 
инсанлара лазым олан формайа салыр. 

Мцасир дюврдя щюкмран олан маржиналист бахышларына эюря 
ися истещсал амилляри дедикдя торпаг, ямяк, капитал вя 
сащибкарлыг габилиййяти нязярдя тутулур. Торпаг тябии амил кими 
нязярдян кеъирилир. О, инсан фяалиййятинин нятичяси дейилдир. 
Торпаг дедикдя тякчя кянд тясяррцфаты цъцн йарарлы сащяляр 
дейил, щямъинин йералты вя йерцстц сярвятляр, сулар, флора вя с. 
нязярдя тутулур. 

Истещсал амили кими капитал дедикдя мящсул вя хидмятляр 
истещсалында истифадя олунан немятляр мячмусу нязярдя 
тутулур. Игтисади ядябиййатларда даща ъох раст эялинян капитал 
категорийасынын мащиййяти щаггында нязяриййяъилярин фикирляри 
хейли мцхтялифдир. Беля ки, классикляря эюря  капитал – истещсал 
васитяляридир. Онлар истещсал васитялярини тябиятян капитал щесаб 
едир вя бунунла да онун ябяди тябии олмасыны исрар едирдиляр. 
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Мцасир нязяриййяъилярин ъоху да капитал дедикдя ясасян 
истещсал васитялярини нязярдя тутурлар. П. Самуелсонун фикринчя 
«капитал – йени ямтяялярин истещсалы цъцн узун мцддят истифадя 
олунан, игтисадиййатын мянзярясини тяшкил едян дязэащлар, 
бащалы компцтерляр, бюйцк ъякичляр, йцк машынлары, прокат 

дязэащлар, биналар вя с.». Мцасир дюврдя даща ъох бяддя олан 
«Економикс» - ин миллятляриня (К. Макконел, С. Брйу) эюря 
капитал, йахуд «инвестисийа ещтийатлары» мювчуд олан бцтцн 
истещсал васитяляринин, йяни ямтяя вя хидмятлярин истещсалында, 
сон истещлакъыйа ъатдырылмасында истифадя едилян алятляри, 
машынлары, аваданлыглары, няглиййат васитялярини вя сатыш 
шябякясини ящатя едир. 

Мцасир нязяриййяъилярдян Д. Бегг, С. Фишер, Р. Дорунбуш 
вя башгаларынын фикринчя капитал бир тяряфдян «физики капитал – 
башга немят вя хидмятляр истещсалына сярф олунан немятляр 
ещтийатыдыр», диэяр тяряфдян ися капитал «пул мябляьи» вя 
«гиймятли каьызлар», щямъинин «малиййя капиталыдыр». 

Мцасир дюврдя «инсан капиталы» ифадясиня дя тез-тез раст 
эялмяк олар. Ч. Беккер, Ф. Махлуп вя башгаларына эюря 
«капитал–ямтяя вя хидмятляр истещсалында истифадя олунан 
инсанын билийи вя тячрцбяси, онун енержисидир». 

Карл Марксын вя онун давамъыларынын фикринчя ися капитал 
яшйа дейилдир, ичтимаи мцнасибятдир. «Капитал муздлу фящлянин 
ямяйи иля йарадылан, юз-юзцня артан дяйярдир». «Капитал яшйа 
дейил, мцяййян ичтимаи мцнасибятдир ки, о яшйада тямсил 
олунмушдур». Онун фикринчя капитал категорийасы тарихидир, 
ябяди дейилдир; истещсал васитяляри йалныз муздлу ямяк 
шяраитиндя капитал характерини  алырлар. 

Игтисади ядябиййатларда капиталла баьлы мцхтялиф 
анлайышлара раст эялмяк мцмкцндцр. Бунлара капиталын тарихи 
формалары олан тачир капиталы, сялям капиталы, сянайе капиталы, 
тичарят капиталы, борч (банк) капиталы, малиййя капиталы 
ифадялярини мисал эюстярмяк олар. Бунлардан башга капиталын 
гябул етдийи пул капиталы, мящсулдар капитал, ямтяя капиталы 
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анлайышларына да тясадцф едилир. Щягиги вя фиктив(йаланъы) 
капитал, актив вя пассив капитал вя с. анлайышлар да вардыр. 

Истещсал амилляриндян бири дя ямякдир. Мящсулларын 
щазырланмасы вя хидмятлярин эюстярилмясиня йюнялдилмиш бу 
просес мцряккяб сосиал-игтисади категорийадыр. Инсанларын fiziki  
вя зещни габилиййятляринин мячмусу инсан капиталыны ямяля 
эятирир. Игтисади ядябиййатларда, КИВ (кцтляви информасийа 
васитяляри) вя с. физики вя зещни, садя вя мцряккяб (ихтисаслы), 

чанлы вя чансыз, зярури вя iзафи, конкрет вя мцчярряд, 
мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяк ифадяляриня раст эялмяк 
мцмкцндцр. Тарихи формаларына эюря гул(кюля) ямяйи tящкимли 

ямяк, муздлу ямяк, истисмардан азад ямяк ифадяляриnə də 
раст эялинир. Бунларын да мащиййяти сюзлцкдя вя мцвафиг 
йерлярдя изащ олуначагдыр. 

Маржинилстлярин фикринчя истещсал амилляриндян бири дя 
сащибкарлыг габилиййятидир. Сащибкарлыг габилиййяти  мящсулларын 
щазырланмасы вя хидмятлярин эюстярилмяси мягсяди иля диэяр 
истещсал аmилляринин координасийасы вя бир-бириля узлашдырылмасы 
цзря фяалиййятля тямсил олунан инсанларын хцсуси нюв 
габилиййятидир. Сащибкарлыг габилиййяти мящсул вя хидмятляри 
истещсал етмяк, техноложи йениликляри тятбиг етмяк вя с. цзря 
даща ъох файда ялдя етмяк мягсядиля аьыллы риск етмяк истяйи 
вя бачарыьыдыр. Сащибкарлыг габилиййяти мигйасы вя нятичяляриня 
эюря йцксяк ихтисаслы ямяк мясряфляриня бярабяр тутулур. 

Тясниф олунан истещсал амилляри мащиййятчя ейни 
олмаларына бахмайараг онлара мцхтялиф чцр йанашмалар ясасян 
нязяриййяъилярин дцнйа эюрцшляри, онларын идеоложи бахышлары иля 
ялагялидир. Беля ки, марксистляр истещсал амилляринин сосиал 
категорийа кими нязярдян кеъирир вя иш гцввясиня даща 
цстцнлцк верир. Маржиналистляр ися истещсал амиллярини техники-
игтисади амилляр кими нязярдян кеъирир вя сащибкарлыг 
габилиййятиня даща ъох цстцнлцк верирляр. Бунунла даща хидмят 
етдикляри щаким синифя йарарланырлар. 

Истещсал амилляринин нязяриндян кеъирилян тяснифаты 
донмуш, ябяди дейилдир. Мцасир чямиййятдя истещсал амилляри 
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гисминдя информасийа вя еколожи амилляри дя нязярдян 
кеъирирляр. Бунлар да истещсалын сямярялилик сявиййясиня тясир 
эюстяряряк даща ъох файда эютцрмяйя имкан верир. Бязи 
нязяриййяъиляр ися гейри-игтисади амилляри дя истещсал амилляринин 
зярури цнсцрляри щесаб едирляр вя бу амиллярдян истифадя də 
игтисади сямярянин артмасына сябяб олур. Бу амилляря ися 
йерляринин елми чящятдян ясасландырылмыш гайдада 
ишыгландырылмасы, рянэлянмяси, функсионал мусигидян истифадя 
едилмяси, коллектив цзвляри арасында нормал психоложи мцщитин 
йарадылмасы вя с. дахилдир. 

Конкрет мящсул вя хидмятин истещсалы цмумиййятля 
истещсал амилляринин олмасыны дейил, мцяййян амилляр 
мячмусунун, топлусунун олмасыnы тяляб едир. Ейни заманда 
бу амилляр топлусунун айры-айры щиссяляри арасында мцяййян 
нисбятин (прапорсийанын) олмасы тяляб олунур. Амиллярдян 
биринин олмамасы вя йа амилляр арасындакы нисбятин позулмасы 
щямин мящсул вя йа хидмятин истещсалы цъцн  зярури олан 
амилляр системи даьылыр вя нятичядя нормал истещсал просеси 
гейри-мцмкцн олур вя йа мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

Бу кими зярури шяртлярля йанашы истещсал амилляринин бир-
бирини явяз етмяси просеси дя мцмкцндцр. Мясялян, палтарын 
тикилмясиндя памбыг, кятан, ипяк, йун вя с. кими паръалардан 
иситифадя олуна биляр. Мцхтялиф мящсулларын щазырланмасында 
тябии материаллар сцни материалларла явяз олунур. Инсанын иш 
гцввяси машынларын гцввяси иля явяз олунур вя с. 

Истещсал амилляринин гаршылыглы сурятдя бир-бирини явяз 
етмяси бир тяряфдян ресурсларын мящдудлуьу вя онлардан 
истифадянин сямярялилийинин артырылмасы иля, диэяр тяряфдян ися 
алычыларын тялябатында ямяля эялян дяйишикликлярля ялагядардыр. 
Ресурслар дедикдя истещсал амилляринин потенсиал имканлары 
нязярдя тутулур, йяни бу амилляр тябият вя чямиййятдя 
мювчуддур, лакин онлардан щяля истифадя олунмур. Мящсул вя 
хидмятляр истещсал етмяк истяйянляр онлары сатын алараг юз 
мцяссисяляриня эятирдикдя бу ресурлслар истещсал амилляриня 
ъеврилирляр. 
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Ресурсларын тяснифатында да мцяййян фярглилик щисс олунур. 
Беля ки, маржиналистляр русурсларла истещсал амиллярини 
ейниляшдирир вя ресурслар дедикдя торпаг (йералты вя йерцстц 
сярвятляр), капитал вя ямяк ресурслары нязярдя тутулур. Əmək 

resursları həm fiziki və zehni qabiliyyətləri, həm də sahibkarlıq 

fəaliyyətini özündə əks etdirir. Марксист бахышларына эюря ися 
ресурслар дедикдя тябии, мадди, ямяк вя малиййя ресурслары 
нязярдя тутулур. 

Тябии ресурслар инсанларын фяалиййятиндяn асылы олмайараг 
мювчуд олан ресурслардыр. Бунлар тцкянян вя тцкянмяйян, 
бярпа олунан вя бярпа олунмайан ресурслара айрылырлар. 

Мадди ресурслар дедикдя ися инсан фяалиййятинин  нятичяси 
олан ямяк мящсуллары (истещсал васитяляри вя истещлак шейляри) 
нязярдя тутулур. 

Ямяк ресурслары дедикдя 16 йашындан 60-65 йашадяк 
физики вя зещни чящятдян саьлам, ямяйə габил инсанлар нязярдя 
тутулур. 

Малиййя ресурслары  дедикдя ися чямиййятдя мювчуд олан 
вя истещсал просесиня чялб едиля билячяк пул, малиййя вясаитляри 
нязярдя тутулур. Бунлар мящсул вя хидмятлярин истещсалы 
просесиндя  билаваситя дейил, билваситя иштирак едирляр. Малиййя 
ресурслары мящсул вя хидмятлярин истещсалы просесиндя бир нюв 
катализатор ролуну ойнайырлар. Бунлар мадди вя ямяк 
ресурсларынын сатын алынмасына вя онларын истещсал амилляриня 
ъеврилмясиня хидмят едирляр. 

Истещсал амилляри игтисади нязяриййядя мящсулдар 
гцввяляр дя адланырлар. Мящсулдар гцввяляр дедикдя истещсал 
васитяляри вя онлары щярякятя эятирян инсанлар нязярдя тутулур. 
Мящсулдар гцввяляр анлайышы илк дяфя алман игтисадъысы Фридрих 
Лист(1789-1846) тяряфиндян истифадя олунмушдур. Чямиййятин  
инкишафы мящсулдар гцввялярин инктшафы иля сых баьлыдыр. Мцхтялиф 
юлкялярин инкишаф сявиййяляриндя олан кяскин фяргляр щямин 
юлкялярдя олан мящсулдар гцввялярин инкишафындакы фярглярля 
ялагядардыр. Мящсулдар гцввялярин инкишафы ися тябии, тарихи, 

милли, дини шяртлярля баьлы олур. 
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Мящсулдар гцввяляри тяшкил едян истещсал васитяляри вя 
инсанлар юзляринин инкишаф сявиййяляриня эюря бир-бириня 
мцvаfиг, уйьун олмалыдырлар. Беля ки, инкишаф сявиййясичя эери 
олан инсанлар йцксяк сявиййяли истещсал васитяляриндян сямяряли 
истифадя едя билмязляр вя яксиня, инкишаф сявиййяси нисбятян 
йцксяк оланлар эеридя галмыш истещсал васитяляриндян истифадя 
едя билмязляр. 

Мящсулдар гцввялярин ян ъевик, дяйишкян цнсцрц 
инсандыр. О, юзц инкишаф  едиб тячрцбя топладыгча йени-йени 
истещсал васитяляри йарадыр вя онлардан истифадя едир. Даими олан 
бу просес мящсулдар гцввялярин инкишафына вя нятичядя 
чямиййятин инкишафына сябяб олур. 

Мящсул вя хидмятлярин истещсалы ичтимаи характер дашыдыьы 
цъцн истещсалъылар арасында мцяййян мцнасибятляр йараныр ки, 
бунлар да  истещсал мцнасибятляри адланыр. Истещсал мцнаси- 
бятляриня мцлкиййят, мювге вя бюлэц мцнасибятляри дахилдир. 
Мцлкиййят мцнасибяти дедикдя истещсал васитяляри вя иш 
гцввясинин кимин вя няйин мцлкиййятиндя олмасы нязярдя 
тутулур. Мювге мцнасибяти дедикдя ися истещсал просеси 

иşтиракъыларынын щансы мювге тутдуглары (щаким-табе) нязярдя 
тутулур. Бюлэц мцнасибяти ися истещсал олунмуш мящсулун 
иштиракъылар арасында бюлцшдцрцлмясини ифадя едир. Бюлэц 
нятичясиндя иш гцввяси сащибляри ямяк щаггы, капитал сащибляри 
мянфяят (сащибкар эялир, фаиз), торпаг сащибляри ися рента ялдя 
едирляр. 

Истещсал мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин ясасыны 
тяшкил едир. Игтисади мцнасибятлярinя истещсал мцнасибятлярi iля 
йанашы мцбадиля бюлэц вя истещлак мцнасибятляри дя дахилдир. 
Mübadilə мцнасибятляри дедикдя, истещсал олунмуш мящсул вя 
хидмятлярин чямиййят цзвляри арасында мцбадиляси нязярдя 
тутулур. Истещлак мцнасибятляри дедикдя, истещсал олунмуш 
мящсул вя хидмятлярин истещлакы, йяни истифадя олунмасы 
нязярдя тутулур. Игтисади мцнасибятляр бир-бири иля сых ялагядя 
олмагла, бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярирляр. 
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Игтисади мцнасибятляр мящсулдар гцввялярля дя гаршылыглы 
фяалиййят эюстярирляр. Беля ки, мящсулдар гцввяляр инкишаф 
етдикчя игтисади мцнасибятлярдя дя онлара мцвафиг олан 
тякмилляшмяляр баш верир. Мцвафиг тякмилляшмялярин баш 
вермямяси онлар арасында зиддиййятлярин баш вермясиня сябяб 
олур. Бу зиддиййятляр ися игтисадиййатда, о чцмлядян 
чямиййятин ичтимаи щяйатында мцяййян эярэинликлярин baş 
вермясиня эятириб ъыхарыр. Бу гаршылыглы ялагя чямиййятин 
садядян мцряккябя, ашаьыдан йухары доьру инкишаф етмясиня 
сябяб олур. Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня игтисади 
мцнасибятлярин уйьунлашмасы чямиййятин инкишафынын цмуми 
игтисади ганунудур. 
 

§ 3. İчтимаи ямяк бюлэцсц: тяснифаты вя  цстцнлцкляри 
 
Мящсул вя хидмятлярин истещсалынын щяйата кеъирилмясиня 

шяраит йарадан амиллярдян бири дя ичтимаи ямяк бюлэцсцдцр. 
Ичтимаи ямяк бюлэцсц дедикдя чямиййят цзвляринин мцяййян 
мящсул вя йа хидмят, йа да бунларын мцяййян щисся, 
говшаглары цзря ихтисаслашмасы нязярдя тутулур. Ичтимаи ямяк 
бюлэцсцнцн эениш елми изащы илк дяфя А.Смит (1723-1790) 
тяряфиндян верилмишдир. О, ичтимаи ямяк  бюлэцсцнц юз 
тядгигатынын ъыхыш нюгтяси щесаб едирди. 

Бяшяриййятин инкишафы иля ялагядар олараг ичтимаи ямяк 
бюлэцсц дяринляшир вя эенишлянир. Бир тяряфдян мцяййян мящсул 
истещсалы даща ъох инсанларын ямяйинин нятичяси олур, диэяр 
тяряфдян, йени яразиляр (sahələr) бу просеся чялб олунур. 

Ичтимаи ямяк бюлэцсц мящсул вя хидмятляр истещсалынын 
кямиййятчя вя кейфиййятчя артмасына сябяб олур. Беля ки, 
инсанлар мящсул вя хидмятляр истещсалы цзря ейни ямялиййатлары 
даим йериня йетирдикляриня эюря бу просеся бир нюв адяткар 
олурлар вя бу ишляри «эюзцйумулу» йериня йетирирляр. Ичтимаи 
ямяк бюлэцсц щямъинин ямяк алятляринин дя тякмилляшмясиня 
сябяб олур. 
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Игтисади ядябиййатларда ичтимаи ямяк бюлэцсц иля ялагядар 
мцяййян анлайышлара раст эялмяк мцмкцндцр. Бунлара Ы, ЫЫ, ЫЫЫ 
Бюйцк ичтимаи ямяк бюлэцлярини мисал эюстярмяк олар. Ы Бюйцк 
ичтимаи ямяк бюлэцсц (ИЯБ) дедикдя якинъилийин малдарлыгдан 
айрылмасы нязярдя тутулур. Бунун нятичясиндя яввялляр щям 
якинъилик, щям дя малдарыгла мяшьул олан гябиля вя ичмалар 
даща ъох якинъиликля вя йа даща ъох малдарлыгла мяшьул 
олмаьа башлайырлар. Бу чцр ихтисаслашма ичмалара имкан верир 
ки, юзляриня зярури олдуьундан нисбятян артыг мигдарда мящсул 
истещсал етсинляр. Бу артыг мящсуллары ися юз араларында мцбадиля 
едирляр. ЫЫ Бюйцк ичтимаи ямяк бюлэцсц дедикдя ися якинъилик 
вя щейвандарлыгдан сяняткарлыьын айрылмасы нязярдя тутулур. 
Беля ки, артыг айры-айры шяхсляр якинъилик вя йа щейвандарлыгла 
мяшьул олмайыб йалныз мцяййян ямяк алятляри, ев яшйалары, 
эейим лявазиматлары щазырламагла мяшьул олурлар. ЫЫЫ Бюйцк 
ичтимаи ямяк бюлэцсц дедикдя ися тачирляр тябягясинин 
мейдана эялмяси нязярдя тутулур. Беля ки, артыг айры-айры 
шяхсляр ичтимаи ямяйин башга нювляри иля мяшьул олмайыб 
йалныз мящсулларын реаллашдырылмасыны щяйата кеъирирляр. Тачирляр 
зцмрясинин(тябягясинин) мейдана эялмяси айры-айры яразиляр, 
юлкяляр арасында тичарят ялагяляринин хейли эенишлянмясиня, 
мцхтялиф йениликлярин йайылмасына сябяб олур. ЫЫЫ Бюйцк ичтимаи 
ямяк бюлэцсц бяшяриййятин инкишафыны хейли сцрятляндирмишдир. 

Игтисади ядябиййатларда ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн цмуми, 
хцсуси вя фярди формалары нязярдян кеъирилир. Цмуми ичтимаи 
ямяк бюлэцсц дедикдя чямиййят цзвляринин игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляриндя мяшьул олмалары нязярдя тутулур: 
чямиййятин ямяйя габил оланларын бир щиссяси сянайедя, диэяр 
щиссяси кянд тясяррцфатында, башга бир щиссяси няглиййат, тикинти, 
тичарят, елм, тящсил вя башга сащяляриндя мяшьул олурлар. Хцсуси 
ичтимаи ямяк бюлэцсц дедикдя ися игтисадиййатын сащяляри 
дахилиндя мювчуд олан ихтисаслашма нязярдя тутулур. Мясялян, 
сянайе сащясиндя ъалышанлар щасилат вя емал, аьыр вя йцнэцл, 
йаначаг вя енерэетика вя с. сащяляри цзря ихтисаслашырлар. Кянд 
тясяррцфатында ъалышанлар ися якинъилик вя щейвандарлыг, бунларын 
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мцхтялиф сащяляри цзря ихтисаслашырлар. Фярди ичтимаи ямяк 
бюлэцсц дедикдя ися айры-айры тясяррцфатларын дахилиндя баш 
верян ихтисаслашма нязярдя тутулур. Беля ки, тясяррцфатда 
ъалышанлар  да мцяййян ишиn, ямялиййатыn йериня йетирilмяsi 
цзря ихтисаслашырлар. 

Ящатя даирясиня эюря йерли, реэионал, милли вя бейнялхалг 
ичтимаи ямяк бюлэцсц формалары вардыр. 

Ичтимаи ямяк бюлэцсц мящсулдар гцввялярля сых гаршылыглы 
сябяб-нятичя мцнасибятinдядир. Беля ки, ичтимаи ямяк 

бюlэцсцнцн дяринляшмяси мящсулдар гцввялярин инкишафына 
сябяб олдуьу кими мящсулдар гцввялярин инкишафы да ичтимаи 
ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня сябяб олур. 

Ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси вя эенишлянмяси 
мящсул вя хидмятляр истещсалынын тяшкилинин дя тякмилляш- 
дирилмясиня сябяб олур. Истещсалын тяшкили ясасян ихтисаслашма, 
кооперасийалашма вя комбиняляшмя формаларында щяйата 
кеъирилир. Ихтисаслашма дедикдя айры-айры шяхслярин, фирмаларын вя 
саирянин мцяййян мящсул, говшаг вя йа щисся истещсалы цзря 
мяшьул олмасы нязярдя тутулур. Ихтисаслашманын щяйата 
кеъирилмяси вя онун дяринляшмяси даща ъох вя кейфиййятли 
мящсул истещсал етмяйя имкан йарадыр. Ихтисаслашма истещсал 
просесляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасына 
шяраит йарадыр. Бу просеслярдя машынлар системиндян истифадя 
олунмасы даща аз ямякля даща ъох вя кейфиййяти мящсул 
истещсал олунмасы демякдир. Кооперасийалашма дедикдя ися 
ихтисаслашмыш тясяррцфатлар арасындакы даими, мцнтязям 
ялагяляр нязярдя тутулур. Игтисади ядябиййатларда коопера- 
сийалашма анлайышы иля йанашы кооперасийа анлайышындан да 
истифадя олунур. Кооперасийа  дедикдя мцяййян бир ишин ейни 
заманда бир ъох шяхс тяряфиндян щяйата кеъирилмяси нязярдя 
тутулур. Кооперасийа ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн ян садя формасы 
олуб мцяййян бир иши даща тез мцддятдя щяйата кеъирмяйя 
имкан верир. Кооперасийа ялагяляриня ев ишляриндян башланмыш 
ичтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя  раст эялмяк мцмкцндцр. 
Комбиняляшмя  дедикдя ися истифадя олунан ямяк чисим- 
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ляриндян комплекс истифадя олунмасы, туллантысыз вя аз туллантылы 
истещсалын тяшкили нязярдя тутулур. Ичтимаи ямяк бюлэцсцня 
ясасланан истещсалын тяшкили формалары мящсулдар гцввялярин 
инкишафына сябяб олур. 

Ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн вя мящсулдар гцввялярин 
инкишафы иля сых баьлы олан игтисади категорийалардан бири дя ямяк 
мящсулдарлыьы анлайышыдыр. Ямяк мящсулдарлыьы дедикдя чанлы 
ямяйин мящсул истещсал етмяк габилиййяти нязярдя тутулур. 
Чанлы ямяк дедикдя мящсул вя хидмятляр истещсалыны щяйата 
кеъирян ишъи гцввяси, онларын сярф етдикляри ямяк нязярдя 
тутулур. Ямяк сярфи онун сярф олундуьу вахтла юлъцлцр. Ямяк 
мящсулдарлыьы истещсал олунмуш мящсулун (ишин) щямъинин 
(кцтлясинин) онун щазырланмасына сярф олунмуш чанлы ямяйя 
кямиййят нисбятини сячиййяляндирир. Ямяк мящсулдарлыьы  

М=
Я

Г
 шяклиндя ифадя олунур. Бурада Г - истещсал олунмуш 

мящсулун (ишин) натурал шякилдя мигдары вя йа пулла ифадя 
олунмуш гиймятидир. Я – ися ямяк сярфи (йа ишляйянлярин сайы, 
йа да адам - саат) якс етдирир. Ямяк мящсулдарлыьы йа вахт 
ващиди ярзиндя истещсал олунмуш мящсулун (ишин) мигдары иля, йа 
да мящсул ващидинин истещсалы цъцн сярф олунмуш ямякля ( иш 
вахты) иля юлъцлцр. Мясялян, бир саатда (эцндя, айда, илдя) ня 
гядяр мящсул истещсал олунур вя йа мящсул ващидинин истещсалы 
цъцн ня гядяр ямяк (вахт) сярф олунур. Микросявиййядя фярди 
ямяк мящсулдарлыьы, макросявиййядя ися ичтимаи ямяк 
мящсулдарлыьы юлъцлцр. Фярди ямяк мящсулдарлыьы дедикдя айры-
айры тясяррцфатларда ялдя едилян мящсулдарлыгдыр. Ичтимаи ямяк 
мящсулдарлыьы дедикдя ися чямиййят мигйасында ялдя едилян 
мящсулдарлыг нязярдя тутулур. 

Ямякля, ямяк мящсулдарлыьы иля ялагядар олан 
анлайышлардан бири дя ямяк интенсивлийидир. Ямяк интенсивлийи 
дедикдя ямяйин сярф олунмасы мигдары, эярэинлийи нязярдя 
тутулур. Ямяк интенсивлийи вахт ващиди ярзиндя сярф олунмуш 
ямяйин мигдары иля юлъцлцр. Ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк 
интенсивлийи бир-бириня якс олунан анлайышлардыр. Ямяк 
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мящсулдарлыьы вахт ващиди ярзиндя истещсал олунан мящсулу 
сячиййяляндирдийи щалда ямяк интенсивлийи вахт ващиди ярзиндя 
сярф олунмуш ямяйи ифадя едир. 

 

§ 4.  İстещсал   функсийасы 
 
Маржиналистляр игтисади щадися вя просесляри тядгиг 

едяркян даща ъох щадися вя просесин кямиййят тяряфиня 
цстцнлцк верирляр. Щадися вя просесин кямиййят тяряфини изащ 
етмяк цъцн рийази методдан, рийази анлайышлардан истифадя 
едирляр. Беля анлайышлардан бири дя истещсал функсийасы 
анлайышыдыр. Мящсул вя хидмятлярин истещсалъылары щямишя даща 
ъох mənfəət ялдя етмяйя чящд эюстярирляр. Бу мягсядля онлар 
истещсал амилляриндян даща сямяряли, даща дольун истифадя 
етмяйя ъалышырлар. Истещсал амилляринин чями вя бу амилляр 
чяминдян щазырланмасы максимум мцмкцн олан мящсул 
щячми арасындакы нисбят истещсал функсийасыны характеризя едир. 
Истещсал функсийасы амилляр сярфи иля мящсул истещсалынын щячми 
арасындакы техноложи асылылыьы ифадя едир. Истещсал функсийасындан 
истянилян верилмиш щячмдя мящсул истещсалы цъцн зярури олан 
минимал мясряфляри щесабламаг цъцн истифадя олунур. Истифадя 
олунан кямиййят иля бурахылмыш мящсулун щячми арасындакы 
асылылыьы шифащи, чябри вя щяндяси шякилдя эюстярмяк олар. 

Истещсал функсийасы щям микроигтисади, щям дя макро- 
игтисади гаршылыглы ялагяляри якс етдиря биляр. Йяни истещсал 
функсийасы истещсалын щячминин йалныз айрыча бир фирмада истещсал 
амилляри нисбятиня эюря истещсалын дейил, щям дя чямиййятин 
мигйасында щямин кямиййятляр арасындакы нисбяти якс етдирир. 

Игтисади ядябиййатларда мящсул бурахылышы щячминин ващид 
ишаряси, эюстяричиси йохдур. Бязиляри буну Г (гуонтитй), бязиляри  
ТП (тотал продучт), бязиляри ися Й (йиелд) иля ишаря едирляр. Онда 
истещсал функсийасы  Г(=ТП=Й)=ƒ(а, б, ч, д, … з) – бурада а, б, 
ч, д, … з истещсал амилляридир. 

Истещсалын тящлили заманы ян ъох ямяк (Я) вя капитал (К) 
тясири нязяря алынан истещсал функсийасынын ики амилли 
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моделиндян истифадя олунур. Ъцнки бу ики амил даща ъох 
дяйишкяндир, торпаг амилинин  тясири ися нязяря алынмыр. Онда ики 
амилли cябри функсийасы Г= ƒ(КЯ) формасында йазылыр. 

Истещсал функсийасынын конкрет нювц истещсал технолоэийасы 
вя истифадя олунан амиллярин гаршылыглы характериндян, щямъинин 
истещсал дюврцнцн мцддятиндян асылы олур. 

Истещсал дюврц гысамцддятли вя узунмцддятли олур. 
Гысамцддятли дювр eля бир заман кясийидир ки, бу мцддятдя азы 
бир истещсал амили юз яввялки юлъцлярини сахлайыр, фирмалар ися бу 
мцддятдя истещсал сащясинин ня тярк едя, ня дя арайа дахил ола 
биляр. Узунмцддятли дювр бцтцн истещсал амилляринин юз 
юлъцлярини дяйишмяк, фирмаларын ися сащяни тярк етмяк, йахуд 
орайа дахил ола билмяси цъцн кифайят едян вахтдыр. Бу дюврляр 
фярг дягиг дейил, бу дюврляри бирдяфялик щяр щансы конкрет 
заман кясийиндя ифадя етмяк гейри-мцмкцндцр. Бунлар 
арасындакы фярги даща ъох ики нюв идаряъилик: эцндялик оператив 
узунмцддятли стратежи гярарларла ялагядардыр. 

Гысамцддятли  дюврдя истещсалыn иkи амили моделиндя 
истещсал олунан мящсулун щячми йалныз бир амилин, ямяйин 
дяйишмясинин функсийасыдыр. Беля ки, гысамцддятли дюврдя 
йалныз ишъилярин сайынын вя йа иш саатларыны артырмагла (бир 
нювбядян 2-3 нювбяйя кеъмякля) истещсалын щячмини артырмаг 
олар. Бу шяраитдя истещсал функсийасы Г= ƒ(Я) шяклиндя олур. 

Маржиналистлярин фикринчя даща бир ямяк ващидинин тят- 
бигиндян алынан мящсул ямяйин сон щядд мящсулу адланыр 
(МПИ – марэинал продучт оф лабоур). Гысамцддятли дюврдя 
истещсалын ян мцщцм хцсусиййяти ондадыр ки, амиллярин 
мящсулдарлыьы азалан файдалыlıглыдыр. 

Азалан файдалылыг ганунуна эюря юлъцляри тясбит олунмуш 
амилляря дяйишян амилин ялавя ващидляри ялавя едилярся йекунда 
алынан ялавя мящсулун даим ашаьы дцшмяйя башладыьы ан эялиб 
ъатар. Башга сюзля десяк гысамцддятли дюврдя щяр бир дяйишян 
амил ващидиндян алынан сон щядд мящсулу азалмаьа мейллидир. 
Бу мейл ашаьыдакы чядвялдя айдын щисс олунур: 
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Cədvəl 3.1 

Бурада ашкар эюрцнцр ки, сон щядд мящсулу мячму 
мящсулун йанашы дайанан ики кямиййяти арасындакы фяргя 
бярабярдир. Истещсала 2-чи ишъи чялб едилдикдя истещсал олунан 
мящсулун мигдары 25 олур. Биринин истещсал етдийи 10 мящсулла 
икисинин истещсал етдийи 25 мящсул арасында олан фярг (25-10=15) 
ялавя тяtбиг етдийимиз ямяйин сон щядд мящсулудур. Чядвялдя 

эюрцнцр ки, ялавя ямяк тяtбиг едилмяsi иля ялагядар мячму 
мящсул истещсалы артса да ямяйин сон щядд мящсулу азалыр вя 
мцяййян гядярдян сонра сыфыра енир. Йяни ялавя ишъинин ишя чялб 
едилмяси игтисади файдалылыг бахымындан ялверишли  дейилдир. Ялавя 
ишъинин истещсалын щячминя щеъ ня ялавя едя билмядийи нюгтядя, 
йяни ямяйин сон щядд мящсулу сыфыра бярабяр оланда мячму 
мящсул максималлашыр. Чядвялдя верилянляри график шяклиндя тясвир 
етмяк олар. (şəkil 1) 

а) мячму мящсул;  б) ямяйин сон щядд мящсулу. 
Ямяйин сон щядд мящсулу йалныз мячму мящсулла дейил, мяорта 
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мящсулла баьлыдыр. Ямяйин орта мящсулу (АПl – авераэе 

продучт оф лабоур) бир ишъинин орта щесабла щазырладыьы 
мящсулларын мигдарыны эюстярир: АПи= Г:Л. Орта мящсулун 
динамикасы мцяййян эериликля дя олса сон щядд мящсулунун 
ардынча эедир. Буну ашаьыдакы шякилдя эюрмяк олар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ямяйин сон щядд (МП) вя орта (АП) мящсулларынын 
динамикасы шяклиндян айдын эюстярилир ки, сон щядд мящсулу 
(МП) орта мящсулдан (АП) бюйцк олдугда орта мящсул артыр, 
сон щядд мящсулу орта мящсулдан аз олдугда ися орта мящсул 
азалыр. 

Яэяр сон щядд мящсулу вя орта мящсул бярябяр оларса 
онларын яйриляринин кясишмя нюгтяси  орта мящсулун максимум 
нюгтясидир. Башга сюзля десяк сон щядд мящсулу яйриси (МП) 
орта мящсул яйрисинин (АП) сонунчунун максимум нюгтясиндя 
кясир. 

Узунмцддятли дюврдя истещсалын бцтцн амилляри дяйишян 
олур. Сащибкарларын  онларын юлъцляринин дяйишмяйя кифайят 
гядяр вахты олур. Йяни онлар йени завод тикмяйя, йени 
дязэащлар алмаьа, гурашдырмаьа вахтлары олур. 

Узунмцддятли дюврдя истещсал амилляринин бир-бирини явяз 
етмяси просеси дя баш веря биляр. Бу просес техноложи 
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йениликлярля баьлы олур. Ямяк тутумлу технолоэийаларда даща 
ъох ямяк вя нисбятян аз мигдарда капиталдан истифадя олунур. 
Капитал тутумлу технолоэийаларда ися яксиня, ъох капитал вя аз 
ямякдян истифадя олунур. Демяли, технолоэийанын нювц истещсал 
функсийасынын нювцня билаваситя тясир эюстярир. Игтисади 
ядябиййатларда хятти функсийа, В.Леонтийев функсийасы, Кобба 
–Дуглас функсийасы анлайышлары нязярдян кеъирилир. Бунлар 
истещсал функсийасынын чябри ифадяляри щесаб олунур. 

Истещсал функсийасынын график шярщи дя вардыр. Йухарыда 
эюстярилдийи кими гысамцддятли дювр цъцн истещсал функсийасы ТП 
– мячму мящсул яйриси иля якс олунур. Цфцги охда истещсалын 
дяйишян амилинин дяйишмяси, шагули охда ися истещсал щячминин 
дяйишилмяси эюстярилир. 

Узунмцддятли дювр цъцн ися башга яйрилярдян истифадя 
олунур. Бунлар изоквант адланыр. Изоквант – верилмиш щячмдя 
мящсулун истещсал етмяйя габил олан ики ресурсун бцтцн 
комбинасийаларына мцвафиг нюгтяляринин щяндяси йеридир. Бу 
заман цфцги охда адятян ямяк амили, шагули охда ися капитал 
амили якс олунур. Фирма ъохлу мигдарда мцхтялиф нюв 
мящсуллар истещсал етдийи щалда онлара ъохлу сайда изоквантлар 
мцвафиг олачагдыр. Беляликля, щяр бир фирма цъцн она хас олан 
изоквантлар хяритясини график шяклиндя якс етдирмяк олар. 
Изоквант координатларын башланьычындан ня гядяр учада вя 
узагда олса бир о гядяр бюйцк истещсал щячминин сячий- 
йяляндирир. Щяр изоквант истещсал олунан мящсулун бир щячминя 
мцвафиг олдуьундан, бир хяритянин изоквантлары кясишмирляр. 

Изоквантлар истещсал функсийалары нювляриня уйьун олараг 
мцхтялиф формаларда олурлар. 
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изоквантлар: а) хятти функсийа; б) Леонтийев функсийасы; ч) 
Кобба-Дуглас функсийасы. 
 

§ 5.  Aмил эялирляринин формалашмасы 
 
Тясяррцфатларда истещсал амиллярини гаршылыглы ялагяси 

нятичясиндя истещсал олунан мящсул вя хидмятляр базарда 
сатылыр. Сатыш нятичясиндя ялдя едилян пул вясаитиндян истещсал 
амилляринин мясряфляри юдянилмяли вя мцяййян гядяр дя артыг 
пул вясаити галмалыдыр. Мящсул вя хидмятлярин сатышы 
нятичясиндя тясяррцфатларын ялдя етдикляри пул вясаитляри онларын 
эялирляри щесаб олунур. 

Амил эялирляринин формалашмасы вя бюлэцсц проблеми 
игтисади нязяриййянин мараг даирясиндя олан проблемлярдян 
биридир. Беля ки, истещсал амилляри сащибляри цъцн эялир олан шей 
щямин амиллярин алычылары цъцн хярчдир. Мясялян, ямяк щаггы иш 
гцввяси сащибляри цъцн эялирдирся, ону аланлар цъцн хярчдир, 
даща доьрусу истещсал хярчидир. 

Эялир–мцяййян вахт  кясийи ярзиндя фяалиййят мцгаби- 
линдя ялдя олунмуш пул вясаитидир. Бу физики шяхслярин, 
тясяррцфатларын вя чямиййятин ишинин пулла ифадя олунмуш 
нятичясидир. 

Эялирляр мцхтялиф мейарлар цзря тяснифатлашдырылырлар. Мя -
нимсямя субйектляриня эюря эялирляр, ящалинин эялири, 
фирмаларын, тяшкилатларын эялири, дювлятин эялири, чямиййятин эялири 
(милли эялир) кими фяргляндирилир. 

Ялдя олунмуш вя реал мювчуд олан эялирин щячминдян 
асылы олараг эялирлярин ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: 

а) номинал эялир – алынан, ялдя едилян пулун цмуми 
мябляьи; 

б) халис (сярянчамда галан) эялир – номинал эялирдян 
верэиляр, зярури юдямяляр ъыхдыгдан сонра галан мябляь; 

ч) реал эялир–ялдя едилян мящсул вя хидмятлярин 
мигдарында ифадя олунан эялир. 
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Фирманын (мцяссисянин) эялирляринин тящлили заманы ясасян 
ашаьыдакы анлайышлардан истифадя олунур: 

а) цмуми эялир–бцтцн мящсулун сатышындан, хидмятлярин 
эюрцлмясиндян вя саирядян пул мябляьи; 

б) орта эялир–сатылан мящсулун бир ващиди цъцн дцшян 
эялир; 

ч) сон щядд эялири – ялавя мящсул ващидинин сатышы 
щесабына цмуми эялирин артмасы. Сон щядд эялири цмуми эялирин 
мящсул кямиййятинин артымына нисбяти кими щесабланыр. 

Сон щядд эялир, МР=


ΔQ артымы мящсул

ΔR(Г артымыэялирин  цмуми
 

Фирманын цмуми эялиринин артмасы истещсал амилляринин 
артырылмасы нятичясиндя баш верир. Бу щалда мящсул истещсалы вя 
мцяссисянин цмуми эялири истещсал амилляринин артымы иля ейни 
вя йа щятта ондан да артыг ола биляр. Бу вязиййят истещсал 
мигйасынын артмасы зямининдя эялирлилийин артмасы адланыр. 
Лакин бу артым мцяййян щяддя гядяр олур. Бу щядди кечдикдя 
цмуми эялирин цмуми эялирин артымы азалыр, сон щядд эялири 
мянфи олур. 

Шякилдян эюрцндцйц кими алтынчы мювгедян сонра мящсул 
истещсалынын давамы цмуми эялири азалдыр. Бу просес доймуш 
базар шяраитиндя даща айдын щисс олунур. Беля ки, бу шяраитдя 
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мящсул тяклифинин артмасы базар гиймятинин ашаьы дцшмясиня 
сябяб олур. 

Игтисади нязяриййядя daha ики нюв эялир фяргляндирилир. 
Бунлардан бири микросячиййядя истещсал амилляри сащибляринин 
ялдя етдикляри эялирляр, диэяри ися макросявиййядя, 

игтисадиййатын цмуми фяалиййятинин нятичяси кими əldə edilən 

gəlir, йяни милли эялир. 
Истещсал фяалиййятиндян асылы олараг фирманын 

(мцяссисянин) ялдя етдийи эялир истифадя олунан истещсал 
амилляринин нисбятиндян асылы олараг бюлцшдцрцлцр. Бу просес 
эялирляринин функсионал бюлэцсц адланыр. Эялирлярин функсионал 
бюлэцсц нятичясиндя иш гцввяси сащибляри: ямяк щаггы, торпаг 
сащибляри рента, истифадя олунмуш капитал сащибляри мянфяят вя 
фаиз, сащибкарлыг габилиййятляринин сащиби ися сащибкарлыг эялири 
ялдя едирляр. Бу анлайышларын щяр бири мцвафиг мювзуларда изащ 
олуначагдыр. 
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IV FЯСИЛ. МЦЛКИЙЙЯТ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
 
§ 1.  Mцлкиййятин мащиййяти, обйект вя субйектляри 
 

Cямиййят цзвляринин йашамасынын зярури шярти олан мадди 
немятляр və xidmətlər истещсалы  инсанларын истещсал васитяляриня 

тясири нятичясиндя баш верир. Даща айдын десяк, инсанлар ямяк 
алятляри васитясиля ямяк чисимляриня тясир едяряк чямиййят 

цзвляри цъцн лазым олан мадди немятляр və xidmətlər истещсал 
едирляр. Бу просес истещсалын техники тяряфини тяшкил едир. 

Истещсал ичтимаи характер дашыдыьы цъцн мадди немятляр 
истещсалынын техники тяряфи иля йанашы ичтимаи тяряфи дя варdır. 
Истещсалын ичтимаи тяряфи дедикдя истещсал просесиндя иштирак 
едян инсанлар арасында йаранан истещсал мцнасибятляри нязярдя 
тутулур. Истещсал мцнасибятляринин ясасыны ися истещсал васитяляри 
цзяриндя мцлкиййят мцнасибяти тяшкил едир.  Истещсал просесинин 
зярури шяртляри олан истещсал васитяляри цзяриндя бу вя йа диэяр 
формада мцлкиййят олмазса онларла истещсалы щяйата кеъирмяк 
мцмкцн дейилдир. Беля ки, сащибсиб (мцлкиййятъиси олмайан) 
истещсал васитяляри гыса мцддятдя йарарсыз щала дцшяр, онлар 
оьурланаr, талан олунар və s. 

Няинки истещсал васитяляри цзяриндя, щятта онлары щярякятя 
эятирян иш гцввяси цзяриндя дя мцлкиййятин мцяййян бир 
формада олмасы зяруридир. Мцлкиййятин формасындан асылы олараг 
тарихи инкишафын мцхтялиф дюврляриндя гул ямяйи, тящкимли 
ямяк, муздлу ямяк, азад ямяк мювчуд олмушдур. 

Мцлкиййят игтисади щяйатын мцяййян едичи амилидир. 
Мцлкиййятин щаким нювцндян asılı olaraq istehsal мягсяди дя 
дяйишилир. Истещсалын мягсяди мцлкиййят сащибляринин тялябатыны 
юдямякдир. Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят истещлак 
шейляри цзяриндя мцлкиййятин характеринi мцяййян едир. 
Мцлкиййят защирян яшйа, предмет шяклиндя тямсил олунмасына 
бахмайараг, онун мащиййятини мадди мязмуну иля 
ейниляшдирмяк, йахуд инсанын шейя мцнасибяти кими баша 
дцшмяк дцзэцн дейилдир. 
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Мцлкиййят мцряккяб игтисади категорийа олмагла сащиб 
олмаг, сярянчам вермяк, истифадя етмяк вя мянимсямяк 
мцнасибятлярини юзцндя якс етдирир. Сащиб олмаг дедикдя кимин 
вя йа кимлярин няйя ися (торпаг, иш гцввяси, аваданлыглар вя с.) 
сащиб олмасы нязярдя тутулур. Сащибкар сюзц дя чямиййят 
цзвцнцн, шяхсиййятин няйя ися сащиб олмасыны ифадя едир. 
Сярянчам вермяк дедикдя сащибкарын малик олдуьу 
мцлкиййятя кимин сярянчам вермяси баша дцшцлцр. Бу просеси 
йа мцлкиййятъи юзц, йа да онун муздла тутдуьу шяхс щяйата 
кеъирир. Сярянчам верян истещсал васитялярини башгасына ичаряйя 
веря биляр, истещсалы юзц тяшкил едя биляр вя с. Истифадя етмяк 
дедикдя сащибкарын малик олдуьу истещсал васитяляринин кимляр 
тяряфиндян щярякятя эятирилмяси нязярдя тутулур. Бу просес дя 
йа сащибкарын юзц тяряфиндян, йа да башгалары тяряфиндян щяйата 
кеъирилир. Мянимсямяк дедикдя ися истещсал олунмуш мадди 
немятлярин, истещсалын иштиракъылары тяряфиндян мянимсянилмяси 
баша дцшцлцр. Яэяр мцлкиййятъи юзц сярянчамъы вя щярякятя 
эятиряндирся, истещсал олунмуш мящсулу да юзц мянимсяйир. 
Йох яэяр мцлкиййятъи, сярянчамъы вя щярякятя эятирян 

мцхтялиф шяхслярдирся, мящсул да онлар арасында бюлцшдцрцлцр. 
Мцлкиййятин мащиййятини изащ едяркян онун обйект вя 

субйектлярини дя фяргляндирмяк лазымдыр. Мцлкиййятин 
субйектляри дедикдя истещсал васитяляри, истещлак шейляри вя 
саирянин кимя, кимляря вя няйя мяхсус олмасы нязярдя 
тутулур. Мцлкиййятин субйектляри ролунда чямиййятин айры-айры 
цзвляри, груплар вя дювлят ъыхыш едир. 

Мцлкиййятин обйекти, мадди мязмуну дедикдя ися 
мцлкиййят субйектляринин няйя сащиб олмасы, няйя сярянъам 
вермяси вя йа нялярин мцлкиййят дашыйыъысы ролунда ъыхыш 
етмяси нязярдя тутулур. Торпаг, истещсал васитяляри, истещлак 
шейляри, гиймятли каьызлар, иш гцввяси, интеллектуал габилиййят 
вя саиря мцлкиййят мцнасибятляринин дашыйыъысы, онун обйекти 
ролуну ойнайырлар. 

Мцлкиййятя щцгуги вя игтисади бахышлары да бир-бириндян 
фяргляндирмяк лазымдыр. Щцгуги нюгтейи-нязярдян мцлкиййят 
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няйин кимя ися мяхсус олмасыдыр. Бу мяхсуслуг ися мцтляг 
сянядляшдирилмялидир. Йяни мцлкиййят сащибинин ялиндя щямин 
мцлкиййят обйектинин юзэясиня дейил, мящз она мяхсус олмасы 
щаггында рясми сяняди олмалыдыр. Мцлкиййят щцгугу юлкянин 
Конститусийасы вя диэяр щцгуги ганунларла тясбит едилмялидир. 
Бу ганунлара эюря щеъ кяс бу мцлкиййяти онун ялиндян ала 
билмяз, мцлкиййятиня тячавцз едя билмяз вя с. Игтисадъы ися бир 
тяряфдян мцлкиййятя кимин сярянчам вермяси, диэяр тяряфдян 
ися мцлкиййятдян кимин файдаланмасыны юн плана кеъирир. 

Мцлкиййятин мащиййяти мцхтялиф iqtisadi мяктябляр 

тяряфиндя fərqli şəkildə изащ edilmişdir. Беля ки, классикляря 
(А.Смит, Д.Рикардо вя с.) эюря мцлкиййят инсанларла истещсал 
васитяляри арасындакы гаршылыглы мцнасибятдир. Бу мцнасибят 
даими олдуьу цъцн онлар мцлкиййяти тябии, ябяди щесаб 
едирдиляр. Буна эюря дя klassiklər хцсуси мцлкиййяти ябяди 

мцнасибят kimi başa düşürlər. 
Дащи алман философу Щеэеля эюря мцлкиййятя Робинзонун 

бясит нязяри иля бир предмет (чисим) кими дейил, инсанлар 
арасында сосиал мцнасибят кими бахылмалыдыр. Марксизм 
мяктябинин нцмайяндяляриня эюря ися мцлкиййят – истещсал 
васитяляриня сащиб олмаг цзря чямиййят цзвляри арасында олан 
мцнасибятдир. Онларын фикринчя бяшяр тарихи мцлкиййят 
мцнасибятляринин дяйишилмяси тарихидир. К.Маркс йазыр: «… 
Капиталист хцсуси мцлкиййяти, шяхси ямяйя ясасланан фярди 
хцсуси мцлкиййятин биринчи инкарыдыр. Лакин капиталист истещсалы 
тябии просес гядяр зярури олараг юзцнцн инкарыны доьурур. Бу, 
инкарын инкарыдыр». 

Мцасир нязяриййяъиляр ися мцлкиййяти даща ъох щцгуги 
категорийа щесаб едирляр. «Економикс»ин мцяллифляри 
Р.Маккониелл вя Л.Брйуйа эюря хцсуси мцлкиййят – хцсуси 
шяхслярин вя фирмаларын торпаг, капитал вя диэяр активляри алмаг, 
сащиб олмаг, нязарят етмяк, истифадя етмяк, сатмаг вя 
баьышламаг щцгугудур. 

Мцлкиййят игтисади щяйатын мцяййянедичи амилдир. 
Чямиййятин игтисади ясасы щаким мцлкиййят формасы иля 
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мцяййян олунур. Щаким мцлкиййятин нювцндян асылы олараг 
истещсалын мягсяди дя дяйишилир. Истещсалын  мягсяди ися истещсал 
васитяляри сащибляринин тялабатыны юдямякдир. Ъцнкц истещсалын 
цъ зярури шяртиндян икиси (ямяк чисимляри вя ямяк васитяляри) 
онларын мцлкиййятиндядир. Мцлкиййятдян асылы олараг тясяр- 
рцфатъылыг субйективляри арасында ямякдашлыг вя йа рягабят, 
разылашма вя йа табеъилик, кюнцллц вя йа мячбур етмя 
мцнасибятляри гяралашыр. 

 
 

§ 2. Mцлкиййятин нювляри вя тязащцр формалары 
 
Чямиййятдя мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар 

олараг мцлкиййятин нювляри (типляри) вя онларын тязащцр 
формалары дяйишир, йениляри мейдана эялир, бязиляри ися йох олур. 

Мцлкиййятин нисбятян гядим вя даща эениш йайылмыш 
нювляриндян (типляриндян) бири фярди мцлкиййятдир. Фярди 
мцлкиййят дедикдя, айры-айры шяхслярин, аилялярин мцлкиййяти 
нязярдя тутулур. Фярди мцлкиййятин юзцнцн дя ики нювц вар. 
Бунлардан бири шяхси мцлкиййят, диэяри ися хцсуси мцлкиййятдир. 
Шяхси мцлкиййят дедикдя айры-айры шяхслярин, аилялярин истещлак 
шейляри, йяни шяхси еви, ев аваданлыглары, няглиййат васитяляри вя 

саиря цзяриндяки мцлкиййятi нязярдя тутулур. Хцсуси мцлкиййят 
дедикдя ися истещсал васитяляри, йяни торпаг, машын вя 
аваданлыглар, няглиййат васитяляри, гиймятли каьызлар вя саиря 
цзяриндяки мцлкиййят нязярдя тутулур. Истещсал васитяляри 
цзяриндя хцсуси мцлкиййят мцхтялиф формаларда тязащцр edir. 

Бунлара misal olaraq хырда ямтяя истещсалъыларынын хцсуси 
мцлкиййяти, гулдар, феодал вя капиталист хцсуси мцлкиййятини 
эюстярмяк олар. Хырда ямтяя истещсалъыларынын хцсуси 
мцлкиййятинин фяргляндиричи чящяти ондан ибарятдир ки, онлар 
малик олдуглары истещсал васитялярини юзляри щярякятя эятирирляр. 
Гулдар, феодал вя капиталист хцсуси мцлкиййятиндя ися истещсал 
васитялярини башга шяхсляр (гуллар, тящкимли кяндлиляр вя муздлу 
ишъиляр) щярякятя эятирирляр. 
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Сон дюврлярдя игтисади ядябиййатлда фярди мцлкиййятин 
тязащцр формаларындан бири олан интеллектуал мцлкиййят 
щаггында фикирляря дя раст эялмяк мцмкцндцр. Интеллектуал 
мцлкцййят дедикдя чямиййят цзвляринин интеллектуал 
габилиййятляри нязярдя тутулур. Бунлара чямиййятин айры-айры 
цзвляринин мцхтялиф сащяляр цзря йарадычылыг габилиййяти, 
тяшкилатъылыг бачарыьы, идаряетмя габилиййяти вя саиря daxildir. 
Интеллектуал габилиййят бяшяриййятин инкишафынын нятичяси 
олмагла бярабяр айры-айры шяхслярин фярди истедадларынын да 
нятичясидир. 

Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятин диэяр нювц (типи) 
груп мцлкиййятидир. Груп мцлкиййятиндя истещсал васитяляри аз-
ъох шяхся мяхсус олур. Груп мцлкиййятинин тарихян илкин 
формасы ичма мцлкиййятидир. Бу мцлкиййят нювцндя ичманын 
малик олдуьу ъох садя, кобуд ямяк алятляри бцтцн ичманын 
цмуми мцлкиййяти idi. Буна сябяб мящсулдар гцввялярин 

инкишаф сявиййясинин ъох ашаьы олмасы иля ялагядар, айры-айры 
шяхслярин вя аилялярин тябият гцввяляриня гаршы тякбятякликдя 
мцбаризя apara bilməmələri олмушдур. Бу заман щамы бирликдя 
ишляйир вя ямяк мящсулларыны да бирликдя мянимсяйирдиляр. 

Груп мцлкиййятинин диэяр тязащцр формасы истещлак 
бирликляринин мцлкиййятидир. Мцлкиййятин бу формасы капита- 
лизмдя мейдана эялмишдир. Бу заман мцяййян груп шяхсляр 
юзляриня лазым олан истещлак шейляри, кянд тясяррцфаты мящсул- 
ларыны ялдя етмяк цъцн мцяййян бирликлярдя бирляширдиляр. Бу 
бирликлярин мцлкиййяти цзвляринин пай щаглары вя фяалиййят- 
ляриндян ялдя едилян эялирин бир щиссяси щесабына йарадылырды. 
Аз-ъох дяряъядя мювъуд олан Азяриттифаг системи истещлак 
мцлкиййятиня nцmunədir. 

Груп мцлкиййятинин тязащцр формаларындан мцасир дюврдя 
мювчуд олан мянзил кооперативляринин, кеъмишдя мювчуд 
олмуш колхозларын мцлкиййятини дя мисал эюстярмяк олар. Груп 
мцлкиййятинин тязащцр формаларындан бири дя сящмдар 
мцлкиййятдир. Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярин 
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яксяриййятинdə мцлкиййятин бу формасы цстцнлцк təşkil едир. 
Бурада мцлкиййятъи артыг торпаьын, дязэащ вя аваданлыгларын 
дейил, сящмлярин (гиймятли каьызларын) сащиби олур. Малик 
олдуглары сящмляря мцвафиг олараг чямиййятин ялдя етдийи 
эялирдян пай алмаг щцгугуну ялдя едирляр. Сящм сащибляринин 
səhmdar cəmiyyətinin фяалиййяти иля йа щеъ, йа да ъох аз 
ялагяси олур. Онлары марагландыран йалныз сящмляри мцгаби- 
линдя ялдя етдикляри эялир–дивидентдир. Сящм сащибляри эялир 
азалдыгда вя истядикляри щалларда сящмляри сата вя йа башгасына 
дяйишя билирляр. 

Мцлкиййятин нювляриндян (типляриндян) бири дя дювлят 
мцлкиййятидир. Тарихян мювчуд олмуш гулдар, феодал, буржуа вя 
сосиалист дювлятляринин аз-ъох мигдарда мцлкиййятляри 
олмушдур. Сосиалиzm дювлятиня мяхсус олан мцлкиййят юлкяйя 
мювчуд олан истещсал фондларынын 80-90 %-ня гядярини ящатя 
едирди. Мцасир дюврдя дювлят мцлкиййятинин хцсуси ъякиси 
мцхтялиф юлкялярдя 10 %-дян 50 %-я гядярини тяшкил едир. 

Дювлят мцлкиййятинин тязащцр формаларындан бири дя 
бялядиййя мцлкиййятидир. Бялядиййя мцлкиййятиня йерли идаря 
органларынын малик олдуглары истещсал вя хидмят мцяссисяляри, 
торпаг сащяляри вя саиря аид едилир. 

Мцлкиййятин нювляриндян бири дя гарышыг мцлкиййятдир. Бу 
мцлкиййят йухарыда нязярдян кеъирилян мцлкиййят нювляриндян 
ики вя йа цъцнцн гарышыьындан əmələ gəlir. Гарышыг мцлкиййятин 

тязащцр формасы олан дювлят-инщисаръы капитализм буржуа 
дювлятиня вя айры-айры инщисарлара мянсуб олур. Мцасир дюврдя 
мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатында фяалиййят эюстярян бирэя 
(гарышыг) мцяссисялярин мцлкиййяти дя гарышыг мцлкиййятин 
тязащцр формасыдыр. Беля мцяссисялярин мцлкиййяти мцхтялиф 
юлкялярин дювлят мцлкиййятиня, бир юлкянин дювлят мцлкиййяти 
иля диэяр юлкянин фярди вя йа груп мцлкиййятиня, йа да мцхтялиф 
юлкялярин фярди вя йа груп мцлкиййятиня мяхсус олур. Базар 
игтисадиййатына кеъид шяраитиндя Азярбайчан Республикасында 
да гарышыг (бирэя) мцяссисялярин сайы aртmaqdadır. 
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Щяр бир юлкянин игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы 

олараг, мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын хцсуси ъякиси də 
мцхтялиф олур вя вахт кеъдикчя дяйишилир. 

Юлкянин игтисадиййатында мцлкиййятин бу ясас формалары 
иля йанашы, тюрямя формалар да мювчуд олур. Бунлара ичтимаи вя 
йарадычы тяшкилатларын, дини бирликлярин вя саирянин мцлкиййяти 
аиддир. 

Мцлкиййятин нювляри вя тязащцр формалары 

 
§ 3. Mиллиляшдирмя  вя  юзялляшдирмя 

 
Мцлкиййятин тязащцр формаларынын хцсуси ъякисинин 

дяйишилмясиндя миллиляшдирмя вя юзялляшдирмя мцщцм рол 
ойнайыр. Бир-бириня алтернатив олан бу просесляр щяр бир 
юлкядя мцхтялиф дюврлярдя щяйата кеъирилир. Бу просеслярдян 
бу вя йа диэяринин щяйата кеъирилмяси, щюкумятин йеритдийи 

игтисади сийасятдян асылыдыр. Даща доьрусу, йеридилян игтисади 
сийасятин игтисади нязяриййянин щансы мяктябиня, щансы 
истигамятиня ясасланмасындан асылыдыр. 

Миллиляшдирмя дедикдя ясас истещсал васитяляри цзяриндя 
олан хцсуси вя груп мцлкиййятинин дювлят мцлкиййятиня 
ъеврилмяси просеси баша дцшцлцр. Бунун нятичясиндя торпаг, 
йоллар, мцясисяляр (фирма) бязян ися бцтюв истещсал сащяляри 
дювлятин сярянчамына кеъир. 
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Миллиляшдирмя пуллу (юдянişли) вя пулсуз (юдянişсиз) 
щяйата кеъирилир. О, пуллу гайдада щяйата кеъирилдикдя дювлят 
мцлкиййятиня кеъян истещсал васитяляринин гиймяти дювлят 
тяряфиндян яввялки мцлкиййятъиляря юдянилир. Бу просес там 
вя йа натамам, бирдяфялик вя йа тядричян щяйата кеъирилир. 
Миллиляшдирмя пулсуз гайдада щяйата кеъирилдикдя ися дювлят 

истещсал васитяляри мцлкиййятъиляриня onun явязини  юдямир. 
Миллиляшдирмянин тарихян ики формасына–буржуа вя 

сосиалист миллиляшдирilмясиня тясадцф олунур. Буржуа мили- 
ляшдирилмяси базар игтисадиййаты юлкяляриндя буржуа 
ингилабларындан сонра башланмыш вя щазырда да мцхтялиф 
vaxtlarda щяйата кеъирилир. Мцасир миллиляшдирмя ясасян 
мцлкиййят сащибляринин хейриня щяйата кеъирилир. Беля ки, 
миллиляшдирмя ясасян аз эялирли, ъох вясаит гойулмасыны тяляб 
едян сащяляри ящатя едир. 

Сосиалист миллиляшдирилмяси сосиалист ингилабларындан 
сонра щяйата кеъирилмишдир. Бу заман торпаг, фабрик-
заводлар, банклар, харичи тичарят вя саиря айры-айры шяхслярин, 
сящмдар бирликляринин мцлкиййятиндян алынараг халгын цмуми 
мцлкиййяти олан дювлят мцлкиййятиня ъеврилирмишдир. 

Миллиляшдирмя мцхтялиф юлкялярдя фярqли нятичяляря 
эятириб ъыхарыр. Инэилтяря вя Франсада дямир йолларынын 
миллиляшдирилмяси буна классик мисал ола биляр. Икинчи дцнйа 
мцщарибясиндян сонра Бирляшмиш Краллыьын дямир йоллары 
бярбад вязиййятдя иди. 1946-1951-чи иллярдя дювлят бу 
сащянин миллиляшдирилмясиня хейли вясаит сярф етмиш вя 
дямирйол няглиййаты сялис ишлямяйя башламышды. 1951-1953-
чц иллярдя пуллары  хязиняйя чялб етмяк мягсядиля 
дямирйолларын юзялляшдирилмяси щяйата кеъирилмишдир. 1967-чи 
илдя йенидян миллиляшдирмя, 80-чи иллярдя ися юзялляшдирмя 
щяйата кеъирилмишдир. Бцтцн бу просеслярдя юлкя 100 милйард 
доллар газанмыш вя гатарлар санийя дягиглийи иля ишлямяйя 
башламышды. Франсада да инэилислярин тячрцбясиндян истифадя 
едилмиш вя мцщарибядян сонракы дюврдя 100 милйард франк 
итки олмушдур. 
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Миллиляшдирмянин алтернативи олан игтисади просес 
юзялляшдирмядир. Юзялляшдирмя дедикдя дювлят мцлкиййя- 
тинин хцсуси, груп вя гарышыг мцлкиййят нювляриня ъеврилмяси 
нязярдя тутулур. Бязи юлкялярдя вцсят алмыш юзялляшдирмя 
тяшяккцл тапмыш игтисади системин тякмилляшдирилмяси просеси 
кими ъыхыш едир. Беля ки, юзялляшдирилмиш мцяссисяляр бязи 
щалларда дювлят мцяссисяляриня нисбятян даща сямяряли 
фяалиййят эюстярирляр. Бир ъох щалларда ися юзялляшдирмя чари 
сийаси, сосиал проблемлярин щяллиня хидмят едир. Мясялян, 
Инэилтярядя юзялляшдирилмиш мцяссисялярин яксяриййяти щаким 
мцщафизякарлар партийасынын мянафелярини мцдафия едян 
ширкятляр тяряфиндян сатын алынмышдыр. Италийада ися 
юзялляшдирмя гейри-гануни, «ъиркли» пулларын тямизлянмясиня 
хидмят етмишдир. Бир ъох юлкялярдя юзялляшдирмя 
коррупсийанын эцчлянмясиня, йяни дювлят мямурлары вя 
сийаси хадимлярин гыса мцддятдя кцлли мигдарда сярвят 
топламаларына сябяб олур. 1979-1992-чи иллярдя Инэилтярядя 
юзялляшдирмя просеси хейли  эенишлянмишдир. Бу заман  юзял- 
ляшдирмя назири ишлямиш Девид Йанг «юзялляшдирмянин ясас 
характерик чящяти нядир?» суалына чаваб веряряк демишдир: 
―Коррупсийа‖. 

Русийада гыса мцддят ярзиндя бязи дювлят 
мямурларынын милйонъулара ъеврилмяси сябяби, onların юз 
вязифяляриндян суи-истифадя едяряк нящянэ дювлят 
мцяссисяляринин онлар тяряфиндян учуз гиймятля сатын 
алынмасы олмушдур. 

Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси ясасян цъ 
моделдя щяйата кеъирилир. Бунлардан бири дювлят 
мцлкиййятинин ящали арасында бярабяр вя пулсуз бюлцш-
дцрцлмясидир. Бу просес юзялляшдирмя ъекляри, вауъерляр, 
бuнлар васитясиля апарылыр. Ящали бунлары юзялляшдирилян 
мцяссисялярин гиймятли каьызларына дяйишдирмякля мцлкиййят 
сащиби олурлар. Юзялляшдирмянин диэяр модели юзялляшдирилян 
мцяссисялярин сящмляринин ямяк коллективляриня эцзяштли 
шяртлярля сатылмасыдыр. Юзялляшдирилмянин цъцнчц модели 
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дювлят мцяссисяляринин базар гиймяти иля сатылмасыдыр . 

Мцхтялиф юлкялярдя бу моделлярdən халис дейил, мцхтялиф 
нисбятлярдя истифадя олунмушдур. 

Юзялляшдирмя ясасян ики мярщяляни: дювлятсизляшдирмя 
вя там юзялляшдирмяни ящатя едир. Дювлятсизляшдирмя ясасян 
ири мцяссисяляри, истещсал сащялярини ящатя едир. Бу заман 
мцлкиййятин характериндя щеъ бир дяйишиклик баш вермир, 
дювлят мцлкиййятиндя галыр, tясяррцфат субйектининин 
идаряедилмяси вязифяляри ися дювлят тяряфиндян дейил, 
субйектин юзц тяряфиндян щяйата кеъирилир. Мясялян, 
Азярбайчан Республикасы Нефт Ширкяти дювлят мцлкиййятиндя 

олмасына бахмайараг, тясяррцфат фяалиййятини мцстягил 
олараг юзц щяйата кеъирир. Ширкят башга ширкят вя тяшкилатларла 
(о чцмлядян харичи) мцстягил олараг тясяррцфат ялагяляри 
гурур, ишъилярин əmək щаггыны мцяййян едир вя с. 

Дювлятсизляшдирмя ясасян базарын либераллашдырылмасы, 
гарышыг (дювлят-хцсуси) мцяссисялярин, дювлят мцлкиййятиндя 
олан мцяссисяляр цъцн ялверишли мцщитин йарадылмасы, якс 
миллиляшдирмя васитясиля щяйата кеъирилир. Сонралар ися 
дювлятсизляшдирилмиш мцяссисялярин юзялляшдирилмяси просеси 
щяйата vəsiqə alır. 

ХХ ясрин сон он иллийиндя бир ъох Гярби Авропа 
юлкяляриндя олдуьу кими МДБ мяканында da юзялляшдирмя 
эениш вцсят алмышдыр. Бу юлкялярдя юзялляшдирмя мцяййян 
цмуми чящятляря малик олмушдур. Бунлара ясасян 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: юзялляшдирмянин тякамцл йолу 
иля, мярщяля-мярщяля апарылмасы; юзялляшдирмянин киъик 
мцяссисялярдян башланмасы; юзялляшдирмянин пулсуз вя сатыш 
модели иля апарылмасы; юзялляшдирмянин гейри-истещсал сащя- 
ляриндя даща сцрятля щяйата кеъирилмяси вя с. 

МДБ мяканында олан юлкялярдя юзялляшдирмя бу кими 
цмуми чящятлярля йанашы, мцяййян фяргляндиричи хцсу- 
сиййятляря дя маликдир. Азярбайчанда юзялляшдирмянин ясас 

характерик хцсусиййятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 
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- Азярбайчанда юзялляшдирмяyə яразисинин 20 %-нин 
дцшмян тапдаьы алтында вя бир милйондан артыг гаъгын вя 
мячбури кюъкцнün олдуьу бир дюврдя башланмышдыр; 

- Диэяр характерик чящят юзялляшдирмянин нисбятян эеч 
башланмасыдыр. Бунун мцсбят чящяти ися диэяр юлкялярин 
тячрцбясини юйрянмяк вя онларын бурахдыглары сящвляри тякрар 
етмямякдян ибарят олмушдур. 

- Азярбайчанда юзялляшдирмянин характерик хцсусий- 
йятляриндян бири дя онун апарылмасы моделиндядир. Беля ки, 
юзялляшдирмя ъекляри ящалийя пулсуз верилмишдир. Ящали 
щямин ъекляря юзялляшдирилян мцяссисялярин сящмлярини ала 

биляр. Мцяссися сящмляринин мцяййян щиссяси ися пулlу 

щяррачларда сатылыр; 
-Азярбайчанда дювриййяйя бурахылмыш юзялляшдирмя 

ъекляри номинал гиймятя малик дейилдир; 
-Диэяр тяряфдян Азярбайчанда юзялляшдирмя просеси 

кянд тясяррцфатындан башланмышдыр; 
-Нящайят, Азярбайчанда юзялляшдирмянин характерик 

чящятляриндян бири дя онун дцнйа юлкяляринин цзцня аъыг 
олмасыдыр. 

Юзялляшдирмя щаггында ганунверичилийя эюря харичи 
щцгуги вя физики шяхсляр опсионларын алынмасы васитясиля 
юзялляшдирмя просесиндя иштирак едя билярляр.  Опсион – 
юзялляшдирмя ъеки алмаг щцгугуну верян сяняддир. Щяр бир 
опсион бир ъек алмаг щцгугуну верир. Юзялляшдирмя ъекляри 
алмагла харичи физики вя щцгуги шяхсляр юлкямиздя щяйата 
кеъирилян игтисади ислащатларда иштирак едя билярляр. 

Юзялляшдирмяни щяйата кеъирмяк цъцн хцсуси 
Юзялляшдирмя Програмы тяртиб едилмишдир. 1995-ъи илин октйабр 
айында тясдиг олунмуш «Азярбайъан Республикасында 1995-
1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинin юзялляшдирилмясинин 
Дювлят Програмы»нда юзялляшдирмянин мягсяди, вязифяляри, 
истигамятляри, цсуллары, мярщяляляри вя саиря яксини тапмышдыр. 

Програма мцвафиг олараг киъик мцяссисялярин 
мцлкиййяти юзялляшдириляркян 15%-я гядяр ямяк коллективи 
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цзвляриня эцзяштля сатылыр, йяни онлар пай чекляри мцгабилиндя 
мцяссися мцлкиййятиня пайчы олурлар. Мцяссися мцлкиййятинин 
галан 85%-и пул ауксионлары, инвестисийа мцсабигяляри, чек 
щярраълары васитясиля сатылыр. 

Орта вя ири мцяссисяляр ися яввялъя сящмдар ъямий- 
йятляря ъеврилир. Сонра ися ямлакын (низамнамя капиталынын) 
15%-i ямяк коллетиви цзвляриня эцзяштля сатылыр (пай 
чекляриня дяйишдирилир), 50%-дян аз олмайараг чек 
ауксионларына, 10-20%-и пул ауксионларына ъыхарылыр. Галан 
25%-и ися сащя вя сащялярарасы инвестисайа фондларына 
йюнялдилир. 

Бцтювлцкдя Азярбайъанда дювлят мцлкиййятинин 
юзялляшдирилмяси просеси дюрд мярщялядя (1996-1998; 1998-
2000; 2000-2001 вя 2001-2005-ъи илляр) щяйата кеъирилмяли 
вя 2005-ъи илдя баша чатмалы иди. Щяйатын эедишаты диэяр 
сащялярдя олдуьу кими, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси 
сащясиндя дя мцяййян дяйишикликлярин едилмясини тяляб 
етмишдир. Бунуnла ялагядар юзялляшдирмянин ЫЫ програмы 
гябул едилмишдир. Бу програмда юзялляшдирмянин баша чатмалы 
олан мцддятi эюстярилмир ки, бу просес узунмцддятлидир. 

Юзялляшдирмя просеси щягигятян чятин просесдир. Бу 
чятинлик тякъя юлкямиздя дейил, диэяр юлкялярдя дя мцшащидя 
олунур. Беля ки, Бюйцк Британийада М. Тетъерин щюкцмятя 
башъылыг етдийи дюврдя юзялляшдириляъяк мцяссися активляринин 

йалныз 3
2
 щиссяси сатылмышдыр. Юзялляшдирмянин чятинлийи 

Полшанын кечмиш президенти Лех Валенсa ашаьыдакы кими  
ифадя етмишдир: «kапитализмдян сосиализмя кечид (йяни 
миллиляшдирмя) аквариумдакы балыглардан балыг шорбасы 
щазырламаьына бянзяйир; сосиализмдян капитализмя кечид ися 
(йяни юзялляшдирмя) балыг шорбасындан аквариум дцзялт- 
мяйя бянзяйир». 

Азярбайъанда да юзялляшдирмя просесинин лянэ эет- 
мяси мцяййян сябяблярдян иряли эялир. Яввяла, ящалинин 
игтисади тяфяккцрц нисбятян ашаьыдыр, йяни ъямиййят 
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цзвляринин яксяриййятинин юзялляшдирмя щаггында минимум 
анлайышлары йохдур. Диэяр тяряфдян, онлар бу просесдя 
иштирак етмяk цчцн лазым олан вясаитя малик дейилляр. 
Цчцнъцsц, бир тяряфдян də инзибати-амирлик системиндян 
мирас галмыш мцяссисялярин нящянэлийи, юзялляшдирмядя 
иштирак едяnlərin бу просесдян йайындырыр. Чцнкц, ири 
мцяссисяляря капитал тятбиги даща бюйцк рискя эетмяк 
демякдир. Бу просесдя коррупсийа, сцрцндцрмячилик вя 
саиря дя ящямиййятли дяряъядя юзялляшдирмяйя манечилик 
тюрядир. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, пай чекляринин 
тядавцл мцддяти цъ ил мцяййян etdiyi щалда, щяля дя онлар 
тядавцлдядир. Онларын тядавцл мцддяти дяфялярля 
узалдылмышдыр. Nəhayət bu müddət 2010-cu ilin sonunda başa 

çatmalıdır. 

§ 4. Mцлкиййятин игтисади реаллашдырылмасы 

Мцлкиййятин игтисади реаллашdırılмасы ъох мцряккяб меха- 
низмдир. Мцлкиййят иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади мцнасибятляр 
системи васитясиля реаллашыр. 

Мцлкиййятин игтисади реаллашдырылмасынын илк вя ясас тяза- 
щцрц мадди немятляр истещсалы просесиндян башланыр. Истещсал 
васитяляри, даща доьрусу истещсал амилляри цзяриндя мцл- 
киййятин бцтцн формалары ясасян истещсал мцяссисяляриндя 
реаллашыр. Истещсал просесиндя мцлкиййятин реаллашмасы юлчцсц 
ямяйин сямярялилик дяряъясидир. Демяли сямярялилик дяряъяси 
ня гядяр йцксяк оларса, реаллашdırма сявиййяси дя йцксяк 
олаъагдыр. Чцнкц, мядяни тяшкил олунмуш, ядалятли щявяс- 
ляндирилмиш, шцурлу, кюнцллц ямяк ъансыз истещсал васитялярини 
ъана эятиряряк даща чох вя кейфиййятли мящсул вя хидмят 
истещсал едир. Бу ися мцлкиййятин даща там реаллашдырылмасы 
демякдир. 

Мцлкиййятин реаллашdırılмасы просесиндя истещсал олунмуш 

мящсул вя хидмятlərин реаллашмасы, йяни сатылмасы да мцщцм 
рол ойнайыр. Беля ки, истещсал олунмуш мящсул вя хидмят 
сатылмыш оларса вя бунун нятиъясиндя дя мцлкиййятчи 
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мцяййян мигдарда эялир ялдя едярся мцлкиййятчинин мцл- 
киййяти реаллашмыш олaр. 

Мцлкиййятин игтисади реаллашdırılмасы дедикдя, мцлкиййят 
обйектинин юз субйектиня мцяййян файда эятирмяси баша 
дцшцлцр. Мцлкиййят мцхтялифлийи шяраитиндя бу файда ямяк 
щаггы, сащибкар мянфяяти, фаиз, иъаря щаггы, дивидент шяклиндя 
тязащцр олунур. 

Мцлкиййятин игтисади реаллашdırılмасы дедикдя, ясасян ики 
ъящятя диггят йетирилмялидир. Биринъиси, мцлкиййятя ким 
сярянъам верир вя ондан ким файдаланыр. Икинъиси, мцл- 
киййятдян истифадя едилмяси сон нятиъядя ня кими сосиал-
игтисади нятиъяляря сябяб олур. 

Мцлкиййятля вя онун реаллашdırılмасы иля сых баьлы олан 

игтисади категорийалардан бири də игтисади мянафелярдир. Беля 
ки, инсанларын игтисади фяалиййяти онларын мянафеляри иля 
баьлыдыр. Инсанлар игтисади фяалиййятя мцяййян мягсядля 
башлайырлар. Бязиляри бу фяалиййятя юзцнцн вя аилясинин 
йашайышыны тямин етмяк, диэярляри варидатыны артырмаг, иътимаи 
боръу йериня йетирмяк мягсядиля башлайырлар. 

А.Смит cямиййятин инкишафында игтисади мянафелярин 
мцщцм ролуну гейд едяряк йазыр ки, инсанлар юз мянафелярини 
эцдмякля, ейни заманда ъямиййятин инкишафына ящямиййятли 
шяраит йаратмыш олурлар. Алман философу Щеэелин фикринъя  
«мянафеляр халгларын щяйатыны щярякятя эятирир». Ф.Енэелсин 
фикринъя ися «щяр бир ъямиййятин игтисади мцнасибятляри щяр 
шейдян яввял мянафе кими тязащцр олунур». 

Мцлкиййятин нювцндян (типиндян) асылы олараг mənafelər цч 

qrup цzrə: фярди (шяхси, хцсуси), груп вя цмуми (дювлят) 
нязярдян кеъирилир. 

Мянафелярин тязащцр формалары ашаьыдакылардыр: 
- мцхтялиф сосиал групларын мянафеляри: мцлкиййятчиляр вя 

менеъерляр, идаряедянляр вя идаряолунанлар, варлы вя йох- 
суллар, шящяр вя кянд ящли вя с. 

-йерли вя реэионал: микроигтисади вя макроигтисади; милли вя 
бейнялмилял; ъари вя перспектив вя с. 
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Mянафелярин бу мцхтялиф формалары бир-бириля сых баьлыдырлар 
вя онларын дцзэцн уйьунлашдырылмасы мцлкиййятин мцхтялиф 
формаларынын игтисади реаллашдырылмасында мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Бу мянафеляр системиндя фярди мянафе хцсуси 
ящямиййят кясб едир, онун дольун юдянилмяси груп вя 
цмуми мянафелярин даща дольун юдянилмяси цчцн шяраит 
йарадыр. Груп мянафеляри ися фярди мянафе иля цмуми 
мянафенин ялагяляндирилмясиндя васитячи ролunu yerinə 
yetirir, цмуми  мянафенин дольун юдянилмяси цчцн шяраит 
йарадыр. Бязи щалларда цмуми мянафейя цстцнлцк вериляряк 
фярди вя груп мянафеляр она гурбан верилир. 
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В ФЯСИЛ. ИГТИСАДИ СИСТЕМ 
 

§1. İгтисади инсан моделляри 
 
Бизи ящатя едян чанлы вя чансыз алям мцяййян бир 

систем,  йарым систем олдуьу кими, игтисадиййат да бир сис- 
темдир. Систем (йунанча – сйстема) дедикдя щиссялярдян 
ибарят бирляшмя, бцтюв, там нязярдя тутулур. Игтисади систем 
игтисади щяйатын мцхтялиф сащяляринин, игтисади ващидлярин вя 
с. мячмусудур. Игтисади системин юзяйи, мяьзи инсандыр. 
Игтисадиййат инсансыз, онун тялябатлары, мараглары олмадан 
мювчуд ола билмяз. Инсан игтисадиййатын, игтисади  фяа- 
лиййятин ясас амили вя сон мягсядидир. Беля ки, игтисадиййат 
инсансыз мювчуд дейилдир вя онун нятичяси дя инсанларын 
ещтийачларыны юдямякдир. 

Игтисад системинин юзяйи олан инсан бир ъох елмляр 
(игтисадиййат, фялсяфя, тарих, сосиолоэийа вя с.) тяряфиндян 
юйрянилир. Игтисади нязяриййя инсанларын игтисади давранышыны 
изащ етмя мясяляляриня чаваб верян мягамлара диггят 
йетирир. Бунлара мцхтялиф мадди вя мяняви немятлярин 
йарадылмасы, онларын бюлэцсц, истифадяси просесиндя 
инсанларын фярди вя ичтимаи щярякятляри дахилдир.  

Игтисади нязяриййядя инсанларын игтисади давранышыны 

якс етдирян мцхтялиф игтисади инсан модelляриня раст эялмяк 
олар. Игтисади инсан модели дедикдя мцяййян сосиал-игтисади 
координатлар системиндя фяалиййят эюстярян инсан щаггында 
мцяййян шякиля салынмыш тясяввцрlər нязярдя тутулур. 

Инсанын игтисади давранышы щаггында А.Смит вя 
Д.Рикардонун классик «игтисади инсан» (щомо ечономичус) 

модели ашаьыдакы чящятлярi ilə diqqəti cəlb edir: 
- игтисади давранышын мотивляриндя (сябябляриндя) 

шяхси марагларын мцяййянедичи ролу; 
- игтисади субйектин юз ишляриндя сяриштялийи; 
- инсанын тясяррцфат фяалиййятинин ясас мотиви (dəlili), 

рифащын, эялирин максимумлашдырылмасы. 
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А.Смитин фикринчя «игтисади инсанын давранышыны ики 
амил: 

а) ичтимаи ямяк бюлэцсц нятичясиндя мцбадиляйя чан 
атмасы; 

б) шяхси мараг, худпясяндлик, даим юз вязиййятини 
йахшылышдырмаьа чан артмасы мцяййян едир. 

Буна эюря дя базарын щюкмранлыьы шяраитиндя щяр бир 
кяс даща ъох эялир ялдя етмяк цъцн даща гиймятли мящсул 
вя хидмят истещсал етмяйя чящд эюстярир. А.Смит гейд едир 
ки, капитализм (базар игтисадийаты) шяраитиндя щяр кяс 
«чямиййятин хейрини дейил, юз хейрини эцдцр», тачир вя 
сянайечиляр ися, рягабяти азалтмаг чящдиля «чямиййяти 
алдатмагда вя щятта истисмар етмякдя» мараглыдырлар. 
Йалныз азад рягабят («эюрцнмяз ял»), йяни базар тясяр- 
рцфаты ганунлары пяракяндя  фяалиййят эюстярян худпя- 
сяндляри низамланмыш системдя бирляшдирир, щярч-мярчлик 
хейли дягиг тяшкил олунмуш чямиййятля явязлянир.  Беля- 
ликля, игтисади инсан юз хейриня чан атмагла чямиййятин 
хейриня фяалиййят эюстярир. 

Базар системиндя инсанын давранышына Ж.Бентам (1748-
1832) да диггят йетирмишдир. Онун фикринчя инсан  фяалий- 
йятинин мягсяди онун рифащыдыр. Рифащ = мцяййян вахт 
ярзиндяки язабларын чями ъыхылдыгдан сонра галан щяззин 
чяминя. Онун «инсан тябияти консепсийасы»нын ясас 
яламятляри ашаьыдакылардыр: 

-универсаллыг (консепсийа игтисади сащя иля 
мящдудлашмыр); 

- гейри-синфи сячиййя (инсан щеъ бир синфя аид едилмир); 
- эедонизм, йяни инсан фяалиййятинин бцтцн мотивляри 

(сябябляри) тядричян щязз алмаьа ъатмаьа вя  кядяр- 
лянмядян гаъмаьа йюнялдилмишдир; 

-щесаблашма расионализми–инсанын хошбяхтлийя апаран 
бцтцн щярякятляри щесаблайа билмяк габилиййяти. Онун 
«расионал эедонист» модели тясяррцфатъылыг едян субйекти 
истещлакъы кими нязярдян кеъирир. Тясяррцфатъылыг едян 
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субйекти истещсалъы кими нязярдян кеъирян классиклярдян 
фярглянян «расионал эедонист» модели маржи- налистляр 
тяряфиндян дястяклянир. 

Маржиналистляр «расионал эедонист» модели ясасында 
юзляринин оптималлашдырычы – инсан консепсийасыны йаратдылар. 
Бу консепсийанын ясас яламятляри ашаьыдакылардыр:  

-ян йцксяк файдалылыьы вя йа эялиря, ян аз язиййят вя 
мясряфя чан атма; 

- мягсяди она ъатма васитяляри иля мцгайися едя 
билмя, васитялярдян оптимал варианты сеъя билмя габилиййяти;  

- оптимал варианты тапа билмяйя имкан верян там 
информасийайа малик олмаг вя сящвсиз габаьы эюрмяк;  

- фярди цстцн тутмалар системинин заман дахилиндя 
дяйишмязлийи вя харичи шяраитдян вя фярдлярдян асылы 
олмамасы; 

- харичи шяртлярин дяйишмясиня ани реаксийа веря 
билмяк габилиййяти. 

Маржинализмин баниляриндян олан А.Вагнер инсан 
тябиятинин ясас хцсусиййятинин «немятлярин ъатышмазлыьыны 
дуймаг вя буну арадан галдырмаьа чящд етмякдя» 
олдуьуну вурьулайыр. Онун фикринчя инсанын игтисади 
фяалиййятини ашаьыдакылар идаря едир: 

- газанч истяйи вя ещтийач горхусу; 
- тягдиря цмид вя чяза горхусу; 

- ляйагят щисси vя биабыр олма горхусу; 
- юзц-юзлцйцндя фяалиййятя чан атма вя бекаръылыьын 

нятичясиндян горхма; 
- борч щисси вя вичдан язабы горхусу; 
Игтисади нязяриййядя игтисади инсанын давранышыны 

характеризя едян, йухарыда нязярдян кеъирdiyiniz инсан 
моделиня алтернатив олан моделляр дя вардыр. Алман тарихи 
мяктябин нцмайяндяляринин бахышларыны буна мисал 
эюстярмяк олар. Онлар классик мяктябин фярдиъилийиня, 
щямъинин игтисади фяалиййят субйектинин моделляш- 
дирилмясиндяки расионализм вя формализмин ялейщиня ъыхыш 
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едирляр. Онларын фикринчя игтисадъынын тящлил обйекти йалныз 
халг ола биляр. Халг да садячя фярдлярин мячмусу дейил, 
«милли вя тарихи  бахымдан мцяййянляшдирилмиш, дювлят 
тяряфиндян бирляшдирилмиш тамлыгдыр». 

Халгын бир щиссяси кими инсаны йалныз сярвятя чан атма 
дейил, асудя вахтын артмасы, яняняляря риайят едилмяси дя  
марагландырыр; о, ейни заманда щям худпясянд, щям дя 
алтуристдир. Фярдиъиликдян мящрум тясяррцфат субйектляри 
груп мараглары ясасында бирликляр вя коллективляр йарадырлар. 
Игтисади давраныш субйекти бурада тялябатлары олан шцурлу 
варлыг кими, аилянин, сосиал групун, синфин, чямиййятин, 
бяшяриййятин цзвц кими ъыхыш едир. Тясяррцфат фяалиййятинин 
бу чцр анлайышы институсионализм цъцн дя характерикдир. 
Сосиал групларын давраныш нормалары, онларын цнсиййят 
цсуллары вя саиря дя мцхтялифдир. Бцтцн бунлар сосиал групун 
чямиййятдяки мювгейиня мцвафигдир. Групун гурулуш 
тябягяляшмяси ийерархик характер аларса, бу сосиал тябя- 
гяляшмя щесаб олунур. 

Мцасир игтисади нязяриййядя ашаьыдакы цъ ясас 
тябягяляшмя консепсийасы нязярдян кеъирилир. Марксист 
нязяриййясиня эюря чямиййятин игтисади ясасыны, базисини 
истещсал мцнасибятляри тяшкил едир. Истещсал мцнасибятлярин in 
дя ясасыны мцлкиййят мцнасибяти тяшкил едир. Мцлкиййят 
мцнасибяти дя чямиййятин синифляря бюлцнмясинин ясас 

мейарыдыр. Мцлкиййят олдугча гейри-бярабяр бюлцшдцrül- 

düйцндян синфи мцнасибятляр истисмар мцнасибятляридир. 
К.Марксын игтисади инсан модели мцчярряд истещсалъыдан,  
«Капитал»ын Ы чилдиндяки «ади» истещсалъыдан , ЫЫЫ чилддяки 
сянайе, тичарят вя борч капиталыны тямсил едян капиталистляря 
гядяр йцксялмясини нязярдя тутур. Онун тялиминдя инсан 
обйектив игтисади мцнасибятлярин фярдиляшдирилмяси кими 
ъыхыш едир. Капиталист капиталы,  ишъи ися фярдиляшмиш муздлу 
ямяйи тямсил едир. Бунлар арасындакы гаршылыглы  мцна- 
сибятляр ися барышмаз мцбаризядир. Бу мцбаризя  
нятичясиндя муздлу ишъиляр мцлкиййят сащибляри олдугда 
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(истещсал васитяляри цзяриндя ичтимаи мцлкиййят  гя- 
рарлашдыгда) тябягяляшмя дя арадан галдырыла биляр.  

ХХ ясрин 40-60-чы илляриндя тяшяккцл тапмыш 
функсионализмя эюря ися чямиййятдяки сосиал тябягяляшмя 
арадан галдырылмаздыр. Бу тябягяляшмя щявясляндирмя вя 

нязарят вязифялярини йериня йетиряркян, инсанлар мцхтялиф 

сосиал-пешя мювгелярини тутурлар. Мювгенин даща yüksək 

дярячяли олмасы сащибиня даща artıq эялир, ихтийар вя щюрмят 
тямин едир. Даща  йцксяк фяаллыьа малик олан чямиййят 
цзвляри даща нцфузлу йер уьрунда рягабятдя цстцн эялирляр. 
Тябягяляшмя щаггында бу истигамятдя синфи мцбаризя 
лцзумсуз сайылыр. 

Тябягяляшмя нязяриййясинин цъцнчц истигамятиnin 

баниси, алман алими М.Вебер олан веберианлыгдыр. Бу исти- 
гамятя эюря тябягяляшмянин ясасында щакимиййят вя 
нцфузун бюлцшдцрцлмяси дayanır. Щакимиййят мцнасибятляри 

марксизимдя олдуьу кими, мцлкиййят мцнасибятляри иля сярт 
ялагяляндирилмир вя функсионистлярин дедикляринин яксиня 
олараг, юзляриндя мцнагишя елементлярини дашыйырлар. Бу 
истигамятдя сосиал групун мянасы дяйишир, ясас диггят 
мцлкиййятя дейил, базар групларынын мювгейиня верилир. 
Синифляр ямтяя вя ямяк базарларында типик эцманларла 
бирляширляр. Сосиал групларын игтитсади давранышы тящсил вя 
пешянин щюрмятлилийи, щяйат тярзи, давраныш нормалары вя 
щямин мювгелярин базар мювгеляриня мцвафиглийи иля 
шяртлянир. 

Неоклассик сийаси игтисадын баниси А.Маршалл  да 
игтисади инсан моделини йаратмаьа чящд эюстярмишдир. О, 
классик сийаси игтисадын вя маржинализмин ясас наи- 
лиййятлярини синтез едяряк мцчярряд инсан яламятлярини реал 
истещсал аgентинин (мцвяккилинин, субйектинин) хцсусий- 
йятляриня йахынлашдырмаьа чящд эюстярмишдир. О, гисмян  
таразлыг шяраитиндя игтисади инсанын реал давранышыны тящлил 
етмишдир. Игтисади субйектин ики  мотивинин (дялилин, 
сябябин): щязз алмаьа чан атмаг (бу тялябатын гядярини 
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мцяййянляшдирир),  ямяк вя истещлакын тяхиря салынмасы иля 

ъятинликлярдян гаъмаг (бу тяклифин гядяринi мцяййян- 
ляшдирир) эцчцня эюря бярабярлийи шяраитиндя инсанын реал 
давранышыны ашкар етмишдир. А.Маршалл нормал фяалиййят 
анлайышыны тядбиг етмишдир. Нормал фяалиййят дедикдя щяр 
щансы пешя групунун мцяййян шяраитдя эюзлянилян 

щярякяти, мяняви чящятдян дцзэцн давранышы нязярдя 
тутулур. 

Мцасир нязяриййяъилярин фикринчя «игтисади инсанын» 
давранышында сосиал шяраит və инсанын психолоэийасы мцщцм 
йер тутур. Бунунла ялагядар олараг сямяряли сеъим  нязя- 
риййяси, ойун нязяриййяси, инсан капиталы нязяриййяси вя с. 
кими нязяриййяляр мейдана эялмишдир. 

Инсанын игтисади давранышыны игтисадиййатла психо- 
лоэийанын говушуьунда тядгиг едян нязяри бахышлардан бири  
дя инэилис игтисадъысы Ч.Шеклин йаратдыьы «игтисади тяхяййцл» 

нязяриййясидир. О, ясас диггяти инсанын игтисади  тяxяй- 
йцлцндян ъыхыш едяряк юз сеъимини етмяси цзяриндя 
чямляйир. Ч.Шекля görə игтисади субйект сеъимi ниййятляр 

арасында gедир вя даща ъох цмцд веряня вя даща йахшы 
ящвал-рущиййя йарадана цстцнлцк  верир. 

Айры-айры адамларын, групларын, бцтювлцкдя чямий- 
йятин тясяррцфатъылыг фяалиййяти мцяййян шяртлярля, мцяй- 
йян шяраитдя, игтисади мцщитдя щяйата кеъирилир. 
Тясяррцфатъылыг мцщити тябии вя сосиал мцщитляри ящатя едир. 
Тябии мцщит тясяррцфатъылыьын тябии шяраитлярини  мцяй- 
йянляшдирир. Бурайа иглим, торпаг, ящалинин сайы, гидаланма 
хцсусиййятляри, йашайыш вя эейим вя с. аиддир. Тябии мцщитин 
тясяррцфатъылыг фяалиййяти цъцн ящямиййяти шцбщясиздир. 
Лакин онун тясирини щядсисз дярячядя артырмаг лазым 
дейилдир. Ъцнки инсан еля бир варлыгдыр ки, о, щяр чцр шяраитə 
уйьунлашыр, йениляшир, инкишаф едир. Елм вя техники йениликляр 
едир, онлары тясяррцфатъылыгда тядбиг едир, юзцнцн игтисади 

тяфяккцрцнц, мядяниййятини, дцнйаэюрцшцнц инкишаф етдирир. 
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Инсанларын тясяррцфат фяалиййятиндя тябии  мцщитля 

йанашы, сосиал мцщит дя мцщцм рол ойнайыр. Сосиал мцщитин 
гярарлашмасында истещсал мцнасибятляри, мцлкиййят 
мцнасибятляри ясас йер тутур. Бунлар ямяк мцнасибятлярини, 
ямяк шяраитини, бюлэц вя с. мцнасибятляри мцяййян едир.  

Тясяррцфат фяалиййятиня тясяррцфатъылыг гайдаларыны 
мцяййянляшдирян, ямяк шяраитини тянзимляйян мцхтялиф 
дювлят və  гейри-дювлят тяшкилатлары, чямиййятляр, партийалар, 
щямкарлар иттифаглары да хейли тясир эюстярирляр. 

 

§2. İгтисади систем, онун гурулушу вя 
ясас  елементляри 
 
Игтисадиййатын ясас проблемляринин щялли мцхтялиф 

дюврлярдя вя мцхтялиф юлкялярдя хейли fərqli олмушдур. Бу 
мцхтялифлик ясасян мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясиндян вя она мцвафиг олан истещсал  мцнаси- 
бятляринин характериндян асылы олур. Нязяриййяъиляр бу 
проблемин щялли нюгтейи-нязярдян бяшяриййятин инкишафыны 
мцхтялиф чцр тяснифатлашдырырлар. 

Эюркямли яряб мцтяфяккири Ибн Хялдунун (1332-
1406) фикринчя чямиййят юз инкишафында цъ вязиййяти 
кеъмишдир. Вящшилик (овъулуг), кянд йерляриндя йашайыш 
(якинъилик) вя шящярлярин мейдана эялмяси (сяняткарлыг).  

Шотланд философу Адам Фергйуссон (1723-1816) ися 
бяшяриййятин инкишафынı сивилизасийалы тярягги бахымындан цъ 
мярщяляйя: вящшилик, сойьунъулуг вя сивилизисийалы  мярщя- 
ляляря бюлмцшдцр. Мцасир дюврдя буна ясасланараг 
бяшяриййятин тсiклик инкишафы нязяриййяси сивилизасийасынын 

йедди мярщялясини фяргляндирир: неолит–даш дюврцнün 

ахырынчы mərhələsi, шярг гулдaрлıьı – бцрцнч дювр, антик 
дювр, еркян феодализм дюврц, сянайедян яввялки дювр, 
сянайеляшмя дюврц, пост сянайе дюврц. Бунлар ашаьыдакы 
кими тясвир олунур: 
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Шякил 4.4. Sивилизасийанын тякамцл мярщяляляри. 
 

Бязи ядябиййатда  Гярб вя Шярг сивилизасийалары бир-
бириндян фяргляндирилир. Бунлары фяргляндирян ясас чящят 
дини-яхлаги, сосиал-мядяни амилляря баьлыдыр. Беля ки, Гярб 
сивилизасийасы даща ъох сярбястлийя, демократизм  принсип- 
ляриня ясасландыьы щалда, Шярг сивилизасийасы  daha çox дини 

əгидялярин мющкямлийиня, дювлят мцлкиййятинин  цстцн- 
лцйцня, деспотизмя ясасланыр. 

К.Маркс юз тядгигатларында антик, феодал вя буржуа 
истещсал цсулларыны açıqlamışdır. Буна мцвафиг олараг 
марксизимдя бяшяриййятин инкишафы беш истещсал цсулу 
нюгтейи-нязяриндян юйрянилирди: ибтидаи ичма, гулдарлыг, 
феодал, капиталист вя комmунист истещсал цсуллары. 

Америка сосиологу вя игтисадъысы Уолт Ростоу ися 
техники сявиййясиня эюря чямиййятин инкишафынын беш 
мярщялядян кеъдийини эюстярир: яняняви чямиййят , кеъид 
мярщялясиня шяраит щазырлайан дювр, сянайеляшмиш инкишафа 
ирялиляйян вя кеъян мярщяля, сянайеляшмядян сонракы 
йеткин чямиййят, кцtlляви истещлак чямиййяти. Sonralar o, bu 

mərhələlərə altıncı həyat keyfiyyətinin axtarışı mərhələsini 

də əlavə etmişdir. 
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Чямиййятин инкишафынын мярщяляляри və дюврляри 
щаггында диэяр бахышлар да мювчуддур. Бунлардан бири дя 
чямиййятин игтисади щяйатына игтисади систем нюгтейи-
нязярдян бахышдыр. Мцасир игтисади тядгигатларда игтисади 
систем мящфумундан даща ъох истифадя едилир. 

Игтиади системин мащиййяти щаггында бахышлар 
мцхтялифдир. Бязиляриня эюря игтисади систем дедикдя 
гаршылыглы ялагя вя асылылыгда олан тясяррцфат мцнасибятляри 
нязярдя тутулур. Диэярляриня эюря ися игтисади систем 
игтисадиййатын башлыча проблеминин щяллинин тяшкили вя идаря  
олунмасына, мювчуд ресурслардан истифадя сявиййясиня, 
чямиййят цзвляринин тялабатларынын юдянилмясиня вя с. эюря 
бир-бириндян фярглянян игтисад: шяртлярин вя амиллярин 
мячмусудур. Башгаларына эюря ися игтисади систем – мящсул 
вя хидмятлярин истещсалъылары вя истещлакъылары арасындакы 
хцсуси шякилдя низамланмыш ялагяляр системидир вя с.  

Щяр бир юлкянин fяалиййятиндя олан игтисадиййаты бир 
системдир. Игтисади систем дедикдя ися игтисадиййатын 
мцхтялиф сащяляринин, чящятляринин, елементляринин вящдяти 
нязярдя тутулур. Бу мцхтялиф чящятляр, сащяляр, елементляр 
вя с. арасында гаршылыглы ялагяляр, асылылыглар мювчуддур. 
Онлар бир-бириля диалектик вящдятдядир. Даими фяалиййятдя 
олан игтисади систем müxtəlif cəhətlərdən, baxışlardan 

öyrənilir. 
Игтисади систем щяр шейдян яввял мадди-техники 

гурулушу нюгтейи-нязярinдян юйрянилир. Мадди-техники 
гурулушун ясас елементлярини мящсулдар гцввяляр, 
ресурслар, техноложи просесляр, истещсал олунмуш мящсулун 
функсионал formaları вя бюлэцсц, ичтимаи ямяк бюлэцсц və 

s. тяшкил едир. Мящсулдар гцввяляр бу гурулушун ясас 
елементидир. Мящсулдар гцввяляр дедикдя истещсал васитяляри 
вя онлары щярякятя эятирян инсанлар нязярдя тутулур. 
Инсанлар мящсулдар гцввялярин актив цнсцрцдур. Беля ки, 
онлар истещсал васитялярини щярякятя эятиряряк чямиййят 
цъцн лазым олан мадди немятляр истещсал едирляр. Мящсулдар 
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гцввялярин инкишаф сявиййясиндян асылы олараг ъох вя йа аз 

мигдарда nemət истещсал олунур. 
Мадди-техники гурулушун елементляриндян бири дя 

техноложи просеслярдир. Техноложи просес дедикдя мящсулдар 
гцввялярин ясас цнсцрц олан инсанлар тяряфиндян истещсал 
васитяляринин щярякятя эятирilмяси нязярдя тутулур. Башга 
чцр десяк бу просес техноложи истещсал цсулу адланыр. 
Бяшяриййятин инкишафы иля ялагядар олараг техноложи истещсал 
цсулу ямяк просеси елементляриндя ямяля эялян 
дяйишикликлярlян ялагядар олараг даим дяйишир, тякмилляшир. 

Инсанларın ямяк алятлярини щярякятя эятиряркян истифадя 

етдиkləri гцввяйя эюря техноложи истещсал цсулунун цъ 
нювцня тясадцф олунур: ял ямяйиня ясасланан, машын 
ямяйиня ясасланан, автомат ямяйяиня ясасланан техноложи 
истещсал цсулу. Щяр бир юлкядя истифадя олунан  техноло- 
эийадан асылы олараг истещсал олунан мящсулун мигдарı вя 
кейфиййяти дя мцхтялиф олур. 

Мадди-техники гурулушун елементляриндян бири дя 
юлкядя истещсал олунмуш мящсул, онун гuрулушу, бюлэцсц вя 

с-dir. Бу мящсул функсионал ролуна эюря истещсал васитяляри 
вя истещлак шейляри; ясас вя дювриййя фондлары; аралыг вя сон 
мящсул; юдямя, истещлак вя йыьым фондлары формасында олур. 

Игтисади системин мадди-техники гурулушу мадdи яшйа 

формасы иля йанашы, дяйяр формасында да нязярдян кеъирилир. 
Бунлара игтисади субйектлярин хярчляри вя эялирляри, гиймят, 
пул, бцдчя вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Игтисади систем диэяр тяряфдян сосиал-игтисади гурулуш 
нюгтейи-нязярдян дя юйрянилир. Бу гурулушун ясас  елемент- 
ляри мцлкиййят субйектляри: дювлят, коллектив вя фярдляр 
арасында олан мцнасибятлярдир. Беля ки, мящсулларын 
истещсалы, мцбадиляси, бюлэцсц вя истещлакы иля ялагядар 
олараг мцхтялиф груплар, тябягяляр, фярдляр вя с. арасында 
игтисади мцнасибятляр баш верир. Бу игтисади мцнасибятляр 
истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятин щюкмран  форма- 
сындан асылы олур. 



 96 

Игтисади системин институсионал гурулушу дедикдя 

чямиййятдя мювчуд олан щцгугi статусла игтисади субйект- 
ляр арасында баьланмыш щцгуги мцнасибятляр нязярдя 
тутулур. Беля ки, игтисади фяалиййятля ялагядар олараг фярди 
истещсалъылар, фирмалар, фирмаларла ишъиляр, истещлакъылар вя с. 
арасында мцяййян щцгуги мцгавиляляр баьланылыр. Бу 

мцгавилялярlə мцхтялиф qanunlar, qaydalar мцщаfизя 
олунур. 

Щяр бир игтисади систем тяшкилати гурулуш бахымындан да 
нязярдян кеъирилир.  Тяшкилаты гурулушун ясас елементляри 
тясяррцфатъылыг субйектляри  олан фярди истещсалъылар, коллек -
тивляр вя дювлят тяшкилатлары арасында олан тясяррцфатъылыг 
мцнасибятляридир. Бу мцнасибятляр дя мцлкиййятин щаким 
(цстцн) формасындан асылы олараг ямякдашлыг вя рягабят, 
разылашма вя табеъилик, юз арзусу иля вя ya мячбури, 
кортябии вя шцурлу вя с. формасында щяйата кеъирилир. Тясяр- 

рцфатъылыг субйектляри арасында олан ялагяляр шагулi 

(мцхтялиф пилляlər арасында) вя цфиги (ейни пилляlər арасында) 
шякилдя щяйата кеъирилир. 

Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятин щюкмран, 
цстцн формасындан вя идаряетмя методларындан асылы олараг, 
игтисади системин мцхтялиф нювляри, формалары вардыр. 
Бунларın даща эениш йайылмыш формасы базар системи, базар 
игтисадиййатыдыр. Бу систем мцасир дюврдя фяалиййят 

эюстярян игтисади системлярдян daha ъох юмцрлцсцдцр. О, 
ХВЫЫЫ ясрдян йаранмаьа башламыш вя классик нцмуняси 
İнэилтярядя олмушдур. 

Базар системинин ики типини фяргляндирмяк лазымдыр. 
Биринчи тип ХХ ясрин илк ониллийиня гядяр давам етмишдир. 
Онун характетик чящяти азад базарын, азад рягабятин 
мювчуд олмасыдыр. Бу тип халис капитализм дя адланыр. ХХ 
ясрин 20-чи илляриндян етибарян дювлят-инщисаръы капита- 
лизминin эенишлянмяси иля ялагядар олараг базар системинин 
тянзимлянян типи гярарлашмышдыр. Бу типин характерик чящяти 
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базарын дювлят тяряфиндян аз-ъох дярячядя тянзим- 

ляnмясидир. 
Базар системинин ясас цстцнлцйц рягабятин мювчуд 

олмасы иля ялагядар щяр бир истещсалъынын йашамаг, мювчуд 
олмаг уьрунда язмля мцбаризя aparмасыдыр. О, йалныз 

истещсалы səmərəli тяшкил етмякля, даща сямяряли ишлямякля 

буна наил ола биляр. Bazar sistemində azad sahibkarlıq 

mövcud olduğu üçün iqtisadiyyatın əsas probleminin – nə?, 

nə qədər? və kimin üçün?, - həlli mülkiyyətçilər tərəfindən 

müstəqil yerinə yetirilir. Qiymətlərin qərarlaşması isə daha 

çox tələb və təklifin qarşılıqlı təsirindən baş verir. Бунун 
цъцн ися елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян даща 

эениш, ардычыл истифадя edilməsidir. Бцтцн бунлар ися 
игтисадиййатын   инкишафына сябяб олур. 

Базар системи мцтярягги чящятлярля йанашы, мцяййян 

çatışmazlıqlara da маликдир. Яввяла, истещсалъылар базарын 
тялябиня мцвафиг щярякят етдикляри цъцн базарын кортябии 
шылтаглыглары иля цз-цзя эялир. Бунлар ися сон нятичядя 
игтисади бющранларын баш вермясиня сябяб олур. Бунунла 
ялагядар ящалинин мяшьуллуьу, гиймятлярин вя с. сявиййяси 
хейли дяйишкян олур. Диэяр тяряфдян мцлкиййят мцхтялифлийи 
ящали эялирляринин гейри-бярабярлийиня сябяб олмагла сосиал 
эярэинлийин даим мювчуд олмасына сябяб олур. 

Игтисади системин диэяр формасы инзибати-амиrlик 
системидир. Сосиалист тясяррцфатъылыг системи адланан бу 
систем ХХ ясрин 20-чи илляриндя мейдана эялмиш, 50-чи 
илляриндя хейли эенишлянмиш, 90-чы иллярдян başlayaraq тарих 
сящнясиндян сыхышдырылараг демяк олар ки, ъыхарылмышдыр. 
Сосиалист тясяррцфатъылыг системиндя инзибати методлардан 

даща ъох истифадя едилдийи цъцн, ону инзибати-амирлик системи 
дя адландырырлар. Бу системин характерик чящяти истещсал 
васитяляри цзяриндя ичтимаи мцлкиййятин мювчуд олмасы вя 
буна эюря дя игтисадиййатын планауйьун шякилдя инкишаф 
етдирилмясидир. Игтисидиййатын ясас проблеминин – ня?, ня 
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гядяр? щялл едилмясиндя истещсалъылар сярбяст дейилд iр. 
Истещсал мцяссисяляри йухарыдан верилмиш план  эюстя- 
ричиляриня уйьун мящсул истещсал едирдиляр. Кимин цчцн? 
проблеми ися йох иди. Ъцнки, чямиййятдя варлы вя йохсуллар 
кяслин фярглянмирди. Щамы ясасян кцтляви истещсалын 
мящсулларындан истифадя едирди. Истещсал васитяляри дювлятин 
шяхсиндя чямиййятин бцтцн цзвляриня ейни дярячядя 

мяхсус олдуьу цъцн инсанlar тяряфиндян истисмары, йяни 
бязиляринин (ъохлуьун) диэярляри (азлыг) цъцн ишлямяляри 
арадан галхмышдыр. Юлкядя истещсал олунмуш мящсул 
чямиййятин цзвляри арасында онларын ичтимаи истещсалда сярф 
етдикляри ямяйин мигдар вя кейфиййятиня мцвафиг 

бюлцшдцрцлцрдц. Истещсалын мягсяди щамынын тялабaтыны 
мцмкцн гядяр дольун юдямякдян ибарят иди. 

Мцасир дюврдя фяалиййят эюстярян iqtisadi систем- 
лярдян  бири дя гарышыг системдир. Бу системин характерик 
чящяти ъох мцлкиййятъиликля йанашы игтисадиййатын идаря 
олунмасында щям базар системинин, щям дя инзибати амирлик 

системинин елементляринin üstünlüyündə özünü göstərir. 
Игтисадиййатын ясас проблеминин щялли дювлятля хцсуси 
бюлмянин гаршылыглы фяалиййяти васитясиля щялл олунур. Инкишаф 
етмиш юлкялярин яксяриййятинин игтисадиййаты гарышыг 
игтисадиййатдыр. Лакин бунларын щяр бириндя дювлят 
бюлмясинин  вя хцсуси бюлмянин хцсуси ъякиси мцхтялифдир. 
Бу мцхтялифликдян асылы олараг бязи юлкялярдя инзибати-
амирлик методларындан, диэярляриндя ися базар системи 
методларындан daha çox истифадя едилир. 

Игтисади системин формаларындан бири дя яняняви 
системдир. Бelə юлкялярдя игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси , 
ясасян милли адят вя яняняляря, етик гайдалара, дини 
етигадлара ясасланыр. Игтисадиййатын башлыча проблеми юлкянин 
тайфа вя гябиля башъыларынын эюстяришляри вя мяслящятляри 
ясасында щяйата кечирилир. Бу систем адятян эеридя галмыш 

юлкялярдя цстцнлцк кясб едир. Бу юлкялярин бязиляриnin 

зянэин тябии сярвятляря (нефт, газ вя с.) малик олмасына 
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бахмайараг эеридя галмыш юлкяляр щесаб олунурлар. Ъцнки 
узаг кеъмишин галыглары бу зяньин сярвятлярдян щамынын 
мянафейи üçün ядалятли истифадяyə имкан вермир. 

 

3. Истещсал имканлары вя игтисади сеъимlərин 
гаршылыглы ялагяси 
 
Щяр бир игтисади системдя игтисади субйектляр юзляринин 

малик олдуглары истещсал имканларындан (истещсал  амил- 
ляриндян) игтисади мягсядляриня ъатмаг цъцн игтисади сеъим 
етмялидирляр. Сямяряли сеъим малик олдуглары истещсал 

имканларындан даща йцксяк игтисади нятичяlər ялдя етмяyя 
имкан верир. 

Игтисади сеъимин зярурилийи щяр шейдян яввял, 

tələbatların sonsuzluğu, игтисади ресурсларын мящдудлуьу иля 
ялагядардыр. Игтисади ядябиййатда ресурсларын мцтляг вя 
нисби мящдудлуьу фяргляндирилир. Мцтляг мящдудлуг 
дедикдя, чямиййят цзвлярини бцтцн тялабатларынын ейни 
заманда юдянилмяси цъцн истещсал ресурсларынын кифайят 
гядяр олмамасы нязярдя тутулур. Мцтляг мящдудлуг 
ясасян тябии вя ямяк ресурслары цъцн сячиййявидир. Нисби 
мящдудлуг дедикдя ися тялабатларын даиряси азалдыларса , 

онларын юдянилмяси цъцн истещсал имканларыnın нисбятян 

тцкянмяyi nəzərdə tutulur. Нисби мящдудлуг мадди, 
малиййя вя информасийа ресурслары цъцн сячиййявидир. 

Игтисади субйектляр игтисади сеъим едяркян нядянся 
имтина етмяли, нядянся кеъмялидир. Йяни, истянилян нятичяни 
ялдя етмяк цъцн ня ися гурбан вермялидир. Мясялян, 
чямиййятин игтисади  имканлары (семент, гум, даш, метал вя 
с) щесабына ашаьыда эюстярилян мигдарда мянзил тикинтисини 
вя йа сосиал обийектляриn тикинтисини, йа да онларын 

комбинасиyасыны щяyата кеъирмяк олар: 
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Бу рягямляри график шяклиндя дя эюстярмяк олар. 

Цфиги ох цзяриндя хястяхана, мяктяб, ушаг бахçасы вя 

саирянин сайы, шагули ох цзяриндя ися йашайыш евляринин саyы 
эюстярилир. Рягямляри гейд едиб сонра щямин нюгтяляри 
бирляшдирсяк, алынан яйри хятт истещсал имканлары яйриси 
(АБЧДЕФ) олачагдыр. 

 

 

 

 

 

 

Истещсал имканлары графики эюстярир ки, юзцнцн игтисади 
потенсиалыны там реализя едян милли игтисадиййат, щяр щансы 
немятдян кеъмядян башга бир немятин истещсалыны артыра 
билмяз. Мисалымызда сосиал обйектлярин тикинтисини артырмаг 
цъцн мянзил тикинтисини мящдудлашдырмаг  лазымдыр. Милл и 
игтисадиййатын (игтисади системин) юз истещсал имканлары 
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щяддиндя фяалиййят gюстярмяси онун сямяряли фяалиййятиня 
дялалят едир. 

Истещсал имканлары яйрисиндян (АБЧДЕФ) кянардa 
эютцрцлян М вя Н нюгтяляриндя истещсалын щяйата  кеъирил- 
мяси игтисади сеъимин дцзэцн едилмядийини эюстярир. М 
нюгтясиндя истещсалын щяйата кеъирилмяси щямин юлкя цъцн 
уьурсуз сайылыр, ъцнки истещсал имканлаrından сямяряли 
истифадя едилмямишдир. Н нюгтяси ясасында истещсалын щяйата 
кеъирилмяси ися мцмкцн дейилдир, ъцнки щямин нюгтя 
истещсал имканлары щядди харичиндядир. 

İqtisadi seчim problemi daimidir. Belə ki, чoxsaylı 

təlяbatları ödəmək цчцн istиfadə olunan hər bir amil 

məhdud olsa da ondan alternativ istifadə və istehsal  

amillərinin daha yaхşı kombinasiyası (uzlaşdırılması) 

problemi həmişə mюvcuddur. ETT-nin inkişafı daha yaxşı 

kombinasiyaların qurulmasına səbəb olar. 
 

§4.  İгтисади  системлярин  трансформасийасы 
 
Трансформасийа латын сюзц олуб мянасы дяйишмя, бир 

щалдан (формадан, шякилдян) башга, диэяр щала, формайа 
ъеврилмяsi просеси deməkdir. Игтисади системлярин транс- 
формасийасы игтисади системин мцхтялиф формаларынын, 
фазаларынын дяйишилмясидир. Бу просес ясасян мящсулдар 
гцввялярин инкишафы иля ялагядар олараг бир игтисади систем in 

даща мцтярягги игтисади системля явяз олунмасыдыr. Бу 

просес ясасян тякамцл, iгтисади ясаслары бир-бириндян кяскин 

фярглянян чямий- йятлярдя isə ингилаби йолла баш верир. 
Игтисади системлярин трансформасийасы щаггында 

бахышлар ХХ ясрин 50-60-чы илляриндя даща эениш йайылмышдыр. 
Бу дюврдя капитализм (базар системи) иля сосиализм 
(инзибати-амирлик системи) арасындакы идеоложи мцбаризя 
хцсусиля кяскинляшмишди. Щяр бир систем юзцнцн щяйатилийини 
сцбут етмяйя ъалышырды. 
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Уолт Ростоу «игтисади артым мярщяляляри» нязярий- 
йясиндя эюстярирди ки, сосиалист юлкяляринин игтисадиййаты 
техноложи сявиййясиня эюря капиталист юлкяляринин  сявий- 
йясиня ъатанда сосиализмin сийаси, игтисади, идеоложи 
чящятляри капитализминдян ъох да фяргли олмайачаг, йяни 
сосиaлизм капитализм тяряфиндян удулачагдыр. З. Бжезинск i, 
С. Хантин-гон вя башгалары да бу фикирдя идиляр. 

П. Сорокиня эюря ЕТТ –нин тясири алтында гаршы-гаршыйа 
дурмуш ики систем (капитализм вя сосиализм)  bir-birinə 
гаршылыглы тясир етмякля даща ъох охшар чящятляр кясб 
едячякляр. 

Йан Тинберген ися эюстярирди ки, бу ики системин гаршы- 
лыглы тясириндян йаранмыш йени чямиййят капитализмин дюрд 
ясас принсипиндян (хцсуси мцлкиййят, игтисади  щявяс- 
ляндирмя вя мянфяят, базар системи, дювлят мцдахиляси) 
биринчи цъ принсипини, сосиализмин дюрд ясас принсипиндян 
(сосиал бярабярлик, фящля нязаряти, игтисадиййатын план- 
лашдырылмасы, ичтимаи мцлкиййят) биринчи цъ принсипини юзцндя 
якс етдирмялидир. Йяни щяр ики системин биринчи цъ принсипи 
йени «гарышыг системин» ясасы олмалыдыр. 

Ч. Щелбрейтя эюря щяр ики систем бир истигамятдя  
инкишаф едир, тясяррцфат гурулушу вя механизминин охшарлыьы 
гаршылыглы ямякдашлыьа апарыр, дцшмян мцнасибятляри арха 
плана кеъирир. 

Игтисади системлярин трансформасийасы щаггында Корейа 
Республикасындан олан Эо Ен Сикин фикри дя мараглыдыр. О, 
йазыр ки, бяшяриййятдя ики бюйцк ингилаб олмушдур, о инди 
цъцнчцсцня гядям гоймушдур. Франса ингилабы шяхсиййяти 
буховлардан азад етмиш, лакин сосиал бярабярсизлик 
йаратмышдыр. Октйабр ингилабы инсанларын сосиал бярабярлийини 
иряли сцряряк демократийаны тякмилляшдирмяк чящди эюс- 
тярмишдир, лакин о, тоталитаризмин гурбаны олмуш, инсанын 
фярди азадлыьыны боьмушдур. Инди дцнйа цъцнчц демократик 
ингилаба гядям гоймушдур. Бу ингилаб яввялки ингилабларын 



 103 

ян йахшы чящятлярини юзцндя якс етмяли универсал инсан 
гиймятлиляри цзяриндя гурулмалыдыр. 

Буна бянзяр фикря йапон «игтисади мючцзя» 
мцяллифляриндян бири олан С.Окитанын йазыларында да раст 
эялмяк олур. «Тез-тез беля бир фикир ешидилир ки, МДВ (вя 
Шярги Авропа) юлкяляриндя тянтяняли елан едилмиш базар 
механизминя кеъид базар йюнцмлц игтисадиййатын 
мяркязляшдирилмиш планлы игтисадиййата нисбятян 
цстцнлцйцнцн парлаг тязащцрцдцр. Мян беля щесаб едирям 
ки, бу сящв фикирдир... Проблем бу ики системин ясасларыны 
узлашдырмаг, бирляшдирмякдир, базар механизмини дювлят 
планлашдырылмасы вя тянзимлянмяси иля уйьунлашдырманын 
сямяряли йолуну тапмагдан ибарятдир». 

Игтисади системлярдян щансынын даща йахшы олмасы 
щаггында суалын чавабыны  Ч. Щелбрейт юзцнцн «Игтисади 
нязяриййя вя чямиййятин мягсяди» ясяриндя ашаьыдакы 
кими ифадя етмишдир: «ян йахшы игтисади систем – инсанларын 
ъох ещтийач дуйдуьу шейлярля, онларын максимум тялябатыны 
юдямяйя гадир олан системдир». 
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ВI ФЯСИЛ. ЯМТЯЯ – ПУЛ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
 

§1.İчтимаи тясяррцфатын формалары (типляри) 
 
Игтисади ядябиййатлары нязярдян кеъиряркян немят, 

мящсул, хидмят, ямтяя вя башга анлайышларла растлашырыг. 
Немят дедикдя инсанларын мцяййян тялябатыны юдяйян 
яшйалар, даща доьрусу шейляр нязярдя тутулур. Немятляр 
тябии вя игтисади немятляря айрылыр. Тябии немятляр дедикдя 
щава, су, эцняш енержиси, кцляк вя с. нязярдя тутулур ки, 
бунлар да инсанын мцяййян тялябатыны юдяйирляр. Игтисади 
немятляр дедикдя ися тябии немятляр vasitəsilə инсанларын 
фяалиййяти нятичясиндя истещсал олунмуш мадди немят вя 
хидмятляр нязярдя тутулур. Игтисади немятляр инсан ямяйи 
иля йарадылдыьы цъцн онлар инсан ямяйинин нятичяси вя йа 
садячя мящсул адланыр. Хидмят дя инсан ямяйинин 
нятичясидир, лакин онлар ясасян маdдиляшмирляр,  яшйа- 
лашмырлар. Бязи (мадди) хидмятляр эюстяриляркян йениляри 
йарадылмыр, садячя кющняляри бярпа олунур. 

Бяшяриййятин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя ися 
игтисади немятляр ямтяя характери  алыр, йяни онлар  истещ- 
салъынын юз тялябатыны юдямяк цъцн дейил, башгаларынын 
тялябатыны юдямяк цъцн истещсал олунур. 

Инсанларын тялябатыны юдяйян игтисади немятляри 
истещсал едян тясяррцфатларын цъ ясас формасына тясадцф 
олунур. Бу тясяррцфат нювляриндян бири натурал тясяррцфатдыр. 
Натурал тясяррцфатда истещсал олунан мящсуллар ясасян 
тясяррцфатын юз дахилиндя истещлак олунур. Бу тясяррцфатда 
истещсалла истещлак арасында билаваситя, бирбаша ялагя даща 
эенишдир. Бу тясяррцфатын базарла ялагяси ъох чцзидир. 
Бурада тябии ресурслар вя ял ямяйи цстцнлцк кясб едир.  
Ичма, гулдар вя феодал тясяррцфатлары натурал тясяррцфат иди.  

Тясяррцфатын диэяр нювц ямтяя тясяррцфатыдыр. Бу 
тясяррцфатда мящсуллар ясасян базар цъцн, мцбадиля цъцн 
истещсал олунур. Ямтяя тясяррцфаты ибтидаи ичма гурулушунун 
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даьылмасы дюврцндя мейдана эялмişдiр. О, гулдарлыг вя 

феодализмдя инкишаф етмиш, базар iqtisadiyyatı системиндя 
ися щаким тясяррцфат формасына ъеврилмишдир. Ямтяя 
тясяррцфатынын мейдана эялмясиниn илкин шяртляри ичтимаи 
ямяк бюлэцсцнцн мювчуд олмасы вя истещсал васитяляри 
цзяриндя хцсуси мцлкиййятин гярарлашмасыдыр. Беля  ки, 
ичтимаи ямяк бюлэцсц нятичясиндя инсанлар мцяййян бир  
мящсул вя йа онун бир щиссясинин истещсалы цзря ихтисас- 
лашырлар. Эцндялик фяалиййятдя ися онлар бир ъох 
мящсуллардан истифадя етмяк мячбуриййятиндя олурлар. 
Юзляриня лазым олан бир ъох мящсуллары йалныз базардан 
ялдя едя билирляр. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси 
мцлкиййятин гярарлашмасы истещсалъылары бир-бириндян тячрид 
едир, «узаглашдырыр». Онлар арасында игтисади ялагяляр йалныз 
базар васитясиля мцмкцн олур. Ямтяя тясяррцфатынын 
мейдана эялиб инкишаф етмясиндя ЫЫЫ Бюйцк ичтимаи ямяк 
бюлэцсцнцн гярарлашмасы мцщцм рол ойнамышдыр. 

Ичтимаи тясяррцфатын цъцнчц нювц планлы тясяррцфатдыр. 
Тясяррцфатын бу формасы истещсал васитяляри цзяриндя ичтимаи 
мцлкиййятин щюкмран олдуьу шяраитдя мцмкцн олур. Бу 
тясяррцфатлар план органларынын мцяййян етдийи ъешиддя вя 
мигдарда мящсул истещсал едирляр. 

Ямтяя тясяррцфатынын да тарихян цъ нювцня раст 
эялмяк мцмкцндцр. Бунлардан бири садя ямтяя 
истещсалыдыр. Бу, ямтяя истещсалы истещсал васитяляри цзяриндя 
хцсуси мцлкиййятя вя мцлкиййятъинин шяхси ямяйиня 
ясасланыр. Садя ямтяя истещсалында мягсяд ясасян 
истещсалъынын диэяр истещлак шейляриня олан тялябатыны 
юдямякдир. О, юзцнцн истещсал етдийи мящсуллары сатмагла 
истещсал просесини давам етдирмяйя вя юз аилясинин 
йашайышыны тямин етмяйя ъалышыр. 

Ямтяя истещсалынын диэяр нювц капиталист ямтяя 
истещсалыдыр. Бу ямтяя истещсалы истещсал васитяляри цзяриндя 
хцсуси мцлкиййятя вя муздлу ишъилярин ямяйиня ясасланыр. 
Капиталист ямтяя истещсалында мягсяд мцлкиййятъинин 
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варидатыны артырмагдан ибарятдир. Капиталист ямтяя истещсалы 
да садя ямтяя истещсалы кими кортябии щяйата кеъирилир. 
Ъцнки онларын фяалиййяти чямиййят мигйасында  тянзим-
лянмир. Онлар базарын дяйишкян тялябиня мцвафиг мящсул 
истещсалыны щяйата кеъирирляр. Капитализмдя ямтяя истещсалы 
цмуми характер дашыйыр, йяни щяр шей ямтяядир. Няинки 
мадди немятляр, щятта мадди немят олмайан торпаг, иш 
гцввяси, вичдан, намус вя саиря дя сатылыб-алыныр. Иш 
гцввясинин ямтяя характери алмасы ашаьыдакы шяртлярдян 
иряли эялир: 

а) иш гцввяси сащиби щцгуги чящятдян азаддыр, йяни о 
юз иш гцввясинин сащиби, мцлкиййятъисидир. Она эюря дя иш  
гцввясиня сярянчам веря, сата билир; 

б) иш гцввяси сащиби истещсал васитяляриндян  мяh- 
rумдур, йяни истещсал васитяляри башгаларынын  мцлкий- 
йятиндядир. Иш гцввяси сащиби мящсул вя хидмят истещсал 
етмяк цъцн башгаларынын мцлкиййятиндя олан истещсал 
васитяляри иля бирляшмяк цъцн юз иш гцввясини сатмалыдыр. 
Гулдарлыгда иш гцввяси сащиби – гул гулдарын мцлкиййяти иди. 
Феодализмдя ися тящкимли кяндли торпаг сащибиндян йарым 
асылы иди. Тящкимли кяндли торпаьа баьлы иди. 

Ямтяя тясяррцфатынын цъцнчц формасы сосиалист ямтяя 

истещсалы idi. Бу ямтяя истещсалы истещсал васитяляри цзяриндя 
ичтимаи мцлкиййятя вя истещсал васитяляринин бирэя сащибляри 
олан чямиййят цзвляринин билаваситя ичтимаи ямяйиня 
ясасланыр. Сосиалист ямтяя истещсалы планлы характер дашыйырды. 
Беля ки, щяр бир тясяррцфатын фяалиййяти план органлары 
тяряфиндян тянзимлянирди. Сосиалист ямтяя истещсалынын 
диэярляриндян фяргли чящятлярдян бири дя онун мящдуд 
характер дашымасы иди. Беля ки, истещсал васитяляри цзяриндя 
ичтимаи мцлкиййят шяраитиндя торпаг, истещсал вə гейри-
истещсал обйектляри, иш гцввяси, вичдан, намус вя с. ямтяя 
характери дашымырды вя алгы-сатгы обйектляри дейилдиляр. 
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§ 2. Əмтяя вя онун хассяляри 
 
Ямтяя дедикдя мцбадиля цъцн истещсал олунмуш ямяк 

мящсуллары нязярдя тутулур. Игтисади  немят истещсалъынын юз 
тялябаты цъцн дейил, башгасынын тялябатыны юдямяк цъцн 
истещсал олундугда ямтяя олур. Мясялян, дярзиnin юзц və 
аиля цзвляри цъцн тикдийи кюйняк ямтяя дейил, ямяк 
мящсулу, мадди немятдир. Сатмаг цъцн базара ъыхардыьы 
кюйняк ися ямтяядир. Сатыша ъыхарылан кюйняк тябиятян, 
мязмунча ямяк мящсулудур, тязащцр формасына эюря ися 
ямтяядир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяя истещсалы 
даиряси тякчя мадди немятляр истещсалы даирясини дейил, 
гейри-мадди истещсалы, хидмят даирясини дя ящатя едир. 
Бурада фяалиййят эюстярян инсанлар да ичтимаи файдалы ямяк 
сярф едирляр. Онларын ямяйи мадди (дяйяр) формасы алмаса 
да гиймят формасыны алыр, гиймятляндирилир. 

Ямтяя бир тяряфдян истещлак дяйяри, диэяр тяряфдян ися 
мцбадиля дяйяри хассясиня маликдир. Ямтяянин истещлак 
дяйяри дедикдя онун файдалылыьы, инсанын бу вя йа диэяр 
тялябатыны юдямяк хассяси нязярдя тутулур. Истещлак дяйяри, 

yəni əmtəənin insanın tələbatını ödəmək qabiliyyəti onun 

fiziki və kimyəvi xassələrindən, həndəsi ölçüsündən və s. 

asılıdır. Mясялян, ярзаг мящсулларынын инсанларын 
тялябатларынын юдянилмяси онларда олан зцлал, карбощидрат, 
йаь вя с. асы- лыдыр. Gейим яшйалары ися лифлярин физики 

хассяляриндян асылы олараг тялябатлары юдяйир. Истещлак 
дяйяри инсанын тялябатыны билаваситя вя йа долайы йолла 
(билваситя) юдяйир. Ярзаг мящсуллары, эейим шейляри, ев 
яшйалары вя саиря инсанларын тялябатыны билаваситя юдяйир. 
Истещсал васитяляри ися инсанын тялябатыны билаваситя, долайы 
юдяйир, онлардан инсанларын тялябатыны билваситя юдямяк 
цъцн лазым олан məhsulların истещсалында истифадя олунур. 

Ямтяянин мцбадиля дяйяри, хассяси дедикдя ися 
мцхтялиф истещлак дяйярляринин бир-бири иля мцбадиля олуна 
билмяк габилиййяти нязярдя тутулур. Мцхтялиф истещлак 
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дяйярляринин мцбадиляси мцяййян мигдар нисбятиндя 
щяйата кеъирилир. Мясялян, бир кюйняк 20 кг алмайа 
мцбадиля олунур, (1:20). Бу нисбят заман вя мякандан 
асылы олараг дяйишилир. Бир базарда 1:20 нисбятиндядирся, 
диэяриндя 1:22 нисбятиндя ола биляр. Бир базарда сящяр 1:20 

нисбятиндядирся, ахшам цстц 1:22 нисбятиндя ола биляр. 
Ямтяянин бу ики хассяси истещсалчы вя истещлакчы (алыъы, 

истифадя едян) цчцн ейни дяряъядя ящямиййятли дейилдир. 
Истещсалчыны марагландыран ясас хасся мцбадиля дяйяридир. 
Онун цчцн фярги йохдур ki, чюряк və ya гумбара истещсал 
етсин. Oну марагландыран даща чох эялир ялдя етмяк, вар-
дювлятини артырмагдыр. Лакин о, даща чох эялир ялдя етмяк 
цчцн мцбадиля дяйяринин щамили, дашыйыъысы олан истещлак 
дяйяриня, онун дяйяря мцтабиг (мцвафиг) олмасына фикир 
вермялидир. Истещлакчыны ися яксиня биринъи нювбядя истещлак 
дяйяри марагландырыр. Онун цчцн ейни заманда бу истещлак 
дяйяри мцгабилиндя onun ня гядяр юдяйяъяйи дя 
ящямиййятсиз дейилдир. Цмумиййятля ямтяя бу ики хассянин 
вящдятиндян ибарятдир. Бу ики хасся арасындакы зиддиййят 
ямтяя дахили зиддиййятдир. 

Щяля гядим дюврлярдян башланмыш нязяриййяъиляр 
ямтяянин бу ики хассясини бу вя йа диэяр дярячядя изащ 
етмишляр. Онлар щямъинин ямтяянин ики хассясинин сябябини 
дя изащ етмяйя чящд эюстярмишlяр. Бу барядя Карл Марксын 
сюйлядийи фикир даща елмидир. О, сцбут едир ки, ямтяянин бу 
ики хассяси ямтяяни истещсал едян инсан ямяйинин икили 
характериндян асылыдыр. Онун фикринчя ямтяяни истещсал 
едянин ямяйи бир тяряфдян конкрет, диэяр тяряфдян ися 
мцчярряддир. 

Ямяйин конкретлик хассяси дедикдя онун мцяййян бир 
конкрет формада сярф олунмасы нязярдя тутулур. Мясялян, 
дямиръилик, дярзилик, ъякмяъилик вя с. Мцхтялиф конкрет 

ямяк növləri бир-бириндян истифадя етдикляри истещсал 
васитяляри вя гаршыйа гойдуглары мягсядя эюря фярглянир. 
Дямиръи ъякич, зиндан, дямир вя саирядян истифадя едяряк 
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балта, дящря истещсал едир. Ъюрякъи ися ун, су, дуз, истилик вя 
саирядян истифадя едяряк ъюряк мямулаты истещсал едир. 
Ямяйин конкретлик хассяси ямтяянин истещлак дяйярини 
йарадыр. Мцхтялиф конкрет ямяк növləri бир-бириндян 
кейфиййятчя фярглянирляр. 

Ямяйин мцчяррядлик хассяси дедикдя ися конкрет 
формасындан асылы олмайараг цмумиййятля иш гцввясинин 
сярф олунмасы нязярдя тутулур. Беля ки, истяр дямиръи, 
истярся дя ъюрякъи мцвафиг ямтяяляри истещсал едяркян 
мцяййян мигдарда иш гцввяси сярф едир. Бу заман онлар 
истещсалла ялагядар фикирляшир, эюрцр, ешидир, язялялярини 
щярякятя эятирир, мцяййян гядяр енержи сярф едир. Мцхтялиф 
пешя сащибляринин сярф етдикляри мцчярряд ямяк бир-
бириндян кямиййятчя фярглянир. Аьыр ямяк сащяляриндя ъох, 
йцнэцл сащялярдя ися нисбятян аз иш гцввяси (енержи) сярф 
олунур. Ямяйин мцчяррядлик хассяси ися ямтяянин 
мцбадиля дяйяри хассясини йарадыр. Мцхтялиф истещлак 
дяйяринин бир-бириня мцбадиля олунмасына сябяб онларын 
истещсалына сярф олунан мцчярряд ямяйин eyni kəmiyyətə 
малик олмасыдыр. Бир кюйняйин 20 (22 вя с) кг алмайа 
мцбадиля олмасы о демякдир ки, кюйняйин истещсалына сярф 
олунан мцчярряд ямяк 20 (22) кг алманын истещсалына сярф 
олунан мцчярряд ямяйя бярабярдир. 

Мцбадиля дяйяри ямтяя истещсалынын мцщцм 
категорийасы олан дяйярин тязащцр формасыдыр. Ямтяяляр 
мцбадиля олунаркян онларын дяйяри мцбадиля дяйяри 
формасында мигдар нисбяти шяклиндя тязащцр olunur. 
 
§ 3. Dяйяр, дяйяр кямиййяти вя дяйяр гануну. 

 
Ямтяянин дяйяри və дяйяр юлъцсц щаггында 

нязяриййяъиляр арасында хейли фикир айрылыьы вардыр. Истяр 
классикляр (А.Смит, Д.Рикардо), истярся дя марксистляр 
дяйяр мянбяйинин ямяк олдуьуну иряли сцрцрдцляр. 
К.Марксын фикринчя дяйяр ямтяя истещсалъыларынын ямтяядя 
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маддиляшмиш, чисимляшмиш ямяйидир. Дяйяр кямиййяти ися 
ямяйин сярф олундуьу вахтла (иш вахты иля) юлъцлцр. Ейни 
ямтяя (ъюряк, ят, нефт вя с.) истещсал едян истещсалъылар 
мцхтялиф амиллярдян асылы олараг ямтяя истещсалына мцхтялиф 
мигдарда ямяк сярф едирляр. Базарда ися онлар ичтимаи 
зярури ямяк мясряфляри ясасында гярарлашан гиймятля 
сатылырлар. Ичтимаи зярури ямяк мясряфляри (башга сюзля 
ичтимаи зярури иш вахты) дедикдя нормал истещсал шяраитиндя 
ямтяя ващидинин истещсалы цъцн тяляб олунан ямяк (иш вахты) 
нязярдя тутулур. Ямтяя истещсалынын даща ъох щиссясини 
истещсал едян ямтяя истещсалъыларынын сярф етдикляри ямяк (иш 
вахты) ичтимаи зярури ямяк мясряфляри щесаб олунур. Ичтимаи 
зярури иш вахты сабит дейил, дяйишкян кямиййятдир. О, ямяк 
мящсулдарлыьы иля тярс, ямяк интенсивлийи иля дцз 
мцтянасибдир. Беля ки, ямяк мящсулдарлыьы йцксялдикдя 
дяйяр кямиййяти ашаьы дцшцр вя яксиня. Ямяк интенсивлийи 
йцксялдикдя ися дяйяр кямиййяти дя йцксялир вя йа 
дяйишмир. Ямяк мящсулдарлыьы дедикдя чанлы ямяйин 
мящсул истещсал етмяк габилиййяти  нязярдя тутулур. О, вахт 
ващиди ярзиндя истещсал олунан мящсулла вя йа мящсул 
ващидиня сярф олунан ямякля юлъцлцр. Ямяк интенсивлийи ися 
вахт ващиди ярзиндя сярф олунмуш ямякля юлъцлцр. 
Интенсивлийин артмасы о демякдир ки, вахт ващидиндя даща 
ъох ямяк сярф олунмушдур. Бунун нятичясиндя дя 
ямтяянин дяйяри артыр. 

Бязи нязяриййяъиляр ися (Бем-Баверк вя с.) ямтяянин 
дяйярини, дяйяр кямиййятини ямтяянин файдалылыьы иля изащ 
едирляр. Бунун ясасында да сон файдалылыг, сон мящсулдарлыг 
вя с. нязяриййяляри yaranmışdır. 

Диэяр нязяриййячиляр ися ямтяянин дяйярини истещсал 
амилляри (торпаг, ямяк, капитал) иля изащ едирдиляр. Онлар 
адятян дяйяри истещсал хяръляри иля ейниляшдирирляр. 

Ямтяя дяйяринин онун гиймяти иля ейниляшдирилмяси 
щалларына да раст эялмяк мцмкцндцр. Яслиндя ися ямтяянин 
дяйяри мащиййят,  гиймят ися дяйярин тязащцрцдцр. 
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Дяйяр гануну ямтяя истещсалынын цмуми игтисади 

ганунудур. Мадди немятлярин ямтяя характериni кясб етдийи 
бцтцн чямиййятлярдя дяйяр гануну фяалиййят эюстярир. 
Дяйяр гануну ямтяялярин истещсалы вя мцбадилясинин 
ичтимаи зярури ямяк мясряфляри (ичтимаи зярури иш вахты) 
мцгабилиндя щяйата кеъирилмясини тяляб едир. Фярз едяк ки, 
базара 100 ващид ямтяя ъыхарылмышдыр. Онун 20 ващидини 
истещсал едянляр щяр ващидиня 10 саатлыг ямяк, 25 ващидини 
истещсал едянляр щяр ващидя 12 саатлыг ямяк, 40 ващидини 
истещсал едянляр 15 саатлыг ямяк, 10 ващидини истещсал 
едянляр 17 саатлыг ямяк, 5 ващиди истещсал едянляр ися 18 
саатлыг ямяк сярф етмишляр. Базарын тялябатынын ъох 
щиссясини 40 ващиди истещсал едянляр юдядийи цъцн ичтимаи 
зярури иш вахты 15 саат олачагдыр. Дяйяр гануну тяляб едир 
ки, щямин ямтяянин истещсалына 15 саатлыг ямяк сярф 
олунмалыдыр. 

Мцлкиййят мцхтялифлийинин щюкмранлыьы шяраитиндя 
дяйяр гануну кортябии фяалиййят эюстярир вя  ашаьыдакы 
нятичяляря səbəb olur. Биринчиси дяйяр ганунунун фяалиййяти 

ямтяя истещсалъыларыны тябягяляшdirir. Беля ки, ичтимаи зярури 
ямяк мясряфляриндян ъох ямяк сярф едянляр вар-йохдан 
ъыхырлар. Ичтимаи зярури ямяк мясряфляриндян аз ямяк сярф 

едянляр ися варланырлар. Икiнчиси, дяйяр ганунунун 
фяалиййяти мящсулдар гцввяляри инкишаф етдирир. Беля ки, 
ямтяя истещсалъылары мцфлисляшмямяк цъцн ичтимаи зярури 
ямяк мясряфляриндян аз ямяк сярф етмяйя чящд 
эюстярирляр. Бу мягсядля даща мящсулдар техникадан, 
технолоэийадан, ямяк цсулларындан истифадя етмяйя 
ъалышырлар. Бу кими сяйляр ися чямиййятин мящсулдар 
гцввялярини инкишаф етдирир. Цъцнчцсц, дяйяр гануну 
кортябии олараг истещсал васитяляри вя ишъи гцввясинин 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри арасында йенидян 
бюлцшдцрцр. Бунлар базарын тялябатыны юдямяк цъцн аз 
тялябатлы сащялярдян ъох тялябатлы сащяляря эедирляр. Даща 
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дягиг десяк аз эялирли (мянфяятли) сащялярдян йцксяк 

мянфяят эятирян сащяляря üz tuturlar. 
 

§ 4. Əмтяя тядавцлц вя пулун мейдана эялмяси 
 
Сатылмаг цъцн истещсал олунмуш мящсул вя хидмятlər 

истещсал даирясиндя узун мцддят галмамалыдыр. Ъцнки оnlar, 
истещсалъынын тялябатыны юдямяк цъцн дейил, башгасынын 
тялябатыны юдямяк цъцн истещсал олунмушlar. Башгасынын 
тялябатыны юдямяк цъцн о, мцбадиля даирясиня дахил олмалы 
вя бурада башгасынын ямтяяси иля мцбадиля олунмалыдыр.  

Мцбадиляйя дахил олан ямтяялярдян бири, яввялки 
мисалымызда кюйняк нисби дяйяр формасында, диэяри 20 кг 
алма ися еквивалент дяйяр формасында олур. Нисби дяйяр 
формасында олан ямтяя активдир, мцбадиляйя чан атыр. 
Еквивалент дяйяр формасында олан ямтяя ися пассивдир, 
мцбадиляйя чан атмыр. О, йалныз юзцнцн истещлак дяйяриндя 
нисби дяйяр формасында олан ямтяянин дяйярини, онда 
маддиляшмиш ямяйи якс етдирир. Кюйняк=20 кг алма 
мисалында еквивалент ролуну ойнайан 20 кг алма эюстярир 
(дейир) ки, бир кюйняк истещсалына, 20 кг алманын истещсалына 
сярф олунан гядяр мцчярряд ямяк сярф олунмушдур. 

Бяшяр чямиййятинин инкишафы иля ялагядар ямтяя 
истещсалы вя мцбадиляси дя инкишаф етмишдир. К.  Маркс 
мцасир чямиййятин щяйатында мцщцм рол ойнайан пулун 
мейдана эялмяси просесини нязярдян кеъиряркян дяйяр 
формаларынын инкишафынa да diqqət yetirmişdir. О, эюстярирди 
ки, чямиййятин инкишафынын ашаьы мярщялясиндя садя вя йа 
тясадцфи дяйяр формасы мювчуд олмушдур. Бу заман 
натурал тясяррцфатлар арасында мцбадиля тясадцфи характер 
дашыйырды. Мцбадиля едилян мящсуллардан бири нисби, диэяри 
ися еквивалент формада олмушдур. 

Чямиййятин вя щямъинин мцбадилянин инкишафы иля 
ялагядар сонралар дольун вя йа эениш дяйяр формасы мей- 
дана эялмишдир. Бу форманын характерик чящяти ондан 
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ибарятдир ки, мцяййян бир ямтяя нисби дяйяр формасында бир 
неъя ямтяя ися еквивалент дяйяр формасында олмушдур.  

Ямтяя истещсалы вя мцбадилясинин сонракы инкишафы 
цмуми дяйяр формасынын мейдана эялмясиня сябяб 
олмушдур. Бу заман ъохлу мигдарда ямтяя нисби дяйяр 
формасында, мцяййян бир ямтяя ися еквивалент дяйяр 
формасында олмушдур. Мцхтялиф базарларда еквивалент əmtəə 
ролунда дуз, хяз, дяри, гурудулмуш балыг вя с. ъыхыш 
етмишдир. Цмуми дяйяр формасы ямтяя истещсалы вя 
мцбадилясини хейли асанлашдырмышдыr. Беля ки, щяр бир 
истещсалъы юз мящсулуну базарда цмуми еквивалент рол 
ойнайан ямтяяйя мцбадиля едир, сонра ися бу ямтяя иля 
юзцня лазым олан башга бир ямтяяни асанлыгла ала билир. Бу 
форма яввялкиляря нисбятян мцтярягги олса да, ямтяя 
мцбадилясинин инкишафына манеъилик тюрядирди. Ъцнки 
мцхтялиф базарларда еквивалент ролунда мцхтялиф ямтяялярин 

ъыхыш етмяси мцбадилянин инкишафына шяраит йаратмырды , 

əksinə, манеъилик едирди. Беля бир шяраитдя бцтцн базарларда 
цмуми еквивалент рол ойнайан пул мейдана эялди. Бу 
замандан етибарян ямтяяляр ики гцтбя айрылдылар: бир гцтбя 
бцтцн сырави ямтяяляр, диэяр гцтбя ися «эенерал» ролуну 
ойнайан пул дайанды. Сырави яскярляр эенералын ямриня табе 
олдуглары кими, сырави ямтяяляр дя пулун бцтцн ямрляриня 
табе олурлар. 

Мцхтялиф дюврлярдя пул ролунда мцхтялиф металлар 
ъыхыш етмишдi. Нящайят, ХЫХ ясрин орталарындан бу ролу гызыл 
ифадя етмяйя башламышдыр. Гызылын цмуми еквивалент рол 
ойнамасында онун физики, кимйяви хассяляри иля  йанашы 
ичтимаи ъякисинин йцксяк олмасы (истещсалы цъцн ъохлу 
ямяйин тяляб олунмасы) да мцщцм рол ойнамышдыр. 

Игтисади ядябиййатда пулун мащиййяти щаггында digər 
бахышлар да вардыр. Мясялян, П. Самуелсона эюря пул сцни 
сосиал шяртдир. Ч.Щелбрейтя эюря ися пул инсанлар арасында 
олан разылашманын мящсулудур. Мцасир дюврдя дябдя олан 
«Економикс»ин мцяллифляриня эюря сатычыларын юз мящсул вя 
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хидмятляр мцгабилиндя гябул етдийи щяр шей пулдур; пул 
ролуну ойнайан щяр шей пулдур. 

Onu da qeyd edək ki, pulun mahiyyəti haqqında 

mцasir nəzəriyyəчilərin baxışlarına nisbətən, XIII əsrdə 

yaşamış Azərbaycan mцtəfəkkiri Nəsirəddin Tusinin 

baxışları  daha elmidir. Onun fikrincə mцxtəlif şəxslərin 

hazırladıqları məhsullara sərf etdikləri əmək muxtəlif (чox 

və az) ola bilər və buna gюrə də zəruri olaraq bir 

tarazlaşdırıcı, bərabərləşdirici vasitəyə ehtiyac meydana 

чıxar, o da “dinar (pul) olar”(Bax Xacə Nəsirəddin Tusi, 

Əxlaqi-Nasiri, Bakı 2005). 

Pulun meydana gəlməsi əmtəə fetişizmini daha da 
gücləndirdi. K.Marksa görə əmtəə fetişizminin (kapital,I 
cild, fəsil 1, §4) mahiyyəti imsanlar arasında münasi- 
bətlərin əşyalaşması, əşyaların insanlar üzərində 
hakimiyyətidir. Belə ki, əmtəə istehsalçısı öзünün 
gündəlik təcrübəsində əmin olur ki, onun maddi rifahı 
əmtəənin bazarda “özünü aparmasından”, onun satılıb-
satılmamasından, baha və ya ucuz satılmasından aslıdır. 
Beləliklə əmtəəyə çevrilmiş əşyalar sanki “canlı ruha” 
malik olurlar. Belə çıxır ki, insanlar əmək məhsullarının 
hərəkətini idarə etmirlər, əksinə, əmtəə forması almış 
əmək məhsulları insanların taleyini idarə edir. Pulun 
meydana gəlməsilə əmtəə fetişizmi pul fetişizminə 
çevrilir. 

 
§ 5. Pулун мащиййяти вя вязифяляри 

 
Пул–цмуми еквивалент ролу ойнайан ямтяядир, о, 

ямтяялярин дяйярини юлъцр вя онларын мцбадилясиндя 
васитяъи ролunu ойнайыр. 

К. Маркс пулун ямяля эялмяси просесини тядгиг 

етмякля йанашы, онун игтисадиййатда ойнадыьы вязифяляри дя 
изащ етмишдир. 
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Пулун биринчи вязифяси дяйяр юлъцсц ролуну ойна- 
масыдыр. Бу о демякдир ки, пул тядавцл даирясиндя олан 
ямтяялярин дяйярини юлъцр. Пулун дяйяр юлъцсц вязифясини 
йериня йетирмясинин сябяби пулун юзцнцн ямтяя олмасы, 
дяйяря малик олмасыдыр. Пул юзц дяйяря малик олдуьу цъцн 
башга ямтяялярин дя дяйярини юлъя билир. Дяйяр юлъцсц 
вязифясини хяйали пул йериня йетирир. Ямтяя истещсалъысынын 
(сатычынын) чибиндя пул олмаса беля о, юз ямтяясинин 
ващидини мцяййян мигдар пула бярабярляшдиряряк онун 
гиймятини мцяййян едир. 

Пулун диэяр вязифяси тядавцл васитяси ролуну 
ойнамасыдыр. Пул бу вязифяни йериня йетирдикдя ямтяя иля 
юз йерини дяйишир. Ямтяя сатычыдан алычыйа, пул ися алычыдан 
сатычыйа кеъир. Тядавцл васитяси ролуну ойнамаг цъцн реал 
пулун алычыда олмасы зяруридир. Пул тядавцлц васитяси ролуну 
ойнайаркян диэяр ямтяянин дяйяри реаллашыр, пул формасыны 
алыр. Ямтяя дяйяринин пулла ифадяси гиймят адланыр. Ону да 
гейд едяк ки, дяйяр юлъцсц ролунда нячиб метал ъыхыш 
едирдися тядавцл васитяси ролунда онун явязляйичиси каьыз 
пуллар, кредит пуллар ъыхыш едир. Онларын реал дяйяри йохдур, 
онлар там дяйярли пулларын нишанлары, символларыдыр. Онлара  
ичбари мязяння верян дювлятдир. Бу мязяння щямин 
дювлятин сярщядляри дахилиндя гцввяйя маликдир. 

Тядавцл просесиндя ямтяя иля пулун юз йерлярини 
дяйишмяси ямтяя метамор фазалары адланыр: Я-П; П-Я. 

Садя ямтяя тядавцлцнцн цмуми формулу Я – П – Я-

дир. Бурада пулун васитяъи ролunu ойнамасы онун ъыхдыьы 
нюгтядян – истещсалъыдан (сатычыдан) даим узаглашмасына 
сябяб олур. Беля ки, садя ямтяя истещсалъысы ямтяяси 
мцгабилиндя алдыьы пула юзцня лазым олан digər ямтяяляр 
алыр. 

Капиталист ямтяя тядавцлцнцн цмуми формулу П-Я-П-
дир. Бурада ямтяянин васитяъи рол ойнамасы пулун ъыхдыьы 
нюгтяйя артыгламасы (П) ilə гайытмасына сябяб олур. 
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Нятичядя капиталист (сащибкар) юз мягсядиня, газанч ялдя 
етмяк мягсядиня наил олур. 

Пулун йериня йетирдийи диэяр вязифя йыьымдыр. Йыьым 
дедикдя пулун тядавцлдян эютцрцлмяси нязярдя тутулур. 
Классик формада бу вязифяни гызыл, эцмцш вя онлардан 
щазырланмыш яшйалар йериня йетирирди. Тядавцл цъцн лазым 
олдугда, бу яшйалар йеня пула ъеврилирди. Мцасир дюврдя ися 
йыьым дедикдя пулларын банклара топланмасы, гиймятли 
каьызлара ъеврилмяси вя саиря  нязярдя тутулур. 

Пулун йериня йетирдийи вязифялярдян бири дя тядиййя 

васитяси olmasıdır. Пулун бу вязифяси ямтяялярин мющлятля 
сатылмасы зяруряти иля ялагядардыр. Бу заман ямтяя иля пул 
цз-цзя эялмир. Ямтяя сатычыдан алычыйа, мцяййян 
мцддятдян сонра ися пул алычыдан сатычыйа кеъир. Ямяк 
щаггы, коммунал хидмятляр, мцавинятляр, верэиляр вя саиря 
юдянилдикдя дя пул тядиййя васитяси ролуну ойнайыр. Пулун 
тядиййя васитяси вязифясиндян кредит пуллар-векселляр, 
банкнотлар, ъекляр вя с. тюряйир. 

Пулун йериня йетирдийи вязифялярдян бири дя дцнйа пулу 
вязифясидир. Бязи тичарят ялагяляриндя, мцщарибя хярачы 

юдянилдикдя, пул дцнйа пулу ролуну ойнайыр. Бу заман о, 
бцтцн милли формалары атараг гызыл кцлъяляр шяклиндя ъыхыш  
едирди. Бир ъох нязяриййяъиляря эюря щазырда дцнйа пулу 
ролунда бейнялхалг валйута ъыхыш едир. 

Пулун вязифяляриня даир башга бахышлар да вардыр. 
«Економикс»ин мцяллифляри пулун цъ вязифясини нязярдян 
кеъирирляр. Бунлара дяйяр юлъцсц, тядавцл васитяси вя йыьым 
васитəсини аид едирляр. Бу вязифялярин изащы да марксист 
изащындан мцяййян гядяр фярглидир. Мясялян, дяйяр юлъцсц 
дедикдя пул ващиди – доллар нязярдя тутурлар. 

Дяйяр формаларынын инкишафынын нятиъяси олан пул 
бяшяриййятин инкишафынын мцхтялиф дюврляриндя мцхтялиф 
формаларында олмушдур. Музейлярдя мцхтялиф формалы 
пуллара раст эялмяк мцмкцндцр. Яввялляр пуллары 
щазырламаг цчцн адятян мис, бцрцнъ вя с. истифадя олунурду. 
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Сонралар бу мягсядля эцмцш вя гызылдан истифадя 
олунмушдур. 

İlk каьыз пуллар ХЫЫ ясрдя Чиндя бурахылмышдыр. АБШ-
да 1690, Франсада 1571-ъи иллярдя, Русийада ися ХВЫЫЫ ясрдя 
ЫЫ Йекатriнанын щакимиййяти илляриндя каьыз пуллар бура-                         
хылмышдыр. Каьыз пуллар дювлят тяряфиндян бурахылыр вя 
тядавцлдя гызылы явяз едир. О, тядавцл, тядиййя вя йыьым 
васитяси вязифялярини йериня йетирир. 

ХХ  ясрин яввялляриндян ися кредит пуллар (карточкалар) 
бурахылмаьа башланмышдыр. Илк кредит пуллар 1915-ъи илдя 
АБШ-да бурахылмышдыр. Русийада ися кредит пуллар 
(карточкалар) 1993-ъц илдя бурахылмышдыр. Кредит 
карточкалары банклар тяряфиндян бурахылыр, юдяниш вя боръ 
(кредит) вязифялярини йериня йетирир. Ямтяя тядавцлцндя 
бунларын хцсуси чякиси сцрятля артыр. 

ХХЫ ясрин яввяллриндян башлайараг тядавцлдя електорн 
пуллар ишлядилмяйя башланмышдыр. Дцнйа тичарятинин 10%-я 
гядяри бу пулларла щяйата кеъирилир. 

Каьыз пуллар дювлят тяряфиндян дювлятин ещтитйачлары 
цъцн, банкнотлар ися емиссийа банклары тяряфиндян ямтяя 
тядавцлцнцн ещтийачлары цъцн бурахылыр. 
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VЫЫ ФЯСИЛ. БАЗАР   ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН 
ХАРАКТЕРИК ЧЯЩЯТЛЯРИ, МОДЕЛЛЯРИ 

 
§ 1. Bазар игтисадиййатынын эенезиси вя характерик чящятляри 

 
Hяр бир игтисади системин ясас елементи инсандыр. Инсан 

щям истещсалын зярури шярти, щям дя онун мягсядидир. 
Игтисадиййатын ясас вязифяси инсанларын тялабатыны даща дольун 
юдямяк цъцн лазым олан мящсул вя хидмятляр истещсал 
етмякдян ибарятдир. Игтисадиййат бу вязифяни йериня йетирмяк 
цъцн даим ащянэдар ишлямялидир. 

Щяр бир юлкя игтисадиййатынын ащянэдар, нормал фяалиййят 
эюстярмяси цъцн онун мцхтялиф сащяляри вя чящятляри арасында 
мцяййян нисбятлярин (пропорсийаларын) эюзлянилмяси зяруридир. 
Бу нисбятлярин эениш изащы сонракы фясиллярдя верилячякдир. 
Игтисади системлярдя бу нисбятлярин эюзлянилмяси мцхтялифдир; 
ayrı-ayrı metod və васитялярля щяйата кеъирилир. Базар 
системиндя бу нисбятлярин тянзим едилмяси базар васитясилядир. 
Инзибати – амирлик системиндя ися бу нисбятлярин эюзлянилмяси, 
тянзим олунмасы шцурлу, планауйьун щяйата кеъирилир. Гарышыг 
игтисади системдя ися щям базар, щям дя планлашдырма 
елементляриндян бу вя йа диэяр дярячядя истифадя олунур. 

Игтисадиййатда эюзлянилмяси зярури олан нисбятлярин базар 
васитясиля тянзим олунмасы базар игтисадиййатынын мащиййятини 
тяшкил едир.  Базар игтисадиййатында базарын, ямтяя мцнасибят- 
ляринин цстцнлцйц онун ямтяя тясяррцфаты иля ейни  олмасына 
дялалят етмир. Беля ки, ямтяя истещсалынын, базарын тарихи ъох 
гядимдир. Капиталист ямтяя истещсалынын тарихи ися ХВЫ ясрдян 
башланыр. Капиталист ямтяя истещсалынын сцрятли инкишафы ися 
сянайе ъеврилишиндян сонра башланмышдыр. ХХ ясрин 60-чы 
илляриня гядяр о, капитализм адланырды. ХХ ясрин 70-80-чи 
илляриндян башлайараг базар игтисадиййаты мяhфумундан истифадя 

едилмяйя башланды. O, kапитализмдян (азад базар игтиса- 
диййатындан) мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня, 
рягабятин мящдудлуьуна, дювлятин ролунун эцчлянмясиня вя с. 
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эюря фярглянир. Базар игтисадиййаты юзцнямяхсус эенетик 
ясаслара маликдир. Бунлара: инкишаф етмиш ичтимаи ямяк 
бюлэцсцнцн олмасы; ямтяя истещсалынын цмуми характер алмасы; 
тяляб вя тяклифин йцксяк динамиклийи; инкишаф етмиш 
инфраструктурун олмасы; истещсалын бейнялмилляшдирилмяси; игти- 
сади интеграсийа вя с. эюстярмяк олар. 

Базар игтисадиййатынын характерик чящятляриндян бири 
ъохмцлкиййятъилийин мювчуд олмасыдыр. Бу игтисадиййат истещсал 
васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятля йанашы, груп, дювлят вя 
гарышыг мцлкиййятлярин бирэя фалиййятиня ясасланыр. Мцлкиййят 
мцхтялифлийи игтисади артымын щярякятверичи гцввяляриндян бири 
олан рягабятин баш вермясиня сябяб олур. Щяр бир сащибкар 
даща ъох газанч ялдя етмяк цъцн фярди ямяк мясряфлярини 
ичтимаи ямяк мясряфляриндян ашаьы салмаьа чящд эюстярир. 
Бунун цъцн ися елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян, 
мцтярягги ямяк цсулларындан вя с. даща эениш истифадя едир. 

Базар игтисадиййатынын характерик чящятляриндян диэяри 
бярабярликдир. Йяни, мцлкиййят сащибляри бир-бириня гаршы вя 
ганун гаршысында бярабярдирляр. Мясялян, истещсал васитяляри 

сащиби олан сащибкарла, иш гцввясинин сащиби олан ишъи, базарда 
мцлкиййят сащибляри кими гаршылышырлар. Бунларын щяр бири юз 
ямтяясини даща йцксяк гиймятя сатмаьа ъалышыр. Бу 
мцлкиййятъиляр ганун гаршысында да бярабярдирляр. Мясялян, 
верэи юдяйичиляри олмаг ещтибариля онларын арасында фярг йох 
дярячясиндядир. Щяр бири юз ямлакына, эялириня вя с. мцвафиг 
верэи юдяйир. Ейни тяркибли чинайят цъцн мцлкиййятин нювцндян 
асылы олмайараг ейни чяза алырлар вя с. 

Базар игтисадиййатынын характерик чящятлярдян бири дя 
азадлыгдыр. Беля ки, игтисадиййатын ясас проблеми олан: ня?, ня 
гядяр? вя кимин цъцн? проблемини щяр бир сащибкар мцстягил 
щялл едир. Щяр бир сащибкар истядийи вя бачардыьы фяалиййят сащяси 
иля мяшьул ола билир, щеъ кяс ону мячбур етмир. Азадлыьын диэяр 
тяряфи ондан ибарятдир ки, щяр бир мцлкиййятъи, сащибкар юзцня 
тяряф мцгабили сеъмякдя азаддыр. Йяни юз мящсул вя 
хидмятлярини истядийи шяхся (истещлакъыйа) сата биляр, истядийи 
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шяхсдян дя ала биляр. Сащибкар щямъинин ишъи гцввясини 
сеъмякдя дя азаддыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя азадлыг 
дедикдя, сащибкарын юз мянфяятиндян азад сурятдя истифадя 
етмяк щцгугу да нязярдя тутулур. О, ялдя етдийи мянфяятдян 
зярури юдямяляри (верэи, сыьорта вя с.) юдядикдян сонра, йердя 
галан щиссядян истядийи кими истифадя едя биляр. Бу шяраитдя 
мювчуд олан азадлыьа, щямъинин, истещлакъыларын азадлыьыны да 
аид етмяк олар. Йяни истещлакъылар базарларын боллуьу шяраитиндя 
азад сеъими щяйата кеъиря билирляр. 

Базар игтисадиййатынын характерик чящятляриндян бири онун 
рискли характер дашымасыдыр. Беля ки, базар субйектляринин щеъ 
бири фяалиййятинин сон нятичясини тясяввцр едя билмир. О, сон 
нятичядя йа юз истядийиня наил олур, йа да удузур. Базар 
игтисадиййаты аьыллы риск етмяйи тяляб едир. 

Чямиййятдя «Бентамын»ın щюкм сцрмяси дя базар 
игтисадиййатын характерик чящятляриндян биридир. Йяни, щяр бир 
шяхс йалныз юзц щаггында фикирляшир. Чямиййят цзвляринин 
яксяриййяти шяхсиййят дейил, даща ъох фярдиййятъиdir, 
худпясянддир. Буна эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя ики 
гардашдан бири милйонъу, диэяри ися дилянъи ола билир. 

Базар игтисадиййатынын характерик чящятляриндян бири дя бу 
игтисадиййатын коммерсийа сирриня ясасланмасыдыр. Йяни айры-
айры истещсалъылар ялдя етдикляри йениликляри эизли сахлайырлар. 
Игтисади фяалиййятин коммерсийа сирриня ясасланмасы йениликляри 
тятбиг едянляря йцксяк газанч ялдя етмяйя имкан йарадыр. 
Бунуnла да онлар рягабят мцбаризясиндя галиб ъыхырлар. 

Рягибляр ися мцхтялиф васитялярдян istifadə edərək щямин 
йениликляри ялдя етмяйя вя юз фяалиййятляриндя истифадя етмяйя 
ъалышырлар. Бу мцбаризя дя мящсулдар гцввяляри инкишаф етдирир. 

Nязяриййяъилярин ъохунун фикринчя базар игтисадиййаты 
сямяряли фяалиййят эюстярян игтисади системдир. Бу системдя 
дювлятин ролуна эялдикдя ися фикир айрылыглары мювчуддур. Беля 
ки, классикляр вя онларын сяляфляри олан йени классикляр дювлятин 
игтисадиййата мцдахилясини инкар едир, йа да  минимал 
мцдахилясини цстцн тутурлар. Кейнсъиляр ися базар игтисадиййаты 
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системиндя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян даща эениш 
тянзимлянмясини иряли сцрцрляр. Бу вя йа диэяр дюврдя вя 
юлкядя бу истигамятлярдян щансына цстцнлцк верилмяси идаря 
едянлярин игтисади тяфяккцр сявиййяси вя онларын щансы 
нязяриййяйя цстцнлцк вермяляриндян асылыдыр. 

Базар игтисадиййатынын ашкар эюрцнян мцсбят чящятляри иля 
йанашы, мцяййян ъатышмазлыглары да вардыр. Беля ки, базар 
игтисадиййаты ятраф мцщити вя бярпа олунмайан тябии ресурсларын 
горунмасына биэаня мцнасибят бясляйир; сосиал-зярури 

мящсуллары дейил, даща baha вя дябдябяли мящсуллар истещсалына 
цстцнлцк верир; ямяйя, эялирляря тяминат вермир вя с. Бу вя йа 
диэяр ъатышмазлыгларла йанашы, базар игтисадиййаты базар 
«хястяликляриндян», базар щярч-мярчликляриндян дя азад 
дейилдир. Бу вя йа диэяр чящятин мянфи тясирини азалтмаг цъцн 
дювлят юзцнцн игтисади сийасятиндя мцяййян тядбирляр 
комплексини иряли сцрцр. 

Базар игтисадиййаты юз мащиййятиня эюря инзибати-амирлик 
системинин алтернативидир. Беля ки, базар игтисадиййаты истещсал 
васитяляри цзяриндя мцлкиййят мцхтялифлийиня ясасландыьы щалда, 
инзибати-амирлик системи ичтимаи мцлкиййятя, даща доьрусу 
дювлят мцлкиййятиня ясасланыр. Базар игтисадиййатында игтисади 
азадлыг мювчуд олдуьу щалда, инзибати-амирлик системиндя сярт 

инзибатъылыг щюкм сцрцр. Йяни игтисади субйектлярин «ня?, ня 

гядяр? вя неcя?» истещсал етмясини дювлят органлары мцяййян 

едир. Бу системдя тяряф мцгабили сеъмяк, мянфяятдян сярбяsт 
истифадя етмяк азадлыьы да йохдур. Бу системдя ресурсларын 
бюлцшдцрцлмяси мадди-техники тячщизат идаряляри тяряфиндян 
нормативляр ясасында щяйата кеъирилирди. Инзибати-амирлик 
системиндя игтисадиййат плана уйьун сурятдя идаря олунур. 
Бурада рягабят дейил, йарыш цстцнлцк кясб едирdi. Bазар 
игтисадиййатынын характерик чящятляриндян бири игтисадиййатын 
коммерсийа сирриня ясасланмасы олдуьу щалда, инзибати-амирлик 
системиндя коммерсийа сирри мювчуд олmур. Айры-айры 
мцяссися вя тяшкилатларда ялдя едилян мцтярягги йениликлярдян 
диэярляри дя истифадя едирдиляр. Базар игтисадиййатында гиймят 
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йаранма, базар шяраитиндян асылы олараг баш вердийи щалда 
инзибати-амирлик системиндя гиймят дювлят тяряфиндян мцяййян 
олунур вя она чидди нязарят едилирди. Базар игтисадиййатынын 
ъатышмазлыглары да инзибати-амирлик системиндя мювчуд дейилдир. 
 
§ 2. Bазар игтисадиййатынын субйектляри 

 

Базар игтисадиййаты мцряккяб субйектiv гурулуша 
маликдир. Бунлара мцлкиййятъиляр (торпаг, истещсал васитяляри, 
пул, гиймятли каьыз сащибляри), муздлу ишъыляр, ев тясяррцфатлары, 
дювлят, мцхтялиф ичтимаи тяшкилатлар вя саиряни мисал эюстярмяк 
олар. Игтисади фяалиййят нюгтейи-нязярinдян бунлар дюрд групда 
нязярдян кеъирилир: ев тясяррцфатлары, фирмалар (мцяссисяляр), 
банклар вя дювлят. Фирма (мцяссия), банк вя дювлят тясяррцфат  
субйекти кими айрыча фясиллярдя нязярдян кеъирилир. Бурада ися 
диггят ев тясяррцфатына йюнялдилир. 

Аиля, ев тясяррцфаты бир вя йа  бир неъя шяхсдян ибарят 
олан, мцстягил сурятдя гярарлар гябул едян, тялябатларыны 
максимум юдямяйя ъалышан, щяр щансы бир истещсал амилиня 
сащиб олан «инсан капиталы»нын истещсалыны вя тякрар истещсалыны 
тямин едян игтисади ващиддир. 

Аиля дедикдя щяйат фяалиййяти фярдин, аилянин вя 
цмумиликдя чямиййятин сосиал-игтисади вя мяняви тялабатыны 
юдямяйя йюнялдилмиш, бир гайда олараг дярк едилмиш гощумлуг 
ялагяляриня вя мяишятин цмумилийиня ясасланан шцурлу тяшкил 
олунмуш аз сайлы инсан групу нязярдя тутулур. Чямиййятин 
щяйатында мцщцм рол ойнайан аиля игтисади нязяриййяъиляр 
тяряфиндян ъох аз юйрянилмишдир. Йалныз инэилис кешиши вя 
игтисадъысы Т.Малтусун «Əщали ганунu щаггында тячрцбя» 
ясяриндя аиля щаггында мцяййян фикирляр сюйлянилмишдир. 
Марксизмин эюркямли нцмайяндяси Ф.Енэелс «Аилянин, хцсуси 
мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи» ясяриндя аилянин йаранмасы 
вя инкишафыны эениш тядгиг етмишдир. Сон дюврлярдя ися аилянин 
вя онун цзвляринин игтисади давранышларынын тящлилиня даща ъох 
диггят йетирилмяйя башланмышдыр. 
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Щяр бир чямиййятдя аиля мящсул вя хидмятлярин истещсалы, 
мцбадиляси вя бюлэцсцндя ясас гцввя ролуну ойнайыр. Onu da 
qeyd edək ki, N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin ikinci 
məqaləsi “Evdarlıq elmi haqqında” dır. Bu məqalədə ailə 
qurmağın zəruriliyi, onun fəaliyyəti və sairə ilə əlaqədar çox 
qiymətli məsləhətlər, tövsiyələr verilmişdir. 

Аиля юзцнцн башга вязифяляри иля йанашы, uшагларын 
дцнйайа эятирилмяси, онлара гуллуг едилмяси, онларыn мцхтялиф 
тящлцкялярдян горунмасында даща вачиб рол ойнайыр. Чямий- 
йятин илк юзяйи олан аиля игтисади, щцгуги, яхлаги, идеоложи 
мцнасибятлярин дашыйычысы олмаг етибариля мцхтялиф елмляр 
тяряфиндян юйрянилир. 

Аиля, ев тясяррцфаты игтисади нюгтейи-нязярдян юйряни- 
ляркян о, аиля вя базар цъцн мящсул вя хидмятляр истещсал 
едян, бунлар цъцн ресурслар сярф едян, мцяййян хярчляр ъякян 
хцсуси нюв «фирма» кими нязярдян кеъирилир. 

Аиля адятян никащдан башланыр. Никаща мцхтялиф чцр тяриф 
верилир. Гярб игтисади ядябиййатlarында никащ киши иля гадын 
арасында ичбари-щцгуги мцгавиля кими нязярдян кеъирилир. Бу 
заман щяр ики тяряф гярарларын мцгавилядя якс олундуьу кими 
гябул етмя гайдалары иля аъыг-айдын разылашараг бир-биринин  
щцгуг вя имтийазларыны гябул едяряк, аиля ъяръивясиндя юз 
цзяриня мцяййян ющдяликляр эютцрцр. Чцтлцйцн эюрцшц вя 
нишанланмаларынын ясас мягсяди онларын бирэя йашамаьа разы 
олачаьы, гайдалары вя мцгавиляни ишляйиб щазырламаьа имкан 
йаратмагдан ибарятдир. Мцгавилядя ушагларын сайы вя щансы 
ишлярин бирэя вя айрылыгда эюрцлмяси, бошанма заманы сярвятин 
бюлцшдцрцлмяси вя с. мясяляляр якс олуна биляр. 

Бцтцн чямиййятlərдя аиля гуранлар адятян ейни сявиййяли 
аилялярдян олмаьа, ейни дини етигада, тящсил сявиййясиня, бойа, 
йаша вя с. хцсусиййятляриня эюря ейни олмаьа, нисбятян йахын 
олмаьа сяй эюстярирляр. Бязи щалларда бу кими цмуми- 
ляшмялярдян кянарлашмалар да олур. Никащ баьланаркян бу кими 
чящятлярля йанашы психоложи мящфум олан севэини дя йаддан 
ъыхармаг дцзэцн дейилдир. Бязи щалларда севэи ясас амил щесаб 
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олунур. Щяр бир аиля эялири бир неъя илдян сонра ялдя олунан 
инвестисийа лащийясиня бянзяйир. 

Инсанларын аиля гурмагла ялагядар олан фяалиййятляри 
мягсядяуйьундур. Щяйат йолдашыны сеъян заман щяр ики чинс 
юз файдалылыгларыны максимумлашдырмаьа ъалышыр. Никаща дахил 
олмаг истяйян щяр бир фярд юзц цъцн ашаьыдакы ики суала чаваб 
тапмаьа ъалышмалыдыр: 

а) цмумиликдя никащын субай щяйатла мцгайисядя 
хярчляри (зяряри) вя файдасы ня гядярдиr? 

б) о, бу хярч (зяряр) вя файданы нязяря алараг юзцня 
уйьун тяряф мугабили тапмаг цъцн ня гядяр вахт вя сяй сярф 
едячяк? 

Щяр бир фярд мцсбят вя мянфи чящятляри эютцр-гой 
етмялидир. Hамы цъцн ян ясас мянфи чящят, никащын зяряри, 
хярчи – азадлыьын, мцстягиллийин итирилмясидир. Мялум олдуьу 

кими, инсанлар щеъ вахт там мцстягил олмурлар, онлар юз 
щярякятляринин башгаларына тясирини нязяря алмалыдырлар. Аилядя 
ися тяряф мцгабилляринин щярякятляринин нятичяси бирбаша вя 
даща тясирли олур. Буна эюря дя аиля гуранлар субай йашайачаьы 
заманындан фяргли олараг, юз щярякятлярини даща ъох 
мящдудлашдырмалы олурлар. 

Аиля адятян бир ъох мясяляляри демократик шякилдя, бирэя 
гярарла щялл етмяйя разы олур. Щяр ики тяряфин зювгц ейни 
олдугда, razılıq даща гыса мцддятдя баш верир. Зювгляр ейни вя 

йа бир-бириня йахын олдугда, щяр икиси дярк едир ки, бири ня алса 
(шякил, палтар, сцфря вя с.) диэяринин дя хошуна эялячяк. 
Тяяссцфляр олсун ки, ъох вахт беля олмур. Беля щалларда 

тяряфлярдян бири эцзяштя эетмяйi бачармалыдыр. 

Бир ъох щалларда аилядя və ев тясяррцфатында мцяййян 
мясялялярин щяллиндя онлардан бири  тяряфиндян гярар 
verilməsinə разы олурлар. Аиля дахилиндя гярарларын гябул 

едилмясиндя щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси, аилянин 
игтисадиййатыны сямяряли едир. Аиля игтисадиййатынын сямяряли 
едилмясиндя аиля цзвляри арасында ямяк бюлэцсцнцн апарылмасы 
да мцщцм рол ойнайыр. 
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Аилянин, аиля тясяррцфатынын файдасы, илк нювбядя, никащсыз 

етмяк мцмкцн олмайанлары niкahlı етмякdən ибарятдир. 
Бунлара илк нювбядя ушаглары мейдана эятирмяк вя онлары 
тярбийя етмяйи мисал эюстярмяк олар. Аилядя бюйцйцб тярбийя 
алмыш ушаглар, адятян натамам аилялярдя tərbiyə аlanlardan 

даща кейфиййятли олурлар. Диэяр тяряфдян, ев тясяррцфаты 
шяклиндя фяалиййят эюстярян аиля, бир фярддян ибарят олан 
тясяррцфатлара нисбятян мящсул вя хидмятляри даща аз хярчля 
щяйата кеъирирляр. 

Сямяряли никащ – бир-бирини севян, бир-бириня охшайан вя 
ейни немятляря цсtцнлцк верян ики инсанын никащыдыр. Мящяббят 

ня гядяр эцчлцдцрся вя чцтлцйцн бахышлары ейнидирся, аиля də о 
гядяр идеала йахын олур. Лакин реал щяйатда беля аиляляря ъох аз 
раст эялинир. Реал щяйатда фярд тез-тез даща аз севилян, лакин 
онунла даща ъох охшарлыьы оланла,  охшарлыьы олмайан инсанлар 
арасында сеъим етмяли олурлар. 

Аилянин ев тясяррцфатынын сямярялилийинин артырылмасына 
бахмайараг мцхтялиф сябябляр цзцндян никащларын позулмасы 
щаллары да мювчуддур. Чямиййятин инкишафы, худпясяндлийин 
артмасы иля ялагядар бу щаллар даща ъох артыр. 

Аилянин, ев тясяррцфатынын базар игтисадиййатында игтисади 
ролу олдугча рянэарянэ вя мцряккябдир. Аиля ев тясяррцфатынын 
мцхтялиф проблемлярини, аиля бизнесинин идаря олунмасыны, ишъи 
гцввясинин истещсалы, истещлак тялябатынын лазыми сявиййясинин 
тямин едилмяси вя саир мясяляляри щялл едир. Аиля базар 
игтисадиййатында ясас рол ойнамагла бу вя йа диэяр дярячядя 
ев тясяррцфатынын вя фирмаларын, ресурс, ямтяя вя хидмят 
базарларынын фяалиййятини шяртляндирир. Беля ки, аиля, ев 
тясяррцфаты базар игтисадиййатыны истещсал амилляри иля тячщиз едир, 
онларын мцгабилиндя алдыглары пулу аилянин тялябатларыны юдямяк 
цъцн мящсул вя хидмятлярин алынмасына сярф едир. 

Базар игтисадиййатында аилянин ясас вязифяляриндян бири 
«инсан капиталы»нын формалашмасыдыр. «Инсан капиталы»нын 
формалашмасы яввялчя бу капиталын истещсалы цъцн нормал 
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шяраитин йарадылмасындан башланыр. Бу шяраитин йарадылмасы ися 
аиля бцдчясинин формалашмасы, ондан истифадя иля ялагядардыр. 

Аиля бцдчяси дедикдя аилянин эялирляри вя хярчляри 
нязярдя тутулур. Аиля бцдчяси эялирляринин ясас мянбяляри аиля 
цзвляринин алдыгları ямяк щаггы, сащибкарлыг эялири, мцл- 
киййятдян ялдя олунан эялир (рента, фаиз, кирайя юдянишляри, 
дивидентляр), дювлят трасферт юдянишляри (тягацд, мцавинят, 
йардым, пулсуз тящсил вя сявиййя хидмятляри вя с.), диэяр 
мянбялярдян ялдя олунан эялирляр (мирас, удуш, рцшвят вя с.). 
Мцхтялиф аилялярдя эялирлярин бу нювляринин хцсуси ъякиси хейли 

фяргли олмасына бахмайараг, яксяр аилялярин эялирляри ясасян 
ямяк щаггы формасындадыр. 

Аиля бцдчясинин хярчляри ися ашаьыдакылардыр: верэиляр, 
мянзиля ъякилян хярчляр, ярзаг мящсуллары, ев аваданлыглары вя 
диэяр истещлак малларынын алынмасы, мцхтялиф хидмятлярин 
юдянилмяси, мцхтялиф яйлянчя вя сяйащят хярчляри, ичтимаи тяш- 
килатлара юдямяляр, йыьым вя с. Xярчлярин гурулушу да мцхтялиф 
юлкялярдя, ейни юлкянин мцхтялиф эялирли аиляляриндя хейли 
фярглидир. Беля ки, инкишаф етмиш юлкялярдя вя ъох эялирли 
аилялярдя ярзаг мящсулларынын ялдя едилмясиня ъякилян 

хярчлярин хцсуси ъякиси аз олдуьу щалда, эеридя галмыш 

юлкялярдя və аз эялирли аилялярдя бу хярчляр ъохдур. 
«Инсан капиталы» истещсалы цъцн нормал шяраитин 

йарадылмасында ев тясяррцфатынын апарылмасы да мцщцм рол 
ойнайыр. Ев тясяррцфаты аилянин истещсал фяалиййятинин формасыдыр. 
Беля ки, ев тясяррцфатында щямин аилянин тялябатыны юдямяк 
цъцн лазым олан мящсул вя хидмятляр щазырланыр. Ев 
тясяррцфатында мцтямади олараг сатыш цъцн мящсул вя 
хидмятлярин истещсал едилмяси фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул 
олан аиляни, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы ися ямтяя 
йюнцмлц йардымчы тясяррцфаты сячиййяляндирир. 

Аиля цзвляринин вахт бцдчясинин ъох щиссяси ев 
тясяррцфатында сярф олунур. Ъох зящмят тяляб едян ев 
тясяррцфатында гадынлар щялледичи рол ойнайырлар. Онлар аиля цъцн 
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мцхтялиф мяишят ишлярини щяйата кеъирмякля йанашы, «инсан 
капиталы»нын истещсалыны да щяйата кеъирирляр. 

«Инсан капиталы»нын формалашмасы аиля тяряфиндян доьум 
вязифясинин йериня йетирилмяси иля башланыр. Гярб нязярий- 
йяъиляриня эюря ушаглар игтисади немят щесаб олунур. 

Uшаглар iгтисади чящятдян щяр шейдян яввял истещлак 

мянбяyидир.  Беля ки, валидейнляр ушагларын тимсалында диэяр 

ямтяялярдян фяргли олараг, хейир верян йахшы йолдашлар ялдя 
едирляр. Онларла эязмяк, сющбят етмяк, мцхтялиф ойунлар 
ойнамаг, шян истиращят етмяк олар. Ушагларын мювчудлуьу 
валидейнляря гочалдыгда тянща галмайачаглары цмидини верир. 
Ушаглар валидейнляря щюрмят, севэи вя с. щиссляриля дя ляззят 
веря биляр. 

Uшаглар iгтисади чящятдян щям дя инвестисийа обйект- 
ляридир. Беля ки, йахын дюврляря гядяр, щазырда ися эеридя галмыш 
юлкялярдя ушаглар валидейнляр цъцн ямяк габилиййятлярини 
итирдикдя, онларын йашайышыны тямин едян амил щесаб олунур. 

Vалидейнляр uшаглары бюйцдяркян еля бил ки, юзляри цъцн ещтийаt 
фонду йарадырлар. Гочалдыгда, ямяк габилиййятини итирдикдя бу 
фонд щесабына йашайырлар. 

Игтисади чящятдян ушаглар валидейнляр цъцн щям дя ямяк 
мянбяйи  ролуну ойнайырлар. Ушагларын ямяйиндян ев тясяр- 
рцфатында бу вя йа диэяр дярячядя истифадя едирляр. Кянд 
йерляриндя, фермаларда (фермер тясяррцфатларында) ушаг 
ямяйиндян даща ъох истифадя олунур. Киъик йашларындан 
ушагларын ямяйя юйрядилмяси онларын «инсан капиталы» кими 
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Ушагларын олмасынын игтисади файдасы вя валидейнлярин 
онлардан разы галмаларынын цмуми сявиййяси валидейнлярин 
ушаглара тялябатыны мцяййянляшдирир. Ушаглара олан тялябат 
ушагларын цмуми сайына вя кейфиййятиня тясир эюстярир. 

«Инсан капиталы»нын формалашмасы просесиндя аилянин 

ичтимаиляшмя вяziфяси дя мцщцм рол ойнайыр. Аилянин 
ичтимаиляшмя вязифяси дедикдя ушагларын тярбийяляндирилмяси, 
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онларын тящсил, сящиййя, мядяниййят вя с. хидмятляри васитясиля 
ичтимаи системя гошулмасы нязярдя тутулур. 

Ушагларын тярбийясиня сярф олунан хярчляря ушаьын 
доьулмасына, гидаланмасына, эейинмясиня, саьламлыьына, тящси- 
линя, яйлянчяляря, няглиййата вя с. сярф олунан мясряфляр дахил 

дир. Ушагларын тярбийясиня сярф олунан мясряфляря, щямъинин 
дягиг мцяййян етмяк  мцмкцн олмайан валидейнлярин ушаг- 
ларын тярбийясиня сярф етдикляри вахт вя емосийалары да дахилдир. 

Ушаглара сярф олунан цмуми мясряфляр аилянин щарада 
йашамасындан, аилянин статусундан, ялдя едилян эялирлярин 
сявиййясиндян, тящсилинин сявиййясиндян вя с. асылы олараг хейли 
мцхтялиф олур. Щятта, илк ушагла сонракы ушаглара ъякилян 
мясрфляр дя мцхтялиф олур. 

Валидейнляр ушаглары дцнйайа эятирмяйи гярара алан 
заман, онлара сярф олуначаг мясряфляри вя ялдя едилячяк 
эялирляри щесаблайырлар. Тящсил сявиййяси нисбятян йцксяк олан 

аилялярдя буна даща ъох фикир вериlir. Бу щалда, ушаглара 
тялябатын функсийасы эет-эедя азалан олур. Валидейнляр 
ушагларын кямиййяти иля кейфиййятини сямяряли таразлашдырмаьа 
чящд эюстярирляр. 

Ушаглар хцсуси нюв игтисади немятдир, ъцнкц онлар щяр 
щансы бир алынан ямтяядян даща ъох емосийа, риск вя гейри-
мцяййянлик эятирир. Доьулан щяр бир ушаг юзцнцн истяклярини 
иряли сцрцр ки, бу да гейри-мцяййянлийи артырыр. Ади ямтяя алычысы 
юз инвестисийаларыны гисмян дя олса бярпа етмяк (эери алмаг) 
цъцн ону сата биляр. Мцасир чямиййятдя ися адятян ушагларла 
тичарят етмяк гадаьандыр. Демяли, дцнйайа ушаг эятирмяк 
гярары башга гярарлардан даща ъятиндир, даща рисклидир, даща ъох 
сящв ола биляр. Лакин бу о демяк дейилдир ки, аиляlər дцнйайа 
ушаг эятирмясинляр. Ушаг аилянин севинчи, яксяр щалларда 
сямяряли инвестисийасыдыр, «инсан капиталы»нын формалашмасынын 
башланьычыдыр. 
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§ 3. Bазар игтисадиййатынын моделляри 
 

Бцтцн юлкялярдя базар игтисадиййатынын мащиййяти, мяз- 
муну демяк олар ки, ейнидир. Лакин онун тязащцр формалары, 
истифадя едилян модели мцхтялифдир. Бу мцхтялифлик юлкянин 

тарихи инкишаф шяраитиндян, ресурсларын мювчудлуьундаn, мцл- 
киййятин щаким формасындан вя с. асылыдыр. Игтисади ядябиййатда 
базар игтисадиййатынын цъ ясас модели: либерал, сосиал вя сосиал-
демократ модели нязярдян кеъирилир. Бунларын щяр биринин 
юзцнямяхсус характерик чящятляри вардыр. 

Либерал базар игтисадиййатынын характерик чящятляриндян 
башлычасы игтисадиyйатда хцсуси мцлкиййятин апарычы рол 
ойнамасыдыр. Бундан асылы олараг базар субйектляринин там 
сярбястлийи тямин едилир, дювлят тянзимлянмяси нисбятян 
мящдуд характер дашыйыр. Либерал базар игтисадиййаты шяраитиндя 

сосиал мягсядляря йюнялдилян хярчляр галыг характерi дашыйыр, 
йяни диэяр мягсядляря вясаит айрылдыгдан сонра галан щисся 
сосиал мягсядляря йюнялдилир. Ейни заманда, сосиал мягсядляря 
йюнялдилян дювлят хярчляринин ъякиси дя аз олур. Бу вясаит 
ясасян ишсизляря вя щяйат сявиййяси ян ашаьы олан тябягяляря 
сярф олунур. Либерал базар игтисадиййаты шяраитиндя ящалинин бир 
ъох зярури йашайыш проблемляринин щялл олунмасында дювлят 
тячрид олунмушдур. Bу проблемлярин щялл олунмасы щяр бир 
шяхсин юз ишидир. Базар игтисадиййатынын бу моделиня АБШ, 
Канада игтисадиййаты даща ъох уйьун эялир. 

Сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын характерик 
чящятляри ися ашаьыдакылардыр. Бу игтисадиййатда дювлят 
бюлмясинин хцсуси ъякиси нисбятян ъохдур. Игтисадиййатда хырда 
вя орта мцяссисяляр апарычы йер тутур. Сосиал йюнцмлц базар 
игтисадиййатында дювлят няинки макроигтисади сявиййядя, щятта 
микроигтисади сявиййядя дя тянзимлямя просеслярини щяйата 
кеъирир. Дювлят ишсизлярин сайыны минимум щяддя ъатдырмагла 
ящалинин мяшьуллуьуну тянзимляйир; ящалийя дювлят тяряфиндян 
гейри-истещсал сащясиндяки бязи хидмятляриn пулсуз эюстярил- 
мясини щяйата кеъирир; чямиййятин бцтцн цзвляри пулсуз тящсил, 
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тибб хидмяти васитясиля тямин едилир. Сосиал йюнцмлц базар 
игтисадиййатында цмуми милли мящсулда дювлят бцдчясинин 
хцсуси ъякиси хейли йцксякдир вя игтисадиййатын тянзимлянмяси 
ясасян кредит-пул сийасяти васитясиля щяйата кеъирилир. 
Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси азад рягабятин 
сахланмасына, йени тясяррцфат обйектляринин йарадылмасына 
йюнялдилир. 

Базар игтисадиййатынын диэяр модели сосиал-демократ 
моделидир. Бу моделин характерик чящятляри ясасян сосиал 
йюнцмлц моделля ейнидир. Лакин онун фяргляндиричи чящят- 
ляриндян бири дювлят мцлкиййятинин хцсуси ъякисинин даща ъох 
олмасыдыр. Бунунла ялагядар ямяк мцнасибятляри дювлят 
сявиййясиндя тянзимлянир: дювлятин щяйата кеъирдийи сосиал 
тядбирляр ящалинин эялирляр цзря кяскин тябягяляшмясини арадан 
галдырыр; цмуми милли мящсулда дювлят бцдчясинин хцсуси ъякиси 
йцксяк олур. Базар игтисадиййатынын бу модели Скандинавийа 
юлкяляриндя, Йунаныстан, Испанийа вя с. тятбиг олунур. Бу 
модел базар игтисадиййатынын ясас ъатышмазлыгларыны–
мцлкиййятин вя эялирлярин чямиййятин киъик бир щиссясинин 
ялиндя чямляшмясинин арадан галдырылмасына шяраит йарадыр. Бу 
юлкялярдя эцчлц сосиал сийасят йетирмякля эялирлярин тякрар 
йенидян бюлэцсц щяйата кеъирилир. Мясялян, бу моделля инкишаф 
едян юлкялярдя «Зящмяткешляр фонду» адланан фонд йарадылыр 
вя фонд биржасында гейддян кеъян щяр бир сящмдар чямий- 
йятинин сящмляринин алты фаизи бу фондун щесабына кеъирилир. 

Базар игтисадиййатынын бу ясас моделляринин юзляри дя ону 
тятбиг едян бцтцн юлкялярдя ейни чцр тязащцр олунмур. Айры-
айры юлкялярдя мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси, ящали- 
нин адят вя яняняляри, чямиййятдя сосиал групларын, сийаси 
партийаларын нисбятиндян вя саирядян асылы олараг мцяййян 
фяргляр мювчуд олур. Щяр бир юлкя юз шяраитиня мцвафиг олараг 
игтисади инкишаф модели сеъир вя бу моделя мцвафиг олан игти- 
сади сийасят йеридир. 

ХХ ясрин сонларында дцнйа сосиалист тясяррцфат системинин 
даьылмасы иля ялагядар кеъмиш сосиалист юлкяляринин вя мцхтялиф 
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республикаларын яксяриййяти игтисади инкишафда базар 
игтисадиййаты йолуна гядям гойдуглары цъцн бу моделлярдян 
бу вя йа диэярини юзляри нцмуня эютцрдцляр. 

Сийаси мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайчан Республикасы 
да бу просесдян кянарда гала билмязди. Азярбайчан да юз 
игтисадиййатыны бу моделлярдян биринин фяалиййятиня уйьун 
инкишаф етдирмяли иди. Ону да гейд едяк ки, о дюврлярдя бу 
моделляр айры-айрылыгда индики гядяр нисбятян ятрафлы 
öyrənилмямишдир. Диэяр тяряфдян чямиййят цзвляринин, о 

чцмлядян идаря едянляриn игтисади тяфяккцрц хейли бясит иди. 
Буна эюря дя кеъмиш сосиалист дювлятляри вя республикаларын 
ъохунда олдуьу кими сосиалист тясяррцфатъылыг принсипляриня гаршы 
«сувари щцчуму» башланды. Бунлара мцлкиййятин 
дювлятсизляшдирилмяси, юзялляшдирилмяси; гиймятлярин либерал- 
лашдырылмасы; планауйьунлуьун инкары; дювлятин игтисадиййатдан 
кянарлашдырылмасы; харичи тичарят азадлыьы вя саиряни эюстярмяк 
олар. Бцтцн бунлар ися монетаристлярин тяклиф етдикляри «шок 
терапийасы» иди. 

Мцяййян вахтдан сонра «сцвари щцчумла» щяйата 
кеъирилян «шок терапийасы» юзцнцн ачы нятичялярини эюстярди. 
Игтисадиййат бющран вязиййятиня дцшдц (ЦММ истещсалы 50-60-
чы илляр сявиййясиня дцшдц), инфлйасийа 100 %-и кеъди, ящалинин 
реал эялирляри 5-6 дяфя ашаьы дцшдц, чямиййят цзвляринин 50-60 
%-и минимум йашайыш сявиййясиндян хейли ашаьыda йашайырды. 
Беля бир шяраитдя игтисадиййатын инкишаф модели щаггында фикирляр 
сюйлянилмяйя башланды. Бу фикирлярин яксяриййяти Азярбайчан 
реаллыьы цъцн сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты моделинин 
уйьунлуьуну иряли сцрцрдц. Ъцнки 70 ил ичтимаи (дювлят) 
мцлкиййят шяраитиндя йашамыш чямиййят цзвляри либерал базар 
игтисадиййаты шяраитиндя йашайа билмяздиляр. Сосиал– демократик 
моделин тядбиги цъцн лазым олан шяраит дя Азярбайчанда йох 
иди. 

Азярбайчан реаллыьы цъцн ян уйьун модел сосиал йюнцмлц 
базар игтисадиййаты модели иди. Ъцнки бу моделин характерик 

хцсусиййятляри Азярбайчан реаллыьына даща çox уйьун эялирди. 
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Беля ки, бу моделдя дювлят мцлкиййятинин нисбятян йцксяк 
олмасы, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян даща эениш 
тянзимлянмяси, дювлятин хырда вя орта сащибкарлыьын инкишафына 
кюмяк етмяси, ящалинин сосиал мцдафияси вя с. тядбирляр 
Азярбайчанда сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын 
гярарлашмасына шяраит йарадырды. Базар игтисадиййатына кеъид 
шяраитиндя орта тябягянин ямяля эялмяси просесиндя хырда вя 
орта сащибкарлыьа дювлятин кюмяклийи, онларын инщисаръылыгдан 
мцщафизя олунмасы вя саиря кими тядбирляр хцсуси ящямиййят 
кясб едирди. ХХ ясрин 90-чы иллярин сонларындан башлайараг 
(1991-1995-чи илляр) ярзиндя игтисади инкишафла ялагядар 70-я 
йахын ганун гябул едилмишдир. 

Бу ганунлар Азярбайчанда сосиал йюнцмлц базар 
игтисадиййаты йарадылмасы механизмини özündə якс етдирирди. Бу 
вя диэяр ганунларын фяалиййяти нятичясиндя Азярбайчан 
игтисадиййаты мювчуд бющран вязиййятиндян ъыхмыш вя хейли 
инкишаф етмишдир. 
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ВЫЫI ФЯСИЛ. БАЗАР ВЯ ОНУН ЯСАС ЦНСЦРЛЯРĠ 

§ 1. Bазарын мащиййяти вя тяснифаты 
 
Ямтяя-пул мцнасибятляри иля ялагядя олан игтисади 

категорийалардан бири дя базардыр. Базар анлайышына 
садялювщлцкля бахдыгда о, алычыларла сатычыларын эюрцшдцкляри 
мякан кими нязяря ъарпыр. Бурада ямтяя-пул метамор- 
фозалары həyata keçirilir.Əmtəə-pul metamorfozları дедикдя, 

ямтяянин пула (Я-П) вя пулун ямтяяйя (П-Я) çеврилмяси 
просеси нязярдя тутулур. 

Базар, диэяр тяряфдян, эениш елми мязмуна малик 
игтисади категорийадыр. О, даим тякрар олунан алгы-сатгы 
мцнасибятляринин вя мцбадиля даирясиндя сосиал-игтисади 

мцнасибятлярин məcmusudur. Базар мцбадиля категорийасы 
олмагла истещсал иля истещлак арасында ялагяляндиричи 
щялгядир, истещлакъынын тялябатыны истещсала йюнялдир. Базар, 

ейни заманда, орада реаллашдырылмыш ямтяядя тячяссцм 
едилмиш ямяйин ичтимаи ящямиййятинин мцяййян- 
ляшдирилмясини тямин едир. Базар юлкя игтисадиййаты цъцн 
барометр ролуну ойнайыр. Базарын вязиййятиндян асылы 

олараг, истещсалъылар вя истещлакъылар юз фяалиййятлярини 
йениляшдирирляр. 

Базар ямтяя истещсалы иля ялагядар олараг эениш вцсят 
алса да, онун йаранма тарихи йягин ки, ъох гядимдир. Беля 
ки, мадди немятляр ямтяя характери алмамышдан хейли 
яввялляр дя, мцхтялиф ичмалар, гябиляляр арасында мящсул 
мцбадиляси мювчуд олмушдур. Щал-щазырда да бязи йерлярдя 
мящсул мцбадилясиня раст эялмяк мцмкцндцр. Бу просес 
дя müəyyən йерлярдя щяйата кеъирилир. Гядимлярдя щяйата 

кеъирилян мящсул мцбадилясинин эенишлянмяси , ямтяя 
истещсалынын мейдана эялмяси амилляриндян бири щесаб 
олунур. 

Мцряккяб сосиал-игтисади категорийа олан базар, яса- 

сян, ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
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а) Базар истещсалла истещлакын ялагяляндирилмясини 

тямин етмякля, систем йарадычы рол ойнайыр. Мцасир шяраитдя 

истещсалла истещлак арасындакы игтисади ялагяляр, ясасян, 
базар васитясиля щяйата кеъирилир. Базар васитясиля 
мцлкиййятин реаллашдырылмасы просеси баш верир. 

б) Базар гиймят йаратмаг васитясиля тялябля тяклифи 
мцяййян гядяр таразлашдырыр. Гиймятин дяйишилмяси алычы вя 
сатычылары хябярдар едир ки, юз фяалиййятлярини  тянзим- 
лясинляр, истещлакы вя истещсалы артырыб – азaлтсынлар. 

ч) Базар рягабятин олмасыны тяляб етдийи цъцн, 
истещсалын вя истещлакын даща сямяряли щяйата кеъирилмясини 
тямин едир. Истещсалы вя сатышы даща аз хярчля щяйата 
кеъирянляр, юз фяалиййятлярини давам етдирирляр. Истещ- 
лакъыларын юз  тялябатларынын даща сямяряли тяшкили уьрундакы 
мцбаризяси дя истещсалъылары даща сямяряли щярякят етмяйя 
вадар едир. 

д) Базар саьламлашма, гайдайа салма, тянзимлямə 
вязифясини дя йериня йетирир. Беля ки, дюврцн тялябиня чаваб 
вермяйян мящсуллары кянарлашдырыр, чямиййят цзвляриндя 
йени мящсулларла  йени тялябатлар йарадыр. 

Бяшяриййятин инкишафында мцщцм рол ойнайан базарын 
бир-бириня гаршы дуран ики субйекти – алычы вя сатычыsı вардыр. 
Базар субйектляри ролунда, йяни алычы вя йа сатычы ролунда 
чямиййятин айры-айры цзвляри, фирмалар (мцяссисяляр) вя 
дювлят ъыхыш едир. Бу заман фярди, груп вя дювлят 
мянафеляри гаршылашыр вя мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын 
реаллашмасы просеси баш верир. 

Базарда реаллашдырылан мадди немятляр, хидмятляр вя 
саиря базар мцнасибятляринин обйектлярини тяшкил едир. 
Обйектляриня эюря базарларын ясас нювляри ашаьыдакылардыр:  

- Истещсал васитяляри базары – бурада мадди немятлярин 
вя хидмятлярин истещсалы цъцн лазым олан истещсал васитяляри 
реаллашдырылыр. Мясялян, хаммал, йаначаг, алятляр, 
дязэащлар, гурьулар, електрик енержиси вя с. сатылыр вя алыныр.  
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- Истещлак шейляри базары – бурада чямиййят цзвляринин 
истещлак тялябатыны юдямяк цъцн лазым олан ярзаг, эейим 
мящсуллары, ев яшйалары, мядяни маллар вя саирянин алгы-
сатгысы щяйата кеъирилир. Чямиййят цзвляриня коммунал, 
мяишят, няглиййат, сящиййя вя с. хидмятляринин эюстярилмяси 
дя бурада щяйата кеъирилир. 

- Иш гцввяси базары – бу базарда чямиййят цзвляринин 
физики вя зещни габилиййятляринин алгы-сатгысы просеси щяйата 
кеъирилир. 

- Пул капиталы базары – бу базарда сярбяст пулун алгы-
сатгысы щяйата кеъирилир. 

- Гиймятли каьызлар базары – бурада гиймятли каьызлар 
(сящм, вексел, истиграз вя с) алыныб-сатылыр. 

- Валйута базары–бурада мцхтялиф юлкялярин милли 
пуллары алыныб-сатылыр. 

- Елми техники йениликляр, патент базары – бу базарда 
елми-техники йениликляр, ихтиралар вя бунлары щцгуги 
чящятдян тясдиг едян рясми сянядляр–патент вя лисензийалар 
алыныб-сатылыр. 

- дашынмаз (тярпянмяз) ямлак базары – бурада торпаг, 
мянзилляр, диэяр тикилиляр вя с. алыныб-сатылыр. 

- Нячиб материаллар базары– бурада гызыл, эцмцш, платин 
вя с. алыныб-сатылыр. 

Ящатя даирясиня, чоьрафи мяканына эюря йерли, 
реэионал, милли вя бейнялхалг базарлара тясадцф олунур. 
Йерли базарлар дедикдя айры-айры шящяр, гясябя вя 
кяндлярдя олан базарлар нязярдя тутулур. Реэионал, милли 
базарлар айры-айры реэионларда олан вя юлкя дахилиндяки  
bazаrları ящатя едир. Бейнялхалг базарда ися дцнйанын 
мцхтялиф юлкяляри базар обйектляринин реаллашдырылмасы иля 
мяшьул олур. 

Базарлар диэяр яламятляря эюря дя бир-бириндян 
фярглянирляр. Мясялян, рягабят дярячясиня эюря: азад 
рягабятли, инщисар рягабятли, инщисаръы вя с; сатыш характериня 
эюря: топдансатыш вя пяракяндя сатыш базарларына айрылырлар. 
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Бундан башга мцтяшяккил (азад, сярбяст) вя гейри-
мцтяшяккил, тянзимлянян вя тянзимлянмяйян, аъыг вя 
хялвяти (эизли) базар нювляринi дя айырд едирляр. 

Игтисади ядябиййатlarda «гара» вя «боз» базар 

анлайышларына да раст эялмяк мцмкцндцр. Гейри-гануни 
малларын сатышы вя ганундан кянар хидмятлярин эюстярилмяси 
мяканы гара базар адланыр. Гара базарда щяйата кеъирилян 
ганунверичилийя зидд ямялиййатлара нясли кясилмякдя олан 
щейван вя гушларын, оьурланмыш сянят ясярляринин сатышыны да 

аид етмяк олар. Боз базарларda дювр едян пуллар, юз 
юлкясинин щакимиййят органларындан эизлядилян пуллардыр. 
Буна сябяб ися, юлкя дахилиндя игтисади сабитлийин олмамасы 

və мцгавиля ямялиййатларына гойулан мящдудиййятдир. 
Буна эюря дя пул даща сямяряли тядбиг олунмаг цъцн 
юлкядян харичя aparılıр. 

Юлкянин игтисади фяалиййятини юзцндя якс етдирян базар 
дяйяр гануну, тяляб-тяклиф гануну вя пул тядавцлц 
ганунунун фяалиййяти иля тянзим олунур. Юйряндийимиз 
кими, дяйяр гануну истещсал просесиндя ямтяя истещсалына 
ъякилян хярчляри юзцндя якс етдирир. Бу ганун базарда тяляб 
вя тяклиф гануну шяклиндя тязащцр edir. Тяляб вя тяклифин 

тясири нятичясиндя ямтяянин дяйяри, онун гиймяти шяклиндя 
тязащцр олунур. Ямтяянин гиймяти хейли дярячядя пул 
тядавцлц ганунунун фяалиййятиндян дя асылыдыр. Бу ганунун 
фяалиййяти сонракы фясилдя  изащ олуначагдыр. 

Нязярдян кеъирдикляримизя ясасян, беля бир нятичяйя 
эялмяк олар ки, базар бяшяр чямиййятинин тябии-тарихи 
инкишафынын тюрямяси кими халгларын ъохясиллик бирэя 
яняняляринин, милли, мядяни, дини вя диэяр хцсусиййятляри 
юзцндя якс етдирян мцряккяб игтисади категорийадыр.  

Базарын ясас elemентляри, цnсцрляри дедикдя тяляб, 

тяклиф, гиймят, rəqabят, инщисар нязярдя тутулур. Bунлар бир-

бири иля сых баьлы олан, бири диэяринi тяляб едян, бязян ися 

бири диэярини мящдудлашдыран, тянзим едян игтисади 
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категорийалардыр. Мясялян, тяляб тяклифсиз, тяклиф ися 
тялябсиз мювчуд дейилдир. Гиймят ися тяляб вя тяклифи 
тянзимляйир, онларын таразлыьыны бярпа едир. Базарын ясас 
elementləri və iqtisadi  qanunlarının qarşılıqlı əlaqə və 
təsiri, bazar mezanizmi adlanır. Bazarda istehsal tərəfdən 
təklif, istehlak tərəfdən isə tələb çıxış edir və bir-birinə 
qarşı dururlar. Bir-birinə qarşı duran bu iki qüvvə (tələb 
və təklif) bazarın konkret şəraitindən asılı olaraq az və 
ya çox müddətə tarazlaşırlar (müvazinətləşirlər). Onların 

tarazlıq (müvazinət) vəziyyətinə gətirilməsi kortəbii, 
bazar qanunlarının fəaliyyəti, ya da dövlətin 
tənzimləyici təsiri nəticəsində baş verir. 

Bazarda satıcı və alıcıların vəziyyəti çoxsaylı 
amillərin təsiri altında dəyişən bazar konyunkturasından 
asılıdır. Bazar konyunkturu dedikdə, bazarda məhsul və 
xidmətlərin realizə olunduğu hər bir zaman kəsiyindən 
yaranan iqtisadi şərtlər məcmusu nəzərdə tutulur. Bazar 
konyunkturu tələb və təklifin nisbəti, qiymət səviyyəsi, 
bazarın tutumu, alıcıların tədiyyə qabiliyyəti, əmtəə 
ehtiyyatlarının vəziyyəti, inhиsarçılığın səviyyəsi və 
sairəni əhatə edir. 

Bazar mexanizmini qiymətlərin yaranması və 
resurslаrın bölüşdürülməsi mexanizmi kimi də 

səciyyələndirmək olar. 

 
§ 2. Bазар вя тиcарят 

 
Базарла сых ялагядя олан анлайышлардан бири тичарятдир. 

Бунлар бир-бири иля сых баьлы олсалар да фярглидиляр. Беля ки, 
тичарят фяалиййят просесидир. Мящсул вя хидмятлярин  сатычы- 
лары иля алычылары арсындакы просесдир. ЫЫЫ Бюйцк ичтимаи ямяк 
бюлэцсц нятичясиндя чямиййятдя мцяййян тачирляр тябягяси 
мейдана эялмишдир ки, бунларын фяалиййяти истещсалъыларын 
мящсулларыны реаллашдырмагдан ибарятдир. 
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Тичарят ямтяя истещсалынын инкишафынын сябяб вя 

нятичяси олмаг етибариля, юлкя игтисадиййатынын хцсусиляшмиш 

тясяррцфат сащясидир. Башга чцр десяк, тичарят алгы-сатгы 
ямялиййатлары иля фяалиййят эюстярян игтисадиййат сащясидир. 
Ясас вязифяsи мящсулларын истещсалъылардан истещлакъылара 
ъатдырмагдыр. 

Тичарят тoпдансатыш вя пяракяндясатыш формаларында 

щяйата кеъирилир. Топдансатыш дедикдя, ямтяялярин кцлл 
щалында, ъохлу мигдарда сатылмасы нязярдя тутулур. Бу 

просес истещсал мцяссисяляри (фiрмалар) иля ямтяя биржаларı, 
тичарят тяшкилатлары, ассосиасийалары, ири маьазалар, маркетляр 
вя саир арасында щяйата кеъирилир. Пяракяндя  сатыш ися 
ямтяялярин маркет, маьаза вя саир тяряфиндян чямиййят 
цзвляриня сатылмасыnı həyata keçirir. Бунунла да ямтяянин 
пула ъеврилмяси просеси баша ъатыр. 

Тичарятин дахили вя харичи тичарят формалары  да вардыр. 
Мцлкиййятин формасына эюря тичарят: дювлят, хцсуси вя 

кооператив, тичарят формаларында щяйата кеъирилир.  Копе- 
ратив мцлкиййят кооператив цзвляринин пай щаглары щесабына 
ямяля эялир. Кооператив тичарят шящяр ящалисини кянд 
тясяррцфаты мящсуллары иля, кянд ящалисини ися сянайе 
мящсуллары иля тячщиз едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.  

 
§ 3. Mаркетинг: стратеэийа вя тактикасы 
 
Базарла ялагядя олан анлайышлардан бири маркетингдир. 

Маркетингин щярфи мянасы «базар йаратмаг»  демякдир. 
Маркетинг ХХ ясрин яввялляриндя АБШ-да мейдана эял- 
мишдир. 50-чи иллярдян башлайараг инкишаф етмиш юлкялярдя 
эениш тятбиг олунур. Онун вязифяси мящсул вя хидмятляри 
истещлакъылара даща тез ъатдырмагла истещсалъылар цъцн 
газанч эятирмякдир. 

Маркетингin мащиййяти щаггында фикирляр ъох 
мцхтялифдир. Бязиляриня эюря маркетинг мящсул вя  хид- 

мятляр ахыныныn истещсалъылардан истещлакъылара истигамят- 
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ляндирилмяси иля баьлы сащибкарлыг фяалиййятидир. Диэярляриня 
эюря «маркетинг бизнес фялсяфясидир», «мцбадиля васитясиля 
тялябатын вя ещтийачларын юдянилмясиня истигамятляндирилмиш 
инсан фяалиййяти нювцдцр» вя с. Маркетинг тядгигатъысы олан 
Петер Друккеря эюря, маркетингин мягсяди сатыш цзря гцввя 
сярфини лцзумсуз етмякдир; мцштярини еля дярк етмякдян 
ибарятдир ки, ямтяя вя хидмятляр она тамамиля мцнасиб 
олсун вя юзляри юзлярини сатсынлар. 

Маркетинг бюйцк бизнесин рягабят мцбаризяси алятидир. 
Беля ки, маркетинг фяалиййятинин тядгигаты иля апарылан ишляр 
йалныз ири инщисарлара мцйяссяр олур. 

Маркетинг фяалиййятинин тяшкили ясасян ашаьыдакы 
истигамятлярдя щяйата кеъирилир. Яввяла, фирманы мараг- 
ландыран базар комплекс юйрянилир. Йяни алычыларын сайы, йаш 
вя чинс тяркиби, дини бахышлары, адят-яняняляри; тяклиф олунан 
мящсул вя хидмятляря онларын тялябаты; алычыларын тядиййя 
габилиййяти вя с. Bундан сонра ися алычыларын тялябатына мц- 
вафиг олан мящсул вя хидмятляр истещсалы тяшкил олунур вя 
базара ъыхарылыр. Мцхтялиф груп алычыларын тялябатына мцвафиг 
йени мящсул ъешидляри щазырланыр вя с. 

Маркетинг тяшкилинин мцщцм цнсцрляриндян бири дя 
шяраитдян асылы олараг мцтящяррик гиймят сийасятинин ишляниб 
щазырланмасыдыр. Йяни, базар конйуктурасындан асылы олараг, 
гиймятин дяйишкянлийи нязяря алынмалыдыр. 

Маркетинг фяалиййятинин тяшкилиндя фирманын мящсул- 
ларына олан тялябатын щявясляндирилмяси системинин ишляниб 
щазырланмасы да мцщцм йер тутур. Бу просесдя  реклам 
тядбирляри də çox əhəmiyyətlidir. «Реламо»–латын сюзц олуб 
гышгырырам, ъаьырырам демякдир. Щяля гядим дюврлярдян 
мящсулларын истещлак хцсусиййятляри щаггында мялуматлар 
мцхтялиф васитялярля истещлакъылара ъатдырылырды. Мцасир 
дюврдя мящсул вя хидмятлярин реаллашдырылмасыны сцрятлян- 
дирмяк, онлара тялябат йаратмаг мягсядиля кцтляви  инфор- 
масийа васитяляриндян эениш истифадя олунур. 
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Маркетинг фяалиййятинин тяшкилиндя мящсул вя  хид- 
мятлярин истещлакъылара ъатдырылмасы просесиндя васитяъи 
щялгялярин сеъилмяси дя мцщцм йер тутур. Бунлара лизинг 
фирмалары, техники хидмят мцяссисяляри, тяминатлы хидмят 
мцяссисяляри вя с. аиддир. 

Фирма (мцяссися) маркетинг фяалиййятиня башламаг 

цъцн сатыш базарыны комплекс юйряндикдян сонра, маркетинг 

стратеэийасыны вя тактикасыны мцяййян едир. Mаркетинг 

стратеэийасы дедикдя, фирманын узун мцддятли эялячяк 
инкишафыны прогнозлашдырылмасы нязярдя тутулур. Маркетинг 
стратеэийасы ясасян ашаьыдакылары ящатя едир: 

- фирманын тяшкилатi  гурулушунун тякмилляшдирилмяси; 

-ишэцзар фяаллыьын дяйишдирилмяси (бязи щалларда, 
базардан ъыхмаг); 

- йени ямтяялярин базара ъыхарылмасы; 
- базара ъыхмаг вахтынын сеъилмяси; 
- истещлакъылара тясир етмяк васитяляринин сеъилмяси  вя с. 
Стратежи прогнозлашдырма гыса мцддятли – бир иля гядяр, 

орта мцддятли – бир-беш иля гядяр вя узун мцддятли  беш-он 
беш илядяк олур. 

Маркетинг tактикасы дедикдя ися йахын дювря аид олан 
тядбирляр комплекси нязярдя тутулур. Бунлар ашаьыдакы- 
лардыр: 

- ямтяялярин щярякяти цзря тясирли тядбирляр эюрмяк; 
- шябякя маркетинги васитясиля истещлакъыларла 

билаваситя ялагя йаратмаг; 
- реклам тядбирляри; 
- сярэи вя йармаркаларда иштирак етмяк; 
- истещлакъы сорьусуну тез щисс етмяк вя мцвафиг 

тядбир эюрмяк; 

- диvерсификасийа просесини щяйата кеъирмяк вя с. 
Игтисади ядябиййатда маркетингин мцхтялиф нювляри 

нязярдян кеъирилир. Бунлара конверсийа маркетинги,  щявяс- 
ляндиричи маркетинг, инкишаф етдиричи маркетинг, тялябин 
сявиййясини сахлайан маркетинг вя башгалары аиддир. Ящатя  
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даирясиня эюря, дахили вя бейнялхалг маркетинг формалары да 
вардыр. 

 
§ 4. Tяляб вя она тясир едян амилляр 

 
Игтисади ядябиййатı нязярдян кеъиряркян тялябат, 

истещлак, тяляб вя тядиййя габилиййятли тяляб катего- 
рийаларына тез-тез тясадцф олунур. Бунлар мязмунча бир-
бирня йахын олсалар да, бир-бириндян фяргли категорийалардыр. 
Тялябат дедикдя чанлы организмин, айры-айры шяхслярин, 
групларын вя бцтювлцкдя чямиййят цзвляринин щяйат 
фяалиййятини сахламаг цъцн зярури олан щяр щансы бир шейя 
(мящсула, хидмятя вя с.) олан ещтийачы нязярдя тутулур. Бу 
ещтийач чанлыны щярякятя эятириб, онун фяаллыьынын дахили 
ойадычысыдыр. Тялябаты юдямяк мягсядиля инсанлар тябиятя 
тясир едир, мадди вя мяняви немятляр истещсалыны щяйата 
кеъирирляр. Истещлак ися мювчуд мящсул вя хидмятлярдян 
истифадя етмяк просесидир, йяни тялябатларын юдянилмяси 
проссесидир. Чон Кейнсин йаздыьы кими, «истещлак-бцтцн 
игтисади фяалиййятин йеэаня, сон мягсядидир». Тяляб ися 
айры-айры шяхслярин, чямиййят цзвляринин мцяййян дювр 
ярзиндя мящсул вя хидмятлярдян мцяййян гиймятдя, 
мцяййян кямиййятдя ялдя етмяк арзусудур. Инсанын бцтцн 
арзулары ъин олмадыьы кими, онун бу арзуларыныn да щеъ дя 

щамысы тямиn олунмур. Онларын тялябляринин йериня 

йетирилмяси, малик олдуглары пулун мигдарындан асылыдыр. 
Тядиййя габилиййятли тяляб дедикдя ися айры-айры шяхслярин 
вя йа бцтювлцкдя чямиййятин мящсул вя хидмятлярдян 
истифадя етмяйя йюнялтдикляри вя йа йюнялдя билячякляри пул 
мябляьи нязярдя тутулур. Демяли, тяляб щямишя тялябатдан 
кямиййятчя аздыр, о, базара пул формасында ъыхарылан тяля- 
батдыр. 

Тялябат вя тяляб даим дяйишилян, инкишаф едян динамик 
просесдир. Беля ки,  тялябат тяляби мцяййян едир, ону  йара- 
дыр. Тяляб ися тялябатын мювчудлуг формасыдыр, тязащцрцдцр. 
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Лакин бу тязащцр формасы пассив дейилдир. О , тялябатын 
дяйишмясиня, инкишафына тясир эюстярир. 

Тялябат кими тяляб дя мящсулдар гцввялярин инкишаф 
сявиййясиндян вя диэяр амиллярдян асылы олур. Тялябин 
сявиййясиня тясир едян ясас амилляр ашаьыдакылардыр:  

а) сосиал-игтисади амилляр: юлкянин игтисади инкишаф 
сявиййяси, милли эялирин цмуми щячми вя адамбашына 
дцшян щиссяси, ящалинин пул эялирляри, гиймятлярин 
сявиййяси; 

б) демографик амилляр: ящалинин сайы, онун йаш вя 
чинс тяркиби, аилялярин сайы вя тяркиби, шящяр вя кянд 
ящалисинин нисбяти вя с; 

в) тябии иглим шяраити; 
г) тарихи вя милли амилляр. 
Гиймятин тялябин сявиййясиня тясири, тяляб ганунун 

фяалиййятиня уйьун баш верир. Бу гануна эюря тялябин 
сявиййяси гиймятля тярс мцтянасибдир. Беля ки, диэяр 
амиллярин тясири, дяйишмяз щесаб етсяк, гиймятин 
сявиййяси ашаьы олдугда тяляб ъох, йухары олдугда ися 
тяляб азалыр. Юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси йцксяк, 
ящалиннин эялирляри ъох олдугда, тялябин сявиййяси йцксяк 
олур вя яксиня. Алычыларын зювгцндя ямяйя эялян щяр бир 
дяйишиклик тялябин сявиййясиня дя тясир эюстярир. 
Цмумиййятля десяк тялябин сявиййясиня тясир едян 
амилляр гиймят вя гейри-гиймят амилляриня айрылырлар. 

Qиймятин дяйишмясиндян асылы олараг тялябин дяйишмяси 
ашаьыдакы кими эюстяриля биляр: 

 
Гиймят 1 2 3 4 5 6 

Тялябин щячми 10 8 6 5 4 3 

Cədvəl 8.1 
Тялябин гиймятдян асылылыьыны график шяклиндя дя 

эюстярмяк олар. 
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гиймят г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тялябин qiymятдян асылылыьы 
 
Тялябин сявиййяси иля баьлы фярди, базар вя мячму тяляб 

анлайышларыны бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Фярди тяляб 
дедикдя, конкрет ямтяя базарында щяр бир фярди алычынын 
тялябинин щячми баша дцшцлцр. Базар тяляби дедикдя ися конкрет 
ямтяя базарында мцяййян ямтяяни алмаг истяйян бцтцн 
алычыларын тялябляринин мячмусу нязярдя тутулур. Мячму тяляб 
дедикдя ися чямиййят мигйасында бцтцн нювдян олан мящсул 
вя хидмятляр базарында иштирак едян бцтцн алычыларын 
тялябляринин мячмусу нязярдя тутулур. 

Игтисади ядябиййатларда тялябин гиймяти вя тялябин щячми 

анлайышлары да нязярдян кеъирилир. Тялябин гиймяти, дедикдя 

конкрет заман кəsийиндя алычынын ямтяянин мцяййян кцтляси 
цъцн юдямяк истядийи максимум гиймят нязярдя тутулур. 
Тялябин щячми дедикдя ися конрет заман кəsийиндя алычынын 
мцяййян гиймятя алмаг истядийи ямтяянин щячми (мигдары) 
нязярдя тутулур. 

Игтисади ядябиййатларда щягиги, реаллашдырылмыш вя тямин 
едилмямиш тяляблярин нювляри дя нязярдян кеъирилир. Щягиги 
тяляб дедикдя, мящсул вя хидмятляря олан тяляб нязярдя 

тутулур. Реаллашдырылмыш тяляб дедикдя ися bu щягиги тялябин 
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Burada D-(demand) tələb 

P (price) qiymət 

Q (quitti) tələb göstərilən 

əmtəənin miqdarı 
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базарда алынмыш мящсул вя хидмятлярдя ифадя олунан тялябдир. 

Тямин едилмямиш тяляб дедикдя ися щягиги тялябин лазымi 
ямтяялярин олмамасы вя йа онларын ъешидинин  вя кейфий- 
йятинин алычыларын тялябатларына чаваб вермямяси сябябиндян 
реализя олунмайан щиссяси нязярдя тутулур. 

Америка игтисадъысы Х. Лейбенстайн истещлак тялябинин 
функсионал вя гейри-функсионал нювлярини айырд едир. Ямтяянин 
юз хцсусиййятляри иля шяртлянян тяляб функсионал, юз хцсу- 

сиййятляри иля баьлы олмайанı ишя гейри-функсионал щесаб олунур. 
О, щямъинин ещтикар (спекулйатив) вя гейри-расионал тялябляри 
дя фяргляндирир. Ещтикар  (спекулйатив) тяляб йцксяк инфлйасийа 
эюзлямяляри иля, гейри-расионал (сямяряли) тяляб ися алычыларын 

геyри-сямяряли давранышлары иля баьлыдыр. 

Tələbin qiymət və digər amillərdən asılılığı tələbin 
funksiyası adlanır. Tələbin qiymət funksiyası aşağıdakı  
kimi işarə olunur: 

D=f(P) 
 

Burada D- tələb, f- funksiya, P- isə qiymətdir.Tələbin digər 

amillərdən asılılığı isə aşağıdakı kimi işarə olunur: 
 

D=f(P,J,Z,W...) 
 

Burada D-tələb, f-funksiya, P- qiymət, J- gəlir, Z- zövqlər, 
W- gözləmələri əks etdirir. 

 
§ 5. Тяклиф вя она тясир едян амилляр 
 
Базарын зярури цнсцрляриндян бири дя тяклифдир. Тяклиф 

дедикдя базарда мювчуд олан вя йа базара ъыхарыла билячяк 
мящсул вя хидмятлярин мячмусу нязярдя тутулур. Тяклиф 
сатычынын мцяййян дювр ярзиндя щяр щансы бир ямтяяни 
мцяйййян гиймятя, мцяййян мигдарда сатмаг арзусу вя 
имканыдыр. Тяклиф базарын мадди ясасыны тяшкил етмякля, 
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тякрар истещсал просесинин фасилясизлийини тямин едир. Tяклифин 
щячми, гурулушу вя инкишаф мейли истещсалла мцяййянляшир. 
Буна эюря дя истещсалъы игтисадиййатын ясас принсипини ня 
гядяр дольун йериня йетирярся, тяклифин щячми йцксяк, ъешиди 
ися рянэарянэ олур. 

Тяклиф истещсалла сых баьлы олса да, кямиййят вя 
кейфиййятчя, заман вя мяканча ондан фярглидир. Беля ки, 
истещсал олунмуш мящсулларын щеъ дя щамысы базара 
ъыхарылмыр вя тяклиф олунмур. Мясялян, юлкядя бир милйон 
тон тахыл, ят вя с. истещсал олунмушса, онун мцяййян щиссяси 
истещсалъыларын юз тялябатларынын юдянилмясиня сярф олунур. 
Диэяр тяряфдян, тяклиф олунан ямтяянин кейфиййяти истещсал 
олунандан фяргли ола биляр. Мцяййян заман вя мяканда 
истещсал олунмуш мящсул, диэяр заман вя мяканда тяклиф 
олуна биляр. 

Bazarda təklifin səviyyəsi təklif qanununa əsasən 

formalaşır. Bu qanunun tələbinə görə təklifin səviyyəsi 

məhsul və xidmətin səviyəsi иля дцз мцтянасибдир. Беля ки, 
гиймят йцксяк олдугда истещсалчы даща чох истещсал етмяйя 
ъящд эюстярир. Истещсалчыларын бу ъящди бязи щалларда 
тялябатдан хейли чох мящсул вя хидмят истещсалына сябяб 
олур. 

Тяклифин гиймятдян асылылыьы ашаьыдакы ъядвялдя якс 
олунмушдур: 

 

Гиймят 1 2 3 4 5 
Тяклифин щячми 2 4 6 8 1

0 
 
 

Cədvəl 8.1 
Бу асылылыг график шяклиндя ашаьыдакы кими олачагдыр. 

Qiymət 
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Тяклифин гиймятдян асылылыьы 
 

Тяклифин сявиййясиня гейри-гиймят амилляри дя тясир 
эюстярир. Мящсул вя хидмятляр истещсал етмяк цъцн лазым олан 
истещсал васитяляринин гиймятляри йцксяк оларса, щямин мящсул 

вя хидмятляринin истещсалы она мцвафиг олараг тяклифи дя азалdыр. 

Яксиня, истещсал васитялярин гиймятляри ашаьы оларса диэяр 
шяртляр ейни галарса истещсалъы даща ъох истещсал вя тяклиф етмяк 
имканына малик олур. 

Тяклифин сявиййяси тятбиг олунан технолоэийанын сявиййяси 
иля дя сых ялагядардыр. Технолоэийа йцксяк оларса тяклиф ъох, 
ашаьы оларса тяклиф аз олур. Мясялян, нефтин eмал дяринлийи 
йцксяк олдугда (инкишаф етмиш юлкялярдя 90 %) бир тон нефтдян 
даща ъох гиймятли нефт мящсуллары алыныр вя тяклиф едилир. Емал 

дяринлийи ашаьы (50-55 %) олдугда, нисбятян аз мигдарда нефт 
мящсуллары истещсал олунур вя тяклиф дя аз олур. 

Тяклифин сявиййяси верэи вя дотасийаларын сявиййясиндян 
дя асылыдыр. Мящсул вя хидмятлярин сатышындан юдянилян 
верэилярин сявиййяси йцксяк оларса, истещсалъы онлары истещсал 
етмяйя аз мараглы олур вя тяклиф дя азалыр. Верэи вя диэяр 
юдямялярин сявиййяси ашаьы олдугда ися истещсалъы нисбятян ъох 
истещсал етмяйя ъалышыр вя тяклиф дя ъохалыр. Дотасийаларын 
сявиййяси иля тяклифин сявиййяси дцз мцтянасибдир. Йяни, 
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дотасийа ъох олдугда, тяклиф дя ъох олур вя яксиня. Дотасийа 

дедикдя, мящсул вя хидмятляр истещсалына ъякилян хярчлярин 
мцяййян щиссясинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси нязярдя 
тутулур. 

Тяклифин сявиййясиня тясир едян амиллярдян бири дя 
сатычыларын сайыдыр. Беля ки, щяр  щансы бир ямтяянин гиймятинин 
артмасы щямин ямтяя, истещсалына ялавя истещсалъыларын чялб 

olunmasına вя нятичядя тяклифин артмасына сябяб олачагдыр. 
Гиймятин ашаьы дцшмяси ися якс тясир эюстярячякдир. 

Фярди, базар вя мячму тяклиф anлайышлары бир-бириндян 
фяргли анлайышлардыр. Щяр бир ямтяя истещсалъысынын мцяййян 
базарда тяклиф етдийи ямтяя, онун фярди тяклифини тяшкил едир. 

Mцяййян базарда бу фярди тяклифлярин мячмусу, щямин ямтяя 
цъцн  базар тяклифини тяшкил едир.  Мячму тяклиф  дедикдя ися 
юлкянин бцтцн базарларында гиймятин щяр бир мцяййян 
сявиййясиндя фярди истещсалъылар, фирмалар (мцяссисяляр) вя 
дювлят тяряфиндян тяклиф едилян ямтяялярин мячмусу нязярдя 
тутулур. 

Təklifin qiymət və digər amillərdən asılılığının riyazi 

ifadəsi isə aşağıdakı kimidir: 

 

S=f(P) 
 
Burada S (sapply) –təklif, f- funksiya, P- qiymət. Digər 

amillərdən asılılığı isə aşağıdakı kimidir: 

 

S=f(P,Pres, K, T, W, B) 
 

Burada isə S-təklif, f-funksiya, P-qiymət, Pres- 

resursların qiyməti, K-tətbiq olunan kapital, T-vergi və 

dotasiyalar, N- satıcıların sayı, B- digər amilləri göstərir. 
 
§ 6. Tяляб вя тяклифин еластиклийи. Bазар   таразлыьы 
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«Еластос»  йунан сюзц олуб ― асан яйиля билян‖ демякдир. 

Тялябин вя тяклифин еластиклийи дедикдя, мцяййян амиллярин 
тясири нятичясиндя онларын щячминдя ямяля эялян дяйишикликляр 
нязярдя тутулур. 

Игтисади ядябиййатларда тялябин еластиклилийинин цъ нювц 
нязярдян кеъирилир. Тялябин щячминин гиймятин сявиййясиндян 
асылы олараг дяйишмяси тялябин гиймят еластиклийи адланыр. 
Тялябин гиймят еластиклийи ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

 

П

П

Г

Г
Е п

д


 :  

 
Бурада Г – тялябин сявиййясиндяки дяйишиклик; 
Г – тялябин яввялки сявиййяси; 
П – гиймятин дяйишилмяси сявиййяси; 
П – гиймятин илкин сявиййяси. 

Тялябин еластик олуб-олмамасы ващид еластикlik сявиййяси 

иля мцяййян олунур. Ващид еластикlik сявиййяси дедикдя, 

гиймятин азалмасы сявиййясиниn (фаизля) тялябин артмасы 
сявиййясиня (%) бярабярлийи нязярдя тутулур. Мясялян, 
гиймятин ики дяфя азалмасы тялябин щячминин ики дяфя артмасына 
сябяб олур      (Е = 1). 

Тялябин щячминин дяйишмяси щеъ дя щяр заман гиймятин 
дяйишмяси сявиййясиня мцвафиг олмур. Гиймятин азалмасы 
нятичясиндя сатышын артмасындан ялдя едилян эялир гиймятин 
азалмасында итирилян эялирдян ъох оларса, тяляб еластик (Е>1), 
яксиня гиймятин ашаьы дцшмяси нятичясиндя итирилян эялир 
тялябин артмасындан ялдя едилян эялирдян ъох оларса, тяляб 
гейри-еластикдир (Е<1). Беля ки, ялдя едилян вя итирилян эялир 
тялябин дяйишмясинин нятичясидир. 

Тялябин еластик, гейри-еластик вя ващид олмасыны мисалларла 
изащ едяк. Мцяййян бир ямтяянин гиймятинин 6 манатдан 2 
маната qədər азалмасы сатышын щячмини 4 дяфя (2 ядяддян 8 

ядядя) артмасына сябяb оларса, сатычынын эялири (кимляринся 
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тяляби) 12 манатдан 16 маната (2· 8) ъатыр ки, бурада Е>1 олур. 

Гиймятин 6 манатдан 2 маната дцшмяси, сатышын (кимляринся 

тяляби) 2 дяфя артмасына сябяб оларса, эялир 12 манатдан (6· 2) 
8 маната (2· 4) дцшцр, Е<1 олур. Сатышын 3 дяфя артмасы ися 
еластиклийин ващидя бярабяр олмасына сябяб олур: (6· 2) =(2· 6). 

Тялябин эялиря эюря еластиклийи, тялябин дяйишмя сявиййя- 

синин (% ля) эялирин дяйишмя сявиййясиня (% ля) нисбятiля ифадя 
олунур. 

 

Tələbin dəyişmə səviyyəsi 

∑= —————————————— 

Gəlirlərin dəyişmə səviyyəsi 

 
Тялябин эялиря эюря еластиклийи мцсбят, мянфи вя нейтрал 

(0) олур. Беля ки, ящалинин эялирляри артдыгча, нормал ямтяяляря 
олан тяляб артыр вя еластиклик мцсбят олур. Ящалинин эялирляринин 
артмасы ашаьы кейфиййятли ямтяяляря олан тялябин азалмасына, 
еластиклийин мянфи олмасына сябяб олур. Ъцнки эялири ъох оланда 
ящали даща кейфиййятли мящсуллар алмаьа ъалышыр. Эцндялик 
тялябат малларында ися еластиклик нейтрал олур. Гиймятин 
дяйишмясиндян асылы олмайараг, аиля адятян щяр эцн юзцня 

лазым олан мигдаrdан ъюряк, дуз, су вя с. ялдя едир. 

Цмумиййятля десяк, тялябин еластиклийи мцхтялиф 

амиллярин тясири алтында формалашса да, ян вачиби вахт амилидир. 
Беля ки, гыса вахт ярзиндя мящсула олан тяляб гейри-еластикдир, 
нисбятян узун вахт ярзиндя о даща еластикдир. Мясялян, йаьын 
гиймятинин йцксялмяси гыса мцддятдя она олан тялябин 
азалмасына сябяб олмайачагдыр. Мцяййян мцддятдян сонра 
ися, алычыларын бир гисми онун явязиндя битки йаьларындаn 

истифадя еdəcək və нятичядя она олан тяляб азалачагдыр. 
Базарын диэяр зярури елементи олан тяклиф дя тяляб кими 

еластикдир. Онун еластиклийи дя даща ъох базар гиймятинин 
дяйишмясиня мцвафигдир. Тяклифин гиймятля баьлы еластиклийи 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 



 151 

П

П

Г

Г
Е П

С


 : . 

Бурада тяклифин (С – супплй) гиймятля (п) баьлы еластиклийи 

якс олунмушдур. Бурада Г сатычы тяряфиндян тяклиф олунан 
мящсулун сявиййясиндяки дяйишиклийи якс етдирир. Тяклифин 
еластиклийи эюстярир ки, базарда ямтяянин гиймятинин 

йцkсялмясиндя ялдя едилян эялир тяклиф едилян ямтяянин 

ъохалдылмасы цъцн ъякилян хярчлярдян ъох оларса, тяклиф еластик, 
аз оларса гейри-еластикдир. 

Тяклифин сявиййясиня тясир едян мцхтялиф амиллярдян ян 
ясасы вахт амилидир. Беля ки, гыса мцддят ярзиндя тяклиф гейри-
еластикдир. Ъцнки, гиймят нечя дяйишился дя, гыса мцддят 
ярзиндя истещсалы артырмаг мцмкцн дейилдир. Орта мцддят 
ярзиндя ися тяклиф нисбятян еластикдир. Ъцнки базарда тяляб 
артдыгда, истещсалъылар дяйишян хярчляри (ямяк щаггы, хаммал, 

йаначаг вя с.) артырмагла, истещсалын щячмин эенишляндирир вя 
базара нисбятян ъох мящсул ъыхарырлар. Узун мцддят ярзиндя 
тяклиф там еластикдир. Бу мцддят ярзиндя истещсалъылар няинки 
дяйишян хярчляри, щятта сабит хярчляри дя дяйишяряк тяклифин 
щячмини артырырлар. Йени истещсал вя хидмят мцяссисяляри, 
биналар вя s. тикмякля тяклифи артырырлар. 

Мцхтялиф амиллярин тясири нятичясиндя дяйишян тяляб вя 
тяклиф базарда цз-цзя эялдикдя, бир-бириня гаршы якс гцввя кими 
ъыхыш едирляр. Бу якс гцввялярин тясири орта мяхрячин, таразылыг 
гиймятинин гярарлашмасына сябяб олур. Таразылыг гиймяти 
дедикдя, тяляб вя тяклифин таразылыг (мцвазинят) сявиййясиня 
уйьун олан гиймят нязярдя тутулур. Бу еля бир гиймятдир ки, 
истещсалъыларын сатмаг истядикляри ямтяялярин кямиййяти вя 
гиймяти иля алычыларын алмаг истядикляри ямтяялярин кямиййяти 
вя гиймяти бир-бириня мцвафигдир. Реал базар гиймятляринин 
таразылыг (мцвазинят) гиймятиндян кянарлашмасы щям сатычы, 
щям дя алычы цъцн мцнасиб дейилдир. Беля ки, реал базар 
гиймятинин таразылыг гиймятиндян йухары олмасы алычыларын 
мцяййян бир щиссясинин итирилмясиня сябяб олур; ашаьы олмасы 
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ися сатычыларын (истещсалъыларын) юз хярчляринин юдянилмямясиня 

сябяб олур. Щяр ики щалда тяряф мцбагилляри, йəни алычылар вя 
сатычылар мцяййян тядбирляря ял атырлар. Бу тядбирлярин 
нятичясиндя ися реал базар гиймятляри таразылыг гиймятиня 
йахынлашыр. 

Игтисади ядябиййатларда тяляб вя тяклифин дяйишилмяси 
нятичясиндя таразылыг гиймятинин дяйишилмясиня тясирин 
ашаьыдакы дюрд щалы даща ъох гейд олунур: 

- Тяляб артарса, тяклиф дяйишмяз галарса таразылыг гиймяти 
йцксялячякдир; 

- Тяляб азаларса, тяклиф дяйишмяз галарса, таразылыг 
гиймяти азалачагдыр; 

- Тяклиф артарса, тяляб дяйишмяз галарса таразылыг гиймяти  
азалачагдыр; 

- Тяклиф азаларса, Ş тяляб дяйишмяз галарса таразылыг 
гиймяти йцксялячякдир. 

Базар таразылыьынын А.Маршалл вя Леон Валрас шярщляри бир-
бириндян  мцяййян гядяр фярглянир. А.Маршалл базар тараз- 
лыьыны микросявиййядя вя гиймят дяйишкянлийи шяраитиндя изащ 
едир. Гиймят дяйишкянлийи тяляб вя тяклифин кямиййятиня тясир 
едяряк базары таразлашдырыр. Л.Валрас ися, базар таразылыьыны 

макросявиййядя тядгиг едир. Oнун фикринчя, таразылыьын ямяля 
эялмясинин илкин сябяби тяляб вя тяклифин кямиййятиндя баш 
верян дяйишикликлярдир. 

 
§7. Qиймят   вя   гиймятляр   системи 

 
Базарын зярури елементляриндян бири олан гиймят инсан- 

ларын эцндялик фяалиййятиндя ян ъох раст эялдикляри катего- 
рийалардан биридир. Онлар юз мящсул вя хидмятлярини сатдыгда, 
юзляриня лазым олан мящсул вя хидмятляр алдыгда, мцхтялиф 
юдямяляри щяйата кеъирдикдя, гиймят категорийасы иля 

цзляширляр. Чямиййят цзвляри: истяр istehsalçıлар, истярся дя 
истещлакъылар юзляринин марагларыны тямин едян сеъимлярини 
гиймятя истинадян щяйата кеъирирляр. Гиймят цмумиликдя 
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чямиййятин, онун айры-айры цзвляринин, дювлятин, айры-айры 

гuрумларын вя с. марагларынын тямин едилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. 

Мцряккяб вя фундаментал категорийа олан гиймятин 
мащиййяти нязяриййяъиляр тяряфиндян мцхтялиф чцр изащ олунур. 
Мцасир дюврдя ян эениш йайылмыш нязяриййя А.Маршаллын 
гиймят консепсийасыдыр. О, юзцнцн гиймят консепсийасында 
А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сей, Е.Бем-Баверк вя башгаларынын 
нязяриййяляриня ясасланыр вя онларын истещсал хярчляри вя сон 
щядд файдалылыьы нязяриййялярини юзцнцн гиймят нязярий- 

йясиндя бирляшдирир. Бу нязяриййяйя эюря, гиймят ямтяяйя 
эюря алынан мцяййян мябляьдя пул ващидидир. А.Маршаллын 
фикринчя, базарда тяляб гиймяти иля тяклиф гиймятинин гаршылыглы 
тясири нятичясиндя таразылыг гиймяти формалашыр. Онун фикринчя 
тяляб гиймяти мцяййян мигдарда ямтяянин мцяййян мцддят 
ярзиндя алычыны чялб едя билячяк гиймятидир. Ямтяя тяклифиндян 

асылы олараг, тяляб гиймяти дя дяйишир. Тяклиф гиймяти ися 
ямтяянин конкрет базара сатыш цъцн ъыхарылдыьы гиймятдир. Бу 
гиймят дя, тяклиф олунан ямтяянин мигдарындан асылы олараг 
дяйишир. Ямтяянин тяклиф гиймяти онун истещсал амилляринин 
гиймятиндян асылыдыр. Бу гиймятлярин чями, эюстярилян 
мигдарда ямтяянин тяклиф гиймятини тяшкил едир. 

А.Маршалл гиймятин йаранмасы механизмини изащ едяркян 
ашаьыдакылары нязярдя тутур: базарда нормал тяляб вя нормал 
тяклиф тямсил олунмушдур; тяляб вя тяклифин гцввяляри сярбяст 
фяалиййят эюстярир, азад рягабят эениш тятбиг олунур; базарда 
йалныз бир нормал гиймят вардыр; базар конйуnктурасы 
эютцрцлмцш заман кясийиндя сабит галыр. 

А.Маршалл базар гиймятинин формалашмасы просесини тяклиф 
параметрляринин мцхтялиф динамикайа малик олдуьу цъ заман 
кəsийиндя нязярдян кеъирир. Ани заман кешийиндя ямтяя тяклифи 
дяйишмяздир. Буна эюря дя ямтяянин гиймяти тамамиля 
тялябдян асылыдыр. Тялябин артмасы гиймятин артмасына сябяб 

олур вя яксиня, тялябин азалмасы гиймятин ашаьы дцшмясиня 

gətirib çıxarır. 
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Гыса мцддятли таразылыг шяраитиндя ися тялябин 
дяйишмясиня мцвафиг олараг тяклиф дя дяйишир. Бу дяйишмя 
дязэащ, гурьу вя аваданлыглардан даща интенсив истифадя 
едилмяси щесабына баш верир. Həmin дюврдя башга фирмалар бу 
сащяйя эиря билмязляр. Бу дюврдя тяляб ашаьы дцшя биляр. 
Pросес тяклифин азалмасына да сябяб олур. 

Узун мцддятли дюврдя ися фирмалар юз  аваданлыгларыны 
йениляшдирир, йени фирмалар сащяйя дахил олурлар. Бунун 
нятичясиндя ися тяклиф эенишлянир. Тяклифин эенишлянмяси 
гиймятлярин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Йени фирмаларын бу 
сащяйя дахил олмасы, гиймятлярин нормал вязиййятиня гайыдана 
вя фирмалар нормал газанч ялдя едяня гядяр давам едир. 

Гыса мцддят ярзиндя гиймят артыб-азалдыьы щалда, 
узунмцддятли дюврдя гиймят сабит галыр. Беля ки, бу дюврдя 
сащибкарлар гиймят дяйишмяляриня уйьунлашараг, тяляб вя 
тяклифлярини дяйишдиряряк таразылыьын, нормал гиймятин 
гярарлашмасына наил олурлар. А.Маршаллын давамъыларынын 

дедикляри кими, нормал гиймят дедикдя, мцяййян дюврцн орта 
гиймяти дейил, тяклиф артан дюврцн ахырындакы гиймят нязярдя 
тутулур. Бу просес П1, П2, П3, П4 гиймятляринин нормал П 
гиймятиня йахынлашдыьы графикдя юз яксини тапмышдыр: 

 
 
 

 
П 
П1 
П2 
П3 
П4 

П5 
0                                                        Г 
Узунмцддятли дюврdə нормал гиймятин йаранмасы. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятин формалашмасы 
просесиндя инщисарлашма вя дювлятин ролу да хейли йцксякдир. 

Гиймятин йаранма нязяриййясиня диэяр бахыш марксист 
бахышыдыр. Неоклассикляр гиймятин ямяля эялмяси просесиндя 
дяйярин ролуну инкар етдикляри щалда, К.Марксын гиймят 
нязяриййяси дяйяря, дяйяр ганунуна ясасланыр. Онун фикринчя 
гиймят – ямтяя дяйяринин пулла ифадясидир, даща дягиг десяк 
«Гиймят ямтяядя маддиляшмиш ямяйин пул адыдыр». 

Марксист бахышлара эюря гиймят дяйяр кямиййятиня, 
ичтимаи зярури ямяк мясяряфляриня ясасланыр, тяляб вя тяклифин 
тясириндян асылы олараг ондан кянарлашыр. Тяляб вя тяклифин 
бярабярлийи шяраитиндя гиймят ичтимаи зярури ямяк мясряфляриня 
бярабяр олур. Базарда беля бир шяраит йалныз тясадцфи щалларда 
ола биляр. Тяляб вя тяклифин бярабярлийи шяраитиндя, онлар бир-
бирини юдядикляри цъцн бир-биринин тясирини щеъя ендирмиш олур. 
Бу ися базар субйектляринин фяалиййятsizliyinə эятириб ъыхара 
биляр. Тяляб вя тяклифин бярабярлийи йалныз игтисади щадися вя 
просесляри елми чящятдян изащ едяркян нязярдя тутулур. 

К. Марксын   игтисади тялиминдя истещсал гиймяти нязярий- 
йяси мцщцм йер тутур. Онун фикринчя, сащя дахили рягабят базар 
дяйяринин, базар гиймятинин гярарлашмасына сябяб олур. 
Сащялярарасы рягабят нятичясиндя ися истещсал гиймяти 
гярарлашыр. Истещсал гиймяти ямтяянин истещсал хярчляри иля орта 
(нормал) мянфяятдян ибарятдир. 

Цмумиййятля эютцрцлдцкдя, базар механизми юзцнцкюк- 
лямя вя юзцнцтянзимлямя габилиййятиня малик олса да тякмил 
дейилдир. Базарын юзцнц тянзимлямя механизми игтисади 
щяйатда бир ъох хошаэялмяз щалларын (инщисар, бющран, 
инфлйасийа, ишсизлик вя с.) баш вермясиня сябяб олур. Она эюря 
дя мцасир мярщялядя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси 
зяруридир. Дювлятин игтисади щяйата мцдахиляси цсулларындан бири 
дя гиймятин йаранмасы просесиндя дювлятин фяал иштиракыдыр. 

Бунунла, дювлят чямиййятдя баш веря билячяк сосиал эярэинлийи 
мцяййян гядяр зяифлядир. Дювлят юзцнцн гиймят сийасятиндя 
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бязи ямтяялярин максимал мцмкцн олан гиймятини, бязи 
ямтяялярин ися минимал мцмкцн олан гиймятини мцяййян едир. 

Дювлятин гиймятин гярарлашмасы просесиня тясири игтисади 
вя инзибати методларын цзви ялагяляндирилмяси васитясиля 
реаллашыр. Бу методлардан истифадянин нисбяти мцхтялиф юлкялярдя 
вя мцхтялиф дюврлярдя хейли фяргли олур. Игтисади методларла 
тянзимлямя дювлятин верэи, малиййя – бцдчя, кредит, валйута вя 
с. сийасяти васитясиля щяйата кеъирилир. 

Гиймятлярин инзибати цнсürlə, бирбаша тянзимлянмяси ися, 

ясасян, ичтимаи истифадя (истещлак) сащяляриндя, бязян ися 
игтисадиййатда фювгяладя щаллар баш вердикдя (бющран, сцрятли 
инфлйасийа вя с.) тятбиг олунур. 

Дювлятин гиймят сийасяти чямиййятин ичтимаи мянафейинин 
айры-айры истещсалъыларын вя истещлакъыларын мянафеляри иля уйьун- 
лашмасына хидмят етмялидир. Mцасир шяраитдя гиймятлярин 
гярарлашмасы просесиндя инзибати методлар даща ъох цстцнлцк 

кясб едир. Bу бир тяряфдян игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя 
инщисарларын щюкмранлыьы иля, диэяр тяряфдян ися дювлятин 
игтисадиййаты тянзимлямяси чящдляринин артмасы иля ялагядардыр. 

Базарын мцщцм елементи олан гиймят юзцнцн фяалиййяти 
иля мцяййян вязифяляр йериня йетирир. Гиймятин йериня йетирдийи 
вязифялярдян бири уъот, йяни истещсал амилляринин пулла щесаб- 
ланмасы вəzifəсидир. Беля ки, мящсул вя хидмятлярин истещсалына 

сярф олунан истещсал амилляринин гиймятляринин чями, онларын 
истещсалына сярф олунан истещсал хярчлярини тяшкил едир.  Гиймят 
ямтяянин щазырланмасына ня гядяр ямяк, хаммал, материал вя 
с. сярф олунмасыны ифадя едир. О, щямъинин ямяйин щансы 
сямярялиликля сярф олундуьуну да характеризя едир. Гиймят уъот 
вязифясини йериня йетиряркян, бцтцн дяйяр эюстяричиляринин 
цмцмиляшдирилмиш васитяъиси кими ъыхыш едир. Айры-айры фирма вя 
сащялярин мцхтялиф мящсул вя хидмятляри, юлкянин цмуми дахили 
мящсулу, милли эялири, ямтяя дювриййяси вя с. цмумиляшдирил- 
миш дяйяр эюстяричиси олан гиймят васитясиля ифадя олунур. 

Гиймятин йериня йетирдийи вязифялярдян бири дя онун 
хябярверичи вязифясидир. Гиймятин бу вязифясиня мцвафиг 



 157 

олараг истещсалъы мящсул вя хидмятлярин истещсалыны эениш- 
ляндирир вя йа мящдудлашдырыр. Беля ки, реал базар гиймятляри 
истещсалъылар цъцн газaнч тямин етдикдя, онлар истещсалы давам 
етдирир, эенишляндирир, тямин етмядикдя ися мящдудлашдырыр вя 
йа дайандырыр. Гиймят щямъинин елми-техники тяряггинин 
наилиййятляриндян, мцтярягги ямяк цсулларындан вя саирядян 
истифадя етмякдя дя истещсалъылары щявясляндирир. Бцтцн 
бунлардан  истифадя едилмяси онларын фярди ямяк мясряфляринин 
ичтимаи ямяк мясряфляриндян ашаьы олмасына вя онлара йцксяк 
газанч тямин етмясиня сябяб олур. 

Гиймят истещсал вя истещлак (тяляб вя тяклиф арасында 
таразылыьын  (мцвазинятин) йарадылмасы вязифясини дя йериня 
йетирир. Гиймятин тяляб вя тяклифля гаршылыглы ялагяси 
икитяряфлидир. Бир тяряфдян тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясири 
гиймятин гярарлашмасына сябяб олур. Диэяр тяряфдян ися гиймят 
тяляб вя тяклифин таразлыьына сябяб олур. Беля ки, тяляб тяклифи 
цстялядикдя ямтяянин гиймяти артыр (диэяр амилляр дяйишмяз 
галдыгда). Бу сябябдян бир тяряфдян алычыларын бир гисми тяляби 
мящдудлашдырыр, диэяр тяряфдян ися истещсалъылар тяклифи артырыр. 

Нятичядя, тялябля тяклифин таразылашмасы баш верир. Тяклиф 

тялябдян ъох олдугда ися гиймят ашаьы дцшцр. Тяləбин артмасы 
вя тяклифин азалмасы йеня дя тялябля тяклиф арасында таразылыьын 
бярпа олунмасына сябяб олур. 

Гиймят, гурулушуна эюря истещсал хярчляри, мянфяят вя 
верэилярдян ибарят олур. Бязи мящсулларын (бензин, спиртли 
иъкиляр, зиyнят яшйалары вя с.)  гиймятляринин ъох щиссясини 

(50%-дян ъохуну) мцхтялиф верэиляр тяшкил едир. 
Гиймят юз фяалиййятиндя адятян дяйяр (статистик 

щесабламаларда истещсал хярчляри) ятрафында тяряддцд едир.  Бу 
тяряддцдляр ясасян тяляб вя тяклифин тясири нятичясиндя  баш 
верир. Гиймятин дяйярдян (истещсал хярчляриндян) кянарлашмасы 
мцхтялиф игтисади системлярдя фяргли шякилдя баш верир.  Базар 
игтидиййаты шяраитиндя бу кянарлашма адятян базарда, тяляб вя 
тяклифин тясириндян асылы олараг баш верир. Инзибати-амирлик 
системиндя ися бу кянарлашма дювлят органлары тяряфиндян 
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планлы гайдада щяйата кеъирилир. Беля ки, ящалинин йашайышы вя 
инкишафы цъцн зярури олан мящсул вя хидмятлярин гиймяти 
дяйярдян (бязян истещсал хярчляриндян) ашаьы, зярури 
олмайанларын гиймяти ися йухары мцяййян едилирди. Зярури 
оланлара ярзаг мящсуллары, тибби лявазимат, ушаг мямулатлары, 
мяктяб-маариф яшйалары вя с. аид едилирди. Зярури олмайанлара 
ися зийнят шейляри, тцтцн, спиртли мямулатлар вя с. аид едилирди. 

Гиймятин ямяля эялмяси просеси базары идаря едян 
игтисади ганунларын, тяляб вя тяклиф гануну, пул тядавцлц 
ганунунун фяалиййяти нятичясиндя баш верир. Гиймятин 
ямяля эялмясинин ясасыны мящсул вя хидмят истещсалына 
ъякилян ичтимаи ямяк мясряфляри (ичтимаи истещсал хярчляри) 
тяшкил едир. Гиймятин ямяля эялмясиндя ямтяяйя олан 
тяляб вя тяклиф, онун надирлийи, кейфиййяти вя с. дя мцщцм 
йер тутур. Гиймятин гярарлашмасына она аид олан ялавяляр вя 
эцзяштляр дя тясир эюстярир. Гиймятин гярарлашмасында 
сийаси, сосиал вя игтисади амиллярин дя ролу вардыр.  

Щяр бир юлкянин игтисадиййатында мцхтялиф нюв 
гиймятляр мювчуддур. Бир-бири иля гаршылыглы фяалиййятдя 
олан бу гиймятляр, гиймятляр системини тяшкил едир. Гиймят 
системиндя топдансатыш гиймятляри ясас йер тутур.  Топдан- 
сатыш гиймятляри дедикдя, ямтяялярин ъохлу мигдарда, кцлл 
щалында сатылмасы нязярдя тутулур. Ямтяялярин топдансатыш 
гиймятляри иля реаллашдырылмасы ири истещсалъы фирмалар 
арасында, истещсалъы фирмаларла тичарят фирмалары, универсал 
маьазалар арасында щяйата кеъирилир. Биржаларда, 
дювлятлярарасы тичарятдя дя ямтяяляр топдансатышı щяйата 
кеъирилир. Биржаларда елан олунан прейскурант (сорьу) 

топдансатыш гиймятляри, щямин ямтяялярин фактики сювдя- 
ляшмя гиймятляриндян фярглянир. Гиймятляр системиндя 
сянайенин база сащяляринин топдансатыш гиймятляри ясас рол 
ойнайыр. Йаначаг-енерэетика, металлурэийа, kənd təsərrü- 

fatı сащяляринин гиймятляринин дяйишкянлийи, диэяр сащялярдя 
дя гиймятлярин дяйишмясиня сябяб олур. 
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Истещлак шейляри, хидмятляр вя с. ися чямиййят цзвля- 
риня пяракяндя сатыш гиймятляри иля сатылыр. Бу гиймятлярля 
ямтяяляр тичарят мцяссисяляри тяряфиндян ящалийя сатылыр. 
Базар шяраитиндян асылы олараг пяракяндя сатыш гиймятляри 
«тяляб гиймяти», «тяклиф гиймяти» вя «таразлыг гиймяти» 
шяклиндя олур. «Сатычы базары» шяраитиндя тяклиф гиймяти 
гярарлашыр. Бу заман, тяляб тяклифдян ъох олдуьу цъцн, 
сатычылар йцксяк базар гиймяти иля юз ямтяялярини сатырлар. 
«Алычы базары» шяраитиндя ися тяляб гиймяти гярарлашыр. Буна 
сябяб тяклифин тялябдян ъох олмасыдыр. Тяляб вя тяклифин аз-

ъох дярячядя таразлыğı шяраитиндя ися таразлыг гиймяти 
гярарлашмыш олур. 

Мцяййян едилмяси гайдаларына эюря, гиймятлярин 
ашаьыдакы нювляриня тясадцф олунур: 

а) дювлят тяряфиндян мцяййян олунанлар; 
б) тяряфляриn разылыьы иля мцяййян едилян мцгавиля 

гиймятляри; 
в) дювлят тяряфиндян мцяййян тясирлярля тянзимлянян 

гиймятляр; 
г) базарда тяляб вя тяклифин тясириндян асылы олараг 

формалашан сярбяст гиймятляр. 
Фяалиййят мцддятиня эюря гиймятляр сабит, чари, 

мювсüмi, мярщяляли нювляря айрылыр. Игтисади щяйатда 
гиймятлярин диэяр нювляриня дя тясадцф етмяк  мцмкцндцр. 

Гиймятляр, щямъинин дахили вя харичи базар гиймят- 
ляриня айрылыр. Базар системи шяраитиндя онларын бир-бириндя 
ъох фярглянмяси ямтяялярин аъыг вя йа эизли йолларла юлкяйя 

эялмясиня вя йа юлкядян aparılmasına сябяб олур. 

 
§ 8. Rягабятин мащиййяти,  нювляри вя методлары 
 
Базарын зярури цнсцрлярдян бири дя рягабятдир. Истещсал 

васитяляри цзяриндя мцлкиййят мцхтялифлийи истещсалъылар вя 
щямъинин истещлакъылар арасында рягабятин баш вермясиня 
сябяб олур. Рягабят базар тясяррцфаты системинин аьырлыг 
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мяркязи, базарда гиймятлярин вя тяклиф олунан ямтяялярин 
щячмини мцяййянляшдирмяк истигамятиндя истещсалъылар 
арасында олан мцнасибятляри якс етдирир. Инсаны рягабят 
мцбаризясиня эирмяйя сöвг едян амил, башгаларына цстцн 
эялмяк арзусудур. Рягабятин мащиййяти щаггында да 
нязяриййяъиляр арасында фикир айрылыьы мювчуддур.  Марксиз- 
мя эюря рягабят–игтисади бящсляшмянин антогонист чямий- 
йятя хас олан формасыдыр. Бу заман чямиййят цзвляри 
йашамаг, мювчуд олмаг уьрунда бир-бириля барышмаз 
мцбаризя апарырлар. Мцасир нязяриййяъиляря  эюря ися ряга- 
бят–истещсалъы вя истещлакъыларын базара азад сцрятдя дахил 
олуб ъыхмаларыны нязярдя тутур. Oнлар ямтяя истещсалы вя 

сатышынын яn йахшы шяртляри уьрунда мцбаризя апарырлар. 
Мцасир нязяриййяъиляря эюря рягабят чямиййятин 

инкишафынын щярякятверичи гцввясидир. Беля ки, щяр бир 
истещсалъы мювчуд олмаг, рягибиня галиб эялмяк цъцн даща 
ъох эялир ялдя етмялидир. Бу мягсядля о, истещсал  просе- 
синдя елми-техники йениликлярdən, мцасир, даща мцкяммял 

технолоэийаlardan, йени ямяк методларындан истифадя етмя- 
йя ъалышыр. Бу ъалышганлыг, бу мцбаризя ися чямиййяти 
ирялийя доьру инкишаф етдирир. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, рягабят, бязян хейли мигдарда мящсулдар гцввялярин 
мящв едилмясиня дя сябяб олур. 

Базарда (хцсусиля базар игтисадиййаты шяраитиндя) 
рягабятин мювчуд олмасынын обйектив сябябляри ашаьыда- 
кылардыр: 

- ъохсайлы бярабярщцгуглу базар субйектляринин 
олмасы; 

- онларын щяр биринин там игтисади ялащиддялийи; 
- базар субйектляринин базар конйуnктурасындан 

асылылыьы; 
- алычы тялябинин юдянилмяси уьрунда базар субйектляри 

арасында йашамаг уьрунда мцбаризянин эетмяси.  
Рягабятин нювлярини ися нязяриййяъиляр нисбятян ейни 

чцр тяснифляшдирирляр. Марксизмя эюря азад вя инщисар 
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рягабяти вардыр. Азад рягабят сащядахили вя сащялярарасы 
рягабят формасында ъыхыш едир. Сащядахили рягабят дедикдя 
мцяййян нюв мящсул (тахыл, ъюряк, айаггабы, машын вя с.) 
истещсал едян истещсалъылар арасында эедян рягабят нязярдя 
тутулур. Сащядахили рягабят базар (дяйяринин) гиймятинин 
гярарлашмасына сябяб олур. Базар дяйяриндян ъох ямяк 
сярф едянляр, рягабят мцбаризясиндя мяьлуб олур, аз ямяк 
сярф едянляр ися бу мцбаризядя галиб ъыхырлар. Игтисади 
инкишаф вя йашамаг уьрунда рягабят мцбаризяси базар 

тясяррцфатынын щярякятверичи гцввясидир. Лакин , рягабят 
идеалдан узагдыр. Беля ки, рягабят мцбаризясиндя йалныз 
галибляр дейил, мяьлуб оланлар да олур. Бир ъох негатив щаллар 
(мцфлисляшмя, ишсизлик, тябягяляшмя, инщисарлашма вя  с.) 
рягабятля баьлыдыр.   Сащялярарасы рягабят ися мцхтялиф нюв 
мящсуллар истещсал едян сащялярин истещсалъылары арасында 
эедян рягабятдир. Инщисаръы рягабят ися инщисарларын ямяля 
эялмяси иля ялагядар мейдана эялир вя ясасян цъ формада: 
инщисардахили, инщисарларарасы вя инщисарларла инщисарлашмамыш 
мцяссисяляр арасы (бунлар сонракы параграфда изащ олуначаг) 
формасында тязащцр олунур. Бу рягабят нятичясиндя ися 
инщисар гиймятляри гярарлашыр. 

Мцасир нязяриййяъиляр дя азад (мцкяммял) вя инщи- 
саръы (гейри-мцкяммял) рягабятин олдуьуну гейд едирляр. 
Рягабятин бу нювляриня уйьун олараг, азад рягабятли базарла 
инщисаръы рягабятли базары фяргляндирирляр. Азад рягабятли, халис 
рягабятли, мцкяммял базарын характерик яламятляри ашаьы- 
дакылардыр: сатыъылар вя алыъыларын сайы ъох вя онларын щяр 
биринин хцсуси ъякиси аз олдуьу цъцн онлар базар гиймятляриня 
щеъ бир тясир эюстяря билмирляр; бу ямтяя сатыъылары адятян 
хцсуси ямтяя нишанлары вя маркалары якс етдирмяйян кцтляви, 
стандартлашдырылмыш ямтяя (тахыл, ят, ъюряк вя с.) тяклиф едирляр; 
бу ямтяя сатыъылары рекламдан истифадя етмирляр; беля базарлара 
дахил олмаг цъцн щеъ бир мане йохдур, щяр бир истещсалчы 
базара азад сурятдя дахил ола билир. Азад рягабятли базар 
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мцяййян дяряъядя фярзиййядир, чцнки щяр бир базарда бу вя 
йа диэяр дяряъядя рягабятин мящдудлуьу мювъуддур. 

Рягабятин мящдудлуьунун дярячясиня эюря базарларын 
ашаьыдакы нювляриня, моделляриня тясадцф олунур: инщисаръы 
рягабятли, олигаполик рягабятли, халис инщисаръы базар. Инщисаръы 
рягабятли базар инщисарларын мейдана эялмяси (бу просес 
сонракы §-да изащ олуначаг) вя игтисади щяйатда апарычы йер 
тутмасы иля ялагядар гярарлашыр. Инщисаръы рягабятли базарда 
мцяййян мящсул сатышынын ъох щиссяси инщисарлар тяряфиндян 
щяйата кеъирилдийи цъцн, азад рягабят мящдудлашыр, гиймятляря 
тясир эюстяря билир вя буна эюря дя базарда инщисар гиймятляри 
гярарлашыр. Инщисарлар юз ямтяялярини йцксяк инщисар гиймятляри 
иля сатыр, инщисарлашмамыш истещсалъыларынын ямтяялярини ися ашаьы 
инщисар гиймятляриля сатын алырлар. Бelə базарлара дахил олма 
нисбятян ъятиндир. Олигаполийа рягабятли базарда ися сатычыларын 
сайы даща аз олур вя буна эюря дя гиймятляря даща ъох тясир 
эюстяря билирляр. Базара дахил олма хейли ъятинляшир. Сатычылар юз 
ямтяялярини сатмаг цъцн реклам тядбирляриндян эениш истифадя 
едирляр. Халис инщисаръы базарда ися адятян бир сатычы олур. 
Башгаларынын орайа дахил олмасы демяк олар ки, мцшкцлдцр. 
Базарда ямтяянин гиймяти щямин сатычы тяряфиндян тяйин 
олунур вя йеэаня сатычы олдуьу цъцн йцксяк газанч ялдя едир. 
Мясялян, йахын дюврляря гядяр, «Де Бирс» фирмасы дцнйа 
базарында бриллиантын йеэаня сатычысы иди. Щазырда ися дцнйа 
базарында бу фирманын пайы 80 %-дян артыгдыр. 

Рягабят ясасян ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
- истещсалъыны истещлакъы тялябляриня йюнялдир; 
- истещсалын истещсалъынын щяйат фяалиййятинин давам 

етмясини тямин едян сямярялилийин артырылмасына сябяб олур; 
- ямтяя истещсалъыларыны тябягяляшдирир; 

- ресурслары игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри арасында 
бюлцшдцрцр; 

- рягабят габилиййяти олмайан мцяссисялярин ляьв 
олунмасы просесини щяйата кеъирир; 

- ямтяялярин кейфиййятинин йцксялдилмясини тямин едир вя с. 
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Гярб игтисади ядябиййатlarда рягабятин интенсивлийини 
гиймятляндирмяк цъцн М.Й.Портерин «рягабятин беш гцввяси 
модели»ндян истифадя олунур. Бу моделдя рягабятин ашаьыдакы 
беш гцввяси фяргляндирилир: 

1.Бир-бири иля бящшляшян сатычылар арасында рягабят. 
2.Явязляйичиси олан вя гиймят чящятдян рягабят 

габилиййятли ямтяяляр тяряфиндян рягабят. 
3.Йени рягиблярин мейдана эялмяси тящлцкяси. 
4.Тячщизатъыларын игтисади имканлары вя тичарят 

габилиййятли. 
5.Алычыларын игтисади имканлары вя тичарят габилиййятли. 

Рягабят методлары дедикдя рягиблярин истифадя етдикляри 
васитяляр, цсуллар нязярдя тутулур. Бунлар гиймят вя гейри-
гиймят методларыдыр. Беля ки, рягиблярдян бири диэярини 

цстялямяк цъцн ямтяялярин гиймятини ашаьы салыр. Бу, демпинг 
сийасяти адланыр. Рягиби сырадан ъыхардыгдан сонра гиймятляри 
йенидян йцксялдир. Гейри-гиймят методларына ися реклам, 
кейфиййятин йцксялдилмяси, ЕТТ-нин наилиййятляриндян, 
мцтярягги ямяк цсулларында истифадя едилмяси вя саиряляр 
аиддир. Бязи ядябиййатларда рягабят методлары саьлам вя щагсыз 
методлар кими тясниф олунур. Саьлам рягабят методлары 
дедикдя, ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 

- мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси; 
- гиймятин ашаьы салынмасы (демпинг сийасяти «гиймятляр 

мцщарибяси»); 
- сатыша гядярки вя сатышдан сонракы хидмятляр; 
- йени ямтяя вя хидмятлярин йарадылмасы, ЕТТ-нин 

наилиййятляриндян истифадя; 
- реклам вя с. 

Щагсыз рягабятин ясас методлары ися ашаьыдакылардыр: 
- коммерсийа сирринин оьурланмасы; 
- рягибин мящсулларынын сахталашдырылмасы; 
- рягибини хаммал, йаначаг, вя с. мящрум етмя; 
- истещлакъыларын алдадылмасы вя с. 
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§9. İгтисадиййатда инщисаръылыг вя онун арадан галдырылмасы  
 
Рягабятля цзвц сцрятдя баьлы олан категорийалардан бири 

də инщисардыр. Ейни заманда, рягабятля инщисар бир-бириня якс 
олан категорийалардыр. Беля ки, рягабятин фяалиййятинин 
нятичяляриндян бири дя инщисарын мейдана эялмясидир. Диэяр 
тяряфдян, инщисарын мейдана эялмяси рягабяти мящдудлашдырыр. 

Инщисар – йунан сюзц олан монополийа (монос-тяк, полео 
сатырам) сюзцнцн тярчцмясидир. Щяр щансы бир тясяррцфат фяалий- 
йятинин  щяйата кеъирилмяси дювлятин, мцяссисянин (фирманын), 
тяшкилатын, сатычынын мцстясна щцгугуну ифадя едир. Юз 
тябиятиня эюря азад рягабят, кортябии базарын ясасларыны даьыдан 
гцввя кими ъыхыш едир. 

Инщисаръылыьын тарихи ъох гядимдир. Лакин, ХЫХ ясрин 
сонларындан башлайараг игтисадиййатда апарычы рол ойнамаьа 
башламышдыр. Инщисаръылыьын ики нювцня тясадцф олунур: тябии вя 
сцни (тяшкилатi). Тябии инщисаръылыг дедикдя, сярянчамында надир 
вя сярбяст тякрар истещсал олуна билмяйян ресурслара малик 
мцлкиййятъи вя тясяррцфатъы субйективляр нязярдя тутулур. 
Ящалийя эюстярилян мцяййян коммунал хидмятляри (енержи, су, 
газ тячщизи) дя тябии инщисаръылыьа аиддир. Сцни (тяшкилаты) 
инщисаръылыг дедикдя ися щяр щансы бир ямтяя истещсалы вя сатыш 
базарынын айры-айры яллярдя чямлянмяси нязярдя тутулур. 

Инщисарын мащиййяти щаггында да фикир айрылыьы мювчуддур. 
Беля ки, марксизмя эюря инщисар дедикдя, мцяййян нюв 
мящсул истещсалы вя сатышынын ъох щиссясини юз ялляриндя 
чямляшдирян истещсалъылар нязярдя тутулур. «Економикс»дя ися 
инщисар дедикдя сатычыларын сайынын хейли аз олдуьу базар; 
мящсулун ъох щиссясини истещсал едян аз мигдарда фирмалар 
нязярдя тутулур. Bəzi hallarda kənddə (гəsəbədə) bir aptek 

köşkünün, qəhvəxananın və s. olmasını da inhisarçılıq hesab 

edirlər. Мцасир нязяриййяъилярин ъохунун базара цстцнлцк 
вермяляри, анти-инщисар ганунларында да юз яксини тапыр. 

Инщисарларын игтисадиййатда апарычы рол ойнамасы ХЫХ ясрин 
сону, ХХ ясрин яввялляриня тясадцф ediр. Бу заман, бязи 
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обйектив сябябляр инщисарлашманын эцчлянмясиня тякан 
вермишдир. Бунлара елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян 
истещсалда эениш истифадя едилмяси, игтисади бющранлара вя 
рягабят мцбаризясиня давам эятирмяк истяйи, хырда вя орта 

мцяссисялярин ири мцяссисяляря ъеврилмяси тялябi və s. Ямяля 
эялян бир неъя ири мцяссисянин мцяййян бир сазишя эялмяси, 
ъохлу мигдарда хырда вя орта мцяссисяляр нисбятян хейли асан 
иди. Инщисарларын мейдана эялмяси вя ясас формалары 
В.И.Ленинин «Империализм капитализмин ян йцксяк мярщя- 
лясидир» ясяриндя ятрафлы изащ едилмишдир. Бурада təşkilati 

инщисарlarын ашаьыдакы формалары нязярдян кеъирилмишдир. 
Картел – инщисарын еля бир формасыдыр ки, онун иштиракъылары 

истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгугуну 
сахлайыр, истещсал вя сатыш просеслярини мцстягил щяйата 
кеъирирляр. Лакин, онлар мцяййян шяртляр цзря разылыьа эялирляр. 

Картел иштиракъыларыnın щяр бири цъцн истещсалын щячми (квотасы), 
сатыш гиймяти вя сатыш базары цзря разылыьа эялир. Квотаны 
позанлар, картелин кассасына чяримя юдямялидирляр. 

Синдикатда – шяртляр картелдя олдуьу кимидир. Lакин онун 
иштиракъыларынын истещсал етдийи ямтяялярин сатышы вя истещсалы 
цъцн лазым олан истещсал васитяляринин алынмасы мцяййян бир 
кантор (təşkilat, qurum) тяряфиндян щяйата кеъирилир. 

Трестдя ися истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят 
щцгугу итирилир. Онун иштиракъылары трест мцлкиййятинин пайъы- 
ларына ъеврилирляр. Малик олдуглары пайын (сящмин) мигдарына 
мцвафиг олараг эялир ялдя едирляр. 

Консернин йарадылмасында ися тякчя истещсалъы мцясси- 
сяляр дейил, няглиййат, сыьорта, тичарят вя с. мцяссисяляри дя 
иштирак едя билярляр. 

ХХ ясрин 60-чы илляриндя инщисарларын йени бир формасы -
конгломератлар мейдана эялмишдир. Бунлар бир-бириля техноложи 
ялагяси олмайан мцяссисялярин ири ширкятляр тяряфиндян сатын 
алынмасы йолу иля йарадылыр. Бурайа сянайе мцяссисяляри иля 
йанашы, хидмят мцяссисяляри, банклар, сыьорта чямиййятляри вя 
с. дахил олур. Мясялян, «Интернейшл телефон енд телеграф» (ИТТ) 
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телекоммуникасийа аваданлыьы иля йанашы, автомобил сянайеси 
цъцн комплектляшдиричи елементляр, аьач емалы мцяссисяляри, 
мещманханалар, автомобиллярин кирайяси, сыьорта бирликляри вя 
саиряляри бирляшдирир. 

Сон дюврдя инщисарын йени бир формасы-ширкят эениш 
йайылмышдыр. Бунлар иримигйаслы лайищяляри щяйата кеъирмяк 
мягсядиля йарадылыр. Онун йарадылмасында мцхтялиф юлкялярin 

hökümətləri вя юлкялярин ширкятляри юзляринин малиййя-техники 
имканларыны бирляшдирирляр. Зянэин хаммал йатагларынын истис- 
мары, няглиййат дящлизляринин йарадылмасы şirkətləр васитясиля 
щяйата кеъирилир. Азярбайчан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти 
buna бариз мисалдыр. Бу ширкят мцхтялиф юлкялярин (дювлят вя 

груп) мцлкиййятляри щесабына йарадылмыш вя Хязярin 
Азярбайчан бюлмясиня аид олан щиссядяки енержи дашыйычыларыны 
дцнйа базарына ъыхарыр. 

Йухарыда нязярдян кеъирилян тяшкилатын инщисарлары иля 
йанашы тябии инщисарлары да юлкя игтисадиййатында мцщцм рол 
ойнайырлар. Тябии инщисарларa бир тяряфдян тябии йералты 

сярвятлярдян истифадя иля мяшьул олан инщисарлар, диэяр тяряфдян, 
ящалийя коммунал хидмяти эюстярян мцяссисяляр аид едилир. 

Ящатя даирясиня эюря, инщисарлар юлкядахили вя бейнялхалг 
(трансмилли) инщисарлара айрылырлар. Трансмилли (фювгялмилли) 
инщисарлар бейнялхалг мигйасда истещсал вя хидмят сащялярини 
юз ялляриндя чямляшдиряряк игтисадиййатын глобаллашмасыны 
щяйата кеъирирляр. Йяни, дцнйа игтисадиййаты бу инщисарларын 
мянафеляриня табе едилмиш олур. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, рягабят мцбаризяси нятичя- 
синдя мейдана эялян инщисар бирликляри рягабят мцбаризясини 
мящдудлашдырыр, лакин ону арадан галдырмыр. Инщисар бирлик- 
ляринин щюкмранлыьы дюврцндя рягабят мцбаризяси инщисардахили, 
инщисарларарасы вя инщисарларла инщисарлашмамыш мцяссисяляр 
(фирмалар) арасы формаларында тязащцр олунур. Инщисардахили 
рягабятдя инщисар иштиракъылары даща ъох пай алмаг вя буна 
мцвафиг олараг йцксяк газанч ялдя етмяк уьрунда мцбаризя 
апарырлар. Онлар щямъинин инщисарын идаря олунмасы, она нязарят 
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етмяк уьрунда да мцбаризя апарырлар. Инщисарларарасы рягабятдя 
даща ъох газанч ялдя етмяк цъцн мцхтялиф инщисарлар арасында 
эедян мцбаризядир. Инщисарларла инщисарлашмыш мцяссисяляр 
(фирмалар) арасында эедян мцбаризядя ися сонунчулар 
инщисарларын ялалтыларына ъеврилирляр. 

Нязяриййяъилярин ъох щиссяси ичтимаи мцлкиййятин 
щюкмранлыьы шяраитиндя мювчуд олан ири мцяссисяляри дя 
инщисаръы мцяссисяляр щесаб едирляр. Фикримизчя бу тясяввцр 
доьру дейилдир. Беля ки, инщисарлар рягабят мцбаризяси 
нятичясиндя мейдана эялмишдиляр. Инзибати-амирлик системиндя 
олан ири мцяссисяляр ися дювлят бцдчяси щесабына иримигйаслы 
йарадылмышдыр. Рягабят мцбаризяси нятичясиндя йарадылмыш инщи- 
сарлар истещсал сярбястлийи иля йанашы, гиймятгоймада да сяр- 
бястдир. Сосиалист игтисадиййатында ися гиймят дювлят тяряфиндян 
мцяййян едилирди вя с. 

Инщисар бирликляринин йаранмасы вя щяр бир юлкянин игтисади 
щяйатында щюкмран йер тутмасы, игтисадиййатда кейфиййят дяйи- 
шикликляриня сябяб олур. Беля ки, йцзлярля хырда мцяссисянин 
узун мцддят ярзиндя эюря билмяйячяйи ишляри инщисарлар гыса бир 
мцддятдя йериня йетирирляр. Диэяр тяряфдян, рягабят нятичя- 
синдя мейдана эялян инщисарлар рягабятин юзцнц мящдуд- 
лашдырыр. Рягабятин мящдудлашмасы ися, бязи нязяриййяъилярин 
фикринчя, игтисадиййатын инкишаф сцрятинин зяифлямясиня сябяб 
олур. Беля ки, инщисарлар инщисаръы вязиййятляриня эюря йцксяк 
газанч ялдя етдикляри цъцн йениликляри тятбиг етмякдя щямишя 
мараглы олмурлар. Буна эюря дя щяр бир инщисарлашма дурьун- 
луьа сябяб олур. Ресурсларын ъох щиссясинин инщисарларын ялиндя 
чямлянмяси дя игтисади инкишафы лянэидир. Инщисарлашманын 
эцчлянмяси диэяр тяряфдян чямиййятин якс гцтбляря – варлылара 
вя йохсуллара паръаланмасыны даща да эцчляндирир. Бу ися сосиал 
мцнагишяляря сябяб ола биляр. Буна эюря дя инщисарларын 
игтисади щяйатда щялледичи рол ойнадыьы дюврдян башлайараг 
антиинщисар ганунлар гябул едилмишдир. Мясялян, АБШ-да 1890-
чы илдя Шерман гануну, 1914-чц илдя Клейман гануну, 1936-чы 
илдя Робинсон-Петмен гануну гябул едилмишдир. Бу ганунлар 
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вя онлара едилмиш мцхтялиф дцзялишляр инщисарлашманы мцяййян 
гядяр лянэится дя онун гаршысыны ала билмямишдир. 1920-чи 
иллярдя автомобил истещсалы иля АБШ-да 80 фирма мяшьул олдуьу 
щалда, 1960-чы иллярдя 4, щазырда ися 10 млн-дан ъох 
автомобилин 90%-и 3 инщисар тяряфиндян щяйата кеъирилир. 
Антиинщисар ганунларынын там эцчц иля ишлямямясиня сябяб 
инщисарлашма мяhфумунун йалныз тичарятя аид едилмясидир. 

Базар игтисади системиня кеъилмяси иля ялагядар 
Азярбайчан Республикасынын да «Антиинщисар фяалиййяти 
щаггында» гануну гябул едилмишдир. Бу ганунда да вурьу йеня 
сатыша йюнялдилмишдир. Гануна уйьун олараг бир мцяссися 
сатышын 33%-я, цъ мцяссися 50%-я, беш мцяссися 66,6%-я 
малик олдуьу щалларда, инщисаръы щесаб олунур. Бу ганунун 
тялябини щяйата кеъирмяк цъцн йарадылмыш  Антиинщисар Коми- 
тяси  2001-чи илдя ляьв едилмишдир. Бу комитянин сялащиййятляри 
Игтисади Инкишаф Назирлийинин анти-инщисар департаменти тяряфин- 
дян ичра олунур. Qанунда дювлятин антиинщисар тядбирляри дя юз 
яксини тапмышдыр. Бунлардан ясаслары ашаьыдакылардыр: 
а) йени тясяррцфатъылыг субйектляринин йарадылмасы; 

б) инщисаръы мящсулларын гиймятляри цзяриндя дювлят 
нязарятинин щяйата кеъирилмяси; 

в) инщисаръы мцяссисяляря мцтярягги верэилярин тятбиг 
едилмяси; 

г) онлара кредит верилмясинин сяртляшдирилмяси; 
д) инщисаръы мцяссисянин бир неъя хырда мцяссисяйя 

бюлцшдцрцлмяси. 
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IХ ФЯСИЛ. БАЗАР  ИНФРАСТРУКТУРУ 
 

§1. İнфраструктурун мащиййяти вя нювляри. 
 
Инфраструктур termini сон дюврлярдя Азярбайчан дилиндя 

вятяндашлыг hüququ алмыш сюзlərдян биридир. Бу сюзлярдян илк 
дяфя ХХ ясрин яввялляриндя Авропада щярб елминдя истифадя 
едилмишдир. «Инфраструктур» мящфуму латын сюзляри олан инфра – 
ашаьы, алтында вя структур  - тикили, йерляшмя ямяля эялмишдиr. 

Бу сюздян эениш истифадя edilməsinə бахмайараг, онун ващид 
гябул олунмуш изащы йохдур. Бязиляриня эюря о, истещсала вя 
ящалийя хидмят етмяк, гуллуг эюстярмяк вязифясини йериня 
йетирян хидмят сащяси щесаб едiliр. Диэярляри ону йалныз 
сянайейя хидмят сащяси щесаб едирляр. Башгаларына эюря ися 
чямиййятин щяйат фяалиййятиня шяраит йарадан сащялярин 
мячмусу щесаб едиliр. Фикримизчя, инфраструктур – ясас 
мягсядя ъатмаг цъцн хидмят едян мцхтялиф сащялярин, 
фирмаларын, тяшкилатларын, цмумиййятля мцхтялиф щцгуги вя fiziki 
субйектлярин мячмусудур. Инфраструктур щяр бир системин истяр 

игтисади, истяр сийаси, истяр щярби вя с. системляринin зярури тяркиб 
щиссясидир. О бу системлярин вязифяляринин йериня йетирилмясини 
тямин едян мцхтялиф щиссялярин мячмусудур. Инфраструктур 
сащяляринин мейдана эялмяси дя ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн 
мейдана эялмяси вя онун эетдикчя эенишлянмяси вя дярин 
ляшмясиля ялагядардыр. 

Игтисади ядябиййатда инфраструктурун цъ нювц – истещсал, 
сосиал вя базар инфраструктуру тядгиг едилир.  Истещсал-инфра -
структуру мящсул вя хидмятлярин истещсалы просесиня хидмят 
едир. Истещсал инфраструктурунun елементляри мящсул истещсалында 
иштирак етмир, истещсалын щяйата кеъирилмяси цъцн зярури шяраит 
йарадыр. Бу елементляря няглиййат, рабитя, анбарлар, елеваторлар, 

електрик ютцрцчцляри, траnсформаторлар вя с. аиддир. Сосиал 
инфраструктур  ися чямиййят цзвляринин сосиал инкишафына хидмят 
едир. Bурайа тящсил, сящиййя, сосиал тяминат, ящалийя хидмят 
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едян няглиййат вя рабитя сащяляри, мяишят хидмяти мцяссисяляри 
вя с. аид едилир. 

Бязи игтисади ядябиййатда айры-айры сащялярин – няглиййат, 
рабитя, тящсил, сящиййя сащяляринин инфраструктурлары да мцстягил 
олараг нязярдян кеъирилир. 

Инфраструктурун нювляриндян бири дя базар инфраструк -

турудур. Базар инфраструктуру дедикдя, мящсул вя хидмятлярин 
истещсалъылардан истещлакъылара ъатдырылмасына хидмят едян 
мцхтялиф сащялярин, фирмаларын вя с. мячмусу нязярдя тутулур. 
Даща дольун десяк базар инфраструктуру мящсул вя хидмятлярин 
щярякятлярини, алгы-сатгы ямялиййатларыны вя йа базара хидмят 
едян, онун нормал фяалиййятини тямин етмяк цзря мцяййян 
вязифяляри йериня йетирян институтлар, хидмятляр, фирмалар вя с. 
мячмусудур. 

Базар инфраструктуру ясасян ашаьыдакы вязифяляри йериня 
йетирир: 

-базар субйектляринин игтисади марагларынын реаллашдырыл- 
масынын асанлашдырылмасы; 

-игтисадиййатын айры-айры субйектляринин вя фяалиййят 
нювляринин ихтисаслашдырылмасы ясасында, базар субйектляринин 
оперативлийини вя сямярялилийини йцксялтмяк; 

- щцгуги вя игтисади нязарятин, ишэцзар практиканын дювлят 
вя ичтимаи тянзимлянмясини асанлашдырмаг; 

- базар мцнасибятляринин тяшкилинин рясмiляшдирилмяси. 

Мцасир базар инфраструктурунун ясас елементляри ашаьыда- 
кылардыр: биржа, йармарка, сярэи, щяррач, кредит системи вя 
банклар, реклам аэентликляри, информасийа мяркязляри, тичарят 
палаталары, лизинэ фирмалары, аудит  ширкятляри, мяслящят 
(консалтинг) фирмалары вя с. 

 

§ 2.   Bиржанын нювляри вя вязифяляри 
 
Базар инфраструктурунун мцщцм елементи олан биржа латын 

сюзц олан «бурса» сюзцндян олуб щярфи мянасы дяри (пул) кисяси 
демякдир. Биржалар тачирлярин тичарят ямялиййатлары апармаг 
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цъцн топлашдыглары хцсуси йер кими ХВЫ ясрдян мювчуддур. İlk 
биржа 1531-чи илдя Антверпендя йарадылмышдыр. Бакыда ямтяя 
биржасы 1887-чи илдя аъылмышдыр. 

Биржа бир тяряфдян кцтляви стандарт ямтяялярин топдансатыш 
тичарятинин тяшкили формасы, диэяр тяряфдян гиймятли каьызлар, 
валйута вя иш гцввясинин алгы-сатгысы цзря систематикli ямялий- 

йатлар сащясидир. Биржаda ади тичарятдян фяргли олараг сатычы вя 

алычы бир-бирини бяхтябяхт ахтармагдан даща асан тапa bilir. 
Биржа адятян ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 

- тичарят ямялиййатларыны апармаг цъцн сатычы вя алычылара 
йер верир. Онлар бурада топлашараг гиймятляр барядя разылыьа 
эялирляр; 

- биржа щяррачларыны тяшкил едир; 
- алгы-сатгы сювдяляшмяляри цзря нцмуняви мцгавиляляр 

дястини ишляйиб щазырлайыр; 
- иштиракъылар арасындакы мцбащисяляри тянзимляйир, йяни 

биржа арбитражыны щяйата кеъирир; 
- иштиракъылар цъцн информасийа фяалиййятини щяйата кеъирир; 
- сювдяляшмялярин йериня йетирилмясиня мцяййян тяминат 

верир вя бунун явязиндя тяряф мцгабилляриндян мцяййян щагг 
алыр. 

Сювдяляшмя малиййя алятинин (пул, банк сянядляри вя с.) 
бир шяхсдян диэяриня кеъмяси иля мцшайiят олунан, биржа 
ямтяясиня мцнасибятдя щцгуг вя ющдяликлярин гаршылыглы 
верилмяси щаггында разылашмадыр. Биржа сювдяляшмяляринин 
ашаьыдакы нювляриня тясадцф олунур: 

1.Фоrвард сювдяляшмяляри, - бунлар реал ямтяяйя эюря 
щяйата кеъирилир. Бу заман ямтяя сатанын ялиндя олмалы вя 
мцгавилядя эюстярилмиш вахтда йериня ъатдырылмалыдыр. Беля нюв 
ямтяя дювриййяси цмуми дювриййянин чüзи щиссясини  (1-2%) 
тяшкил едир. 

2. Фйучерс сювдяляшмяляри, - бунлар реал ямтяяляря эюря 
дейил эялячякдя истещсал олуначаг ямтяяляр цзря апарылыр. Беля 
сювдяляшмяляр мцяййян мцддятя баьланыр вя дяфялярля 
тякрарян сатыла биляр. Бу, яслиндя ямтяянин юзцнцн сатышы дейил 
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она олан щцгугун алгы-сатгысыдыр. Фйучерс сювдяляшмяляри 
дцнйа биржа тичарятинин ясас щиссясини тяшкил едир вя онун 85%-и 
Америка, 8%-и Инэилис вя 6%-и йапон биржаларында щяйата 
кеъирилир. Дцнйада 54 адда ямтяя цзря 150-йя йахын фйучерс 
биржасы вардыр. 

3. Мцкафатлы сювдяляшмя, - бу сювдяляшмя мцгавилядя 
эюстярилян мцддят ярзиндя ющдялийи йериня йетирмяк вя йа 
ондан имтина етмяк щцгугуну верир. Яэяр мцгавилядя 
эюстярилян мцддят ярзиндя ямтяя баща гиймятя башгасына 
сатыларса, мцкафатı (дяббялямя пулу) сатычы юдяйир. Яэяр бу 

мцддят ярзиндя ямтяя алыныб даща баща гиймятя сатыларса, 
мцкафаты (дяббялямя) алычы юдяйир. Гиймятляр дяйишмяздирся 

вя йа ашаьы дцшярся, алычы сювдяляшмядян имтина етмяк 
щцгугуна маликдир. Бу щалда мцкафат алычыйа галыр. 

4. Сыьорталайычы ямялиййатлар вя йа щечирлямя. Бу 
ямялиййатларын ики нювц варdır: гыса щечирлямя (биржа 

мцгавиляляринin сатышы), узун щечирлямя (биржа мцгавилялярин 
алышы). Бу ямялиййатлар гиймят дяйишмяси заманы эялирин 
рискдян горунмасы алятляри кими ъыхыш едир. Hечирлямя 
мющтякирлийин якси олан ямялиййатдыр. Мющтякирлийин йеэаня 
мягсяди гиймят дяйишмяляриндя эялир ялдя етмякдир. 
Щечирлямянин ян эениш йайылмыш нювц мцддятли (мцгавиляли) 
сювдяляшмядир. 

5. Гиймятин сонрадан мцяййян едилдийи сювдяляшмя, бу 
«онкол» сювдяляшмяси адланыр. Бу  щалда бир тяряф диэяриня 
мцгавиля имзаладыьы вахтла ямтяянин эюндярилмяси арасындакы 
вахтда гиймяти мцяййянляшдирмяк щцгугу верир. Бу заман 
гиймят ики амилдян асылы олараг мцяййян едилир: 

а)  биржа гиймят тяйини (фйучерс); 
б)  онларда (базисдян) ялавяляр вя йа эцзяштляр. Адятян 

базис гиймяти биржа гиймятляриндян 3%-дян артыг олмур. 
Биржа гиймят тяйини (котировка) биржада сатылан ямтяяляри 

сатанын вя аланын гиймятинин мцяййянляшдирилмясидир; башга 
сюзля гиймят тяйини ямтяя, сящм вя онларын алгы-сатгысы, о 
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чцмлядян гиймятляр щаггында информасийаны якс етдирян 
чядвяллярдир. 

Биржада кцтляви истещсал олунан, даими тяляб олунан 
стандарт ямтяяляр реаллашдырылыр. Бу просесля брокер вя дилерляр 
мяшьул олурлар. Брокерляр мцштяриляр (мараглы тяряфляр) 

арасында сювдяляшмянин апарылмасына кюмяклик едир. Oнлар 
мцштярилярин тапшырыьы вя онларын щесабына алгы-сатгы 
мцгавиляляри баьлайыр вя буна эюря щагг алыр. Брокерляр 
мцштяриляря базарын юйрянилмясини, реклам, кредит алмаг кими 
хидмятляр дя эюстяря биляр. Дилерляр ися юз щесабына ямтяяни 
алыб-сатмагла мяшьул олан физики вя йа щцгуги шяхсдир. Онларын 
газанчы ямтяянин алыш-сатыш гиймятляри арасындакы фяргдян 
ибарятдир. 

Бязи ядябиййатларда биржа дяллаллары ифадясиня дя раст 
эялмяк мцмкцндцр. Бунлар да биржада йери олан, мцштярилярин 
тапшырыьы иля вя онларын щесабына сювдяляшмяляр апаран вя 
мцяййян биржа ямялиййатлары цзря ихтисаслашмыш шяхслярдир. 

Биржа ойунчулары биржа жаргонларына эюря «юкцз» вя 
«айы»лара айрылырлар. «Юкцзляр» гиймятлярин галхмасына цмид 
едир вя тяряфдашлардан ямтяя, сящм, биржа мцгавиляляри вя 
саиряни алыр ки, сонрадан баща гиймятя сатараг хейли газанч 
эютцрсцнляр. «Айылар» ися «юкцзлярин» яксиня олараг 
гиймятлярин дцшмясиня ойнайырлар. Онлар беля щесаб едирляр ки, 

инди ямтяяляри сатмагла ялдя едячякляри мябляьi эялячякдя 
ашаьы гиймятя сатараг ялдя едячякляриндян ъох олачагдыр. 

Биржада кеъирилян ямялиййатлар ону тяшкил едянин, йа да 
мцвафиг дювлят идарясинин нязаряти алтында щяйата кеъирилир. 
Биржада йерлярин мигдары мящдуд олур вя онун гиймяти тяляб 
вя тяклифдян асылы олараг дяйишир. Биржа гейри-коммерсийа типли 
дювлят тяшкилатыдыр. Онун эялири биржада йер алмаг цъцн верилян 
щагдан, орада баьланылан сювдяляшмялярдян, комисйон айыр- 
малардан, иштиракъылара эюстярилян мцхтялиф хидмятляр цъцн 
юдянчлярдян ибарятдир. 

Биржанын нювляриндян бири ямтяя биржасыдыр. Бурада 
йекчинс ямтяяляр (тахыл, хаммал, йаначаг вя с.) нцмуняляр вя 
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стандартлар ясасында топдансатыш формасында щяйата кеъирилир. 
Классик формада ямтяяляр биржайа эятирилир, анбарлара йыьылыр вя 
мцяййян мцддятдян сонра сатылырды. Инди ися нцмуняляр цзря 
мцгавиляляр баьланыр вя мцяййян едилмиш вахтда ямтяя 
алычыйа ъатдырылыр. Ямтяя биржаларында сювдялярин предмети 
ямтяя вя йа онларын ъатдырылмасына даир мцгавилялярдир. Ямтяя 
биржасында ясасян фйучерс сювдяляшмяляри баьланылыр. Ямтяя 
биржасы мцхтялиф ямтяяляр цзря сювдяляшмяляр баьлананда 
васитяъилик хидмяти эюстярир; тичарят мцбащисялярини щялл едир. 
Бурада щямъинин  истещсалын вязиййяти, гиймятляр вя с.  
щаггында мялуматлар ъап едир вя биржа иштиракъыларына ъатдырыр. 

Биржанын диэяр мцщцм нювц фонд биржасыдыр. Бу биржада 
гиймятли каьызлар (сящм, истиграз, дювлятин гысамцддятли ющдя- 
ликляри, сертификатлар вя с) алыныб-сатылыр. Фонд биржасынын башлыча 
вязифяси гиймятли каьызларын нормал тядавцлцнцн тямин 
едилмяси вя бунуnла да игтисадиййатын нормал фяалиййяти цъцн 
лазым олан пул вясаитини сяфярбяр етмясидир. Гиймятли каьызларын 
алгы-сатгысы онлара олан тяляб вя тяклифин тясири алтында тез-тез 
дяйишян биржа курсу ясасында щяйата кеъирилир. Биржа курсу ися 
гиймятли каьызын эятирдийи эялирин (дивидент) вя борч фаизинин 
сявиййясиндян асылы олур. Биржа курсу дивидентля дцз, фаиз 
нормасы иля тярс мцтянасибдир. Фярз едяк ки, номинал гиймяти 
100 олан сящм ил ярзиндя 20 ващид дивидент эятирир, фаиз нормасы 
да 10%-дир. Онда бу сящмин биржа курсу 

( 
10

20
100

%

divident
200100  ) 200 ващид олачагдыр. 

Гиймятли каьызларын биржа курсунун онларын номинал 
гиймятиндян йухары олмасы лаж вя йа ажио, ашаьы олмасы ися 
дизажио адланыр. 

Фонд биржасында гиймятли каьызларын илкин вя тякрар сатышы 
щяйата кеъирилир. Онларын илкин базары дедикдя йени бурахылмыш 
гиймятли каьызларын сящмдар чямиййятляр вя йа дювлят 
тяряфиндян реаллашдырылмасы нязярдя тутулур. Гиймятли каьызларын 
тякрар базары дедикдя ися яввялляр бурахылмыш гиймятли 
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каьызларын алгы-сатгысы нязярдя тутулур. Тякрар базарын хейли 
щиссяси биржадан кянарда щяйата кеъирилир. 

Фонд биржалары юлкя игтисадиййатынын барометри ролуну 
ойнайыр. Беля ки, игтисадиййатын инкишафы дюврцндя гиймятли 
каьызларын биржа курсу йцксялир, диэяр дюврлярдя ися ашаьы дцшцр. 
Мцасир дюврдя фонд биржаларынын ролу эетдикчя азалыр. Ъцнкц 
гиймятли каьызларын алгы-сатгысы эетдикчя даща ъох банкларарасы 
телекоммуникасийа васитяляри щяйата кеъирилир. Буна сябяб 
сярбяст пул вясаитляринин эетдикчя даща ъох банклара 
топланмасы вя ичтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя ЕТТ – нин 
наилиййятляриндян эениш истифадя едилмясидир. 

Игтисадиййатда мцщцм рол ойнайан биржанын нювляриндян 
бири дя валйута биржасыдыр. Аъыг игтисадиййат шяраитиндя щяр бир 
юлкянин игтисадиййатында юзцнцн милли валйутасы (пулу) иля 

йанашы, диэяр юлкялярин бейнялхалг валйутаsı ролуnu ойнайан 

валйутаlarдан да истифадя олунур. Базар субйектляри тяряфиндян 
валйутанын ялдя едилмяси вя сатылмасы валйута биржаларында 
щяйата кеъирилир. Юлкялярарасы валйута тичаряти ясасян 
банкларарасы сювдяləşməлярля, юлкя дахилиндя ися банкларла 
гейри-банк мцяссисяляри арасында баш верир. Валйута биржасында 
апарылан тичарят валйута курсуна ясасланыр. Валйута курсу 
дедикдя бир-бириндян фяргли ики пул ващидинин мцбадиля нисбяти 
нязярдя тутулур. Валйута биржаларында щям рясми, щям дя азад 
валйута курслары мювчуд олур. Рясми курс ясасында дювлятин 
бцтцн валйута ямялиййатлары щяйата кеъирилир. Валйутанын азад 
курсу банкларарасы валйута сювдяляшмяляриндя тяляб вя тяклифин 
тясири алтында формалашыр. Лакин азад курс рясми курса ясасланыр. 
Валйута курсунун формалашмасына дювлятин игтисади сийасяти, 

tядиййя балансынын вязиййяти вя с. тясир эюстярир. 
Биржанын мцщцм нювляриндян бири дя ямяк биржасыдыр. 

Ямяк биржасы ишъи вя ишверянлярин марагларыны разылашдырan, иш 

гцввясиня тяляб вя тяклифi узлашдырмаг, ишсизляря сосиал йардым 

эюстярян васитяçи тяшкилатдыр. Дювлятя мяхсус олан ямяк  
биржасы ясасян ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: яразидяки 
ишсизлярин вя бош йерлярин (вакансийаларын) уъоту; ишсиз статусу 
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алмышлара мадди йардым; ишсизляря йени ихтисасларын юйрядилмяси 
вя онларын ихтисасларынын артырылмасынын тяшкили; ишсизляря мцхтялиф 
мяслящятлярин верилмяси вя с. Ишсишляря верилян мцавинятин 
мигдары вя мцддяти щяр бир юлкянин ганунверичилийиня ясасян 
мцяййян олунур. Яэяр ишсиз ямяк биржасы тяряфиндян тяклиф 
олунан йеря эетмякдян бойун гаъырарса о, ишсизлийя эюря 
мцавинятдян мящрум олур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
ямяк биржасы тяряфиндян эюндярилян иш гцввясини сащибкар ишя 
эютцрмяйя дя биляр, йяни ямяк биржасынын эюндяриши сащибкар 
цъцн ганун дейилдир. 

Биржа фяалиййятинин сятщи вя щятта сахталашдырылмыш щалда 
мятбуатда ишигландырылмасы, гиймятли каьызларын гейри-обйектив 
рекламы, сящв игтисади прогнозлар və мцхтялиф şайяляр биржа 

фяалиййятиня ъох пис тясир эюстярир. Бязян бу тясир биржа фяалий- 
йятин ифлич вязиййятиня салыр. 

 

§ 3. Yармарка вя ауксионлар, лизинг 
вя сыьорта ширкятляри. 

 
Ямтяялярин истещсалъылардан истещлакъылара ъатдырылмасында 

йармарка вя ауксионлар да мцщцм рол ойнайыр. Бунлар ямтяя 
биржасынын классик формасы олсалар да, мцасир дюврдя дя базар 
инфраструктурунда ящямиййятли рол ойнайырлар. 

Йармарка алман сюзц олуб «щяр ил кеъирилян базар» 
демякдир. Онун фяргляндиричи чящяти мцяййян дюврдян бир 
кеъирилмясидир. Мясялян щяфтядя бир дяфя, мювсцмдя бир дяфя, 
илдя бир, ики дяфя вя с. Йармаркада алгы-сатгы ямялиййатларыnı 
алычы вя сатычыларын юзляри, йа да онларын сялащиййятли 
нцмайяндяляри щяйата кеъирирляр. Бейнялхалг мигйасда щяйата 
кеъирилян йармаркалар ихтисаслашдырылмыш, ъохсащяли вя универсал 
формаda тяшкил олунурлар. 

Ауксионлар да базар инфраструктурунун тяркиб щисся- 
ляриндян биридир. Ауксионлар адятян мцяййян нюв ямтяялярин 
(ъай, хяз-дяри, тцтцн, чинс, мал-гара вя с.) сатышы цзря тяшкил 
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едилир. Бурада апарычы ямтяянин, онун айры-айры щиссяляринин 
гиймятини елан едир. Ямтяя ян йцксяк гиймят юдяйяня сатылыр. 

Ауксионун кюнцллц вя мячбури нювляри вардыр. Кюнцллц 
ауксион юз ямтяясини даща баща гиймятя сатмаг истяйян 
сащибкар тяряфиндян тяшкил олунур. Mячбури ауксион ися 
мящкямя вя дювлят органлары тяряфиндян борчларыны юдяйя 

билмяйянлярин ямлакыны мцsадиря едилмиш ямтяя вя йцклярин 
вя с. сатмаг мягсядиля тяшкил олунур. 

Кеъид игтисадиййаты юлкяляриндя юзялляшдирмя иля ялагя-  
дар олараг гиймятли каьызлар (ъек, ваучер) ауксионлары да 
кеъирилир. Бурада да иштиракъыларын сайы гейри-мящдуд олур вя 
тяклиф  олунанын гиймяти тялябдян асылы олараг дяйишилир. Ъек 
ауксионларында сатыша ъыхарылан мцяссися сящмляринин гиймяти 
мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олур. Бурада сящмляр пулла 
дейил ъеклярля юдянилир. Ауксиона ъыхарылмыш мцяссисяни алмаг 
цъцн верилян сифаришлярин (тягдим олунан ъеклярин) сайы ня 
гядяр аз оларса онлара дцшян сящмлярин мигдары да бир о гядяр 
ъох олaр. 

Базар инфраструктурунун тяркиб щиссяляриндян бири дя 
лизинг ширкятляридир. Bу ширкятляр физики вя щцгуги шяхсляря лизинг 

хидмятини эюстярир. Онлар истещсал вя истещлак тяйинатлы ямтяя- 
ляри истещсалъылардан сатын алараг истещлакъылара ичаряйя верирляр. 
Бунун мцгабилиндя ичаря мцддятиндя ичаряъилярдян ичаря 
щаггы алырлар. Лизинг иштиракъылары кими цъ тяряф – сатычы (истещсал 
васитяляри истещсал едян), лизинг ширкяти вя ичаряъи ъыхыш едирляр. 
Лизинг хидмяти щяр цъ тяряфин марагларынын реаллашмасыны тямин 

едир. Bир тяряфдян, лизинг хидмяти истещсалъы мцяссисяляринин 
сифариш портфелляринин сифаришлярля тямин олунмасына хидмят едир. 
Bуна эюря дя истещсалъы юз фяалиййятини давам етдирир, базары 

юйрянмяк, базар тапмаг вя с. кими фяалиййятлярдян азад олур. 
Диэяр тяряфдян ичаряъи истещсал аваданлыгларыны ичаряйя эютцря 
билдийи цъцн нисбятян аз вясаитля юз фяалиййятини гура билир. 
Ичаря мцддяти ярзиндя истещсал аваданлыгларына техники хидмят 
лизинг ширкяти тяряфиндян щяйата кеъирилир. Ичаря мцддяти 
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гуртардыгдан сонра аваданлыглар галыг гиймяти иля  ичаряъинин 
мцлкиййятиня ъевриля биляр. 

Бу цъ тяряф арасында щяйата кеъирилян игтисади мцна- 
сибятляр щяр цъ тяряф цъцн газанч  ялдя едилмясини тямин едир. 
Лизинг  хидмяти бу цъ тяряфин марагларынı тямин етмякля, 
чямиййятин ичтимаи марагларыны да тямин едир. Беля ки, лизинг 
хидмяти чямиййятин мцяййян цзвляринин мяшьуллуьуну тямин 

етмякля йанашы, юлкядя мящсул вя хидмятляр истещсалынын 
артмасына вя бунунла ялагядар олан диэяр нятичяляря сябяб 
олур. 

Ону да гейд  едяк ки, лизинг ширкятляринин ъох олмасы 
мцяййян мянфи чящятляря дя сябяб ола биляр. Беля ки, бу 
ширкятляр истещсалъыларын истещлакъыларла билаваситя ялагяляринин 
азалмасына сябяб олур. Бунун нятичясиндя ися ямтяя 
истещсалынын базарын тялябиндян кянарлашмасына эятириб ъыхарыр. 
Ъцнкц истещсалъылар базарын тялябиня уйьун дейил, лизинг 
ширкятляринин сифаришляриня ясасян истещсалы реаллашмасынын 
ъятинляшмясиня вя бунунла ялагядя олан нятичялярин баш 
вермясиня сябяб олур. 

Сыьорта ширкятляри дя базар инфраструктурунун тяркиб 
цнсцрляриндян биридир. Бу ширкятляр базар тясяррцфатынын, юлкя 
игтисадиййатынын нормал фяалиййятини тямин едян амиллярдяндир. 
Ъцнкц тябиятин вя ичтимаи щяйатын диэяр сащяляриндя олдуьу 
кими игтисадиййатда да мцхтялиф, эюзləнилмяз щадисяляр баш 
веря биляр. Бунун нятичясиндя ися игтисади субйектляря мцхтялиф 
дярячядя зийан дяйяr, игтисадиййатын нормал ритми позула биляр. 
Беля щадисяляри габагламаг, игтисадиййатын нормал фяалиййятини 

тямин етмяк цъцн ещтийаt фонду, сыьорта фонду йарадылыр. 
Сыьорта фондларынын йарадылмасы дювлят вя юзял сыьорта 

ширкятляри тяряфиндян щяйата кеъирилир. Йарадылан сыьорта фондлары 
эюзлянилмяз щадисялярдян горунмаг цъцн зяманят йарадыр. 

Базар инфраструктуруна йухарыда нязярдян кеъирдик- 
ляримизля йанашы банклар, аудит, реклам, информасийа вя с. 
ширкятляр дя дахилдир. Бунлар да базар системинин нормал 
фяалиййят эюстярмясиндя мцяййян рол ойнайырлар. 
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§4. Aзярбайчанда базар инфраструктурунун формалашмасы 
 
Юлкямиздя базар инфраструктурунун ясас елементляри 

(ямтяя, фонд, ямяк биржалары) ХХ ясрин 20-30-чу илляриня гядяр 
мювчуд олмушлар. Сонралар ямтяя биржалары  мадди-техники 
тячщизат мцяссисяляри иля явяз олунмушлар. Банклардан йалныз 
дювлят банкы фяалиййят эюстярмишдир. 

ХХ ясрин сонларында базар системиня (базар игтисадий- 

йатына) кеъидля ялагядар базар инфраструктурунун ясас елемент- 

ляриндян олан ямяк, ямтяя вя фонд биржаларынын фяалиййятиnin 
бярпа едилмяси, диэярляринин (лизинг, информасийа вя с.) ися 
йарадылмасы просеси башланмышдыр. 

Базар инфраструктурунун йарадылмасы цъцн онларын щцгуги 
базасынын тямин едилмяси мягсядиля бир ъох щцгуги ганунлар 
гябул едилмишдир. Бунлардан «Гиймятли каьызлар вя фонд 
биржалары щаггында Азярбайчан Республикасынын Гануну» (24 
нойабр 1992-чи ил), «Ямтяя биржасы щаггында Азярбайчан 
Республикасынын Гануну » (25 май 1994-чц ил), «Лизинг 
хидмяти щаггында Азярбайчан Республикасынын Гануну» (29 
нойабр 1994-чц ил), «Сыьорта щаггында Азярбайчан 
Республикасынын Гануну» (5 йанвар 1993-чц ил) вя с. мисал 
эюстярмяк олар. Бу вя диэяр ганунларда, щцгуги сянядлярдя 
инфраструктурун елементляринин мащиййяти, онларын йарадылмасы 
просеси, фяалиййят механизми вя диэяр чящятлярин ятрафлы шярщи 
верилмишдир. Вахт эетдикчя дюврцн тялябиня уйьун олараг гябул 
едилмиш ганун вя диэяр щцгуги сянядляря мцяййян дцзялишляр 
вя ялавяляр едилмиш вя едилячякдир. Бцтцн бунлар базар 
инфраструктурунун фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня вя 
ямтяялярин истещлакъылара даща тез вя сямяряли ъатдырылмасына 
хидмят едир. 

Базар инфраструктурунун инкишафы вя тякмилляшдирилмяси 
инфраструктурун диэяр нювляринин дя инкишаф етдирилмясини тяляб 
едир. Бцтцн бунлар ися милли игтисадиййатын эцчлянмясиня вя сон 
нятичядя ящалинин мадди вя мяняви тялябатынын даща дольун 
юдянилмясиня сябяб олур. 



 180 

X ФЯСИЛ. ИСТЕЩЛАКЪЫ ДАВРАНЫШЫ НЯЗЯРИЙЙЯСИ 
 

§ 1. İстещлакъы  давранышы вя ямтяянин файдалылыьы 
 

Билдийимиз кими щяр бир игтисади системин, игтиса- 
диййатын ясасы, мягсяди вя амили инсандыр. О, бир тяряфдян 
истещсалъы олмаг етибариля юз фяалиййятиндян даща ъох 
газанч ялдя етмяйя ъалышыр. Буна эюря дя юз фяалиййятиni 
йарадылан мящсул вя хидмятя тяляби, истифадя етдийи 
ресурсларын гиймятини вя с. амилляри нязяря алмагла щяйата 

кеъирир. Диэяр тяряфдян, истещлакъы олмагла юз эялириндян, 
шяхси марагларындан ъыхыш едяряк, мящсул вя хидмятлярин 
базар гиймятлярини нязяря алмагла, юз тялябатларыны 
максимум юдямяк, алдыьы мящсул вя хидмятлярдян 
максимум файдаланмаьа чан атыр. Инсанын бу икили 
тябиятинин бу вя йа диэяриня цстцнлцк веряряк, нязярий- 
йяъиляр «истещсалъы инсан» вя «истещлакъы инсан» моделини 
йаратмышлар. 

Истещлакъы инсанын давранышы юз яксини файдалылыг 
нязяриййясиндя тапмишдыр. Бу нязяриййя ХВЫЫЫ ясрдя 
йаранмыш вя онун тядгигат обйекти классик вя марксист 

нязяриййядян фяргли олараг, истещсал сащяси дейил, тядавцл 

сащясидир. Онларын (marjinalistlərin) фикринчя, мцхтялиф 
немятлярин файдалы хцсусиййятляринин щям алычылар, щям дя 
сатычылар тяряфиндян гиймятляндирилмяси мящз мцбaдилядя 
(базарда) баш верир, алычы вя сатычыларын гаршылыглы тясири 
нятичясиндя немятин гиймятлилийи, онун гиймяти мцяййян 
олунур. Щяр бир алычы она лазым олан немяти алмаг цъцн 
щансы мигдарда пул вермяйя щазыр олмасыны юзц мцстягил 
щялл едир. Гиймятин формалашмасынын бу консепсийасынын 
ясасында – немятин гиймятлилийинин алычы тяряфиндян йалныз 
субйектив мцяййянляшдирилмяси просеси дурур. Буна эюря 
дя, бу игтисади консепсийа (файдалылыг нязярiyyəsi) инсан 
тялябатларына йюнцмляниб ки, онлар да истещсалы юзляриня табе 
етдирир, онун инкишафыны истигамятляндирир. 
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«Файдалылыг» мящфумунун юзц елм аляминдя илк дяфя 

инэилис сосиологу   J.Бентам (1748-1832) тяряфиндян эятирил- 
мишдир. Немятлярин инсанларын бу вя йа диэяр  тялябатларыны 
юдямяк габилиййяти онларын файдалылыьындадыр. Файдалылыг 
дедикдя немятдян истифадя едяркян инсанын алдыьы ляззят 
нязярдя тутулур. Инсанлар бу вя йа диэяр немяти аларкян 

щямин файдалыlıлыьы (ляззяти) юзляри цъцн гиймятляндирирляр. 
Бу файдалылыг щямин немятин истещлакындан алдыьы ляззятя 
эюря инсанын юдядийи гиймятдя маддиляшир. Беляликля, 
файдалылыг нязяриййяси ямтяяляря гиймятин формалашмасы 
просесини изащ едир. Onu da qeyd edək ki, N.Tusiyə görə 

ləzzət verən hər şey faydalı deyildir və biz də bu fikirdəyik.  
А.Смит ямтяянин гиймятлилийи иля онун истещлакындан 

алынан файдалылыг арасындакы ялагяни изащ етмишдир. О, 
«истещлакдакы гиймятлилик»ля (файдалылыг) «мцбадилядяки 
гиймятлили»йи фяргляндирир. 

Файдалылыг нязяриййясинин сонракы инкишафы Уилйам 
Чевонс (1835-1882) тяряфиндян щяйата кеъирилмишдир. О, 
«Сийаси игтисад нязяриййяси» (1871) ясяриндя сон щядд 
файдалылыьы нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Бу ясярдя сцбут 
едиliр ки, базар гиймяти цмуми файдалылыгла дейил, сон щядд 
файдалылыьы иля мцяййян олунур. 

Мцасир игтисади нязяриййя бахымындан истещлакъынын 
базарда давранышыны онун файдалылыьы гиймятляндирмяси 
мцяййян едир. Файдалылыьын  юлъцлмясинин ики цсулу (йолу) 
вардыр: kардиналист вя oрдиналист йанашма. Кардиналистляр 
(К.Менэер, Л.Валрас) файдалылыг юлъцсц кими «йутил» шярти-
субйектив ващиддян истифадя едирляр. Онлар файдалылыьын 
мигдарынын там дягиг кямиййят мцяййянлийини нязярдя 
тутурлар. 

Файдалылыьын юлъцлмясинин ординалист йанашмасы ися 

мцяййян дцзцмц, йяни мящсул вя хидмятлярə цстцнлцк 
верилмяси, сеъим ардычыллыьы принсипиня ясасян сыраланмасыны 
нязярдя тутур. «Ординар» сюзцнцн мянасы дярячялянмиш вя 
йа мцяййян гайдада дцзцмлянмиш демякдир. Мцасир 
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ординалистляр (В.Парето, С.Фишер, Ч.Щикс) файдалылыг дедикдя , 
йалныз цстцнлцклярин сыраланмасыны нязярдя тутурлар.  

Файдалылыг нязяриййясинин юйрянилмяси, яввялчя 

кардиналистляр, сонра ися ординалистляр тяряфиндян щяйата 
кеъирилмишдир. 
 

§2. İстещлакъы давранышынын кардиналист нязяриййяси 
 
Истещлакъы давранышы истещлакъыларын эялирляри вя шяхси 

мараглары нязяря алынмагла мцхтялиф мящсул вя хидмятляря 
олан тяляблярин формалашмасы просесидир. Истещлакъы давра- 
нышыны ятрафлы тящлил етмяздян яввял, ашаьыдакы шяртиликляри 
нязярдя тутаг: 

а) бцтцн ямтяя вя хидмятляр базары тякмил (азад) 
рягабятли базарлардыр, бцтцн мящсул вя хидмятлярин базар 
гиймятляри мювчуддур; 

б) алыш щаггында гярар гябул етмяк цъцн истещлакъы 
лазымi мялуматлара маликдир; 

ч) истещлакъы юзцнц сямяряли апармаг истяйир, йяни 
юзцнцн пулуну еля хярчлямяк истяйир ки, максимум мячму 
файдалылыг ялдя едя билсин. 

Игтисади ядябиййатларда цмуми (мячму) вя сон щядд 

файдалылыьы фяргляндирилир. Цмуми файдалылыг  дедикдя, 
мцяййян мящсул ващидляри чяминин истещлакындан алынан 
ляззят нязярдя тутулур. Сон щядд файдалылыьы ися щямин 
ямтяянин ялавя ващидинин алынмасы иля ялагядар, цмуми 
файдалылыьын ъохалмасына бярабяр олан артыма дейилир. Сон 
щядд файдалылыq тялябатын ъох зярурилик дярячясини якс 
етдирир. Сонра алынан щяр бир ямтяянин сон щядд файдалылыьы 
азалмаьа башлайыр. Сон щядд файдалылыьын азалмасы алынмыш 
ямтяя ващидинин сайы артдыгча, истещлакъы тяряфиндян ямтяя 
ващидинин субйектив гиймятляндирилмясинин ашаьы дцшмяси 
иля баьлыдыр. 

Сон щядд файдалылыьын азалмасы prosesini илк дяфя 
1854-чц илдя мцяййянляшдирилмиш алман игтисадъысы 
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Щ.Гессенин (1810-1858) ады иля Гессенин биринчи гануну 

адланыр. Bу ганунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр 
щансы бир немятин истещлакынын артмасы иля (галанларынын 
истещлак щячминин дяйишмяz qalması шяртиля) истещлакъынын 
ялдя етдийи цмуми файдалылыг (ТУ) артыр, лакин эет-эедя 
даща аз артыр. 

Йухарыда гейд олундуьу кими файдалылыг субйектив 

анлайышыдыр, буна эюря дя онун дягиг кямиййят юлъцsü 
мцмкцн дейилдир. Кардиналист игтисадъылар сон щядд 
файдалылыьыны щесабламаг цъцн шярти ващид олараг «йутил»дян  
(утилитй-инэилисчя файдалылыг демякдир) истифадя едилирlər. 

«Yuтил» васитясиля тялябатын тямин едилмяси дярячяси 

мцяййянляшдирилiр. 
Цмуми вя сон щядд файдалылыьын мцяййянляшдирил- 

мясиня кардиналист йанашманы ашаьыдакы чядвялля изащ едяк:  
 

Ил ярзиндя театра 
эедишлярин мигдары 

(Г) 

Театра эедишлярин 

цму-ми 
файдалылыьы 

(ТУ) 

Театра эедишлярин 
сон щядд 
файдалылыьы 

(МУ) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
10 
13 
15 
16 
16 

- 
10 
3 
2 
1 
0 

Cədvəl 10.1 
Чядвялдян эюрцндцйц кими ил ярзиндя театра илк эедишдя 

цмуми файдалылыг (ТУ) 10-a бярабяр олдуьу кими сон щядд 

файдалыlıьы (МУ) да 10-а бярабярдир. 2-чи эедишдя ися цмуми 
файдалылыг 13, сон щядд файдалылыьы ися 3-я бярабяр олур. 

Нювбяти эедишдя цмуми файдалылыг аз сцрятля артса да, сон 

файдалылыг йеня азалыр. Нящайят, 5-чи эедишдя цмуми файдалылыг 

сон щяддя ъатыр, сон щядд файдалылыьы ися 0-a бярабяр олур. 
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Бу мялуматларын графики ашаьыдакы кими олур: 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 10.1 
Мялуматлара ясасян беля бир гянаятя эялмяк олар ки, 

ямтяя истещлакы ъохалдыгча мячму файдалылыг артыр, лакин 
эетдикчя азалан сцрятля артыр; сон щядд файдалылыьы (МУ) ися 
азалыр. Сон щядд файдалылыьынын азалмасы ганунуна эюря мящсул 
вя хидмятлярин истещлакы артдыгча, ялавянин сон щядд файдалылыьы 
азалыр. 

Щяр бир нювбяти ямтяя ващиди эет-эедя даща аз сон щядд 
файдалылыьына маликдирся, истещлакъы ялавя ямтяя ващидини йалныз 
онларын гиймятинин ашаьы дцшдцйц щалда алачагдыр. Сон щядд 
файдалылыьы гануну азалан тяляб ганунуну ясасландырмаьа 
имкан верир вя истещлакъынын aла билячяйи мцхтялиф ямтяяляр  
арасында юз пул вясаитини нечя бюлцшдцрмяли олдуьуну изащ едир. 

Истещлакъы о вахт сямяряли фяалиййят эюстярмиш олур ки, 
юзцнцн малик олдуьу пул вясаитиндян максимум файда ялдя 
етмиш олсун. О, истядийи щяр шейи ала билмяз, ъцнки онун пул 
вясаити мящдуддур. Буна эюря дя истещлакъы алмаг истядийи 
мцхтялиф ямтяяляр арасында  сеъим етмялидир ки, пул вясаитинин 
мящдудлуьу шяраитиндя юзцнцн нюгтейи-нязярдян даща цстцн 
билдийи мящсул вя хидмятляр дястиня йийяляня билсин. Истещлакъы 
давранышы гайдасы бундан ибарятдир ки, ямтяя алынмасына щяр бир 
сонунчу пул ващиди хярчи ейни сон щядд, йяни ялавя файдалылыг 
эятирмялидир. Fайдалылыьын максимумлашдырылмасы гайдасыны 
ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 
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= büdcə gəlirlərindən xərclərin pul vahidinə düşən orta son hədd 

faydalılığı. 

Büdcə gəlirlərindən xərclərin pul vahidinə düşən son 

hədd faydalılığı вя йа истещлакъы юз вəсaiтлярини ямтяя алышы 

цзря ашаьыдакы кими бюлцшдцрся максимум мəmnunlуг ола 
биляр: 

 


Д

Д

Б

Б

А

А

П

МУ

П

МУ

П

МУ
 

Бурада: МУА, МУБ, МУД – А, Б, Д ямтяяляринин сон 
щядд файдалылыьыдыр; 

ПА, ПБ, ПД – А, Б, Д – ямтяя дястляринин гиймятляридир. 
  - пулларын сон щядд файдалылыьыны сячиййяляндирян 

ващиддир; 

Бу бярабярликдя 
А

А

П

МУ
 олан нисбят истещлакъынын А 

ямтяясинин олунмасына хярчляринин 1 пул ващиди (мяс: манат) 

артмасы заманы цмуми файдалылыьын (TU) necə yutil artacağını 

göstərir. 
Бу бярабярлик эюстярир ки, таразылыг вязиййтиндя (йяни 

эялирин вя ямтяялярин гиймятляринин верилмиш кямиййятиндя 
максимум мцмкцн мячму файдалылыьын сявиййяси) щяр щансы 
бир ямтяянин алынмасына хярчлянмиш сонунчу пул ващидиндян 
ялдя олунмуш файдалылыг, щансы ямтяянин алынмасына хярчлян- 
мясиня бахмайараг ейнидир. Бу мцддяа Гессенин икинчи 
гануну адланыр. 

Тящлили давам етдиряряк фярз едяк ки, А ямтяясинин 

гиймяти артыб онда бярабярликдя биринчи нисбят  
А

А

П

МУ
 азалыр. 

...
гиймятидястин  Д

ыфайдалылыьщядд 

сондястин  Д

гиймятидястин  Б

ыфайдалылыьщядд 

сондястин  Б

гиймятидястин  А

ыфайдалылыьщядд 

сондястин  А
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Бу нисбяти бярпа етмяк вя цмуми файдалылыьы (ТУ) макси- 
мумлашдырмаг цъцн истещлакъы А ямтяясинин истещлакыны азалт- 
малыдыр. Ъцнки, ямтяянин гиймяти артарса, она тялябин кямий- 
йяти азалыр. 

Яэяр йухарыда нязярдян кеъирилмиш файдалылыьын мак- 
симумлашдырылмасы дцстуруну дяйишсяк вя ону ашаьыдакы кими 
йазсаг: 

 

;
Д

Б

Д

Б

П

П

МУ

МУ
  ;

Д

А

Д

А

П

П

МУ

МУ
  

 
эюрмяк олар ки, истянилян ики немятин МУ-лары арасындакы 
нисбяти онларын мцвафиг олан П-лярин нисбятиня бярабярдир. 
Демяли, «н» немятлярин сон щядд файдалылыглары арасындакы 
нисбят, онларын мцвафиг гиймятляри арасындакы нисбят кимидир. 

Сон щядд файдалылыьынын азалмасы гануну даимi ишляди- 
йиндян файдалылыьын максималлашдырылмасы гайдасыны вя мянтиги 
чящятдян онунла уйьунлашан тяляб яйрисини, гиймятин ашаьы 

дцшмясини нязяря алараг, даим дягигляшдирмяк лазым эялир. 
Гиймятин ашаьы дцшмяси ики нятичяйя сябяб олур: 
1.Эялир еффекти – яэяр гиймят ашаьы дцшярся, щямин ямтяя 

истещлакъысынын реал эялири (алычылыг габилиййяти) артыр. Йяни, малик 
олдуьу пула даща ъох ямтяя ала билир. 

2. Явязлямя еффекти–гиймятин ашаьы дцшмяси щямин 
ямтяянин башгаларындан учуз олмасы демякдир. Буна эюря дя 
истещлакъы ону даща башга ямтяялярля явяз етмяйя ъалышыр. О, 
бащалы ямтяяни даща учузу иля явязляйяряк, юзцнцн файдалы- лыьыны 
максимумлашдырыр. 

Лакин щямишя беля олмур. Бязи щалларда гиймятин ашаьы 
дцшмяси щямин ямтяяйя олан тялябин дя азалмасына сябяб олур. 
Беля ямтяяляр Гiффен ямтяяси адланыр. Bу щадися ону тядгиг 

етмиш инэилис игтисадъысынын ады иля Гiффен парадоксу адланыр. Bу 
шяраитдя, йяни ашаьы кейфиййятли ямтяялярин гиймятляринин дцшмяси 
шяраитиндя явязлямя еффекти тялябин артмасына, эялир еффекти ися 
тялябин азалмасына сябяб олур. 

;
Б

А

Б

А

П

П

МУ

МУ
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Инсанларын базарда давранышы гейри-мцяййян сячiy- 

yələndiriля билян вязиййятля баьлыдыр. Онларын ъоху гейри-
мцяййянликдян, намялумлугдан гаъмаьа ъалышыр, йяни рискя 
эетмяк истямирляр. Онларын бязиляри ися рискя мейлли олурлар. 

Инсанларын гейри-мцяййянлик вя риск шяраитиндя давра- 
нышынын тящлилиндя кардиналист сон щядд файдалылыьы нязярий- 
йясиндян истифадя олунур. Бурада дцшцнчя мянтиги белядир: инсанын 
итирдийи щяр бир манат удулан щяр бир маната нисбятян баща 
гиймятляндирилир. Буна эюря дя яэяр 100 манат газанмаг имканы 
вя 100 манат удузмаг шансы варса онда удушун сон щядд 
файдалылыьы удузмаьын сон щяд файдалылыьындан ашаьы 
гиймятляндирилячяк вя риск ялейщдарлары рisкя эетмяйячякляр. 

Онлар сямяряли щярякят едяряк, цмуми файдалылыьы макси- 
мумлашдырачаглар. Онларын бу давранышы сон щядд файдалылыьынын 
азалмасы ганунуна мцвафигдир. 

Инсанын гейри-мцяййянлик шяраитиндя сямяряли гярар гябул 
етмяси файдалылыг функсийасына ясасланыр. Америка алимляри Ч. 
Нейман вя О. Морэенштерн эюстярмишляр ки, сямяряли гярар гябул 
едилмясиндя инсан эюзлянилян файдалылыьын 
максимумлашдырылмасына чан атыр вя мцмкцн вариантлардан о, ян 
бюйцк эюзлянилян файдалылыьы тямин едяни сеъячяк. График шякилдя 
Нейман–Морэенштерн файдалылыг функ- сийасы ашаьыдакы кимидир: 

 

Şəkil 10.2 

а) рискя мейилли      б) рискя нейтрал     ч)   рискя мейилли    
олмайан инсан      инсан                                инсан 



 188 

У – инсанын ялдя етмяк истядийи файдалылыг. EПГ – эюзлянилян 
(ещтимал олунан) пул гиймятляндирилмяси (удуш). 
 

§ 3. İстещлакъы давранышынын ординалист нязяриййяси 
 
Истещлакъы давранышынын ординалист йанашмасы нязярдя 

тутуluр ки, истещлакъы имканы ъатан ямтяя ъохлуьундан юзц 
цъцн ян цстцнлцк веримли ямтяя дястини сеъир. Сыра йанашмасы 
ашаьыдакы принсипляря ясасланыр. Истещлакъы цстцнлцкверими вя йа 
фяргсизлик мцнасибятляринин кюмяклийи иля эюстяря биляр ки, 
истянилян дяст чцтц (мясялян А вя Б) цъцн: 

1.бири (мясялян А) о бириндян (Б) цстцндцр, А>Б; 
2.икинчиси (Б) биринчисиндян (А) цстцндцр, Б>А; 
3.онлар бярабяр гиймятлидирляр (А=Б). 
Яэяр А>Б>Ч  və ya A=B>C, йахуд А>Б~Ч оларса, онда 

А>Ч бу tранзитивлик принсипидир. 
Ординалист сыра нязяриййясиндя «файдалылыг» мящфуму 

цстцнлцкверим ардычыллыьыны эюстярир. Дейяндя ки, А дясти Б 
дястиндян цстцндцр, бу о демякдир ки, бу истещлакъы цъцн А 
дясти Б дястиня нисбятян даща ъох файдалылыг верир. Бир 
ямтяянин диэяриндян истещлакъы цстцнлцкверимляринин тящлили 
фяргсизлик яйриляринин кюмяклийи иля апарылыр. Фяргсизлик яйриляри 
консепсийасы ХХ ясрин яввялляриндя италйан алими В. Парето 
тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. ХХ ясрин 30-чу илляриндя 
Р.Аллен вя Ч.Щиксин ясярляри ъапдан ъыхдыгдан сонра, 
файдалылыг щаггында ординалистлярин бахышлары эениш йайылмыш 
нязяриййялярдяндир. Бу нязяриййянин ясасында ики яйри нювц- 
нцн–бцдчя хятти вя фяргсизлик яйриляринин щяндяси бирляшмяси 
дайаныр. 

Бцдчя хятти пул ващидинин сабит галмасы шяраитиндя алына 
билячяк ики ямтяянин мцхтялиф комбинасийаларыны якс етдирир. 
Истещлакъынын бцдчя мящдудлуьуну ашаьыдакы бярабярлик 
шяклиндя йазмаг олар: Ж=ПХ·Х+ПЙ·Й.  Бурада Ж – истещлакъынын 
Х вя Й ямтяяляринин алынмасына хярчлядийи вясаитин чямидир.  
Бцдчя мящдудлуьунун мянасы будур ки, истещлакъынын эялири 
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онун Х вя Й ямтяяляринин алынмасына хярчлядийи мябляьлярин 
чяминя бярабярдир. Мясялян, яэяр Й ямтяясинин гиймяти 1,5 
манат, Х ямтяясинин гиймяти ися 1 манат оларса, истещлакъы 12 
манат пул мцгабилиндя Х вя Й ямтяяляринин ашаьыда 
эюстярилмиш бцтцн комбинасийаларыны ала биляр: 

 

Ймящсулу ващидляри 
(гиймяти 1,5 манат) 

Х мящсулу 
ващидляри 
(гиймяти 1 манат) 

Мячму хярч (12 
манат) 

8 
6 
4 
2 
0 

0 
3 
6 
9 
12 

12+0=12   9+3=12 
6+6=12 
3+9=12 
0+12=12 

Cədvəl 10.2 
Бцдчя мящдудлуьу истещлакъы цъцн мювчуд гиймятляр вя 

пул эялири сявиййясиндя ялдя олуна билян Х вя Й ямтяяляри 
ъешидини мцяййянляшдирир. Бурада максимал мигдарда Й 
ямтяясиндян Й=Ж/Пй – вя Х=0 олдугда, максимал мигдарда Х 
ямтяясиндян Й=0 вя Х= Ж/Пх олдугда алмаг олар. 

Бу мялуматларын бцдчя хятти графики вя бцдчя хятти 
маиллийи ашаьыдакы кими олур: 
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Бцдчя хяттинин маиллийи Х(Пх) ямтяяси гиймятинин Й(Пй) 
гиймятиня нисбятиндян асылыдыр. Бцдчя хяттинин маиллийи 
гиймятлярин тярс мцтянасиблийи иля сячиййялянир. 

3

2

5,1

1


манат

манат

П

П

Й

Х  

Бу йалныз истещлакъынын 3 ващид Х мящсулу ала билмяк 
цъцн 3 манат ялдя етмяк мягсядиля щяр бири 1,5 манат олан 2 
ващид Й мящсулундан имтина етмяли олмасынын рийази ифадясидир. 

Бцдчя хяттинин йердяйишмяси, ясасян, ики амилдян асылыдыр: 
а) пул эялирляринин дяйишмясиндян; 
б) ямтяя гиймятляринин дяйишмясиндян. 
Яэяр ямтяялярин гиймятляри дяйишмяз галарса, пул 

эялирляринин ашаьы  дцшмяси бцдчя хяттинин паралел олараг сола, 
пул эялирляринин артмасы ися саьа йердяйишмясиня сябяб олур. 

 

                                    Y 

 

                                     9 

                                      8 

                                     6 

4 

2 

 

0                                                    X 

2   4   6    8  10  12 
Шякил 10.4 Пул эялирляринин артмасы заманы бцдъя хятти- 

нинин саьа дяйишмяс. 
Яэяр гиймятляр пропорсионал дяйишярся, йяни ейни гядяр 

артыб–азаларса, бцдчя хятти йеня дя паралел дяйишячякдир. 
Бурадан беля нятичяйя эялмяк олар ки, эялир вя гиймятляр ейни 
заманда пропорсионал артарса вя йа азаларса, бцдчя хяттинин 

вязиййяти дяйишмяз və ящали эялирляринин индексляшдирилмясинин 
мянасы да бундадыр. Беля ки, инфлйасийа заманы гиймятлярин 
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артымына пропорсионал олараг эялирляр артырыларса бцдчя хятти вя 
ящалинин реал эялирляри дяйишмир. 

Яэяр гиймятляр пропорсионал дейил, мцхтялиф нисбятлярдя 
дяйишилярся бцдчя хятти дяйишилячякдир. Мясялян, Х ямтяясинин 
гиймяти дяйишмяйиб  Й ямтяясинин гиймяти 1,5 манатдан 1 
маната дцшярся эялирин дяйишмядийи шяраитдя бцдчя хяттинин 
маиллийи дяйишячякдир. Bu zaman büdcə xətti aşağıdakı kimi 

olur. (Шякил 2) 

Y 
 
 

 

 

 

 
 
 
0 

2    4   6   8   10 12 

Шякил10.5 

 

Bu zaman bцdcə xəttinin koordinat oxu ilə kəsişmə 

nюqtəsi koordinatların başlanğıc nюqtəsindən uzaqlaşır və 8-

dən 12-yə keчir. 
Ординалистляр истещлакъы давранышыны нязярдян кеъиряркян 

фяргсизлик яйриляри мяhфумундан да истифадя едирляр. Фяргсизлик 
яйриляри Х вя йа Й мящсулларына истещлакъыларын цстцнлцк- 
веримляри барядя мялумат верир. Башга сюзля десяк, фяргсизлик 

яйриляри мцяййян пул эялириня истещлакъынын няляр sатмаг 
истядийини эюстярир. Фяргсизлик яйриляри юзц-юзлцйцндя Х вя Й 
мящсулларынын истещлакъыйа ейни щячмдя мямнунлуг вя йа 

файда верян бцтцн комбинасийаларыны нцмайиш етдириr. 
Ашаьыдакы шякилдя Х  вя йа Й ямтяялярини юзцндя якс етдирян 
фяргсизлик яйриси верилмишдир. Истещлакъынын цстцнлцкверимляри 
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елядир ки, Х вя Й ямтяяляринин истянилян комби- насийасында 

онларын ейни мячму файдaлылыьы ону гане едир. Dемяли, 

мящсулларын щансы комбинасийасыныn щягигятян алынмасы 
истещлакъы цъцн фяргсиздир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 10.6. Х вя Й ямтяясинин фяргсизлик яйриси. 
 
Фярз едяк ки, истещлакъы А ямтяя дястиндян (А 

нюгтясиндян) Б ямтяя дястиня (Б нюгтясиня) кеъмякля, Й 
ямтяяси истещлакыны 2 ващид азалдыр (Й=-2), Х ямтяясинин 
истещлакыны ися бир ващид  (Х=1) артырыр, лакин истещлакъынын 
мямнунлуг сявиййяси дяйишмир. Бу заман Х немяти иля Й 
немятинин явязлянмясинин сон щядд нормасы (МРСХЙ – 
маргинал рате оф субститутион) Х немятинин бир ващид артырылмасы 
заманы истещлакъынын мямнунлуг сявиййяси дяйишилмядян Й 
немятинин азалдылмалы олдуьу мигдарына дейилир. 
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Х

Й
МРСХЙ




  

Ону да гейд едяк ки, Х немяти иля Й немятинин 
явязлямясинин сон щядд нормасы Х немятинин сон щядд 
файдалылыьынын Й немятинин сон щядд файдалылыьына нисбяти кими 
нязярдян кеъириля биляр. Беля ки, Й ямтяяси Х ямтяяси иля 
явязляндикдя МУХ азалыр, МУЙ  ися мцвафиг олараг артыр, буна 

эюря дя МРСхй-я бярабяр олан 
Й

Х

МУ

МУ
 нисбяти азалыр. 

Йухарыда нязярдян кеъирдикляримизя ясасян беля бир 
нятичяйя эялмяк олар ки, ординалист нязяриййясиндяки 
явязлямянин азалан сон щядд нормасы мязмунча 
кардиналистлярин файдалылыьын сон щяддинин азалмасы иля ейнидир. 
Фярг йалныз ондан ибарятдир ки, кардиналистлярдя ямтяянин щяр 
бир ялавя ващидинин файдалылыьы йутиллярля юлъцлцр, ординалистлярдя 
ися истещлакъынын имтина етмяйя щазыр олдуьу башга ямтяянин 
щячми иля юлъцлцр.Конкрет алычынын зювгц барядя тясяввцр ялдя 

етмяк цъцн фяргсизлик 
яйриляри силсиляси ъякирляр 
ки, буна фяргсизлик яй- 
риляри хяритяси дейилир. Бу 
хяритя ики ямтяянин 
истянилян истещлак сявий- 
йясиндя онларын явязляn- 
мя нормасыны эюстярир 

 
 

Шякил 10.7. Фяргсизлик 
яйриляри хяритяси. 

 
 

Фяргсизлик яйриляри хяритяси бир графикдя цъ дяйишянин Х 
ямтяясинин мигдарынын вя файдалылыьын гаршылыглы ялагясини 
эюстярмяйя имкан верир. Хяритядя щяр щансы фяргсизлик яйриси 
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ня гядяр йухарыдырса, онун якс етдирдийи файдалылыг бир о гядяр 
йцксяк олур. 

Фяргсизлик яйриляринин ъюкцклцйц, ян цмуми вя эениш 
йайылмыш щалыдыр. Бу яйрилярин башга формаларына да раст эялмяк 
мцмкцндцр. Буnлардан бязиляри ашаьыдакы кими олур: 

 

Şəkil 10.8 

 
Тядгигатъылар фяргсизлик яйриляринин кюмяклийи иля 

истещлакъы давранышыны тящлил едярək онларын ашаьыдакы ясас 
хцсусиййятлярини гейд едирляр: 

- диэяр яйридян йухарыда вя саьда йерляшян фяргсизлик 
яйриси цстцнлцкверилян дястдир вя она даща бюйцк файдалылыг 
хасдыр; 

- фяргсизлик яйриляри щеъ вахт кясишмир вя бир-бириня 
тохунмурлар, бу алычынын транзитивлийи аксиомундан иряли эялир 
ки, щямин аксиом цстцнлцкверимлярин разылашдырылмасыны тямин 
едир; 

Бир-бирини 
мцтляг 
тамамлайан 
ямтяяляр 
(автомобил вя 
бензин) 

Там гаршылыглы 
явязлянян 

ямтяяляр 
(сцд вя гатыг) 

Биринин 
(пивянин) 
лимонадла сыфыр сон 
щядд явязлямяси 
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- фяргсизлик яйриси щямишя мянфи маилликлидир вя бу ъох 
ямтяянин аздан даща цстцнлцкверимли олмасы ещтималындан иряли 
эялир; 

- фяргсизлик яйрисинин мцтляг маиллийи онун цстц иля саьа, 
ашаьы щярякят заманы азалыр (яйри координатын башланьычына 
нязярян габарыгдыр). 

Йухарыда юйряндийимиз кими, бцдчя хятти верилмиш пул 
эялири щячми иля Х вя Й ямтяяляринин тясбит едилмиш гиймятляри 
сявиййясиндя истещлакъынын ала билячяйи Х вя Й ямтяяляринин 
бцтцн мцмкцн комбинасийаларыны якс етдирир. Яэяр истещлак 
бцдчяsi хятти иля фяргсизлик хятлярини бирляшдирсяк, истещлакъынын 
мцвазиняти вязиййятини мцяййянляшдиря билярик. Башга сюзля 

десяк, истещлакъы ялдя едя билячяйи  комбинасийалардан щансына 

цстцнлцк верячякдир? Чаваб бир мяналыdır–она ян ъох мям- 

нунлуг вя йа ян ъох файдалыг эятирян üstün олачагдыр. 
Файдалылыьы максималлашдыран комбинасийа истещлакъы 

цъцн ялдя олуна билян фяргсизлик яйриляриндян ян йухарыда 
йерляшянин цзяриндяки нюгтяйя мцвафиг олачагдыр. Бу истещлак 
файдалылыьыны максималлашдыран комбинасийа вя йа Х вя Й 
мящсулларынын мцвазинят комбинасийасы бцдчя хяттинин У3  

яйрисиня тохундуьу Е нюгтясиндя олачагдыр: 
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Шякил 10.9 Гцтбляшмянин максималлашдырылмасы графики. 

 
Ъцнки верилмиш пул эялири сявиййясиндя (12 манаты) 

истещлакъы юзцнцн Х ямтяясиня (алмаnın гиймяти 1 ман.) вя Й 

ямтяясиня (портаьалın гиймяти 1,5 ман.) олан тялябатыны 
максимум юдяйячяк. 

Гиймятлярин тясбит олунмуш вязиййятиндя эялирин артмасы, 
истещлакъыйа онун цъцн яввялляр ялъатмаз олан ямтяя дястляри 
алмаьа имкан верир. Бу заман бцдчя хятти координатлар 
башланьычындан узаглашыр. Эялир азалдыгда ися якс щадися баш 
верир, йяни бцдчя хятти коорнатлар башланьычына йахынлашыр. 
Бцдчя хяттинин йердяйишмяси йени мцвазинят нюгтясини ямяля 
эятирир. Яэяр фяргсизлик яйриляри цзяриндя мцхтялиф эялир 
кямиййятляриня мцвафиг олан бцтцн мцвазинят нюгтялярини 
бирляшдирсяк, «эялир – истещлак» яйрисини алырыг. Бу яйрини инэилис 
щярфляри ИЕП (Инкомл Ехпантион Патщ) вя йа ИЧЧ (Инкомл 
Чонсумптион Чурсе) иля гейд едирляр. 
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«Эялир – истещлак» хятти ясасында истещлакъынын пул эялири 
иля алынан ямтяянин кямиййяти арасындакы асылылыьы билаваситя 
ифадя едян Енэел  яйрисини гурмаг олар.1 

Супериор ямтяяляр цъцн Енэел яйриси мцсбят маиллийя 
маликдир (Супериор ямтяя о ямтяядир ки, эялирин артмасы иля 
онларын истещлакы да артыр). Лакин бурада ики вариант мцмкцндцр: 

1. Эялирин артмасы иля яйринин маиллик бучаьы дяйишир ки, бу 
да ялавя ямтяя алышларынын ихтисарына дялалят едир. Бу кими 
яйриляр гида мящсуллары цъцн сячiййявидир 

Şякил 10.10 
2. Эялирин артмасы иля яйринин маиллик бучаьы азалыр, ъцнки 

ялавя мящсул алышлары артыр. Бу кими ямтяяляря бязяк яшйалары, 
хяз, тящсил, истиращят, туризим вя с. мисал ола биляр (шякил б). 

Бязи щалларда ися эялир мцяййян щяддя чатдыгда, ямтяя 
супериордан инфериора чеврилир. Беля ки, эялир артдыгда истещлакъы 
ашаьы кейфиййятли (инфериор) ямтяялярин истещлакыны азалдыр.     
(шякилдя ч) 

Эцндялик щяйатда истифадя олунан ямтяяляр мцхтялиф 
груплара – ярзаг, гейри-ярзаг, хидмятляр, узунмцддят истифадя 
олунанлар вя с. айрылырлар. Енэел яйриси бу груплара тятбиг 

олундугда, Енэел хярчляри яйрисиня ъеврилир ки, о да алычынын 
эялир сявиййясиндян асылы олараг бу вя йа диэяр ямтяя групуна 
хярчляри сячиййяляндирир. Енэел мцяййянляшдирмишдир ки, эялир 

                                                 
1
 Ернест Енэел – ХЫХ ясрин сонунда эялирин аилянин истещлакына тясирини 

тядгиг етмиш алман статистикидир 
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артдыгча мянзил вя онунла баьлы олан хярчляря йюнялдилян щисся 
дяйишмяз галыр вя йа аз артыр, диэяр хярчлярин пайы ися артыр. 

Индийя гядяр ясасян тясбит олунмуш гиймят шяраитиндя 
истещлакъынын сеъими нязярдян кеъирилмишдир. Инди ися гиймятин 
дяйишилмяси шяраитиндя истещлакъы сеъимини нязярдян кеъиряк. 
Тясбит олунмуш эялир шяраитиндя ямтяялярдян биринин 
гиймятинин дяйишилмяси бцдчя хяттинин маиллик бучаьынын 

 
 
 
 
 
 
 

Шякил 10.11 «Гиймят-истещлак» хяттинин классик эюрцнтцсц. 
 

дяйишилмясиня сябяб олур, ъцнки ямтяялярин гиймят нисбяти 
дяйишир, Х ямтяясинин гиймяти ардычыл олараг азалырса (артырса) 
щямин ямтяянин щяр гиймятиня юз бцдчя хятти мцвафиг олур. 
Бцдчя хяtляринин щяр бири щяр щансы бир фяргсизлик яйрисиня 
тохунур. Бцтцн тохунан нюгтяляр «гиймят – истещлак» хяттини 
ямяля эятирир ки, бу да ПЕП (Присе Ехпантион Патщ) щярфляриля 
эюстярилир. Ашаьыдакы шякилдя Х ямтяяси гиймятинин Пх-дян П"х 
–я гядяр ардычыл азалмасы заманы бцдчя хятти  дюнцшц 
эюстярилмиш вя ПЕП хятти гурулмушдур. 

Е нюгтясиндян Еи кясийиндя гиймятин Пх-дян П'х-я 
дцшмясиндя Х ямтяя истещлакынын артымы Й ямтяя истещлакынын 
азалмасы щесабына баш верир. Бу интервалда маиллик бучаьы 
мянфидир. Гиймятин сонракы азалмасында истещлакъы йалныз Х 
ямтяясинин истещлакыны дейил, щям дя Й ямтяясинин истещлакыны 
артырмаг имканында олур, буну ПЕП яйрисинин Еи-дян саьдакы 
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паръада мцсбят маиллийи эюстярир. Сонра Х ямтяясинин гиймяти 

лап киъик оланда, истещлакъы эялиринин ъох щиссясини Й 

ямтяясинин алынмасына сярф едир. Qрафикдя бу ПЕП хяттинин 
истещлакъынын юз эялириня ала билячяйи Й ямтяясинин максимум 
мигдарыны якс етдирян гырыг хятляря йахынлашмасында эюрмяк 
олар. 

Инсанларын зювгляринин формалашмасына вя онларын бу вя 

йа диэяр ямтяялярин сеъиминя, ясасян, ашаьыдакы амилляр тясир 
едир; а) бязи инсанлар бащалы ямтяяляр щесабына мцяййян сосиал 
самбал ялдя етмяйя ъалышырлар; б) онларын ращат щяйат сцрмяйя 
тякидля ъаьыран реклам; ч) онларын тящсил сявиййяси; д) щяйат 
шяраитинин дяйишмяси (аилянин, ушагларын олмасы, мцхтялиф 
мараглар, мцхтялиф йаш дюврляри вя с.) дябин дяйишмяси вя с. 
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XI FƏSIL.ĠSTEHSAL XƏRCLƏRĠ VƏ MƏNFƏƏT 

 

§1. İstehsal xərclərinin mahiyyəti və quruluşu 

 

Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi subyektlər məhsul və 

xidmətlər istehsal emək üçün lazım olan istehsal amillərini 

resurslar bazarından satın alırlar. Bunun üçün onlar müəyyən 

miqdarda pul vəsaiti sərf edirlər. Sahibkarlıq subyektlərinin 

səmərəli seçimi (davranışı) istər satın aldıqları istehsal 

amillərindən maksimum nəticə almaq, istərsə də amil 

xərclərinin minimallaşdırılması yollarını axtarmağa sövq edir. 

Sahibkarlıq subyektlərinin istehsal amilləri almaq 

məqsədilə sərf etdikləri vəsait istehsal xərcləri adlanır. İstehsal 

xərcləri həm sadə, həm də mürəkkəb kateqoriyadır. Sadədir, 

ona görə ki, xərclər sözünün mənasının özü bunun nə olduğunu 

və istehsalın təşkilinin  neçəyə başa gəldiyini bildirir. 

Mürəkkəбdir, çünki xərclərin mahiyyəti və ölçüsünün 

müəyyənləşdirilməsinə metodik yanaşmalar müxtəlifdir. 

Istehsal xərclərinin mahiyyəti haqqında nəzəriyyəçilərin 

fikirləri xeyli müxtəlifdir. A.Smit və D.Rikardo istehsal 

xərclərini istehsal qiyməti kimi nəzərdən keçirirlər. 

C.Mill, C.Mak-Kullox, R.Torrens əmtəənin dəyərinin 

gəlirlərdən (əmək haqqı, mənfəət, renta) ibarət olduğunu əsas 

tutaraq, istehsal xərclərini də ―yığılmış əmək məsrəfləri‖ kimi 

izah edirlər. 

XIX əsrin sonlarında F.Vizer istehsal xərclərinin yeni 

konsepsiyasını işləyib hazırlamışdı. Onun subyektiv nəzəriy- 

yəsinə görə həqiqi istehsal xərcləri əmtəənin istehsalına sərf 

olunmuş iqtisadi ehtiyatların faydalılığı ilə müəyyən 

olunmalıdır. 

Neoklassizmin görkəmli nümayəndəsi A.Marşall isə 

istehsal xərcləri nəzəriyyələrinin obyektiv (klassik) və sub- 

yektiv (marjinalist) variantlarını birləşdirməyə (sintez etməyə) 
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çalışmışdır. O, istehsal xərclərini fəhlələrin ―əziyyətinə‖ və 

kapitalistlərin ―imtinasına‖ səbəb olan xərclərin cəmi kimi azah 

edirdi. 

K.Marksın fikrincə isə istehsal xərcləri kapitalistlərin 

məhsul və xidmətlərin istehsalı üçün sərf etdikləri sabit və 

dəyişən kapitalın cəmindən ibarətdir. 

Mühasibat baxımından istehsal xərcləri dedikdə, 

resurslar bazarından istehsal amillərinin alınması üçün sərf 

olunan vəsait nəzərdə tutulur. Bu xərclər quruluşuna görə 

aşağıdıkıları əhatə edir: əsas kapital ünsürlərinin əldə 

edilməsinə sərf olunan vəsait; yanacaq və elektrik enerjisinin 

alınmasına sərf olunan vəsait; əsas və yardımçı materialların, 

yarımfabrikatların alınmasına sərf olunan vəsait; muzdlu 

işçilərə sərf olunan vəsait və s. İstehsal xərclərinin kəmiyyəti 

resursların bazar qiymətlərindən və onların alınma miqdarından 

asılı olur. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində istehsal 

xərclərinin bu müxtəlif ünsürlərinin xüsusi çəkisi müxtəlif olur. 

Belə ki, bəzi sahələrdə əsas materialların xüsusi çəkisi nisbətən 

yüksək olur ki, belə sahələr материалтутумлу (металтутумлу) 
сащяляр адланыр. Йанаъаг вя електрик енержисинин хцсуси чякиси 
йцксяк олдуьу сащяляр ися енержитутумлу сащяляр адланыр. Bəzi 

sahələr isə əməktutumlu, elmtutumlu hesab olunurlar. 

İqtisadi subyektlər istehsal xərclərini aşağı salmaq 

haqqında fikirləşərkən onların quruluşuna diqqqət yetir- 

məlidirlər. Xüsusi çəkisi yüksək olan amilə qənaət edilməsi 

daha yüksək səmərə verə bilər. 

Istehsal xərclərinin aşağı salınmasının əsas yolları 

(istiqamətləri) aşağıdakılardır: 

- ETT – nin nailiyyətlərindən kompleks istifadə edilməsi; 

- Müasir tələblərə cavab verən texnologiyalardan istifadə 

edilməsi; 

- Maşın, dəzgah, avadanlıq və s. istifadənin növbəlilik 

əmsalının artırılması; 
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- Xammal, yanacaq, enerji və s. qənaət etmək. 

Iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində istehsal xərclərinin 

aşağı salınmasının bu əsas istiqamətlərinin tətbiqi xeyli 

müxtəlifdir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istehsal xərclərinin aşağı 

salınması məhsulun keyfiyyətinə xələl gətirməməlidir. Bəzi 

hallarda isə məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirləri 

istehsal xərclərinin artmasına da səbəb ola bilər. 

 

§2. İstehsal хяръляrinin növləri 

 

Mцhasiblərdən fəqli olaraq, iqtisadçıları istehsal 

xərclərinin zahiri və kifayət qədər aşkar tərəfi qane etmir. 

Onlar xərclərin daxili mahiyyətini açmağa cəhd göstərirlər. 

Iqtisadi ədəbiyyatda istehsal xərcləri müxtəlif cür təsnif 

olunurlar. Bunlardan biri fərdi və ictimai istehsal xərcləridir. 

Fərdi istehsal xərcləri dedikdə fiziki və hüquqi subyektlərin 

məhsul və xidmətlərin istehsalına sərf etdikləri kapital məs- 

rəfləri nəzərdə tutulur. Ictimai istehsal xərcləri dedikdə isə 

məhsul və xidmətlərin istehsalına cəmiyyətin çəkdiyi xərclər 

nəzərdə tutulur. Fərdi istehsal xərcləri kapital məsrəfləri ilə 

ölçüldüyü halda ictimai əmək məsrəfləri cəmiyyət tərəfindən 

əmək sərfi ilə ölçülür. Hər bir sahibkar istehsalı səmərəli təşkil 

etmək üçün fərdi istehsal xərclərini ictimai istehsal 

xərclərindən aşağı salmağa çalışır. Belə bir şəraitdə onun 

qazancı (mənfəəti) daha çox olur. Istehsal xərclərinin bu cür 

təsnifatı marksist ədəbiyyatda daha geniş yayılmışdır. 

Müasir nəzəriyyələrdə istehsal xərcləri əsasən aşkar və 

gizli xərclər şəklində nəzərdən keçirilir. Bəzi ədəbiyyatlarda 

bunlar xarici və daxili xərclər şəklində nəzərdən keçirilir. 

Aşkar (xarici) xərclər dedikdə, istehsal subyektlərinin resurslar 

bazarından istehsal amilləri almaq üçün sərf etdikləri vəsait 

nəzərdə tutulur. Gizli (daxili) xərclər isə sahibkarın istehsal 
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amili almaq məqsədi ilə pul sərf etməsilə əlaqədar deyildir. Bu 

xərclər bir növ sahibkarın qurbanları hesab olunur. Məsələn, 

sahibkar malik olduğu istehsal sahəsini (torpaq, tikili və s.) 

başqasına icarəyə verməyib, özü istifadə edir. O, bir növ həmin 

sahəni icarəyə verib alacağı icarə haqqını qurban verir. Bəzi 

hallarda isə sahibkar firmanı özü idarə edir, bu və ya digər 

işlərdə çalışır. O, bu işləri başqasına gördürüb əmək haqqı 

ödəsəydi və özü başqa yerlərdə işləsəydi əmək haqqı olardı. 

Sahibkarın qurban verdiyi icarə haqqı вя gizli (daxili) xərc 

hesab olunur. Bu xərclər mцhasibat sənədlərinə düşməsə də, 

iqtisadçılar tərəfindən nəzərdə tutulur. 

Aşkar (xarici) və gizli (daxili) xərclərin məcmusu 

məcburi istehsal xərcləri adlanır. Məcburi istehsal xərclərinin 

tərkib hissələrindən biri də normal mənfəətdir. Normal mənfəət 

istehsalçıya həmin sahədə qalmağa imkan verir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda istehsal xərcləri sabit (təsbit 

olunmuş) və dəyişən xərclər formasında da tədqiq olunur. Sabit 

xərclər o xərclərdir ki, onların kəmiyyəti istehsal olunmuş 

məhsulun miqdarından (həcmindən) asılı deyildir. Bu xərclərə 

vergilər, borca görə faiz, mühafizə haqqı, amortizasiya 

ayırmaları, idarəetmə xərcləri və s. aid edilir. 

Dəyişən xərclər isə bilavasitə istehsal olunmuş məhsulun 

miqdarından (həcmindən) asılı olaraq dəyişir. Bu xərclərə 

xammal və materiallar, yanacaq və elektirik enerjisinə və 

s.çəkilən xərclər, muzdlu işçilərə verilən əmək haqqı və s. aid 

edilir. Sabit və dəyişən xərclərin məcmusu, ümumi istehsal 

xərcləri adlanır. 

Nəzərdən keçirilən xərclərin istehsalın miqdarına olan 

nisbəti orta istehsal xərclərini ifadə edir. Orta istehsal 

xərclərinin aşağıdakı növləri vardır: orta sabit xərclər, orta 

dəyişən xərclər və orta ümumi xərclər. Orta ümumi xərclər, 

orta sabit xərclərlə, orta dəyişən xərclərin cəminə bərabərdir:  

AC=AFC+AVC. 
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Istehsal xərclərinin təsnifatında son hədd xərcləri 

kateqoriyası da mühüm yer tutur. Son hədd xərcləri dedikdə, 

əlavə məhsul vahidinin istehsalı ilə əlaqədar ümumi xərclərin 

artımı nəzərdə tutulur. Aşağıdakı cədvəldə son hədd xərcləri və 

onların ümumi dəyişən xərclərlə əlaqəsi əks olunmuşdur. 

 

məhsulun miqdarı umumi dəyişən xərclər son hədd 

0 0 0 

1 10 10 

2 18 8 

3 24 6 

 

Cədvəl 11.1 

Cədvəldən göründüyü kimi, son hədd xərcləri iki yanaşı 

duran ümumi dəyişən xərclərin fərqinə bərabərdir və ya: 

ΔTVC 

MC= 

ΔQ 

Son hədd xərclərinin öyrənilməsi təsərrüfat fəaliyyətinin 

təhlilində mühüm yer tutur. Belə ki, istehsalın miqyasının 

dəyişilməsi ilə əlaqədar son hədd xərcləri istehsal qiymətindən 

aşağı olarsa, istehsalı davam etdirmək məqsədəuyğundur. Əks  

tədqirdə, istehsalı dayandırmaq daha məqsədəuyğundur. Çünki 

istehsalın genişləndirilməsi firmanın zərərlə işlədilməsinə 

səbəb olar. 

Istehsal xərclərinin növlərindən biri də alternativ 

xərclərdir. Alternativ xərclər dedikdə mövcud ehtiyatlardan 

(əmək, kapital, material və s.) ən əlverişli istifadə olunmasının 

dəyər kəmiyyətini əks etdirən xərclər nəzərdə tutulur. Başqa 

cür desək, mövcud iqtisadi ehtiyatları təsərrüfat fəaliyyətinin 

hansına yönəltmək məsələsi meydana gəldikdə altelnativ 

xərcləri hesablamaq zərurəti meydana çıxır. Sahibkar özünün 

iqtisadi imkanlarını müxtəlif cür məhsulların istehsalına 
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yönəldə bilər. Bu müxtəlif sahələrə çəkiləcək xərclər bir-biri 

üçün alternativ hesab olunur. Alternativ xərcləri müqayisə 

etməklə, sahibkar özü üçün ən əlverişli seçimi həyata keçirir. 

Son dövrlərdə iqtisadi ədəbiyyatlarda transaksion xərclər 

ifadəsinə də tez-tez rast gəlmək olur. Transaksion xərclər 

dedikdə, mübadilə sahəsinə mülkiyyət hüququnun dəyiş- 

dirilməsi ilə bağlı olan xərclər nəzərdə tutulur. Bu xərclərə, 

əsasən, aşağıdakı xərclər aid edilir: 

a) iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olanın (iqtisadi agentin) 

informasiya axtaрışına, informasiya alınması və işlənməsinə 

sərf olunan vaxt və vəsait; 

b) nəticəsiz informasiyalarla əlaqədar itкilər; 

c) danışıqların aparılmasına sərf olunan xərclər; 

d) kollektivdə ―Konsensus idealogiyasının‖ forma- 

laşmasına və s. çəkilən xərclər. 

Bəzi ədəbiyyatlarda əmtəələrin tədavülü ilə əlaqədar 

olan xərcləri də istehsal xərclərinin bir növü hesab edirlər. 

Əmtəələrin tədavül dairəsində hərəkəti ilə əlaqədar olan bu 

xərclər–xalis tədavül xərcləri və tədavül dairəsində istehsal 

prosesinin davamı ilə əlaqədar olan xərclərdir. İstehsal 

prosesinin tədavül dairəsində davamı ilə əlaqədar xərclərə 

normal nəqliyyat xərcləri, əmtəələrin saxlanması, qablaş- 

dırılması və s. ilə əlaqədar olan xərclər aiddir. Xalis tədavül 

xərclərinə isə satıcıların, kassirlərin, nəzarətçilərin, müşahidə 

cihazlarının və sairənin saxlanması xərcləri aid edilir. 

İstehsal xərcləri kimi, tədavül xərclərinin də azaldılması 

sahibkarların əldə etdikləri qazanclarınıн artmasına səbəb 

olur. 

 
§3. Mənfəətin mahiyyəti, növləri və rolу 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi fəaliyyətin hər bir 

növü ilə məşğul olan iqtisadi subyekt, fəaliyyətə müəyyən 



 206 

məqsədlə başlayır. Onun əsas məqsədi, mümkün olduqca 

yüksək qazanc əldə etməkdir. Onun bu məqsədi, iqtisadi 

ədəbiyyatda mənfəət kateqoriyası ilə ifadə olunur. 

Mənfəətin mahiyyəti və təbiəti haqqında 

nəzəriyyəçilərin baxışları xeyli müxtəlifdir. A.Smitə görə 

mənfəət, həmçinin torpaq rentası sahibkarlar tərəfindən 

işçilərin əmək məhsulundan çıxma hesab edilir. Lakin o, 

haqqı ödənilməmiş əməyin təzahür forması olan mənfəət, 

orta mənfəəti əmək – dəyər nəzəriyyəsi baxımından izah edə 

bilməmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə, mənfəət işçilərin sayına 

proposional olmalıdır. Həyat fəaliyətində isə, kapitalın 

kəmiyyətinə proporsional olur. 

Mənfəət haqqında neoklassiklərin baxışları klassiklərin 

baxışlarından xeyli müxtəlifdir. Neoklassiklərin mənfəət 

nəzəriyyəsinin əsasını son məhsuldarlıq nəzəriyyəsi təşkil 

edir. Bu nəzəriyyəyə görə, kapital da əmək kimi ―məhsuldar 

xidmət‖ edir və ictimaи məhsuldan öz payını alır. Bu pay 

kapitalın yaratdığı son məhsulun dəyərinə bərabər olan 

hissəsidir. Frenk Haytın fikrincə, mənfəət qeyri-təkmil 

rəqabət şəraitində sahibkarların riskə getdikləri fəaliyyətləri 

müqabilində aldıqları haqdır. 

J.Şumperə görə, mənfəət sahibkarların elmi-texniki 

yenilikləri tətbiq etdiklərinə görə aldıqları haqqıdır. 

P.Samuelsonun da mənfəət haqqında fikri buna yaxındır. 

Onun fikrincə, mənfəət qabaqcadan nəticəsi görünməyən 

texniki yeniliklərin cəsarətli tətbiqindən götürülən 

müvəqqəti gəlirdir. 

Neoklassiklər mənfəəti iqtisadi hökmranlıqla da 

əlaqələndirirlər. Bunlara kapital sahibləri, idarəedənlər, 

mühəndislər, hətta, səhm sahibləri olan muzdlu işçiləri də 

aid edirlər. 
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Klassiklərdən fərqli olaraq K. Marks mənfəətin mahiy- 

yətini əmək-dəyər nəzəriyyəsi nöqteyi-nəzərindən izah 

etmişdir. Onun fikrincə, mənfəət izafi dəyərin çevrilmiş 

formasıdır; mənfəət reallaşmış, pul formasını almış izafi 

dəyərdir. 

Mənfəətin mahiyyəti haqqında nəzəri baxışlar müxtəlif 

olduğu kimi onun haqqında da fikirlər müxtəlifdir. K.Marks 

mənfəətin iki növünü – orta və üstəlik-tədqiq etmişdir. Orta 

mənfəətin qərarlaşması sahələrarası rəqabətin nəticəsidir. 

Belə ki, kapital daim daha yüksək kapital olan sahələrə 

gedir. Kapitalın da bu cür axını bütün sahibkarlar üçün 

bərabər (orta) mənfəətin qərarlaşmasına səbəb olur. 

Orta mənfəət dedikdə, müxtəlif sahələrdə tətbiq 

olunmuş eyni kəmiyyətli kapitallar üçün bərabər mənfəətin 

əldə olunması nəzərdə tutulur. Məsələn, müxtəlif sahələrdə 

(sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət və s.) tətbiq olunmuş 100 

vahid kapital 10 vahid mənfəət əldə edir. Üstəlik, mənfəət 

isə bundan əlavə əldə edilən mənfəətdir. Bu mənfəət 

müxtəlif amillərlə bağlı olur. Azad rəqabət şəraitində bu 

müvəqqəti olur, inhisarçılıqda isə daimidir. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda isə mənfəətin iki növü 

nəzərdə keçirilir. Bunlardan biri mühasibat mənfəətidir. 

Mühasibat mənfəəti dedikdə məhsulun satışından əldə 

edilən puldan, xarici xərcləri çıxdıqdan sonra, yerdə qalan 

hissəsi nəzərdə tutulur. Mühasibat mənfəəti normal mənfəət 

də adlanır. 

Normal mənfəət kapitala həmin tətbiq sahəsində 

qalmağa imkan verən minimal mənfəətdir. Bu mənfəəti 

kapital qiyməti, investisiyalar qiyməti, biznesin iştirakı 

qiyməti hesab etmək olar. Əgər, normal mənfəət başqa yerdə 

mümkün olan gəlirdən aşağı olarsa, sahibkar kapitalı daha 

mənfəətli səhəyə keçirər. Normal mənfəət marksizmin orta 
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mənfəət kateqoriyası ilə müqayisə oluna bilər. Belə ki, hər 

ikisi istər normal mənfəət, istərsə də orta mənfəət, sahibkarı 

həmin sahədə fəaliyyət göstərməyə imkan verir. 

Ġqtisadi (xalis) mənfəət dedikdə isə, satışdan əldə 

edilən puldan bütün istehsal xərclərini (daxili və xarici) 

çıxdıqdan sonra, yerdə qalan hissə nəzərdə tutulur. İqtisadi 

mənfəət istehsal xərclərinə aid olan normal mənfəətdən 

əlavə alınmış xalis gəlirdir. Xalis mənfəət sahibkara imkan 

verir ki, fəaliyyətini davam etdirsin və lazım olduqda 

genişləndirsin. 

Sahibkarın iqtidadi fəaliyyətində mənfəət mühüm rol 

oynayır. K.Marksın yazdığı kimi, mənfəət kapitalist isteh- 

salının hərəkətverici qüvvəsidir, ancaq mənfəətlə istehsal 

edilə bilən şey və ancaq mənfəətlə istehsal edildiyi dərəcədə 

istehsal edilir. Kapitalın həyat fəaliyyətində mənfəətin 

rolunu, XIX əsrin ortalarında yaşayıb yaratmış ingilis 

publisisti T.C.Danninq obrazlı şəkildə aşağıdakı kimi ifadə 

etmişdir: ―Kapital hay-küydən və döyüşdən uzaq qaçır, o, öz 

təbiəti etibarlə qorxaqdır. Bu bir həqiqətdir, lakin bütün 

həqiqət təkcə bunlardan ibarət deyildir. Təbiət boşluqdan 

qorxduğu kimi, kapital da mənfəətin olmamasından və ya 

çox az olmasından qorxur. Kifayət qədər mənfəət olduqda 

isə kapital cəsarətlənir. Mənfəət 10% olduqda, kapital hər 

şəkildə işlədilməsinə razı olur; mənfəət 20% olduqda, kapital 

cуşə gəlir; 50-% olduqda isə hətta başını da verməyə 

hazırdır. Mənfəət 100% olduqda, kapital bütün bəşər 

qanunlarını tapdalayır; mənfəət 300% olduqda, o, hətta 

asılacağını göz önündə tutmalı da olsa, hec bir cinayətdən 

geri durmaz‖ (K.Mark, Kapital I cild, səh. 758). 

Əgər belə olmasaydı müharibələr, terrorizm, 

narkobiznes və s. kimi insanlığa xas olmayan proseslər baş 
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verməzdi. Bütün bu proseslər kimlərəsə yüksək mənfəət 

təmin etdiyi üçün hələ də davam edir. 

Ümumiyyətlə desək, mənfəət hər bir sahibkarın ümdə 

arzusudur. Çünki, mənfəət əldə etməsə istehsal genişləndirə, 

təkmilləşdirə, yenilikləri tətbiq edə bilməz. Bunlarsız isə 

rəqabət mübarizəsinə davam gətirmək olmaz. 

Istehsalçıların əldə etdikləri mənfəətin artırılmasının 

yolları, istehsal xərclərinin aşağı salınması, idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və sairədir. 
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XII FƏSĠL. FĠRMA VƏ ONUN FƏALĠYYƏT 

MEXANĠZMĠ 

 

§1. Firmanın mahiyyəti və onun fəaliyyətinin 

əsas iqtisadi göstəriciləri 

 

Bazar iqtisadiyyatının subyektlərindən biri də firmadır. 

Firma geniş yayılmış sözlərdən biri olmaqla hərfi mənası 

müxtəlif cür izah olunur. Bəzi ədəbiyyatlar bu sözün hərfi 

mənasının italyanca ―işgüzar sənəddəki imzanı təsdiq 

edirəm‖deməkdir. Digər ədəbiyyatlarda isə ingilis dilindəki 

―firm‖sözündən əmələ gəldiyi iddиa olunur ki, bu sözün də 

mənası ―bərk, etibarlı, inadlı‖ deməkdir. 

«Firma» dedikdə, istehsal amillərinin kombinasiyası 

vasitəsilə məhsul və xidmətlərin hazırlanması və reallaş- 

dırılması ilə məşğul olan təsərrüfat vahidi nəzərdə tutulur. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda ―firma‖və ―müəssisə‖ anlayışları adətən 

eyni mənada işlədirlər. Bununla yanaşı, bu məщfumlar arasında 

müəyyən fərq də qoyulur. Belə ki, firmaya bir və ya bir neçə 

müəsisə daxil ola bilər. Müəssися dedikdə isə adətən tək 

profilli, müəyyən bir məhsul istehsal edən, xidmət göstərən 

təsərrüfat vahidi nəzərdə tutulur. 

Canlı orqanizm kimi, daim fəaliyyət göstərən iqtisadiyyat 

yüz minlərlə, milyonlarla firmadan (müəssisədən) ibarətdir. 

Hər bir firma ( müəssisə) iqtisadiyyatın ilk quruluş həlqəsidir. 

O, bir tərəfdən texniki vahiddir, digər tərəfdən sosial vahiddir, 

üçüncü tərəfdən hüquqi vahiddir. Firma (müəssisə) texniki 

vahiddir  bu o demяkdir ki, orada müəyyən bir hissənin, 

qovşağın və ya məhsulun hazırlanması texnоlogiyası başa 

çatmış olur. Firma ictimai vahiddir, bu o demяkdir ki, burada 

cəmiyyətin müəyyən sayda üzvləri fəaliyyət göstərir. Məhsul 

və xidmətlərin istehsalı ilə əlaqədar onlar arasında iqtisadi 

münasibətlər baş verməklə yanaşı digər sosial münasibətlər də 
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baş verir. Belə ki, onlar ictimai, yaradıcı, dini və s. təşkilatlarda 

birləşərək fəaliyyət göstərirlər. Firma hüquqi vahiddir dedikdə, 

firma ilə digər firmalar, cəmiyyət üzvləri, dövlət təşkilatları 

və.s arasındakı hüquqi münasibətlər nəzərdə tutulur. 

Hər bir firmanın iqtisadi həyatdakı yeri, xüsusi çəkisi bir 

çox iqtisadi göstəricilərlə müəyyən olunur. Bu göstəricilər 

əsaсən aşagыdakılardır: 

a) maddi-texniki potensialın göstəriciləri: illik 

dövriyyənin həcmi, əsas məhsul istehsalının miqdarı və həcmi; 

firmaya daxil olan müəssisə və istehsal sahələrinin sayı və 

istehsal sahəsi ( M
2
) ; əsas kapital və kapital qoyuluşlarının 

həcmi, işçilərin sayı və s. 

b) maliyyə potensialı göstəriciləri: aktivlərin həcmi; 

firmanın öz kapitalının həcmi; xalis gəlirin həcmi; aktiv 

filiallarının sayı və həcmi ( M
2
) və s. 

c) elmi-texniki potensial göstəriciləri: elmi-tədqiqat və 

təcrübə - konstruktor işlərinə xərclənən vəsaitin həcmi, tədqiqat 

mяrkəzlərinin sayı; ölkədə və xaricdə qeydə alınmış patentlərin 

miqdarı; həmin patentlərin lisenziyasından əldə edilən vəsaitin 

həcmi və s. 

Firmanın fəaliyyətinin ümumiləşdirilmiş, əsas göstəricisi 

illik dövriyyənin həcmi hesab olunur, yəni firma illik fəaliyyəti 

nəticəsində məhsul və xidmətlərin istehsalı və reallaşdırılması 

nəticəsində nə qədər vəsait əldə etmişdir. İllik dövriyyəyə 

qiymətli kağızların satışından əldə edilən vəsait, dividentlər və 

s. aid edilir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, firma bazar münasi- 

bətlərinin obyekti və subyekti hesab olunur. Bazar münasi- 

bətlərinin obyekтi olması o deməkdir ki, hər bir firma satılıb-

alına bilir. Firma bazar münaсibətlərinin subyektidir dedikdə 

isə firmada istehsal olunan əmtəələrin satılması, firmaya lazım 

olan istehsal vasitələri, iş qüvvəsi və s. alınması nəzərdə  

tutulur. 
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Firma, həmçinin, sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin 

subyektidir. Biznes fəaliyyəti dedikdə, həmin fəaliyyətin daxili 

və xarici mühitini təşkil edяn şəxslər, təşkilatlar və bilavasitə 

istehsalın iştirakçıları arasındakı münasibətlər sistemi nəzərdə 

tutulur.  Biznesin daxili mühiti dedikdə, kapital sahibləri, 

menecerlər və muzdlu işçilər arasındakı münasibətlər nəzərdə 

tutulur. Biznesin xarici mühütü dedikdə isə, biznes 

fəaliyyətinin təşkilatçısı olan firma ilə dövlət və cəmiyyət, mal 

göndərənlər, istehlakçılar, borc verənlər və borc alanlar 

arasında olan münasibətlər nəzərdə tutulur. 

Hər bir firma biznes fəaliyyəti ilə yanaşı kommersiya 

fяaliyyəti ilə məşğul olur. Firmanın kommersiya fəaliyyətinə 

əsasən aşağыdakılar aid edilir: 

a) sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti və s. firmalarının 

istehsal fəaliyyəti ilə əlaqədar olan ticarət əməliyyatları, yəni, 

istehsal olunmuş məhsul və xidmətlətin reallaşdırılması 

əməliyyatları; 

b) ticarət, bank və s. firmaların əmtəə və pulların 

dövriyyəsinə aid edilən ticarət əməliyyatları; 

c) əmtəələrin alıcıya doğru hərəkəti ilə bağlı olan 

daşınma, sığorta, qorunub saxlanması ilə  əlaqədar olan 

nəqliyyat, sığorta və.s firmalarının əməliyyatları; 

ç) ticarət fəaliyyяtinin müxtəlif növ icarə, informasiya və 

başqa xidmətlərlə təmin edilməsi əməliyyatları. 

Firma fəaliyyətinin son məqsədi, yüksək mənfəət əldə 

etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə, firma bir sıra taktiki və 

strateji tədbirlərdən istifadə edir. Taktiki tədbirlərə əsasən 

aşağıdakılar aid edilir: иstehsal və satışın həcminin artırılması; 

daha yüksək artım sürətinə nail olmaq; bazarda payının 

artırılması; kapitalın quruluşunun təkmilləşdirilməsi; qoyulmuş 

kapitala görə mənfəətin artırılması və s. 

Strateji tədbirlərə isə uzunmüddətli dövr üçün əsas 

məqsəd və vəzifələrinin seçilməsi, bunların yerinə yetirilməsi 
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üçün resursların toplanması və istifadə edilməsi aiddir. Strateji 

tədbirlər müdafiə və hücum xarakterli olur. Müdafiə 

xarakterli tədbirlərə əsasən yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı 

risklərin azaldılması aid edilir. Bu məqsədlə yenilikləri tətbiq 

edən rəqiblərin fəaliyyəti izlənilir və sairə. Hücum xarakterli 

strategiya isə yeniləşdirmə, innovasiya, yeniliyin öyrənilməsi 

və bazar boşluğunun doldurulması strategiyalarını əhatə edir. 

Yeniləşdirmə strategiyası yenilik- lərin tətbiqinin artırılması 

üçün resursların artırılmasını, innovasiya strategiyası məhsul 

və xidmətlər istehsalını artırmaq üçün yeni texnologiyaların 

mənimsənilməsini, əsas kapitalın təzələnməsini nəzərdə tutur. 

Firmanın hücum strategiyası elmi-tədiqat işlərinə çəkilən çoxlu 

xərclərlə və işgüzar risklə əlaqədardır. 

 

§ 2.Firmaların təsnifatı 

 

İqtisadiyyatın ilk quruluş vahidi olan firmalar, iqtisadi 

ədəbiyyatlarda müxtəlif əlamətlər üzrə təsnif olunurlar. 

1. Malik olduqları mülkiyyətə görə onlar: xüsusi, qrup, 

dövlət, bələdiyyə və qarışıq mülkiyyətli firmalara ayrılırlar. 

Xüsusi mülkiyyətli firmalar dedikdə mülkiyyəti müəyyən bir 

şəxsə və ya ailəyə məxsus olan firmalar nəzərdə tutulur. Bunlar 

adətən xırda firmalar olub daha çox xidmət sahələrində, kənd 

təsərrüfatı istehsalında mövcud olur. Qrup mülkiyyətli 

firmaların mülkiyyəti cəmiyyətin müxtəlif üzvlərinə məxsus 

olur. Qarışıq mülkiyyətli firmaların mülkiyyəti isə dövlətə, 

cəmiyyətin müxtəlif üzvlərinə, qruplarına və s. məxsus olur. 

2. Fəaliyyət göstərdikləri iqtisadi sahələrinə görə 

firmalar: sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və s. 

xarakterli olur. 

3. Funksional xarakterinə görə istehsal, ticarət və xidmət 

xarakterli firmalar vardır. İstehsal xarakterli firmalar maddi 

nemətlərin istehsalını həyata keçirir. Ticarət xarakterli firmalar 
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isə istehsal olunmuş maddi nemətlərin reallaşdırılması ilə 

məşğul olur. Xidmət firmaları isə müxtəlif xidmətlərin istehsalı 

və göstərilməsi ilə məşğul olur. 

4. Firmalar həcminə görə kiçik (xırda), orta və iri 

müəsisələrə ayrılırlar. Onlar adətən, işcilərin sayına görə 

fərqləndirilir. Bu fərqlənmə həm müxtəlif ölkələrdə, həm də 

müəyyən bir ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində fərqli 

olur. Məsələn, Şərqi Avropada 50 nəfərə qədər işçisi olan firma 

kiçik firma hesab olunduğu halda, ABŞ-da 100 nəfərə qədər 

işçisi olan  firma kiçik hesab olunur. Orta firma müvafiq olaraq 

50-500, ABŞ-da 100-500, iri firmalar da müvafiq olaraq  500-

dən çox və 1000-dən çox, Azərbaycan Respublikasında 

sənayedə 50 nəfərə qədər, tikintidə 25, nəqliyyatda 15, ticarət 

və xidmət sahələrində 10 nəfərə qədər işçisi olan müəssisə 

kiçik müəssisə hesab olunur və s. 

Bazar iqtisadiyyatında mövcud olan firmaların 80-90%-i 

istehsal olunan ümumi milli məhsulun 45-50 %-i, işləyənlərin 

50-60%-i, yeni yaradılan iş yerlərinin 70-80%- dən çoxu xırda 

və orta firmaların payına düşür. Ayrılıqda götürüldükdə, kiçik 

(xırda) firmaların xüsusi çəkisi ümumi firmaların 90%-nə 

yaxınını əhatə edir. Kiçik firmaların sayının çox olması onların 

mövcud olması üçün nisbətən az miqdarda kapitalın tələb 

olunmasıdır. Belə firmalarda iş yerlərini yaratmaq digərlərinə 

nisbətən on dəfə az kapital tələb edir. Xırda (kiçik) firmalar 

müəyyən üstünlüklərə malikdir. Belə ki, onlar çoxsaylı 

olmaqla, azad rəqabətin fəaliyyəti üçün şərait yaradırlar. Kiçik 

firmalar çevik olmaqla bazarın konyukturasına çox tez reaksiya 

verirlər. Kiçik firmalar sürətlə yeniləşmək qabiliyyətinə 

malikdir. Onların çatışmazlığı isə rəqabət mübarizəsinə 

davamsızlığıdır. Yeni yaradılmış firmaların çoxunun ömür 

müddəti 5 ilə yaxın olur. Lakin onların çoxu ləğv olunmur, 

başqa sahədə, başqa formada fəaliyyət göstərirlər. 
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Orta firmaların da özünəməxsus xarakterik cəhətləri 

vardır. Belə ki, onlar kiçik firmalar kimi çoxsaylı və çevik 

deyillər. Onlar müəyyən növ məhsul və ya xidmət istehsalı ilə 

ixtisaslaşaraq, bazarın müəyyən sahəsində mövcud olurlar. 

Orta firmalar iri firmalar üçün rəqibdirlər, özləri iri firmalara 

çevrilməyə, inhisarlaşmağa meyllidirlər. 

İri firmaların üstünlüyü isə onların sabatlı və rəqabətə 

davamlı olmasıdır. Bu firmalar ləğv olunmurlar, onların yalnız 

sahibləri, mülkiyyətciləri dəyişilir. İri firmalarda axınlı, 

kütləvi istehsal olduğu üçün, istehsal xərcləri xeyli aşağı olur. 

İctimai əməyə qənaət olunur. Ölkədə həyata keçirilən elmi-

tədqiqat işlərinin çox hissəsi belə firmalarda həyata keçirilir. 

Məsələn: ABŞ-da elmi-tədqiqat işlərinin 95%-dən çoxu 600 

şirkət tərəfindən maliyyələşdirilir. İri firmalarda çalışan 

işçilərin sayı çox olmaqla, ölkədə istehsal olunan ümumi milli 

məhsulun da çox  hissəsi bu firmalarda istehsal olunur. 

Məsələn, ABŞ-da kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən 

ümumi firmaların 15%-ə yaxınını təşkil edən iri firmalar 

məhsul istehsalının 32%-ni, istehsal etdiyi halda, ümumi 34%-

ni təşkil edən xırda firmalar kənd təsərrüfatı məhsullarının 

cəmi 32%-ni istehsal edir. Onu da qeyd edək ki, firmanın 

həcminin iri olması qazancın, mənfəətin çox olması demək 

deyildir. Çünkü, firmanın optimal həcmdən kənarlaşması idarə, 

nəqliyyat və.s xərclərin artması deməkdir. Bu isə qazancın 

azalmasına səbəb olur. 

5. Firmaları təsnifatlaşdıran əlamətlərindən biri də onların 

təşkilati hüquqi formasıdır. Təşkilati-hüquqi formasına görə 

firmalar aşağıdakı kimi olurlar: dövlət, fərdi, şərikli, payçı, 

məhdud məsuliyyətli, səhmdar cəmiyyətli. 

Dövlət firmalarında (müəssisələrində) istehsalın təsisat- 

çısı və təşkilatçısı kimi, dövlət və ya bələdiyyə çıxış edir. Bu 

firmalar adətən, ya çox yüksək ilkin kapital qoyuluşu tələb 

olunduğu, ya xərclərin ödənilməsi müddəti çox uzun olduğu, 
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ya da cəmiyyət üçün zəruri məhsulun istehsalının ziyan 

gətirəcəyi qabaqcadan məlum olduğu sahələrdə yaradılır. Bu 

firmalarda səmərəlilik nisbətən aşagıdır. Çünkü bu firmalar 

rəqabəti tam hiss etmir, dövlət onların itkilərini ödəyərək, 

onlara hamilik edir. Bu firmalar təsərrüfat fəaliyyətində 

müstəqil deyillər, onlar məhsul və  xidməti adətən, maya 

dəyərinə (istehsal xərclərinə) realizə edirlər. 

Fərdi (ailə) firması adətən ailə üzvlərindən ibarət olur. 

Onlar mülkiyyətçi olmaq etibarilə adətən özləri də əmək sərf 

edərək məhsul və xidmətlər istehsal edirlər. Bu firmalar daha 

çox xidmət sahələrində, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında 

mövcud olurlar. 

ġərikli (tam ortaqlı) firma azı iki fiziki və ya hüquqi 

şəxs tərəfindən yaradılır. Firmanın fəaliyyətinə eyni dərəcədə 

cavabdeh olurlar. 

Payçı və Ģərikli firma isə azı bir şərik və bir payçı fiziki 

və ya hüquqi şəxs tərəfindən yaradılır. Şərik firmanın 

öhdəliklərinə və borclarına bütün əmlakı ilə, payçı isə payı 

miqdarında cavabdehdir. 

Məhdud məsuliyyətli (Ltdlimited) firma bir və ya bir 

neçə fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən yaradılır. Belə firmanın 

təsisçiləri yalnız firmanın nizamnamə fondundakı payına görə 

məsuliyyət daşıyırlar 

Firmanın geniş yayılmış formalarından biri də səhmdar 

cəmiyyətidir. Bu cəmiyyət ən azı üç fiziki və ya hüquqi şəxs 

tərəfindən yaradılır. Cəmiyyətin nizamnamə fondu səhm 

buraxılışı ilə formalaşdırılır. Səhmdarlar cəmiyyətin öhdə- 

liklərinə malik olduqları səhmlərin miqdarına müvafiq olaraq 

cavabdeh olurlar. Səhmdar cəmiyyət səhmlərin satışı yolu ilə 

pul vəsaitlərinin mərkəzləşdirlməsi əsasında istehsalın təşkili 

formasıdır. Səhmdar cəmiyyəti dedikdə, ümumi səhmdar 

kapitala pul ödəyən, sahibkarlıq fəaliyyətində ondan istifadə 

edən və birgə gəlir əldə edən və ya zərər çəkən şəxslərin ittifaqı 



 217 

nəzərdə tutulur. Buraxılan səhmlərin növündən, onların 

bazarda dövriyyəsinin təşkilindən aslı olaraq, səhmdar 

cəmiyyəti açıq və qapalı olurlar. Açıq səhmdar cəmiyyətin 

səhmləri bazarda satılıb-alınır. Qapalı (məhdud məsuliyyətli) 

səhmdar cəmiyyətin səhmləri isə təsisçilər arasında 

bölüşdürülür. 

Hüquqi statusundan, iqtisadi müstəqilliyin dərəcəsindən, 

şirkətlər və bölmələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən asılı 

olaraq, səhmdar cəmiyyətlər konsern, konqlomerat və maliyyə 

qrupları formalarında olur. Konsern maliyyə nəzarəti əsasında 

hüquqi cəhətdən müstəqil şirkətlərin (səhmdar cəmiyyətlərin) 

bir vahiddə birləşməsi nəticəsində fəaliyyət göstərən 

sahibkarlığın təşkili formasıdır. Konsernin fəaliyyətinə nəzarət 

imkanı konsernə daxil olan firmaların səhmlərinin nəzarət 

paketinə sahibliklə müəyyən edilir. Nəzarət paketi, adətən,  

konsernin özülünü təşkil edən istehsal firmasına mənsub olur. 

Konsernə daxil olan digər şirkətlərin (maliyyə, nəqliyyat, 

ticarət və s.) siyasəti baş şirkətin siyasətinə tabe olur. 

Konserndə çox vaxt vahid nəzarət mərkəzi-ümumi strategiyanı 

hazırlayan, şirkətlər (səhmdar cəmiyyətləri) qarşısında konkret 

vəzifələr qoyan və onların yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət 

edən holdinq şirkəti formalaşır. 

Bir sahibə (mülkiyyətçiyə) məxsus olan hüquqi müstəqil 

şirkətlər qrupu konqlomerat adlanır. Bu şirkətlər adətən bir-

birindən asılı olmayan iqtisadi siyasət yeridirlər. Bu müstəqil 

şirkətlərin müəyyən qrupda birləşdirilməsi onların gəlirliyi, 

sahənin perspektivliyi və daha çox sahibin maliyyə 

imkanlarından asılı olur. Bir-biri ilə nə iqtisadi, nə də hüquqi 

əlaqəsi olmayan firmaları birləşdirən konqlomeratlar adətən 

davamsız olur, tez yaranıb, tez də yox olurlar. 

Səhmdar cəmiyyətinin (şirkətinin) formalarından biri də 

maliyyə qrupudur. Maliyyə qrupu iqtisadiyyatda xeyli 

mürəkkəb hadisədir. Bu qrupa daxil olan firmalar hüquqi və 
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qismən də iqtisadi müstəqilliklərini saxlayırlar. Onların mənafe 

birliyi hər hansı birgə əməliyyatların keçirilməsi zamanı aşkar 

olur. Maliyyə qrupları əvvəllər ailə ittifaqları kimi yaranırdılar. 

Fordların, Rokfellerlərin, Rotşıldlərin, Nobellərin maliy- 

yə imperiyaları daha çox  tanınıb. Firmaların maliyyə qrupunda 

birləşməsi səhmdar kapitalında qarşırıqlı iştirak sistemi 

vasitəsilə həyata keçirilir. Bir tərəfdən sənaye firmaları bank, 

nəqliyyat, ticarət firmalarının səhmlərini satın alır, digər 

tərəfdən isə bank, nəqliyyat, ticarət və s. firmaları sənaye 

firmalarının səhmlərini satın alaraq onların mənfəətlərinin 

bölgüsündə iştirak edirlər. İstehsal firmaları özlərinə xidmət 

edən bankların təsisçiləri olur, banklar isə sənaye, ticarət və 

başqa firmaların yaradılmasında təsisçi kimi çıxış edirlər. 

Əmələ gələn maliyyə, sənaye-maliyyə qrupları ölkə 

iqtisadiyyatında hökmran rol oynayırlar. 

―Ekonomiks‖in müəlliflərinə (K.Makkonnell və C.Bryu) 

görə ABŞ-da firmalar aşağıdakı formalarda da nəzərdən 

keçirilirlər: 

a) Union shop-yalnız həmkarlar təşkilatlarının üzvü 

olanlar və ya olacaqlar işləyirlər, işə qəbul olunurlar; 

b) Open shop-həmkarlar təşkilatlarının üzvü ola da bilər, 

olmaya da; 

c) Nonujon shop-yalnız həmkarlar təşkilatlarının üzvü 

olmayanlar işləyirlər və ya qəbul olunurlar; 

ç) Closed shop-yalnız həmkarlar təşkilatlarının üzvləri 

işləyirlər və ya qəbul olunurlar; 

d) İctimai istifadə müəssisəsi-həyat üçün zəruri olan 

məhsul və ya xidmət istehsal edir.  Onlara dövlət tərəfindən 

güclü kömək göstərilir. 
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§3. Firma haqqında nəzəriyyələr 

 

İqtisadi ədəbiyyatda firmanın (müəssisənin) fəaliyyəti 

haqqında müxtəlif nəzəriyyələrə, nəzəri baxışlara 

(konsepsiyalara) rast gəlmək mümkündür. Bu nəzəri baxışlar 

bir-birinin alternativi hesab olunur, müxtəlif ölkələrdə və 

müxtəlif dövrlərdə bu və ya digəri hökmran rol oynayır. 

Firma haqqında klassik, ənənəvi nəzəriyyə-mənfəətin 

maksimumlaĢdırılması nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə iki 

ehtimala əsaslanır: 

1. Mülkiyyətçilər firmanın fəaliyyətini idarə edir və 

firmanın işlərinə gündəlik nəzarəti həyata keçirir. 

2. Sahibkarın yeganə arzusu mənfəəti maksimumlaş- 

dırmaqdır. 

Sahibkarın bütün fəaliyyəti onun əldə etdiyi mənfəətin 

miqdarından aslı olduğu üçün o, daha çox mənfəət əldə etməyi 

arzulayır. O, mənfəət əldə etməsə və ya az mənfəət əldə edərsə 

rəqabət mübarizəsində onu sıxışdırıb aradan çıxararlar. 

Firma haqqında digər nəzəriyyə menecer nəzəriy- 

yəsidir. Bu nəzəriyyə də iki ehtimala əsaslanır: 

1. Müasir mərhələdə operativ idarəetmə, əsasən, 

mülkiyyətçilər tərəfindən deyil, xüsusi ixtisaslı menecerlər 

tərəfindən həyata keçirilir; 

2. Menecerin əsas məqsədi, satışın həcmini və bundan 

alınan gəliri maksimumlaşdırmaqdır. Çünkü menecerə verilən 

haqqının və digər ödəmələrin miqdarı satışdan alınan gəlirin 

miqdarından aslı olur. 

Firmanın fəaliyyəti haqqında nəzəriyyələrdən biri də 

firmanın miqyasının maksimumlaĢdırılması nəzəriyyəsidir. 

Bu nəzəriyyənin tərəfdarlarına görə istər sahibkarların, istərsə 

də menecerlərin məqsədi firmanın miqyasını maksimum- 

laşdırmaqdır. Çünkü, bunun nəticəsində həm menecerlərin 
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şəxsi statusu və qazancı artır, həm də mülkiyyətçilərin gəlirləri, 

aktivləri artır. 

Firmanın miqyasının maksimumlaşdırılması prosesi 

əsasən iki yolla baş verir. Birinci yol daxili və xarici mənbələr 

hesabına kapitalın və istehsalın təmərküzləşməsi vasitəsilə 

firma həcminin genişləndirilməsidir. Bu məqsədə çatmaq üçün 

firmanın mənfəətinin bölünməz hissəsindən, amortizasiya 

fondundan, qiymətli kağızların emissiyasından, bank və digər 

təşkilatlardan alınan borc vəsaitindən istifadə olunur. 

Firma həcminin genişləndirilməsinin ikinci yolu qovuşma 

və udma nəticəsində kapitalın və istehsalın mərkəzləşməsi 

yoludur. Qovuşma dedikdə, müxtəlif firma başçılarının 

birləşmə haqqında bağladıqları müqavilə nəzərdə tutulur. 

Qovuşan firmaların səhmlərinin vahid nümunə əsasında 

yenidən buraxılması qovuşma mexanizmini təşkil edir.Udulma 

isə bir firma tərəfindən başqasının kapitalının öz nəzarətinə 

keçirilməsi vasitəsilə baş verir. Bu proses də ya könüllü, ya da 

məcburi həyata keçirilir. Bir firma könüllü olaraq özünün 

nəzarət səhm paketini digərinə satdıqda (adətən bazar 

qiymətindən yuxarı) hüquqi şəxs kimi sıradan çıxır və udulmuş  

olur. Digər halda isə müflisləşmiş firmanın əmlakı 

məhkəmənin qərarı ilə satıldıqda, firma onu alır və satılan 

firma udulmuş olur. 

Firma haqqında nəzəriyyələrdən biri də firmanın 

davranışı haqqında nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları 

iddia edirlər ki, firmanın bir deyil (mənfəəti mak, satışı mak, 

həcmi mak), çoxlu məqsədi var, burada müxtəlif mənafelər 

qarşılaşırlar. Bu müxtəlif mənafelərə: idarəedənləri, səhmdar- 

ları, muzdlu işçiləri, dövləti və.s göstərmək olar. Bu müxtəlif 

mənafelər bir-birilə toqquşur. Bu toqquşma sosial gərginliyə 

çevrilməmək üçün, firmanın ali idarə orqanı bu müxtəlif 

mənafeləri firmanın ümumi strateji mənafeyinə uzlaşdırmağı 

bacarmalıdır. Ali rəhbərlik buna nail olarsa firma öz 
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fəaliyyətini normal davam etdirə bilər. Ali rəhbərlik bu 

mənafeləri uzlaşdırmaq üçün, onlar arasında kompromis 

razılaşmasının əldə edilməsinə diqqət yetirməlidir. Firmanın 

davranış nəzəriyyəsində xarici mühitə də xüsusi fikir verilir. 

Buraya firmanı əhatə edən iqtisadi, siyasi, ekoloji, sosial şərait 

və s. aid edilir. 

 

§ 4.Təkmil və qeyri-təkmil rəqabət şəraitində 

firmanın davranışı 

 

Firmanın davranışı, onun strategiyası və taktikası 

seçiminə bazar quruluşu və ya xüsusi bazar vəziyyəti təsir 

göstərir. Firmanın davranışı isə öz növbəsində onun 

fəaliyyətinin göstəriciləri: qiymət, mənfəət, səmərəlilik ilə 

bilavsitə bağlıdır. Firmanın davranışı və nəticəliliyi həmin 

sahənin fəaliyyətinə, o da öz növbəsində bütövlükdə milli 

iqtisadiyyata təsir edir. 

Öyrəndiyimiz kimi, bazarın əsas elementləri olan rəqabət 

və inhisarın nisbətlərindən aslı olaraq, bazarın təkmil və qeyri-

təkmil modelləri vardır. Bu modellər şəraitində firmanın 

davranışı da müxtəlif olur. 

Bütün digər modellər kimi, xalis rəqabətli bazar modeli 

də xalis mücərrədlikdir (abstraksiyadır). Bu modeldə sahə 

bazarında bir-birindən aslı olmayan çoxlu istehsalçı və 

istehlakçı firmalar olur; onların hər birinin tələb və təklif 

səviyyəsi sahə ilə müqayisədə çox cüzidir; ona görə də 

qiymətin səviyyəsinə təsir edə bilmir; sahəyə giriş və çıxış 

sərbəstdir və s. 

Real həyatda isə belə quruluşlu, yəni xalis rəqabətli bazar 

çətin ki, mövcud olsun, ya da yuxarıda göstərilən şərtlərin çoxu 

gözlənilmir. Belə ki, sahəyə daxil olmağa və biznes qurmağa 

müəyyən bürokratik və ya iqtisadi məhdudiyyətlər həmişə 

mövcuddur; sahədə çoxsaylı satıcı olduğu halda, bazar 
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hökmranlığına malik olan və qiymətləri diktə edən üstün 

firmalar da həmişə mövcuddur və s. Bütün bunlarla bərabər, 

rəqabət qabiliyyətli firmanın davranışını başa düşmək üçün bu 

şərtilikləri nəzərə almaq lazımdır. 

Təkmil rəqabət şəraitində firmanın davranışını təhlil 

etmək üçün daha bir şərtliyi, firmanın məqsədini də nəzərə 

almaq lazımdır. İqtisadi nəzəriyyədə mövcud olan müxtəlif 

məktəblərin, cərəyanların nümayəndələrinin (klassiklər, 

marksistlər, yeni klassiklər və.s) çoxu firmanın əsas məqsədi 

məsələsində yekdildirlər. Onların çoxunun fikrincə, firmanın 

əsas məqsədi mənfəəti maksimumlaşdırmaqdır. 

Ən ümumi şəkildə məcmu mənfəət (TP-total profit) 

məcmu satış pulu ilə məcmu xərclər arsındakı fərq kimi 

müəyyənləşdirilir və bunu aşağdakı kimi göstərmək olar: 

n            m 

TP=TR-TC=∑P1Q1-∑W1 X1 

i = 1 

Burada  -       n-istehsal olunan məhsulların miqdarı; 

m-tətbiq  olunan istehsal amillərinin miqdarı; 

p- i əmtəsinin qiyməti; 

q- istehsal olunmuş i- əmtəəsinin miqdarı; 

w- i-istehsal amilinin qiyməti; 

x- istifadə olunmuş i-istehsal amilinin miqdarı. 

Demək olar ki, firma mənfəətini istehsal amilləri vasitəsi 

və yaradılmış son hədd məhsulunun qiyməti, həmin istehsal 

amilinin qiymətinə bərabər olduqda maksimallaşdırır. 

Təkmil rəqabət şəraitində firmanın məhsuluna olan tələb 

üfüqi xətdir. Çünki o qiymət alandır, istehsal etdiyi hər şeyi 

cari bazar qiymətlərinə sata bilər. Belə ki, cari bazar qiymətinə 

satmaq mümkündürsə, ucuz satmağın mənası yoxdur. Baha da 

satmaq mümkün deyildir, çünki bu halda firmanın məhsuluna 

tələb sıfıra düşər. Ona görə ki, məhsulu bazar qiymətinə təklif 
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edən çoxlu sayda firmalar mövcuddur. Buna görə də rəqabət 

qabiliyyətli firmanın məhsuluna tələb üfüqi xətdir.(Şəkil 1) 

P 

 

 

P                                     D 

 

 

 

 

O                                                    1Q 

 

Şəkil 12.1 Rəqabət qabliyyətli firmanın məhsuluna tələb 

əyrisi. 

Təkmil rəqabət şəraitində rəqabət qabiliyyəti firma  

məhsulununun hər vahidini carı bazar qiymətinə satmaqla PQ 

həcmində məcmu satış pulu (məcmu gəlir) və orta satış pulu 

(orta gəlir) əldə edir. Onun əldə etdiyi məcmu gəliri 

koordinatların başlanğıcından keçən düz xətdir. (Şəkil 2) 

 

 

P 

TR 

 

 

 

 

 

O                                      Q 

 

Şəkil 12.2 Rəqabət qabliyyətli firmanın ümumi gəliri 

(satış pulu) əyrisi. 
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Orta gəlirin qrafik təsviri isə o, firmanın məhsuluna orta 

tələb əyrisi ilə tam üst-üstə düşür, çünki hər bir məhsulun 

satışından orta gəlir cari bazar qiymətinə bərabərdir. 

Daha bir məhsul vahidinin satılması nəticəsində firmanın 

məcmu gəliri müəyyən vahid qədər (məhsul vahidinin qiyməti 

qədər) artacaq ki, bu da son hədd gəliri adlanır. Son hədd 

gəliri əlavə əmtəə vahidinin satışından əldə olunan gəlirdir. 

Beləliklə, təkmil rəqabət şəraitində son hədd gəliri orta gəlirə 

və məhsulun qiymətinə bərabərdir. Bu zaman firmanın son 

hədd və orta gəliri onun məhsuluna olan tələb əyrisi ilə üst-üstə 

düşür.(Şəkil 12.3) 

P 

 

 

D=MR=AR 

P 

 

 

 

O                                                              1Q 

 
 

Şəkil 12.3 Rəqabət qabliyyətli firmanın son hədd və orta 

gəliri və onun məhsuluna tələb əyrisi. 
 

Təkmil rəqabət şəraitində qısa müddətli dövrdə firmanın 

təklifi yalnız onun istehsal xərcləri ilə müəyyənləşir. Buna görə 

də firmanın təklif əyrisi onun son hədd xərcləri əyrsi ilə üst-

üstə düşür. Çünkü, istehsal həcmi artdıqca, daha bir məhsulun 

istehsalının son hədd xərcləri də artır (azalan son hədd çıxışı 

qanununa görə). Bu şəraitdə firmanın təklif əyrisi yüksələn 

səciyyəlidir: (Şəkil 12.4) 
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Şəkil 12.4. Rəqabət qabliyyətli firmanın təklif əyrisi. 

 

Təkmil rəqabət şəraitində firmanın davranışının təhlili 

zamanı diqqət yetirilən şərtiliklərdən biri də istehsalçının 

özünü səmərəli (rasional) aparmasıdır. İstehsalçı 

davranışının səmərəliliyi daha bir məhsul vahidi istehsalının 

verdiyi son hədd gəliri (uduşu) həmin əlavə vahidi 

istehsalının son hədd məsrəflərindən çox olduqda əldə edilir. 

Məhsulun son hədd gəliri ilə son hədd xərləri arasındakı 

müsbət fərq fiirmanın son hədd gəlirini təşkil edir. 

Başqa sözlə, firma istehsal həcmini onun son hədd 

gəliri və son hədd xərcləri ilə bərabərləşənə qədər davam 

etdirəcəkdir. MR=MC olduğu halda, istehsalçı öz gəlirinə 

daha heç nə əlavə edə bilməyəcək, çünkü gəlirinin həcmi 

maksi- muma çatmış olur. Əgər, istehsalı yenə davam 

etdirmiş olarsa, onda son hədd gəliri son hədd xərclərindən 

az olur, gəlir isə aşağı düşməyə başlayır. 
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Şəkil 12.5. Qısamüddətli dövrdə rəqabət qabliyyətli 

firmanın tarazlığı. 

 

Deməli MR=MC gəlirinin maksimallaşdırılması şərtidir. 

MR və MC əyrilərinin kəsişmə nöqtəsi firmanın müvazinət 

nöqtəsidir (şəkildə E nöqtəsi). Firmanın müvazinəti gəlirin 

maksimuma çatdığı PE müvazinət qiyməti və QE müvazinət 

istehsal həcmi ilə səciyyələnir. (şəkil 5) 

Təkmil rəqabət şəraitində rəqabətə davamlı firmaların 

davranışı cəmiyyətdə Allokativ səmərəliliyə səbəb olur. P=MC, 

yəni bir tərəfdən əmtəənin (xidmətin) qiyməti onun son hədd 

xərcləri qiymətindən çox olmur. Bu cəmiyyətin resurslarının 

ictimai təlabatın ödənilməsini maksimallaşdıra bilmək üçün 

lazım olan qaydada bölüşdürülməsi deməkdir. Təkmil rəqabət 

şəraitində istənilən əmtəə məcmusu deyil, məcmu tələbin 

quruluşuna, yəni istehlaka üstünlükverimlərinə müvafiq 

quruluşda istehsal edir. Digər tərəfdən təkmil rəqabət şəraitində 

istənilən əmtəənin (xidmətin) qiyməti nemətin istehlakçı üçün 

son hədd faydalılığının göstəricisi kimi çıxış edir. Məhsulun 

faydalılığını qiymətlə ifadə olunandan az qiymətləndirməyən 

istehlakçılar onu almağa hazırdırlar. Başqa sözlə desək, hər bir 
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əmtəə onun son faydalılığının bazar qiyməti ilə bərabərləşdiyi 

nöqtəyə qədər alınacaq və bu zaman istehlakçı da alınan 

faydalılığı (həzzi) maksimallaşdıracaqdır. 

Qeyri-təkmil (inhisarçı, oliqopolik, inhisar) rəqabət 

şəraitində firmanın davranışı təkmil rəqabətdə olduğundan 

fərqlidir. Məsələn, inhisaçı rəqabət qabiliyyətli firmaların 

məhsuluna olan tələb əyrisi, təkmil rəqabətli firmaların 

əyrisindən daha az elastik, lakin inhisar tələb əyrisindən daha 

çox elastik olur. 

Qısamüddətli dövrdə inhisarçı rəqabətli firmanın 

davranışı, əsasən, inhisar davranışına bənzəyir. Bu zaman 

firmanın son hədd gəliri qiymətə bərabər deyil, çünkü firmanın 

qiymət üzərində müəyyən nəzarəti var. Belə ki, firma məhsula 

olan tələbatını itirmədən onun qiymətini artıra bilir. Firma öz 

məhsulunu daha çox satmaq üçün məhsulun qiymətini aşağı 

salır ki, bu halda firmanın son hədd gəliri əyrisi, tələb 

əyrisindən aşağıda yerləşir. İnhisarçı rəqabət şəraitində firma 

istehsal həcminin və qiymətin elə kombinasiyasını seçir ki, 

onun əldə etmiş olduğu gəlir maksimum həddə olur. Firmanın 

MC = MR əyrilərinin kəsişməsi ilə tarazlıq nöqtəsi müəyyən 

edilir. MC = MR şərti gəlirin maksimuma çatması şərtidir. 

Qeyri-təkmil rəqabət şəraitində rəqabət qabiliyyətli firma 

istehsalı bir qədər kəsirli edir və qiyməti artırır. Qiymət son 

hədd xərclərindən yüksək (P>MC) olduğundan, cəmiyyətdə 

allokativ səmərəliliyə nail olunmur. Qiymətin yüksək olması 

nəticəsində firmanın məhsuluna tələb azaldığı üçün firma zərər 

çəkəcəkdir. Əgər bu zaman firmanın tarazlıq qiyməti orta 

dəyişən xərcləri ödəyərsə, firma fəaliyyətini davam etdirir. 

MC=MR olan həcmdə məhsul istehsal edərək itkiləri 

minimuma endirir. Əgər tələb çox aşağıdırsa və tarazılıq 

qiyməti orta dəyişən xərcləri ödəmirsə, firma istehsalını 

dayandırır. Uzunmüddətli dövrdə isə rəqabət qabiliyyətli 

firmanın inhisarcı  rəqabət bazarında davranışı, inhisar 

modelində olduğundan fərqlidir. Belə ki, sahəyə daxil olmaq 
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üçün maneələr olmadığından, daha doğrusu, az olduğundan 

yeni firmalar bu sahədə öz istehsallarını təşkil edir. Buna görə 

də əvvəlki firmaların hər birinin məhsuluna olan tələb azalır və 

son hədd gəliri əyrisi daha az meylli olur. Əyrilərin bu dönüşü 

yalnız tələb əyrisi orta xərclər əyrisinə toxunana qədər davam 

edir. Bu toxunma nöqtəsində iqtisadi mənfəət yox olur. Buna 

görə də sahəyə yeni firma və kapital axını da dayanır. Bu 

şəraitdə sahənin bütün firmaları yalnız normal mənfəət əldə 

edəcəklər. Çünkü tarazlıq qiyməti orta xərclər səviyyəsində 

sabitləşir. "E" nöqtəsi inhisarçı, qeyri-təkmil rəqabət şəraitində 

uzunmüddətli dövrdə tarazlıq nöqtəsi olur. 
 

§ 5. İnhisarçı rəqabət qabiliyyətli firmanın 

xərclərinin minimallaşdırılması 

 

Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, inhisarçı rəqabət 

şəraitində nə allokativ, nə də istehsalın səmərələliyi əldə edilir. 

Çünkü, bir tərəfdən, qiymət uzunmüddətli orta xərclərin ən 

aşağı səviyyəsinə bərabər deyil, digər tərəfdən, təkmil 

rəqabətdə olduğu kimi, qiymət son hədd xərclərinə bərabər 

(P=MC) deyil. 

Qeyri-təkmil rəqabətin bir forması olan oliqopoliya 

şəraitində firmanın davranışında müəyyən xarakterik cəhətlər 

gözə çarpır. Əvvəla oliqopoliya rəqabəti bir çox göstəricilərinə 

görə xalis inhisarı xatırladır. Belə ki, oliqopoliya məhsuluna 

olan tələb əyrisi inhisardakı tələb əyrisinə çox oxşayır. Bu 

oliqopoliyanın iki həlledici xüsusiyyəti: sahəyə daxil olmaq 

üçün maneələrin olması;  sahədə fəaliyyət göstərən firmaların 

bir-birindən qarşılıqlı asılıqları ilə əlaqədardır. Firmaların sayı 

az (2-5) olduğundan, birinin davranışı rəqib firmalarda 

müxtəlif reaksiyalar yarada bilər. Buna görə də oliqopolist 

firma özünün bazardakı davranışını təkcə özünün marağına, 

bazarın vəziyyətinə görə deyil, həm də rəqiblərinin cavab 

reaksiyalarının proqnozunun nəticələrinə uyğun qurmalıdır. 
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Digər tərəfdən, oliqopolik rəqabət şəraitində mövcud olan az 

sayda firmalar öz aralarında müştərək strategiya və taktika 

haqqında sözləşə, hər bir tərəfdaş üçün əlverişli olan qiymətləri 

müəyyən edə və sahə təklifinin optimal ölçüsünü, hər bir 

iştirakçının sahə istehsalındakı payını müəyyənləşdirib bazarı 

öz aralarında bölə bilərlər. Bu məqsədlə firmalar arasında açıq 

və gizli sövdələşmələr aparılır. 

Müasir mərhələdə gizli sövdələşmələr üstünlük kəsb edir. 

C.Helbreyt və P.Samuelson öz əsərlərində dəfələrlə qeyd 

edirlər ki, müasir dövrdə oliqopolik firmaların açıq 

sövdələşmələrə ehtiyacı yoxdur. Onlar işlərin vəziyyətini, 

potensial imkanları, bir-birinin məqsəd və maraqlarını o qədər 

yaxşı bilirlər ki, görüşmədən, telefonla danışmadan hamı üçün 

eyni dərəcədə sərfəli olan strategiya işləyib hazırlaya bilirlər. 

Qeyri-təkmil rəqabətin inhisar formasında, bazarda 

müəyyən bir firma bütün əmtəə təklifini təşkil etdiyindən o, 

qiymət qoyan hesab olunur. Bu firma əmtəəsinə olan tələbi 

itirmədən qiyməti artıra bilər. Bununla belə firmanın öz  

məhsuluna istədiyi qədər yüksək qiymət təyin etmək 

iqtidarında olduğunu düşünmək də düzgün deyildir. Belə ki, 

firma özünün qiymət siyasətində əhalinin alıcılıq qabiliyyətini,  

tədiyyə qabiliyyətli tələbi nəzərə almalıdır. 

İnhisar rəqabətli bazarda digər firmaların oraya girişi 

bağlı olur. Bu bağlılıq həm inzibati-hüquqi, həm də iqtisadi 

metodlarla əldə olunur. Məsələn, müəyyən bir məhsul 

istehsalını və ya texnologiyanı tətbiq etməyə müstəsna hüquq 

verən patentin əldə edilməsi, müəyyən məhsul istehsalının 

yalnız bir firmaya icazə verən dövlət lisenziyasının olması, 

nadir xammal resursuna malik olma və s. 

Digər firmalar kimi, inhisarçı firma da son hədd gəliri son 

hədd xərclərindən az oluncaya qədər istehsalı davam etdirir. 

MR və MC əyrilərinin kəsişmə nöqtəsi firmanın müvazinət 

nöqtəsidir.  MR və MC arasındakı müsbət fərq firmanın son 
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hədd gəlirini təşkil edir. Nə qədər ki MR>MC məcmu gəlir 

artacaq, əksinə olduqda isə məcmu gəlir azalır. Mənfəətin 

maksimallaşdırılması şərti isə MR=MC-dir. 

İnhisarçı firma üçün son hədd gəliri qiymətdən aşağı 

olduğundan müvazinət nöqtəsində son hədd xərcləri qiymətdən 

aşağıdır - MC<P. Beləliklə inhisar zamanı allokativ səmərəlilik 

şərtinə əməl olunmur, yəni, cəmiyyətdə resurslar ən səmərəli 

və optimal qaydada bölüşdürülməmiş qalır. 

Qısamüddətli dövrdə firmanın müvazinət nöqtəsi istehsal 

həcminin və müvazinətli qiyməti  müəyyənləşdirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 12. 6. İnhisarçı firmanın müvazinəti. 

 

Burada gəliri maksimallaşdıran istehsal həcmi QE ilə işarə 

olunmuşdur. Müvazinətli qiymətə gəldikdə isə o, tələb 

imkanlarından çıxış edərək firma tərəfindən müəyyən- 

ləşəcəkdir. Tələb əyrisi bazarda təklif edilən həmin həcmdə 

məhsula görə istehlakçının hansı qiyməti ödəməyə hazır 

olduğunu göstərir. Firmanın PE–dən aşağı qiymət müəyyən- 

ləşdirməsi mənasızdır, çünkü istehlakçı daha çox pul verməyə 
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hazırdır. Firma PE-dən yuxarı qiymət təyin edə bilməz, çünkü 

daha yüksək qiymətə bazar bu qədər əmtəəni qəbul etməz. 

Deməli, PE qiyməti inhisarcının  mənfəətini maksimallaşdıran 

müvazinət qiyməti olacaqdır. 

Uzunmüddətli dövrdə də firma iqtisadi mənfəət əldə 

edəcək, çünkü sahəyə kapitalın  gəlməsi qarşısında müəyyən 

sədlər vardır. İnhisarın özü isə istehsal həcmini artırıb-

azaltmayacaq, çünkü bu halda onun mənfəəti azala bilər. Bu 

səbəbdən də uzunmüddətli dövrdə də firma iqtisadi   mənfəət 

əldə edəcək, onun məhsulunun müvazinət qiyməti isə 

uzunmüddətli orta xərclərin ən aşağı nöqtəsinə enməyəcək. 

İnhisar zamanı P>LRAC minimum olacaqdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 232 

XIII FƏSĠL. SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠ: 

MAHĠYYƏTĠ VƏ  FORMALARI 

 

§1. Sahibkarlıq anlayışı. Sahibkarın hüquq və vəzifələri 

 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar bu iqtisadiyyata 

xas olan sahibkar, sahibkarlıq qabiliyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti 

və sair kimi sözləri də dilimizdə vətəndaşlıq hüququ 

qazanmışdır. Sahibkar sözü sahib və kar ifadələrinin 

birləşməsi olub, nəyin isə sahibinin, mülkiyyətçinin nə isə bir 

işlə məşğul olmasını ifadə edir. Daha aydın desək, sahibkar–

yeni muəssisənin (firmanın) yaradılması, cəmiyyətə təklif 

olunan yeni ideyanın, məhsulun və ya xidmətin işlənib 

hazırlanması ilə bağlı riski öz üzərinə götürən şəxsdir. Sahibkar 

xeyir götürmək məqsədilə istehsal amillərini hərəkətə gətirən 

və ya bu fəaliyyəti təşkil edən iqtisadi subyektdir. Sahibkar, 

yəni mülkiyyətçi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

sahibkarlıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

Sahibkarlıq qabiliyyəti dedikdə, maddi və ya intellektual 

mülkiyyət sahiblərinin ictimai fəaliyyətin müəyyən sahəsində 

daha çox  yararlı olması, müəyyən işi daha müvəffəqiyyətlə 

icra etməsi nəzərdə tutulur. Bu qabiliyyət bir tərəfdən 

sahibkarın fərdi psixi xüsusiyyətindən, digər tərəfdən isə onu 

əhate edən iqtisadi şəraitdən asılıdır. Sahibkarliq qabiliyyəti ya 

ictimai fəaliyyət prosesində, ya da təhsil prosesində əldə edilir. 

Uzun müddət birinci yol, yəni fəaliyyət prosesi üstünlük kəsb 

etdiyi halda müasir dövrdə ikinci yol üstünlük kəsb edir. 

Dövrün tələbinə cavab verən təhsil prosesində ayrı-ayrı şəxslər 

sahibkarlıq qabiliyyətinə yiyələnirlər. Sahibkarlıq qabiliyyəti 

xüsusi növ insan kapitalıdır. Daha aydın desək sahibkarlıq 

qabiliyyəti – nemətlər və xidmətlər yaradılması üçün istehsalın 

bütün digər amillərinin birləşdirilməsinə yönəldilmiş xüsusi 

növ insan kapitalıdır. Əlverişli şəraitdə bu qabiliyyətin ictimai 
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həyatın müxtəlif sahələrində istifadə edilməsi sahibkarlıq 

fəaliyyətidir. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti dedikdə, fayda (mənfəət) əldə 

etmək məqsədilə öz riski əsasında müstəqil, sistematik olaraq 

məhsul istehsal etmək, xidmət göstərmək və  ticarətlə məşğul 

olmaq fəaliyyətidir. ĺqtisadi ədəbiyyatda sahibkar, sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirlərə rast gəlmək mümkündür. 

ĺngilis iqtisadçısı R.Kantilyona (1680-1734) görə, feoda- 

lizm cəmiyyətindəki torpaq mülkiyyətçilərinə və müxtəlif 

növlü  muzdurlara,  yeni iqtisadi sistemdə, kapitalizmdə 

mənfəət götürmək məqsədilə digərlərindən məhsulu müəyyən 

qiymətə  alaraq, bazarda özünə hələ də məlum olmayan 

qiymətə satmağa çalışan (deməli risk edən) yeni insanlar qrupu 

əlavə olunmuşdur. O, bu insanları sahibkar adlandırır. 

Kantilyonun fikrincə, sahibkarlıq xüsusi növ iqtisadi vəzifə 

olub müxtəlif növ  bazarlarda əmtəələrə olan tələblə  təklif 

arasında uyğunluq yaratmağa çalışır. 

A.Smit (1723-1790) isə sahibkarı öz istehsalını 

planlaşdıran və təşkil edən, onun nəticələri üzərində müstəqil 

sərəncam verən, mənfəət götürmək məqsədilə kommersiya ilə 

bağlı hər hansı bir ideyanı reallaşdırmaq üçün risk edən 

mülkiyyətçi kimi səciyyələndirirdi. 

Fransız iqtisadçısı J.B.Sey (1767- 1832) də sahibkarı risk 

etməsinə baxmayaraq, mənfəət götürmək məqsədilə hər hansı 

bir məhsul istehsal edən şəxs kimi qələmə almışdı. O, 

sahibkarlıq  mənfəətini təmin edən iqtisadi mühiti-bazar 

mühitini ətraflı tədqiq etmişdir. Onun fikrincə, sahibkar 

mənfəəti əldə etmək üçün sahibkarın  yerinə yetirdiyi  vəzifələr 

yaradıcı  xarakter daşıyır. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında alman iqtisadçısı 

V.Zombartın (1863-1944) fikirləri müəyyən qədər fərqlənir. O, 

sahibkarlıq fəaliyyəti qarşısında duran məqsədi iki yerə: əsas 

və asılı məqsədlərə  bölmüşdür. Onun fikrincə sahibkarlıq 
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fəaliyyətinin  əsas məqsədi daim inkişaf etmək,  çiçəklənmək, 

genişlənməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün  sahibkar risk  

etməyə hazır olmalı, inadkarlıq və inam göstərməli, ümumi 

mənafe naminə  bir çox insanları  işə cəlb etməyi  bacarmalıdır. 

Zobmarta  görə, mənfəət əldə etmək sahibkarın ikinci dərəcəli, 

asılı məqsədidir. Bəs, görəsən  mənfəət əldə etməsə, sahibkar 

necə inkişaf edə, çiçəklənə bilər? 

Avstriya iqtisadçısı J.Sumpeterin (1883- 1950) sahib- 

karlıq haqqında fikirləri də maraqlıdır. O, sahibkarı hər şeydən 

əvvəl yenilikçi adlandırır. Onun fikrincə sahibkar olmaq 

digərlərinin edə bilmədiklərini etmək, yenilik tapmaq, 

köhnəliyə qarşı çıxmaq, ağıllı risk etmək демякдир. Sumpeter 

yazır ki,  sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi, həm  

mülkiyyətçinin özü, həm də  firmanın, bankın, səhmdar 

cəmiyyətin idarəedicisi (direktoru, meneceri və.s) çıxış edə 

bilər. 

Dahi nəzəriyyəçi N.Marks (1818-1883) sahibkarla 

mülkiyyət sahibi olan kapitalisti bir-birindən ayırmamıs, onları 

eyniləşdirmişdir. Buna görə də marksist iqtisadi nəzəriyyədə  

sahibkarlıq ayrıca  iqtisadi kateqoriya  kimi tədqiq olun- 

mamışdır. 

A. Marşal, C.M.Keyns və başqaları da sahibkarlığı, 

sahibkarlıq fəaliyyətini bu və ya digər dərəcədə tədqiq etmişlər. 

Müasir dövrdə sahibkarlıq fəaliyyəti dedikdə, təsərrüfat 

subyektlərinin   mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsə-  

dilə  özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti əsasında, 

qanunvericiliklə qadağan edilməyən təsərrüfat   fəaliyyətinin 

bütün növləri  üzrə həyata keçirdikləri təşəbbüskarlıq fəaliyyəti  

nəzərdə tutulur. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti  mürəkkəb iqtisadi  məzmuna 

malikdir. Bir tərəfdən o,  iqtisadi kateqoriya  olmaqla bazar 

subyektləri arasındakı çoxsahəli iqtisadi  münasibətləri (məhsul 

və xidmətlərin istehsalı, mübadiləsi, bölgüsü və.s) özündə əks 
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etdirir. Digər tərəfdən sahibkarlıq səmərəli təsərrüfatçılıq 

tipidir.  Belə ki, sahibkar daha çox mənfəət əldə etmək üçün 

elmi-texniki tərəqqinin  yeniliklərindən, mütərəqqi əmək 

üsullarından və sairədən istifadə edərək  özünün iqtisadi 

fəaliyyətini daha səmərəli həyata keçirməyə çalışır.  Üçüncü 

tərəfdən  sahibkarlıq  mütərəqqi iqtisadi  təfəkkürdür. Belə ki, 

mütərəqqi iqtisadi təfəkkürlü sahibkar dövrün tələbatına uyğun 

məhsul və xidmətlər  istehsal edir, daha mütərəqqi üsullarla 

xidmət göstərir, ictimai həyatın  müxtəlif sahələrində ciddi 

qənaət rejiminə  riayət edir, ətraf mühitin  qorunmasına çalışır 

və.s. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin  zəruri şərti  iqtisadi azadlığın  

olmasıdır. ĺqtisadi azadlıq  dedikdə insanın malik  olduğu 

iqtisadi resurslar (kapital, iş quvvəsi, torpaq), habelə istehsal  

olunmuş məhsullar üzərində sərbəst sürətdə sərəncam vermək 

azadlığı nəzərdə tutulur.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

iqtisadi azadlıq sonsuz deyildir. Belə ki, bir tərəfdən mülkiyyət 

sahibi  malik olduğu kapital resurslarından  istifadə edərək  

məhsul və xidmətlər istehsal etmək və sairə kimi iqtisadi  

fəaliyyət göstərməkdə müstəqildir. Digər tərəfdən  sahibkarlıq 

subyektləri cəmiyyət, digər sahibkar, işçilər və sairə qarşısında 

müəyyən məsuliyyət daşıyırlar. Deməli sahibkar müəyyən 

hüquq  və vəzifələri yerinə yetirməklə  iqtisadi azadlığın 

reallaşmasını təmin edir. 

Sahibkarın, sahibkarlıq subyektinin hüquqları aşağıda- 

kılardır: 

-firma (müəssisə) açmaq və onun idarə olunmasında  

iştirak etmək; 

-başqa firmaların fəaliyyətində sərəncamında olan 

əmlakla  iştirak etmək; 

-işçiləri işə qəbul etmək və işdən azad etmək; 

-işçilərin əməyinin ödənilməsinin  forma və sistemlərini 

müəyyən etmək; 
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-öz məhsulları və xidmətləri  üçün  qiymətləri (tarifləri) 

müəyyən etmək; 

-digər subyeklərlə  əlaqələri həyata  keçirmək üçün  

bankda hesab açmaq; 

-sahibkarlıq fəaliyyətindən  əldə edilən mənfəətdən 

sərbəst istifadə  etmək və sairə. 

Sahibkarın vəzifələri isə əsasən  aşağıdakılardır: 

-qüvvədə olan qanunvericilikdən və bağladığı müqavi-  

lələrdən irəli gələn bütün  vəzifələri yerinə yetirmək; 

-işə qəbul olanlarla  müqavilələr bağlamaq, onlara 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş minimum səviyyədən az 

olmayaraq əmək haqqı  ödəmək, onlara normal əmək şəraiti 

yaratmaq; 

-istehsal olunmuş əmtəələri markalaşdırmaq; 

-antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək; 

-öz fəaliyyəti haqqında dövlət, statistika və maliyyə 

orqanlarına müəyyən edilmiş formada hesabatlar vermək və 

sairə. 

Sahibkarlıq fəalyyətinin obyekləri dedikdə cəmiyyətin 

tələbatını ödəmək üçün lazım olan məhsul və xidmətlərin 

istehsalı, cəmiyyət üzvlərinə  müxtəlif xidmətlərin göstə-  

rilməsi və s. nəzərdə tutulur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin sub-  

yektləri dedikdə isə sahibkarlıq obyektlərinin  istehsalı, satışını  

və sairəni təşkil edən fiziki və hüquqi  şəxslər nəzərdə tutulur. 

ĺqtisadi ədəbiyyatda, KIV-də,  adi danışıqlarda sahibkar-  

lıqla sıx  bağlı olan ―biznes‖ anlayışından da geniş istifadə 

olunur.  Bu anlayişları bir-birinə  yaxınlaşdıran bir sıra  ümumi 

cəhətlər vardır: əvvəla, hər ikisinin məqsədi  mənfəət əldə 

etməkdir və bu məqsədə bazar vasitəsilə nail olur; digər 

tərəfdən bu məqsədə  nail olmaq üçün  istehsal və xidmət 

fəaliyyətlərini  həyata keçirirlər; başqa bir tərəfdən isə onların 

fəaliyyəti  üçün iqtisadi mühitin, iqtisadi azadlığın olması tələb 

olunur.  Bu kimi ümumi cəhətlərlə  yanaşı onlar arasında 
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müəyyən  fərqli cəhətlər də vardir: əvvəla, biznes  fəaliyyəti 

tarixən əmtəə istehsali ilə əlaqədar oldugu uçun nisbətən qədim 

dövrlərdən başlanmışdır,  sahibkarlıq fəaliyyəti isə kapita-  

lizmin inkisafı ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Digər tərəfdən 

biznesmen  möhtəkirliklə, kələk gəlməklə, əli gətirməklə öz 

məqsədinə nail ola bildiyi halda, sahibkar bu yollarla öz 

məqsədinə nail ola bilməz; sahibkar yenilikçi,  daim axtarışda 

olan işguzar insandır. Digər tərəfdən isə biznes fəaliyyəti  

birdəfəlik akt kimi  səciyyələndirdiyi  halda, sahibkar fəaliyyəti 

daimi  bir fəaliyyətdir. Buna görə də ölkə iqtisadiyyatının 

ümumi mənzərəsi sahibkarların yenilikçi fəaliyyəti ilə sıx 

bağlıdır. 

ĺqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq müxtəlif meyarlar 

baxımından  təsnifləşdirilir: 

1. Mülkiyyətə görə: fərdi, qrup, dövlət, qarışıq; 

2. Fəaliyyətin həcminə görə: kiçik, orta, iri; 

3. Fəaliyyət sahəsinə görə: sənaye, kənd təsərrüfatı, 

nəqliyyat, tikinti və.s 

4. Fəaliyyətin xarakterinə görə: istehsal, kommersiya, 

xidmət; 

5. Əhatə etdiyi əraziyə görə: yerli, regional, milli, 

beynəlxalq‖; 

6. Innovasiya sahibkarlığı – sahibkarlığın bu forması 

ayrı-ayrı  təsərrüfatlarda texnoloji yenilikləri tətbiq etməklə, 

maşın və avadanlıqlar quraşdırmaqla və sairə ilə məşğul olur. 

 

§ 2. Sahibkarlıq subyektlərinin vəzifələri və onların 

reallaşdırılması mühiti 

 

Sahibkarlıq subyekləri, yəni sahibkarlıq fəaliyyətinin 

təşkilatçıları  məhsul və xidmətlərın istehsalını  təşkil edərkən 

müəyyən vəzifələr yerinə  yetirirlər. Onların yerinə yetirdikləri 

əsas vəzifələrdən biri iqtisadi fəaliyyət  üçün zəruri olan digər 
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amilləri (əmək, kapital, torpaq) bir yerə toplamaqdır. Bu 

amillərin müəyyən bir kombinasiyada  birləşməsini təmin edir.  

Bu kombinasiyanın  səmərəli təşkil edilməsi sahibkarlıq 

subyek-  tinin sahibkarlıq qabiliyyətindən asılı olur. 

Iqtisadi resursların kombinasiyası sabit olmayıb dəyiş- 

kəndir. Bu dəyişkənliyə resursların qiyməti, istehsalın texniki 

səviyyəsi, firmanın istehsal həcmi, firmanın satış bazarlarına 

yaxın və ya uzaqda yerləşməsi  və s. təsir edir. Belə müxtəlif  

amilləri nəzərə alaraq  sahibkarlıq subyekti daha  çox mənfəət 

əldə etmək məqsədilə isehsal amillərinin səmərəli kombina- 

siyasını  təşkil etməyə çalışmalıdır. 

Sahıbkarlıq subyektinin  digər vəzifəsi maksimum 

mənfəət əldə etmək üçün iqtisadi fəaliyyətində yenilikləri 

tətbiq etməkdən ibarətdir. ĺqtisadi fəaliyyətin bütün 

sahələrində: məhsulların istehsalı,  onların reallaşdırılması,  

xidmətlərin göstərilməsi və .s müxtəlif yeniliklərdən  geniş 

istifadə etməlidir. Yeniliklərdən istifadə etməklə fərdi istehsal  

xərclərini ictimai istehsal xərclərindən  aşağı  salmaqla əldə 

etdiyi mənfəəti maksimallaşdırmağa  çalışır. Bununla da 

rəqiblərini qabaqlayır və cəmiyyətdə öz nüfuzunu  artırır. 

Sahibkarlıq subyeklərinin  yenilikçilik fəaliyyəti  bazarlarda  

məhsul bolluğunun yaradılmasına, göstərilən xidmətlərin  

kəmiyyət və keyfiyyətinin  yüksəlməsinə səbəb olur. Sahib- 

karlıq subyeklərinin yenilikçilik vəzifəsi cəmiyyətin iqtisadi 

tərəqqisinin əsasını təşkil edir. 

Sahibkarlıq subyektlərinin vəzifələrindən biri də iqtisadi 

fəaliyyətinin müxtəlif məsələləri üzrə qərarlar qəbul etməkdir. 

Əgər, sahibkarlıq fəaliyyətinin həcmi kiçikdirsə  qərarların 

qəbul     edilməsi sahibkarın özü tərəfindən  həyata keçirilir. 

Fəaliyyət dairəsi geniş və mürəkkəbdirsə əsas qərarlar, biznesin 

taleyüklü qərarları sahibkar tərəfindən  ikinci dərəcəli məsələ- 

lər üzrə qərarlar isə sahibkarlıq subyektinin digər iştirakçıları 

tərəfindən qəbul olunur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti 
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kimi bir şəxs deyil, bir neçəsi çıxış edərsə hər biri fəaliyyətin 

konkret sahəsi üzrə (satış, təchizat, maliyyə, reklam) ixtisas- 

laşır və bu sahənin fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar qəbul edirlər. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məsələləri  üzrə səmərəli 

qərarların qəbul edilməsi üçün qərar  qəbul edənin özü  bir sıra 

şəxsi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu şəxsi keyfiyyətlərə 

aşağıdakılar aiddir: 

sahibkarlıq fəaliyyəti  üçün tələb olunan ümumi bilik;   

müasir iqtisadi təfəkkür; 

işguzar mədəniyyət; 

iqtisadi vəziyyəti onerativ təhlil etmək və öz imkanlarını 

düzgün qiymətləndirə bilmək bacarığı və s. 

İqtisadi fəaliyyətin əsas məsələləri üzrə qərarların qəbul 

edilməsi əsasən iki formada həyata keçirilir: ənənəvi olaraq 

qərarlar sahibkarlıq subyekti tərəfindən təkbaşına və ya digər 

vəzifəlilər    tərəfindən  qəbul edilir və yuxarıdan  aşağıya doğ- 

ru  tabelilik  принсипиня  uyğun olaraq yönəldilir və icra 

edilirlər. Bəzi ölkələrdə (Yaponiya, Cənubi Koreya və s.) isə  

XX  əsrin 70-80-ci illərindən başlayaraq  qərarların qəbul 

edilməsində aşağı pillələrin də fəal iştirakı nəzərdə tutulur. 

Aşağıdakıların fəal iştirakı ilə razılaşdırılmış qərarların qəbulu 

daha yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olur. 
Sahibkarlıq subyeklərinin mühüm vəzifələrindən biri də 

ağıllı risk etməkdir. Belə ki, sahibkarlıq subyekti iqtisadi 

fəaliyyətlə əlaqədar müxtəlif  vəzifələri yerinə yetirmək üçün  

öz vəsaiti, vaxtı və işgüzar aləmdəki nüfuzu ilə risk edir. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti  hər zaman qeyri-müəyyənlikə, risklə 

bağlıdır. Sahibkarlıq riski sığortalanan  və sığortalanmayan 

risklərə ayrılır. Sığortalanan risklər dedikdə yanğın, daşınma 

zamanı məhsulun xarab olması, firma rəhbərlərinin və ya 

aparıcı mütəxəsislərin ölümü və ya xəstələnməsi və s. nəzərdə  

tutulur. Bu kimi risklərdən irəli gələn zərəri ödəmələr üçün 

onlar sığortalanırlar. 
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Sığortalanmayan risklər isə əsasən aşağıdakı hadisələrlə 

əlaqədə olur: 

alıcıların zövqündəki dəyişikliklər; 

rəqiblərin fəaliyyətindəki dəyişikliklər; 

iqtisadi resursların qeyri-səmərəli bölgüsü  və qiymətlərin 

dəyişilməsi; 

siyasi şəraitin dəyişilməsi,  münaqişələr, təbii və ekoloji  

fəlakətlər və s. 

Bu  risklərdən  isə sığortalanmaq mümkün   deyildir. 

Risklərlə əlaqədar sahibkara dəyən zərərin üç səviyyəsi 

fərqləndirilir: a) aparılan  riskli əməliyyat nəticəsində  sahibkar 

mənfəət əldə etmir. Atalar demişkən ―aldım qoz, satdım qoz 

mənə qaldı xışıltısı‖, b) aparılan riskli əməliyyat  çəkilən 

xərcləri ödəmir, zərər  sahibkarın öz hesabına ödənilir. Belə hal 

adətən təsadüfi ola bilər. c) aparılan iqtisadi fəaliyyət  sahibkarı 

müflisləşdirir.  Belə halın baş verməməsi üçün sahibkar ağıllı 

risk etməyi bacarmalıdır.  H.Fordun dediyi kimi ―işinizdə daha 

çox ağıla üstünlük verin-ağıla və bir daha ağıla‖ . 

Sahibkarliq subyekləri tərəfindən bu və digər vəzifələrin 

həyata keçirilməsi sahibkarliq mühiti şəraitində baş verir. 

Sahibkarlıq mühiti dedikdə işgüzar  fəaliyyətin həyata 

keçirilməsinə təsir göstərən şərait və amillərin məcmusu 

nəzərdə tutulur. Bunlara iqtisadi mühit, texnoloji mühit, təbii-

coğrafi mühit, siyasi şərait və s. aiddir.  Bu və digər amillər 

sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli və ya  qeyri-əlverişli şərait 

yaradır. 

Sahibkarlıq  fəaliyyəti  üçün əlverişli iqtisadi mühitin 

formalaşdırılmasında aşağıdakı amillər də mühüm rol oynayir: 

sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri qanunvericilik  bazasının 

yaradılması, sahibkarlığa dövlət  himayəsi,  firmaların 

(müəssisələrin) yaradılmasına, fəaliyyətin genişlənməsinə 

imkan verən vergi, kredit, gömrük siyasətinin  yeridiləsi, dövlət 

və xüsusi bölmə  tərəfindən  sahibkarlığın inkişafına  
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yönəldilən  vəsaitin  artırılması, sahibkarlıq infrastrukturunun 

formalaşması və onun səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitin 

yaradılması və s. Sahibkarlıq  infrastrukturu dedikdə inno-  

vasiya  mərkəzlərinin,  lizinq firmalarının  yaradılması, sahib- 

karların hazırlanması və ixtisasartırma məktəblərinin, kursların 

və s. olması nəzərdə tutulur. 

 

§3. Azərbaycanda  sahibkarlığın formalaşması 

 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar Azərbaycanda 

həyata  keçirilən iqtisadi islahatların əsas istiqamətlərindən  biri 

də  sahibkarlıq  fəaliyyətinin  formalaşması və inkişaf etdiril- 

məsidir. Bu məqsədlə dövlət  mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və 

iqtisadiyyatın liberallaşdırılması ilə yanaşı ―Sahibkarlıq 

fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ― da 

qəbul edilmişdir. Bu qanunda sahibkarlığın mahiyyəti, 

prinsipləri, sahibkarlıq subyeklərinin hüquq və vəzifələri, 

sahibkarlığın dövlət tərəfindən  müdafiə və təqdir olumasının 

forma və üsulları, sahibkarlığın dövlət orqanları ilə qarşılıqlı 

münasibətləri  və s. müəyyən edilmişdir. Qanunda  göstərilir ki, 

sahibkarlıq fəaliyyəti fiziki şəxslərin, onların birliklərinin, 

habelə hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək 

məqsədilə özlərinin cavabdehliyi və ya əmlak  məsuliyyəti ilə, 

yaxud digər hüquqi və ya fiziki şəxslərin adından  

qanunvericiliklə  qadağan edilməyən  təsərrüfat fəaliyyətinin  

bütün  növləri, o cümlədən məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər 

göstərilməsi  formasında həyata keçirdikləri müstəqil 

təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir. 

Qanun mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyi 

prinsipinin həyata  keçirilməsi, müstəqil olaraq fəaliyyət 

sahələri seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul ediməsi əsasında 
iqtisadi təşəbbüsün və işgüzarlığın geniş təzahür etməsi üçün 

şərait yaradılmasına yönəldilmişdir. 
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Qanunun birinci bölməsində sahibkarlıq fəaliyyəti, 

sahibkarlıq haqqında qanunvericilik, sahibkarlığın subyekləri və 

sahibkarlıq hüdudlarının  hüquqi nizamlanması məsələləri 

açıqlanır. Qanunun ikinci bölməsində sahibkarın hüquq və 

vəzifələri, üçüncü bölməsində isə sahibkarlığın dövlət 

tənzimlənmsi məsələləri nəzərdən keçirilir. 

Qanunun dördüncü bölməsində isə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dayandırılması və ona xitam verilməsi məsələ-  lərindən bəhs 

olunur. Qanunda göstərilir ki, sahibkarlıq  fəaliyyətinin 

dayandırılması  haqqında qərarı adətən sahibkarın özü  qəbul edə 

bilər. Dövlət orqanları, o cümlədən antiinhisar fəaliyyəti, vergi, 

ekologiya, sanitariya, memarlıq, texniki təhlükəsizlik, yanğından 

qorunma məsələləri  üzrə səlahiyyətli orqanlar isə sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dayadırılması  haqqında təqdimat vermək hüququna  

malikdirlər. Mübahisələr  yalnız  məhkəmə  yolu ilə həll edilirlər. 

Sahibkarlıq  fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qərarı da 

sahibkarın özü  tərəfindən və ya məhkəmə tərəfindən  qəbul edilir. 

Bu qanunla yanaşı, sahibkarlığın hüquqi bazasını 

möhkəmlətmək üçün çoxlu  miqdarda qanun və normativ hüquqi 

sənəd qəbul edilmişdir. Bunlara dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığa dövlət yardım  

regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları və s. göstərmək 

olar. Sahibkarlığa kömək məqsədilə ―Sahibkarlığa  Kömək Milli 

Fondu‖da  yaradılmışdır. Sahibkarlığa kömək məqsədi ilə  

informasiya  mərkəzləri, lizinq firmaları və sairələr  də yara- 

dılmışdır.  Özəlləşdirmənin  həyata  keçirilməsi nəticəsində 40 

mindən çox kiçik müəssisə və obyekt, 1600-ə yaxın  iri obyekt 

özəl mülkiyyətə çevrilmişdir. Bunun nəticəsində  ÜDM-da özəl 

bölmənin payı 2008-ci ildə 84,5% təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatı 

və digər sahələrdə özəl bölmənin payı daha yüksəkdir. 

 

 

 

 

 



 243 

XIV FƏSIL. ЯМЯК БАЗАРЫ. 
ЯМЯК ЩАГГЫ НЯЗЯРИЙЙЯСИ 

 
§ 1 Ямяк базарынын гурулушу 
 
Сащибкарлыг субйектляри мящсул вя хидмятляр истещсал 

етмяк цчцн лазым олан истещсал амилляри дястини алмаг 
мягсядиля мцхтялиф базарлара эедирляр. Онларын эетдикляри 
базарлардаn бири дя ямяк базарыдыр. 

Ямяк базары дедикдя мцяййян игдисади мякан 
чярчивясиндя ишя götürən  вя муздлу ишчиляр арасында йаранан 
игдисади вя щцгуги мцнасибятляри якс етдирян, гаршылыглы 
фяалиййят сащяси нязярдя тутулур. Ямяк базарынын обйекти 
щаггында нязяриййячилярин фикирляри хейли мцхтялифдир. 
Классиклярин фикринъя, бу базарда алqы-сатqы обйекти 
ямякдир. Эянъ Марkс да беля щесаб едирди . Лакин сонралар 

o тядгигат нятиъясиндя беля гянаятя эялир ки, ямяк дейил, 
хцсуси нюв ямтяя олан иш гцввяси сатылыр. 

Иш гцввясинин хусуси нюв ямтяя олмасы, ясасян, 
ашаьыдакыларла изащ олунур. Яввяла, бцтцн диэяр ямтяяляр 
сатылaркян, алыъы онун гиймятини юдяйир вя ямтяя онун 
мцлкиййятиня кечир. İш гцввяси сатылдыгда ися о, иш гцввяси 
сащибинин мцлкиййятиндя галыр. Буна эюря дя бязи 
нязяриййячиляря эюря иш гцввяси сатылмыр, о, гаршылыглы, ялверишли 
шяртлярля иъаряйя верилир. Диэяrləриня эюря ися иш гцввяси 
сатылмыр, ондан истифадя щцгугу сатылыр. Башгаларына эюря ися 
иш гцввяси сатылмыр, иш гцввяси сащибинин эюстярдийи хидмят 
сатылыр. 

Иш гцввясинин хцсуси нюв ямтяя олмасы, диэяр тяряфдян оnun 
юз дяйяриндян артыг дяйяр йаратмаг габилиййяти иля 
ялагядардыр. Алыъыны да иш гцввясинин бу габилиййяти 
марагландырыр. Иш гцввясинин ямтяя олмасынын, онун ямяк 
базарынын оbйекти олмасынын шяртляри ашаьыдакылардыр: 
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-  иш гцввяси сащибиnin истещсал вя йашайыш васитяляриндян 
мящрум олмасы; 

- иш гцввяси сащибинин щцгуги ъящятдян азад олмасы, юз иш 
гцввясинин сярамъамчысы олмасы; 

- базарда иш гцввясини алмаьа имканы олан истещсал 
васитяляри сащибинин олмасы. 

Базар игдисадиййаты системиндя бу шяртляр мювъуд 
олдуьу цчцн, муздлу ишчи гцввяси системи формалашыр. 

Ямяк базары анлайышы иррасионал анлайышдыр. Беля ки, бурада 
ямяк дейил, хцсуси нюв ямтяя олан иш гцввяси алыныб сатылыр. 
Буна эюря дя нязяриййячилярин бязиляри ону ишчи гцввяси 
базары, бязиляри ися ямяк ещтийатлары базары адландырыр. Бязи 
щалларда бу кими мяhфумлардан да истифадя етмяк олар. 
Цмумиликдя ися бу базары ямяк базары адландырмаг даща 
доьру олар. 

Яввəла, бу базар яняняви олараг беля ифадя олунмушдур. 
Диэяр тяряфдян бу базарда ямяк ресурсларынын реаллашмасы 
просеси баш верир. 

Иш гцввяси хцсуси нюв ямтяя, олмагла диэяр ямтяяляр кими, 
мцбадиля дяйяриня вя истещлак дяйяриня маликдир. Иш гцввяси 
ямтяясинин дяйяри (мцбадиля дяйяри) ишçинин вя онун аилясинин 
йашамасы цчцн лазым олан истещлак шейляринин дяйяrляри 
ъяминдян ибарятдир. Муздлу ишчи алдыьы ямяк щaггына 
юзцнцн вя аилясинин нормал йашамасыны тямин етмялидир. Иш 
гцввясиндян ибарят ямтяянiн истещлак дяйяри ися юз 
дяйяриндян артыг дяйяр йаратмаг габилиййятидир. Бу артыглыг 
ися капитал сащибляринин эялирляринин мянбяyини тяшкил едир 

Ямяк базарынын субйектляри ашаьыдакылардыр: 
а) ишя эютцрянляр вя йа онларын нцмайяндяляри; 
б) дювлят бюлмясинин нцмайяндяляри; 
ъ) васитячи тяшкилатлар; 
д) юз габилиййятлярини (иш гцввясини) сатан муздлу 

ишчиляр. 
Ямяк базары мцхтялиф яламятляр цзря тясниф олунур. 
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1.Демографик яламятляриня эюря эянълярин, йашлы 
ишчилярин, гадынларын, ялиллярин ямяк базары фяргляндирилир. 
Эянълярин ямяк базары нисбятян ашаьы сявиййяли пешя ихтисаслы 
вя тез–тез иш йерини дяйишмяк вя с. иля характеризя олунур. 
Бунлар бюйцк енержи ещтийаъына вя йени иш шяраитиня тез 
уйьунлашма габилиййятиня малик олурлар. Йашлы ишчилярин ямяк 
базары йцксяк пешя усталыьы, бюйцк иш тяърцбяси иля бярабяр, 
физики эцъляринин вя саьламлыьын нисбятян зяиф олмасы, йени иш 
йерляриня вя йени пешялярə уйьуньунлашмасынын ашаьы олмасы 
иля сяъиййялянир. Гадынлар вя ялиллярин ямяк базары да 
мцяййян характерик хцсусиййятляря маликдир. 

2. Пешя яламятляриня эюря: ихтисассыз ишчилярин, 
мцщяндислярин, щякимлярин, мцяллимлярин, игдисадчыларын вя с. 
ямяк базары нязярдян кечирилир. 

3. Мякана эюря йерли, реэионал, миlли вя бейнялхалг 
ямяк базарлары фяргляндирир. 

4. Камиллик дяряъяси вя тянзимлямя сявиййясиня эюря: 
тяnзimлянян, тянзимлянмяйян вя натамам ямяк базарларына 
тясадцф олунур. Тянзимлянян ямяк базары дедикдя, щям 

дювлят, щям сащибкарлар, муздлу ишчиляр арасында мцхтялиф 
сявиййялярдя разылашмаларла тянзимлянян ямяк базары 
нязярдя тутулур. Беля ямяк базары муздлу ишчилярин кифайят 
гядяр йцксяк сосиал мцдафиясини вя сащибкарларын 
щцгугларынын горунмасыны тямин едяряк, трипатизм принсипи 
цзря фяалиййят эюстярир. Тянзимлянян ямяк базары ишчи 
гцввясинин щярякяти иля мяшьул олан инфраструктурун 
инкишафыны нязярдя тутур. 

Тянзимлянмяйян ямяк базарыны кюлэяли (эизли) игtиса- диййат 
доьурур. Бурада дювлят тянзимлянмяси, муздлу ишчилярин 
сосиал мцдафияси олмур, бцтцн мясяляляри ишя эютцрян щялл 
едир. Кюлэяли ямяк базарынын мювъуд олмасынын сябяби, эизли 
игдисадиййатда ямяк щаггынын йцксяк олмасыдыр. 

Натамам ямяк базары инзибати амиrлик системиндя мювъуд 
олур. Орада иш гцввяси ямтяя характери almır, чцнкц 
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ъямиййятин бцтцн цзвляри истещсал васитяляринин бирэя сащиби 
щесаб олунур. Фирмалар (мцяссисяляр) ишчи гцввяси иля ясасян, 
тящсил мцяссисялярини битирянляр щесабына, тяйинатла 
эюндяриlənляр щесабына планлы тямин олунурлар. Бу ямяк 
базарынын натамам олмасы,  щям дя мцяссисяляр üчüн ямяк 
щаггы сявиййясинин дювлят тяряфиндян плана уйьун шякилдя 
мцяййян едилмяси иля ялагядардыр. 

5. Идаряетмя дяряъясиня эюря,  либерал вя сосиал 
йюнцмлц ямяк базарлары фяргляндирилир. Либерал ямяк базары 
дювлятин она нисбятян аз тясири иля фярглянир. Беля ки, муздлу 
ишчилярин сосиал-ямяк проблемляринин щяллиня дювлят мцдахиля 
етмир. Ямяк мцнасибятляри бир гайда олараг ишя эютцрянлярля 
муздлу ишчиляр арасында разылашма йолу иля щялл олунур. АБШ 
–ын ямяк базары буnа мисал ола биляр. Бурада дювлят бцтцн 
ишляйянляр цчцн минимум ямяк щаггыны ганунла мцяййян 
едир. Бцтцн диэяр проблемляри ишверянляр щялл едирляр. 

Сосиал йюнцмлц ямяк базарында ися дювлятин мцдахиляси 
хейли эцълц олур. Дювлят няинки макро сявиййядя, щятта 
микро сявиййядя дя ишверянлярlя муздлу ишчиляр арасындакы 
ямяк мцнасибятляриня мцдахиля едир. Фирмаларда ямяк 
шяраити, ямяк щаггы сявиййяси вя диэяр ямяк мцнясибятляри 
дювлятин иштиракы иля данышыглар васитяси иля щялл олунур. 

Сон дюврлярдя чевик ямяк базары формасы да эениш 
йайылмагдадыр. Бу базар иш вахтынын мцхтялиф гейри-стандарт 
иш вахты режимляринин тятбиги иля fərqlənir. Гейри-стандарт 
режимляриnə гıсалдылмыш иш эцнц, qıсалдыlмыш иш щяфтяси, эцн 
ярзиндя иш вахтынын азад режими, узун мцддятли фасиля иля иш 
эцнцнцн ики щиссяйя бюлцнмяси, иш йеринин ики ишчи арасында 
бюлцnмяси вя с. аиддир. Гейри-стандарт режимляр ишсизлийин 
азалдылмасы вя гаршысынын алınмасы иля йанашы, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя дя мцщцм рол ойнайыр. 

Диэяр базарлар кими, ямяк базарынын да мцхтялиф моделляри 
варdır. Бунлара халис рягабятли, моноpсоник, икитяряфли 
инщисар вя щямкарлар иттифагларынын фяалиййятини нязяря алан 
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моделляри эюстярмяк олар. Халис (азад) рягабятли ямяк 
базары ашаьыдакылaрла характеризя олунур: 

- бир тяряфдян, конкрет ямяк нювцня малик олан ишчиляр 
уьрунда рягабят апаран чохлу сайда фирмалар вар; 

- диэяр тяряфдян, щямин ямяк нювцня малик олан чохлу 
сайда ишчиляр юз иш гцввялярини тяклиф едирляр; 

- ня фирмалар, ня дя ишчиляр ямяк щаггы тарифиня тясир едя 
билирляр. 

Халис (азад) рягабятlи ямяк базарында тяляб вя тяклифин 
гаршылыглы ялагяси ашаьыдакы шякилдяки яйрилярля тясяввцр едиля 
биляр. 

 

T 
 
Q          D                                   S 
 
 
əmək haqqı tarifi 

 

n 

Tn                                           D 

S 
 

əmək sərfi                     Q 

Şəkil 13.1 

 

Бурада Д-Д яйриси иш гцввясиня тялябин дяйишмясини 
характеризя едир. Диэяр шяртляр ейни олдугда, ямяк щаггынын 

ашаьы tarifinə iddia edənlərə tələb çox, yüksək tarif dərəcəsinə 

iddia edənlərə isə əksinə, az olur. 

 
§ 2. Ямяк базарынын фяалиййят механизми 
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Башга базарларда олдуьу кими, ямяк базарынын да ясас 
елементляри тяляб, тяклиф, гиймят, рягабят вя инщисардыр. Бу 
елеменлярин гаршылыглы fяалиййятиni ямяк базары механизми 
тяшкил едир. Ямяк базарынын фяалиййят механизминдя ямяк 
базары инфрастрактуру да мцщцм йер тутур. 

Ямяк базарынын мцщим елементляриндян бири иш 
гцввясиня олан тялябдир. Сащибкарлыг субйекляринин мящсул 
вя хидмятляр истещсал етмяк цчцн лазым олан конкрет иш 
гцввясиня олан тялабатı мцхтялиф амиллярдян асылы олур. Бу 
аmилляря истещсал олунаъаг мящсул вя хидмятин щяъми, ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййяси, сосиал юдямялярин сявиййяси вя с. 
мисал эюстярмяк олар. 

Иш гцввясиня тялябатын цч нювц нязяря чарпыр: 
-  тямин олунмуш тялəбат, йяни мцяййян мцддят 

ярзиндя ишя эютцрцлмцш ишчиляр; 

-  тямин олунмамыш тялəбат, йяни фирмада бош галмыш иш 
йерляринин сайы; 

- потенсиал, прогнозлашдырылан тялябат, йяни фирманын 
(мцяссисянин) инкишафы нязяря алынмагла, эяляъякдя ишчи 

гцввясиня олан тялəбат. 
Иш гцввясиня олан тялябатын гурулушу да чох мцхтялифдир. 

Беля ки, фирмаларда аз-чох нювдя мцхтялиф ямяк нювляри цзря 
ихтисаслашмыш ишчиляр тяляб олунур. Иш гцввясиня олан тяляб 
айры-айры юлкялярдя, реэионларда, йeрлярдя игтисадиййатын 
гuрулушундан асылы олур. 

Мцлкиййятя эюря иш гцввясиня олан тяляб юзял вя дювлят 
формаларында олур. 

Ямяк базарынын диэяр елементи иш гцввясинин тяkлифидир. Иш 
гцввясинин тяклифи дедикдя, муздлу ишчинин малик олдуьу 
ямяк габилиййятинин мцяййян вахтда, мцяййян гиймятя ишя 
эютцряня тяклиф олунмасы нязярдя тутулур. Иш гцввясинин 
тяклифи иш гцввясинин сащиби иля истещсал васитяляринин сащиби 
арасында олан мцнасибяти якс етдирир. Формал олараг, щцгуги 
ъящятдян бунлар бярабяр вязиййятдядирляр. Щяр бири юз 
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ямтяясинин мцлкиййятчисидир вя мцстягил олараг она 
сярянъам верир, щяр бири даща чох газанъ, файда эютцрмяйя 
чалышыр. Щягигятдя ися игдисади эцъ сащибкарın тяряфиндядир. 
Беля олмасайды, онларын варидаты даим артмазды. 

Иш гцввясинин тяклифи фярди характер дашыйыр вя ишчидян 
башлайыр. Онун тяклифи ямяк габилиййятlи ящалинин саyындан, 
онун пешя гурулушундан, иш вахтынын мцддяти, ямяк шяраити, 
иш гцввясинин гиймяти вя с. кими амиллярдян асылыдыр. 

Ъямиййят инкишаф етдикъя, ящалинин эялири артдыгъа, онун 
иш гцввясинин тяклифи дя азалыр. Беля ки, ямяк инсан 
фяалиййятинин ясасы олмагла йанашы, щяйатын бцтцн мянасы 
тякъя ямякдя дейилдир. Ямяк сярф етмякля йанашы истиращят 
етмяли, юзцnцн диэяр тялябатларыны юдямялидир. Эялири 
чохалдыгъа диэяр тялябатлары юдямяйя даща чох вахт, гцввя 
сярф едир вя буна эюря дя иш гцввяси тяклифи азалыр. 

Диэяр базарларда олдуьу кими, ямяк  базарынын мцщцм 
елементляриндян бири дя гиймятдир. Иш гцввясинин гиймяти, 
ясасян, ямяк  щаггы шяклиндя ифадя олунур. Иш гцввясинин 
гиймятинин щям ону сатан, щям дя алан цчцн бюйцк 
ящямиййяти вардыр. Беля ки, иш гцввясинин гиймяти ону сатанын 
вя онун аилясинин мадди вязиййятини мцяййян едир. Иш 
гцввясинин гиймяти ишя эютцряниn марагларына да тохунур. 

Bеля ки, о, истещсал хяръляринин мцщцм тяркиб щиссясини тяшкил 
едир. Ишяэютцрянин эялири хейли дяряъядя иш гцввясинин 
гиймятиндян асылыдыр. 

Иш гцввясинин гиймяти иш гцввясинин тяляб вя тяклифиня ясаслы 
тясир эюстярир. Онун гурулушу музdлу ишчи вя işə эютцрян 
нюгтейи нязяриндян хейли мцхтялифдир. Ишчинин нюгтейи 
нязяриндян иш гцввясинин гиймяти щям ямяк щаггы, щям дя 
сосиал юдямяляр вя эцзяштлярдян (пешя щазырлыьына хяръляр, иш 
вахты олан йемяйя эцзяшtляр, ушаг мцясисяляриндя ушагларын 
сахланмасы вя с.) ибарятдир. Ишя эютцрянляр нюгтейи-
нязярinдян иш гцввяси гиймятиня бунларла йанашы, ишчинин 
сосиал мцдафияси цчцн мцхтялиф фондлара (пенсийа, сосиал 
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сыьорта, мяъбури тибби сıьорта, мяшьуллуг və s.) кючцрмяляр 
дя аиддир. 

Иш гцввясинин гиймятиня мцхтялиф амилляр тясир едир. 
Бунлара юлкянин игдисади инкишаф сявиййяси, иш гцввясинə тяляб 
вя тяклиф, иш гцввясинин тящсил вя ихтисас сявиййяси, ямяк 
шяраити, щямкарлар тяшкилатларынын мцбаризлийи вя с. эюстярмяк 
олар. 

Диэяр базарларда олдуьу кими, ямяк базарында да рягабят 

вя инщисар онун ясас елементляриндяндир. Ямяк базарында 
рягабят дедикдя, ясасян ашаьыдакылар нязяrдя тутулур: 

- иш гцввясинин гиймятинин мцяййян едилмяси узря иш 
верянлярля иш гцввясини сатанлар арасында; 

- ихтисаслы иш гцввясини ялдя етмяк цчцн фирмалар 
(мцяссисяляр) арасында; 

- иш йерляри уьрунда ишчиляр арасында эедян мцбаризя. 
Ямяк базарында рягабят, ясасян, тякмил вя гейри-тякмил 

формаларында олур. Тякмил (азад, халис, тямиз) рягабят 
формасында, базарда чохлу мигдарда иш эютцрян вя ишə сатан 
олур. Бунларын щяр бири базарын кичик бир сегментини 
(щиссясини) тутдуьу цчцн щеч бири гиймəтин сявиййясиня тясир 
едя билмир, гиймят алан олурлар. Гейрi-тякмил рягабят 
шяраитиндя ися бунлардан бири базарда инщисар вязиййятиндя 
олур, бу вя йа диэяр дяряъядя гиймятин сявиййясиня тясир едя 
билир. Гейри-тякмил рягабят йа монопсоник йяни бир алыъынын 
инщисары, йа да икитяряфли инщисар формасында олур. Щазырда 
фирмаларын яксяриййяти гейри-тякмил рягабят формасында 
фяалиййят эюстярир. 

Ямяк базарынын фяалиййяти ямяк базарынын ясас елементляри 
иля йанашы ямяк базары инфраструктурунун да олмасыны тяляб 
едир. Ямяк базары инфраструктуру ящалинин ишя дцзялдилмяси, 
пешя йюнцмц, пешя щазырлыьы вя йенидян щазырланмасы вя с. 
ящат едир. Ямяк базары инфраструктуру ишя эютцрянляр вя 
ишчиляр арасында ялагянин йаранмасы, мяшьуллуг сийасятинин 
щяйата кечирилмяси вя ямяк базарынын фяалиййяти иля бу вя йа 
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диэяр дяряъядя баьлы олан мцхтялиф органларын фяалиййятинин 
уйьунлашдырылмасы вязифясини йериня йетирир. Ямяк базары 
инфраструктуруnu ашаьыдакы цч əsas blokun fərqləndirmək olar: 

- дювлят вя гейри-дювлят мяшьуллуг хидмятляри вя 
мцяссисяляринin кадрлары шюбяси; 

- ишчилярин пешя щазырлыьы, йенидян щазырланмасы вя 
ихтисасларынын артырылмасы иля мяшьул олан тяшкилатлар; 

- сосиал тяряфдашлыг, йяни щакимиййят органларынын, 
ишчилярин нцмайяндяляринин (щямкарлар тяшкилатларынын) вя 
сащибкарларын гаршылыглы ялагяси мясялялярини ящатя едир. 

Ямяк базарынын ясас елементляри вя инфраструктуруну 
нязярдян кечирдикдян сонра? ямяк базарынын фяалиййят 
механизмини нязярдян кечиряк. Диэяр базарларда олдуьу 
кими, рягабят вя инщисарын нисбятиндян асылы олараг, ямяк 
базарынын да моделляриня тясадцф олунур. Бунлара тякмил 
(азад, тямиз, халис) рягабятли ямяк базары; монопсоник 
ямяк базары; щямкарлар иттифагларынын фяалиййятини нязяря 
алан ямяк базары; икитяряфли инщисар моделlи ямяк базарларыны 
эюстярмяк олар. 

Тякмил (тямиз, халис, азад) рягабятли ямяк базарында тяляб 

вя тяклифин гаршылыглы ялагяси ашаьыда верилмиш шякилдяки 
яйрилярля тясяввцр едиля биляр. 
Бурада шагули хятдя(ОТ) ямяк щаггы тарифи, цфцги хятдя 
(ОГ) ися ямяк сярфи- йяни ишчилярин сайы эюстярилир. Д-Д яйриси 
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иш гцввясиня тялябин дяйишмясини характеризя едир вя мянфи 
ениш буъаьына маликдир. Диэяр шяртляр бярабяр олдугда ямяк 
щаггынын ашаьы тарифиня разы оланлара тяляб даща чох, йцксяк 
тарифиня разы оланлара даща чох, йцксяк тарифиня иддиа 
едянляря ишя аз олур. 

S-S яйриси ися иш гцввясинин тяклифинин дяйишмясини 
характеризя едир вя мцсбят ениш буъаьына маликдир. Бурада 
ися диэяр шяртляр ейни олдугда, йцксяк ямяк щаггына иддиа 
едянляр чохлуг, аз бир щиссясиni ися ашаьы ямяк щаггы иля 
ишлямяk истяйянляр тяшкил едир. 

Тякмил рягабят шяраитиндя мцяййян нюв иш гцввясиня тяляб 
вя тяклиф яйриляри мцяййян бир «н» нюгдясиндя кясишир. Бу 
нюгтя таразлашма нюгтяси олур, йяни ишчиляр Тн мигдарда 
ямяк щаггы алмагла ишлямяйя, сащибкарлар ися бу ямяк 
щаггы тарифи иля н сайда ишчи гцввясини ишя эютцрмяйя 
разылашырлар. Тякмил рягабятли ямяк базарында иш гцввяси 
гиймятинин таразлашма сявиййясиндян кянарлашмасы, базар 
мeханизми васитясиля тянзим олунур. Мясялян, иш гцввясинин 
гиймяти таразлашдырылмыш гиймятдян йухарыдырса, онда иш 
гцввяси тяклифи она олан тялябдян артыг олур вя иш гцввясинин 
гиймяти ашаьы дцшцр; яксиня иш гцввясинин гиймяти таразлыг 
гиyмятиндян ашаьы олдугда ися иш гцввясинин тяклифи тялябдян 
аз олур вя онун гиймяти таразлыг гиймятиня гядяр галхыр. 

Билдийимиз кими, тякмил рягабятли базар еhтимаlдыр, 
фярзиййядир. Щяр бир базар бу вя йа диэяр ъящятдян инщисарчы, 
гейри-тякмил базардыр. Беля базарда ися инщисарчы мювгедя 
олан тяряф цстцнлцйя малик олур вя гиймят йаранма 
механизминя мцяййян тясир эюстярир. Ямяк базарынын 
монопсоник, икитяряфли инщисар вя щямкарлар иттифагларынын 
фяалиййятини нязяря алан моделляри гейри-тякмил базар щесаб 
олунур. 

Монопсоник, бир алыъынын инщисарында олан ямяк базарынын 
характерик ъящятляриня ашаьыдакылар аиддир: 
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- мцяййян нюв ямякля мяшьул олан ишчиляр, ясасян, бир 
фирмада (мцяссисядя) мяшьул олурлар; 

- бу ишчиляр малик олдуглары ихтисасы дяйишмядян башга 
иш йери тапа билмязляр; 

- ямяк щаггыны фирма мцяййянляшдирир. 
Бязи йерлярдя ишчиляри ишля тямин едян ири мцяссися бир 

олдугда ися олигопсоник щал щесаб олунур. Бунлара кичик 
шящярлярдя, узаг йерлярдя олан ири емал вя щасилат 
мцяссисяляри (фирмалары) мисал эюстярмяк олар. Беля мцяс -
сисяляр sistem йараnanдан yaranır. Бязи щалларда ися иş 
гüввясини сатанлар да инщисарчы вязиййятиндя олурлар. Щансы 
тяряф (алыъы, сатыъы) инщисарчыдырса, ямяк базарында иш гцввя- 
синин гиймятини дя о мцяййян едир. 

Щямкарлар иттифагларынын иштирак етдийи ямяк базары вя 
икитяряфли инщисар модели дя гейри-тякмил ямяк базары щесаб 
олунур. Бу базарда иш гцввясинин гиймяти, даща доьрусу, 
ишчийя юдянилян ямяк щаггынын сявиййяси тяряфлярин гаршылыглы 
данышыьы, онларын мцбаризя габилиййятиня ясасян мцяййян 
олунур. Онларын мцбаризлийи нятиъясиндя ямяк щаггы тарифи вя 
мяшьуллуг сявиййяси, тякмил рягабят ямяк базары шятляриня 
йахынлашыр. 

Ямяк базары моделиня мцхтялиф юлкялярдя щяйата кечирилян 
мяшьуллуг сийасяти дя мцяййян тясир эюстярир. Милли тясирляри 
нязяря алараг, ямяк базарынын ашаьыдакы цч мoдели игдисади 
ядябиййатда даща чох нязярдян кечирилир. 

Ямяк базарынын Йапон моделиня «юмцрлцк музд» 
принсипиня ясасланан ямяк мцнасибятляри системи харак- 
терикдир. Бурада ишчинин фирмада daim мяшьуллуьу 55-60 
йашына гядяр тямин олунур. Ишчилярин алдыьы щагг вя онлара 
сосиал юдямялярин щяъми ишлядийи иллярин сайындан бирбаша 
асылыдыр. Ямяк мцнасибятляринин бу системи фирманын 
ишчиляриня юз ишлярини йериня йетирмяйя йарадыъы мцнасибят 
ашылайыр. Бу ися кейфиййятин йцксялдилмясинин зярури шяртидир. 
Буна эюря дя Йапон ишчиляри йцксяк кейфиййятли мящсул 
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истещсалы иля фяхр еdирляр. Ямяк мцнасибятляринин бу 
системиндя истещсалы азалтмаг лазым олдугда, буну ишчиляри 
ишдян азад етмяк йолу иля дейил, иш вахты мцддятини азалтмаг, 
йахуд да ишчилярин бир щиссясини онларын разылыьы иля диэяр 
мцяссисяляря кючцрмяк вя с. йолу иля щяйата кечирилир. 

Ямяк базарынын АБШ моделиня ися ишчиляря гаршы чох ъидди 
мцнасибят мювъуддур. Иsтещсалы мящдудлашдырмаг лазым 
олдугда, ишчиляр ишдян азад олунурлар. Ишдян азад олунмаг 
щаггында хябяр яввялдян дейил, ишдян азад олунма 
яряфясиндя верилир. Ишчилярин фирмадахили щазырлыьына аз фикир 
верилир. Щямкарлар иттифаглары нисбятян зяифдир. Коллектив 
мугавиляляря ишчилярин йалныз дюрддя бири ъялб олунурлар. 

Ямяк базарынын Исвеч модели ися мяшьуллуг сащясиндя 
дювлятин фяал сийасяти иля характеризя олунур. Бу сийасятин ясас 
истигамяти ишсизлийин гаршысынын алынмaсыдыр. Буна эюря дя бу 
модели тятбиг едян юлкялярдя ишсизлийин сявиййяси хейли 
ашаьыдыр. Ишчилярин ихтисасынын артырылмасы, онлара йени 
пешялярин юйрядилмяси вя с. мясяляляр дювлятин сосиал сийася- 
тиндя мцщцм йер тутур. Щямкарлар тяшкилатларынын ролу хейли 
эцълцдцр. Ишчилярин демяк олар ки, щамысы коллектив ямяк 
мцгавиляляриня ъялб олунур. 

 
§ 3. Ямяк базарынын фяалиййятиня консептуаl бахышлар 

 
Ямяк базарıнын фяалиййятиня консептуал бахышларын 

илкини классиклярин бахышлары təşkil eдыр. Билдийимиз кими, 
классик игдисади нязяриййянин йарадылмасында А.Смит вя 
Д.Рикардо мцщцм рол oйнамышлар. Онларын мцстясна ролу 
ондан ибарятдир ки, дяйяр категорийасыны ямякля ялагялян- 
дирян нязяриййянин ясасларыны йараtмыш, ямяйи игдисадиййатын 
вя юз арашдырмаларынын мяркязи елементи щесаб етмишляр. 
Онларын базар щаггында, тялябля тяклифин таразлашмасы щаг- 
гында фикирляри ямяк базарына да аиддир. Онларын фикринъя 
азад, рягабятя ясасланан базара дювлятин мцдахиляси ишин 
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зяряринядир. А.Смитин фикринъя щяр шей юз ахары иля давам 
етмялидир. 

Мцасир классиклярин (неоклассиклярин) бахышлары да класс- 
сиклярин бахышларына ясасланыр. Пол Самуелсон, А.Лаффер вя 
башгаларына эюря, бцтцн башга базарлар кими, ямяк базары 
да гиймятлярин таразлыьы ясасында фяалиййят эюстярир. Йени 
классик консепсийасынын тяряфдарларына эюря, иш гцввясинин 
гиймяти базарын тялябатына чевик тясир эюстярир, ишсизлик ися 
мцмкцн дейил. Ишсизлийин фактики мювъудлуьуну щямкарлар 
иттифагларынын мцдахиляси, дювлятин тянзимляйиъи фяалиййяти, 
мялумат гытлыьынын нятиъяси щесаб едирляр. Бу консепсийанын 
тяряфдарлары кюнцллц ишсизлик тезисини иряли сцрцрляр. Онларын 
фикринъя, ишсизлийин мювъуд олмасы, мцяййян мянада кюнцллц 
характер дашыйыр вя азад сечимин нятиъясидир. Беля ки, ишдян 
азад олмуш адамлар пешялярини, йашайыш йерлярини дяйишмяk 
истямир, ашаьы ямяк щаггына разылашмырлар. 

Ямяк базары щаггында кейнсчы бахыш классик нязяриййядян 
хейли фярглидир. Ъ. М. Кейнися эюря, ямяк щаггынын 
дяйишмяси иля ямяк базарынын тянзимлямяси щаггында 
классиклярин бахышлары сящвдир. О, ямяк база- рындакы 
таразлыьы да тясадцфi щесаб едирди. Онун фикринъя, дювлят 
ямяк базарына фяал мцдахиля етмялидир. Бу мягсядля, дювлят 
инвестисийа фяалиййятини эенишляндирмяли, тяляби артырмаг цчцн 
сосиал характерли тядбирляр щяйата кечир- мялидир. Ямяк 
базарыны тянзимлямяк щаггында Kейнсин идейалары хейли 
мцддят дцнйанын апарыъы юлкяляринин игдисади сийасятиндя 
мцщцм йер тутмушдур. 

Ямяк базары щаггында диэяр консептуал бахыш 
монетаристлярин бахышларыдыр. Бу бахышлар ХХ ясрин 70-ъи 
илляриндя гярарлашмышдыр. Онлар кейнсчы бахышлары тянгид 
едяряк эюстярирдиляр ки, ямяк базарыны тянзим етмяк цчцн 
дювлятин мüдахилясини максимум мящдудлашдырмаг вя 
азтяминатлы ящали цчцн верэиляри ашаьы салмаг йолу иля юз 
проблемлярини сярбяст щялл етмяк цчцн шяраит йаратмаг 
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лазымдыр. Ямяк базарындакы кянарлашмалары дювлят 
тянзимлянмясиндяки сящвлярин нятиъяляри щесаб едирдиляр. 
Монетаристляр тямин олунмуш минимум ямяк щаггыны вя 
ишсизлийя эюря мцавиняти азалмаьы тяклиф едирди. Онлар 
щямкаrлар тяшкилатларыны ямяк базарында инщисар щесаб 
едяряк, онун ялейщиня чыхыш едирдиляр. Монетаристляр тябии 
ишсизлик анлайышыны иряли сцрмцшдцляр. Монетаристлярин нязяри 
идеологу Чыkаго Университетинин профессору Фридмен 
Милтон Девиддир. Ямяк базары щаггында монетаристлярин 
бахышлары АБШ, Инэилтяря, Чили вя башга юлкялярин щюкцмятляри 
тяряфиндян эениш истифадя олунмушдур. 

Ямяк базары щаггында консептуал бахышлардан бири дя 
«Сосиал базар игдисадиййаты» консепсийасыдыр. Бу консеп- 
сийанын йарадыъылары В.Ойкен, Л.Ерхард, В.Репко вя 
башгаларыдыр. «Сосиал базар игдисадиййатı» консепсийасынын 
мцддяалары Алманийа Федератив Республикасында щяйата 
кечирилян игдисади ислащатларда тятбиг олунмушдуr. Мцяллифляр 
бу консепсийайа базар игдисадиййаты иля инзибати амиrлик 
игдисадиййаты арасындакы «цчцнъц йол» кими бахырлар. Бу 
игдисадиййатда базар цнсцрляри иля йанашы, эцълц дювлят 
тянзимлямясиндян дя истифадя олунур. Дювлят диэяр 
базарларда олдуьу кими, ямяк базарында да тянзимляйиъи 
тядбирляр щяйата кечирир . Бу мягсядля, там мяшьуллуьун 
тямин едилмяси, сосиал тяминат, сосиал ядалят вя с. тямин едян 
игтисади сийасят щяйата кечирир. Бу консепсийада ямяк 
базарында да рягабятин горунмасына диггят йетирилир. 

 

 
 
 
§ 4. Ямяк щаггынын мащиййяти, форма  вя системляри 
 
Ямяк базарынын елеменляриндян бири олан иш гцввясинин 

гиймяти инсанлар тяряфиндян ямяк щаггы кими дярк едилир. Иш 
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гцввяси гиймятинин ямяйин щаггы кими эюрцнмяси ясасян 
ашаьыдакыларла ялагядардыр. 

- иш гцввясинин алыъысы онун гиймятини иш гцввяси сащиби 
мцяййян мцддят ишлядикдян, ямяк сярф етдикдян сонра 
юдяйир; 

- иш гцввяси сащибинин алдыьы щаггын (гиймятин) мигдары, 
онун истещсал етдийи мящсулун вя йа хидмятин мигдар вя 
кейфиййятиндян, йа да сащибкарын сярянъамында олдуьу 
вахтдан асылы олур. 

Ямяк щаггынын мащиййятини нязяриййячиляр мцхтялиф чцр 
изащ едирляр. Классикляр ону ямяйин гиймяти щесаб едирдиляр. 
Онлар ямяйин дяйяриni вя гиймятини фяргляндирирдиляр. 
Ямяйин дяйяриni ишчинин вя онун аилясинин ишчи кими йашамасы 
цчцн лазым олан хярълярля характеризя едирдиляр. U.Pетти буну 
«зярури гиймят», А. Смит вя Д.Рикардо ися «тябии гиймят» 
адландырырды. Базар гиймятиnin ися бу гиймят ятрафында артыб- 
азалдыьыны иддиа едирдиляр. Онлар мянфяят, фаиз вя рентаны 
ишчинин ямяк щаггындан тутулмалар щесаб едирдиляр. К. 
Маркс ямяк щаггыныn иррасионал анлайыш олдуьуну щесаб 

едяряк, онун мащиййятини  иш гцввясинин гиймяти щесаб 
едирди. Онун фикринъя, ямяк щаггы иш гцввяси дяйяринин пулlа 
ифадясидир. 

Сонракы нязяриййячиляр (Ж.Б.Сей,Н.Sениор, Ф.Бастиа вя б.) 
классик нязяриййяни байаьылашдырыр вя ямяк щаггыны капитал 
вя торпаьын йаратдыьы мянфяят вя рента кими, истещсал 
амилляринин бириндян-ямякдян алынан ядалятли эялир кими 
гиймятляндирирдиляр. 

Ямяк щаггынын мащиййяти кими, онун мигдары барясиндя 
дя нязяриййячилярин бахышлары мцхтялифдир. Беля ки, классикляр 
йашайыш васитяляри минимум нязяриййясиня тяряфдар идиляр. 
Беля ки, ямяк щаггынын мигдары зярури йашайыш васитяляринин 
гиймятиндян чох олмамалыдыр. Онларын бу нязяри бахышлаrы 
Ф.Лассалын ясярляриндя даща эениш инкишаф етдирилмишдир. О, 
йашайыш васитяляри минимуnu ямяк щаггынын «дямир гануну» 
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адландырмышдыр. Диэяр груп игдисатчылар (Т.Малтус, 
И.Бентаm вя б.) йашайыш васитяляриni минимум «ишчи фонду» 
нязяриййяси иля изащ едирдиляр. Бу нязяриййяйя эюря, ишчиляр 
цчцн тябиятин юзц тяряфиндян мящдудлашдырылан мцяййян 
щяйат васитяляри фонду мювъуддур вя иътимаи сярвятин бу 
щиссясинин сярщядляри арадан галдырыла билмяз вя буна эюря дя 
ямяк щаггынын артырылмасы уьрунда мцбаризя файдасыздыр. 

Мцасир дюврдя сон щядд мящсулдарлıьы, сосиал нязяриййя вя 
тянзимлянян ямяк щаггы нязяриййяlərи эениш йайылмышдыр. 

Мялум олдуьу кими, сон щядд мящсулдарлыьы нязяриййяси 
бцтцн истещсал амилляринин мящсулдарлыьа малик олмасы, 
дяйишян амил ващидляри артдыгъа, бу мящсулдарлыьын азалмасы 
вя амил эялирляринин онларын сон щядд файдалылыьына бярабяр 
олмасы фикриндян чыхыш едир. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, 
мяшьуллуьун артмасы, ямяйин сон щядд мящсулдарлыьынын  
азалдылмасына сябяб олур. 

Ямяк щаггынын сосиал нязяриййясиня  эюря, ямяк щаггы 
няинки ямяйин мящсулдарлыьы иля, щям дя сосиал гцввялярин 
нисбяти иля мцяййян олунур. Ямяйин мящсулдарлыьы вя 
ишчилярин сосиал гцввяси ня гядяр йцксяк оларса, ямяк щаггы 
да yüksək олар. Статистик мялуматлар ися сцбут едир ки, ямяк 
щаггы ямяк мящсулдарлыьына нисбятян хейли зяиф артыр. 

Ъ.М.Кейнс вя башгалары тяряфиндян иряли сцрцлян 
тянзимлянян капитализм нязяриййяси ямяк щаггына да шамил 
едилир. Базар игдисадиййаты шяраитиндя ямяк щаггынын 
тянзимлянмяси тядбирляри хейли эцълянир. Дювлятин ямяк щаггы 
сийасяти васитяси иля щяйата кечирилян тянзимляйиъи тядбирляря: 
ямяк щаггы минимуnun мцяййян едилмяси, ямяк щаггынын 
индексляшдирилмяси вя с. эюстярмяк олар. 

Сащибкарлыг субйектляринин муздлу ишчиляря вериляси ямяк 
щаггы, ясасян ики яламят цзря; вахта эюря (вахта музд) və 
ишямузд фярглянир. Вахтамузд ямяк щаггы формасында ишчийя 
юдянилян щаггын мигдары, onun идаряеdəянин сярянъамында 
олдуьу вахтдан асылы олур. Бу ямяк щаггы о сащялярдя тятбиг 
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олунур ки, орада ямяк сярфини дягиг мцяййян етмяк 
мцмкцн олмур вя йа истещсал олунмуш мящсулун щяъми 
айрыъа бир ишчинин фяалиййятиндян асылы дейилдир. Кoнвейeр ахын 
хятляринин тятбиг олундуьу сащялярдя вахтамузд ямяк 
щаггынын хцсуси чякиси йцксяк олур. Цмумиййятля, мцасир 
дюврдя музdлу ишчилярин 70-80% -нин ямяк щаггы вахтамузд 
формасында юдянилир. Вахтамузд ямяк щаггы формасынын 
эениш йайылмасына бахмайараг, онун мцяййян чатышмаз- 
лыглары вардыр. Бунлара йахшы ишляйянляр цчцн щявясин 
(стимулун) олмамасы, ишчиляр цзяриндя ъидди нязарятин олmасы, 
ишчилярин ишин эеъ йериня йетирилмяси тактикасына ял атмасы вя с. 
эюстярмяк олар. 

Ишямузд ямяк щаггы формасында ися ишчиляря верилян щаггын 
мигдары истещсал етдийи мящсулун мигдарындан вя йа 
эюрдцйц ишин щяъминдян асылы олур. Истещсал олунан мящсулун 
мигдары вя йа эюрüлян ишин щяъми айрыъа бир ишчидян асылы 
олдуьу сащялярдя ишямузд ямяк щаггы формасы тятбиг 
олунур. Ишямузд ямяк щаггы йалныз айры-айры ишчиляря дейил, 
аз мигдарда ишчиляри ящатя едян груплар цчцн дя тятбиг 
олунур. Бу ямяк щаггы формасынын ясас цстцнлцкляри 
ашаьыдакылардыр: 

- Чякилян зящмят гиймятляндирилир, йяни ня гядяр чох 
истещсал едярся, алınаъаг щагq да артыр; 

- Ишчиляр нисбятян чох щагг алырлар; 
- Даими йоруъу нязарят лазым олмур; 
- Ишчи ишини юзцнямяхсус сüрятля давам етдиря билир; 
-Ишчиляр кичик групларда ишляйяркян, групда рущ 

йцксяклийи йараныр və бу ялавя иътимаи гцввя, мящсулдарлыьын 

артмасына сябяб олур. Бцтцн бунлара вя диэярляриня эюря bu 
ишямузд щаггы щям сащибкар, щям дя ишчи цчцн даща 
ялверишлидир. Ямяк щаггынын bu формада юдянилмяси 
ишяэютцрянлярин вя ишчилярин эялирляринин артмасына сябяб олур. 
Буна бахмайараг, щямкарлар иттифаглары ишямузд ямяк 
щаггынын эениш тятбиг олунмасына манечилик тюрядир. Чцнки, 
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ишчиляр чох газанмаг мягсяди иля артыг гцввя сярф едя вя 
вахтсыз сырадан чыха билярляр. Ишямузд щаггын эениш тятбиг 
олунмасы, бир тяряфдян хейли мцряккябдир, диэяр тяряфдян 
идаря едянлярин ишчиляр цзяриндя нязарятинin азалмасына сябяб 
олур вя с. Буна эюря дя сащибкарлар даща чох вахтамузд 
щаггын тятбиг олунмасына цстцнлцк верирляр. 

Вахтамузд  вя дянямузд (иşямузд) ямяк щаггынын 
мцхтялиф системляриндян дя истифадя олунур. Бунлара: 
(мцстягим) мцкафатлы вя мцтярряги мцкафатлы вахтамузд, 
ишямузд ямяк щаггы системлярини эюстярмяк олар. Бунлардан 
башга, эютцряиш (подрат) бригада, мяnфяятдя иштирак, инсани 
мцнасибятляр вя с. системлярдя тятбиг олунур. 

Сон дюврлярдя чевик ямяк базарынын эенишлянмяси иля 
ялагядар вахтамузд ямяк щаггынын хцсуси формасы олан 
саатлыг ямяк щаггы да эениш тядгиг олунур. Мцхтялиф 
бейнялхалг тяшкилатлар саатлыг ямяк щаггына цстцнлцк 
верирляр. БМТ-nin тювсийясиня, ясясян, саатлыг ямяк щаггы 4 $ 

-дан ашаьы олмамалыдыр. 
Игдисади ядябиййатда ямяк щаггынын бу формалары иля 

йанашы, номинал вя реал ямяк щаггы анлайышларыны да раст 
эялмяк мцмкцндцр. Номинал ямяк щаггы дедикдя ишя 
эютцрянин муздлу ишчийя вердийи пулун мигдары нязярдя 
тутулур. Ишчинин алдыьы номинал ямяк щаггынын сявиййяси 
адятян ишверянля ишчи арасында баьланан мцгавилядя нязярдя 
тутулан ямяк щаггы тарифиндян (дяряъясиндян) йцксяк олур. 
Беля ки, номинал ямяк щаггына мцгавилядя эюстярилян 
тарифдян ялавя, мцхтялиф юдямяляр (мцкафат, йардым вя с.) дя 
дахил олур. 

Иш гцввясинин гиймяти кими, ямяк щаггынын сявиййясиня дя 
бир чох амилляр тясир эюстярир. Бунлара ишчинин ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййяси, тящсилинин, ихтисасынын сявиййяси, 
щямкарлар тяшкилатында иштиракы вя тяшкилатын мцбаризлийи, 
ямяк шяраити вя с. эюстярмяк олар. Номинал ямяк щаггынын 
сявиййясиня эюря ишчинин вязиййяти, щяйат сяvиййяси щаггында 
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фикир йцрцтмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, кячян ил щяр ай 
150 манат ямяк щаггы алан ишчинин вязиyйяти бу ил щяр ай 200 
манат алдыьындан йахшы ола биляр. Вязиййятин беля олмасына 
мцхтялиф амилляр тясир едир. 

Муздлу ишчинин вязиййяти щаггында аз-чох дцрцст тясяввцрü 
онун алдыьы реал ямяк щаггына ясасян ялдя етмяк 
мцмкцндцр. Реал ямяк щаггы дедикдя, номинал ямяк 
щаггы мцгабилиндя ялдя етдийи истещлак шейляри вя хидмятлярин 
мигдар вя кейфиййяти нязярдя тутулур. Реал ямяк щаггынын 
сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир едир: 

- ишчинин алдыьы ямяк щаггынын нормал сявиййяси; 
- онун ишчи кими йашамасы цчцн зярури олан истещлак 

шейляри вя хидмятлярин гиймятляри сявиййяси; 
- верэилярин, ъяримялярин, диэяр юдямялярин сявиййяси. 

Бу амиллярин щяр бириндяки бу вя йа диэяр истигамятдяки 
дяйишиклик, муздлу ишчинин реал вязиййятинин дяйишилмясиня 
сябяб олур. 

Мцхтялиф юлкялярин игдисади-инкишаф сявиййясиндян асылы 
олараг ямяк щаггы сявиййяси мцхтялиф олдуьу кими, ямяк 
щаггы сащясиндя йеридилян сийасят дя хейли мцхтялифдир. Беля 
ки, бязи юлкялярдя ямяк щаггыnın минимуmu мцяййян едилир. 
Бязи юлкялярдя ися ямяк haqqının минимум сявиййяси 
сащибкар, ишчиляр вя щямкар тяшкилатлары нцмайяндяляринин 
бирэя иштиракы иля мцяййян едилир. 
 
 
 
 

XV FƏSĠL. КАПИТАЛ НЯЗЯРИЙЙЯСИ. 
КАПИТАЛ БАЗАРЫ 
 
§ 1. Капитал щаггында нязяри бахышлар 
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Игдисади нязяриййянин ясас вя мцряккяб категорийала- 
рындан бири дя капиталдыр. Бу категорийанын ясас олмасы oндан 
эюрцнцр ки, чямиййятин инкишафынын мцяййян мярщялясинин ады 
ондан эютцрцлmцшдцr və капитализм адланыр. Капиталын 
мцряккяблийи ондадыр ки, нязяриййячиляр онун мащиййятини 
мцхтялиф ъцр изаh едирляр. Меркантилистляр сярвяти пулlа 
ейниляшдирдикляри кими, пулу капитал щесаб едирdiляр. 

Капиталын ян эениш йайылмыш тярифляриндян бири, онун 
яввялляр истещсал олунмуш немятляр олмасыдыр. Капиталын 
мащиййятинин бу ъцр изащы классиклярдян башлайараг, индийя 
гядяр давам етмякдядир. А.Смит капиталы топланмыш, мадди- 
ляшмиш ямяк кими характеризя едир. Д.Рикардойа эюря ися 
«капитал юлкя сярвятинин истещсалда истифадя олунан щиссясидир». 
Kлассиклярин фикринъя, инсанын юз мягсядиня чатмаг цчцн 
истифадя етдийи щяр шей капиталдыр. Онлар ибтидаи инсанларын 
истифадя етдийи оху вя низяни дя капитал щесаб едирляр. Онлар 
капиталы инсанла истещсал васитяляри арасындакы мцнасибят щесаб 
едяряк, ону бцтцн дюврляря вя халглара хас олан яbədи 
категорийа щесаб едирдиляр. Неоклассиклярдян Ж.Шумпетеря 
эюря, “капитал сащибкарын ялиндя она лазым олан сярвяти 
мянимсямяк, юз сярянъамына алмаг, истещсалы йени 
истигамятя йюнялтмяк цчцн васитядян башга бир шей дейилдир.” 

Мцасир нязяриййячилярин чоху истещсал васитяляринин 
капитал олмасы щаггында классиклярин фикирлярини бу вя йа диэяр 
формада давам етдирирляр. Пол Самуелсонун фикринъя «капитал 
йени ямтяялярин истещсалы цчцн игдисадиййатын йаратдыьы 
мцддят узун истифадя олунан немятлярдян ибарятдир. Бу 
немятляря мцасир игдисадиййатын мянзярясини тяшкил едян 
дязэащлар, бащалы кoмпцтерляр, бюйцк чякиъляр, йцк машынлары, 
прокат дязэащлар, биналар вя с. дахилдир.» Мцхтялиф юлкялярдя 
дяфялярля няшр олунмуш «Економиксин мцяллифляриня 
(К.Макконнел, С.Брйу) эюря “Капитал”  йахуд, инвестисийа 
ещтийатлары мювъуд олан бцтцн истещсал васитялярини, йяни 
ямтяялярин вя хидмятлярин истещсалында, сон истещсалчыйа 
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чатдырылмасында истифадя едилян алятляри, машынлары, авадан- 
лыглары, няглиййат васитялярини вя сатыш шябякясини ящатя едир. 

«Мцасир економикс»ин мцяллифляриня (И.Жаък Щарвей вя 
Е.Жорусей) эюря ися «капитал щяр щансы бир анда мювъуд олан 
ещтийатдыр. Капитал диэяр сярвятлярин истещсалы цчцн инсан 
тяряфиндян йарадылмыш сярвятдир». 

Капиталын мащиййятини башга ъцр изащ едянляр дя вардыр. 
Мясялян, С.Фишер, Д.Бегг, Р.Допибуш вя башгаларына эюря, 
пул капиталдыр. Онлар да меркантилистлярин фикирлярини тякрар 
едирдиляр. Ъ.Беккер, Ф.Махлуп вя башгаларына эюря, капитал 
инсанын ямтяя вя хидмятляр истещсалында истифадя олунан 
билийи, тяърцбяси, онун енержисидир. Мцасир дюврдя «инсан 
капиталы» анлайышынданda эениш истифадя олунур. 

Капиталын мащиййяти щаггында марксист бахышы нязярдян 
кечирилян бахышлардан тамамиля фярглидир. Marksın фикринъя, 
капитал яшйа дейил, мцнасибятдир. Маддиляшмиш яшйалар 
(истещсал васитяляри, ямтяя, пул вя с.) классиклярин фярз 
етдикляри кими, тябиятян капитал дейилдир, бунлар йалныз muzdlu 
ямяйи мянимсямяк цчцн истифадя олундугда капитал олурлар. 
Онун фикринъя, «Капитал музdлу ямяйин истисмар едилмяси 
нятиъясиндя изафi дяйяр эятирян дяйярдир». Истещсал 
васитяляринин капитал кими чыхыш етмяси, ишчиляря гаршы дурмасы, 
онларын ишчилярдян тяърид едилмясидир. Бу просес илкин капитал 
йыьымын эедишиндя баш верир вя хырда (садя) ямтяя 
истещсалчылары истещсал васитяляриндян мящрум олурлар. Бу 
просес нятиъясиндя бир груп истещсал васитяляринин сащиби олур, 
истещсал васитяляриндян мящрум оланлар ися муздлу ишчийя 
чеврилирляр. Истещсал етмяк цчцн истещсал васитяляри иля ишчиляр 
бирляшмяли вя онларын мцлкиййятчиляри (сащибляри) арасында 
мцяййян мцнасибятляр баш вермялидир. Демяли, капитал 
музdлу ямяйин, муздлу ямяк ися капиталын олмасыны тяляб 
едир. 

 
§2. Капиталын тарихи вя функсионал формалары 
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Капиталын мейдана эялмяси, ямтяя истещсалы вя 
мцбадилясинин инкишафы иля ялагядардыр. Бу просесин нятиъяси 
олан пул, капиталын башланьыъ нюгтясини тяшкил едир. Щяр бир 
капитал юз башланьыъыны пулlа башлайыр. Капитал бирдян-биря 
мейдана эялиб инкишаф етмямишдир. Капитал тарихян 
капитализмдян хейли яввял ямтяя истещсалы вя мцбадилясинин 
мцяййян гядяр инкишафындан сонра мейдана эялмишдир. 
Капиталын илкин тарихи формалары таъир вя сялям капиталыдыр. 
Капиталын илкин тарихи формалары иkинъи вя цчцнъц бюйцк 
иътимаи ямяк бюлэцляринин инкишафынын нятиъяляридир. 

Таъир капиталы, адындан эюрцндцйц кими, ямтяя 
тядавцлцня хидмят етмиш вя бунун нятиъясиндя ямяля эялиб 
инкишаф етмишдир. Беля ки, таъирляр ямтяяляри истещсал олундуьу 
йерлярдян başqa yerə апарараг, нисбятян баща гиймятя 
сатырдылар. Бунун нятиъясиндя дя оnларын пулу капитала 
чеврилирdi. Тиъарят капиталы гейри-еквивалент мцбадилянин 
нятиъяси иди. Бу капитал мящсулдар гцввялярин инкишаф 
етмясиня хейли тякан вермишдир. 

Капиталын гядим тарихи формаларындан бири дя сялям 
капиталыдыр. Таъир капиталынын якизи олан сялям капиталы да 
садя ямтяя истещсалы вя тядавцлцнцн олмасыны тяляб едирди. 
Сялям капиталы дедикдя, имканы олан айры-айры шяхслярин, дин 

xadimlərinin тялябаты олан шяхсляря боръ вермяси нязярдя 
тутулур. Сялям капиталы, ясасян, истещлак мягсяди иля верилирди. 
Беля ки, мцяййян мигдарда пула вя йа мящсула ещтийаъ щисс 
едян кяндли, сяняткар вя с. имканы олан шяхслярдян боръ 
эютцрцрдц. Боръу гайтардыгда ися мцяййян гядяр дя сялям 
юдяйирди. Бязи щалларда боръларыны юдяйя билмяйянляр малик 
олдуглары торпаг пайы, мал-гара вя саирядян мящрум 
олурдулар. 

Истяр таъир, истярся дя сялям капиталы мцяййян ялляrдя 
хейли мигдарда пулун вя мадди сярвятлярин топланмасына 
сябяб олурду. Бу ися сянайе капиталы цчцн илкин йыьымын 
мянбяляриндян бири иди. 
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ХВ-ХВЫ ясрлярдян башлайараг тарих мейданында сянайе 
капиталы эюрцнмяйя башлады. Капиталын тарихи формаларындан 
бири олан сянайе капиталы дедикдя К.Марксын дедийи кими, 
«капиталист цсулу иля апaрылан щяр ъцр истещсал сащясини ящатя 
едян» капитал нязярдя тутулур. Бу капитал тякъя сянайе 
сащяляриндя дейил, кянд тясяррцфаты, няглиййат, рабитя, тикинти 
вя с. сащялярдя тятбиг олунан капиталы ящатя едир. Игдиса- 
диййатын бу вя диэяр сащяляри игдисади ъящятдян капиталист 
принсипляриня (истещсал васитяляринин мцкиййятчиляри муздлу 
ямякдян истифадяйя) ясасланарса, бу капитал сянайе капиталы 
адланыр. Сянайе капиталы пул, мящсулдар вя ямтяя форма- 
ларында олмагла, мцхтялиф вязифяляри йериня йетирир. 

Сянайе капиталынын функсионал формалары дедикдя, пул 
капиталы, мящсулдар капитал вя ямтяя капиталы нязярдя тутулур. 
Пул капиталы дедикдя, сащибкарлыг субйектляринин сярянъамында 
олан аванс едилмиш пул вясаити нязярдя тутулур. О, мящсулдар 
капитал цнсцрляринин ялдя едилмяси вя диэяр юдямялярин 
йериня йетирилмяси вязифясини эюрцр. Мящсулdар капитал 
дедикдя ися аванс едилмиш пул капиталына ялдя едилян истещсал 
амилляри (истещсал васитяляри вя иш гцввяси) нязярдя тутулур. 
Истещсал просесиндя бу цнсцрляр бирляшяряк сащибкарын нязярдя 
тутдуьу мящсул вя йа хидмятин истещсалыны тямин едир. Ямтяя 
капиталы дедикдя ися базарда сатылмаьа щазыр олан ямтяя вя 
хидмят нязярдя тутулур. Бунлар реаллашдырыларса, ямтяя капиталы 
пул капиталына чеврилир. 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар олараг 
иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси нятиъясиндя, сянайе 
капиталынын бу функсионал формалары бир-бириндян тяъриd 
олунараг, айры-айры сащибкарларын фяалиййят сащясиня чеврилир. 
Бунун нятиъясиндя дя игдисадиййатда сянайе капиталы иля 
йанашы, тиъарят вя боръ капиталлары мцстягил фяалиййят 
эюстярирляр. Лакин ону да гейд едяк ки, тиъарят вя боръ 
капиталы капитализмдян яввялки дювдя олдуьу кими, капиталын 
щаким формасы дейил,  sənaye kapitalına табе формасында олур 
вя она хидмят едир. 
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Тиъарят капиталы дедикдя, ямтяя тядавцлц даирясиндя 
тятбиг олунан капитал нязярдя тутулур. Щяр бир капитал кими, 
бу капиталын да мягсяди мянфяят ялдя етмякdir. Бу 
мягсядля о, тиъарятин тяшкили иля мяшьул олур. Тиъарятля айры-
айры шяхслярин (капиталын) мяшьул олмасы, истяр истещсалчы цчцн, 
истярся дя ъямиййят цчцн хейрлиdir. Сянайе капиталы цчцн 
файдасы ондан ибарятдир ки, о, бцтцн капиталыны вя диггятини 
истещсала ъямляйир, ямтяя сатышы вя алышы даща сцрятли олур вя 
с. Буна эюря дя ялдя етдийи мянфяятин мигдары чох олур. 
Капиталын сянайе вя тиъарят капиталына бюлцнмяси мянфяятин 
дя ики тяърид олунмуш формайа; сащибкар эялири вя тиъарят 
мянфяятиня бюлцнмясиня сябяб олуr. Тиъарят мянфяятинин 
мянбяyи сянайе капиталынын юз мянфяятинин тиъарят капиталына 
эцзяшт етдийи щиссясидир. Буна сябяб ямтяянин сатылмасы 
вязифясинин сянайечи тяряфиндян тиъарятчийя щяваля 
едилмясидир. Тякмил рягабят шяраитиндя мянфяятиn сянайе 
капиталына вя тиъарят капиталына чатан щиссяси təqribən бярабяр 
олур. Беля олмасa аз пай чатан юз сащясини тярк едяр вя чох 
пай олан сащяйя кечяр. Алдыглары мянфяятин мигдары ися 
малик олдуглары капиталын мигдарына mцvafiq olur. 

Капиталын формаларындан бири дя боръ капиталыдыр. 
Капиталын бу формасы да сянайе капиталы дахилиндя баш верян 
ихтисаслашма вя ямяк бюлэцсц нятиъясиндя пул капиталынын 
чеврилмиш, тяърид олунмуш формасыдыр. Боръ капиталы дедикдя, 
капиталы гайтармаг вя фаиз юдямяк шяртиля боръ верилян пул 
капиталы нязярдя тутулур. 

Боръ капиталы ъямиййятдя олан сярбяст пул ещтийаtларынын 
бир йеря ъямлянмясиня вя бу вясаитдян сащибкарларын фяалий- 
йятляринин эенишлянмясиня имкан йарадыр. Боръ капиталы 
фяалиййятдя олан сащибкарлара (истещсалчы вя тиъарятчиляря) 
имкан верир ки, юз фяалиййятлярини эенишляндирсин, капиталын 
дювриййясини сцрятляндирсин вя с. Бцтцн бунлар ися бир 
щиссясинин боръ фаизинин юдянилмясиня сярф олунаъаг 
мянфяятин артырылмасына сябяб олур. Капиталы боръ верян 
капитал сащибинин боръ фаизи шяклиндя ялдя етдийи эялир сащибкар 
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мянфяятинин бир щиссясини тяшкил едир. Беля ки, бир тяряфдян 
боръ капиталы сащиби капиталы щеч кяся мцфтя вермяз, диэяр 
тяряфдян боръ фаизинин сявиййяси мянфяятин сявиййясиндян 
йцксяк ола билмяз. Беля олсайды, щеч кяс боръ эютцрмязди. 
Тякмил рягабят шяраитиндя боръ кaпиталы да иътимаи капиталын 
тяркиб щиссяси кими нормал мянфяятин (К.Марксын сюзляринъя, 
орта мянфяятин) гярарлашмасында иштирак едир. 

Сянайе капиталы чярчивясиндя ихтисаслашма, капитал цчцн 
эялирлярин тяърид олунмасына бахмайараг, бу эялирлярин 
мянбяyи, истещсал сащяляриндя муздлу ишчилярин йаратдыглары 
изафи мящсулдур. 

Капиталын тарихи формаларындан бири дя малиййя 

капиталыдыр. ХЫХ ясрин сону və ХХ əsrin яввялляриня 
капиталын мяркязляшмяси вя тямяркцзляшмяси нятиъясиндя 
капитализм юз инкишафынын даща йцксяк мярщялясиня гядям 
гоймушдур. Бу мярщялянин фяргляндириъи яламятляриндян бири 
дя юлкянин игдисади щяйатында малиййя капиталынын щюкмран 
рол ойнамасыдыр. Малиййя капиталы дедикдя, сянайе капиталы 
иля банк (боръ) капиталынын говушуб-бирляшмяси нязярдя 
тутулур. Бу говушуб-бирляшмя, ясасян ашаьыдакы гайдада баш 
верирди. Бир тяряфдян сянайе kapitalı sahibləri, bankların 
бурахдыглары гиймятли каьызлары сатын алыр, бязи щалларда ися 
юзляриня хидмят едян ири банклар йарадырды. Диэяр тяряфдян 
ися банклар сяnайе инщисарларынын бурахдыглары гиймятли 
каьызлары алыр, йа да банклар ири сянайе бирликляринин 
йарадылмасында пайчы кими иштирак едирдиляр. Малиййя капиталы 
йаланчы капиталын сцрятли инкишафы нятиъясиндя мцмкцн 
олмушдур. 

Малиййя капиталы истещсал сащялярини, банклары, сıьорта 

ъямиййятlərини, няглиййат ширкятлярини, елми тядгигат вя щятта, 
тядрис мцясисялярини юзцндя бирляшдирян ири малиййя-сянайе 
групларынын формалашмасына сябяб олур. Бу груплар юлкя 
игдисадиййатында maliyyə oliqarxiyasını formalaşdırır. 
Mалиййя олигархийасы дедикдя, бир груп малиййя ишбазlarынын 
игдисадиййатда щюкмранлыг етмяси нязярдя тутулур. Малиййя 
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капиталы игдисадиййатда щюкмранлыг етмякля кифайятлянмир, йа 
дювлят вязифяляриндя йер тутмагла, йа да юз адамларыны 
щакимиййятя эятирмяклə, сийаси щакимиййяти дя табелийиня 
кечирир. 

Игдисади ядябиййатда капитаlла баьлы мцхтялиф анлайышлара 
da раст эялмяк мцмкцндцр. Бунлара щягиги вя йаланчы 
(фиктиv) капитал, фярди вя иътимаи (миlли) aktiv və passivlər və 
s. daxildir. Щягиги капитал дедикдя, ясасян, истещсал амилляри 
нязярдя тутулур. Фиктиv (yalanчı) капитал ися гиймятли 
каьызлардан (сялям, истиграз, бон вя с.) ибарятдир. Актив 
капитал капиталын о цнсцрляридир ки, онлар ямяк ъисминя 
билаваситя тясир эюстярир, пассив капитал ися ямяк ъисминя 
билаваситя тясир эюстярмяк цчцн шяраит йарадыр. Фярди капитал 
айры-айры физики вя щцгуги шяхслярин капиталыдыр. Милли (мяъму) 
каpитал юлкядя мювъуд олан бцтцн капиталы ящатя едир. Физики 
капитал дедикдя, маддиляшмиш, физики формада олан kапитал 
(биналар, гурьулар, аваданлыглар вя с.) нязярдя тутулур. Гейри-
физики (мяняви) капитал дедикдя ися инсан капиталы, елми 
потенсиал, фирманын «тямиз ады» вя с. нязярдя тутулур. Сон 
дюврлярдя игдисади ядябиййатда венчур капиталы, kooperativ 
kapital анлайышындан да истифадя олунур. 

§ 3. Капиталын дювраны вя дювриййяси 
 
К.Маркс капиталын мащиййятини мцхтялиф ъцр изащ 

етмишдир. Бу изащлардан бириня эюря, «капитал щярякятдир; 
щярякятсизлик капитал цчцн юлцмдцр.» Демяли, капитал юз 
сащибиня эялир эятирмяк цчцн даим щярякятдя олмалыдыр. 
Капитал юз щярякятиндя юзцнцн функсионал формаларындан 
бириндян диэяриня кечир. Капиталын ардыъыл сурятдя бир 
формадан башгасына чеврилмяси вя цч мярщяляни ящатя едян 
щярякятиня капиталын дювраны дейилир. Капиталын бу цч 
мярщяляни ящатя едян щярякяти ики даирядя, сащядя (истесал вя 
тядавцл) баш верир. 
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Йухарыда гейд олундуьу кими, ямтяя истещсалы вя 
тядавцлцнцн сон нятиъяси олан пул, капиталын башланьыъ 
нюгтясидир. Беля ки, щяр бир сащибкарлыг субйекти юз 
фяалиййятиня мцяййян мигдарда пул аванс етмякля башлайыр. 
Dövranın birinci mərhələsində sahibkar avans etdiyi pulla 

resurslar bazarına çıxır. Bu bazarlardan məhsul və xidmətlər 

istehsal etmək üçün lazım olan istehsal amillяri dəstəsini satın 

alır. Bunun nəticəsində sahibkarların pul kapitalı məhsuldar 

kapitala çevrilir. Bu proses tədavül dairəsində (sahəsində) baş 

verir. 
Капиталын дювранынын икинъи мярщяляси истещсал 

сащясиндя (даирясиндя) баш верир. Бурада мящсулдар капиталын 
цнсцрляри бирляшяряк мцяййян мящсул вя йа хидмят истещсал 
олунур. Бу мягсядля, истещсалын шяхси амили олан ишчи гцввяси 
мадди амилляри щярякятя эятирир. Ямяк просеси адланан бу 
просесдя бир тяряфдян кющня дяйярлярин сахланылмасы, щифз 
олмасы просеси, диэяр тяряфдян ися йени дяйярин йарадылмасы 
просеси баш верир. Ямяк просесини даща ятрафлы изащ етмяк 
цчцн К.Маркс мящсулдар капиталын сабит вя дяйишян капитала 
бюлэцсцнц иряли сцрцр. Сабит капитал дедикдя, ямяк 
просесиндя юз дяйярлярини дяйишмяйян, sабит сахлайан капитал 
цнсцрляри (истещсал васитяляри) нязярдя тутулур. Дяйишян капитал 
дедикдя ися истещсал просесиндя юз дяйярини дяйишян, йяни артыран 
капитал цнсцрц, iş qцvvəsi нязярдя тутулур. İş qцvvəsinin 

hərəkətə gətirilməsi nəticəsində o, artıq dəyər yaradır. Belə 

olmsaydı, iş qüvvəsinin alınmasının mənası olmazdı. Yaradılan 

yeni dəyərin bir hissəsi kapitalın sahibi, mülkiyyətçisi tərəfindən 

sahibkar mənfəəti şəklində mənimsənilir. Йарадылан йени дяйярин 
диэяр щиссяsi ися иш гцввясинин дяйяринин юдянилмяси цчцн сярф 
олунур. Дяйишян капиталын дяйяринин артмасы иля ялагядар истесал 
олунмуш мящсулун да дяйяри артмыш олур. Буна эюря дя капитал 
дювранынын икинъи мярщяляси хцсусиля зярури мярщялядир. Бу 
мярщялядя мяhsулдар капитал ямтяя капиталына чеврилир. 

Капитал дювранынын цчцнъц мярщяляси йеня дя тядавцл 
даирясиндя щяйата кечирилир. Бу мярщялядя икинъи мярщялядя 
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истещсал олунмуш ямтяя капиталы пул капиталына чеврилир. 
Беляликля, сащибкарын (сащибкарлыг субйектляринин) аванс етдийи 
пул артыгламасы иля онлара гайыдыр. Капиталын дювранынын цмуми 
формулу aşağıdakı kimidir: 

истещсаl васитяləri 

П „ Я              …. И…. Я -  П 

иш гцввяси 
belə якс олунур. Бу формада якс олунан биринъи вя сонунъу  
П кейфиййятъя ейни (пулдур), кямиййятъя ися мцхтялифдир, 
йяни артмыш пулдур. Формулада олан Я,Я` ися щям 
кейфиййятъя, щям дя кямиййятъя мцхтялифдир. Яввялки Я 
мцяййян нисбятдя олан истещсал васитяляридир. Сонракы Я` ися 
истещсал олунан  йени мящсулдур, онун дяйяри ися истещсал 
просесиндя йени дяйяр ялавя олундуьу цчцн артмышдыр. 
Цмумиййятля десяк, капитал дювранын биринъи мярщя- лясиндя 
пул капиталы мящсулдар капитал цнсцрляриня, икинъи мярщялядя 
мящсулдар капитал цнсцрляри ямтяя капиталына, цчцнъц 
мярщялядя ися ямтяя капиталы йеня пул капиталына чеврилир. 
Капиталын дювранынын даим давам етмяси цчцн капитал бу цч 
мярщялянин цчцндя дя ейни заманда мцяййян нисбятдя 
мювъуд олур. Капиталын бир щиссяси пул формасында, чох 
щиссяси мящсулдар капитал формасында, бир щиссяси ямтяя 
капиталы формасында олур. Нязярдян кечирилян пул капиталынын 
дювраны капиталын дювранынын цмуми формулу адланыр. Бурада 
сащибкарын юз истяйиня наил олмасы айдын щисс олунур. Онун 
мягсяди капиталыны артыгмагдыр. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, мящсулдар гцввялярин 
инкишафы иля ялагядар ъямиййятин инкишафынын мцяййян 
мярщялясиндян сонра, капиталын функсионал формалары 
мцстягилляшир вя мцхтялиф груп шяхсляр тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Мящсулдар капиталын дювраны мящсул вя хидмятлярин 
истещсалчылары тяряфиндян, пул капиталынын дювраны боръ сащибляри 
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(банклар) тяряфиндян, ямтяя капиталынын дювраны ися 
тиъарятчиляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Капиталын щяр цч фуксионал формасынын дювраны баша 
чатмагла, капитал юз щярякятини дайандырмыр. Щярякятин 
дайанмасы капитал цчцн юлцм демякдир. Капиталын дювраны 
даим тякрар олунмагдыр ки, onun мцлкиййятчиси даим эялир 
эютцрсцн. 

Капитал дювранынын фасилясиз давам етмяси, капиталын 
дювриййяси адланыр. Капиталын дювриййядя олдуьу вахт, 
дювриййя вахты щесаб олунур вя бу вахт истещсал вахты вя 
тядавцл вахтларынын ъяминдян ибарятдир. Истещсал вахты 
дедикдя, капиталын истещсал даирясиндя олдуьу вахтдыр. 
Мящсулдар капитал цнсцрляр мцясисяйя (фирмайа) дахил 

олдуьундан, щазыр мящсул шяклиндя anbара тящвил вериляня 
гядяр давам едян вахт истещсал вахты щесаб олунур. Истещсал 
вахтынын даща зярури олан щиссяси иш дюврц адланыр. Иш дюврц 
ярзиндя ямяк ъисми билаваситя ямяйин тясири алтында олур. 
Истещсал вахтына иш дюврц иля йанашы, мцхтялиф фасиляляр, 
истещсал васитяляринин ещтийат шяклиндя сахланылдыьы вахт вя с. 

аид олур. Истещсалın мцхтялиф сащяляриндя иш дюврц иля истещсал 

вахты арасындакы фярг хейли мцхтялиф олур. Məsələn, kənd 

təsərrцfatında iş dюvrц istehsal vaxtının az bir hissəsini təşkil 
edir. 

Капиталын тядавцл даирясиндя олдуьу вахт тядавцл вахты 
адланыр. Тядавцл вахты капиталын щазыр мящсул шяклиндя анbара 
тящвил верилдийи вахтдан мящсулдар капитал цнсцрляри шяклиндя 
мцясисяйя дахил олана гядяр давам едян вахты ящатя едир. 

Истяр истещсал, истярся дя тядавцл вахтына мцхтялиф 
амилляр тясиr едир. Бунлара misal olaraq ЕТТ, няглиййатын 
сцряти, мящсулун кейфиййяти вя с. эюстярмяк олар. Истещсал вя 
тядавцл вахтларынын гысалдылмасы капиталын дювриййясинин 
сцрятлянмясиня сябяб олур. Дювриййя сцряти ил ярзиндя етдийи 
дювриййялярин сайы иля ифадя олунур. Игдисадиййатын мцхтялиф 
сащяляриндя капиталын ил ярзиндя етдийи дювриййялярин сайы 
хейли мцхтялиф олур. 
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Дювриййя мцддятиня эюря капитал цнсцрляри ясас вя 
дювриййя капиталына айрылыр. Ясас капитал капиталын о 
цнсцрляридир ки, онлар истещсал просесиндя узун мцддят иштирак 
едир вя юз дяйярлярини мящсулун цзяриня щисся-щисся 
кечирирляр. Бунлара биналар, гурьулар, аваданлыглар, няглиййат 
васитяляри вя с. аиддир. Дювриййя капиталы ися истещсалын бир 
тсиклиня хидмят едир вя юз дяйярини истещсал олунан мящсула 
тамамиля кечирир. Бу капитал капиталын дювраны баша чатдыгда 
пул формасында сащибкара гайыдыр. Дювриййя капиталына 
хаммал, йанаъаг, йарымфабрикатлар, йардымчы мящсуллар, иш 
гцввясинин гиймяти (ямяк щаггы) вя саиря аид едилир. 

Ясас капитал цнсцрляри истещсал просесиня хидмят 
етдикъя ашыныр вя мцяййян мцддятдян сонра истещсал цчцн 
эяряксиз олур, йяни истещсала йарарсыз, эяряксиз олур. 
Ашынманын физики вя мяняви формалары вардыр. Физики ашынма 
дедикдя ясас капитал цнсцрцнцn физики мянада истещсал цчцн 
йарарлы олмамасы нязярдя тутулур. Бу ики сябябдян ола биляр: 

- ясас капитал цнсцрц истещсала хидмят мцддятини баша 
чатдырыб истещсал цчцн эяряксиз олур; 

- хидмят мцддятини баша вурмамыш, mцяййян 
амиллярин тясириндян хараб олур вя истещсала хидмят едя 
билмир. Мясялян 10 ил хидмят етмяли олан трактор вя с. беш 
илдян сонра хараб олараг истещсал цчцн йарарсыз щала дцшцр. 

Ясас капиталын мяняви iqtisadi ашынмасы дедикдя ися 

капитал амилинин хидмят мцддяти баша чатмамıш, ондан 
истифадя етмяйин игдисади ъящятдян ялверишли олмамасы 
нязярдя тутулур. Мяняви ашынма да ики сябябə gюrə баш верир: 

- даща мящсулдар капитал цнсцрц истещсал олуб базара 
чыхарылыр; 

- щямин нювдян олан kapital цнсцрляри даща уъуз 
истещсал олунур вя сатырлар. 

Ашынмыш капитал цнсцрляриниn йениляри ilə явяз olunması 
цчцн амортизасийа фондундан истифадя олунур. Бу фонд ясас 
капитал цнсцрляринин дяйяринин (гиймятинин) истещсал едилмиш 
ямтяяляр цзяриня кечян щиссяляриня уйьун олан амортизасийа 
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айрылмалары щесабына йарадылыр. Амортизасийа айрылмаларынын 
ясас капитал цнсцрляриниn гиймятиня фаизля нисбяти 
амортизасийа нормасы щесаб олунур. Амортизасийа нормасы 
aşağıdakı kimidir: 

амортизасийа айырмасы 

А 
(А') = ———————————— ·100 ·(А'= ——  100) 
Г 
ясас капитал цнсцрцнцн гиймяти 

Амортизасийа нормасы капитал цнсцрцнцн гиймяти иля 
дцз, хидмят мцддяти иля тярс мцтянасыбдир. Ян йцксяк 
амортизасийа нормасы няглиййат васитяляри, бухар газанлары вя 
с. цчцн мцяййян олунур. Ян ашаьы амортизасийа нормасы 
тикилиляр цзря мцяййян олунур. ЕТТ иля ялагядар олараг ясас 
капиталын сцрятля ашынмасы амортизасийа нормасынын 
йцксялдилмясини тяляб едир. Амортизасийанын сцрятляндирилмяси 
мянфяятин бир щиссясинин амортизасийа фондуна гатылмасына вя 
мянфяят верэиси мябляьинin азалдылмасына имкан йарадыр. Бу 
просес, ейни заманда, капиталын дювриййясини сцрятляндирир вя 
мянфяятин нормасынын вя кцтлясинин артмасына сябяб олур. 

§ 4. Капитал  базары 
 
Истещсал амилляри (даща доьрусу, ресурслары) базарынын 

нювляриндян бири дя капитал базарыдыр. Бу базарын мювъуд 
олмасы капитал мцлкиййятинин капитал функсийасындан 
(хидмятдян) фярглянмяси иля ялагядардыр. Беля ки, капитал 
сащиби бязи щалларда капиталдан истифадя едяряк мящсул вя 
хидмят истещсалыны тяшкил етмяк явязиня ону башгаларынын 
сярянъамына вермяйи цстцн тутур. Капитал базары мящсулдар 
капитал цнсцрляри базарыны вя пул капиталы базарларыны ящатя 
едир. 
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Мящсулдар капитал сащиби юз капиталындан цч ъцр истифадя 
едя биляр. Bunlardan biri məhsuldar kаpital цnsцrlərini 

satmaqla onun qiymətinə bərabər birdəfəlik gəlir əldə edir. 
Диэяр йолу, капитал цнсцрляриндян (торпаг, дязэащ, гурьу, 
няглиййвт васитяляри вя с.) мящсулдар истифадя едяряк, йяни 
мящсул вя хидмятлярин истещсалыны тяшкил етмякля мцнтязям 
мянфяят ялдя едя биляр. Цчцнъц йолу ися капитал цнсцрляринин 
хидмятлярини башгаларына саtмагла, йяни капиталı иъаряйя 
вермякля (лизинг хидмятляри) иъаря щаггы формасында эялир 
əldə etməkdir. Сонунъу формада эялир ялдя етмяк сон 
дюврлярдя даща эениш йайылмагдадыр. 

Капитал хидмяти базарында иъаряйя эютцрцлян аваданлыьа 
тялябя гаршы онун тяклифи дурур. Базар ганунlarıна мцвафиг, 
олараг, щям иъарячи, щям дя мцлкиййятчи фирма базарда 
сямяряли давраныш принсипини ялдя рящбяр тутур, йяни щяр бири 
юзцнцн мараьыны даща дольун юдямяйя чалышыр. Онлар иъаряйя 
эютцрцлян (верилян) техниканын мигдарыны ялавя аваданлг 
ващидинин иъaрясинин сон щядд хяръляри иля онлардан истифадянин 
сон щядд эялири бярабярляшяня гядяр (МРЪ=МРП) артырмагла 
давам едяъякляр. Иъарячи фирма цчцн аваданлыьа олан тяляби 
капитал хидмятляриндян сон щядд эялири иля мцяййянляшir вя 
базарын рента (иъаря щаггы) юдянишляри дяряъяляринə тярс 
мцтянасиб олур, йяни бу дяряъяляр йцксяк олдугда, тяляб 
азалыр. Аваданлыг тяклифи ися бу дəряъялярlя дцз мцтянасиб 
олур. Тяляб вя тяклиф яйриляринин кясишмя нюгтяси онларын 
таразылыг (мцвазинят) нюгтяси олур. 

Капитал базарынын диэяр обйекти боръ капиталыдыр. Бурада 
борc капиталынын мцлкиййятчиси бу капиталдан истифадя 
щцгугуну борc эютцряня верир. Боръ эютурян ися боръ 
капиталындан истифадя етмяк мцгабилиндя, капитал сащибиня 
щагг юдяйир ки, бу да боръ фаизи адланыр. Боръ фаизи капиталын 
истещлак дяйярини, йяни эялир эятирмя габилиййятини ифадя едир. 
Боръ фаизи боръ вясаитляри базарында тялябин вя тяклифин 
щяъмини мцяййянляшдирдийиндян, боръ капиталынын гиймяти 
кими сыхыш едир. Диэяр шяртляр ейни олдуьу шяраитдя, боръ 
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фаизинин йцксяк олмасы пул капиталы мцлкиййятчилярини боръа 
даща чох вясаит тяклиф етмяйя, фяалиййятдя олан сащибкары ися 
нисбятян аз боръ эютцрмяйя тящрик едир. Буна эюря дя боръ 
вясатляриня тяляб яйриси, тяклиф яйрисиnin kəsişmə nюqtəsi, borc 

kapitalı bazarında mцvazinəti (tarazılı) bazar faizi normasını 

əks etdirir. 
I                             S 

E 

J 

D 

O                                                 Q 

Şəkil 15.1 
Шякилдя боръ капиталы базарында тяляб вя тяклифин формал 

тясвири верилмишдир. Е нюгтяси боръ капиталы базарында 
мцвазинятли базар фаизи нормасыны якс етдирир. 

Капитал базарында тяклиф олунан вясаит сащибкарларын, 
ъямиййят цзвляринин, иътимаи, йарадыъы тяшкилатларын вя с. малик 
олдуглары мцвяггяти сярбяст васитялярдир. Йухарыда гейд 
олундуьу кими, капитал юз сащибиня эялир эятирмяк цчцн даим 
щярякятдя олмалыдыр. Демяли, мцвяггяти мювъуд олан вясаит 
дя она ещтийаъ щисс едянляря боръ вериля биляр. 

Капитал базарында олан капитала тяляб дя сащибкарлар, 
ъямиййятин диэяр цзвляри вя с. тяряфиндян мювъуд олур. 
Базарда пул капиталынын тяклифи вя тяляби заман вя мякан, 
кямиййят етибары иля ейни олмайа биляр. Буна эюря дя бунлар 
арасында мцяййян васитячiləрин олмасы зяруридир. Бу 

васитячиляр (банклар, инвестисийа фондларı, пенсийа фондлары вя 
с.) капитал базар субйектляриниn трансаксион хяръляринин 
азалдылмасына, капиталын дювриййясинин сцрятлянмясиня вя 
нятиъядя, субйектлярин эялирляринин артмасына сябяб олур. 
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Капитал базарында олан васитячиляр дя юз мянафеляриня 
мувафиг фяалиййят эюстярир. Банклар, инвестисийа фондлары юз 
адындан ъямиййятдя олан сярбяст вясаити топлайыр вя боръ 
вясаитиня ещтийаъы оланлара боръ верир. Онлар алдыглары вя 
вердикляри боръ мцгабилиндя фаиз алырлар. Алдыглары фаизин 
səviyyəsi вердикляри фаизин сявиййясиндян йцксяк олуr. Фаизляр 
арасындакы фярг васитячiлярин эялирлярини тяшкил едир. 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар, капитал 
базарында yeni бир цнсцр (елемент), гиймятли каьызлар 
мейдана эялир. Бунлар базарда васитячиляри лцзумсуз едир. 
Чцнки айры-айры фирмалар сярбяст вясаит топламаг цчцн 
гиймятли каьызлар бурахыр вя онлары реаллашдырыр. Гиймятли 
каьызлар бурахылышынын артмасы фиkтив (йаланчы) капитал 
кцтлясинин хейли артмасына сябяб олур. Бу ися игдисалиййатда 
gюzlənilməsi zəruri olan nisbətlərin pozulmasına gətirib 

чıxarır. 
Нязяриййячилярин фикринъя, капитала вя капитал 

ямтяяляря (дязэащлар, аваданлыглар, гурьулар вя с.)  тяляб, 
адятян капиталы артырмаг, йяни инвестисийа етмяк истяйиндян 
иряли эялир. Пул капиталы сащибляри вя йа онун сярянъамчылары 
капиталыn щяъмини артырмаг мягсядиля мцхтялиф инвестисийа 
лайищяляриниn щяйата кечирилмясиндя иштирак едирляр. Инвестисийа 
лайищясинин щяйата кечирилмясиня чякилян сон щядд хяръляри 
истещсал олунан мящсулдаn вя йа эюстярилян хидмятдян алынан 
сон щядд эялирляриндян аз оларса, онларын аванс етдикляри 
капитал артмыш олур. Лайищянин щяйата кечирилмяси мцяййян 
мцддят тяляб едир вя бу вахтда мцхтялиф щадисяляр баш веря 
биляр. Буна эюря дя сон щядд хярълярини вя эялирляри 
мцгайися едиб сямяряли гярар гябул етмяк олдугъа чятиндир. 
Беля щалларда сямяряли гяrаrын гябул едилмяси, ясасян, 
эяляъяк хяръляр вя эялирляр ахынынын индики замана 
эятирилмяси вя йа эяляъяк пул ахынларынын дяйяринин дисконт- 
лашдырлмасы васитяси иля щяйата кечирилир. Дисконтлашдырма 
дедикдя, эяляъяк дюврлярин дяйярляринин ъари дюврля цзляш- 
дирилмяси нязярдя тутулур. Дисконтлашдырма инверсийа лайищя- 
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синин дяйярини, онун мягсядя йюнцмлцйцнц вя сямяря-  
лиliйини кифайят гядяр дягигликля мцяййянляшдирмяйя имкан 
верир. Дисконтлашдырма щямишя нязяря алыр ки, инвесторун пулу 
фаизля банка гоймаг вя йа башга бир лайищяни малиййя- 
ляшдирмяк кими алтернативи вар. Буна эюря дя инвестисийа 
лайищясинин эяляъяк эялирляри банка пул гойулушуна эюря фаиз 
шяклиндя эялян эялирлярля, инвестисийа лайищясинин дяйяри ися 
банка гойуласы капиталlа мцгайися олунмалыдыр. Яэяр 
лайищянин эяляcяк эялирляри щямин иллярдя банкын веряъяйи 
фаиз эялирляриндян чох оларса, лайищя сямяряли щесаб олунур. 
Якс щалда, пулу банка гоймаг, йа да диэяр инвестисийалары 
нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI FƏSIL. ТОРПАГ БАЗАРЫ. 
РЕНТА МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
 
§ 1. Кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййятляри вя ролу 
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Щяр бир юлкя игдисадиййатынын ян гядим вя мцщцм 

сащяси кянд тясяррцфатыдыр. Кянд тясяррцфаты юлкянин игдисади 
щяйатында мцщцм йер тутур. Беля ки, kənd təsərrüfatı 
сащяляриндя ящалинин ярзагла тямин едилмяси цчцн лазым олан 
хаммал истещсал olunur. Əщалинин истифадя етдийи истещлак 
шейляринин яксяриййяти kənd təsərrüfatı тябиятлидир. Kənd 

təsərrüfatı щямчинин, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри цчцн 
дахили базар ролуну ойнайыр. Həyatımızda kənd təsərrüfatının 

rolunu ABŞ-ın prezidenti olmuş Franklin Ruzvelt aşağıdakı 

kimi ifadə etmişdir. ―Fermer bu gün ölərsə biz hamımız sabah 

öləcəyik‖. 

Юлкянин игtисади щяйатында мцщцм рол ойнайан кянд 
тясərrüfatı истещсалы игдисадиййатын диэяр сащяляриндян 
мцяййян характерик xцсусиййятляриня эюря фяглянир. Бу 
характерик хцсусиййятлярдян бири odur ki, kənd təsərrüfatı 
сащяляриндя ямяк ъисми торпагдыр. Якинчилик, щейвандарлыг, 
мешя тясяррцфаты сащяляринин инкишафы торпаьын щцмусла 
зянэин олан цст гатынын биоиглим потеnсиалындан асылыдыр. 
Kənd təsərrüfatı истещалында торпагла йанашы диэяр тябиi 
амилляр, эцняш енержиси дя мцщцм йер тутур. 

Kənd təsərrüfatının истещсалынын диэяр характерик 
хцсусиййяти, мящсулларын истещсалында инсанларın тябиятин юзц 
кими фяалиййят эюстярмясидир. Бу истещсал бир тяряфдян 
мюvсцми характер дашыйыр, диэяр тяряфдян мящсул истещсалынын 
биоложи характерини дяйишмяк мцмкцн дейилдир. Kənd 

təsərrüfatı истещсалы мювсцмц характер дашыдыьы цчцн бязи 
машын вя гурьулардан истифадя дя, ясасян, мюсцми характер 
дашыйыр. Тохум сяпян, мящсул йыьан вя диэяр машын вя 
гурьулардан ил ярзиндя ъями 10-15-20 эцн истифадя олунур. 

Kənd təsərrüfatı истещсалынын характерик хцсусиййят- 
ляриндян бири дя онун туллантысыз вя йа аз туллантылы истещсал 
олмасыдыр. Якинчилийин туллантыларындан щейвандарлыгда вя 
яксиня истифадя олунур. 
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Гиймят йаранма хцсусиййятlərиня эюря дя kənd 

təsərrüfatı истещсалы башга сащялярдян фярглидир. Беля ки, диэяр 
сащялярдя сатыш гиймяти орта сащя хяръляриня ясасландыьы 
щалда, kənd təsərrüfatı сащяляриндя пис сащялярдя чякилян 
хяръляря ясасланыр. Она эюря ки, йахшы вя орта торпаг сащяляри 
мящдуддур. Bу сащялярдя истещсал олунан мящсуллар 
ъямиййятин тялябатыны юдяйя билмир. Буна эюря дя пис торпаг 
сащяляриндян дя истифадя етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Пис 
торпаг сащяляриндян ися о вахт истифадя олунур ки, орада 
тясяррцфатчылыг едянляр тятбиг етдикляри капитал цчцн щеч 
олмаса нормал мянфяят эютцрмцш олсунлар. 

Kənd təsərrüfatı истещсалынын ясас ямяк ъисми олан 
торпаг, тəbii немят олмасына бахмайараг, мцлкиййят 
обйектидир. Торпаг айры-айры шяхслярин, dövlətin və s. 

mülkiyyətindədir. Торпаг мцлкиййячиляри чох вахт торпаqdan 
юзляри истифадя етмир, ону башгаларынын истифадясиня верирляр. 
Торпаг мцлкиййятчиляри иля ондан истифадя едянляр арасында 
йаранан мцнасибятляр аграр (иъаря) мцнасибятляри адланыр. 
Даща дягиг десяк, kənd təsərrüfatı цчцн йарарлы торпаг 
сащяляринин сащибляри иля бу торпагдан истифадя едянляр 
арасында йаранан мцнасибятляр аграр мцнасибятляр, торпаг 
сащибляри иля диэяр истифадячиляр арасында олан мцнасибятляр ися 
иъаря мцнасибятляри адланыр. Иъаря дедикдя ямлака, торпаьа 
вя диэяр тябии сярвятляря мцгавиля ясасында, щаггы юдямякля 
мцддятли sащиб олмаг вя бунлардан истифадя етмяк нязярдя 
тутулур. 

Ъямиййятин инкишафынын мцхтялиф дюврляриндя торпаг 
цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф формалары мювъуд олмушдур. 
Истяр бу мцхтялиф формалар, истярся дя халглар вя дювлятляр 
арасында торпаг уьрунда хейли ганлар ахыдылмышдыр. 

Мцхтялиф юлкялярдя буржуа ингилабларындан сонра, 
торпаг цзəриндя мцлкиййятин мцхтялиф формалары ляьв 
едиляряк, дювлят мцлкиййяти бяргярар олмушдур. Сонралар ися 
бязи юлкялярдя торпаьын щамысы, бязиляриндя ися ясас щиссяси 
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дювлят мцлкиййятиндя галмагла, галан щиссяси юзял 
мцлкиййятə сатылмыш вя йа пулсуз верилмишдир. ХХ ясрин 20-90 
- ъы илляриндя Азярбайъанда торпаг цзəриндя ващид дювлят 
мцлкиййяти мювъуд олмуш вя айры-айры истифадячиляря иъаряйя 
верилмишдир. ХХ ясрин 90-ъы илляриндян сонра ися щяйата 
кечирилян торпаг ислащаты нятиъясиндя, торпаг цзəриндя дювлят 
мцлкиййяти иля йанашы хцсуси вя бялядиййя мцлкиййяти 
формалары гярарлашмышдыр. Республика торпаг фондунун 
44,7% - и дювлят, 33,2% -и бялядиййя, 22,1% - и ися юзял 
мцлкиййятдядир. Мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын, торпаг 
базарынын мейдана эялмяси, торпаг базарынын гярарлаш- 
масына шяраит йарадыр. 

 
§ 2. Торпаг базары 
 
Истещсал амилляри (ресурслары) базарынын нювляриндян бири 

дя торпаг базарыдыр. Торпаг базары щяр бир инкишаф етмиш 
юлкя игдисадиййатынын зярури тяркиб щиссясидир. Торпаг базары 
дедикдя, йалныз торпаг сащяляринин алгы-сатгысы дейил, 

щямчинин торпаг сащяляринин иъаряйя верилмяси дя нəзярдя 
тутулур. Kənd təsərrüfatı цчцн йарарлы торпаг сащяляри, 
щасиледиъи sащяляр цчцн йарарлы торпаглар, истещсал вя мцлки 
тикинти, инфраструктурун инкишаф етдирилмяси, саьламлыг вя 
истиращят цчцн йарарлы торпаг сащяляри торпаг базарынын ясас 
обйектляри щесаб олунур. 

Торпаг базары мцяййян характерик хцсусиййятляря 
маликдир. Яввяла торпаг тябиятин явязсиз бяхшиши олдуьу 
цчцн, онун дяйяри иррасионал характер дашыйыр. Буна 

бахмайараг о, мцлкиййят обйекти олдуьу цчцн, алыныб-

сатылыр, иъаряйя верилир. Диэяр тяряфдян, бу вя йа диэяр тябии 
иглим шяраитиндян, йерляшмя шяраитиндян асылы олараг kənd 

təsərrüfatı цчцн йараrлы торпаг сащяляри йахшы, орта вя пис 
сащяляря айрылыр. Бу бюлэц торпаьын тябии мцnбiтлiйinə 
ясасланыр. Ялавя капитал тятбиг етмяк васитясиля torpagın  
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мцнбiтлiйiнi артырмаг олар. Беля артырылмыш мцнбiтлiк 
игдисади мцнбiтлiк адланыр. Игдисади мцнбiтлiйiн 
артырылмасыnı  бцтцн нюв торпагларда етмяк мцмкцндцр. 
Лакин бу просесин  мцяййян бир щядди вардыр. Беля ки, 
мцнбiтлiйiнi азалмасы гануна эюря щяр ващид ялавя капитал 
тятбиги мцнбiтлiйiнi нисбятян аз артмасына сябяб олур. 

Диэяр тяряфдян ися  торпаг сащяляринин тябии мящдуд- 
луьу ъямиййят арасында онун тяклифиниn гейри-еластик 
олмасына сябяб олур. Урбанизасийа, шоранлашма вя с. 
просесляр дя кənd тəsərrüfatı цчцн йарарлы торпаг сащяляринин 
мящдудлуьуну даща да артырыр. Лакин айры-айры истифадячиляр 
цчцн тяклиф еластикидир. Чцнкц онлар юз тяляблярини 
диэярляринин сащяляри щесабына эенишляндиря биляр. Ону да 
нязяря алаг ки, базар игдисадиййаты шяраитиндя торпаг 
мцлкиййятчиляри торпаг сащялярини сатмаг явязiня иъаряйя 
вермяйи даща цстцн тутурлар. Иъаря васитясиля онлар мцтəмади 
эялир ялдя едирляр. Буна эюря дя айры- айры заман кясийиндя 
чох аз мигдарда торпаг сатылмыш олур. 

Торпаг базары фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя 
торпаг кадастры мцщцм рол ойнайыр. Торпаг кадастры 

дедикдя торпаг саhəsinin тябии, тясяррцфат вя щцгуги вязиййяти 
щаггында рясми сяняд нязярдя тутулур. Бурада торпаьын 
физики вя кимйяви тяркиби, онун тясяррцфат онун йараrлыlıьы, 
игдисади гиймяти вя с. юз яксини тапыр. Бу вя йа диэяр 
мялумaтлар топлусунун (банкынын) олмасы торпаг базарынын 
ъанланмасына сябяб олур. 

Диэяр базарларда олдуьу кими торпаг базарынın да 
елементляри тяляб, тяклиф, гиймят, рягабят вя инщисардыр. 
Йухарыда гейд олундуьу кими торпаьа олан тяляб ондан 
мцяййян мягсядлярля истифадя едилмяси иля ялагядардыр. 
Бязиляри ондан кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсал етмяк, 
диэярляри торпаьын тякиндяn мцхтялиф файдалы газынтылар щасил 
етмяк, башгалары онун цзяриндя тикинтиляр апармаг вя с. 
цчцн истифадя едирляр. Ъямиййятин инкишафынын мцхтялиф 
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дюврляриндя тяляблярин хцсуси чякиси дя хейли мцхтялиф олур. 
Беля ки, яввялляр торпагдан даща чох кənd тəsərrüfatı 
мящсуллары истещсал етмяк цчцн истифадя олунурду. Сянайе 
ингилабларындан сонра ися торпаг даща чох файдалы газынтылар 
йатаьы кими мараглы олмаьа башланды. Мцасир дюврдя ися 
торпаьын эетдикъя даща чох щиссяси мцхтялиф тикилиляр, 
инфраструктур мягсядляриля истифадя олунур. 

Йухарыда гейд олдуьу кими торпаьын тяклифи гейри-
еластикдир. Чцнки торпаг сащяляри, хцсуси иля йахшы вя орта 
сащяляр мящдуд олмагла йанашы бу мящдудлуг эетдикъя 
артыр. Бундан башга торпаьын сатылмасы дейил, онун иъаряйя 
верилмяси просеси эетдикъя даща чох артыр. 

Мящсулдар капитал сащиби кими торпаг сащиби дя 
мцлкиййятиндя олан торпаг сащясиндян цч ъцр истифадя едя 
биляр: йа торпаьы сатыб сатыш гиймятини ялдя етмякля юз 
мцлкиййятини игдисади ъящятдян реаллашдырыр. Йа да торпагда 
тясяррцфатчылыг етмякля мянфяят ялдя едир. Йа да ки, торпаьы 
иъаряйя вермякля мцнтязям шякилдя иъаря щаггы формасында 
эялир ялдя едир. Гейд олундуьу кими сон вариант даща чох 
йайыландыр. 

Мялум олдуьу кими базар субйектляри юзляринин 
мцлкиййятиндян максимум файдаланмаьа чалышырлар. Йяни 
торпаг сащибляри чалышырлар ки, торпаьы даща баща сатсынлар вя 
йа торпаг цчцн даща йцксяк иъаря щаггы эютцрсцнляр. 
Алыъылар (торпаьын мцштяриляри) бунун яксиня наил олмаьа 
чалышырлар. Онларын бу мцбаризяси, рягабяти торпаьын базар 
гиймятинин гярарлашмасына сябяб олур. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, гысамцддятли дювр юлкя 
мигйасында торпаг тяклифи: гейри-еластик щесаб олунур. Беля 
ки, иъаря щаггы йцксяк олдугда иъаряйя эютцрцлян торпаьын 
мигдары az aşağı olduqda isə çox olur. Торпаьа тяляб яйриси 
торпагдан сон щядд эялири яйриси иля ейнидир. Торпаьа тяляб 
вя тяклиф яйриляринин кясишмяси базар мцвазинятини вя 
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мцвазинят рентасыnı сяъиййяляндирир. Торпаг базарында базар 
мцвазинятинин графики ашаьыдакы кимидир. 
Renta 

S 

 

 

 

Re                                E 

 

 

 

 

 

 

O                                 Oq                  Q 

 

Torpaq bazarında tarazlıq 

Şəkil 16.1 

 

Е нюгтяси торпаьа тяляб вя тяклифин таразлыг нюгтяси, Ре 
ися таразлыг гиймяти щесаб олунур. Ре гиймятиндя Ог, гядяр 
торпаг сащяси сатылыр. 

Торпаьын гиймяти щямин сащядян алынан иллик рентанын 
мигдары иля дцз, банк фаизинин нормасы иля тярс мцтянасибдир. 

 
рента 
П торпаг = ———————— · 100 
боръ фаизи дяряъяси 
 
Торпаьын гиймяти капиталлашмыш рента адландырылыр. Фярз 

едяк ки, бир щектар торпаг sащясиндян ялдя едилян иллик рента 
200 манат borc фаизi дяряъяси дя 5%-дир. Бу торпаг 
сащясинин гиймяти 4000 манат олур. 400 манат сащиби 
пулуну капитала чевирмяк цчцн йа бу пула бир щектар тorpaq 
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сащяни алыр вя илдя 200 манат эялир эютцрцр, йа да щямин пулу 
банка гойараг илдя 200 манат фаиз шяклиндя эялир ялдя едир. 

Торпаг гиймятинин динамикасы даим йцксялмяйя 
доьрудур, йяни артыр. Чцнки бир тяряфдян ъямиййятин инкишафы 
иля ялагядар рентанын мигдары артыр, диэяр тяряфдян боръ 
фаизинин дяряъяси ашаьы дцшцр. 

Торпаг базарында торпаг цзяриндя инщисарын яняняви 
формалары да мцяййян рол ойнайыр. Бунлар торпаг цзяриндя 
хцсуси мцлкиййят инщисары вя торпаг цзяриндя тясяррцфат 
обйекти инщисарыдыр. Торпаг цзяриндя мцлкиййят инщисары 
дедикдя торпаьын дювлятя вя йа айры-айры шяхсляря мяхсус 
олмасы нязярдя тутулур вя йалныз онлар мцлкиййятляриндя олан 
торпаг сащяляриндяn истифадя едилмясиня сярянъам веря 
билярляр. Мцлкиййятчиляр (дювлят, банклар, сыьорта тяшкилатлары, 
айры-айры шяхсляр) торпаьы йа беъярмир, йа да аз бир щисся- 
синдя тясяррцфатчылыг едирляр. Юзляри истифадя етмядикляри 
торпаг сащялярини ися иъаряйя верирляр. Иъаряйя верилмиш торпаг 
сащяляриндя ися йалныз иъарячи тясяррцфатчылыг едя биляр. 
Инщисарın бу формасы торпаг цзяриндя тясяррцфат обйекти 

инщисары адланыр. Мцхтялиф дюврлярдя торпаг сащяляринин 
иъаряйя верилмяси мцддяти фярглидир. Муасир дюврдя иъаря 
мцгавиляляри демяк олар ки, щяр ил тязялянир. 
 

§ 3. Рентанын мащиййяти вя формалары 
 
Торпаг мцлкиййятчиси мцяййян торпаг сащясини иъаряйя 

вердикдя мцяййян мигдарда иъаря щаггы эютцрцр. Иъаря 
щаггынын мигдары торпаьын биоиглим потенсиалындан, 
йерляшмяси шяраитиндян, кənd тəsərrüfatı мящсулларынын 
гиймятиндян, боръ фаизинин сявиййясиндян вя саирядян асылы 
олур. Иъаря щаггынын ясас щиссясини торпаг рентасы тяшкил едир. 
Иъаря щаггына рентадан ялавя торпаьа тятбиг олунмуш 
капиталдан истифадя щаггы да дахилдир. Торпаьа тятбиг 
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олунмуш капитал дедикдя торпаг сащясиндя олан мцхтялиф 
гурьулар, аваданлыглар, тикилиляр, вя с. нязярдя тутулур. 

Йухарыда гейд олундуьу кими иъаря щаггынын ясас 
щиссясини торпаг рентасы тяшкил едир. Рентанын мащиййятиня 
нязяриййячилярин бахышлары мцхтялидир. Физократлар рентаны 
тябиятля ялагяляндирир, ону тябии гцввялярин щядиййяси щесаб 
едирдиляр. Классик мяктябин эюркямли нцмайяндяси 
Д.Рикардо торпаг рентасыны дяйяр гануну ясасында  изащ  
етмишдир.  Онун фикринъя торпаг рентасы якинчилик мящсул-  
ларынын иътимаи вя фярди дяйярляри арасындакы фяргдян 
ибарятдир. Д.Рикардонун торпаг рентасы щаггындакы 
нязяриййяси ики ещкама ясасланырды. Яввяла о, рентанын 
йаранмасыны йалныз йахшы торпагдан пис торпаьа кечид 
заманы мцмкцн олдуьуну щесаб едирди. Диэяр тяряфдян 
онун фикринъя ейни бир торпаг сащясиня ардыъыл капитал 
гурулушу мящсулдарлыьын азалмасы иля нятиъялянир. Онун 
нязярдян кечирдийи бу «ганун» сонракы бир чох 
нязяриййячиляр тяряфиндян истещсал амилляринин мящсул- 
дарлыьынын азалмасы «ганунларынын» ясасыны тяшкил етмишдир. 

К. Марксın рента нязяриййяси бу ещкамлары рядд едир 
вя эюстярир ки, ъямиййят инкишаф етдикъя мящсулдарлыьын 
азалмасындан сющбят эедя билмяз. Онун фикринъя торпаг 
рентасы муздлу ишчилярин йаратдыглары изафи дяйярин тязащцр 
формаларындан биридир. Торпаг рентасы тятбиг олунмуш 
капитал цчцн орта мянфяят (нормал мянфяят) чыхардыгдан 
сонра изафи дяйярин йердя галан щиссясидир ки, о да торпаг 
сащибиня чатыр. Торпаг рентасы цч синиф арасында олан истещсал 
мцнасибятлярини якс етдирир. Бунлар торпаг сащибляри, 
иъарядарлар вя муздлу ишчилярдир. 

Торпаг рентасынын мювъуд олмасы торпаьын биоиглим 
потенсиалы, онун ъоьрафи йерляшмяси, тясяррцфатчылыьын апарыл- 
масы йоллары вя с. иля баьлыдыр. Торпаг рентасынын мянбяyи ися 
муздлу ишчилярин ямяйидир. Беля ки, ян мящсулдар торпаг 
сащяляри ямяк тятбиг олунмадан мящсул истещсал етмяк вя 
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демяли торпаг рентасы йаратмаг габилиййятиня малик дейилдир. 
Тарихян торпаг рентасынын феодал вя капиталист торпаг рентасы 
формалары олмушдур. Феодал торпаг рентасы торпаг сащибляри 
иlя тящкимли кяндлиляр арасында олан мцнасибятляри якс 
етдирирди. Феодал торпаг рентасы ъямиййятин инкишаф сявий- 
йясиня уйьун олараг бийар (ишляйиб юдямя), мящсул вя пул 
формаларында юдянилмишдир. Bazar iqtisadiyyatında ися цч синиф 
арасында мцнасибяти якс етдирян рента ясасян пул формасында 
юдянилир. 

Явязедилмяz тябии немят олан торпаг сащиблярини ялдя 
етдикляри рентанын мцхтялиф формалары вардыр. Бунлардан бири  
мцтляг рентадыр. Бу рента торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййят 
инщисарынын мювъуд олмасы иля ялагядардыр. Беля ки, 
мцлкиййятчиси ян пис торпаг сащясини щеч вахт явязсиз олараг 
башгасынын истифадясиня вермир. Бу рентанын да мянбяyи кənd 

тəsərrüfatı, щасилат вя диэяр сащялярдя чалышан муздлу ишчилярин 
изафи ямяйидир. К. Марксын фикринъя мцтляг рента кənd 

тəsərrüfatı мящсулларынын сатыш гиймяти (дяйяри) иля истещсал 
гиймяти арасындакы фяргдян ибарятдир.  Kənd тəsərrüfatı 
мящсулларынын дяйяри (ъ+в+м), истещсал гиймяти ися 
(ъ+в+Pорта) ифадя олунур. Онун фикринъя торпаг цзяриндя 
хцсуси мцлкиййятин арадан галдырылмасы мцтляг рентанын 
arадан чыхмасына вя кənd тəsərrüfatı мящсулларынын 
гиймятляринин ашаьы дцшмясиня сябяб олар. 

Торпаг рентасынын диэяр формасы дифференсиал (фярг) 
рентадыр. Бу рентанын мювъуд олмасы торпаг сащяляринин  
биоиглим потенсиалы, онларын ъоьрафи йерляшмяси вя 
тясяррцфатын интенсив апарылмасы иля ялагядардыр. Бу кими 
шяртлярдян асылы олараг айры-айры тясяррцфатларда даща йцксяк 
мящсулдарлыг ялдя едилир ки, бу да торпаг истифадячиляриня орта 
(нормал) мянфяятдян ялавя эялир эютцрмяйя имкан йарадыр. 
Бу ялавянин мейдана эялмяси ясасян иъарядarларын фяалиййяти 
иля ялагядар олмадыьы цчцн торпаг сащибиня чатыр. 
Дифференсиал (фярг) рентасынын ики нювцня тясадцф едилир: Ы 
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(биринъили) вя ЫЫ (икинъили). I Dифференсиал рента торпаг сащяля- 
ринин биоиглим потенсиалы вя ъоьрафи йерляшмяси иля 
ялагядардыр. Диэяр шяртляр сабит олдугда мцнбiт сащяляр 
даща йцксяк мящсулдарлыг тямин етмякля ялавя  эялир  ялдя  
етмяйя  имкан верир. Диэяр шяртляр дяйишмяз олдугда сатыш 
базарына, няглиййат говшагларына йахынлыгда йерляшян 
торпагларда тясяррцфатчылыг едянлярин няглиййат хяръляринин аз 
олмасы нятиъясиндя  дя ялавя эялир ялдя едирляр. Щяр ики щалда 
ялдя едилян  ялавя эялир Ы дифференсиал рента шяклиндя торпаг 
сащибиня верилир. Даща доьурусу торпаг сащиби бу шяртлярдян 
хябярдар олдуьу цчцн бу сащяляря daha yüksək иъаря щаггы 
мцяййян едир. 

ЫЫ дифференсиал рента ися тясяррцфатын интенсив апарылмасы 
иля ялягядардыр. Беля ки, иъaрəдар ялавя капитал тятбиг етмякля 
дя мящсулдарлыьы артырыб ялавя эялир ялдя едя биляр. Бу 
мягсядля о, истещсалын интенсивляшдирилмяси тядбирлярини щяйа- 
та кечирир. Мясялян, даща мящсулдар мал-гара вя тохум 
нювляриндян истифадя едир, суварма вя мелиорасийа тядбир- 
лярини щяйата кечирир, ЕТТ-нин наилиййятляриндян истифадя едир 
вя сairə. II Dифференсиал рентанын ямяля эялмяси иъaрəдарын 
ялавя капитал тятбиги иля ялагядар олдуьу цчцн рентанын бу 
нювц иъaрəдарын сярянъамында галыр. 

Торпаг рентасынын дифференсиал рентайа охшар 
формаларындан бири инщисар рентасыдыр. Бу рента беъярилмяси 
цчцн хцсуси шяраит тяляб едян кənd тəsərrüfatı мящсулларын 
истещсалы иля ялагядардыр. Мясялян, ситрус мейвяляри, цзцмцн 
бязи нювляри вя саирянин беъярилмяси хцсуси шяраитин олмасыны 
тяляб едир. Бу ъцр сащяляр ися хейли мящдуддур. Бу мящдуд 
сащяляр cəmiyyətin щямин мящсуллара олан тялябатыны юдяйя 
билмир вя бу мящсулларын сатыш гиймяти йцксяк олур. Буну 
нязяря алараг мцлкиййятчиляр щямин сащяляр цчцн инщисар 
рентасы тяляб едирляр. 

Билдийимиз кими торпаг тякъя кənd тəsərrüfatı цчцн 
дейил, щям дя щасилат сащяляри цчцн дя ямяк ъисмидир. Беля ки 
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торпаг файдалы газынтылар мяскянидир. Торпаьын тякиндян 
файдалы мящсуллар (нефт, газ, даш кюмцр вя с.) щасил едян 
сащибкарлар торпаг сащибиня щасилат рентасы юдяйирляр. Щасилат 
рентасынын мигдары йатаьын галынлыьындан, йер сятщиня йахын-
узагда олмасындан, файдалы газынтынын кейфиййятиндян, 
коммуникасийа гурьуларына йахын-узагда олмасындан вя с. 
амил- лярдян асылы олур. 

Торпаг кənd тəsərrüfatı вя щасилат сащяляри цчцн йараrлы 
олмагла бярабяр инсанларын йашайыш, фяалиййят мяскянидир. 
Йер сятщиндя истещсал, мцлкi, коммуникасiya обйектляринин 
тикинтиси щяйата кечирилир. Тикинти щяйата кечирян сащибкарлар, 
тяшкилатлар торпаг сащибляриня тикинти рентасы юдяйирляр. Тикинти 
рентасынын мигдары да мцхтялиф амиллярдян асылы олур. 
Мясялян, шящярлярин мяркязиндя qiymət кянарлара нисбятян 
йцксяк олур. Она эюрядя шящярлярин мяркязи щиссясиндя 
мянзиллярин гиймяти, мянзил кирайяси дя йцксяк олур. 

 

§ 4. АСК-нын мащиййяти вя гурулушу. Агробизнес 
 

Мцасир шяраитдя кənd тəsərrüfatıны игдисадиййатын диэяр 

сащялярин- дян кянарлашмыш, мцстягил фяалиййят эюстярян сащя 
кими тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. О, игдисадиййатын 
диэяр сащяляри иля сых интеграсийа олунмушдур. Мящсулдар 
гцввялярин инкишафы иля ялагядар кənd тəsərrüfatınдакы елми-
техники ингилаб нятиъясиндя кənd тəsərrüfatı сянайе ясасларына 
кечяряк хцсуси сянайе сащясиня чеврилмишдир. Бунун 
нятиъясиндя дя кənd тəsərrüfatı сащяляри иля сянайенин 
мцяййян сащялярини  бирляшдирян аграр-сянайе комплекси 
(АСК) мейдана эялмишдир. Бу бирляшмя кənd тəsərrüfatı 
мящсуллары истещсалчыларынын сямяряли ихтисаслашмасы, кənd 

тəsərrüfatı истещсалында мюсцмiлийин мцяййян мянада 
арадан галдырылмасы, мящсул итkиляринин азалдылмасы вя с. иля 
нятиъялянир. АСК мцяййян сянайе обйектляринин зярури 
хаммалла фасилясиз тямин олунмасы, кənd тəsərrüfatı 
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ишчиляринин бцтцн ил ярзиндя ишля мяшьул олмаьа шяраит йарадыр. 
Бу интеграсийа щямчинин кənd тəsərrüfatı мящсулларыны емал 
едян сащялярин туллантыларындан комплекс дахилиндя истифадя 
едиляряк туллантысыз истещсал тсиклинин дя фяалиййятиня имкан 
йарадыр. Бцтцн бунлар ися истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмясиня сябяб олмагла йанашы сащибкарларын ялдя 
едяъякляри мянфяятин мигдарынын да артмасына сябяб олур. 

АСК-нын мцщцм тяркиб щиссясини ярзаг комплекси 
(ЯК) тяшкил едир. Ярзаг комплекси гейри-ярзаг тяйинатлы кənd 

тəsərrüfatı хаммалынын емалы сащялярини ящатя етмир. АБШ 
АСК-дя ярзаг комплекси хцсуси йер тутур. Беля ки, АСК-дя 
истещсал олунан бцтцн мящсулун 9/10-у ярзаг комплексинин 
пайына дцшцр. 

АСК-нын формалашмасынын мадdи зямини иътимаи ямяк 
бюлэцсцнцн дяринляшмяси, бунун нятиъясиндя дя кənd 

тəsərrüfatı сащяляринин, сянайенин мцяййян сащяляри иля даим 
эенишлянян истещсал-техноложи кооперасийасы просесидир. Беля 
ки, щазырда кənd тəsərrüfatı мящсулларынын билаваситя 
истещсалчысы юз мящсулуну там истещлак щазырлыьы сявиййясиня 
чатдырмыр. Мясялян, сцд истещсалчысы ондан мцхтялиф 
мящсулларын (йаь, пендир, кясмик вя с,) щазырланмасы иля 
мяшьул олмур. Бу просесляр диэяр ихтисаслашмыш шяхсляр 
тяряфиндян щяйата кечирилир. 

АСК гурулушуна эюря ашаьыдакылaрдан ибарятдир: 
а) кənd тəsərrüfatı цчцн истещсал васитяляринин истещсалы; 
б) кənd тəsərrüfatı мящсулларынын истещсалы; 
ъ)кənd тəsərrüfatı мящсулларынын тядарцкц, сахланылмасы, 

емалы вя истещлакчылара чатдырылмасы; 
д) бу сащялярин инфраструктур шябякяси. 
Kənd тəsərrüfatı цчцн лазым олан истещлак васитялярини     

( машын вя гурьулар, аваданлыглар, мцхтялиф ещтийат щиссяляри, 
кимйəви маддяляр вя с.) истещсал мцяссися вя бюлмялярин 
АСК-дя бирляшмяси бу сащялярля кənd тəsərrüfatı арасында 
бирбаша ялагянин йаранмасына имкан йарадыр. Бирбаша 
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ялагяляр ися кənd тəsərrüfatı цчцн даща уйьун олан истещсал 
васитяляри истещсалыны эенишляндирир. Бу бюлмядя щямчинин 
кənd тəsərrüfatı мящсулларынын дашынмасы, сахланмасы вя 
емалы цчцн зярури олан машын вя гурьуларын истещсалы да 
щяйата кечирилир. 

АСК-нын тяркибиндя кənd тəsərrüfatı мящсуллары 
истещсалы бюлмяси дя мцщцм йер тутур. Kənd тəsərrüfatı 
мящсуллары истещсалында яняняви цсулларла йанашы онларын 
сянайе цсулу иля истещсалы хейли эе-нишлянмишдир. Бу просес 
щейвандарлыг сащясиндя даща артыг щисс олунур. Kənd 

тəsərrüfatı мящсуллары истещсалы иля фярди, аиля фермалары 
(фермерляр), аиля-груп фiрмалары вя fермер тясяррцфатлары 
ясасян айры-айры аиля цзвляринин ямяйиня ясасланыр. Аиля 
фермерляри кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсал едян тясяррцфат 
субйектляринин чох щиссясини тяшкил едир. Лакин кənd 

тəsərrüfatı мящсуллары истещсалынын цмумi щяъминдян онларын 
истещсал етдикляри мящсул нисбятян аздыр. Диэяр тяряфдян 
рягабят мцбаризяси аиля фермерляринин эетдикъя азалмасына 
сябяб олур. Бязи щалларда аиля фермерляри аз мигдарда 
муздлу ямякдян дя истифадя едирляр. 

Рягабят мцбаризясиня давам эятирмяк цчцн фермерляр 
бязи щалларда груп щалында бирляшяряк аиля-груп фермалары 
шяклиндя фяалиййят эюсятярирляр. 

Kənd тəsərrüfatı мящсулларынын даща чох щиссяси 
сящмдар ширкятляри тяряфиндян истещсал олунур. Ири фермер 
тясяррцфатлары цмуми сайын çox az hissəsini tяшкил етмясиня 
бахмайараг ямтяялик мящсул истещсалынын 80%-я гядяри 
онларын пайына дцшцр . 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы фермер тясяррцфатларıнын 
вя орада ишляйянлярин сайынын азалмасына сябяб олмагла 
йанашы мящсул истещсалынын артмаsына сябяб олур. Мясялян, 
1950-2000-ъи илляр ярзиндя АБШ-да фермер тясяррцфатларынын 
сайы 5,4 млн-дан 2,2 мл-на енмиш, ишляйянлярин сайы 70% 
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азалмасына бахмайараг кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсалы 
ики дяфядян чох артмышдыр. 

Бязи юлкялярдя кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсалында 
фермер тясяррцфатлары иля йанашы коллектив тясяррцфатлар да 
мцяййян рол ойнайыр. Бу тясяррцфатларда коopеративин 
цзвляри бирэя ямяк сярф едяряк истещсалы щяйата кечириrляр. 
Онлар йа дювлят мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндя, йа 
да юзляринин торпаг сащяляриндя бирэя фяалиййят эюстярирляр. 

Kənd тəsərrüfatı мящсулларынын истещсалы иля дювлят 
тясяррцфатлары да мяшьул олурлар. Бунлара мцхтялиф 
тохумчулуг тясяррцфатлары, йени  ъинслярин йетишдирилмяси вя 
районлашдырылмасы иля мяшьул олан тясяррцфатлары мисал 
эюстярмяк олар. 

АСК-нын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири дя кənd 

тəsərrüfatı мящсулларынын тядарцкц, сахланылмасы və емалы 
сащяляридир. Бунлар истещсал олунмуш кənd тəsərrüfatı 
мящсулларыны ящалинин истещлак тялябатына уйьун олан 
формайа салмаг вязифясини йериня йетирирляр. 

АСК-ня аграр сащяляря хидмят едян сосиал вя 
инфраструктурлары да аид едилир. Бунларын инкишаф етдирилмяси 
кənd тəsərrüfatı хаммалларынын сахланылмасы вя дашынмасына 
оптимал шяраит йарадараг чохлу мигдарда иътимаи ямяк 
итkиляринин гаршысыны алмаьа имкан верир. 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы АСК-нин тяркиб 
щиссяляринин хцсуси чякисинин дя дяйишилмясиня сябяб олур. 
Беля ки, яввялляр кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсалынын 
хцсуси чякиси йцксяк олдуьу щалда hazırda кənd тəsərrüfatı 
мящсуллары тядарцкц, дашынмасы, сахланылмасы вя емалы 
сащяляринин хцсуси чякиси хейли йцксялмишдир. АСК-нин цмуми 
мящсул истещсалынын 30% - кənd тəsərrüfatı цчцн истещсал 
васитяляри истещсал едян сащяляринин, 10 % - кənd тəsərrüfatı 
мящсуллары истещсалы сащяляринин 60 % -я йахыны кənd 

тəsərrüfatı мящсуллары тядарцкц, сахланмасы, емалы вя с. 
сащяляринин пайына дцшцр. 
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Игдисади ядябиййатларда АСК, аграр-сянайе бирликляри 
анлайышлары иля йанашы агробизнес анлайышына да тясадцф едилир. 
Базар игдисадиййаты шяраитиндя АСК формалашмасы 
агробизнесин формалашмасы цчцн зяминдир. Агробизнес 
дедикдя кənd тəsərrüfatı хаммалы вя ондан щазырланмыш 
истещлак мящсулларынын, щямин мящсуллара тялябин тaм 
юдянилдийи шяраитдя эялири максималлашдырмаг мягсяди иля 
сахланылмасы емалы вя сатышы цзря ямялиййатларын мяъмусу 
нязярдя тутулур. Базар игдисадиййаты шяраитиндя агробизнес 
кənd тəsərrüfatıнıн зярури ресурсларла тямин едилмяси, ярзаг 
вя техники хаммалын истещсал вя емал едилмяси, бюлэцсц иля 
баьлы ардыъыл ямялиййатларын щяйата кечирилмясинин тямин 
едилмяси цзря ялагяляндирмя тядбирляринин спесфик формасыдыр. 
Агро-бизнесин ясас мягсяди тялябатларын там юдянилмяси 
васитяси иля эялирлярин максималлашдырылмасыдыр. АСК 
системиндя гейри-кənd тəsərrüfatı сащяляринин цстцнлцк кясб 
етмяси агробизнесин характерик шяртидир. Гейри-кənd 

тəsərrüfatı мцяссися, фирма вя бирликляри даща ири обйектлярдя 
тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмяси мцасир агробизнесин 
ганунауйьуnluguдур. Мяс, АБШ-да фермаларын (фермер) 
тясяррцфатларынын трактор вя комбайнларла тяъщиз едилмясинин 
4/5 щиссяси АБШ-ын ян ири «Ъон Дир» вя «Кейс вя Ко» 
ширкятляри тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Агробизнесин гейри-кənd тəsərrüfatı сащяляриндя 
сящмдар ъямиййятляри, (ширкятляри) цстцнлцк кясб етмякля 
йанашы хырда вя орта ширкятляр дя ящямиййятли йер тутур. Беля 
ки, бунлар ЕТТ-нин наилиййятляринин тятбигиндя мцщцм рол 
ойнайыр. 

Агробизнесин билаваситя кənd тəsərrüfatı мящсуллары 
истещсал едян бюлмясиндя ися йухарыда нязярдян кечирилян 
фярди-аиля, аиля-груп формалары цстцнлцк кясб едир. 
Агробизнесин кənd тəsərrüfatı мящсуллары истещсалы сащясиндя 
ясас мейл бир мцясисядя истещсалын щяъмини даим 
артырмагдан ибарятдир. Бу мейl фирмаларын (фермер 
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тясяррцфатларынын) сайынын азалмасына вя ири тясяррцфатларын 
ролунун артмасына сябяб олур. 
 

§5. Аграр ислащатлар: мащиййяти, моделляри вя нятиъяляри 
 
Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя аграр ислащатлар щяйата 

кечирилир. Аграр ислащатлар дедикдя торпаг сащиблийи вя 
торпагдан истифадя системинин дяйишдирилмяси просеси нязярдя 
тутулур. Бу просесин щяйата кечирилмясиндя мягсяд сянайе 
сащялярини хаммал, ящалинин ися ярзаг мящсуллары иля тямин 
олунмасыны йахşıлашдырмагдыр. Сон дюврлярдя торпаг исла- 
щатлары ясасян цч модел цзря щяйата кечирилир. 

Биринъи моделля торпаг цзяриндя дювлят мцлкиййяти 
щюкмранлыьы ляьв едилир вя онунла бярабяр бялядиййя вя 
хцсуси мцлкиййят формалары да йарадылыр. Постсовет мяка- 
нында, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасында торпаг 
ислащаты бу модел цзря щяйата кечирилмишдир. Ислащат 
нятиъясиндя торпаг вя ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййят 
йарадылыр. Бцтцн мцлкиййятчиляря азад рягабятя ясаsланан 
сащибкарлыг щцгугу верилир. Бунун нятиъясиндя йарадылан 
фермер тясяррцфатлары рягабяти эцъляндирмяк нятиъясиндя 
истещсалы эенишляндирмяк имканы ялдя едирляр. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, фермер тясяррцфатларын мейдана эялмяси 
тясяррцфатчылыьын коллектив формаларынын ляьв олунмасы демяк 
дейилдир. Хцсуси фермер тясяррцфатлары рягабят мцбаризясиндя 
мяьлуб олмамаг цчцн мцхтялиф коллективлярдя бирляширляр. 
Бцтцн дцнйада бу просес эетдикъя эенишлянмякдядир. 

Торпаг ислащатынын икинъи модели торпаг цзяриндя 
дювлят вя коллектив мцлкиййятя ясасланыр. Бу моделля аграр 
ислащатлар, Чин, Вйетнам вя Лаосда щяйата кечирилмишдир. 
Дювлят мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндян мцхтялиф 
кооперативляр вя йолдашлыглар формаларында истифадя олунур. 
Чиндя якиня йарарлы торпаг сащяляринин чох щиссяси кяндли 
аиляляриня 15 иллийя иъаря верилир. Щяр кяндли аиляси 7-8 
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щиссялярдян ибарят 0,5 щектар якин сащясини беъярир. Сащялярин 
кичик олмасы мцасир техника вя технолоэийанын тятбигиня 
манечилик тюрядир. 

Торпаг ислащатынын цчцнъц модели торпаг вя ямлак 
цзяриндя коллектив (иъма) мцлкиййятинин хцсуси мцлкиййятля 
явяз олунмасыдыр. Бу модел Латын Америкасы юлкяляриндя 
тятбиг олунмушдур. Торпаг фермерлярин мцлкиййятиня 
верилмиш, лакин онун щяъми ганунла мящдудлашдырылыр. Кичик 
мцлкиййятчиляр цчцн максимум щядд ярзаг биткиляри цчцн 
100, памбыг цчцн 150, тропик биткиляр вя мейвя баьлары цчцн 
300 щектар мцяййян едилмишдир. Эюрцндцйц кими бу 
моделлярдян биринъи вя икинъиси бир-биринин якси, цчцнъцсц ися 
аралыг мювгедядир. 

ХХ ясрин сонларында сийаси мцстягиллийин ялдя едилмяси 
иля ялагядар Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян 
игдисади ислащатлардан бири дя аграр ислащатдыр. Щяйата 
кечирилян аграр ислащатын ясас истигамятляри торпагларын 
юзялляшдирилмяси, йяни торпаьын мцяййян щиссясинин юзял 
мцлкиййятя кечмяси, йени тясяррцфатчылыг формаларынын 
йарадылмасы вя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясидир. 

Азярбайъанда щяйата кечирилян аграр ислащатлар 
ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: 

Ы мярщяля (1993-1994-ъц илляр) юлкядяки реаллыьы нязяря 
алмагла дцнйа тяърцбясинин юйрянилмяси вя йекдил бир фикрин 
формалашмасыны ящатя едир. 

ЫЫ мярщяля (1995-1996-ъы илляр) аграр ислащатлара 
башламаг цчцн норматив щцгуги базанын йарадылмасыны 
ящатя едир. Бу дюврдя ―Аграр ислащатларын ясаслары щаггында 

АР гануну‖, «Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында АР 
гануну», «Торпаг ислащаты щаггында АР гануну», «Аграр 
ислащатларын щяйата кечирилмясини тямин едян бязи норматив 
щцгуги актларын тястиг едилмяси барядя» АР Прездентинин 
Фярманы вя диэяр ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир. 
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ЫЫЫ мярщяля 1997-2000-ъи илляри ящатя едир. Бу мярщялядя 
торпагларын юзялляшдирилмяси щяйата кечирилирди; йени типли 
тясяррцфат формалары йарадылды вя тясяррцфат субйектляри 
фяалиййятя башладылар. Бу мярщялядя Су, Мешя Мяъялляляри, 
«Торпаг иъаряси щаггында», «Торпаг базары щаггында» 
ганунлар вя диэяр ганунвериъилик актлары гябул едилди. 

ЫВ мярщяля 2000-2002-ъи илляри ящатя едир. Бу иллярдя 
торпаг вя су цзяриндя бялядиййя мцлкиййятинин бяргярар 
олмасы щаггында ганунлар гябул едилди. Бу дюврдя щямчинин 
аграр ислащатларын дяринляшмяси, торпаг вя кредит базарынын 
формалашмасы, фермер тясяррцфатларынын сямяряли фяалиййятини 
тямин едян норматив щцгуги актлар гябул едилмишдир. 

Бцтцн bu вя диэяр щцгуги сянядляр аграр бюлмядя 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн шяраит йаратды. Бу бюлмядя 
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн мцхтялиф фондлар, 
ъямиййятляр, аэентликляр вя с. васитясиля дювлят хейли дяряъядя 
кюмяклик эюстярир. Мясялян, тякъя 2008-ъи илдя бцдъядян 
сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна- 80 млн. манат, «Агро-
лизинг» Ачыг Сящмдар Ъямиййятя–40 млн. манат, к/т 
кредитляри цзря Дювлят Аэентлийиня–5 млн. манат вясаит 
айрылмышдыр. Бундан башга ъинс дамазлыг мал-гара, мине-
рал кцбрялярин алынмасына, кцбря вя техниканын сахланылмасы 
цчцн хцсуси анбарларын тикинтисиня АР Прездентинин Ещтийат 
Фондундан - 95млн манат вясаит айрылмышдыр. 

Апарылан аграр ислащатлар к/т мящсуллары истещсалында 
мцяййян гурулуш дяйишиклийиня сябяб олмушдур. Беля ки, 
texniki биткиляр истещсалы хейли азалмыш тахыл, картоф вя с. 
истещсалы ися артмышдыр. Бунун нятиъясиндя дя юлкядя истещлак 
олунан ят, сцд, йумурта, шякяр, вя с. мящсулларын 90-95 % -и 
дахили истещсал щесабына тямин олунур. 

 

 

VII FƏSIL. MIKROĠQTĠSADĠ TƏNZĠMLƏMƏ 

 



 296 

§1. Mikroiqtisadi tənzimləmənin zəruriliyi və mahiyyəti 

 

Bazar iqtisadiyyatının əsas subyekti olan firma 

(müəssisə) özünün işgüzar fəaliyyətində digər iqtisadi 

subyektlərlə müəyyən iqtisadi və digər əlaqələrə girir. Bu 

əlaqələr özünə lazım olan istehsal vasitələri və xidmətləri satın 

aldıqda, öz məhsullarını reallaşdırdıqda və s. yaranır. Cəmiyyət 

inkişaf etdikcə, istehsalın miqyası genişləndikcə bu əlaqələr 

çoxalır və mürəkkəbləşir. Belə bir şəraitdə firmanın bazarda 

davranışı mikroiqtisadi tənzimləmə mexanizmi vasitəsilə 

həyata keçirilir. Bu mexanizm istər firma daxilində, istərsə də 

firma ilə digər firmalar, dövlət və əmək kollektivi arasında 

yaranan əmək, əmlak və digər münasibətləri tənzimləyən 

təşkilati, iqtisadi və hüquqi normaları özündə əks etdirir. 

Mikroiqtisadi tənzimləmə dedikdə, firma kollektivinin 

fəaliyyətinin qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq istiqamətinə 

yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə, əsasən məcburetmə 

və iqtisadi həvəsləndirmə prinsipindən istifadə olunur. 

Müxtəlif iqtisadi sistemlərdə həmin prinsiplərdən bu və ya 

digərinə daha çox üstünlük verilir. Məsələn, inzibati-amirlik 

sistemində məcburetməyə üstünlük verildiyi halda, bazar 

sistemində iqtisadi həvəsləndirməyə daha çox üstünlük verilir. 

İnzibati-amirlik sistemində təsərrüfatçılıq münasibətlərinin 

təşkili mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirildiyi halda, 

bazar sistemində qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata 

keçirilir. 

Real həyatda tətbiq olunan bu prinsiplər bir tərəfdən 

iqtisadi azadlığın genişlənməsinə, digər tərəfdən isə onun 

dövlət tərəfindən məhdudlaşdırılmasına səbəb olur. Bazar 

sistemində firmanın fəaliyyətini bazar tənzimləyir, bazarın 

fəaliyyətini isə müəyyən vasitələrlə dövlət tənzimləyir. Bu o 

deməkdir ki, firmanın fəaliyyətinə dövlətin müdaxiləsi 

minimum həddə olur. Dövlət yalnız firma öz məqsədlərindən 
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çox kənarlaşdığı halda onun fəaliyyətinə müdaxilə edir. Bu 

müdaxilə yalnız dövlətin mənafeləri deyil firmaların da 

mənafelərinə uygun həyata keçirilir. 

Beləliklə, mikroiqtisadi tənzimləmə mexanizmi vasitəsilə 

yalnız dövlətlə firmalar arası və firma daxili iqtisadi 

münasibətlər deyil, ictimai istehsalın məqsədi də reallaşmış 

olur. Bu reallaşma nəticəsində bir tərəfdən firma öz məqsədinə 

çatır, maksimum mənfəət əldə edir, digər tərəfdən isə əhalinin 

tələbatları ödənilir, onların rifahı yüksəlir. Firmanın (öz 

məqsədinə)-yüksək mənfəət əldə etmək məqsədinə çatmaq 

üçün, onun davranışının cari və uzunmüddətli iqtisadi 

siyasətini fərqləndirmək lazımdır. Cari dövrdə firmanın seçim 

azadlığı çox məhduddur. Belə ki, onun fəaliyyəti əvvəllər 

bağlanmış müqavilələr və digər öhdəliklərlə, investisiya və 

innovasiya üzrə qəbul edilmiş qərarlarla məhdudlaşır. Digər 

tərəfdən, firmanın istehsal imkanları onun malik olduğu 

istehsal gücləri, avadanlıqlar və texnologiya ilə məhdudlaşır. 

Uzummüddətli dövrdə isə firma öz fəaliyyətinin müxtəlif 

sahələri üzrə yeni qərarlar qəbul edə bilər. Bu dövrdə 

firmadaxili tənzimləmə, əsasən, firma üçün yüksək mənfəət 

təmin edən tədbirləri əhatə edir. Bu tədbirlər firma 

fəaliyyətinin səmərəli olmasını təmin edən şəraitin 

yaradılmasına yönəldilir. 

Firmanın fəaliyyət strateqiyası təsərrüfat-iqtisadi, 

inzibati, hüquqi və mənəvi-psixoloji vasitələri özündə 

birləşdirir. Firmanın strategiyası iqtisadi kateqoriya kimi 

resursların (əmək, kapital, material məsrəfləri və s.) idarə 

olunması kimi də nəzərdən keçirilir. Tədqiqatçıların fikrincə, 

istehsal həcminin iki dəfə artması, məhsul vahidinə xərclərin 

20% azalmasına səbəb olur. Bu nəzəriyyəyə görə, istehsalın 

həcmini artırmaqla firmanın bazarda çəkişinin artması yüksək 

gəlirin əldə edilməsinə və firmanın rəqabət qabiliyyətinin 

artmasına səbəb olur. Bundan başqa, son hədd faydalılığı, son 
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hədd xərcləri, tələb və təklif və başqa nəzəri baxışlara 

əsaslanan firma strategiyalarına da rast gəlmək mümkündür. 

Bunlardan bu və ya digərindən istifadə edilməsi, konkret 

şəraitdən və menecerin elmi dünyagörüşündən asılı olur. 

Firma strategiyasının üç növü fərqləndirilir: portfel, 

işgüzar və funksional. Portfel strateqiyası müəyyən bir 

sahibkara  məxsus müxtəlif təsərrüfat bölmələrini əhatə edir ki, 

bunlar şirkətlər qrupunu (şirkət, konsern, konqlamerat və s.) 

əmələ gətirir. Portfel strategiyası şirkətin səmərəli fəaliyyəti və 

gələcək inkişafı üçün zəruri olan tədbirlər sistemini əhatə edir. 

İşgüzar strategiya isə firmaya yüksək rentabellik təmin edən 

tədbirlər kompleksini əhatə edir. Bu məqsəd, yəni yüksək 

rentabellik, firmaya daxil olan müxtəlif təsərrüfat bölmələrinin 

fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi vasitəsilə təmin olunur. 

Funksional strategiya isə təsərrüfat bölməsinin müxtəlif 

şöbələrinin fəaliyyətini əks etdirir. 

Hər bir firma öz məqsədini və imkanlarını nəzərə alaraq, 

strategiyanın müxtəlif variantlarını seçir. Bunlardan ən asası və 

az risklisi-məhdud artım variantıdır. Bu variantı, adətən, öz 

vəziyyəti ilə kifayяtlənən firma seçir. Bu zaman artım 

strategiyası ―əldə olunan səviyyədən‖ başlanır. Mülayim artım 

da nisbətən çox seçilən variantıdır. Bu zaman əmtəələrin çesidi 

genişləndirilir, şirkətlərin  qovuşması baş verir. Artım əvvəlki  

dövrə nisbətən sürətli olur. Firmanın alternativ strateji 

tiplərindən biri də ―azalma‖ strategiyasıdır. Bu zaman firmanın 

məqsədi əvvəlki dövrə nisbətən aşağı müəyyən olunur. 

Firmanın tam ləğv olunması və ya onun müəyyən 

bölmələrindən azad olunması (ləğv olunması və ya satılması) 

zamanı straqtegiyanın bu növündən istifadə olunur. Bu növ 

daha çox iqtisadi aktivliyin azalması dövründə və ya firmanın 

bütün göstəricilərinin pisləşdiyi şəraitdə tətbiq olunur. Real 

həyata alternativ strateji variantların hər üçündən də eyni 

zamanda istifadə oluna bilər. Məsələn, müəyyən bir məhsul 
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istehsalının artması zamanı, digər məhsul istehsalı azaldıla 

bilər. 

 

§2. Mikroiqtisadi tənzimləmədə menecmentin 

və marketinqin rolu 

 

Firma strategiyasının tərkib hissələrindən biri də 

menecmentdir. Menencment  əsas məqsədi, firmanın yüksək, 

maksimum mənfəətini və rəqabət qabiliyyətini təmin etməkdir. 

Menecment istehsalının səmərəliliyinini təmin  edilməsinin 

prinsip və metodlarının məcmusu kimi çıxış edir. Menecmentin 

əsasını istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi metodlarını 

işləyib hazırlamaq və onları reallaşdırmaq təşkil edir. 

Əsas məqsədə çatmaq üçün menecment aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirir: 

1. Firmanın ümumi məqsədinin müəyyən edilməsi. Bu 

məqsəd daim konkretləşir və daha xırda məqsədlərə ayrılır ki, 

bu, xırda məqsədlər firmanın ayrı-ayrı bölmələri tərəfindən 

yerinə yetirilir. Ümumi məqsədin müəyyən edilməsi avtoritor 

idarə sitemində olduğu kimi, idarəedici (menecer) tərəfindən 

müəyyən edilir və müxtəlif bölmələr onun göstərişlərini yerinə 

yetirirlər. Bundan fərqli olaraq, yapon firmalarında tətbiq 

olunan ―rinqi‖ sistemində idarə edən (menecer) xüsusi  sənəd 

―rinqse‖ hazırlayır və onu yerinə yetirməli olan bölmələrin 

rəhbərlərinə göndərir. Onlar həmin problemi və onun yerinə 

yetirilməsi sistemi ilə tanış olurlar. Sonra onlar bu tədbirlər 

haqqında öz təkliflərini və qeydlərini idarəetmənin yuxarı 

pillələrinə ötürürlər. Son nəticədə idarəetmənin (menecerin) 

qəbul etdiyi qərar onu yerinə yetirəcəklərin rəyləri əsasında 

qəbul olunur. Bu  sistemdə qərarın qəbul edilməsində, 

idarəetmənin orta mərhələsinin hüquq və məsuliyyəti daha 

mühüm olur. 
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2. Xarici mühitin təhlili. Belə ki, firma onu əhatə edən 

xarici mühiti dəyişə bilmədiyi üçün, ona uyğunlaşmalıdır. 

Firmanı əhatə edən xarici mühitə aşağıdakıları misal göstərmək 

olar: 

a) demoqrafik amillər (əhalinin sayı, quruluşu); 

b) iqtisadi yüksəliş və enmələr; 

c) siyasi sabitlik. 

Bu amillər firmanın fəaliyyə göstərdiyi bazara və onun 

vasitəsilə firmanın fəaliyyətinə təsir göstərir. Xarici mühit 

təhlil edilərkən xarici ölkələrdəki rəqiblərin fəaliyyəti də nəzərə 

alınmalıdır. 

3.Proqnozlaşdırma və planlaşdırma. Bunlar yaxın və uzaq 

gələcəkdə istehsalın əsas istiqamətlərini müəyyən etməkdə 

mühüm rol oynayır. Planlaşdırma idarəetmədə qəbul edilmiş 

hər bir qərarı əsaslanmağa imkan verir . 

4. Menecmentin yerinə yetirməli olan vəzifələrindən biri 

də nizamlamadır. Firmanın fəaliyyətində yaranan kənarlaş- 

maların nizamlanması zəruri şərtdir. 

5.Nəzarət vəzifəsi-firma işçilərinin öz vəzifə borclarının 

vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməsin nəzərdə tutur. 

6.Həvəsləndirici vəzifəsi müəsisə kollektivinin firmanın 

son məqsədinə çatmaq  üçün maddi və mənəvi maraqlan- 

dırılmasını nəzərdə tutur. Menecmentin bu  vəzifəsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hər bir firmanın fəaliyyəti orada 

çalışan insanların işgüzarlığı, onların işə və bir-birlərinə olan 

münasibətindən asılıdr. Buna görə də firmanın ümumi 

maraqları ilə hər bir işçinin maraqlarının uyğunlaşdırılması 

fəaliyyətin daha səmərəli olmasına şərait yaradır. Bunların 

maraqlarının uyğunlaşmaması, isə firmanın ümumi fəaliy- 

yətinə, onun əsas məqsədinə mənfi təsir göstərir. 

Firmanın maksimum  mənfəət əldə edilməsi prosesində 

işçinin maddi və mənəvi maraqlandırılması və onların inkişafı 

üçün normal şəraitinin yaradılması  mühüm rol oynayır. 
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Iqtisadi inkişaf səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə əhalinin gəlirləri 

az olduğu üçün, maddi maraqlandırma daha mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Yüksək gəlirli ölkələrdə isə onların inkişafı üçün 

normal şəraitin yaradılması əsas rol oynayır. Deməli, 

mikroiqtisadi tənzimləmə prosesində işçinin əməyə 

həvəsləndirilməsi mühüm rol oynayır. 

Mikroiqtisadi tənzimləmə prosesində mühüm rol oynayan 

menecment öz vəzifələrini menecerlər vasitəsilə reallaşdırır. 

Onlar idarə etdiyi firma, təşkilat, bölmə və s. fəaliyyətini  

planlaşdırır, idarə edir, ona nəzarət edir. Menecerlərin sayı 

firma işçilərinin ümumi sayının 8-15%-nə qədərini əhatə edir. 

Mikroiqtisadi tənzimləmədə  menecmentlə yanaşı, 

marketinq də müəyyən rol oynayır. Marketinq-istehsalını 

təşkili, məhsulun satışı və konkret bazarın öyrənilməsinin 

kompleks sistemidir. Marketinqin də əsas vəzifəsi menencment 

kimi, firma üçün maksimumum mənfəətin əldə edilməsini 

təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə, marketinq öz 

fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirir: 

a) konkret bazarı hərtərəfli, kompleks öyrənir; 

b) bazarın tələbatına  müvafiq olaraq, müəyyən məhsul        

növlərinin istehsalını təşki edir; 

c) bazar şəraitindən asılı olaraq qiymət siyasətini  

müəyyən edir; 

d) satışı həvəsləndirmə tədbirlərini və satışdan sonrakı 

xidməti təşkil edir və sairə. 

Marketinqin bu vəzifələri marketinq fəaliyyətinin 

istiqamətlərini  müəyyən edir. Bazarın konkret vəziyyətindən 

asılı olaraq, firma marketinqin müxtəlif növlərindən istifadə 

edir: 

- məhsulun keyfiyyətindən asılı olmayaraq,  ona tələb 

yoxdursa, tələb yaratmaq məqsədi ilə marketinq xidməti 

konversion marketinqindən istifadə edir; 
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- məhsula tələb az olduqda isə tələb yaratmaq və ya təələbin 

təzahürü üçün şərait yaratmaq məqsədilə həvəsləndirici 

marketinqdən istifadə olunur; 

- məhsula potensial tələb olduqda, onu real etmək üçün 

məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə genişləndirən 

marketinqdən istifadə olunur; 

- bazarın müəyyən növ məhsulla doyması nəticəsində ona tələb 

azaldıqda, tələbi artırmaq üçün remarketinq növündən istifadə 

olunur; 

- mövsümdən və konyukturadan asılı olaraq məhsula tələb 

tərəddüd etdikdə, sinxromarketinq növündən istifadə olunur. 

Bu halda, satış tələbin tərəddüdlüyünə uyğun olaraq stabilləşir; 

- tələbə müvafiq satışı saxlamaq üçün köməkedici 

marketinqdən istifadə olunur; 

- tələb istehsal imkanlarından yüksək olduqda tələbi azaltmaq 

üçün demarketinqdən istifadə olunur. Bu məqsədlə qiymət 

artırılır, reklam dayandırılır; 

- tələb yüksək olduqda, onu minimuma endirmək məqsədi ilə 

əks-təsir göstərən marketinq növündən istifadə olunur. Bunun 

üçün istehsal və satış azaldılır; 

- xarici bazarı kompleks öyrənmək, orta və uzun müddətə 

məhsul ixracı proqramını hazırlamaq üçün ixrac 

marketinqindən istifadə olunur. 

Əvvəllərdə öyrəndiyimiz kimi, marketinq müəyyən 

mənada istehsalın fəlsəfəsidir və tamamilə bazarın tələblərinə 

tabe olur. Bazarın tələbləri isə elmi-texniki və sosial amillərin 

təsirindən daim dəyişilir. Buna görə də marketinq firmaya 

maksimum mənfəət gətirən üsulları axtarıb tapmalı, səhvlərin 

risklərini azaltmalı, firmanın dayanıqlı inkişafı üçün şəraitin 

yaradılmasına xidmət etməlidir. 

 

§ 3. Mikrosəviyyədə firma davranışının 

dövlət tənzimlənməsi 



 303 

 

Mikroiqtisadi tənzimləmə prosesində menecment və 

marketinqlə yanaşı, dövlət tənzimlənməsi də mühüm rol 

oynayır. Mikroiqtisadi səviyyədə dövlət tənzimlənməsi 

dedikdə, firmanın normal fəaliyyətini təmin edən müxtəlif 

forma və metodların məqsədəuyğun təsiri nəzərdə tutulur. 

Nəzəri cəhətdən iqtisadi liberalizmə görə, dövlətin 

firmanın iqtisadi fəaliyyətinə qarışması səmərəsizdir. Lakin 

qeyri-təkmil rəqabət şəraitində bazar mexanizmi firmanın 

tarazlı inkişafını təmin edə bilmir. O, öz fəaliyyətində bazar 

mexanizminin çatışmazlıqları ilə qarşılaşır. Buna görə də 

müasir mərhələdə mikrosəviyyədə də dövlətin iqtisadiyyata 

tənzimləyici təsiri zəruridir. 

Firmanın fəaliyyətinə dövlətin tənzimləyici təsiri müxtəlif 

məqsədlər güdür. Bunlara bəzi məhsullar istehsalının 

məhdudlaşdırılması, digərlərinin isə həvəsləndirilməsi, işsiz- 

liyin səviyyəsinin azaldılması, inflyasiya ilə mübarizə və s. 

daxildir. Mikroiqtisadi səviyyədə dövlət tənzimlənməsi 

bilavasitə və dolayı yollarla həyata keçirilir. Firmanın 

fəaliyyətinə bilavasitə təsir dövlətin gücünə əsaslanır. Dövlət 

öz gücünə arxalanaraq bəzi iqtisadi proseslər üzrə 

qadağanedici, məcburedici tədbirlər görür. Məsələn, dövlət 

müəyyən məhsullar və xidmətlər üzrə təsbit edilmiş və son 

hədd (aşağı və ya yuxarı) qiymətlərini müəyyən edir. Bu 

qiymətlər tarazlıq qiymətindən yuxarı və ya aşağı ola bilər. 

Dövlət müəyyən məhsul istehsalını, texnologiyaları qadağan 

edə bilər. Dövlət, həmçinin, minimum əmək haqqı səviyyəsini 

də müəyyən edə bilər və s. 

Dövlət vergi güzəştləri, dotasiya, subsidiya, amorti- 

zasiyanın sürətləndirilməsi və s. vasitələrlə mikroiqtisadi tən- 

zimləməni həyata keçirir. 

Dövlətin mikroiqtisadi tənzimləmə vasitələrindən biri də 

antiinhisar mübarizəsidir. 
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Ümumiyyətlə desək, istər dövlət, istərsə də menencment 

və marketinq vasitəsilə həyata keçirilən mikrotənzimləmə, 

firmanın az-çox dərəcədə dayanıqlı fəaliyyətini təmin edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKROIQTISADĠYYAT 
 

XVIII FƏSĠL. MAKROĠQTĠSADĠYYATA GĠRĠġ 

 

§1. Makroiqtisadiyyatin tədqiqat predmeti 
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Makroiqtisadiyyat-iqtisadi nəzəriyyənin, iqtisadiyyatın 

bütövlükdə fəaliyyət mexanizmini öyrənən hissəsidir. 

Makroiqtisadiyyatın tədqiqat obyekti bütün təsərrüfat üzrə 

yekun, ümumiləşdirilmiş göstəricilərdir. Milli sərvət, ümumi 

milli və ümumi daxili məhsul, milli gəlir, məcmu dövlət və 

özəl investisiyaları, tədavüldə pulların ümumi miqdarı, 

həmçinin makroiqtisadiyyat ölkə üzrə orta gəlirlər, orta əmək 

haqqı, inflyasiyanın səviyyəsi, məşğulluq, içtimai əmək 

məhsuldarlığı kimi orta iqtisadi göstəriciləri öyrənir və tədqiq 

edir. Eyni zamanda makroiqtisadiyyatın predmeti iqtisadi 

artımın ümumiləşdirilmiş göstəriciləri, ölkə iqtisadiyyatını 

səciyyələndirən kəmiyyətlərin artma, yaxud azalma templəri və 

onda baş verən iqtisadi proseslər və quruluş dəyişiklikləridir. 

Makroiqtisadiyyatın müstəqil bir fənn kimi formalaşması 

C.M.Keynsin adı ilə bağlıdır. İqtisadi nəzəriyyənin müstəqil 

hissəsi olan makroiqtisadiyyatın formalaşmasında XX əsrin 20-

30-cu illərindəki iqtisadi dəyişikliklərin və o cümlədən, Böyük 

tənəzzülün güclü təsiri olmuşdur. C.M.Keynsin ―Məşğulluq, 

faiz və pulun ümumi nəzəriyyəsi‖ əsərində makroiqtisadi 

problemlərin öyrənilmə mexanizmini aşağıdakı kimi 

göstərmişdir: 

1. Məşğulluq səviyyəsini müəyyənləşdirən amillərin 

aşkar edilməsi; 

2. İşsizliklə mübarizə metodlarının müəyyənləşdiril- 

məsi; 

3. Pulun rolunu və pula tələbi müəyyənləşdirən 

amillərin öyrənilməsi; 

4. Nemətlər və pul bazarları arasında qarşılıqlı əlaqəni 

təmin edən əsas vasitəçi kimi faiz dərəcəsinin rolunun təhlil 

edilməsi. 

İqtisadi nəzəriyyənin müstəqil bölməsi olan 

makroiqtisadiyyat mikroiqtisadiyyatdan azı yarım əsr gec 
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formalaşmış, lakin bu iki elmlər qarşılıqlı əlaqəli və bir-birilə 

kifayət qədər sıx bağlıdır. Mikroiqtisadiyyatla makroiq- 

tisadiyyatın tədqiqat predmetləri və metodları arasında xeyli 

fərq vardır. Mikroiqtisadiyyatda ayrılıqda götürülmüş bazarda 

qiymətin müəyyənləşdirilməsi mexanizmi, istehlakçının 

davranışı və istehsalçının istehsalın həcmi barədə qərar qəbul 

etməsinin motivləri öyrənilir. Makroiqtisadiyyatda isə iki əsas 

bazar: əmtəə və xidmətlər və pul bazarı nəzərdən keçirilir. 

Makroiqtisadiyyat əsasən müvazinətin pozulmasının nəticə- 

lərini öyrənir, onları qiymətləndirir, onların mənfi təsirinin 

azaldılması üsullarını təklif edir. Makroiqtisadiyyat  iqtisadi 

nəzəriyyənin mikroiqtisadiyyatından tamamilə ayrı-ayrı olan, 

təcrid olunmuş hissəsi deyil. Makro və eləcə də 

mikroiqtisadiyyatda dövlət, firmalar, ev təsərrüfatları 

subyektləri fəaliyyət göstərir. Onların fəaliyyətləri, qəbul 

edilmiş ümumi qərarların nəticələri yalnız ayrı-ayrı 

subyektlərin iqtisadi fəaliyyətinə deyil, həm də bütövlükdə 

iqtisadiyyata təsir edəcək. Məsələn, istehsalın azalması 

şəraitində investisiyalar üçün həvəsləndirmə olmur. Firma üçün 

daha az həcmdə gəlirin yeni maksimum nöqtəni tapması 

bütövlükdə iqtisadiyyatda milli istehsalın azalması ev 

təsərrüfatlarının daha az gəlir əldə etmələri iqtisadiyyatda 

istehsal olunmuş əmtəələrin bir hissəsinin satılmaması 

deməkdir. Buna görə də makroiqtisadi tədqiqatlarda 

mikroiqtisadi problemlər də özünə yer alır. 

Bütövlükdə makroiqtisadiyyatda aşağıdakı əsas tədqiqat 

istiqamətlərini fərqləndirmək olar: 

1) İstehlak nəzəriyyəsi istehlakçı xərclərinin dinami- 

kasını müəyyənləşdirən əsas amili fərqləndirir. 

2) İnvestisiya qərarları qəbul edilməsi nəzəriyyəsi 

iqtisadiyyatda tələblər həcminin dəyişməsi haqqında 

qərarların qəbul eidilməsində xüsusi firmaların maraqları 

nədən ibarətdir, sualına cavab verir. 
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3) Pul nəzəriyyəsi pula tələbin nə ilə müəyyənləşməsi 

və müasir iqtisadiyyatda pulun rolu necədir, suallarına cavab 

verir. 

4) Məşğulluq nəzəriyyəsi yol verilən işsizlik 

səviyyəsini, məcburi işsizliyin səbəblərini, işsizliyin ÜDM-

in dinamikasına təsirini öyrənir. 

5) İqtisadi artım nəzəriyyəsi iqtisadi artımın optimal 

tempini, onun mənbə və nəticələrini müəyyənləşdirir. 

İqtisadiyyat inkişaf xarakteri daşıdığından makroiqtisadiyyat 

iqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi şərtlərini, 

yəni iqtisadi artım şərtlərini aşkarlamalıdır. 

6) İqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi inkişafın fazalarının, 

onların parametrlərini, böhranlı hadisələrinin yaranma 

səbəblərini təstiq edir. 

7) İqtisadi siyasət nəzəriyyəsi. Makroiqtisadiyyatda 

prinsipial məsələlər həll olunur: dövlət iqtisadiyyatı 

tənzimləməlidirmi, iqtisadiyyatı dövlət tənzimləməsinin 

prinsipləri, metodları və hədləri necədir. 

8) Beynəlxalq iqtisadiyyatın nəzəriyyəsi. XX əsrin 90-

cı illərinin sonunda qlobollaşma problemlərinin tədqiqi 

xüsusi rol oynamağa başaldı. 

9) Keçid iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. 

Makroiqtisadiyyatın bu bölməsinin yaranması keçmiş 

sosialist ölkələrində ―yeni‖ iqtisadiyyatın formalaşması ilə 

bağlıdır. 

İlk iki problem daha çox mikroiqtisadi səciyyəli olsa da 

mikroiqtisadi konsepsiyalar onların zəminində formalaşır. 

Keçid iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi müstəqildir və müəyyən 

iqtisadiyyat tipinə aiddir. Bununla belə o, bütün əvvəlki 

problemləri özündə ehtiva edir və onların həllini təklif edir. 

Bütün bu sadalanan tədqiqat istiqamətləri təcrid 

olunmuş səciyyəli deyil. Onların həll variantları qarşılıqlı 
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əlaqədar olmalıdırlar ki, bütün iqtisadiyyatın fəaliyyət 

konsepsiyası siyasi formalaşa bilsin. 

Milli iqtisadiyyatın quruluşu mürəkkkəb olduğu üçün, 

onun inkişafı yalnız artımdan ibarət deyil, bütün 

iqtisadiyyatlarda həm də tənəzzül var. Mikroiqtisadiyyatın 

qarşısında iqtisadiyyatda yarana biləcək ümumi tarazlığın 

şərtlərini müəyyənləşdirmək məsələləri durur. Bunun üçün 

əsas problemlər: istehlak, investisiyalar, dövlətin müdaxiləsi, 

işsizlik, faiz dərəcəsi, qiymət səviyyələrinin dəyişdirilməsi 

və s. arasındakı qarşılıqlı əlaqəni aşkar etmək lazımdır. 

Nəticədə iqtisadiyyatın vahid iş mexanizmi yaradılmalıdır. 

Mikro- iqtisadiyyatda o, konsepsiya şəklində təzahür edir. 

İqtisadiyyatın fəaliyyət konsepsiyası bir neçə 

problemin həllindən ibarət olmalıdır. Bu problemərə 

daxildir: 

 Milli məhsulun  dəyər etibari ilə 

qiymətləndirilməsi; 

 Məşğulluğun optimal səviyyəsinin əldə olunması; 

 İnflyasiya; 

 İqtisadi artım; 

 İqtisadi tsikl; 

 Dövlət siyasəti, onun istiqamətləri və səmərəliliyi. 

Bir elm kimi makroiqtisadiyyat müxtəlif məktəblərlə 

təmsil olunub və onların nümayəndələrinin əsas problemlərə 

baxışları fərqlidir. Makroiqtisadi tədqiqatların mikroiqtisadi 

tədqiqatlardan bir fərqi də bundadır. 

Beləliklə, makroiqtisadiyyatın əsas problemi əsas bazar 

iqtisadiyyatının fəaliyyət göstərməsi üçün müxtəlif 

məktəblərin nümayəndələrinin nəzəri baxışlarına əsaslanan 

bitkin konsepsiyanı yaratmaqdan ibarətdir. 

Makroiqtisadiyyatda tədqiqatın xüsusiyyəti eyni bir 

problem üzrə bir neçə baxışın və ya modelin olmasındadır. 
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İqtisadiyyatın fəaliyyət göstərməsi, onun problemləri və 

onların həlli barədə əsas alternativ təsəvvürlər müxtəlif 

məktəblərdə formalaşıb. Ən dəyərli nəzəri konsepsiyalar 

aşağıdakılardır: 

 Neoklassik; 

 Keynsçi; 

 Monetarist; 

 İnstitusional. 

Məhz bu məktəblər arasında tədqiqatın ilkin verilənləri, 

iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərməsi, ayrı-ayrı bazarların 

qarşılıqlı əlaqəsinin qanunauyğunluqlarının aşkarlanması və 

onlar arasındakı əlaqənin xarakteri, iqtisadi siyasətin 

aparılması və perioritetləri haqqında təsəvvürlər xeyli 

fərqlənirlər. 

 

§ 2. Makroiqtisadi proseslərə nəzəri baxışlar 

 

Məlumdur ki, klassik məktəb iqtisadi nəzəriyyədə XX 

əsrin 30-cu illərinə qədər üstünlük təşkill edib. 

Makroiqtisadiyyat həmin dövrə qədər bütöv bir elm kimi 

formalaşmadığından mənbələrdə nə vahid bir konsepsiyaya, 

nə də hər hansı bir fikrə rast gəlinmir. Ayrı-ayrı məsələlərin 

və makroiqtisadi problemlərin tədqiqi və şərhini A.Smitin, 

D.Rikardonun, K.Marksın, L.Varlasın əsərlərində rast 

gəlinir. Bu istiqamət bütövlükdə ortodoksal klassikadır. Ən 

sistem- ləşdirilmiş şəkildə bu konsepsiyaya A.Marşallın 

―İqtisadi nəzəriyyənin prinsipləri‖ kitabında və Kembric 

məktəbinin digər nümayəndələrinin əsərlərində verilmişdir. 

Klassik məktəbin ənənələrinin davam etdirilməsində ən 

ardıcıl olanlar neoklassiklərdir. 

Bu məktəbin əsas ideyaları aşağıdakılardır: 
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 İqtisadiyyat mahiyyətinə görə təkmil rəqabət 

iqtisadiyyatıdır. Qeyri-təkmil rəqabətin meydana gəlməsi 

təsadüfü hal olub iqtisadi təbiətin nə mahiyyətini, nə də 

xarakterini dəyişmir. Bu Sey qanununun əsasında baş verir 

ki, bu qanuna görə təklif tələbi doğurur. Buna görə də 

təklifin dəyişməsi tələbin dəyişməsinə səbəb olacaq və 

iqtisadiyyat yenidən müvazinətli vəziyyətə qayıdacaq. 

 Bütün istehsal amillərindən tam istifadə olunur. 

Təklifin səviyyəsi potensial səviyyədədir. 

 Təklifin həcmi yalnız nağd istehsal amilləri ilə 

müəyyənləşir. Bütün amillər qarşılıqlı əvəzlənəndi. 

 İqtisadiyyat özü tənzimlənən olduğundan dövlətin 

ona təsiri minimal olmalıdır. Dövlət iqtisadiyyatı kağız 

pullarla təmin edir, öz maliyyə bazasını formalaşdırmaq 

üçün vergiləri yığır. 

 İqtisadiyyat özü tənzimlənəndi. Onun özündə olan 

tənzimləyicilər bunlardır: 

- əmək haqqı; 

- qiymət; 

- faiz dərəcəsi. 

Özü tənzimlənən stabilləşdiricilər iqtisadiyyata, xarici 

müdaxiləyə müraciət etmədən, müvazinəti bərpa etməyə 

imkan verirlər. Xarici müdaxilə dedikdə dövlətin 

iqtisadiyyatı müstəqil tənzimləməsi başa düşülür. 

 ―Məcmu tələb-məcmu təklif‖ modelində əsas rol 

məcmu təklifə verilir. 

 Qiymətlət tamamilə çevikdir, çünkü onlar qısa 

müddət ərzində həm artma, həm də azalma istiqamətində 

dəyişə bilirlər. 

 İqtisadiyyatda tam məşğulluq var. İşsizlik müvəqqəti 

xarakter daşıyır, çox vaxt könüllü olur. 
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 Klassiklər klassik dixotomiya vəziyyətindən çıxış 

edirlər. İqtisadiyyat iki müxtəlif sektora bölünür. 

- pul; 

- real. 

Bütün real bazarlar (əmtəə, torpaq, kapital və əmək) 

müvazinətlidir. İqtisadiyyatın inkişafına əsas təsiri real 

sektor göstərir. 

Pul və real bazarların fəaliyyəti müstəqil səciyyəlidir, 

pul və real sektorların bir-birinə qarşılıqlı təsiri minimaldır. 

 Pullar iqtisadiyyata müstəqil təsir göstərmirlər, 

hesablama vahidi və tədavül vasitəsi vəzifəsini yerinə 

yetirirlər. 

 Iqtisadi subyeklər öz mənfəətlərinin maksimallaş- 

dırılmasından çıxış edərək rasional fəaliyyət göstərirlər. 

Məsələn, firma üçün daha çox mənfəət əldə etmək, ev 

təsərrüfatına isə istehlakı artırmaq vacibdir. Subyektərin 

qəbul etdikləri bütün qərarlar iqtisadi konyukturanın böyük 

təsiri altında olur. 

 Klassik yanaşma subyekti qiymətləndirmədən 

azaddır, o, kifayət qədər obyektivdir. 

 Neoklassik məktəbin əsas nümayəndələri R.Solou, 

T.Srajent, R.Lukas, N.Uolessdir. 

Keynsçi məktəbi. O, makroiqtisadiyyatı bütöv sistem 

kimi nəzərdən keçirir və klassik məktəbin bütün 

postulatlarını inkar edirdi. Keynsçilərin fikrincə, iqtisadiyyat 

klassik məktəb tərəfindən real iqtisadi prosesləri əks 

etdirməyən ideal, müraciət model kimi nəzərdən keçirilirdi. 

Keynsçi konsepsiyasının əsas müddəaları 

aşağıdakılardır: 

 İqtisadiyyat təkmil rəqabət iqtisadiyyatı deyil, əksinə, 

bazarların qeyri-təkmilliyi müasir iqtisadiyyata xasdır. 
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 İqtisadiyyat çox vaxt qeyri-müvazinət vəziyyətində 

olur, ümumi müvazinət nadir hallarda əldə olunur və bu, ani 

xarakter daşıyır. 

 Bazarın özü ümumi müvazinətin bərpa edilməsi 

problemini həll edə bilmir. 

 Müvazinətin bərpa olunması bir çox problemlərin həll 

edilməsinə görə məsuliyyəti dövlət öz üzərinə götürməlidir. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi obyektiv xarakter daşıyır. 

 ―Məcmu tələb-məcmu təklif‖ modelində aparıcı rol 

məcmu tələbə məxsusdur. Dövlət müdaxiləsi məcmu tələbin 

və ya iqtisdiyyatda ümumi xərclərin artmasını 

həvəsləndirməlidir. 

 Klassik məktəbin iqtisadiyyatın özünü bərpası 

haqqında fikri özü tənzimlənən stabilləşdiricilərin 

fəaliyyətinə söykənsə də əslində belə deyil. İnstitusional 

amillərin (uzunmüddətli müqavilələr) və subyektlərin 

davranışlarının subyektiv xüsusiyyətlərinin, iqtisadiyyatın 

gələcəyi haqqında onların proqnozlarının təsiri səbəbindən  

qiymətlər çevik deyillər. 

Faiz dərəcəsi iqtisadiyyatda yeganə tənzimləyici rolunu 

oynaya bilməz, çünkü qənaətlə yığılmış pulun mülkiyyətçisi 

ilə investorların maraqları üst üstə düşmür. 

Əmək haqqı konyuktura dəyişdikcə dəyişilə bilməz, 

çünkü onun səviyyəsi uzunmüddətli  əmək müqavilələrində 

təsbit olunur. 

İqtisadiyyat üçün məcburi işsizlik xasdır. 

 İqtisadi subyektlər qeyri-rasional fəaliyyət göstərirlər, 

onlar ənənələr, sosial şərtiliklər, davranış psixologiyası kimi 

subyektiv amilləri əldə rəhbər tuturlar. 

 Pullar sərvətdir və onların müstəqil dəyəri vardır. 

 Bütün bazarlar qarşılıqlı əlaqədardır və onların 

birindəki istənilən dəyişikliklər digərlərində dəyişikliklərə 
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səbəb olur. Pul bazarı və real bazar arasında müəyyən 

qarşılıqlı təsir mexanizmi mövcuddur. 

 İstehsal amilləri qarşılıqlı əvəzlənən deyillər, ondan 

tam istifadə olunmur, buna görə də bazar iqtisadiyyatı üçün 

əsas problem potensial ÜDM səviyyəsinə çatmaqdır. 

Monetalizm nəzəriyyəsi müasir iqtisadi nəzəriyyədə 

ən maraqlı cərəyanlardan biridir. Monetarist nəzəriyyəsinin 

əsa- sında daim gəlir ideyası və pul tələbi nəzəriyyəsi durur. 

Monetarist konsepsiyaya görə: 

 İqtisadi subyektlər uyğunlaĢma gözləmələri 

nəzəriyyəsinə görə müvafiq hərəkət edirlər. 

 Ev təsərüfatları öz gələrini cari gəlirdən deyil, daimi 

(permanent) gəlirdən çıxış edərək planlaşdırırlar. 

 İqdisadiyyata dövlət müdaxiləsi iqdisadiyyatın 

təbiətinə ziddir, lakin, bununla barşmaq lazım gəlir.Dövlət 

çoxdandır ki, pul bazarındadır, nəğd pulların 

emitentidir.Buna görədə o, birinci növbədə  iqdisadiyyatın 

pul sektorunun tənzimlənməsi ilə məşğul olmalıdır. 

Tənzimləmənin məqsədi pul kütləsinin artım dinamikasını 

dəyişdirməlidir. 

 Dövlətin iqdisadiyyatın seal sektoruna müdaxiləsi 

arzu olumazdır, çünki, birincisi, dövlət iqdisadiyyatları fərdi 

investisiyalardan az səmərəlidir. İkinci, dövlətin əmtəə və 

xidmətlər alışının artması yalnız dövlətin artması hesabına 

mümkündür. 

  

 Ev təsərrüfatları öz gəlirlərini cari gəlirdən deyil, daimi 

(permanent) gəlirdən çıxış edərək planlaşdırırlar. 

 İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi iqtisadiyyatın təbiətinə 

ziddir, lakin, bununla barışmaq lazım gəlir. Dövlət çoxdandır 

ki, pul bazarındadır, nəğd pulların emitentidir. Buna görə də o, 

birinci növbədə iqtisadiyyatın pul sektorunun tənzimlənməsi ilə 
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məşğul olmalıdır. Tənzimlənmənin məqsədi pul kütləsinin 

artım dinamikasının dəyişdirilməsidir. 

 Dövlətin iqtisadiyyatın real sektoruna müdaxiləsi arzu 

olunmazdır, çünki, birincisi, dövlət investisiyaları fərdi 

investisiyalardan az səmərəlidir. İkincisi, dövlətin əmtəə və 

xidmətlər alışının artması yalnız dövlətin artması hesabına 

mümkündür. 
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Cədvəl 18.1 
XIX ФЯСИЛ. ИЪТИМАИ  ТЯКРАР ИСТЕЩСАЛ 
 
§ 1.Tякрар истещсалын мащиййяти, фазалары, 
нювляри  вя типляри 

 
İнсанлар йашайыб инкишаф етмяляри цчцн, эцндялик 

фяалиййятиндя мцяййян гядяр мадди вя мяняви немятлярдян, 
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мцхтялиф хидмятлярдян истифадя етмялидирляр. Инсанлар 
тяряфиндян бунларын истещлакы даими олдуьу кими, онларын 
истещсалы да даими олмалыдыр. Ъямиййят цзвляриня лазым олан 
бу мящсул вя хидмятлярин истещсалынын даим давам етмяси 
тякрар истещсал адланыр. Ящатя даирясиня эюря тякрар истещсал 
фярди вя иътимаи тякрар истещсал формаларында олур. Фярди 
тякрар истещсал дедикдя, айры-айры тясяррцфатлаrда, 
мцяссисялярдя (фирмаларда) щяйата кечирилян тякрар истещсал 
нязярдя тутулур. Юз фяалиййятляриндя фярди тякрар истещсал бир-
бириля говушур, чульаlaшыр вя иътимаи тякрар истещсалы ямяля 
эятирир. Мцяййян бир фярди истещсал (А фярди капитал) цчцн пул 
капиталынын мящсулдар капитала чеврилмяси просеси диэяр (Б 
фярди капитал) цчцн ямтяя капиталынын пул капиталына 
чеврилмяси просесидир B капиталы цчцн ямтяя капиталынын пул 
капиталына чеврилмяси просеси Ъ капиталы цчцн пул капиталынын 
мящсулдар капитала чеврилмяси просесидир. Бу ъцр говушмуш, 
чульаlашмыш капитал мяъмусу, иътимаи капиталы тяшкил едир. 
Иътимаи капиталын фяалиййяти иътимаи тякрар истещсалдыр. 

Иътимаи тякрар истещсалын мащиййяти дедикдя, ашаьыда- 
кыларын тякрар истещсалы нязярдя тутулур: 

а) мадди немятлярин тякрар истещсалы; бу заман 
мцяййян мадди немятлярдян вя хидмятлярдян истифадя 
олунараг, диэяр мадди немят вя йа хидмятlər истещсал 
олунур. Мясялян, ун, су, дуз, хама, истилик вя с. истифадя 
олунараг чюряк вя йа диэяр ун мямулатлары истещсал олунур. 

б) щяр бир иътимаи тякрар истещсал иш гцввясинин тякрар 
истещсалыдыр. Фярди тякрар истещсал заманы иш гцввясинин дяйяри 
тякрар истещсал олунур. Иътимаи тякрар истещсалdа ися ишъи 

гцввясинин тякрар истещсалы нязярдя тутулур. Билдийимиз кими, 
иш гцввясиня малик олан ишчиляр ябяди дейилляр. Онлар мцяййян 
мцддятдян сонра истещсал цъцн эяряксиз олурлар. Буна эюря 
də онлары явяз етмяк цъцн йени ихтисаслы ишъи гцввяси мювъуд 
олмалыдыр. Йени ишчи гцввяси ящалинин тябии артымы васитясиля 
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щяйата кеъирилир. Ихтисаслы ишчи гцввяси ися тящсил мцяс- 
сисяляриндя, иш йерляриндя щазырланыр. 

ъ) щяр бир тякрар истещсал истещсал мцнасибятляринin, илк 
нювбядя мцлкиййят, мювге, бюлэц мцнасибятляринин тякрар 
истещсалы просесидир. Беля ки, тякрар истещсал просесиндян 
яввял, истещсал васитяляри кимя мяхсусдурса, просесдян сонра 
да она мяхсус олур (щям мящсул, щям дя истещсал 
васитяляри). Ишчи дя яввялки мцнасибятлярдя галыр. 

ч) щяр бир иътимаи тякрар истещсал истещсал шяртляринин 
тякрар истещсалы просесидир, йяни, кясилмиш мешя, мал-гара, 
сырадан чыхмыш аваданлыглар вя с. бярпа олунур. 

Щяр бир тякрар истещсал просеси ашаьыдакы дюрд фазаны 
ящатя едир: истещсал, мцбадиля, бюлэц вя истещлак. Истещсал 
фазасында йухарыда изащ етдийимиз кими, бир ъцр мадди 
немятлярдян вя хидмятлярдян истифадя олунараг, диэярляри 
истещсал олунур. Мцбадиля фазасында ися истещсал олунмуш 
мящсуллар пула (бязи щалларда мящсула) мцбадиля олунур, 
йяни сатылыр. Бюлэц фазасында ися мцбадилядян ялдя едилян пул, 
истещсал шяртляри арасында бюлцшдцрцлцр. Пулун бир щиссяси 
истещлак едилмиш истещсал васитяляринин бярпасына сярф олунур; 
мцяййян щиссяси ишчи гцввясиня юз иш гцввясини бярпа етмяк 
цъцн верилир; бир щиссяси дя сащибкар (мцлкиййятчи) мянфяят 
шяклиндя мянимсяйир. Истещлак фазасында ися исtещсал олунмуш 
мадди немятляр истещлак олунур, физики сящятдян йох едилир. 
Нязяриййячиляр бу фазалардан бу вя йа диэяриня цстцнлцк 
верирляр. Классикляр вя марксистляр истещсал фазасына цстцнлцк 
верир вя истещсалчы инсан моделини иряли сцрцрляр. Маржиналистляр 
ися истещсалака цстцнлцк веряряк, истещлакчы инсан моделини 

йарадырлар. Истещсал олунмуш мадди немятляр, истифадясиня 
эюря, истещсал васитяляри вя истещлак  шейляриня (яшйаларына) 
бюлцнцрляр. Лакин, онларын арасында дягиг сярщяд йохдур. 
Беля ки, бязи мадди немятляр щям истещсал васитяси, щям дя 
истещлак шейи (яшйасы) кими истифадя олуна биляр. Мясялян, ун, 
чюряк, парча вя с. щям истещсал васитяси, щям дя истещлак шейи 
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кими истифадя олунур. Бунлар аванс едилмиш пула, капитал 
олан пула мцбадиля олунурса, онлар истещсал васитяси щесаб 
олунурлар. Йох, яэяр пул ролуну (тядавцл васитяси) ойнайан 
пула мцбадиля олунарса, истещлак шейи (яшйасы) щесаб олунур. 
Истещсал васитяляри о яшйалардыр ки, онлардан йени немятлярин 
истещсалы цчцн истифадя олунур. Она эюря дя онларын истещлакы 
мящсулдар истещлак, истещсал истещлакы адланыр. Истещлак 
яшйалары ися ъямиййят цзвляринин шяхси истещлакына сярф 
олундуьу цчцн, шяхси истещлак адланыр. 

Иътимаи тякрар истещсалын садя, эениш вя натамам 
нювляриня тясадцф олунур. Садя тякрар истещсал дедикдя, 
истещсалын яввялки щяъмдя тякрар истещсалы нязярдя тутулур. 
Садя тякрар истещсаl просесиндя истещсал олунмуш изафи 
мящсул ъямиййят цзвляринин шяхси истещлакына сярф олунур. 
Эениш тякрар истещсал дедикдя ися яввялки дювря нисбятян 
артмыш щяъмдя тякрар истещсал нязярдя тутулур. Бу заман 
истещсал олунан изафи мящсулун мцяййян щиссяси истещсалын 
эенишляндирилмяси цчцн сярф олунур. Яввялки дювря нисбятян 
аз щяъмдя тякрар истещсал ися, натамам тякрар истещсал щесаб 
олунур. Игтисадиййатын нормал инкишафы цчцн эениш тякрар 
истещсал хасдыр. Чцнки ъямиййятин инкишафы иля ялагядар 
ъямиййят цзвляринин тялябаты даим артыр, йениляшир. Даим 
артан, йениляшян тялябаты юдямяк цчцн немят вя хидмятляр 
истещсалыны артырмаг вя йениляшдирмяк лазымдыр. 

Ичтимаи эениш тякрар истещсалын екстенсив вя интенсив типляри 
вардыр. Екстенсив типдя эениш тякрар истещсал, истещсал сащясинин 
эенишлянмяси щесабына щяйата кечирилир. Йени мцяссися (фирма) 
тикилир, дязэащ вя гурьуларын сайы артырылыр, якин сащяляри 
эенишляндирилир, ялавя ишчи гцввяси истещсала чялб едилир вя с. 
Интенсив типдя ися истещсал сащяси дяйишмядян, мювчудлардан 
даща сямяряли истифадя етмяк щесабына даща чох мящсул вя 
хидмят истещсал олунур. Инкишафын бу ики типи тяк-тякликдя дейил, 
бирэя фяалиййят эюстярирляр. Лакин бу вя йа диэяр дюврдя вя 
юлкядя бу вя йа диэяр тип апарычы олур. Буна эюря дя игтисади 
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ядябиййатда интенсив типли тякрар истещсал, екстенсив типли тякрар 
истещсал анлайышларындан истифадя олунур. 

İctimai təkrar istehsal prosesində yaradılmış məhsul 

natural və dəyər quruluşuna malikdir. Natural quruluş dedikdə 

istehsal vasitələri və istehlak şeyləri olması nəzərdə tutulur. 

Buna müvafiq olaraq ictimai istehsal iki bölməyə ayrılır: 

I-istehsal vasitələri istehsal edən sahələr; 

II-istehlak şeyləri istehsal edən sahələr. 

İctimai məhsulun dəyər quruluşunu nəzəriyyəçilər 

müxtəlif cür izah edirlər. K.Marksa görə həm ayrıca əmtəənin, 

həm də ictimai məhsulun dəyər quruluşu istehlak edilmiş 

istehsal vasitələrinin dəyərindən (c) və yeni yaradılmış 

dəyərdən (V+M) ibarətdir. Yeni yaradılmış dəyər isə zəruri 

məhsulun dəyərindən və izafi məhsulun dəyərindən ibarətdir. 

W=C+V+M 

Hazırda geniş yayılmış iqtisadi fikrə görə ictimai 

məhsulun dəyər quruluşu dörd ünsürdən ibarətdir: 

a) istifadə xərcləri (u) 

b) amil xərcləri (f) 

c) əlavə xərclər (re) 

d) sahibkarın məcmu gəliri (D) 

İstifadə xərcləri dedikdə məhsulun istehsalında istifadə 

olunmuş istehsal vasitələrinə çəkilən xərclər nəzərdə tutulur. 

Amil xərcləri dedikdə isə sahibkarın digər istehsal amillərinə 

çəkdiyi xərclər nəzərdə tutulur. Bunlara işçilərə verilən əmək 

haqqı, borc kapitalı müqabilində verilən faiz və torpaq rentası 

aid edilir. 

Əlavə xərclər dedikdə avadanlıqların mənəvi aşınması ilə 

əlaqədar olan xərclər nəzərdə tutulur. Bu nəzəriyəyə görə 

ictimai məhsulun dəyəri W=U+F+V+D 

 
 

§ 2. İътимаи тякрар истещсалын  ясас нисбятляри (пропорсийалары) 
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Мялум олдуьу кими, ъанлы тябиятин мцхтялиф 
щиссяляри, щадисяляри арасында мцяййян гаршылыглы ялагя, 
ганунауйьунлуг, нисбятляр мювъуддур. Ъанлы алямин ян 
инкишаф етмиш щиссяъийи олан инсанын истещлакында да 
мцяййян нисбятляр вардыр. Беля ки, бязи мящсул вя 
хидмятляр инсанлара даща чох вя тез-тез лазым олур, 
диэярляри ися нисбятян аз. Бязиляриндян ися щеч истифадя 
етмяся дя йашайыб йарада билир. Буна эюря дя мящсул вя 
хидмятлярин истещсалында мцяййян нисбятляр эюзля- 
нилмялидир. Демяли, бу мящсул вя хидмятляри истещсал едян 
игдисадиййатын мцхтялиф сащяляри вя ъящятляри арасындакы 
зярури нисбятлярин эюзлянилмяси, игдисадиййатын ащянэдар 
инкишафынын зярури шяртидир.  Юлкя игтисадиййатынын нормал 
инкишафы бу нисбятлярин эюзлянмясини, тянзимлянмясини 
тяляб едир. Игтисадиййатда эюзлянилмяси зярури олан ясас 
нисбятлярин гыса изащы ашаьыдакы кимидир. 

Иътимаи тякрар истещсалын илк фазасы олан истещсалла сон 
фазасы, мягсяди олан истещлак арасында мцяййян нисбят 
эюзлянилмялидир. Йяни, ъямиййятдя (хариъи тиъарят нязяря 
алынмадан) ъямиййят цзвляринин тялябатыны юдямяйя, 
мцвафиг мигдарда мящсул вя хидмятляр истещсал 
олунмалыдыр. Бу нисбятин эюзлянилмямяси, позулмасы ися о 
демякдир ки, бир тяряфдян ъямиййятдя тялябатдан артыг 
немят вя хидмятляр истещсал олунмуш, тябии, ямяк вя 
мадди ресурслар щядяр сярф олунмушдур. Диэяр тяряфдян 
ися ъямиййят цзвляринин мцхтялиф мящсул вя хидмятляря 
олан тялябаты там юдянилмямишдир. Ямтяя-пул мцнаси- 
бятляринин щюкмранлыьы шяраитиндя бу нисбят, йяни 
истещсалла истещлак арасындакы нисбят, тялябля тяклиф 
арасындакы нисбят кими тязащцр олунур. 

Игтисадиййатда эюзлянилмяси зярури олан диэяр нисбят 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри арасында вя сащяляри 
дахилиндя олан нисбятлярдир. Беля ки, игтисадиййатын нормал 
инкишафы цчцн сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тикинти 
вя саиря сащяляри арасында мцяййян нисбятлярин 
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эюзлянилмяси зяруридир. Бу сащяляр ъанлы организм олан 
игтисадиййатын мцхтялиф цзвляри олмагла бир-бири иля 
гаршылыглы, сых ялагялидир. Сянайенин инкишафы кянд  тясяр- 
рцфаты, няглиййат, тикинти вя башга сащялярин инкишафыны 
тяляб едир. Кянд тясяррцфаты ися сянайесиз, няглиййатсыз вя 
саирясиз нормал инкишаф едя билмяз. Бу нисбятляр сащялярин 
дахилиндя дя эюзлянилмялидирляр. Беля ки, щасилат сащяляри 
инкишаф едибся, емал сащяляри дя она мцвафиг олмалыдыр. 
Кянд тясяррцфатында якинчилик вя щейвандарлыг сащяляри 
бир-бириня мцвафиг инкишаф етдирилмялидир вя с. 

Игтисадиййатын мцхтялиф ъящятляри олан ямяк 
мящсулдарлыьы иля ямяк щаггы арасында мцяййян нисбятин 
олмасы тяляб олунур. Беля ки, ямяк мящсулдарлыьы  йцксял- 

дикъя, ямяк щаггы да артырылмалыдыр. Лакин, ямяк мящсул- 
дарлыьынын артым сцряти нисбятян йцксяк олмалыдыр. 
Мясялян, ямяк мящсулдарлыьы 10% артыбса, ямяк щаггы 6-
7% артырылмалыдыр. Ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк щаггы 
арасындакы нисбятин эюзлянилмямяси дя игтисадиййатда 
мцяййян чятинликлярин баш вермясиня сябяб олур. 

Иътимаи тякрар истещсалын нормал эедиши ящалинин пул 
эялирляри иля онлара сатылаъаг ямтяяляр арасында мцяййян 
нисбятлярин эюзлянилмясини тяляб едир. Бу нисбятлярин 
эюзлянилмямяси бязи щалларда истещсал олунмуш ямтяялярин 
сатылмасынын чятинляшмясиня, диэяр щалларда ися « гызмыш » 
пулларын (йяни лазым олду-олмады щяр шейи олан) мейдана 
эялмясиня сябяб олур. Щяр ики щал ися игтисадиййатын 
нормал эедишиня мянфи тясир эюстярир. 

Игтисадиййатын нормал инкишафы милли эялирин истещлак 
вя йыьыма эедян щиссяляри (мащиййяти §4-дя изащ 
олунаъаг), юлкянин мцхтялиф реэионлары вя саиря арасында 
мцяййян нисбятлярин эюзлянилмясини зярури едир. 

Игдисадиййатда эюзлянилмяси зярури олан бу вя йа 
диэяр нисбятляр ябяди дейилдир. ЕТТ, истещлакдакы  дяйи- 
шиликляр вя с. онларын дяйишилмясиня сябяб олур. Инсанлар 
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юз фяалиййятляриндя даим позулан нисбятляри тənzimləməyə 
ъящд эюстярирляр. 
 

§ 3. Mилли сярвят, онун гурулушу вя артым мянбяляри 
 
Иътимаи тякрар истещсал просеси юлкянин малик олдуьу 

милли сярвятин артмасына сябяб олур. Милли сярвят 
дедикдя, юлкянин малик олдуьу тябии, мадди вя мяняви 
сярвятлярин мяъмусу нязярдя тутулур. Тябии сярвят 
дедикдя, ъямиййят цзвляринин фяалиййятиндян асылы 
олмайараг мювъуд олан вя истифадя едилян сярвятляр 
нязярдя тутулур. Бунлара бцтцн йералты вя йерцстц 
сярвятлярля бирликдя торпаьы, эцняшли, кцлякли эцнлярин сайы, 
эцняшин йеря вердийи енержиси, иглим шяраити, габарма вя 
чякилмяляри вя саиряни мисал эюстярмяк олар. Яввяллярдя 
юйряндийимиз кими, тябии сярвят тяркиб щиссяляриня эюря 
тцкянян вя тцкянмяйян, бярпа олунан вя бярпа 
олунмайанлара айрылыр. Милли сярвятдян истифадя едян щяр 
бир шяхс буну нязяря алмалы, тцкянянлярдян даща 
сямяряли истифадя етмяли, бярпа олунанлары ися даща чох 
бярпа етмяк гайьысына галмалыдыр. Чцнки, биздян сонра 
эялян нясилляр дя онлардан истифадя етмялидирляр. Неъя 
дейярляр, «йетирибляр йейирик, йетирярик йейярляр». 

Милли сярвятин гурулуш цнсцрлярдян бири дя мадди 
сярвятдир. Мадди сярвят дедикдя, ъямиййят цзвляринин 
(кечмиш вя индики) фяалиййятинин нятиъяси олан мадди 
немятляр нязярдя тутулур. Мадди сярвят игтисади  гурулу- 
шуна эюря ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а) ъямиййятин малик олдуьу ясас истещсал фондлары: -
бунлара юлкянин игдисади потенсиалы олан дязэащлар, 
гурьулар, аваданлыглар, няглиййат васитяляри вя с. аиддир. 

б) ъямиййятин малик олдуьу тядавцл вя дювриййя 
фондлары: 

- бунлара дювриййя капиталы, цнсцрляри, тядавцл 

даирясиндя олан мящсул, пул вясаитляри аид едилир. 
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ъ) ъямиййятдя мювъуд олан гейри-истещсал ясас 
фондлары: 

- бунлара гейри-истещсал сферасындакы биналар, 
гурьулар, авaданлыглар аиддир. Тящсил, сящиййя мцясsи- 

сяляри, музейляр, стадионлар вя с. гейри-истещсал ясас фонд- 
лар щесаб олунур. 

ч) ъямиййят цзвляринин шяхси мцлкиййятиндя олан 
ямлак; 

д) дювлятин сыьорта вя ещтийат фондлары. 
Щяр бир юлкя мцяййян мигдарда мцхтялиф мящсуллар, 

цзря сыьорта вя ещтийат фондуна, гызыл валйута ещтийатына 
малик олур. 

Милли сярвятин тяркиб цнсцрляриндян бири дя мяняви 
сярвятдир. Мяняви сярвятляря ъямиййят цзвляринин елми-
техники биликляри, ихтисас сявиййяляри, дцнйаэюрцшляри, 
саьламлыглары, халгын менталитети вя саиря дахилдир. Мяняви 
сярвятляр сявиййясинин йцксяк олмасы, игтисадиййатда даща 
йцксяк наилиййятлярин ялдя едилмясинин мцщцм шяртидир. 

Милли сярвятин артырылмасынын ясас йоллары ашаьыдакылардыр: 
тякрар истещсал просесиндя ЕТТ-нин наилиййятляриндян даща 
эениш истифадя едилмяси; ичтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя 
щяртяряфли гянаятин щяйата кечирилмяси; ъямиййят цзвляринин 
елми, техники, ихтисас сявиййяляринин йцксялдилмяси вя онларын 
дцнйа эюрцшünüн эенишляндирилмяси; тякрар истещсал просесиня 
даща чох йени тябии сярвятлярин ъялб едилмяси; истещсалда 
гурулуш дяйишикляринин щяйата кеъирилмяси вя с. 

 

 

§ 4. Üмуми милли мящсул 
 
Милли сярвятин мцяййян щиссясини Mяъму İътимаи 

Mящсул, Цмуми Милли Мящсул, Цмуми Дахили Мящсул тяшкил 
едир. Бу ифадялярдя юлкядя ил ярзиндя истещсал олунмуш 
дяйярлиляр нязярдя тутулур. Ил ярзиндя истещсал олунмуш 
дяйярлилярин бу мцхтялиф адларла адландырылмасы, мцхтялиф 
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нязяриййяляря вя щесабланмасында истифадя олунан цсулларын 
мцхтялифлийиня эюрядир. 

Йахын кечмишя гядяр бцтцн сосиалист тясяррцфат 
системиня дахил олан юлкялярдя ил ярзиндя истещсал олунан 
цмуми мящсулu Мяъму, Иътимаи Мящсул адланырды. Марксист 
нязяриййясиня эюря Мяъму Иътимаи Мящсул мадди истещсал 
сащяляриндя йарадылыр. Бунлара сянайе, кянд тясяррцфаты, мешя 
тясяррцфаты, тикинти, йцк няглиййаты, истещсала хидмят едян 
рабитя, иътимаи иашя аид едилирди. Бу сащялярдя йарадылан 
мящсулун мяcмусу цмуми иътимаи мящсул щесаб олунурду. 
Мяъму иътимаи мящсула аралыг мящсул да дахил иди. Аралыг 
мящсул дедикдя, истещсал просесиндя истифадя олунан хаммал, 
йанаъаг, електрик енержиси, материаллар, алятляр нязярдя тутулар 
ки, бунларын дяйяри истещсалын бир нечя мярщялясиндя тякрар-
тякрар нязяря алынырды. Мясялян, памбыьын дяйяри (гиймяти) 
памбыг тямизлямя мцяссисясинин цмуми мящсулунда, яйиричи 
фабрикинин, бойама фабрикинин, тохуъулуг мцяссисясинин, тикиш 
фабрикинин мящсулунда тякрар олараг щесаба алынырды. Бу щал 
да мяъму иътимаи мящсулун тякрар щесабламалар щесабына 
шишмясиня сябяб олурду. Сон мящсул истещсалына гядяр 
хаммал, йанаъаг вя с. 8-10 дяфя, орта щесабла ися 4-5 дяфя 
тякрар щесабланырды. Бу тякрар щесабламаны нязяря алмайан 
сон иътимаи мящсул мяъму иътимаи мящсулла аралыг мящсул 
арасындакы фярг кими щесабланырды  СИМ = МИМ „ АМ. 

Мадди яшйа гурулушуна эюря сон иътимаи мящсул 
истещлак шейляриндян вя истещсал тяйинатлы мящсуллардан 
ибарятдир. Истещсал тяйинатлы мящсуллара ил ярзиндя сырадан 
чыхмыш ямяк алятлярини явяз едян вя йыьым цчцн истифадя 
олунан мящсуллар аиддир. Дяйяр гурулушуна эюря ися юдямя 
фондундан вя йени йарадылмыш дяйярдян„милли эялирдян 
ибарятдир. 

Функсионал формасына эюря, иътимаi мящсул аралыг вя 
сон мящсулла йанашы зярури вя изафи мящсулдан ибарятдир. 
Зярури мящсул дедикдя мадди истещсал сащяляриндя 
чалышанларын вя онларын аиля цзвляринин йашамасы цчцн зярури 
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олан мящсул нязярдя тутулур. Изафи мящсул дедикдя ися 
ъямиййятин диэяр цзвляринин йашамасы цчцн зярури олан 
мящсул нязярдя тутулур. 

1988-ъи илдян башлайараг юлкямиздя мяъму иътимаи 
мящсул БМТ тяряфиндян статистик мялуматларда истифадя 
едилян милли щесаб системи васитясиля щесабланыр. Милли ще-
саблар системинин ясас эюстяричиляри мяъму (цмуми) Милли 
Мящсул, мяъму (цмцми) дахили мящсул, халис милли мящсул, 
милли эялирдир. Цмуми (мяъму) милли мящсул дедикдя, 
юлкянин малик олдуьу истещсал амилляриндян истифадя едиляряк 
сон, истещлак цчцн йарадылан мящсул вя хидмятлярин мяъмусу 
нязярдя тутулур. Цмуми милли мящсул игтисади мащиййятиня 
эюря сон иътимаи мящсула мцвафигдир, лакин гейри-мадди 
хидмятляр дяйяринъя ондан чохдур. Цмуми милли мящсул ил 
ярзиндя истещсал едилмиш сон мящсул вя хидмятлярин базар 
гиймятляри иля ифадя олунмасыдыр. 

Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) ися цмуми милли 
мящсулун (ЦММ) шякил дяйишмяси олуб, юлкядя ил ярзиндя 
истещсал олунмуш сон мящсул вя хидмятлярин базар 
гиймятляринин мяъмусу кими щесабланыр. ЦДМ-да милли 
мянсубиййяти нязяря алынмадан юлкя дахилиндя йерляшян 
бцтцн тясяррцфатларын истещсал етдикляри сон мящсул вя 
хидмятлярин базар гиймятляринин мяcмусудур. ЦММ-да ися 

щеч бир ярази яламяти нязяря алынмадан милли 
мцяссисялярдя истещсал олунмуш сон мящсул вя хидмятлярин 
базар гиймятляринин мяъмусу нязярдя тутулур. Бунлар 
арасында олан фярг юлкя дахилиндя хариъилярин (мяс, АБШ) ялдя 
етдийи эялирлярля хариъи юлкялярдя бу юлкя (мяс, Азярбайcан) 
вятяндашларынын ялдя етдийи эялирляр арасындакы фяргдян 
ибарятдир.   ЦММ-ла ЦДМ арасындакы фярг адятян «ЦДМ-ун 
1 %-и сявиййясиндя олур. Мцхтялиф юлкялярдя бу 
эюстяриъилярдян бу вя йа диэяриndən истифадя олунур. АБШ вя 
Йапонийада ясас эюстяриъи кими ЦММ, бир чох диэяр 
юлкялярдя ися ЦДМ эюстяриъисиндян истифадя олунур. Истяр 
ЦММ, истярся дя ЦДМ ясасян цч методла щесабланыр. 
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Биринъиси, сащя методуна эюря, йяни юлкя игтисадиййатынын 
бцтцн сащяляриндя истещсал олунмуш ялавя дяйярлярин щяъми 
кими, икинъиси, хяръ методуна эюря, бу заман ил ярзиндя 
истещсал едилмиш ямтяялярин алынмасына сярф едилмиш бцтцн 
хярълярин мяъмусу нязяря алыныр, цъцнъцсц, эялир методуна 
ясасян, ил ярзиндя юлкядя истещсал едилмиш ямтяялярдян ялдя 
едилян эялирляр нязяря алыныр. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda və KİU-də nominal və real ÜDM 

ifadələrinə rast gəlmək mümkündür. Nominal ÜDM dedikdə 

qüvvədə olan (cari ilin bazar) qiymətlərlə hesablanmış, ÜDМ 

nəzərdə tutulur. Qiymətlərin dəyişməsinə görə dəqiqləşdirilmiş 

və ya baza qiymətlərinə görə hesablanmış ÜDM real adlanır. 

Real ÜDM hesablamaq üçün nominal ÜDM inflyasiyanın 

təsirindən təmizləmək, yəni qiymətlərin indeksasiyasını tətbiq 

etmək lazımdır. 

Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin təhlilində adam 

başına düşən ÜDM göstəricisi əsas götürülür. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə bu göstərici 10-12 min ABŞ dollarından yuxarı, 

inkişaf etməklə olan ölkələrdə isə bundan aşağıdır. 

Милли щесаблар системинин эюстяриъиляриндян бири дя халис 
милли мящсулдур. Халис милли мящсул (ХММ) цмуммилли 
мящсулдан амортизасийа айырмаларыны чыхдыгдан сонра йердя 
галан щиссядир. 

Макроигтисади эюстяриъилярдян бири олан милли эялир дя 
милли щесаблар системинин эюстяриъиляриндян биридир. Милли эялир 
ящалинин реал вязиййятини якс етдирян ясас эюстяриъидир. Буна 
эюря дя мцхтялиф дюврлярдя йашамыш нязяриййяçиляр онун 
мащиййятини шярщ етмяйя ъящд эюстярмишляр. 1664-cц илдя 
У.Петти Инэилтяря ящалисинин эялирляри вя хяръляри балансыны 
тяртиб етмиш вя бунун ясасында да милли эялири ящалинин ямяк 
вя ямлакдан (торпаг, евляр, капитал) ялдя етдийи эялирлярин 
мяъмусу щесаб етмишдир. А.Смит вя Д.Рикардо ися мяъму 
мящсулдан истещсал васитяляринин дяйярини чыхдыгдан сонра, 
йердя галан щиссяни милли эялир адландырырдылар. К.Маркса 
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эюря ися милли эялир мадди истещсалда чалышан муздлу ишчилярин 
йаратдыглары йени дяйярдир. Мцасир дюврдя нязяриййячилярин 
чоху милли эялир щаггында Жан Батист Сейин фикриня 
тяряфдардырлар. О, беля щесаб едирди ки, дяйяр вя файдалылыг 
истещсалын цч амилинин (ямяк, капитал, торпаг) хидмятинин ня-
тиъясидир. Бу цч амилин сащибляринин ялдя етдийи эялирлярин 
мяъмусу, милли эялир щесаб олуна биляр. Демяли, эялир ялдя 
едян щяр кяс милли эялир йарадыр. 

Мцасир статистик щесабламаларда да милли эялирин 
щесабланмасы, бу нязяриййяйя ясасян щяйата кечирилир. Халис 
милли мящсулдан бизнес цчцн долайы верэиляр (аксизляр, 
эюмрцк рцсумлары вя с.) чыхдыгдан сонра, йердя галан щисся 
милли эялир щесаб олунур. Игтисади ядябиййатда истещсал вя 
истещлак олунмуш милли эялир фяргляндирилир. Истещсал олунмуш 
милли эялир ХММ-дан долайы верэиляр чыхдыгдан сонра йердя 
галмыш щиссядир. Бундан да тябии фялакятлярин тюрятдийи итkиляр, 
хариъи тиъарят салдосунун фярги, мящсул итkиляри чыхдыгдан 
сонра йердя галан щисся истифадя олунмуш милли эялир щесаб 
олунур. 

Игтисади ядябиййатда милли эялирин бюлэцсц вя йенидян 
бюлэцсц ифадяляриня дя раст эялмяк мцмкцндцр. Милли эялирин 
бюлэцсц дедикдя, онун йарадылдыьы сащялярдя мцлкиййятчиляр 
вя ишчиляр арасында бюлэцсц нязярдя тутулур, йенидян бюлэц 
дедикдя ися игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри, юлкянин реэион- 
лары арасында бюлэцдцр. Милли эялирин эетдикъя даща ъох 
щиссяси дювлят бцдъяси васитясиля йенидян бюлцшдцрцлцр. 

Истифадя олунан милли эялир истещлак вя йыьым фондуна 
айрылыр. Истещлак фонду ъямиййят цзвляринин шяхси истещлакына, 
йыьым фонду ися истещсалын эенишляндирилмясиня сярф олунур. 
Милли эялирин истещлак вя йыьым фондлары арасында да мцяййян 
нисбятин олмасы зяруридир. Милли эялирин 70-90 %-и истещлака, 
10-30 %-и ися йыьыма йюнялдилир. Милли эялирин бу ики щиссяси 
арасындакы нисбятин позулмасы игдисадиййатда мцяййян 
хошаэялмяз щалларын баш вермясиня сябяб олур. Йыьым фонду 



 328 

щесабына истещлакын эенишляндирилмяси йыьымын азалмасына вя 
эяляъякдя артмыш истещлакын юдянилмясиндя чятинликлярин баш 
вермясиня сябяб олар. Яксиня, истещлак фонду щесабына 
йыьымын артырылмасы истещлакын зяифлямясиня вя лазымсыз ясас 
капитал цнсцрляринин тикилиб гурашдырылмасына сябяб олур. 
Йухарыда гейд етдийимиз кими, милlи эялирин истещлак вя йыьым 
фондлары арасындакы нисбят, игдисадиййатын мцтямади инкишафы 
цчцн эюзлянилмяси зярури олан нисбятdяндир. Мцяййян 
дюврлярдя йыьыма эедян щиссянин чох олмасы, игтисади 
инкишафын йцксяк сцрятли олмасына имкан йарадыр. 

Ъямиййят цзвляринин щяйат сявиййяси истещлака 
йюнялдилян милли эялирин щяъминдян билаваситя асылыдыр. Буна 
эюря дя милли эялирин цмуми щяъми, адамбашына дцшян милли 
эялирин артырылмасы, щяр бир дювлятин игтисади сийасятинин 
мцщцм истигамятидир. Милли эялирин артырылмасы йоллары да милли 
сярвятин артырылмасы йоллары иля демяк олар ки, ейнидир. 

Милли эялирин артымы ящалинин мадди рифащыны, щяйат 
сявиййясинин артымына сябяб олса да, бунларын артымлары щеч 

дя уйьун gəlmir. Беля ки, мцяййян дювр ярзиндя (10-15 ил) 
мили эялирин ики дяфя артмасы ящалинин рифащынын ики дяфя 
артмасына сябяб олмур. Бу фярглянмя чох мцхтялиф 
сябяблярдян də ола биляр. Бунлардан бязилярини нязярдян 
кечиряк. 

- Милли эялирин артымы ящалинин эялирляринин артымына 
сябяб олса да, гиймятлярин, верэилярин вя с. якс артымы 
ящалинин рифащынын милли эялирин артымындан эери галмасына 
сябяб олур. 

- Милли эялирин артымы ящалинин сайынын артмасы щесабына 
да ола биляр ки, бу шяраитдя ящалинин мадди рифащы артмыр. 
Буна эюря дя адамбашына дцшян милли эялир онун цмуми 
щяъминдян даща реалдыр. 

- Милли эялирин истяр цмуми, истярся дя адамбашына 
дцшян щиссяси статистик эюстяриъидир. Милли эялирин бюлэцсц вя 
йенидян бюлэцсц принсипиндян асылы олараг онун чох щиссяси 
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аз мигдарда ящалинин сярянъамына кечдийи цчцн ящалинин чох 
щиссясинин вязиййяти йахшылашмайа биляр. 

- Милли эялирин артмасына бахмайараг дювлят хяръляринин 
(щярбиляшдирмя, инвестисийа вя с.) артмасы нятиъясиндя ящалинин 
чох щиссясинин мадди рифащы дяйишмяйя биляр. 

- Милли эялирин артмасы иш вахтынын (иш эцнц, иш щяфтяси, иш 
или) артырылмасы иш шяраитинин писляшмяси щесабына баш верярся, 
ящалинин рифащынын писляшмясиня сябяб ола биляр. 

- Милли эялирин артмасы тцкянян, явяз олунмайан 
сярвятлярин щядсиз истещлакы вя ятраф мцщитин чирклянмяси 
щесабына баш верярся ящалинин рифащынын йахшылашмасындан 
сющбят эедя билмяз. 

- Бязи щалларда, милли эялирин щяъми инсанларын яввялляр 
юзляри эюрдцкляри ишляри инди башгаларына эюрдцрцб, щагг 
юдядикляри щалда, шиşирдилир. Мясялян, евдар гадынлар мящсул 
вя хидмятляриn истещсалы сащяляриня гайытдыгда яввялляр юзляри 
эюрдцкляри иши башгаларына эюрдцрцр вя щаггыны юдяйир. 
Бунунла да ейни вясаит милли эялиря ики дяфя дахил едилир. Бир 
дяфя евдар гадынын ишдян алдыьы эялир кими, икинъи дяфя ев 
ишлярини эюрянин эялири кими милли эялиря дахил олур. Биржа 
ойунлары, мющтякирлик дя милли эялирин шиширдилмясиня сябяб 
олур. 
 

 

 

§ 5. İътимаи мящсулун  реаллашдырылмасы 
 

Ямтяя истещсалынын щюкмранлыьы шяраитиндя истещсал 
олунмуш ямтяянин реаллашдырылмасы, йяни онларын пула 
чеврилмяси чятин мясялядир. Чцнкц, хцсуси вя чох 
мцлкиййятчилийин щюкмранлыьы шяраитиндя милли сярвятин, о 
ъцмлядян, милли эялирин чох щиссяси мящдуд мигдарда 
шяхсляря мянсуб олур. Ъямийятин чох щиссясинин малик 
олдуьу пул вясаити тядавцл даирясиндя олан ямтяяляри сатын 
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алмаг цчцн кифайят etmiр. Буна эюря дя реаллашма проблеми 
бир чох нязяриййячилярин диггятини ъялб етмишдир. 

Юлкядя йарадылан иътимаи мящсул реаллашдырылмасы 
проблеми иля илк дяфя франсыз игтисадчысы Франсуа Кене мяшьул 
олмушдур. О, бу просеси 1758-ъи илдя чапдан чыхmış  
«Игтисади ъядвял»индя нцмайиш етдирмишди. Онун фикринъя, 
юлкядя истещсал олунан 2 милйардлыг изафи мящсул цч синиф 
арасында ашаьыдакы кими реаллашдырылыр: 

1) Торпаг сащибляри фермерлярдян бир милйардлыг рента 
алырлар; 

2) сонра бу мящсула «барсыз синифдян (сянайечиляр, 
сяняткарлар, таъирляр вя с.) бир милйардлыг сянайе мящсуллары 
алыр; 

3) «Барсыз» синиф ялдя етдийи бир милйард мцгабилиндя 
фермерлярдян ярзаг мящсуллары алыр; 

4) феремерляр «барсыз»лардан бир милйардлыг сяняткарлыг 
мящсуллары (алятляр, аваданлыглар) алырлар; 

5) нящайят,  «барсыз»лар бу бир милйарда фермерлярдян 
хаммал алырлар. 

Иътимаи мящсулун реаллашдырылмасы проблеми иля К.Маркс 
да мяшьул олмушдур. О, бу проблеми арашдыраркян бязи елми 
сярф-нязярляр етмишдир. Мясялян, ъямиййят йалныз мцлкий- 
йятчилярдян (капиталистлярдян) вя муздлу ишчилярдян ибарятдир; 
иътимаи истещсал ики бюлмядян: 

Ы истещсал васитяляри истещсалы, 
ЫЫ истещлак шейляри истещсалы сащяляриндян ибарятдир; ясас 

капитал цнсцрляри ил ярзиндя тамамиля истещлак олунур; изафи 
дяйяр нормасы-100 %-дир; сащяляр арасы вя сащяляр дахили 
нисбятляр дяйишмир  вя с. 

Иътимаи мящсулун реаллашдырылмасы проблеминя В.И.Ленин 
дя нязяр йетирмишдир. О да К.Марксын тякрар истещсал 
нязяриййясиня ясасланмыш, лакин ондан фяргли олараг иътимаи 
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тякрар истещсалда техники тяряггини нязяря алмагла реаллашманы 
изащ етмишдир. 

Мцасир игтисади ядябиййатда ися иътимаи мящсулун 
реаллашдырылмасы проблеми мящсулларын вя эялирлярин дювраны 
кими изащ олунур ки, бунун да схематик тясвири ашаьыдакы 
кимидир. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Бу дювран просесиндя ямтяяляр (мящсул вя хидмятляр) 
вя эялирляр бир-бириня якс истигамятдя щярякят едир. Мясялян, 
ъямиййятин юзяйи олан ев тясяррцфатлары ресурслар базарына иш 
гцввяси, торпаг, капитал чыхарыр вя бунун мцгабилиндя эялир 
ялдя едир. Бу эялирлярля истещлак шейляри базарындан мящсулларı 
сатын алыр. Игтисадиййатын илк тясяррцфат ващиди олан фирма 
(мцяссися) ресурслар вя истещлак шейляри базарына юз мящсул вя 
хидмятлярини ъыхармагла, орадан эялир ялдя едир. Диэяр 
тяряфдян ися бу эялирляр мцгабилиндя орадан юзцня лазым 
олан мящсул вя хидмятляр ялдя едир. Бцтцн бунларын 
нятиъясиндя ися базарын тялябиня мцвафиг олараг, истещсал 
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олунмуш мящсул вя хидмятляр базар васитясиля реаллашдырылыр. 
Нязяри ъящятдян чох садя вя асан щялл олунмасы тясвир 
олунан бу щадися, реал щяйатда чох мцряккябдир. 
Мцлкиййятчилярин сярвят щярислийи иътимаи тякрар истещсалын 
зярури нисбятляринин эюзлянилмямяси, реаллашманы хейли 
чятинляшдирир. Бу ися игдисади инкишафын нормал эедишиня мянфи 
тясир эюстярир вя игдисадиййатда мцяййян «хястяликлярин» баш 
вермясиня сябяб олур. 

Bazar iqtisadiyyatının bu çatışmamazlıqların müəyyən 

qədər qarşısının alınmasında dövlət müəyyən rol oynadığı üçün 

müasir nəzəriyyəçilərin bəziləri bu formaya дövləti də daxil 

edirlər. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX FƏSIL. ĠCTĠMAI TƏKRAR ĠSTEHSAL 

SĠSTEMĠNDƏ 

QEYRĠ-ĠSTEHSAL SAHƏLƏRĠNĠN ROLU 

 

§1. Maddi və qeyri-maddi istehsal 

sahələrinin xüsusiyyətləri 

 

Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatı maddi istehsal və 

qeyri-maddi istehsal sahələrindən ibarətdir. Maddi istehsal 
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sahələrində maddi nemətlər və maddi xidmətlər istehsalı həyata 

keçirilir. Maddi nemətlər dedikdə, maddiləşmiş, müəyyən bir 

fiziki forma almış istehsal vasitələri və  istehlak şeyləri nəzərdə 

tutulur. Maddi istehsal sahələrində maddi xidmətlər də istehsal 

olunur. Bunlara nəqliyyat, rabitə, mənzil-kommunal, məişət, 

ictimai-iaşə, ticarət sahələri aiddir. Bu sahələrdə əsasən (ictimai 

iaşə və məişətin müəyyən hissəsindən başqa) yeni məhsullar 

yaradılmır, lakin onların dəyərinin artması həyata keçirilir. Bu 

sahələrdə tətbiq olunan ictimai əməyin əsas vəzifəsi, cəmiyyət 

üzvlərinə istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı xidmət 

göstərməkdən ibarətdir. 

Qeyri-maddi istehsal sahələri isə qeyri-maddi nemətlər 

istehsalı və qeyri-maddi xidmətlər istehsalı sahələrindən 

ibarətdir. Bu sahələrdə cəmiyyət üzvlərinə qeyri-maddi 

xidmətlər (səhiyyə, təhsil, incəsənət və s.) göstərilir və qeyri-

maddi nemətlər (ədəbiyyat və incəsənət əsərləri) istehsal 

olunur. Bu sahələrdə təsir obyekti insan, insanın həyat 

fəaliyyətinin sosial şərtləri və ictimai orqanizm olan 

cəmiyyətdir. Bu sahələrdə fəaliyyət göstərənlər ya mənəvi 

nemətlər yaradır, ya da qeyri-istehsal xidmətləri yaradır və onu 

reallaşdırırlar. 

 

 

 

İctimai istehsalın sxematik təsviri aşağıdakı kimidir. 
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Şəkil 20.1 

 

Maddi və qeyri-maddi sahələr müəyyən xarakterik 

xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir. Maddi istehsal 

sahələrinin əsas xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

- bu sahələrdə insan təbiət maddələrinə dəyişdirici təsir 

göstərir, təbiət maddələrini öz məqsədinə lazım olan şəklə, 

formaya salır; 

- bu sahələrdə yeni məhsulların yaradılması prosesində 

istifadə edilmiş istehsal vasitələrinin dəyəri, canlı əməklə 

məhsula keçirilir və məhsula yeni dəyər əlavə olunur; 

-  bu sahələrin məhsulunun istehsalı və istehlakı zaman və 

məkan, kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə fərqli olur; 

-  bu sahələr bütün digər sahələrin maddi əsasını təşkil 

edir. 
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Qeyri-istehsal sahələrində yaradılan xidmətlərin 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, onların xarakterik cəhətləri 

aşağıdakılardır: 

- Bu sahələrin fəaliyyəti ilk növbədə insan amilinin 

fəallaşmasına şərait yaradır. Buna görə də bu sahələr sosial 

sahə adlanır; 

-  Bu sahələrdə əmək prosesi yaradıcı, yüksək intellektual 

xarakter daşıyır. Bu sahələr yüksək əmək tutumluğu ilə 

fərqlənir; 

-  Bu sahələrdə xidmətlərin istehsalı və istehlakı zaman 

və məkan etibarilə üst-üstə düşür. Bu sahələrdə yaradılan 

xidmətləri toplamaq, onları bir yerdən başqa yerə aparmaq 

mümkün deyil. 

-  Bu sahələrdə yardıcı əməyin nəticələri şəxsi istehlaka 

və qeyri-istehsal təyinatlı ictimai istehlaka xidmət edir; 

-  Bu sahələrin əksəriyyəti ictimai nemətlər yaradan sahə, 

bazar mexanizminin məhdudluğu sahəsidir, Onları büdcədən 

maliyyələşdirilmə sahəsi kimi baxmaq olar. Təhsil, səhiyyə, 

mədəniyyət, müdafiə, ictimai aşayişi qorumaq və s. belə 

sahələr hesab olunur. 

-  Bu sahələrin xarakterik cəhətlərtdən biri də bu 

sahələrdə istifadə olunan maddi vəsaitlərin (alətlər, 

avadanlıqlar və s.) dəyəri əməyin nəticələrinin üzərinə 

keçirilmir, tətbiq olunan əmək, yeni dəyər yaratmır. Bunlara 

baxmayaraq, həmin sahələrdə tətbiq olunan əmək 

qiymətləndirilir və müəyyən qiymətə malik olur. 

İctimai istehsalın bu iki sahəsinin xüsusi çəkisi 

cəmiyyətin inkişafının müxtəlif dövrlərində xeyli fərqli 

olmuşdur. Belə ki, XX əsrin əvvəllərinə qədər maddi istehsal 

sahəsinin xüsusi çəkisi xeyli yüksək idi. XX əsrin ortalarından 

başlayaraq, qeyri-istehsal sahələri sürətlə inkişaf etmişdir. Bu 

proses ictimai istehsalın humanistləşməsinin genişlənməsilə 
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əlaqədar idi. Bunun nəticəsidir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 

UDM-un 60-80%-i sosial sahədə yaradılır. 

 

§2. Xidmətlərin mahiyyəti və təsnifatı 

 

Müasir  dövrdə BMT-nin millətlərarası statistik hesab- 

laşmalar sistemində bütün iqtisadi sahələr (o, cümlədən maddi 

və qeyri-maddi) üç sektora bölünür. Birinci sektor təbii 

sərvətlərin hasilatı ilə əlaqədar hasilat sektoru adlanır. Buraya 

hasilat sənayesi sahələri, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq sahələri aid edilir. İkinci sektora hasilat sferasının 

məhsullarını emal edən sahələr aid edilir və emal sferası 

adlanır. Üçüncü sektora (sferaya) isə xidmət sahələri aid edilir. 

Buraya həm istehsala xidmət edən, həm də qeyri-istehsala 

xidmət edən sahələr aid edilir. 

Xidmət-məqsədəuyğun əmək fəaliyyətidir ki, onun 

nəticələri insanın bu və ya digər tələbatını ödəyən faydalı təsir 

kimi təzahür edir. K.Marksın fikrincə, ―xidmət hər bir əmtəə 

kimi əməyin xüsusi istehlak dəyərindən başqa bir şey deyildir, 

lakin bu əməyin spesefik istehlak dəyəri burada ona görə 

―xidmət‖ deyilən xüsusi bir ad almışdır ki, o, bir əşya kimi 

deyil, bir fəaliyyət kimi xidmət göstərir. 

Xidmətlər (sektoruna, bölməsinə) həm maddi (istehsal 

təyinatlı), həm də qeyri-maddi (qeyri-istehsal təyinatlı) 

xidmətlər aid edilir. Maddi (istehsal təyinatlı) xidmətlər özləri 

də iki cür olur. İstehsala xidmət edənlər- bunlara istehsala 

xidmət edən nəqliyyat, rabitə, istehsal avadanlıqları, qurğuların 

və s. təmiri, istehsala xidmət edən hüquq, maliyyə-kredit 

xidmətləri aid edilir. Maddi xidmətlərin digər hissəsinə-şəxsi 

istehlaka xidmət edənlər aid edilir. Bunlara ticarət, məişət, 

ictimai-iaşə, ev avadanlıqların, cihazların təmiri və s. aiddir. 

Əvvəldə göstərildiyi kimi, istehsal təyinatlı xidmətlərin 

göstərilməsi prosesində, əsasən, yeni maddi nemətlər 
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yaradılmır, lakin mövcud olanlara dəyərin əlavə edilməsi, 

itirilmiş istehlak dəyərlərinin bərpa olunması həyata keçirilir. 

Əvvəlki cümlədə əsasən sözü ona işarədir ki, ictimai iaşə və 

məişətin bəzi xidmətləri yeni məhsulların istehsalına səbəb 

olur. Məsələn, iaşə müəsisələrində xörəklər bişirilir, bəzi 

məişət xidmətləri nəticəsində paltar, ayaqqabı tikilir, mebel 

hazırlanır və s. 

Qeyri-maddi (qeyri-istehsal təyinatlı) xidmətlər də iki 

qismə ayırırlar: şəxsi istehlak təyinatlı, ictimai istehlak 

təyinatlı. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və s.xidmətləri 

şəxsi istehlak təyinatlı xidmətlər hesab olunurlar. 

Xidmətlərin bu kimi təsnifatı ilə yanaşı daha bir təsnifata 

da rast gəlmək mümkündür. Belə ki, funksional formalarına 

görə xidmətlər: istehsala xidmət edənlər, şəxsi istehlaka xidmət 

edənlərə və ictimai istehlaka xidmət edənlərə ayrılır. Bunları 

cədvəl şəklində aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 20.2 
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Şəxsi və ictimai istehlaka xidmət edən sahələrin 

məcmusu sosial sahə hesab olunur. Çünkü bu sahələrin 

fəaliyyəti bilavasitə insan amilinin fəallaşmasına, insan 

kapitalının formalaşmasına səbəb olur. 

 

 

§3. Qeyri-istehsal sahələrində iqtisadi 

münasibətlərin xüsusiyyətləri 

 

Məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə bağlı ictimai istehsalın 

sosial istiqamət olması ilə əlaqədar, qeyri-istehsal sahələrinin 

rolu xeyli artır. Buna görə də nəzəriyyəçilər bu sahələrdə 

iqtisadi münasibətlərin xarakterinə daha çox diqqət yetirməyə 

başlamışlar. Bu sahələrdə iqtisadi münasibətlərin xarakteri 

haqqında nəzəriyyəçilərin fikirləri xeyli müxtəlifdir. Belə ki, 

bəziləri bu sahələri iqdisadi münasibətlərə daxil etməyin 

əleyhinə çıxır, digərləri bu sahələrdə sərf olunan əməyi də 

qeyri-məhsuldar hesab edir. Bəziləri də bu sahələrdə sərf 

olunan əməyi də məhsuldar əmək hesab edir və s. 

Bəziləri isə bu sahələrdə ki iqtisadi münasibətləri maddi 

istehsal sahələrindəki münasibətlərlə eyniləşdirilir. Onların 

fikrincə məhz maddi istehsal sahəsindəki iqtisadi fəaliyyət və 

bununla əlaqədar olan iqtisadi münasibətlər cəmiyyətin 

həyatının maddi əsasını təşkil edir. Bu müstəvidən çıxış edərək, 

qeyri-istehsal sahələrindəki iqtisadi münasibətləri nəzərdən 

keçirək. 

Bildiyimiz kimi, hər bir cəmiyyətin, iqtisadi sistemin 

iqtisadi əsasını istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət 

münasibətləri təşkil edir. Əgər cəmiyyətin iqtisadi əsasını da 

istehsal vasitələri üzərində mülkiyyətin əsas forması çıxış 

edirsə, bu qanunauyğunluq həm maddi istehsal sahələrinə, həm 

də qeyri-maddi istehsal sahələrinə aiddir. Fərq yalnız ondan 

ibarətdir ki, maddi istehsal sahələri üçün bu, ilkin, qeyri-
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istehsal sahələrində törəmədir. Maddi istehsal sahələrində 

hakim mülkiyyət forması necədirsə, qeyri-istehsal sahələrində 

də onun kimi olur. Məsələn, inzibati-amirlik sistemində maddi 

istehsal sahələrində mülkiyyətin hakim forması ictimai (dövlət) 

mülkiyyəti olduğu kimi, qeyri-istehsal sahələrində də ictimai 

(dövlət) mülkiyyəti hökmranidi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

isə mülkiyyətin müxtəlif formaları mövcud olduğu üçün, qeyri-

istehsal sahələrində də mülkiyyət müxtəlifliyi mövcud olur. 

İstər təhsil, istər səhiyyə və s. sahələrdə dövlət müəsisələri ilə 

yanaşı, özəl mülkiyyət müəsisələri də mövcud olur. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində intellektual mülkiyyət hüququ xüsusi 

ciddiliklə mühafizə olunur. 

Əmək münasibətlərində də proses maddi istehsal 

sahələrində olduğu kimidir. Maddi istehsal sahələrində muzdlu 

əməkdən istifadə olunduğu kimi, qeyri-istehsal sahələrində də 

muzdlu əməkdən istifadə olunur. 

Bölgü münasibətlərində də vəziyət maddi istehsal 

sahələrində olduğu kimidir. Burada da məhsulun bölgüsü 

kapitala görədir. Yəni, kimin kapitalı çoxdursa, milli gəlirin də 

çox hissəsi ona çatır. Fərq isə ondan ibarətdir ki, qeyri –maddi 

istehsal sahəsində çalışanlar, milli gəlirin yenidən bölgüsü 

nəticəsində öz paylarını alırlar. 

Qeyri-istehsal sahələrində rəqabət və digər iqtisadi 

münasibətlər də, maddi istehsal sahələrində olduğu kimidir. Bu 

sahələrdə çalışan, istər intellektual mülkiyyət sahibləri, istərsə 

də digər işçilər özlərinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, 

kapitallarını artırmaq uğrunda rəqabət mübarizəsi aparırlar. 

Qeyri-istehsal sahələrində bazar münasibətləri müəyyən 

xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, maddi istehsal 

sahələrində bazar münasibətləri tam hökmran olduğu halda, 

qeyri-maddi istehsal sahələrində bazar münasibətləri ilə yanaşı, 

qeyri-bazar münasibətləri də mövcud olur. Bazar iqtisadiyyatı 

ölkələrində müəyyən səviyyəli təhsil, tibb və digər sosial 
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xidmətlər cəmiyyət üzvlərinə pulsuz göstərilir. İqtisadiyyatda 

dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisindən asılı olaraq, müxtəlif 

ölkələrdə pulsuz xidmətlərin xüsusi çəkisi də xeyli müxtəlifdir. 

Bununla bərabər bu sahələrdə pullu, ödənişli xidmətlər daha 

çox üstünlük təşkil edir. 

Sosial zəmanət verən minimumdan əlavə olan pullu 

xidmətlər bazar bölməsinə daxil edilir və əhalinin gəlirləri 

artdıqca, onların da xüsusi çəkisi çoxalır. Bazar iqtisadiyyatına 

keçdikcə büdcə təşkilatlarının göstərdikləri bəzi pulsuz 

xidmətlər də pullu xidmətlərlə əvəz olunur. Mülkiyyət 

formalarının müxtəlifliyi kooperativ və fərdi əmək fəaliyyəti 

sahələrində pullu xidmətlərin göstərilməsi üçün daha yaxşı 

şərait yaradır. Dövlət mülkiyyəti çərçivəsində xidmətlərin 

bazar bölməsinin yaradılması mülkiyyət obyektlərinin icarəyə 

verilməsi vasitəsilə inkişaf etdirilir. Bütün müxtəlifliklər 

cəmiyyət üzvlərinin xidmətlərə olan tələbatlarının daha dolğun 

və keyfiyyətli ödənilməsini təmin edir. 

 

§4. Maddi və qeyri-maddi sahələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

 

İctimai istehsalın bu iki sahəsi: maddi və qeyri-maddi 

istehsal sahələri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir və bu əlaqələr 

cəmiyyət inkişaf etdikcə daha da genişlənir və inkişaf edir. 

Belə ki, bəşəriyyətin inkişafının ilk çağlarında insanlar 

müəyyən xidmətləri özləri həyata keçirir, sonralar bu xidmətlər 

ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən görülür, daha sonralar isə xidmət 

göstərən ayrı-ayrı sahələr meydana gəlir. Məsələn, əvvəllər 

insanlar özlərinin geyim əşyalarını özləri hazırlayır, sonralar 

bunlar ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən hazırlanır, daha sonra isə 

bu işlərlə məşğul olan sahələr meydana gəlir. Təhsil, səhiyyə, 

incəsənət və s. sahələrdə də inkişaf bu cür getmişdir. İctimai 

əmək bölgüsünün nəticəsi olan bu proses ictimai əmək 

məhsuldarlığının yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 
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Bu sahələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə, əsasən, aşağıdakı 

formalarda mövcud olur. Bir tərəfdən, maddi sahələrdə istehsal 

olınan maddi əşyalar qeyri-istehsal sahələrində tətbiq olunaraq 

istehsal qeyri-maddi xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən isə maddi istehsal 

sahələrində əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi bu sahələrdə 

çalışanların ixtisar olunmasına və onların qeyri-istehsal sahə- 

lərinə keçmələrinə şərait yaradır. 

Qeyri-istehsal sahələri də öz növbəsində, maddi istehsal 

sahələrinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Belə ki, bir 

tərəfdən maddi istehsal sahələrinin məhsullarından istifadə 

edərək bu sahələr üçün bazar rolunu oynayır. Digər tərəfdən, 

maddi istehsal sahələri üçün ixtisaslı işçi qüvvəsi hazırlayaraq, 

bu sahələrdə məhsul və xidmətlərin istehsalının kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsinə səbəb olur. 

Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin birgə və 

qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində, cəmiyyət üzvlərinin maddi 

həyat səviyyəsinin yüksəlməsi insanların orta ömür müddətinin 

artmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində orta 

ömür ABŞ-da 47, Azərbaycanda 27, dünyada orta hesabla 35 il 

olduğu halda, XX əsrin sonunda, 2000-ci ildə bu göstərici 

ABŞ-da 77, Azərbaycanda 71,8, dünyada isə 50 il olmuşdur. 

Bəşəriyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, maddi və qeyri-

maddi sahələrin ölkə iqtisadiyyatında tutduğu xüsusi çəkisi də 

dəyişir. Bu müsbət meyl bir tərəfdən qeyri-istehsal sahələrində 

çalışanların sayının sürətlə artmasında, digər tərəfdən ÜDM-un 

getdikcə daha çox hissəsinin xidmət sahələrində istehsal 

olunmasında özünü göstərir. Bu proses inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatında özünü daha aydın hiss etdirir. Bu ölkələrdə 

ÜDM-un 60-80 %-i xidmət sahələrində istehsal olunur. 

Ölkə iqtisadiyyatında xidmət sahələri məhsulunun xüsusi 

çəkisinin artması müəyyən dərəcədə bazar iqtisadiyyatı  

ölkələrində istifadə edilən Milli Hesablar Sistemi (MHS) ilə 
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əlaqədardır. Belə ki, makroiqtisadi hesablamalarda tətbiq 

olunan MHS, planlı iqtisadiyyat ölkələrində tətbiq olunmuş 

xalq təsərrüfatı balansı sistemindən fərqlidir. 

Əvvəllər bu ölkələrdə tətbiq olunmuş xalq təsərrüfatı 

balansı sistemi iqtisadi nəzəriyyə klassiklərinin (A.Smit, 

K.Maks) əmək-dəyər nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Bu 

nəzəriyyəyə görə, məcmu ictimai məhsul və onun tərkib hissəsi 

olan milli gəlir maddi istehsal sahələrində yaradılır, qeyri-

istehsal sahələri isə bunların yenidən bölüşdürülməsində və 

istifadəsində iştirak edir. Xalq təsərrüfatı balansı sistemi maddi 

və qeyri-maddi sahələrin mövcudluğunu qəbul edirdisə də, 

hesablamalarda qeyri-maddi sahələrin məhsullarının (xidmət- 

ləri) nəzərə almırdı. 

Müasir hesablamaların əsaslandığı MHS isə istehsalın 

geniş konsepsiyasına güvənir. Bu konsepsiyaya görə, istər 

ÜDM, istərsə də milli gəlir, maddi və qeyri-maddi sahələrində 

istehsala çəkilən xərclər və ya istehsalçıların əldə etdikləri 

gəlirlərə əsasən hesablanır. Bu hesablamalarda pullu və pulsuz 

xidmətlərin hesablanmasında müəyyən fərqlər vardır. Belə ki, 

pullu xidmətlərin dəyəri maddi xərclər, əmək haqqı və gəlirlə 

müəyyən olunur. Pulsuz xidmətlərin gəlirləri isə cari maddi 

xərclər və əmək haqqı fondunun cəmi kimi hesablanır. 

Sonda onu da qeyd edək ki, xidmət sahələrinin sürətli 

inkişafı cəmiyyətin inkişafında müsbət haldır. Bu prosesin 

mütərəqqi olmasını XIX əsrin ortalarında K. Marks qeyd 

etmişdir. Onun yazdığı kimi, milli sərvətlərin bərabərliyi 

şəraitində məhsuldar əhali (maddi istehsal sahələrində 

işləyənlər) qeyri-məhsuldar əhaliyə (qeyri-istehsalda çalışanlar) 

nisbətən az olan ölkə,  daha zəngindir. Buna səbəb, həmin 

ölkədə ictimai əmək məhsuldarlığının daha yüksək olmasıdır. 
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ХXI ФЯСИЛ.  ИГТИСАДИ  АРТЫМ 
 

§ 1. İгтисади артымын мащиййяти, мягсяди вя типляри 
 
Щяр бир юлкядя эениш тякрар истещсал просесинин нисбятян 

узун мцддят давам етмяси, игтисадиййатда йени кейфиййят 
щалынын, игтисади артымын баш вермясиня сябяб олур. Игтисади 
артым дедикдя ящалинин тялябатыны юдямяк цъцн мящсул вя 
хидмятлярин яввялки дювря нисбятян ъох вя кейфиййятли истещсал 
олунмасы нязярдя тутулур. Игтисади артым игтисадиййатын йалныз 
кямиййят тяряфини дейил, кейфиййят тяряфини дя юзцндя якс 
етдирир. Игтисади артымын ясас эюстяричиляри яввялки дювря 
нисбятян цмуми милли мящсул вя йа халис милли мящсулун фаизля 
артымы вя йа онларын адамбашына дцшян кямиййятидир. Бу 

эюстяричиляр сырф кямиййят эюстяричиляридир. Бунлар, ейни 

заманда, игтисадиййата кейфиййят чящятдян дя тясир едир. Беля 
ки, адамбашына дцшян немятляр артырса, онун кямиййят тялябини 
юдяйирся, о, йени кейфиййятли немятляря тяляб иряли сцрячякдир. 
Ъцнки мящсулдар гцввялярин, чямиййятин инкишафы иля ялагядар 
олараг инсанларын тялябаты йениляшир, эенишлянир. Бу тялябатлара 
мцвафиг олараг тяклиф дя эенишлянмяли, йениляшмялидир. 

Нятичядя, игтисадиййат йени кейфиййят кясб едир. 
Игтисади артымын мягсяди бу ябяди зиддиййяти – инсанларын 

даим эенишлянян вя йениляшян тялябаты иля, онун юдянилмяси 
сявиййяси арасындакы зиддиййяти щялл етмяйя чящд 
эюстярмякдир. Бу зиддиййят ябяди олдуьу цъцн игтисадиййат 
даим фяалиййятдя, инкишафда олмалыдыр. Игтисадиййатын даими 
фяалиййяти чямиййят цзвляринин мадди рифащынын йцксялмясиня 
сябяб олур. Бу просес ашаьыдакыларла характеризя олунур: 

а) адам башына дцшян милли эялирин артмасы нятичясиндя 
ящалинин эялирляри артыр; 

б) истещсал олунан мящсул вя хидмятлярин ъешиди 

эенишлянмякля бярабяр, онларын кейфиййятиnin йцксялмяси 

нятичясиндя, ящали онлардан даща эениш вя зювгля истифадя едир. 
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Игтисади артымын бу мягсяди сащибкарларын фяалиййятиня 
щявясляндиричи тясир эюстярир. Беля ки, онлар чямиййятин 
тялябатыны юдямяк цъцн эениш ъешидли вя кейфиййятли мящсул вя 
хидмятляр истещсал етмякля, даща ъох мянфяят ялдя етмиш 
олурлар. Бу мягсядя ъатмаг цъцн капитал гойулушларыны артырыр, 
йени технолоэийанын тятбигини gенишляндирир, истещсалын тяшкили вя 
идаря едилмяси цсулларыны тякмилляшдирир   вя с. 

Игтисади артымын мягсядиндян бири дя, юлкянин игтисади 
тящлцкясизлийини тямин етмякдир, йяни юлкянин игтисади чящятдян 
башга юлкялярдян асылы вязиййятя дцшмяməсиnə çalışmaqdır. 

Игтисади артымын типляри эениш тякрар истещсалын типляри кими 
екстенсив вя интенсив типлярдир. Екстенсив артым истещсал 

сащясинин эенишлянмяси щесабына ялдя едилир. Йяни, йени 
мцяссися (фирмалар) йарадылыр, мювчудлар эенишляндирилир, иш 
нювбяляри артырылыр, ишъилярин сайы çoxaldылыр вя с. Kянд 
тясяррцфаты, няглиййат вя диэяр сащялярдя дя бу чцр 
эенишляндирмя ишляри щяйата кеъирилир. Игтисади артымын екстенсив 
амилляр щесабына ялдя едилмяси, мцяййян манеялярlə üzləşир. 

Бунлара ресурсларын (торпаг, капитал, ямяк) мящдудлуьуnu, 

ящалинин тябии артымыnı вя с. эюстярмяк олар. 
Буна эюря дя игтисади артым ясасян интенсив амилляр 

щесабына ялдя едилир. Йяни, дювлятин, айры-айры фирмаларын малик 
олдуглары ресурслардан даща сямяряли истифадя етмяк йолу иля 
мящсул вя хидмятляр истещсалы эенишляндирилир вя onun 
кейфиййяти йахшылашдырылыр. 

Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя интенсивляшдирмя 
цсуллары, методлары мцхтялифдир. Кянд тясяррцфатында йени нюв 
вя чинслярдян истифадя едилмяси, агро вя зоотехник тядбирлярдян 
истифадянин эенишляндирилмяси мцщцм йер тутурса, емал сянайеси 
сащяляриндя йени технолоэийалардан истифадя мцщцм рол 
ойнайыр. ЕТТ-нин инкишаф имканлары щцдудсуз олдуьу кими, 
интенсив амилляр щесабына игтисади артымын ялдя едилмяси дя 
мящдудиййятсиздир. 

Эениш тякрар истещсалы характеризя едяркян эюстярдийимиз 
кими, игтисади инкишафын бу ики типи адятян ейни заманда 
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фяалиййят эюстярир. Лакин, бу вя йа диэяр дюврдя бунлардан бири 
цстцнлцк кясб едир. Беля ки, бу вя йа диэяр юлкядя инкишафын илк 
дюврляриндя екстенсив инкишаф йолу, инкишаф етмиш дюврляриндя 
ися интенсив инкишаф йолу апарычы рол ойнайыр. 

Интенсив инкишафын фонд тутумлу вя ресурс горуйучу 
формалары мцщцм рол ойнайыр. Фонд тутумлу формада чанлы 

ямяйиn фондларла силащланма сявиййясини артырмагла онун 
гянаяти щяйата кеъирилир. Ресурс горуйучу формада ися мящсул 
ващидиня сярф олунан щям чанлы, щям дя маддиляшмиш ямяйя 
гянаят олунур. 

Игтисади ядябиййатда «игтисади артымын кейфиййяти» 
мящфумуна да раст эялмяк мцмкцндцр. «Игтисади артымын 
кейфиййяти» анлайышы юлкянин игтисади инкишафында сосиал 
истигамятин цстцнлцк кясб етмяси демякдир. «Игтисади артымын 
кейфиййяти» анлайышынын ясас эюстяричиляри ашаьыдакылардыр: 

- ящалинин мадди рифащынын йцксялdilмяси; 
- сосиал вя щяйат шяраитинин тящлцкясизлийинин артмасы; 
- там мяшьуллуьун тямин едилмяси; 
- ишсизлярин вя ямяк габилиййяти олмайанларын сосиал 

мцдафияси вя с. 

Ону да гейд едяк ки, бязи щалларда игтисади артымın сцряти 
иля игтисади артымын кейфиййяти арасында мцяййян зиддийят ола 
биляр. Бязян йцксяк артым сцряти кейфиййятин ашаьы дцшмяси 
щесабына ялдя едилир. 

 

§ 2. İгтисади артымын амилляри вя щярякятверичи гцввяляри 
 

Мялум олдуьу кими, мящсул вя хидмятлярин истещсалы 
мцяййян шяртлярин вя шяраитин олмасыны тяляб едир. Бу шяртляр вя 
шяраитин мячмусу игтисади артымын амилляри щесаб олунур. Бу 
амилляр мящсул вя хидмятлярин реал щячминя, игтисади артымын 
кейфиййятиня тясир эюстярир. Бу амилляр игтисади артыма билаваситя 
вя долайы (билаваситя) тясир эюстярирляр. 

Билаваситя тясир эюстярянляря тябии ресурсларын, ямяк 
ресурсларынын кямиййят вя кейфиййяти, тятбиг олунан ясас 
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капиталын щячми, истифадя едилян технолоэийанын сявиййяси, 
истещсалын тяшкили вя идаряедилмяси аид едилир. Беля ки, тябии 
ресурслары зянэин олан юлкядя игтисади артым цçцн даща 
ялверишли шяраит мювъуд олур. Бу ялверишли шяраитдян сямяряли 
истифадя едилмясиндя юлкянин малик олдуьу ямяк ресурсларынын 
кямиййят вя кейфиййяти даща мцщцм рол ойнайыр. Яэяр 
онларын сайы вя кейфиййяти кифайятедиcи дейилдирся, тябии 
ресурслардан сямяряли истифадя олунмайаcагдыр. Яксиня, ямяк 
ресурслары кямиййят вя кейфиййятcя йцксяк оларса юлкянин 
малик олдуьу (бязи щалларда олмадыьы) тябии ресурслардан даща 
сямяряли истифадя олунараг игтисади артымын нисбятян йцксяк 
сцряти ялдя едиляcякдир. 

Игтисади артымын сцрят вя кейфиййяти тятбиг олунан 
капиталын щяcми вя технолоэийанын сявиййясиндян дя хейли 

асылыдыр. Беля ки, тятбиг олунан ясас капиталын хцсуси çякиси 
(хцсусиля актив щиссясинин) чох оларса ъанлы ишъи гцввяси 
нисбятян аз физики ямяк сярф етмякля даща ъох мящсул вя 
хидмят истещсал едир вя яксиня. Тятбиг олунан технолоэийанын 
сявиййяси дя игтисади артымын сцрят вя кейфиййятиня тясир 
эюстярир. Хаммалын емал дяринлийи йцксяк олан юлкядя даща 
ъох вя кейфиййятли мящсул ялдя едилир. Мясялян габагчыл 
юлкялярдя нефти емал дяринлийи 80-90 % олдуьу щалда, диэяр 
юлкялярдя 50-60 %-дир. Буна мцвафиг олараг ялдя едилян нятичя 
вя игтисади артым да мцхтялиф олачагдыр. 

Игтисади артыма билаваситя (долайы) тясир едян амилляря 

инщисарлашма сявиййяси, истещсал ресурсларынын гиймятляриni, 
верэилярин сявиййяси, борч ялдя етмяк имканлары вя с. аид едилир. 

Игтисади артымын щярякятверичи гцввяляри дедикдя ися, 
истещсалын шяхси амили (ишъи гцввяси) иля ялагядар олан щадися вя 
просесляр нязярдя тутулур. Бунлар шяхси амиля бу вя йа диэяр 
дярячядя тясир эюстяряряк игтисади артымын кямиййят вя 
кейфиййят дяйишиклийиня сябяб олур. Игтисади артымын 
щярякятверичи гцввяляриня адятян зиддиййятляр, игтисади 
бящсляшмя вя игтисади мянафелярi аид едирляр. 
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Цмумиййятля зиддиййят щяр чцр щярякятин, инкишафын, 
дяйишкянлийин, йени кейфиййятя кеъидин дахили мянбяйидир. 
Игтисади зиддиййятляр дя игтисади дяйишикликлярин, игтисади артымын 
щярякятверичи гцввясидир. Игтисади артымын щярякятверичи 
зиддиййятляриня истещсалла истещлак (тялябля тяклиф), истещлакла 
йыьым, сащибкарлар вя сащибкарларла ишъиляр, чямиййят цзвляринин 
чан атдыглары истещлакла истещлакын ялдя етдийи сявиййя арасында 
олан зиддиййятляри мисал эюстярмяк олар. Бунлара, щямъинин, 
мцхтялиф реэионлар, юлкяляр арасында олан игтисади зиддиййятляри 
дя аид етмяк олар. Игтисади зиддиййятлярин вахтында щялл 
едилмямяси игтисади артымын зяифлямясиня, бязян ися даща аьыр 
нятичялярин баш вермясиня сябяб олур. 

Игтисади артымын щярякятверичи гцввяляриндян бири дя 
игтисади бящсляшмядир. Мялум щягигятдир ки, аз-ъох мигдарда 
ишъинин бир йердя ишлямяси, ичтимаи тямасы, онлар арасында 
бящсляшмяйя сябяб олур. Бунун нятичясиндя дя айры-айры 
шяхслярин фярди мящсулдарлыьыны йцксялдян щяйат енержиси 
yaranır. Бу ися даща ъох мящсул вя хидмят истещсалы демякдир. 

Игтисади бящсляшмя, адятян, рягабят вя йарыш формаларында 

тязащцр ediр. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин вя 

ъох мцлкиййятъилийин щюкм сцрдцйц чямиййятлярдя, игтисади 

бящсляшмя рягабят шяклиндя özünü göstərir. Бу  заман, 
истещсалъылар мювчуд олмаг уьрунда мцбаризя апарырлар. Онлар 
юз истещсалларыны коммерсийа сирри ясасында тяшкил едир, йяни 
ялдя етдикляри йениликляри диэярляриндян эизли сахлайырлар. 
Диэярляри ися бу сирри ялдя етмяйя ъалышырлар. Мювчуд олмаг 
уьрунда эедян бу мцбаризя ичтимаи тяряггийя сябяб олур. 

Həmin мцбаризядя кцлли мигдарда фирмалар (мцяссисяляр) ифласа 

уьрайыр, йениляр мейдана эялир və s. 
Истещсал васитяляри цзяриндя ичтимаи мцлкиййятин щюкм 

сцрдцйц шяраитдя ися фирмалар (мцяссисяляр), бир-бириля 
йарышмасына бахмайараг ялдя етдикляри йениликляри, габагчыл 
тячрцбяни диэяриня щявясля юйрядир. Мясялян, йахын кеъмишдя 
Исмайыллы районундакы Калинин адына колхоз республиканын 
колхоз вя совхозлары цъцн габагчыл тячрцбя мяктяби щесаб 
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олунурду. Мцхтялиф районларын колхоз вя совхоз 
нцмайяндяляри габагчыл тячрцбяни юйрянмяк цъцн бурайа 
эялирдиляр. Ъцнки бу колхозда щяр щектардан 40-50 сентнер 
тахыл, мал-гарадан йцксяк мящсулдарлыг ялдя едилирди. 

Öйрянилян габагчыл тячрцбя диэяр йерлярдя тятбиг олунsa да çox 

təəssüf ki, онун нятичяси кифайятляндиричи олмamışdır. 
Игтисади артымын щярякятверичи гцввяляриндян бири дя 

игтисади мянафелярдир. Алман философу Э.Щеэелин сюзляри иля 
десяк «мянафеляр халгларын щяйатыны щярякятя эятирир». 
Ф.Енэелся эюря игтисади мянафеляр ейни заманда игтисади 
мцнасибятлярин тязащцр формасыдыр. Щяр бир мцлкиййятъи истещсал 
просесиня юз мцлкиййятини реаллашдырмаг нюгтейи-нязярдян 
йанашыр. Истещсал васитяляри сащибляри мянфяят ялдя етмяк 
мягсядиля капитал аванс едир, истещсалы тяшкил вя идаря едирляр. 

Истещсалын шяхси амили олан ишъи гцввяси ися иш гцввясиня 
сащиблийи реаллашдырмаг, онун тякрар истещсалыны щяйата 
кеъирмяк цъцн лазым олан шяртляри ялдя етмяк мягсядиля 
истещсалы щяйата кеъирир. Истещсалын иштиракъыларынын (сащибкарларын 
вя ишъилярин) тялябатлары бунларын юдянилмяси сявиййясиндян ъох 
олдуьу цъцн онлар юз фяалиййятлярини даим давам етдирирляр. 
Фяалиййятлярин бу даимлийи игтисади артымын щярякятверичи 
гцввясидир. Hярякятверичи гцввяляр isə игтисадиййаты сцкунят 
щалына дцшмяйя имкан вермир. 

Игтисади артымын щярякятверичи гцввяляриня гейри-игтисади 
амилляри дя аид етмяк олар. Бу амилляр (ялверишли ямяк шяраити, 
мяняви амилляр, идаряетмядя ишъилярин иштиракы вя с.) истещсалын 

шяхси амилиня психоложи тясир едяряк, игтисади артыма даща 
сцрятляндиричи тясир эюстярир. 
 

§ 3. İгтисади артым вя истещсалын сямярялилийи 
 
Игтисади артымы нязярдян кеъиряркян, истещсалын 

сямярялилийини дя нязяря алмаг лазымдыр. Бу ики анлайыш бир-
бириля сых, диалектик ялагядя олан анлайышлардыр. Игтисади артым 
мящсул вя хидмятляр истещсалынын яввялки дювря нисбятян 
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кямиййят вя кейфиййят артымыдыр. Бelə артым ися истещсалын 
сямярялилийинин нятичясидир. 

Истещсалын сямярялилийи дедикдя, мцяййян мигдар ямяк 

şəraiti müqabilində даща йцксяк нятичялярин ялдя едилмяси 
нязярдя тутулур. Инсанлар бцтцн тарих бойу юз истещсалларыны даща 
сямяряли етмяйя чан атмышлар. Бу мягсядля юз дюврляриня 
мцвафиг олан истещсал васитяляриндян вя ямяк цсулларындан 

истифадя етмиşляр. Мцасир мярщялядя ися истещсалын 

сямярялилийинин йцксялдилмяси зярурилийи, ясасян, ашаьыдакыларла 
ялагядардыр: истифадя едилян яняняви файдалы газынты йатагларынын 
тцкянмяси иля ялагядар хаммал цъцн даща дяриня вя даща 
узаьа эетмяk; истещсалын сосиал истигамятинин эенишлянмяси; 
глобал проблемлярин кяскинляшмяси вя с. Йалныз сямярялилийин 
йцксялдилмяси бу вя йа диэяр юлкядя игтисади артымын сцрятини 
вя кейфиййятини йцксялтмяйя имкан верир. 

Ичтимаи истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас 
истигамятляри ися ашаьыдакылардыр: истещсал просесиндя ЕТТ-нин 
наилиййятляриндян эениш истифадя едилмяси; ичтимаи щяйатын бцтцн 
сащяляриндя щяртяряфли гянаятин щяйата кеъирилмяси; туллантысыз 
вя аз туллантылы технолоэийадан истифадя едилмяси; игтисадиййатда 
гурулуш дяйишикликляринin щяйата кеъирилмяси вя с. 

Ичтимаи истещсалын сямярялилийинин ясас эюстяричиляри: 
1. ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси; 
2. фонд вериминин артмасы; 

3. материал (метал, енержи) тутумунун азалмасы; мящсулun 
кейфиййятинин йцксялмясидир. 

İctimai əmək məhsuldarlığı dedikdə, məcmu ictimai 

məhsulun maddi istehsalı sahələrində çalışanların sayına 

nisbəti nəzərdə tutulur. Fond verimi isə milli gəlirin əsas  

istehsal fondlarının orta illik dəyərinə və dövriyyə vasitələrinə 

olan nisbətidir. Bunun əksi olan göstərici isə fond tutumudur. 

Material tutumu dedikdə, milli gəlir vahidinin istehsalı üçün 

sərf olunmuş, xammal, enerji, yardımçı materiallar və s.nəzədə 

tutulur. 
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Ня гядяр гярибя олса да ичтимаи истещсалын сямярялилийинин 
цмумиляшдирилмиш эюстяричиси инсанын орта юмцр мцддятидир. 
Беля ки, сямярялилик йцксяк олан юлкялярдя инсанын орта юмцр 
мцддяти дя йцксяк олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр 
эюстяричилярдя олдуьу кими бу эюстяричидя дя мцяййян 
кянарлашмалар мювчуддур. Беля ки, Азярбайчанда сямярялилик 
сявиййяси нисбятян ашаьы олмасына бахмайараг орта юмцр 
мцддяти нисбятян йцксякдир. 

Игтисади ядябиййатда истещсалын сямярялилийинин ики нювц: 
игтисади вя сосиал-игтисади сямярялилик бир-бириндян фярглян- 
дирилир. Игтисади сямярялилик дедикдя аз хярч ъякмякля даща 
йцксяк нятичя ялдя едилмяси просеси нязярдя тутулур. ХЫХ ясрин 
60-чы илляриня гядяр айры-айры сащибкарлар вя дювлятляр истещсалы 
игтисади чящятдян даща сямяряли щяйата кеъирмяйя чящд 
эюстярирдиляр. Онларын бу чящди сон нятичядя тябиятля чямиййят 
арасында зиддиййятин ямяля эялмясиня, кяскинляшиб еколожи 
бющрана ъеврилмясиня сябяб олду. Бунун нятичясиндя бир ъох 
су щювзяляри ъиркаб батаглыьына ъеврилди, торпаьын еррозийасы вя 
сящралашма хейли артды. Бу кими щалларын гаршысыны алмаг цъцн 
бир ъох тядбирляр щяйата кеъирилмяйя башланды. Бунлардан бири 
дя игтисади сямярялилик явязиня сосиал-игтисади сямярялилик 
эюстяричисиндян истифадя едилмясидир. 

Сосиал-игтисади сямярялилик дедикдя ятраф мцщцтя вя 
инсанларын саьламлыьына зяряр вурмадан аз хярчля даща ъох 
нятичя ялдя едилмяси просеси баша дцшцлцр. Айры-айры 
сащибкарлар вя бцтювлцкдя чямиййят йалныз игтисади файда 
щаггында дейил, сосиал-игтисади файда щаггында дцшцнмялидир. 
Айры-айры мящсул вя хидмятляр истещсалыны щяйата кеъиряркян 
ятраф мцщитин горунмасы тядбирляри цъцн дя капитал сярф 
еdilməlidiр. Йалныз бу йолла бизи ящатя едян ятраф мцщити 
эялячяк нясилляр цъцн горуйуб сахламаг мцмкцндцр. 
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§ 4. İгтисади артымын истещлак вя йыьымла гаршылыглы ялагяси 
 
Нязярдян кеъирдикляримизя ясасян инамла демяк олар ки, 

игтисади артым щяр бир дювлятин игтисади сийасятинин мягсядидир. 
Йалныз игтисади артыма наил олмагла чямиййят цзвляринин щяйат 
сявиййясини йцксялтмяк, юлкянин бейнялхалг алямдя нцфузуну 
горуйуб сахламаг мцмкцндцр. Ящалинин щяйат сявиййяси, о 
чцмлядян онларын мцхтялиф мящсул вя хидмятлярдян истифадя 
етмяк сявиййяси билаваситя игтисади артымла баьлыдыр. Беля ки, 
игтисади артым сявиййяси нисбятян йцксяк олан юлкялярдя 
истещлакын сявиййяси дя йцксяк олур. 

 

Юлкяляр 

Адамбашына 
дцшян 
ЦММ 
(долларла)2003 

Орта юмцр мцддяти 
2000-ci il 

Yaponiya 34066 80,7 

ABŞ 31437 77,1 

Fransa 29627 78,8 

Kipr 15200 76,6 

Azərbaycan 888 72,0 

Qvineya 514 46,5 

Zambiya 430 43,0 

Malavi 113 40,7 

Cədvəl 21.1 

 
Бу вя йа диэяр мцхтялифлик игтисади артымын сцряти вя 

онун хцсуси ъякиси иля ялагядардыр. Игтисади артым бир тяряфдян 
ящалинин мяшьуллуьуну тямин етмякля онларын эялирляринин, 
диэяр тяряфдян ися онлара сатылачаг мящсул вя хидмятляринин 
мигдар вя кейфиййятчя артмасына сябяб олур. 

Игтисади артым йыьымла да гаршылыглы ялагядядир. Беля ки, 
ЦММ-да йыьымын хцсуси ъякисинин йцксяк олдуьу юлкялярдя 
игтисади артымын сцряти дя нисбятян йцксяк олур. Бу юз яксини 
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мцхтялиф юлкялярдя ичтимаи ямяк мящсулдарлыьы сявиййясиндя 
тапыр. «Економикс»ин мцяллифляриня (К.Р.Макконнелл, 
С.Л.Брйу) эюря 1960-1982-cи иллярдя ЦММ-да йыьымын хцсуси 

çякиси АБШ-да 20 %-я йахын олмуш ямяк мящсулдарлыьы      
1-2% артмышдыр; Франса вя Италийада 20-25% олмуш, ямяк 
мящсулдарлыьы 3-4% артмышдыр; Йапонийада ися йыьымын пайы 
30 %-дян артыг олмуш, ямяк мящсулдарлыьы ися 6 %-дян ъох 
артмышдыр. Истяр айры-айры сащибкарлар, менеcерляр, истярся дя 
дювлятин игтисади сийасятини мцяййян едянляр бу гануна-
уйьунлуглары нязярдян гаçырмамаqla, даща йцксяк нятиcяляр 
ялдя едилмясиня nail ола биляр. 
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XXII FƏSĠL. ĠSTEHLAK YIĞIM VƏ 

ĠNVESTĠSĠYALAR 

MULTĠPLĠKATOR-AKSELERATOR NƏZƏRĠYYƏSĠ 

 

Əsas makroiqtisadi göstəricilərdən biri olan milli gəlir 

istifadəsinə görə istehlak və yığım fondlarına ayrılır. Milli 

gəlirin bu iki hissəsi arasında olan nisbətin gözlənilməsi, zəruri 

olan ictimai təkrar istehsalın nisbətlərindən biridir. 

Nəzəriyyəçilərin fikrincə, istifadə olunan milli gəlirin 70/85%-i 

istehlaka, 15/30%-i yığıma sərf olunmalıdır. Hər bir ölkənin 

konkret tarixi şətaitindən asılı olaraq, bu nisbət bu və ya digər 

dərəcədə dəyişilə bilər. 

 

§1. İstehlakın mahiyyəti və təsnifatı 

 

Ġstehlak dedikdə məhsul və xidmətlərdən istifadə 

olunması, onların fiziki mənada məhv edilməsi nəzərdə tutulur. 

Burada qeyri-məhsuldar, cəmiyyət üzvlərinin şəxsi istehlakı 

nəzərdən keçiriləcəkdir. İctimai təkrar istehsalın son fazası olan 

istehlak, onun digər fazaları (mübadilə, bölgü) ilə, xüsusilə də 

istehsal fazası ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, istehlakın səviyyəsi 

xeyli dərəcədə istehsalın səviyyəsindən asılı olur. Əmək 

məhsuldarlığı və ona müvafiq olaraq ictimai istehsalın 

səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə qeyri-məhsuldar istehlakın da 

səviyyəsi yüksək olur. 

Qeyri-məhsuldar istehlak əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə 

təsnifatlaşdırılır: 

a) istehlak olunma obyektlərinə görə maddi nemətlərin 

və xidmətlərin istehlakı fərqləndirilir; 

b) istehlakın subyektlərinə görə şəxsi və ictimai  istehlak 

fərqləndirilir. Ġctimai istehlak dedikdə, idarəetmə, müdafiə, 

elm, təhsil və s. xidmətlərindən istifadə edilməsi nəzərdə 

tutulur; 
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c) istehlakın yerinə yetirilməsi formasına görə, fərdi və 

kollektiv istifadə formaları fərqləndirilir. Kollektiv istifadə 

dedikdə, dövlət mülkiyyətində olan yaşayış evlərdən və digər 

obyektlərdən, ictimai xidmət müəsisələrinin xidmətlərindən 

birgə istifadə olunması nəzərdə tutulur; 

d) məhsul və xidmətlərdən istifadə pullu və pulsuz 

qaydada həyata keçirilir. 

İstehlakın kəmiyyət cəhəti və onun dinamikası müəyyən 

natural və dəyər göstəriciləri ilə ifadə olunur. Bu göstəricilər 

ictimai istehsalın səmərəliliyi səviyyəsilə yanaşı, cəmiyyətdə 

olan bölgü münasibətlərindən də asılıdır. Bu münasibətlərdən 

asılı olaraq sosial qurupların, ailələrin və fərdlərin və s. 

istehlakı xeyli fərqli olur. İstehlakın səviyyəsinə təsir edən əsas 

amillər aşağıdakılardır: 

a) Gəlirin (milli gəlirin) həcmi, bu amillə istehlak düz 

mütənasibdir. Gəlirin səviyyəsi yalnız istehlakın kəmiyyətinə 

deyil, keyfiyyətinə də təsir göstərir. Belə ki, gəlirlər 

çoxaldıqca, insanlar daha baha və keyfiyyətli məhsul və 

xidmətlərdən istifadə etməyə cəhd göstərirlər; 

b) Məhsul və xidmətlərin qiymətləri səviyyəsi; bunlarla 

istehlakın səviyyəsi tərs mütənasibdir; 

c) Zəruri ödəmələrin səviyyəsi (borc, cərimələr, vergilər 

və s.). 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda istelak dedikdə, müəyyən 

dövrdə ev təsərrüfatının məhsul və xidmətlərin alınmasına 

çəkilən xərclər nəzərdə tutulur. Bu xərclərə uzunmüddətli  

istifadə məhsullarına (maşın, mebel, televizor və s.), cari 

istehlak məhsullarına (ərzaq, paltar, benzin və s.) və xidmətlərə 

çəkilən xərclər aid edilir. Ev (mənzil) alınmasına çəkilən 

xərclər isə investisiya xərclərinə aid edilir. Nəzəriyyəçilər 

muxtar istehlak xərclərini xüsusi ilə vurğulayırlar. Muxtar 

istehlak xərcləri dedikdə, ilkin təlabat əmtəələrinə olan 

minimum istehlak xərcləri nəzərdə tutulur. Belə ki, bu xərclərin 
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səviyyəsi milli gəlirin kəmiyyətindən asılı deyildir. Milli 

gəlirin səviyyəsi nə qədər aşağı olsa da fərdlər, ailələr bu 

xərcləri çəkir. Öz gəlirləri çatışmadıqda, borc almaqla bu 

xərcləri ödəməyə məcbur olurlar. Bəzi hallarda isə əvvəllər 

həyata keçirdikləri yığımdan istifadə edirlər. Dövlət isə gəlirlər 

az olduqda, başqa dövlətlərdən, beynəlxalq maliyyə təşki- 

latlarından borc götürməklə muxtar xərcləri ödəməyə çalışır. 

İstehlak yalnız gəlirin (milli gəlirin) səviyyəsindən deyil, 

istehlaka meyllilikdən də asılıdır. İqtisadi ədəbiyyatda istehlaka 

orta hədd meylliyi və istehlaka meylliyin həddi (son həddi) 

anlayışlarına da rast gəlmək mümkündür. İstehlaka orta 

meyllilik-APC (average propensity to consume) milli gəlirin  

istehlak olunan hissəsinin bütövlükdə milli gəlirə olan nisbətilə 

ölçülür: 

C 

APC= ———  = 0,8 

Y 

 

оlması, o deməkdir ki, istifadə olunan milli gəlirin 80%-i 

cəmiyyət üzvləri tərəfindən istehlak olunur. 

İstehlaka son hədd meyliliyi (MPC-mazginal propensiti 

to consume) istehlakdakı dəyişikliyin milli gəlirdə dəyişikliyə 

nisbəti kimi ölçülür: 

ΔC 

MPC=  —— 

ΔY 

 

MPC= sıfırla bir arasında dəyişilir; 

MPC=0 milli gəlirin bütün artımı istehlak olunur; 

MPC=½ milli gəlirin artımının yarısı istehlak olunur, 

yarısı isə yığılır; 

MPC= 1 milli gəlirin artımının hamısı yığıma sərf 

olunur. 
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İqtisadi ədəbiyyatda istehlakın funksiyası anlayışına da 

rast gəlinir. İstehlakın funksiyası C=Ca + cYd formulunda 

yazılır. Burada: 

C- istehlak; 

Ca – muxtar istehlak; 

c- istehlaka son hədd meyliliyi (MPC); 

Yd – sərəncamda qalan milli gəlir, yəni, vergilər 

ödənildikdən və transferlər (büdcədən ödəmələr) alınandan 

sonrakı gəlir. 

 

 

§2. Yığımın mahiyyəti, səbəbləri, ona təsir edən 

amillər və təsnifatı 

 

Məlum olduğu kimi cəmiyyət inkişaf etdikcə, onun  

üzvlərinin tələbatı da artır. Onların artan tələbatlarını ödəmək 

üçün, məhsul və xidmətlərin istehsalı da artmalıdır. Bunun 

üçün isə istehsal amillərinin həcmi artmalı və keyfiyyəti 

yaxşılaşdırmalıdır. Beləliklə, cəmiyyət istifadə etdiyi milli 

gəlirin hamısını istehlak etməməli, onun müəyyən hissəsini 

istehsalın genişləndirilməsinə sərf etməlidir. 

Milli gəlirin bir hissəsinin istehsalın genişləndirilməsinə 

sərf olunması yığım adlanır. Başqa sözlə desək, izafi məhsulun 

(milli gəlirin tərkib hissələrindən biri) bir hissəsinin kapitala 

qatılması kapital yığımı adlanır. Ev təsərrüfatını, firmaları və 

dövləti yığıma sövq edən səbəblər müxtəlifdir. 

Ev təsərrüfatını yığıma sövq edən səbəblər aşağı- 

dakılardır: bahalı məhsul və xidmətlərdən istifadə etmək 

arzuları; qocaldıqda, əmək qabiliyyətini itirdikdə, işsiz 

qaldıqda normal həyat şəraitinə malik olmaq; uşaqlarının 

gələcəyini təmin etmək üçün onları daha nüfuzlu 

universitetlərdə oxutmaq və s. 
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Firmaları yığıma, daha  doğrusu kapital yığımına sövq 

edən səbəblər isə aşağıdakılardır: 

a) Rəqabət mübarizəsi. Belə ki, hər bir firma kəskin 

rəqabət mübarizəsinə davam gətirmək üçün ETT-nin nailiy- 

yətlərindən, mütərəqqi əmək üsullarından və s. geniş istifadə 

etməlidir. Bütün bunlar isə müəyyən qədər vəsaitin, yığımın 

olmasını tələb edir; 

b) Kapital hərisliyi. Belə ki, hər bir firma, kapital öz 

həcmini mümkün qədər genişləndirməyə çalışır. K.Marksın 

yazdığı kimi, ―Kapital hərisliyinin sonu yoxdur, nə qədər çox 

kapitalı olursa, bir o qədər çox yığmaq istəyir. 

Dövləti yığıma sövq edənlər isə aşağıdakılardır: 

a) İctimai əmtəələrin istehsalını genişləndirmək üçün 

daha çox kapital qoyuluşları tələb olunur; 

b) Ölkənin ictimai təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

getdikcə daha çox vəsait tələb edir; 

c) İqtisadi və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi də 

getdikcə daha çox kapital qoyuluşları tələb edir və s. 

Yığım təyinatına görə əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə 

həyat keçirilir: 

a) İstehsal təyinatlı yığım-bu məhsul və xidmətlərin 

istehsalını həyata keçirmək üçün lazım olan istehsal 

vasitələrinin alınmasına xidmət edir; 

b) Qeyri-istehsal təyinatlı yığım-bu qeyri-istehsal 

təyinatlı əsas kapital ünsürlərinin artımına yönəldilir; 

c) İstehlak təyinatlı yığım-bu istehsalın genişlən- 

dirilməsi ilə ələqədar, istehsala yeni cəlb olunmuş işçi qüvvəsi 

üçün lazım olan istehlak şeylərinin alınmasına sərf olunur; 

d) Ehtiyat və sığorta fondunun yaradılmasına xidmət 

edən yığım. 

Bu və ya digər təsərrüfatda yığımın səviyyəsinə təsir edən 

əsas amillər aşağıdakılardır: 
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Gəlirlərin səviyyəsindən asılı olaraq iqtisadi subyektlərin 

yığımları da müxtəlif olur. Daha doğrusu, gəlirlə yığım əsasən 

düz mütənasibdir. Belə ki, gəlirləri çox olan təsərrüfatlar 

yığıma daha çox hissəsini sərf edirlər. Bu müddəa bütün firma 

və ölkələrə də aiddir və bu qanunauyğunluğa ilk dəfə 

C.M.Keyns diqqət yetirmiş və onu əsas psixoloji qanun 

adlandırmışdır. 

Bu qanuna görə, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə gəlirin (milli 

gəlirin) daha az hissəsi istehlak olunur və daha çox hissəsi 

yığılır. Bu isə istehsalın ümumi həcminə və məşğulluğa mənfi 

təsir göstərir. Bu da öz növbəsində, məcmu tələbin ləngiməsinə 

və sahibkarların məhsul və xidmətlər istehsal etmək 

maraqlarına mənfi təsir göstərir. Belə bir vəziyyəti Keyns 

―qənaətçilik paradoksu‖ adlandırır. Deməli, yığımın müəyyən 

sərhədləri keçməsi ifrat istehsal böhranlarına səbəb olur. Bunun 

baş verməməsi üçün istehlakla yığım arasında olan zəruri 

nisbət gözlənilməlidir. 

İqtisadi ədəbiyyatda yığıma orta meyillik və yığıma son  

hədd meylliyi  ifadələриnə də rast gəlmək mümkündür. 

Yığıma orta meyllilik 

S 

APS= −− formasında 

Y 

ifadə olunur. Bu milli gəlirin yığılan hissəsinin milli gəlirin 

ümumi həcminə nisbətini ifadə edir. Məsələn, APS-0,3 

(average propencity to save-gəlirin orta qənaət həcmi) olması, 

bu o deməkdir ki, milli gəlirin 30%-i yığılır. 

Yığıma son hədd meyilliyi (MPS) milli gəlirin bir vahid 

artdığı təqdirdə yığımın 

ΔS 

nə qədər artacağını göstərir:          MPS=   −−−− Məsələn, MPS      

ΔY. 
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(marginal propensiti to save) 0,15 olarsa, milli gəlirin bir manat 

artması yığımın 0,15 manat artmasına səbəb olar. MPS-də 

sıfırla vahid arasında dəyişir. 

Sərəncamda qalan gəlir (Yd) ya istehlak oluna, ya da 

yığıla bildiyindən yığımın funksiyası (S) sərəncamda qalan 

gəlirdən istehlakın kəmiyyətinin çıxılması ilə alına bilər: 

 

S=Yd – Ca 

 

Buna görə də yığımın funksiyası: 

 

S= Ca + s Yd 

 

Burada – Ca –muxtar  istehlak; 

S- yığıma son hədd meylliliyi (MPS); 

Yd –sərəncamda qalan gəliridir. 

Yekun olaraq onu da qeyd etmək olar ki, istehlaka və 

yığıma son hədd meylliliklərinin cəmi (MPC + MPS=1) vahidə 

bərabərdir. 

Yığımın həyata keçirilməsi ictimai istehsalın səmərə- 

liliyinin yüksəlməsinə, məhsuldar qüvvələrin inkişafına səbəb 

olur. Yığım məhsuldar qüvvələrin maddi ünsürlərini 

yeniləşdirməklə, şəxsi ünsürünün də inkişaf etməsinə səbəb 

olur. Yığım daha çox ―insan kapitalının‖ inkişafına yönəldilir. 

Belə ki, istehsalın humanistləşməsi milli gəlirdə zəruri məhsul 

nisbətinin artmasını tələb edir. Buna görə də bir tərəfdən 

sahibkarlarla muzdlu işçilər arasındakı əmək müqavilələrinin 

bağlanmasında onlarla bərabər dövlət və həmkarlar 

təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edir, digər tərəfdən, 

sahibkarlar və dövlət ―insan kapitalı‖nın inkişafı üçün 

müəyyən tədbirlər (təhsil və ixtisasın artırılması, səhiyyə və 

digər xidmətlər) həyata keçirirlər. 
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§3. İnvestisiyanın mahiyyəti və təsnifatı 

 

İnvestisiya (latınca- investio-geyindirirəm) dedikdə, mən- 

fəət əldə etmək məqsədilə ölkə daxilində və xaricində 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə uzunmüddətli kapital 

qoyuluşlarını nəzərdə tutur. İnvestisiya həmin dövrdə 

mülkiyyətçinin istehlakını müəyyən qədər məhdudlaşdırsa da, 

gələcəkdə daha çox gəlir əldə etməklə, istehlakı geniş- 

ləndirməyə imkan yaradır. Buna görə də cəmiyyət üzvləri öz 

yığımlarını, əsasən, investisiya edirlər. İqtisadi ədəbiyyatda 

investisiyaların müxtəlif təsnifatına rast gəlmək mümkündür: 

1. Maliyyə və real investisiyalar fərqləndirilir. Maliyyə 

investisiyaları dedikdə, divident əldə etmək məqsədilə qiymətli 

kağızların əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Bunun nəticəsində, 

qiymətli kağızların sahiblik hüququ dəyişilir və yeni sahiblərə 

əməksiz gəlir əldə etmək imkanı yaradılır. Real investisiya 

dedikdə isə mənfəət əldə etmək məqsədilə real kapital 

nemətlərinin (dəzgah, qurğu, avadanlıq və s.) alınmasına sərf 

olunmuş vəsait nəzərdə tutulur. 

2. İnvestisiyalar ümumi və xalis investisiyalara ayrılır. 

Ümumi investisiyalar dedikdə, əsas kapital ünsürlərinə, əmtəə-

maddi ehtiyatlarına (xammal, materiallar, hazır məhsul və s.), 

mənzil tikintisinə investisiyalar nəzərdə tutulur. Bunların 

nəticəsində yeni layihələr həyata keçirilir, istehsalı 

genişləndirmək mümkün olur. Ümumi investisiyadan 

amortizasiya ayırmalarını çıxdıqdan sonra, yerdə qalan hissə 

xalis investisiyadır. 

3. İnvestisiya dövlət və özəl mülkiyyəti tərəfindən 

həyata keçirilir. Bunların investisiya istiqamətləri, məqsədi və 

mənbələri fərqlənir. Özəl investisiyalar adətən daha tez və 

yüksək mənfəət təmin edən sahələrə yönəldilir. Onların 

mənbəyi sahibkarların həyata keçirdikləri yığımlar və aldıqları 

borclardır. Dövlət investisiyaları isə az mənfəətli, uzun vaxt 
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tələb edən sahələrə yönəldilir. Onların mənbəyi isə dövlət 

büdcəsi və kənardan cəlb edilən vəsait olur. 

Ümumiyyətlə investisiyalar uzun müddətli və qısa 

müddətli olmaqla, bank və qeyri-bank təşkilatları (investisiya, 

sığorta, təqaüd fondları və s.) tərəfindən həyata keçirilir. 

4. İqtisadi ədəbiyyatda muxtar və məcburi investisiya 

ifadələrinə də rast gəlmək mümkündür. Muxtar investisiya 

dedikdə, milli gəlirin və faiz normasının səviyyəsindən asılı 

olamayaraq, yeni kapital ünsürlərinin yaradılması nəzərdə 

tutulur. Muxtar investisiyalara səbəb ETT-nin nailiyyətlərindən 

istifadə etmə əhali artımı, müharibə və siyasi çevrilişlər və s.-

dir. Buna tipik misal hərbi tikililərin, yolların inşası, onların 

zəruri avadanlıq və qurğularla təchizi və s.-dir. Bu kimi zəruri 

investisiyalar milli gəlirin və faizin səviyyəsindən asılı 

olmayaraq həyata keçirilir. Məcburi investisiyalar isə 

cəmiyyət üzvlərinin istehlak xərclərinin artması ilə əlaqədar 

olaraq həyata keçirilir. 

Muxtar investisiya iqtisadi artıma ilk təkan verir. Bunun 

nəticəsində artmış gəlirlərin nəticəsi olan məcburi 

investisiyalar iqtisadi artımın daha da sürətlənməsinə səbəb 

olur. 

5. Riskin səviyyəsinə görə investisiyalar: risksiz, az 

riskli, orta riskli, yüksək riskli və möhtəkir riskli olur. 

İqtisadi ədəbiyyatda investisiyanın aşağıdakı üç növü də 

fərqləndirilir: əsas kapitala investisiya, mənzil tikintisinə 

investisiya, ehtiyatlara investisiya. 

İnvestisiyanın həcminə, səviyyəsinə, əsasən, aşağıdakı 

amillər təsir edir: 

a) Əldə edilən gəlirin (milli gəlirin) istehlaka və yığıma 

bölünməsi nisbəti. Belə ki, gəliri az olanlar onun çox hissəsini 

istehlaka sərf edirlər. Gəliri çox olan iqtisadi subyektlər isə, 

yığıma nisbətən çox  hissəsini sərf edirlər; 
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b) Gözlənilən mənfəət norması. Həyata keçirilən 

layihədən yüksək mənfəət gözlənilirsə, oraya daha çox kapital 

can artır. Çünki, mənfəətin yüksək olması kapitalı cuşə gətirir. 

c) Borc faizi dərəcəsi. Əgər gözlənilən mənfəət norması 

borc faizinin orta dərəcəsindən yüksək olarsa borc alıb 

investisiya etmək sərfəlidir. Əks təqdirdə risk edib investisiya 

etməyə dəyməz. 

d) İnflyasiyanın gözlənilən sürəti. Əgər sürət yüksək 

olacağı gözlənilirsə gözlənilən mənfəət norması qiymətdən 

düşəcək və investisiyalar həmin layihədən uzaqlaşmağa 

çalışacaqlar; 

e) İnvestisiyanın səviyyəsinə avadanlıqların alınmasına, 

istismarına və ona edilən xidmətə çəkilən xərclər, vergilərin 

səviyyəsi, öz kapitalının həcmi və s. təsir göstərir. 

İnvestisiyalar ÜDM-un ən qeyri-sabit komponentidir. 

Belə ki, iqtisadi tsiklin gedişindən, elmi-texniki yeniliklərdən, 

tələbdəki dəyişikliklərdən, sahibkarın əhval-ruhiyyəsindən və 

s. asılı olaraq investisiyaya maraq, onun həcmi dəyişilir. 

 

§4. Multiplikator-akselerator nəzəriyyəsi 

 

İstehlak, yığım və investisiya prosesləri ilə sıx bağlı olan 

məhfumlardan biri multiplikatorur. Multiplikator- investisiya 

dəyişilmələrindən asılı olaraq gəlirin (milli gəlirin) 

dəyişilməsinin göstəricisidir. Belə ki, investisiya həcmi 

artdıqda gəlirin (milli gəlirin) həcmi, investisiya artımına 

nisbətən k dəfə artır. Multiplikator k-koffisenti ilə işarə olunur 

və bu koffisent istehlaka son hədd meyllikdən bilavasitə 

asılıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, multiplikator yalnız 

muxtar investisiyaların gəlirlərin artmasına təsirini əks etdirir. 

Multiplikasiya prinsipinin kəmiyyət xarakteristikasını 

ifadə edən K koffisenti 
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ΔY 

K= −−− yəni, gəlir (milli gəlir) artımına olan nisbəti inkişaf 

Δİ 

etmiş ölkələrdə  K  2-3 arasında tərədüd edir, yəni investisiya 

artımına nisbətən, gəlirin artımı 2-3 dəfə çox olur. Artımı ΔY= 

K ∙ Δİ şəklində də yazmaq olar. 

Multiplikator anlayışından ilk dəfə 1931-ci ildə R.F.Kann 

istifadə etmişdir. Sonralar C.M.Keyns tərəfindən daha geniş 

öyrənmişdir. Daha sonralar isə multiplikatorun vaxt amilini 

nəzərə alan modeli P.Samuelson, F.Maklup, C.Robinson, 

A.Xansen və başqaları öyrənmiş və müvafiq modellər 

yaradılmışdır. İqtisadi ədəbiyyat da multiplikatorların müxtəlif 

formalarına təsadüf olunur. Bunlara misal olaraq investisiya 

multiplikatoru, vergi multiplikatoru, balans büdcə multipli- 

katoru, pul multiplikatoru və s. göstərmək olar. Multiplikatorun 

təhlili real iqtisadiyyatda mövcud olan qənaətçilik (yığım) 

paradoksunu izah etməyə imkan verir. Belə ki, qənaətçilik 

məcmu tələbi azaldıb istehsalı və müvafiq olaraq gəliri 

azaltdığı halda, yığım hesabına həyata keçirilən investisiya 

təklifin və gəlirin artmasına səbəb olur. 

İstehlak, yığım, gəlir, investisiya anlayışı ilə bağlı olan 

məhfumlardan biri də akseliratordur. Akselator (lat.-akcelero-

tezləşdirirəm, sürətləndirirəm deməkdir) investisiya artımının 

hazır məhsul, gəlir və istehlak tələbinin artımına olan nisbəti 

ifadə etdirir. O, bir növ multiplikatora əks kəmiyyətdir. 

Akselarator yalnız məcburi investisiyanın gəlir, məhsul və 

tələb artımına olan nisbəti əks etdirir. Yəni, gəlir, məhsul və 

tələbin artımını və ya azalması məcburi investisiyanın artım və 

ya azalmasını tələb edir. 

Akselerasiya prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

istehlak xərclərinin artması və ya azalması kapital yığımında 

dəyişikliklərə səbəb olur. Əmtəələrə istehlak tələbinin artması, 

istehsal güclərinin də artmasını tələb edir. Əksinə, istehlak 
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xərclərinin azalması mənfəəti azalda bilər, bu isə investisiya 

həcminin azalmasına səbəb olur. 

Bu prinsip ilk dəfə 1913-cü ildə A.Aftalon tərəfindən irəli 

sürülmüş, 1919-cu ildə C.M.Klark tətəfindən geniş tədqiq 

edilmişdir. Sonralar  bu prinsip R.Xarrod, C.Hiks, P.Samuelson 

tərəfindən iqtisadi artımın yeni keynsçilik modelinə daxil 

edilmişdir. Makroiqtisadi modellərdə akselarator multipli- 

katorla birləşir və iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üçün geniş 

istifadə olunur. 

Multiplikator və akselatorun birgə fəaliyyəti məhsul bura- 

xılışı və ya gəlirin artımına səbəb olur. Dövlət tənzimlənməsi 

nəticəsində istehlak tələbi artır, əmtəə və xidmətlərə yeni tələbi 

sürətləndirir və bu da son nəticədə milli gəlirin artmasına səbəb 

olur. Milli gəlirin artımı isə öz növbəsində investisiyaların 

artımına, bu isə sahibkarlıq fəaliyyətinin canlanmasına gətirib 

çıxarır. 

Multiplikator və akselatorun iqtisadiyyat da belə təsiri 

daimi olmaqla iqtisadi artımın daimiliyinə səbəb olur. 
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XXIII ФЯСИЛ. МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ МИЛЛИ 
БАЗАР 

§ 1. Mилли игтисадиййат вя онун типляри 
 
 

Игтисади нязяриййянин вязифяляриндян бири дя 
игтисадиййатын макроигтисади проблемлярини юйрянмякдир. 
Макроигтисади проблемляр дедикдя, цмумиликдя юлкя 
игтисадиййатына хас олан проблемляр нязярдя тутулур. Бунлара 
иcтимаи мящсулун тякрар истещсалы, игтисади инкишафын гейри-
сабитлийи, ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлик, ящалинин эялирляри, 
йашайыш сявиййяси вя с. эюстярмяк олар. 

Макроигтисадиййат конкрет юлкянин тимсалында 
нязярдян кеçирилдикдя, ону милли игтисадиййат да адландырмаг 
олар. Макроигтисадиййат вя милли игтисадиййат анлайышлары бир-
бириня йахын олсалар да, онлар мащиййят етибариля фярглидир. 
Милли игтисадиййат дедикдя, конкрет юлкянин тябии, игтисади вя 
ямяк ресурсларындан юлкя ящалисинин мянафеляри цъцн истифадя 
едилмяси нязярдя тутулур. 

Игтисади ядябиййатда милли игтисадиййатын цч типи: 
саьлам (сивилизасийалы), мцстямлякя характерли вя йарым- 
мцстямлякя характерли милли игтисадиййат нязярдян кеъирилир. 

Саьлам (сивилизасийалы) милли игтисадиййат сийаси вя 
игтисади ъящятдян мцслягил олан юлкялярдя мювъуд олур. Бу 
игтисадиййатын ясас характерик ъящятляри ашаьыдакылардыр: 

- юлкядя мювъуд олан милли дювлят, сийаси мцстя- 
гиллийя мцвафиг олараг мцстягил фяалиййят эюстярир, йяни 
башгаларынын буйругларыны  йериня йетирмир; 

- dювлят щакимиййяти мцстягил игтисади сийасят йеридир. 
Мящсулдар гцввяляри милли мянафеляря мцвафиг инкишаф 
етдирир. Мящсулдар гцввялярин сямярясиз инкишаф мейли щисс 
олунан кими, дярщал бунун гаршысыны алмаг цъцн тядбирляр 
эюрцр. Хаммалдан комплекс истифадя олунараг, щазыр мящсул 
истещсалы эенишляндирилир. Сянайе иля йанашы, игтисадиййатын 
диэяр сащяляри дя инкишаф етдирилир; 
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- истещсал сащяляри иля бирликдя, инфраструктурун да 
инкишаф етдирилмясиня фикир верир. Ъцнки, истещсалын бу вя йа 
диэяр сащяляринин инкишафы, хейли дяряъядя инфраструктурун 
инкишафы иля баьлыдыр; 

- саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы хейли 
дяряъядя сащибкар вя бизнесменлярин фяаллыьы вя язмкарлыьы, 
ишъилярин ишэцзарлыğындан да хейли дяряъядя асылыдыр; 

- саьлам милли игтисадиййатын характерик ъящятляриндян 
бири дя азад хариъи тиъарятин щяйата кечирилмясидир. Юлкядя 
истещсал олунан мящсул вя хидмятляр дцнйа базарында вя 
дахили базарда бейнялхалг рягабятя давам эятирмялидир. 

Саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы мцяййян 
шяртлярин, амиллярин мювъуд олмасыны тяляб едир. Бу 
амиллярдян башлыъасы сийаси мцстягиллийи горуйуб сахлайа билян 
дювлятин олмасыдыр. Дювлят, ейни заманда милли игтисадиййатын 
тяшяккцл тапмасы цъцн игтисадиййаты тянзимлямя механизминя 
малик олмалыдыр. Дювлят конкрет юлкянин мювъуд шяраитини вя 
хцсусиййятлярини якс етдирян «саьлам милли игтисадиййат» 
моделиня малик олмалы вя игтисадиййаты щямин модел ясасында 
тянзимлямялидир. 

Саьлам милли игтисадиййатын формалашмасы шяртляриндян 
бири дя юлкядя ямин аманлыьын мювъуд олмасыдыр. Йалныз бу 
шяраитдя игтисадиййаты саьлам милли игтисадиййат истигамятиня 
йюнялтмяк олар. 

Саьлам милли игтисадиййатын тяшяккцл тапмасынын зярури 
шяртляриндян бири дя юлкянин милли валйутайа малик олмасыдыр. 
Башга дювлятин милли валйутасы игтисадиййатын мцстягил 
инкишафына мцяййян манечиликляр тюрядя биляр. 

Чохмцлкиййятчилийин мювъуд олмасы да мили игтиса- 
диййатын йарадылмасы амилляриндяндир. Чохмцлкиййятчилик сярт 
мяркязляшдирмяйя, бцрократизмя вя саиряйя гаршы мцбари- 
зянин игтисади ясасыдыр. Дювлят мцлкиййяти дя тамамиля ляьв 
едилмямялидир. Чцнки дювлят мцяййян дяряъядя мцлкиййят 
сащиби олмадан игтисадиййата тянзимляйиъи тясир эюстяря 
билмяз. 
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Саьлам милли игтисадиййатын йарадылмасы амиллярдян бири 
дя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя сямярялилик вя кейфиййят 
проблеминин мцсбят щялл едилмясидир. Йалныз бу шяраитдя 
юлкянин ресурсларындан даща дольун истифадя едиля биляр. 
Йалныз беля шяраитдя рягабят мцбаризясиня таб эятирмяк олар. 

Саьлам милли игтисадиййатын йарадылмасы щеч дя «феодал 
гапалыlıьына» гайытмаг demək дейилдир. Бу игтисадиййатын 
йарадылмасында диэяр юлкялярин тяърцбясиндян, ресурсларындан 
да истифадя олунмалыдыр. Даща доьрусу, саьлам милли игтиса-
диййатын йарадылмасы просесиндя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн 
цстцнлцкляриндян эениш истифадя олунмалыдыр. Хариъи игтисади 
ялагялярин бцтцн формаларындан, хцсусиля гарышыг (бирэя) 
мцяссисялярин йарадылмасындан милли игтисадиййатын дирчялмяси, 
инкишаф етмяси цчцн истифадя олунмалыдыр. Бирэя мцяссисяляр 
йаратмагла, бир тяряфдян йени елми-техники йениликляри юлкяйя 
эятирмяк, диэяр тяряфдян йерли ишъилярин онлардан истифадя 
етмяк вярдишляриня йийялянмяк mцmkцndцr. 

Милли игтисадиййатын диэяр типляри мцстямлякя вя 
йарыммцстямлякя игтисадиййатыдыр. Мцстямлякя юлкяляринин 
игтисадиййаты дедикдя, сийаси вя игтисади ъящятдян диэяр 
мцстямлякячи юлкялярдян тамамиля асылы олан юлкялярин 
игтисадиййаты нязярдя тутулурду. Милли игтисадиййатын бу типи 
ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг хейли азалмыш, 70-ъи 
иллярдян башлайараг демяк олар ки, сырадан ъыхмышдыр. 

Йарыммцстямлякя милли игтисадиййат дедикдя ися сийаси 
ъящятдян мцстягил, игтисади ъящятдян ися диэяр юлкялярдян 
асылы олан игтисадиййат нязярдя тутулурdu. Бу юлкялярин 
игтисадиййаты бу вя йа диэяр дяряъядя саьлам милли 
игтисадиййата малик олан юлкялярин игтисадиййатындан асылы олур. 

Мцстямлякя вя йарыммцстямлякя игтисадиййатına малик 
юлкялярдя, ясасян, хаммал истещсалы сащяляри аз-чох дяряъядя 
инкишаф еdir вя ихраъын да ясас щиссясини хаммал ихраъы тяшкил 
едир. 

Конкрет олараг Азярбайъан Республикасынын игтиса- 
диййатына эялдикдя ися о, йцз илдян артыг мцддят ярзиндя ъар 
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Русийасынын мцстямлякяси олмуш вя эеридя галмыш кянд 
тясяррцфаты юлкяси иди. Буна бахмайараг, ХIХ ясрин 70-ъи 
илляриндян башлайараг Бакы нефт сянайеси мяркязиня 
чеврилməyə başlamışdı. 

ХХ ясрин 20-ъи илляриндян ися Azərbaycan Respub- 

likası кеъмиш ССРИ-нин мцттяфиг республикаларынdan бири кими 
инкишаф етмишдир. Бцтцн республикаларда олдуьу кими, 
Азярбайъанда да игтисадиййат цмумиттифаг иътимаи ямяк 
бюлэцсцня мцвафиг олараг инкишаф етдирилмiшдир. Яввяляр нефт 
щасилаты иля ялагядар нефт емалы вя нефт машынгайырма сащяляри 
хейли инкишаф етдирилмишдиr. ХХ ясрин 60-70-ъи илляриндян 
башлайараг кимйа, електротехника сащяляри дя инкишаф 
етдирилмяйя башланмышдыр. Бцтцн бунлар нятиъясиндя ися, 
Azərbaycan Respublikası инкишаф етмиш сянайе вя кянд 
тясяррцфаты республикасына чеврилмишдир. 

ХХ ясрин 90-ъы илляриндя ися Azərbaycan Respublikası 
дцнйа сосиалист тясяррцфат системинин вя ССРИ„нин даьылмасы 
иля ялагядар сийаси мцстягиллик ялдя етмиш, игтисадиййат сащя 
синдя дя мцстягил сийасят йеритмяйя башламышдыр. Яввялляр 
мцстягил игтисади инкишаф консепсийасынын олмамасы, яняняви 
игтисади ялагялярин позулмасы вя башга амилляр  игтисадиййаты 
бющран вязиййятиня салмышдыр. 

 
§ 2. Rеспублика игтисадиййатынын гурулушу вя 
онун тякмилляшдирилмяси проблемляри. 
 

Юлкя игтисадиййатынын гурулушу дедикдя, мцхтялиф 
истещсал вя гейри-истещсал сащяляринин, юлкянин мцхтялиф 
яразиляринин игтисадиййатда тутдуьу хцсуси чякиси нязярдя 
тутулур. Игтисадиййатын гурулушу, ясасян, цч истигамятдя 
(сащя, техноложи вя ярази) юйрянилир. Игтисадиййатын сащя 
гурулушу дедикдя, iqtisadiyyatın айры-айры сащяляринин 
(сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тикинти вя с.) юлкя 
игтисадиййатында тутдуьу хцсуси чякиси нязярдя тутулур. 
Техноложи гурулуш ися щасилат вя емал сащяляринин нисбятини 
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якс етдирир. Ярази гурулушу дедикдя ися мящсулдар 
гцввялярин юлкянин айры-айры реэионлары цзря йерляшдирилмяси 
нязярдя тутулур. 

ХХ ясрин 20-ъи илляриндян башлайараг Азярбайъанын 
игтисади инкишафы цмумиттифаг ямяк бюлэцсцня ясасян щяйата 
кечирилдийи цчцн, онун мцхтялиф сащяляри республика 
мянафеляриня дейил, цмумиттифаг мянафеляриня ясасян инкишаф 
етдирилмишдир. Бунун нятиъясиндя дя республиканын иqtisadi 
имканлары иля онун истещлак тялябаты арасында фяргляр мейдана 
эялмишдир. Истещсал олунмуш хаммалын (дямир филизи, памбыг, 
цзцм, тцтцн вя с.) чох щиссяси юлкянин диэяр реэионларына 
эюндярилир, метал, тахыл, щейвандарлыг мящсуллары вя саиря ися 
башга реэионлардан эятирилирди. 

Истещсалын техноложи гурулушунда да кяскин уйьун- 
сузлуглар вар иди. Нефт щасилаты 11-14 млн. тон олдуьу щалда, 
нефтайырма гурьуларынын иллик эцъц 20 млн. тон иди. Тахыл 
мящсуллары емалы мцяссисяляринин иллик эцъц 3 млн. тон 
олдуьу щалда, республикада ямтяялик тахыл истещсалы 600-700 
мин тон иди. Мящсулдар гцввялярин ярази цзря йерляш- 
дирилмясиндя дя тязадлар мювъуд иди. Беля ки, сянайе потен-
сиалынын 70%-дян чоху Абшерон йарымадасында йерляш- 
дирилмишди. Бу ися бир чох сосиал эярэинликляря сябяб олурду. 

Сийаси мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъан мцасир 
мярщялядя вя йахын эяляъякдя реал игтисади мцстягиллийя 
малик олмаг цчцн щям базар игтисадиййатына кечмяли, щям 
дя саьлам милли игтисадиййат йаратмалыдыр. Бу мягсядля, милли 
игтисадиййатын диэяр атрибутлары иля йанашы, игтисадиййатда кюклц 
гурулуш дяйишикликляри щяйата кечирилмяси зяруридир. Бу 
дяйишикликляр щям сащя гурулушуну, щям техноложи гурулушу, 
щям дя ярази гурулушуnu ящатя етмялидир. Бу дяйишикликляр 
юлкянин тябии, игтисади вя ямяк ресурсларындан ъямиййят 
цзвляринин мянафеляри цчцн даща сямяряли истифадя етмяйя 
имкан вермялидир. 

Яввялляр машынгайырма мцяссисяляринin чоху нефт 
гуйуларынын газылмасы вя онлара хидмятля ялагядар олан 
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аваданлыглар истещсалы иля мяшьул олурду. Щазырда bu 
avadanlıqlara olan tələb xeyli azalmışdır. Bu azalma daha 

чox onların keyfiyyətinin dюvrцn tələblərindən geri 

qalmasıdır. Буна эюря дя бу мцяссисялярин имканларындан 
диверсификасийа йолу иля диэяр мящсулларын (кянд тясяррцфаты 
алят вя аваданлыглары вя с.) истещсалы цчцн истифадя етмяк олар. 
Електротехника мцяссисяляриндя ися диэяр юлкялярин мцяс- 
сисяляри иля кооперасийа ялагяляриня эиряряк, мцасир базарын 
тялябатына ъаваб верян мящсул вя щиссяляр, говшаглар 
истещсалыны тяшкил етмяк мцмкцндцр. 

Кянд тясяррцфатында щяйата кечирилян гурулуш дяйи- 
шикликляри бу сащянин хаммалындан истифадя едян емал 
мцяссисяляриндя дя дяйишикликлярин щяйата кечирилмясини тяляб 
едир. Eмал мцяссисяляри яввялки кими ири щяъмдя дейил, кичик 
щяъмдя олмалары da заманын тялябидир. 

Милли игтисадиййатын йарадылмасы иля ялагядар игтиса- 
диййатын ярази гурулушунда да ъидди дяйишикликлярин щяйата 
кечирилмяси зяруридир. Чцнки, игтисади потенсиалын кичик бир 
яразидя йерляшдирилмяси мящсулдар гцввялярдян гейри-
сямяряли истифадя едилмясиня сябяб олур. Беля ки, бир тяряфдян 
реэионлардакы тябии вя ямяк ресурсларындан лазыми дяряъядя 
истифадя олунмур, daimi yaşadıqları yerdə iş tapa bilməyən 

əhali sənaye mərkəzlərinə gedir. Диэяр тяряфдян, йухарыда 
гейд етдийимиз кими, истещсал потенсиалынын аз бир яразидя 
йерляшмяси бир ъох сосиал эярэинликляря сябяб олур. Regi- 
onların sosial iqtisadi inkişafı haqqında Dюvlət Proqram- 

larının yerinə yetirilməsi gedişatı milli iqtisadiyyatın ərazi 

quruluşunu təkmilləşdirilməsində mцhцm yer tutur. 
Игтисадиййатын сащя гурулушу иля йанашы, техноложи 

гурулушунда да дяйишикликляр едилмялидир. Яввяла, щасилат 
сащялярi iля емал сащялярi арасында мювъуд олмуш 
диспропорсийалар мцмкцн гядяр арадан галдырылмалы, йяни 
бунлар арасында мцяййян уйьунлуг йарадылмалыдыр. Диэяр 
тяряфдян, гейри-мцтярягги, вахты кеъмиш технолоэийадан 
мцтярягги, бейнялхалг стандартлара уйьун технолоэийайа 
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(комплекс емал, туллантысыз, аз туллантылы) кечмяк зяруридир. 
Bцtцn bunlar isə юlkədə istehsal oлunan məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasına səbəb olar və onların dцnya 

bazarına чıxarılmasına şərait yaradar. 

Milli iqtisadiyyatda həyata keчirilən quruluş 

dəyişikliklərində biri də infrastrukturda həyata keчirilən 

yeniliklərdir. İnfrastrukturun mцxtəlif sahələrində (istehsal, 

sosial bazar) həyata keчirilən dəyişikliklər, digər sahələrə 

nisbətən daha чox hiss olunur. 

Sağlam milli iqdisadiyyatın yaradılmasından 

iqdisadiyyatdan dövlət və özəl bölmələrinin xüsusi çəkisinin 

dəyişdilması də mühüm rol oynayır. Bazar iqdisadiyyatı çox 

mülkiyyətçiliyə əsaslandığı üçün özəl bölmənin inkişaf 

etdiliməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həyata keçirilən 

iqdisadi islahatlarda bu məsələyə xüsusi diqqət vermişdir. 

Bunun nəticəsidir ki, istehsal olunan ÜDM-un 80%-dən çoxu 

özəl bölmədə istehsal olunur. 
Милли игтисадиййатын йарадылмасы иля ялагядар олараг, 

игтисадиййатын гурулушунда щяйата кечириляъяк бу вя йа диэяр 
дяйишикликлярин ясас мягсяди игтисадиййатын цмумиляшдирилмиш 
эюстяриъиляриндя кямиййят вя кейфиййят ирялиляйишляринин ялдя 
едилмяси və bunuнla əlaqədar, əhalinin rifahının yцksəl- 

dilməsinə игтисадиййатын кямиййят эюстяриъиляриня милли сярвят, 
Цмуми Дахили Мящсул, халис милли мящсул, милли эялирин 
цмуми щяъми вя адамбашына дцшян щячминиn artırılmasını 
misal эюстярмяк олар. 1998-ъи илдя адамбашына дцшян Цмуми 
Дахили Мящсул АБШ-да-30025, Йапонийада„ 32380, Русийада 
„ 4310, Чиндя „ 3650, Азярбайъанда „ 570 доллар олмушдур. 
2008-ci ildə Azərbaycanda adambaşına dцşən ЦDM 4439 

manat və ya 5403 ABŞ dolları olmuşdur. 
Игтисадиййатын кейфиййят эюстяриъиляриня ися иътимаи 

ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиnə фонд верими, фонд 
тутуму, материал тутуму, енержи тутуму, метал тутуму вя 
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саиря аиддир. Бу эюстяриъиляриnə дя мцасир дюврцн 

тялябlərиндян хейли эеридядир. 
 

§ 3. Mилли базар вя онун гурулушу 

Билдийимиз кими, игтисадиййатын тяркиб щиссяляриндян 
бири дя базардыр. Бурада истещсалчылар вя истещлакчылар 
арасында мцбадиля мцнасибятляри щяйата кечирилир. Йяни, 
тясяррцфатчылыг субйектляри юзляринин мящсул вя хидмятлярини 
реаллашдырыр, onlara лазым олан истещсал васитяляри вя ишчи 
гцввяси ялдя едир, ев тясяррцфатлары ися юзляриня лазым олан 
истещлак шейляри ялдя едяряк пул тядавцлцнц давам етдирир, 
иш гцввялярини вя хидмятлярини тяклиф едир вя с. 

Нязярдян кеъирилян милли игтисадиййат да милли базарын 
олмасыны тяляб едир. Милли базар дедикдя, милли игтисадиййатын 
истещсал етдийи мящсул вя хидмятлярин реаллашдырылмасы просеси 
нязярдя тутулур. Демяли, милли базар билаваситя милли 
игтисадиййата сюйкянир, онунла гидаланыр вя она хидмят едир. 
Милли базарла милли игтисадиййат арасында цзвi, сыхы ялагя 
вардыр, даща дягиг десяк, милли базар милли игтисадиййатын 
тяркиб щиссясидир. Диэяр йерлярдян эялмиш мящсул вя 
хидмятлярин реаллашмасы просеси милли базара аид едилмир. 
Саьлам милли игтисадиййата малик олан щяр бир юлкя, милли 
базарда реаллашдырылан хариъи мящсул вя хидмятлярин пайынын 
мцмкцн гядяр аз олмасына чалышыр. 

Мцасир игтисади ядябиййатда милли базарларын ашаьыдакы 
нювляри нязярдян кечирилир. Юлкянин щяр бир эушясиндя мювъуд 
олан немятляр базарында юлкядя истещсал олунмуш сон мящсул 
вя хидмятляр реаллашдырылыр. Ъямиййят цзвляри бу базардан 
юзляриня лазым олан истещлак шейляри вя хидмятляр ялдя едирляр. 

Гиймятли каьызлар базарында ися дювлятин гысамцддятли 
истигразларыnın реаллашдырылмасы щяйата кечирилир. Бу просесдя 
адятян ири банклар вя мцхтялиф тяйинатлы фондлар иштирак едирляр. 
Пул базарында ися милли валйута (пул ващиди) васитясиля 
гиймятли каьызларын алгы-сатгысы щяйата кеъирилир. 



 373 

Реал капитал базарында ися истещсал васитяляри (машын, 
гурьу, аваданлыг вя с.) реаллашдырылыр. Ямяк базарында ися иш 
гцввясинин алгы-сатгысы щяйата кечирилир. 

Саьлам милли игтисадиййатын вя она мцвафиг олан 
базарын формалашмасы миллятин реал мянафеляриня вя артан 
тялябатларына даща дольун ъаваб верир. Бу ися юлкянин игтисади 
гцдрятинин артмасынын щям сябябi, щям дя нятиъясидир. 

 
§ 4. Mилли игтисадиййат вя милли идеолоэийа 

Юyrəndiyimiz кими, игтисадиййат ъямиййятин ясасы, 
онун онурьа сцтунудур. Иътимаи щяйатда мювъуд олан диэяр 
мцнасибятляр, бахышлар вя саиря хейли дяряъядя ъямиййятин 
игтисади инкишафы иля ялагядардыр. О ъцмлядян, милли 
идеолоэийа, онун щяйатилийи, эенишлянмя имканы вя диэяр 
ъящятляр милли игтисадиййатдан асылыдыр. 

Милли идеолоэийа дедикдя, щяр бир халгын мядяниййяти, 
мянявиййаты, етик-естетик, дини, сийаси, щцгуги бахышларынын 
мяъмусу нязярдя тутулур. Милли идеолоэийа хейли дяряъядя 
тарихи инкишаф вя дини бахышларла баьлыдыр. 

Лакин игтисади инкишаф сявиййяси даща мцщцм рол 
ойнайыр. Мясялян, Aмерика халгынын (АБШ) тарихи чох да 
гядим дейил, дини бахышлары да ъох мцхтялифдир. Игтисади 
гцдрятин йцксяк олмасы, онун идеолоэийасынын дцнйанын 
щаким идеолоэийасына чеврилмясиня имкан верир. Игтисади 
гцдрят дцнйанын щяр йериндя бу идеолоэийаны тяблиь едян 
кцтляви информасийа васитяляринин йарадылмасына шяраит йарадыр. 
Bу идеолоэийаны гябул етмяйянляря гаршы мцхтялиф тядбирляр, 
щятта зор ишлятмякдян дя чякинмирляр. 

Азярбайъанын милли идеолоэийасынын формалашмасы да 
хейли дяряъядя саьлам милли игтисадиййатын, милли базарын 
формалашмасындан асылыдыр. Милли идеолоэийанын формалашмасы 
ися милли игтисадиййатын даща да инкишафы, чичяклянмяси 
демякдир. Щяр ики просес ъямиййят цзвляринин игтисади 
тяфяккцрц иля сых баьлыдыр. 
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§ 5. Mилли  игтисадиййат  вя игтисади  тящлцкясизлик 

Милли игтисадиййатын вя милли базарын формалашмасы юлкянин 
игтисади тящлцкясизлийинin мадди ясасыдыр. Беля ки, аз-чох 
дяряъядя нормал фяалиййят эюстярян милли игтисадиййат, юлкя 
цчцн тяляб олунан ясас истещсал васитяляри вя истещлак шейляри 
истещсалыны щяйата кеъирир. Беля милли игтисадиййат диэяр 
юлкялярин игтисадиййаты иля гаршылыглы ялагядя олса да, юз 
игтисади тящлцкясизлийини горуйуб сахлайыр. 

Игтисади тящлцкясизлийин ясас тязащцр формасы ярзаг 
тящлцкясизлийидир. Щяр бир милли игтисадиййат ярзаг тящлц- 
кясизлийини тямин етмяк цчцн ящалинин йашайышынын ясасыны 
тяшкил едян ясас ярзаг мящсулларыны юзц истещсал етмялидир. 
Чцнки ясас ярзаг мящсулларынын хариъдян эятирилмяси бир 
тяряфдян юлкянин диэяр юлкя вя юлкялярдян бу вя йа диэяр 
дяряъядя асылы вязиййятя дцшмясиня сябяб олур. Диэяр 
тяряфдян ися хариъдян эятирилмиш ясас ярзаг мящсуллары 
ящалинин саьламлыьына там тяминат вермир. Беля ки, бир 
тяряфдян онлар хейли кющнялмиш вя юз кейфиййятлярини итирмиш 
олур. Диэяр тяряфдян ися бир ъоьрафи мцщцтдя йетишмиш ярзаг 
мящсуллары диэяр ъоьрафи мцщитдя йашайан инсанлар цчцн 
биоложи ъящятдян о гядяр дя файдалы дейилдир. Буна эюря дя 
милли игтисадиййат ящалинин ясас ярзаг мящсулларына олан 
тялябатыnı мцмкцн гядяр дахили истещсал щесабына юдямялидир. 
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сосиал-игтисади 
сямяряliliyin gösриъиси олан ящалинин щяйат сявиййясинин 
йцксялмясиня сябяб олур. 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин формалашмасы 
истигамятлярinдян бири дя хариъи игтисади ялагялярин сямяряли 
гурулушунун формалашмасыдыр. Хариъи игтисади ялагялярин 
сямяряли гурулушу дедикдя, бир тяряфдян ихраъатда истещсал 
васитяляри вя щазыр мящсулун, диэяр тяряфдян ися идхалатда 
хаммал вя йарымфабрикатларын вя истещлак шейляринин хцсуси 
чякисинин ъох олмасы нязярдя тутулур. Игтисади тящлцкясизлийиni 
тямин edilməsi хариъи тиъарят вя диэяр ялагялярin мящдуд 
мигдарда юлкялярinin дейил, даща ъох юлкялярля щяйата 
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кечирилмяси даща сярфялидир. Чцнки юлкялярин сайы чох олдугда, 
онларын щеч бири айрылыгда милли игтисадиййаты юзцня табе етмяк 
имканына малик олмур. Бу вя йа диэяр юлкя иля игтисади 
ялагялярин мцяййян сябябляр цзцндян зяифлямяси, милли 
игтисадиййата о гядяр дя мянфи тясир эюстярмир. 

Щяр бир юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин 
едилмясиндя гызыл-валйута ещтийатынын йарадылмасы да мцщцм 
рол ойнайыр. Беля бир фондун олмасы вя орада гызыл-валйута 
ещтийатынын чох олмасы, юлкянин игтисади вя диэяр сащялярдя 
даща сярбяст фяалиййят эюстярмясиня имкан верир. Бу фонд 
идхалы хейли эенишляндирмяйя, милли валйутаны мющкям- 
ляндирмяйя, юлкядя инфлйасийаны тянзимлямяйя вя саиря 
проблемляри щялл етмяйя ялверишли шяраит йарадыр. 

Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя 
хариъи боръун тящлцкяли бир щяддя чатмамасы да мцщцм рол 
ойнайыр. Беля ки, щяр бир юлкя, хцсусиля инкишаф етмякдя олан 
юлкя бу вя йа диэяр инкишаф етмиш юлкядян, бейнялхалг 
малиййя-кредит тяшкилатларындан боръ эютцрмяк мяъбуриййя-
тиндядир. Чцнки бу вя йа диэяр сащядя игтисади фяалиййят 
эюстярмяк цчцн юлкя дахилиндяки вясаит кифайят дейилдир. 
Эютцрцлмцш хариъи боръдан сямяряли истифадя етмякля бярабяр 
о, тящлцкяли щяддя чатмамалыдыр. Чцнки боръун тящлцкяли 
щяддя чатдырылмасы юлкянин игтисади мцстягиллийинин итирилмяси 
демякдир. Дцнйанын яксяр юлкяляри хариъи боръларын 
бойундуруьу алтында фяалиййят эюстярир. Бу юлкяляр бязи 
щалларда боръдан истифадя фаизини юдямяк цчцн йенидян боръ 
эютцрцрляр. 

Щяр бир юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин 
едилмясиндя милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин тямин 
едилмяси дя мцщцм рол ойнайыр. Милли игтисадиййатын рягабят 
габилиййятинин тямин едилмяси о демякдир ки, бу игтиса-
диййатын истещсал етдийи мящсул вя хидмятляр бейнялхалг 
стандартлара ъаваб верир, истяр дахили базарда, истярся дя хариъи 
базарда рягабятя давам эятиря билир. 
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Щяр бир юлкянин щяйата кеъирдийи хариъи вя дахили 
игтисади сийасят дя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиня 
хидмят етмялидир. Хариъи игтисади сийасятдя щимайядарлыьа 
цстцнлцк верилмяси, юлкя игтисадиййатыны хари \ъи тясирлярдян 
горуйур, дахили истещсалчыларын дирчялмясиня шяраит йарадыр. 
Дахили игтисади сийасят дя бу истещсалчыларын фяалиййятиня 
кюмяк эюстярмялидир. Бу кюмяк щям игтисади, щям дя 
инзибати цсулларла эюстяриля биляр. 

Юлкянин игтисади тящлцксизлийинин тямин едилмяси вя бу 
проблемлярин щяйата кеъирилмяси, хейли дяряъядя идаря- 
едянлярин игтисади тяфяккцрцндян вя идаряетмя баъарыьындан 
асылыдыр. Игтисади тящлцкясизлик проблеминин щялл едилмясиндя 
ъямиййятин щяр бир цзвц дя фяал иштирак етмялидир. Чцнки игтисади 
тящлцкясизлик щяр биримизин тящлцкясизлийи, щяйат сявиййямизин 
йцксялмяси, эяляъяк нясиллярин тящлцкясизлийидир. 
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XХЫV ФЯСИЛ. МАКРОИГТИСАДИ ГЕЙРИ-САБИТЛИК,                                          

МЯШЬУЛЛУГ ВЯ ИШСИЗЛИК 

 

§ 1. İгтисади инкишафын гейри-сабитлийинин 
мащиййяти вя сябябляри 

 

Яввяллярдя гейд етдийимиз кими, щяр бир юлкянин 
игтисадийаты нормал инкишаф етмяси цчцн онун мцхтялиф 
сащяляри вя ъящятляри арасында да мцяййян нисбятлярин 
(пропорсийаларын) эюзлянилмяси зяруридир. Нязяри ъящятдян 
фярз едилян бу мцддяанын тялябляри реал щяйатда чох вахт 
позулур. Бунун нятиъясиндя дя игтисадиййатын инкишафы ряван 
дейил, сябатsız oluр. Йяни, айры-айры дюврлярдя игтисади 
инкишафын артым сцряти нисбятян йцксяк, йавашыма, эерилямя 
формаларында тязащцр олунур. Узун тарихли дювр цчцн инкишаф 
йцксялян хятт цзря эется дя, нисбятян гыса тарихли дювр цчцн 
бу йцксялиш щеч дя сабит, тяряддцдсцз олмур. Игтисади 
инкишафын гейри-сабитлийини характеризя едян игтисади 
тяряддцдляр ишэцзар фяаллыгдакы дяйишикликлярля характеризя 
олунур. Бу дяйишикликляр истещсалын цмуми щяъминдя, 
мяшьуллугда, гиймятлярдя вя саирядя юзцнц щисс етдирир. 

Нязяриййячиляр игтисади инкишафын гейри-сабитлийиня тясир 
едян амилляри хариъи вя дахили амилляря айырырлар. Хариъи амилляр 
дедикдя, мцщарибя, ингилаб вя диэяр сийаси сарсынтылар; нефт, 
уран вя с. ресурсларын нящянэ йатагларынын кяшфи, онлардан 
истифадя уьрунда эедян мцбаризя; иътимаи истещсалын 
гурулушунда дяйишикляр едя биляъяк техноложи йениликляр; 
демографик партлайышлар вя ящалинин миграсийасы вя с. 
нязярдя тутулур. 

Дахили амилляр дедикдя ися билаваситя истещсалын 
амилляриндяки кюклц дяйишикликляр нязярдя тутулур. Бунлара 
ясас капиталын ъох щиссясинин физики ашынмасынын гыса 
мцддятдя баша чатмасы; ящалинин шяхси истещлакындакы 
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эюзлянилмяз дяйишикликляр; ясаслы капитал гойулушундакы 
яндазянин эюзлянилмямяси вя с. аид едилир. 

Игтисади инкишафын гейри-сабитлийи вахташыры, мцнтязям, 
прогнозлашдырылан характер аларса игтисади тсикл адланыр. 
Bəzilərinə gюrə isə “iqtisadi tiskl-iqtisadi artıma uzun 
mцddətli meйlin olması şəraitində bir sıra illər ərzində 
təkrarlanan və bir-birindən davamlığı və intensivliyi ilə 
fərqlənən iqtisadi fəallığın yцksəlməsi və enməsidir.” 
Игтисади тсиклин тябияти нисбятян аз юйрянилмиш вя мцбащисяли 
проблемлярдяндир. Бир груп нязяриййячиляр игтисади тсиклин 
мцнтязямлийини, вахташырлыьыны гябул етмир, онуn тясадцфи 
амиллярин нятиъяси щесаб едир, диэярляр ися ону габарма вя 
чякилмя кими мцнтязямлийини иддиа едир, ону реал алямин 
айрылмаз щиссяъийи sayırlar. 

ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг, айры-айры 
игтисадъылар (Ж.Сисмонди, Т.Малтус вя с.) игтисадиййатда тсиклик 
инкишаф, бющранлар кими щадисяляря фикир вермяйя 
башламышдылар. Бу щадисяляри даща ятрафлы тядгиг етмяк ъящди 
К.Марксда олмушдур. Ч.С.Милл, А.Маршалл бу щадисяляря ютяри 
нязяр йетирмишляр. ХХ ясрдя дя бир чох нязяриййячиляр бу 
проблемляри изащ етмяйя ъящд эюстярмишдир. 

Игтисади ядябиййатда эюстярилир ки, мцддятлийиня эюря 
тсиклин 1380-дян артыг типи вардыр. Бунлардан ян ъох нязяря 

чарпаны Ч.Китъин типи (2-4 ил), Жуглар типи (7-12 ил), Куznets 
типи (16-35 ил), Кондратйев типи (40-60 ил), Форрестер типидир 
(200 ил). 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, тсиклин тябиятиня даир дя 
фикир айрылыьы мювъуддур. Беля ки, бязиляри игтисадиййатda 
тсиклик инкишафы инкар едирляр. Бу фикри Валрасын мяъму таразлыг 
гануну иля ясасландырырлар. Валрас да Сей ганунуна 
ясасланырды. Сейя эюря ися тяклиф юзцня мцвафиг тяляб йарадыр. 
Онларын фикринъя, мцяййян амиллярин тясири нятиъясиндя 
игтисадиййатда гейри-тсиклик тяряддцдляр ола биляр. Йени классик 
вя монетар мяктябин тяряфдарлары da даща чох бу 
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фикирдядирляр. Кейнсъиляр (Ч.Кейнс, Ч.Хикс, П.Самуелсон, 
Е.Хансен вя б.) дя бу фикря тяряфдардылар. 

Марксистлярin tsiklin təbiəti haqqındakı baxışları xeyli 

fərqlidir. Онлар йалныз К. Марксын сянайе тсикли нязяриййясини 
гябул едирляр. Ейни заманда, ону йалныз капитализмя 
характерik щал щесаб едирляр. Сябябини дя капитализмин ясас 
зиддиййятиндя„ истещсалын иътимаи характери иля мянимсямянин 
хцсуси капиталист формасында олмасында эюрцрляр. Онларын 
фикринъя игтисадиййатын тсиклик инкишафы сосиализмдя ола 
билмязди, чцнки бурада игтисадиййат планауйьун инкишаф 
етдирилирdi. 

Игтисадиййатын тсиклик инкшафыны гябул едянляр арасында да 
онун тябиятиня даир фикир айрылыьы мювъуддур. Бунларын фикир 
айрылыьы ясасян цч истигамятдядир. Екзоэен истигамятин 
тяряфдарлары тсиклик инкишафын сябяблярини хариъи амиллярдя, 
ендоэен истигамятин тяряфдарлары дахили амиллярдя эюрцрляр. 
Еклектик истигамятин тяряфдарлары ися щяр икисинин мцяййян 
ъящятлярини бирляшдирмяйя ъящд эюстярирляр. Екзоэен 
истигамятин баниси У.С.Ъевсона (1835-1882) эюря, игтисади 
тсикл 11 иллик эцняш активлийи тсикли иля ялагядардыр. Онун 
фикринъя, эцняшдяки лякяляр кянд тясяррцфатыnın мящсулдар- 
лыьына, тахылын гиймятиня вя тиъарят тсиклиня актив тясир 
эюстярир. Онун оьлу Х.С.Ъевсона эюря эцняш тсикли 
мяшьуллуьа да тясир эюстярир. Х.М.Мор ися эцняш активлийинин 
цмуми игтисади нязяриййясини йаратмышдыр. 

Монетар нязяриййяйя эюря, игтисади тсикл «халис пул 
щадисясидир». Пул ахынынын дяйишмяси игтисади фяаллыьа тясир 
эюстярир, чичяклянмя, лянэимя вя с. баш вермясиня сябяб 
олур. Онларын фикринъя гейри-пул амилляри (мцщарибя, тябии 
фялакятляр, тятилляр вя с.) сянайенин айры-айры сащяляриндя 
сцстлцк щалларынын баш вермясиня сябяб ола биляр. 

Исвечря игтисадчысы Ж.Сисмондийя (1773-1842) эюря, 
тсиклик инкишафын сябяби «щядсиз йыьымла» ялагядар истещлакын 
мящдудлашдырылмасыдыр. Айры-айры шяхсляр вя фирмалар 
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тяряфиндян щяйата кеъирилян «щядсиз йыьым» истещсалла 
реаллашма арасындакы нисбятин позулмасына сябяб олур. 
Цмумиййятля, игтисади тсиклин тябияти щаггында мцхтялиф 
нязяриййяляр, бахышлар вардыр.Bunlardan ən əsasları aşağıdakı 

cədvəldə vermilmişdir. 
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§ 2. İгтисади тсикл вя онун фазалары 
 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, капитализмдя сянайенин 
тсиклик инкишафы К.Маркс тяряфиндян даща ятрафлы тядгиг 
едилмишдир. Онун фикринъя сянайе тсикли бир бющранын 
башланьыъындан, диэяр бющранын башланьыъына гядяр олан дюврц 
ящатя едир. Капитализмдя сянайенин тсиклик инкишафынын сябяби, 
капитализмин ясас зиддиййяти, мадди ясасы ися ясас капитал 
цнсцрляринин чох щиссясинин физики ашынмасыдыр. «Бющранлар 
мювъуд зиддиййятлярин щямишя анъаг мцвяггяти зоракы 
щяллиндян, позулмуш мцвазиняти бир анлыьа бярпа едян зоракы 
партлайышлардан ибарятдир» (“Капитал” ЫЫЫ чилд, сящ.258). 
Бющранлар тясяррцфат субйектлярини хябярдар едир ки, щансы 
мящсулlар тялябатдан, ъямиййятин «щязм» едя билмяк 
габилиййятиндян чох истещсал олунмушдур. 

Сянайе тсикли дюрд фазаны: бющран, сцстлцк 
(депрессийа), ъанланма вя йцксялишi ящатя едир. Бющран 
тсиклин еля бир фазасыдыр ки, бу заман мящсул вя хидмятлярин 
тяклифи иля онлара олан тяляб арасындакы зиддиййят ян йцксяк 
сявиййяйя ъатыр. Гейд едяк ки, мцасир дюврдя щям ифрат 
истещсал, щям дя натамам истещсал бющранлары нязярдян 
кеъирилир. К.Маркс ися йалныз ифрат истещсал бющраны вя онун 
фазаларыны тядгиг етмишдир. 

Ифрат истещсал бющраны заманы тядавцл каналлары 
ямтяялярля долу олур. Онларын тяклифи тялябдян чох олдуьу 
цчцн, реаллашдырылмасы хейли чятинляшир. Сащибкарлар ямтяяляри 
сатылмадыьы цчцн, фяалиййятлярини давам етдирмяк мягсядиля 
ялавя пула ещтийаъ щисс едирляр. Онларын чохунун банкlа 
мцраъияти фаиз нормасынын артмасына сябяб олур. Бязи 
сащибкарлар ися ямтяялярин гиймятлярини ашаьы салмагла онлары 
реаллашдырмаьа чалышырлар. Бу кими тядбирляр кифайят 
олмадыьындан, истещсалы мящдудлашдырырлар. Бунун нятиъясиндя 
ися ишсизлярин сайы хейли артыр, ишляйянлярин ямяк щаггы ашаьы 
дцшцр. 
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К.Маркс эюстярирди ки, ифрат истещсал бющраны имканы щяля 
садя ямтяя истещсалы заманында мювъуд олур. Лакин бу 
имканын реаллыьа чеврилмяси ири машынлы сянайенин мейдана 
эялмяси иля мцмкцн олмушдур. Чцнки ири машынлы сянайе 
кцллц мигдарда ямтяя истещсал етмяйя шяраит йарадыр. 

Илк ифрат истещсал бющраны 1825-чи илдя Инэилтярядя баш 
вермишдир. 1847-48-ъи иллярдя АБШ вя бир чох Авропа 
юлкяляриндя баш вермиш бющран дцнйа сянайесинин биринъи 
бющраны щесаб олунур. Капиталист дцнйасынын ян даьыдыъы 
игтисади бющраны ися 1929-1933-ъц илляр бющраныдыр. Бу илляр 

ярзиндя капиталист дцнйасында истещсалын щячми 
5

2
, дцнйа 

тичаряти
5

3
 дяфядян чох азалды. Инкишаф етмиш капиталист 

юлкяляриндя ишсизлярин сайы 30 милйондан ъох олмушдур. 
Марксист дцнйаэюрцшцня эюря, ифрат истещсал мцтляг 

дейил, нисби характер дашыйыр. «Мясяля онда дейилдир ки, 
йашайыш васитяляри мювъуд ящалийя нисбятян олдугъа чох 
истещсал олунур. Яксиня, йашайыш васитяляри ящали кцтлясинин 
йахшы вя инсанъасына йашайа билмяси цчцн олдугъа аз истещсал 
олунур» (“Капитал” ЫЫЫ чилд, сящ.267). Беля ки, ямтяялярин 
тядавцл каналларында (базалар, маьазалар вя с.) долуб 
галмасы, ъямиййят цзвляринин онлардан эен-бол истифадя 
етмяляринин нятиъяси дейил, чохунун онлары сатын ала 
билмямяляринин нятиъясидир. Щазырда бизи ящатя едян 
мцщцтдяки боллуьун сябяби дя ъямиййят цзвляринин чох 
щиссясинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы олмасыдыр. 

Натамам истещсал бющранларында ися тяляб тяклифи хейли 
цстялямиш олур. Буна сябяб, бир тяряфдян мцхтялиф амиллярин 
тясириндян асылы олараг тяклифин щяъминин сабит галмасы вя йа 
азалмасы, йа да артымын тялябин сявиййясиндян аз олмасыдыр; 
диэяр тяряфдян ися ящалидя чохлу мигдарда пулун олмасыдыр. 
Бу пуллар, «гызмыш пуллара» ъеврилир, лазым олду-олмады щяр 
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ъцр вя щяр мигдарда ямтяяляри сатын алараг, бющран вязий- 
йятини, йяни гытлыьы даща да дяринляшдирир. 

Тсиклин бющрандан сонра эялян фазасы сцстлцк 
(депрессийа) фазасыдыр. Бу фазайа дурьунлуг да дейирляр. Бу 
фазада истещсал чох сцст олур, ишсизлийин йцксяк сявиййяси 
давам едир. Чохлу мигдарда мцяссисяляр мцфлисляшдийи цчцн, 
сярбяст пул капиталына тялябат азалыр вя буна эюря дя фаиз 
нормасы ашаьы дцшцр. Тядавцл каналларындакы ямтяя кцтляси 
азалыр. Бязи сащибкарлар истещсал васитяляринин гиймятляринин 
ашаьы салынмасындан истифадя едяряк, юзляринин кющнялмиш 
аваданлыгларыны йениляри иля явяз етмяйя чалышырлар. Бу ися 
машынгайырма сянайесиндя ъанланманын баш вермясиня 
сябяб олур. 

Беляликля, игтисади тсиклин ъанланма фазасы башланыр. 
Машынгайырмада башланмыш ъанланма диэяр сащяляря дя 
кеъир. Ямяля эялян ъанланма истещсалынын артмасына, 
ишсизлийин азалмасына, ямяк щаггы вя мянфяятин артмасына 
сябяб олур. Истещсалы эенишляндирмяк мягсядиля ялавя 
капитала тяляб артдыьы цчцн, фаиз нормасы йцксялир. 

Сащибкарларын мянфяят щярислийи игтисади инкишафы тсиклин 
йцксялиш фазасына чатдырыр. Бу заман истещсалын сявиййяси 
бющранын башланьыъ сявиййясини дя ютцб кеъир. Ишсизлийин 
азалмасы, ямяк щаггынын артмасы, ящалинин тядиййя 
габилиййятли тялябинin артмасына сябяб олур. Бу ися мящсул вя 
хидмятляр истещсалынын артмасыны тяляб едир. 

Йцксяк мянфяят щярислийи (капитал щярислийинин сону 
йохдур), сащибкарлар арасында рягабят мцбаризяси, ъямиййят 
мигйасында планлашманын олмамасы сон нятиъядя 
игтисадиййатын йени бющран вязиййятиня дцшмясиня сябяб 
олур. Бу щярякят мцлкиййятчилярин вя музdлу ишчилярин олдуьу 
ъямиййятин игтисади инкишаф йолудур. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг, тсиклин бу классик 
эедишиндя, онун фазаларында мцяййян характерик дяйишик- 
ликляр баш вермишдир. Бунлара бющран фазасынын яввялки кими 
даьыдыъы олмамасы, бу фазада гиймятлярин ашаьы дцшмямяси, 
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мцхтялиф юлкялярдя тсиклин фазаларынын асинхрон баш вермяси, 
бющранларын нисбятян тезляшмяси вя саиряни мисал эюстярмяк 
олар. Бцтцн бунлар ися о дюврдян башлайараг дювлят 
тяряфиндян щяйата кеъирилян игтисадиййатын тянзим- лянмяси 
тядбирляринин təsiri иля ялагядардыр. 

К.Марксын тядгиг етдийи сянайе тсиклинин график тясвири 
ашаьыдакы кимидир. 

ЦММ 
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IV 

ЫЫ             ЫЫЫ 

 

Şəkil 24.1 

Мцасир игтисади ядябиййатда игтисади тсиклин фазалары 
щаггында АБШ Игтисади Тядгигатлар Милли Бцросунун тяклиф 
етдийи мящфумлардан истифадя олунур: зирвя (пик, бум); 
азалма (ресессийа), диб (депрессийа)–ян ашаьы сявиййя вя 
ъанланма (эенишлянмя). 

Игтисади ядябиййатда, щямчинин игтисади бющранын спесифик 
тязащцр формасы олан гурулуш (структур), малиййя, еколожи вя 
с. бющранлар да нязярдян кеъирилир. Бунлар дцнйа игтисадиййа- 
тында кеъян ясрин 70-80-ъи иллярinдян етибарян тясадцф 
олунмаьа башланмышдыр. Бунлар игтисадиййатын (сянайенин) 
бцтцн сащялярини дейил, мцяййян бир вя йа бир нечя сащяsinи 
ящатя едир вя мцяййян нюв ямтяялярин йа ифрат, йа да 
натамам истещсалы üzrə баш верир. Йанаъаг, енержи, хаммал, 
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ярзаг вя с. бющранлары бу гябилдяндир. Гурулуш бющранлары 
да ифрат вя натамам истещсал бющранлары кими, мящсулдар 
гцввялярин инкишафына позуъу тясир эюстярир. Истещсал мцяс- 
сисяляри, банкларын ифласа уьрамасы ящалинин мцяййян 
щиссясинин вар-йохдан ъыхмасы, кцтляви ишсизлик вя саиря бир 
чох сосиал бялалара, сосиал эярэинлийин артмасына сябяб олур. 
 
§ 3. Dювлятин антитсиклик тянзимлянмяси 
 

Игтисадиййатын тсиклик инкишафы, даща доьрусу, игтисади 
вя гурулуш бющранларı ilə  ялагядар, юлкя игтисадиййатында вя 
сосиал алямдя ямяля эялян эярэинлийи azaltmaq  цчцн щяр бир 
дювлят мцяййян антитсиклик тядбирляр щяйата кечирир. 
Игтисадчылар арасында тсиклик тяряддцдлярин сябябляри вя 
тябиятиня даир фикир айрылыьы мювъуд олдуьу кими, антитсиклик 
тянзимлямя тядбирляриндя дя фикир айрылыьы мювъуддур. Бу 
тядбирляр, ясасян, йени кейнсъи вя неоконсерватив нязярий- 
йяляря мцвафиг щяйата кеъирилир. Бунлардан щанsıсындан 
истифадя едилмяси щакимиййятдя оланларын игтисади тяфяк- 
кцрцндян, онларын щансы игтисади нязяриййяйя гуллуг 
етмяляриндян асылыдыр. Йени кейнсъиляр игтисади инкишафы гейри-
сабитлийини арадан галдырылмасында мяъму тялябə, неокон- 
сервативъчиляр ися мяъму тяклифин тянзимлянмясиня цстцнлцк 
верирляр. 

Йени кейнчиляр игтисади инкишафын сабитлийинин тямин 
едилмясиндя бцдъя-верэи системиня хцсуси цстцнлцк верирляр. 
Неоконсервативляр ися монетарист нязяриййяйя ясасланараг, 
пул-кредит алятляриндян истифадяни юн плана ъякирляр. Онларын 
фикринъя, игтисади сабитлийя наил олмагда тядавцлдя олан пул 
кцтляси мцщцм рола маликдир. 

Бющран вя депрессийа мярщялясиндя ишэцзар фяаллыьы 
артырмаг мягсядиля, дювлят верэи дяряъялярини ашаьы салыр, йени 
капитал гойулушларына верэи эцзяштляри тятбиг едир, 
сцрятляндирилмиш амортизасийа сийасяти щяйата кеъирир və s. 
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ъанланма вя йцксялиш фазасында ися буна якс тядбирляр эюрцр, 
йяни верэи дяряъяляри галдырылыр, эцзяштляр ляьв едилир, faiz 
dərəcəsi yüksəldilir və s. 

Дювлятин игтисади инкишафыnda сабитляшдириъи тядбирлярдян 
бири дя игтисади тсиклин сийаси тядбирлярля (сечкилярля) 
синхронлашдырылмасыдыр. Беля ки, сечкиляр яряфясиндя 
истещсалчылара эен-бол вядляр верилир, сонралар ися онлар 
унудулур. 

ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя бир чох юлкялярдя игтисади 
тсиклин тянзимлянмя механизминин йенидян гурулмасы 
просеси щяйата кечирилмишдир. АБШ, Инэилтяря, Йапонийада 
базарын хейриня дювлятин ролунун мящдудлашдырылмасы 
сийасяти йеридилмишдир. Инэилтярядя чохлу мигдарда дювлят 
мцлкиййяти юзялляшдирилмишдир. Игтисадиййата дювлят хяръляри 
хейли азалмышдыр. 

Франсада ися сосиалистляр щюкумяти бу тядбирлярин якси 
олан миллиляшдирмя просесиni щяйата кеъирилмишдир. Бунунла 
да игтисади щяйатда дювлятин ролу хейли артырылмышдыр. 

 
§ 4. Mяшьуллуг вя онун щаггында бахышлар 

 
Игтисадиййатын гейри-сабит инкишафы иля сых баьлы олан 

анлайышлардан бири мяшьуллугдур. Беля ки, бющран вя сцстлцк 
фазасында онун щяъми азалыр, ъанланма вя йцксялиш фазасында 
ися артыр. Буна эюря дя, щяр бир щюкумятин игтисади 
сийасятиндя мяшьуллуг проблеминя хцсуси ящямиййят верилир. 
Юлкядя тякрар истещсал просеси, истярся дя сосиал вязиййят 
хейли дяряъядя бу проблемля баьлыдыр. Мяшьуллуг дедикдя, 
ямяк габилиййяти олан вя ишлямяк истяйян щяр бир шяхсин 

иътимаи файдалы ишля мяшьул олмасы başa dцшцлцr. Игтисади 
ядябиййатlarда ялавя (икинъили) мяшьуллуг, юзцмяшьуллуг 
анлайышларына да раст эялмяк мцмкцндцр. Ялавя (икинъили) 
мяшьуллуг дедикдя, ишчинин иш вахтындан сонра юз иш йериндя 
чалышмасы, йа да башга йердя ишлямяси нязярдя тутулур. 
Юзцмяшьуллуг дедикдя ися кичик бизнес, кцчя тиъаряти, евдя 
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ямяк, халг сяняткарлыьы иля мяшьул олмаг вя саиря нязярдя 
тутулур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир дюврдя вя щяр 
бир юлкядя файдалы ямякля мяшьул олмайанларын сайы рясми 
ишсизлярин сайындан ъох олур. Бунлар мцхтялиф сябябляр 
цзцндян ишлямир, иш ахтармыр вя йахын дюврлярдя ишлямяк 
фикриндя олмурлар. Щяр бир юлкянин игтисади вязиййятиня нязяр 
салынаркян, илк нювбядя ящалинин мяшьуллуьу вя онларын 
йашайыш сявиййясиня диггят йетирилир. Буна эюря дя мяшьуллуг 
проблеми тядгигатчыларын диггятини ъохдан ъялб етмиш вя онун 
щаггында юз нязяриййялярини йаратмышлар. 

Məşğulluq nəzəriyyəsi uzun təkamцllц inlişaf yolu 

keчmişdir və чoxsaylı konseptual yanaşmaların, metodların və 

alətlərin olması ilə səciyyələnir. Həmin problemə nəzəri 

baxışlara dцnya iqtisadi fikir tarixində mюvcud olmuş 

cərəyanların fikirlərinə rast gəlirik. 

Мяшьуллуг щаггындакы нязяриййялярдян бири də классик 
вя йени классик нязяриййядир. Д.Рикардо, Ч.Милл, А.Маршалл, 
А.Пигу вя с. эюря базар системи юз-юзцнц тянзимлямя 
механизминя малик олдуьу цчцн там мяшьуллуьу тямин едя 
билир. Bu cərəyanın əsasını A.Smitin klassik nəzəriyyəsi təşkil 
edir. Классикляря, о ъцмлядян Ж.Сейя эюря ямяйин гиймяти 
(ямяк щаггынын сявиййяси) иш гцввясинин тяляб вя тяклифиня 
тясир эюстяряряк, онларын таразлыьына сябяб олур, бу ися 
мяшьуллуьу тямин едир. Онларын фикринъя, иш йерляри уьрунда 
рягабят ямяк щаггыны о дяряъядя ашаьы салыр ки, бу сявиййя 
сащибкар цчцн ялверишли олур вя бцтцн ишсизляри ишя эютцрмяк 
имканына малик олур. 

Kлассиклярин бир ъох бахышлары кими, мяшьуллуг 
щаггындакы бахышлары да реал щяйатда тякзиб олунурду. Беля ки, 
гейри-игтисади сабитликля йанашы, мяшьуллуг цзря дя эцълц 
тяряддцдляр баш верирди. Беля бир шяраитдя дя мяшьуллуг 
щаггында Кейнс нязяриййяси мейдана ъыхды. Ч.М.Кейнс 
«Мяшьуллуг, фаиз вя пулун цмуми нязяриййяси» китабында 
эюстəрирди ки, капиталист игтисадиййатында там мяшьуллуьу 
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тямин едяъяк və юз-юзцнц тянзимляйян щеъ бир механизм 
йохдур. Онун фикринъя, бу системдя там мяшьуллуг 
ганунауйьун щал дейил, тясадцфдцр. Кейнсчиляря эюря 
мяшьуллуьун ясас параметрляри „ мяшьуллуг вя ишсизлийин 
сявиййяси, ямяйя олан тяляб, реал ямяк щаггынын сявиййяси 
мящсул вя хидмятляр базарында олан сямяряли тялябдян 
асылыдыр. Əmək bazarında yalnız əmək haqqının səviyyəsi və 

ondan asılı olan əmək təklifi kəmiyyəti formalaşır. Amma 

əməyin təklifi faktiki məşğulluğun formalaşmasında əsas rol 

oynamır, o, yalnız əmək haqqının hazırkы məbləğində onun 

maksimum mцmkцn səviyyəsini səciyyələndirir. Ишчи 
гцввясиня олан тяляб мяъму тялябля, истещсал вя 
инвестисийанын щяъми иля мцяййян олунур. 

Məcburi işsizliyin olması səmərəli məcmu tələbin 

чatışmazlıqları ilə şərtlənir ki, bunu da bцdcə və kredit-pul 

tənzimlənməsinin eksponsionist tədbirləri aradan qaldıra bilər. 

Dюvlət məcmu tələbi artması istiqamətində təsir etdikdə, 

əməyə tələbin artmasına səbəb olur. Кейнс вя онун 
тяряфдарларына эюря, мяшьуллуг сявиййясинин  
йцксялдилмясинин сямяряли ваистяси дювлят тяряфиндян мяъму 
тялябин йцксялдилмясидир. Бу мягсядля дювлят инвестисийа 
фяалиййятини эенишлян- дирмялидир. Мяшьуллуьун кейнсчи 
нязяриййяси макроигтисади просесляря дювлятин мцдахилясиня, 
онун реаллашмасы ися психоложи характерли щадисяляря (истещлака, 
йыьыма, инвести- сийайа мейиллик) ясасланыр. 

İnstusional-sosioloji məktəbin nümayəndələrinə 

(T.Veblen, C.Danlop, C.Helbreyt və b.) görə, məşğulluq 

sahəsində ki, problemlər mцxtəlif nюv institusional 

islahatların kюməkliyi ilə həll oluna bilər. Bu məktəbin 

nцmayəndələri цчцn diqqətin makroiqtisadi təhlil цzərində 

cəmlənməsindən uzaqlaşmaq səciyyəvidir və onlar əmək 

bazasındakı uyğunsuzluqları iş qцvvəsi və onlara mцvafiq 

olan əmək haqqı səviyyəsinin quruluşundakı sosial, peşə, 

sahə, cins, yaş, və s. fərqlərlə izah etməyə çalışmışlar. 
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Məşğulluğun mцqavilə nəzəriyyəsi (M.Beyli, 

D.Qordn, K.Azariadiş) neoklassik keynsчi baxışların sintezinə 

əsaslanan konsepsiйadan ibarətdir. Nəzəriyyəчilər bir tərəfdən 

keynsчilərin pula əmək haqqının sərtliyi barədə fikirlərini 

qəbul edir və hesab edirlər ki, əmək bazarında uyğunlaşma 

qiymətlərin deyil, istehsalın və məşğulluğun fiziki həcminin 

dəyişməsi hesabına baş verir. Digər tərəfdən, bu sərtliyin юzц 

юz şəxsi iqtisadi maraqlarında hərəkət edən fərqlərin 

optimallaşdırılan davranışdan irəli gəlir. 

Bu nəzəriyyənin əsasında, sahibkarlar və işчilərin юz 

aralarında uzun mцddətli mцqavilə mцnasibətlərinə girmələri 

haqqındakı mцddəa durur. Чevik bazar konsepsiyası (R.Bual, 

Q.Stendik) XX əsrin 70-ci illərində ən inkişaf etmiş Avropa 

юlkələrində iqtisadiyyatın quruluş dəyişikliyi dюvrцndə 

yayılmışdır. Bu konsepsiyaya əmək bazarının qaydaya 

salınmasının zəruriliyi, daha чevik funksional fərdiləşdirilmiş 

və qeyri-standart məşğulluqlara (qismən məşğulluq, natamam 

iş эцнц və ya həfтəsi, qısamцddətli mцqavilələr və s.) 

keчməyin zəruriliyi mцddəası irəli сцрцлмцшдц. Belə 

yanaşma, iqtisadiyyatda quruluş dəyişikliklərinin aparılması 

xərclərini azaltmaq aşağıdakılar hesabına əldə olunur: 

-işə gиrmənin (azad etmənin) чevikliyinin və 

məşğulluğun rəngarəngliyi. 

-iş vaxtının tənzimlənməsinin, normallaşdırılmış iş 

gцnц daha mцtərəqqi iş rejiminin mцəyyən edilməsinin 
чevikliyi. 

-daha fərdiləşmiş yanaşma əsasında əmək haqqının 

tənzimlənməsində чeviklik; 

-işçilərin sosial mцdafiyəsinin metodları və 

formalarının, həmçinin iş qцvvəsinin həcmi, quruluşu, 

keyfiyyəti və qismətinin əmək bazarında tələb və təklifin 

artıb-azalmasının uyğunlaşmasının чevikliyi. 
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Цmumiyyətlə чevik əmək bazarı, konsepsiyası, 

sahibkarlar və işçilər arasında qarşılıqlı mцnasibətlərin forma 

mцxtəlifliyinin yaranmasını nəzərdə tutur və məcmu 

xərclərin, mənfəətliyinin аrtmasını və əmək bazarının yцksək 

dinamikliyi saxlanmasına yюnəldilmişdir. 

Monetar məktəbin nцmayəndələrinə (M.Fridmen, 
E.Fels, F.Keyqen, K.Buruner, F.Moltser və b.) gюrə də 
bazar iqtisadiyyatı юzцnцtənzimlənmə mexanizminə malik 

olduğu üçün səmərəli məşğulluğu bazar özü müəyyən edir. Bu 

dövrdə dövlətin müdaxiləsi bazarın özünütənzimləmə 

mexanizminin pozulmasına, məcmu tələbi artırmaq cəhti isə 

infilasiyaya səbəb olur. 
 

§ 5. İшсизлийин нювляри вя онун сосиал-игтисади нятиъяляри 
 

Макроигтисади гейри-сабитликля баьлы олан игтисади щади- 
сялярдян бири ишсизликдир. İşsizlik məщfumunu ilk dəfə 1911-ci  
ildə Britaniya ensklapediyasında, sonra isə 1945-ci ildə 

ABŞ-nın  əmək nazirliyinin hesabatlarında işlədilmişdir. 
Hazırda işsizlik mцxtəlif həcmlərdə, formalarda, 
müddətlərdə olmaqla dünyanın bütün ölkələrində 
mövcuddur. Ишсизлик дедикдя, ямяк габилиййятли шяхслярин бир 
щиссясинин мцяййян сябябляр цзцндян юз габилиййятлярини 
реаллашдыра билмямяси нязярдя тутулур. İşsizlik, məşğul- 
luğun əksinə olaraq tsiklin böhran və süstlük fazalarında 
artır, canlanma və yüksəliş fazalarında isə azalır. Ишсиз о шяхс 
щесаб олунур ки, щямин дюврдя иcтимаи файдалы ямякля 
мяшьул олмур, ямяк базарында фяал сурятдя иш ахтарыр. 

Beynəlxalq əmək təşkilatının (BƏT) satandartlarına 

əsasən, işsizlərə yaşı 16 və daha artıq olub nəzərdən keчirilən 

dюvrdə: 

- iş (gəlirli məşğuliyyəti) olmayanlar; 
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- iş axtaranlar (dюvlət, kommersiya, məşğulluq 

qurumlarına mцraciət edənlər, şəxsi əlaqələrdən istifadə 

edənlər və s.); 

- işə başlamağa hazır olanlar daxildir. 
Əməyə qabil olanları işsizliyə aid etdikdə, yuxarıda sadalаnmış 

meyarların hər üçü gözlənilməlidir. İşsizlik- əmək bazarınıн 

ayrılmaz elementidir, əmək bazarı, bazar qanunlarına tabe olan 

əmək satan və alanların müxtəlif cür və dinamik əlaqələr 

sistemi şəklində olub, aşağıdakı spesfik xüsusiyyətlərə 

malikdir: 

-sahə, peşə və s. fərqlər nəzərə alınmadan vahid milli bazar 

kimi nəzərdən keçirilir; 

-işə gюtцrmə  mцnasibətlərinə təsir edən yeganə göstərici 

kimi əməyin qiyməti (əmək haqqı dərəcəsi) təhlil olunur. 

Мяшьуллуг щаггында олдуьу кими, нязяриййяçиляр 
ишсизлик щаггында да мцхтялиф фикирляр иряли сцрцрляр. Инэилис 
игтисадçысы, кешиш Т.Р.Малтусун (1766-1834) фикринcя, 
«мцтляг артыг адамларын» (йяни ишсизлярин) олмасы «тябии ящали 
ганунунун» фяалиййяти иля ялагядардыр. Бу гануна эюря, 
ящалинин  тябии артым сцряти йашайыш васитяляри истещсалынын 
артым сцрятиня нисбятян йцксяк олур. Онун фикринcя йашайыш 
васитяляри ядяди силсиля иля, ящали ися щяндяси силсиля иля çохалыр. 
Ящалинин бу cцр артымы ишсизлийя сябяб олур. 

Бязиляри ися ишсизлийин сябябини ЕТТ-нин наилиййятляринин 
истещсала тятбигинин эенишлянмяси иля изащ етмяйя ъалышырлар. 
Онларын фикринcя, даща мящсулдар машын вя гурьулардан, 
йени технолоэийадан эениш истифадя олунмасы, ишçи гцввясиня 
олан тяляби азалдыр. 

C.М.Кейнсин фикринcя, ишсизлийин сябяби, ямтяяляря олан 
тялябин азлыьыдыр. Буна сябяб ися инсанларын психолоэийасыдыр. 
Беля ки, онлар ялдя етдикляри эялирляри тамамиля истещлака 
дейил, мцяййян щиссясини йыьыма сярф едирляр. Йыьым ися 
ямтяяляря олан тяляби мящдудлашдырыр. 
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«Азад сащибкарлыг» нязяриййясинин тяряфдарларына эюря 
ися ишсизлийин сябяби ямяк щаггынын йцксяк олмасыдыр. 
Онларын фикринчя, ишсизлийи азалтмаг цçцн ямяк щаггыны ашаьы 
салмагла, мяшьуллуьу артырмаг олар. 

К.Маркса эюря ися ишсизлик капитализмин йол йолдашыдыр, 
cыьырдашыдыр. Онун фикринcя, ишсизлийин сябяби, капитализмин 
ясас зиддиййятидир, йяни истещсалын иcтимаи характери иля 
мянимсямянин хцсуси капиталист характери арасында олан 
зиддиййятдир. Бунун нятиcясиндя дя ишçинин йаратдыьы изафи 

мящсулун çох щиссяси гейри-мящсулдар истещлак олунур. О, 
йухарыда нязярдян кеçирилян нязяриййяляри тянгид едяряк 
эюстярир ки, онларын мягсяди ишсизлийин сябябини cямиййятдян, 
сащибкарлардан узаглашдырмагдыр, ишсизлийин сябяби йени 
техника, технолоэийа дейил, онун капиталистcясиня тятбиг 
едилмясидир. 

Яввяллярдя гейд етдийимиз кими, щяр бир юлкядя игтисади 
инкишафын ясас шярти кямиййят вя кейфиййятcя кифайят 
дяряcядя ямяк ресурсларынын олмасыдыр. Ямяк ресурсларындан 
сямяряли истифадя олунмасы истещсалын йцксяк сцрятля инкишафы 
демякдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк 
ресурсларындан сямяряли истифадя едилдикдя дя, там 
мяшьуллуьу тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, там 
мяшьуллуг шяраитиндя дя ишсизлик мцмкцндцр. Ашаьыда 
нязярдян кеъиряcяйимиз фриксион вя гурулуш (структур) ишсизлик 
щямишя мювcуд олур. Там мяшьуллуг şəraitində мювcуд олан 
ишсизлик ишсизлийин тябии сявиййяси адланыр. Тябии сявиййя 
мцяййян мянада мцсбят щадисядир. Çцнки, фриксион ишсизляря 
юзляринин истякляриня уйьун бош иш йерлярини ахтармаг, структур 
(гурулуш) ишсизляря ися йени ихтисас газанмаг цчцн мцяййян 
вахт лазымдыр. 

Щяр бир юлкядя ишсизлик сявиййяси ишсизлярин ишчи 
гцввясиня олан нисбяти иля мцяййян олунур: 

гцввяси шъи

ишсизляр

и
  100 
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Ишсизляр дедикдя ямяк базарында гейдя алынанлар, ишчи 
гцввяси дедикдя isə ишляйянляр вя ишсизляр нязярдя тутулур. 

Игтисади ябядиййатда ишсизлийин фриксион, структур 
(гурулуш), тсиклик, мювсцми, реэионал нювляри фяргляндирилир. 
Фриксион ишсизлик дедикдя мцвяггяти вя йа мювсцмц мяшьул 
оланлар, лакин даими, юзляринин цряйиня йатан иш йери 
ахтармаг просеси нязярдя тутулур. Юз ихтисасына, габилий- 
йятиня уйьун иш ахтаранлар да фриксион ишсизляря аид едилирляр. 
Иш гцввясиня онлары тямин едян иш, иш верянляря ися онлара 
лазым олан ишчи ахтармаг цчцн мцяййян вахт тяляб олунур. 
бу вахт адятян 1-3 ай арасында олур. 

Стуруктур (гурулуш) ишсизлийи дедикдя ися технолоэийада 
вя истещсалда баш вермиш гурулуш дяйишикликляри иля ялагядар 
баш верян ишсизлик нязярдя тутулур. Бу дяйишикликляр 
нятиъясиндя ишчи гцввясиня олан тялябат да дяйишир. Беля ки, 
йени технолоэийа, йени сащяляр, йени кейфиййятли ишчи гцввяси 
тяляб едир. Ишчиляр йени ихтисаслары юйряняня гядяр хейли вахт 
кечир. Буна эюря дя гурулуш ишсизлийи фриксион ишсизлийя 
нисбятян хейли вахт тяляб едир. 

Sturuktur işsizliyin formalrından biri texnoloji işsizlikdir 

ki, yeni texnologiyaların və avadanlıqların tətbiqi nəticəsində  

yaranır. Bu da insanların maşınla əvəzlənməsinə və onların 

azad olmasına aparır. Bu zaman bazarın həcmi artarsa, 

məşğulluq əsasən yeni peşə və daha yцksək peşə hazırlığına 

malik işсiзlərin peşə hazırlığına malik işчilərin cəlb edilməsi 

hesabına artacaq. Keчid dюvrцndə hərbi sənaye kompleksinin 

(HSK) konversiyanın aparılması və koniyukturanın artıb-

azalmasının gцclənməsi nəticəsində xцsusi əhəmiyyət kəsb 

xüsusi konversiya və iqdisadi işsizliklərin fərləndirilməsi 

fikrini söyələyənlərdə var. 
Тсиклик ишсизлик ися истещсалын тсиклик инкишафы иля ялагя- 

дардыр. Бющран вя дурьунлуг фазасында истещсалын мящдуд- 
лашмасы, мцяссисялярин ифласа уьрамасы иля ялагядар ишсизлярин 
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сайы артыр, ъанланма вя йцксялиш фазасында ися онлар йенидян 
ишя ъялб едилирляр. 

Həqiqi (real) və saxta işsizliyi fərqləndirmək lazımdır. Бир 
halda insan əmək qabiliyyətinə malikdir və işləmək istəyir, 

lakin əmək bazarında yaranmış vəziyyətə görə iş tapa bilmir. 

ikincisi bu və ya digər səbəblərdən əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq istəməyənləri səciyyələndirir. İşsizlik aşkar və gizli, 

uzunmüddətli və qısamüddətli olur. Uzunmüddətli işsizliyə  

sturuktur, qısa müddətliyə isə mövsümü və friksion işsizlik 

aiddir. 

İqtisadi nəzəriyyə könüllü işsizlik anlayışına rast gəlinir ki, 

burada işçilərin müəyyən bir qismi bu və ya digər səbəbdən 

əmək bazarına çıxır və ―könülsüz işsiz‖ olur. Bundan başqa, 

əmək bazarının təhlili zamanı təkrar (dövri) işsizlik və iş 

tapmağa ümidin itirib birdəfəlik iş qüvvəsi sırasından çıxan 

şəxsləri nəzərdə tutan durğun işsizliyi kimi hadisələri nəzərə 

almaq lazımdır. 

Müddətinə görə durğun və axıcı işsizliklər fərqləndirilir. 

İşsizliyin müddəti iş yerinin itirilməsi ilə, yeni iş yerində işə 

düzəlmək arasındakı zaman kəsiyi ilə ölçülür. İşsizliyin axıcı 

forması işçinin müəssisədən öz istəyi ilə, müdiriyyətin 

təşəbbüsü ilə işdən getməsilə səciyyəllənir. 

Mövsümü işsizlik isə adından bəlli olduğu kimi işlərin 
mövsümi xarakter daşıması ilkə əlaqədardır. Kənd 
təsərrüfatı, tikinti, meşə təsərrüfatı, balıq ovlama və s. 
sahələrdə işlər mövsümi xarakter daşıdığı üçün, işsizlik də 
mövsümi olur. Bu zaman, iş qüvvəsinə olan tələb mövsümi 
xarakter daşıyır. 

Реэионал ишсизлик ися мящсулдар гцввялярин йерляшди- 
рилмясиндяки уйьунсузлугларла ялагядардыр. Бунлар тябии, 
тарихи, сийаси характер дашыйыр. Бязи реэионларда тябии артым 
щесабына иш гцввяси артыглыьы, диэярляриндя ися мящсулдар 
капитал артыглыьы мювcуд олур. 



 395 

К.Маркс «Капитал» ясяриндя ишсизлийин (даща доьрусу, нисби 
ящали артыглыьынын, ещтийат ямяк ордусунун) ашаьыдакы цç 
формасыны эюстярмишдир: 

Ахыcы ящали артыглыьы дедикдя, бющран вя сцстлцк фазасында 

ишдян кянар едилмишлярин cанланма вя йцксялиш фазасында ишя 

гябул едилмяляри, бир мцяссисядян ъыхарылмышларын диэяр- 
ляриндя ишя гябул олунмасы просеси нязярдя тутулур. 

Эизли ящали артыглыьы дедикдя ися ясасян кянд 
тясяррцфатында мяшьул олан ящали нязярдя тутулурду. Бунлар, 
башга сащялярдя иш тапа билмядикляри цçцн зярурят цзцндян йа 

юзляринин, йа да иcаряyə эютцрдцкляри торпаг сащяни беcяр- 

мяйя мяcбурдурлар. Башга сащялярдя иш тапсалар, мямnу- 
ниййятля торпаьы беcярмякдян ял чякярляр. 

Дурьун ящали артыглыьы дедикдя ися даими иш йери 
олмайан, мцвсцми ишлярля, натамам иш вахтында мяшьул 
оланлар нязярдя тутулур. Бунлар даими иш йери тапмаг цмцдiнi 
итирмиш йашлы ящалидир. 

Игтисадчыларын яксяриййяти мцяййян дяряъядя 3-5 % 
ишсизлийин олмасыны нормал щал сайырлар. Беля ки, ишсизлярин бу 
фаиздя олмасы, бир тяряфдян базарда тяляб артдыгда бу вя йа 
диэяр сащядя истещсалы эенишляндирмяк цчцн лазым олан ишчи 
гцввясиня олан тялябаты юдямяк имканы veriр. Диэяр тяряфдян 
ися ишсизлийин бу дяряъядя олмасы ишдя оланлары юз ишляриня 
даща мясулиййятля йанашмаларына вадар едир. Якс тягдирдя бу 
вя йа диэяр ишсиз мясулиййятсиз ишчини явяз едя биляр. 

İшсизлик бир чох мянфи сосиал вя игтисади нятиъяляря 
сябяб олур. Ишсизлийин игтисади иткиляри истещсал олунмайан 
мящсул вя хидмятлярдир. Нятиъядя, цмуми милли мящсулун 
фактики щяъми потенсиал щяъминдян аз олур. Макроигтисади 
проблемлярин мяшщур тядгигатъысы В.Ойкеня эюря ишсизлийин 
фактики сявий- йясинин тябии сявиййясиндян 1 % йухары олмасы, 
ЦММ фактики щямчинин потенсиал  щяъминдян орта щесабла аз 
олмасы демякдир. Ишсизлик, щямчинин дювлят бцдъясиня дахил 
олан верэилярин щяъминин азалмасына, ишсизлик цзря юдямялярин 
артмасына сябяб олур. Ишсизлик ъямиййятин малик олдуьу елми-
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тящсил потенсиалынын истифадя едилмямясиня, ишсизлярин вя 
онларын аиля цзвляринин щяйат сявиййясинин писляшмясиня 
эятириб ъыхарыр. Ишсизлийин узун мцддят давам етмяси, ихтисаслы 
иш гцввясинин хариъя эетмяси, орта юмцр мцддятинин азалмасы, 
юлцм щалларынын артмасы вя саиря демякдир. 

Ишсизлик бу вя диэяр мянфи игтисади нятиъялярля йанашы, 
бир чох арзуолунмаз сосиал нятиъяляря дя сябяб олур. Ишсиз юз 
габилиййятляриндян истифадя едя билмядийи цчцн няинки эялир 
ялдя етмир, о щямчинин психоложи ъящятдян сябатсыз олур, 
эяляъяйя инамыны итирир. Бунун нятиъясиндя дя бир ъох мянфи 
сосиал-психоложи щаллар артыр. Бунлара оьурлуг, наркоманийа, 
ясяб хястяликляринin чохалмасы, юзцнц юлдцрмя вя саиряни 
мисал эюстярмяк олар. 

Бцтцн бунлара ясасян демяк олар ки, кцтляви вя 
узунсцрян ишсизлик ъямиййят цчцн кяскин сосиал-игтисади 
проблемдир. Буна эюря дя щяр бир дювлят ишсизлийя гаршы ъидди 
мцбаризя апарыр вя бу мягсядля конкрет мцбаризя тядбирляри 
ишляйиб щяйата кечирир. Бу мцбаризя тядбирляри игтисади сийасяти 
щазырлайанларын игтисади тяфяккцрцндян, онлара щаким олан 
игтисади бахышлардан асылы олараг мцхтялиф олур. 
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XXV ФЯСИЛ. ИНФЛЙАСИЙА ВЯ 

АНТИИНФЛАСИЙА ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 
§1. Инфлйасыйанын мащиййяти вя нювляри. 

 
Инфлйасийа (латын сюзц: инфлатио-шишмя, кюпмя) ян ваъиб 

мaкроигдисади проблемлярдян биридир. Инфlйасийа аьыр сосиал-
игдисади нятиъяляр верян игдисади щадися олмагла, пул 
системинин бющраныnı və ictimai təkrar istehsalın pozulmasını 
gюstərir. Инфлйасыйа термини латын мяншяли олмагла шишмиш, 
кюпмцш мянасыны veрир. Бу игдисади щадися заманы гиймятляр 
йцксялир, тяляб вя тяклифин таразлыьы позулур, пул гиймятдян 
дцшдцйцндян ящалинин алыъылыг габилиййяти ашаьы дцшцр. 

« Инфлйасийа » анлайышы бир игдисади щадися кими ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя мцшащидя едилмиш, онун нязяри вя практики 
ясаслары диггяти ъялб етмишдир. Бир игдисади термин кими, 
инфлйасийа сюзц илк дяфя Шималы Америкада 1861-1865-ci 
иллярдя, вятяндаш мцщарибяси заманы щярби хярълярин 
малиййяляшдирилмяси мягсяди иля кцлли мигдарда пул 
бурахылмасыны ифадя етмяк цчцн ишлядилмишдир. XX əsrin 
əvvəllərinə qədər inflyasiya mцəyyən dюvrlərdə hiss 
olunurdu. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq daimi prosesə 
çevrilmişdir. 

Инфлйасiйа пул дювриййяси каналларынын ямтяя кцтлясиня 
нисбятян щяддян артыг dолмасы баша дцшцлцр ки, бу да пул 
ващидинин гиймятдян дцшмясиня вя ямтяя гиймятляринин 
узунмцддятли артымына сябяб олур. 

Инфлйасiйанын яксиня олараг, дефилйасийа дедикдя, 
гиймятлярин вя хярълярин цмуми азалмасы баша дцшцлцр. 
Гиймят артымынын орта сцрятинин азалдылмасы дезинфлйасiйа 
адланыр. 

Инфлйасийанын мащиййяти, онун ясас эюстяриъиси, 
гиймятлярин йцксялмясидир. Гиймятлярин йцксялмяси дедикдя, 
айры-айры ямтяялярин гиймятляринин yцксялмяси дейил, гиймят 
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индексинин йцксялмяси нязярдя тутулур. Гиймят индекси 
дедикдя гиймятин яввялки дювря нисбятян дяйишилмяси нязярдя 
тутулур. 

Гиймят индекси цмумиййятля десяк, инфлйасийанын 
мювъудлуьуну, йахуд олмадыьыны, щямчинин, онун 
дяринлийини эюстярян башлыъа вя яйани эюстяриъилярдян биридир. 
Бунунла  ялагядар, бир нечя гиймят индексинин олмасыны 
эюстярмяк олар. 

- Истещлак гиймят индекси. Бу гиймят индекси истещлак 
маллары вя хидмятляри сябятинин дяйяри иля мцяййян олунур.    
( Ян башлыъасы ярзаг, палтар, мянзил щаггы, йанаъаг, тibби 
хидмят вя с.) 

- Истещсалчынын топдансатыш гиймят индекси. 
- ЦММ дефлйатору, йяни номинал ЦММ реал ЦММ 

нисбятiн, башга сюзля, реал ЦММ мигдаръа ашаьы дцшмяси. 
Беля эюстяриъи истещлак гиймятляри индекси иля мцгайисядя, 
даща унiверсал щесаб олунур, чцнки тякъя истещлак 
гиймятлярини йох, щям дя бцтцн диэяр гиймятлярин артмасыны 
да юлчцр. 

Инфлйасийа заманы ямтяялярин гиймятляри гейри-бярабар 
дяйишилир. Йяни истещлак шейляринин гиймятляри даща чох, 
истещсал васитяляринин гиймятляри нисбятян аз йцксялир; ямяк 
щаггы ися яксиня, ашаьы дцшцр. 

Инфлйасийа чохъящятли щадися олдуьундан, мейарларына  
эюря  нювляри игтисадиййатда ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

Qiymətləriн артым сцрятиндян асылы олараг, онун цч 
нювцня тясадцф олунур. Ил ярзиндя гиймятлярин артым 
индекси 10 %-я гядяр олдугда, мювcуд олан инфлйасийа 
мцлайим, мютядил, сцрцнян инфлйасийа адланыр.  Нязярий- 
йячилярин чоху бу инфлйасийаны, хцсусиля гиймятлярин 5 %-я 
гядяр артымыны игтисадиййат цчцн мцсбят щал щесаб 
едирляр. Онларын фикринъя, мцлайим инфлйасийа игтиса- 
диййаты щярякятя эятирир, истещсалчылары ямтяя истещсалыны 
артырмаьа сювг едир. Истещлакчылар да гиймятлярин 
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артмасыны эюзлядикляри цчцн, даща чох мящсул вя 
хидмятляр ялдя етмяйя чалышырлар. Бунларын нятиъясиндя дя 
мцлайим инфлйасийа заманы игтисадиййатда аз-чох 
дяряъядя таразлыг мювъуд олур. 

Ил ярзиндя гиймятлярин артым сцрятиnin 10-50%, бязян 
100%-я гядяр олмасы, сцрятли инфлйасийанын олмасыны 
эюстярир. Сцрятли инфлйасийа заманы няинки ямтяялярин 
гиймятляри йцксялир, щямчинин каьыз пулун алыъылыг 
габилиййяти хейли ашаьы дцшцр. Имканы олан ящали дашынмаз 
ямлак, зинйят шейляри, узунмцддят истифадя олунан 
ямтяяляр ялдя етмяйя чалышырлар. Буна эюря дя истещсала 
сярмайя (капитал) гойулушу азалыр вя нятиъядя мяъму 
тяклиф мящдудлашыр. Бу ися iqdisadiyyatda  позулмуш 
нисбятляри даща да дяринляшдирир. 

Гиймят артымынын 100%-дян ъох олмасы ися щипер- 
инфлйасийа, ифрат инфлйасийадыр. Бу заман гиймятляр 
дяфялярля йцксялир, пул юз вязифялярини йериня йетиря билмир. 
Пулун алычылыг габилиййяти хейли ашаьы дцшдцйц цчцн пул 
явязиня бартер алгы-сатгысындан истифадя олунур. 1938-48-
ъи иллярдя Йапонийада гиймятляр 116 дяфя артмыш, фермер 
вя балыгчылар пулу саймамаг цчцн тярязидян истифадя 
етмишдиляр. Ы Дцнйа мцщарибясиндян сонра Алманийада 
гиймятляр эцндя бир нечя дяфя артмышдыр. ХХ ясрин сон 
гяринясиндя Латын Америкасы юлкяляриндя, сонунда ися 
МДБ юлкяляриндя дя щиперинфлйасийа мювъуд олмушдур. 
Щиперинфлйасийа заманы ямяк щаггынын натурал формада 
юдянилмяси, ярзаьын талонларла сатылмасы щаллары да 
мцшащидя олунур. Бу инфлйасийа юлкя игтисадиййатыны ифлиъ 
вязиййятиня салыр ки, бу просес дя стагфлйасийа адланыр. 
Стагфлйасийа дедикдя, гиймятлярин сцрятля артмасынын 
истещсалын ашаьы дцшмяси иля мцшайият олунмасы нязярдя 
тутулур. 

Тязащцр формасына эюря ачыг вя эизли инфлйасийайа 
тясадцф олунур. Ачыг инфлйасийа базар игтисадиййатына хас 
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олан характерик ъящятдир. Бурада гиймятлярин артымы 
ачыг-ашкар щисс олунур. Инзибати амирлик системиндя ися 
инфлйасийа ясасян, эизли формада мювъуд олур. Беля ки, 
мцяййян ямтяяляря олан тяляб тяклифля таразлашмадыгда, 
«гара» (эизли) базарда онларын гиймятляри йцксялир, дювлят 
тиъарятиндя ися сабит галырdı. Бу щал узун мцддят давам 
етдикдя, дювлят тиъарятиндя дя гиймятляр галдырылырды. 
Гиймятлярин бу ъцр йцксялдилмясиni яввялляр мцвяггяти 
щал щесаб едирдиляр, сонралар ися чешидин дяйишдирилмяси 
кими изащ olundu 

Тядгигат обйектиндян асылы олараг милли, реэион вя 
дцнйа инфлйасийасы фяргляндирилир. 

Баш вермя цсулуна эюря тяляб вя тяклиф инфлйасийасы 
фяргляндирилир. 

Тяляб инфлйасийасы-мяъму тяклифя нисбятян мяъму 
тялябин артмасы иля ялагядардыр. Бу ися гиймятлярин 
artrmasına сябяб олур. 

Тяклиф инфлйасийасы-истещсал ресурсларындан там истифадя 
олунмадыьы шяраитдя, истещсал хяръляринин артмасы иля ялагядар 
гиймятлярин йцксялмясинин тязащцрцдцр. Тяклиф инфлйасийасы 
мцбащисяли олудуьундан, чох вахт ону хяръляр инфилйасийасы 
да адландырырлар. 

Мцхтялиф ямтяя групларı цзря гиймятлярин артмасындан 
асылы олараг инфлйасийа баланслашдырылмш вя баланслашдырыл- 
мамыш олур. Баланлашдырылмыш инфлйасийада мцхтялиф 
ямтяялярин гиймятляри бир-бири иля мцгайисядя дяйишмяз 
пroporсийаларда артыр. Баланслашдырылмамыш инфлйасийада ися 
ямтяялярин гиймятлярi, бир-бириня нисбятян даим дяйишир, щям 

дя бу дяйишмянин пропорсийалары да фярглянир. Бу инфлйасийа 
йцксяк инщисарлашмыш игдисадиййатда характерикдир. 
Игдисадиййат цчцн ян бюйцк тящлцкя инфлйасийанын бу 
нювцндян эялир. 

Эюзлямя характериня эюря, инфлйасийа эюзлянилян вя 
эюзлянилмяйян олур. 



 401 

Эюзлянилян инфlйасийа яввялъядян məlum olur вя о, 
мцяййян дяряъядя прогнозлашдырылыр. Эюзлянилмяйян (гяфил) 
инфлйасийа ямтяя дефиситинин олдуьу шяраитдя баш верир вя о, 
эюзляниляня нисбятян горхулу олур. 

Хариcи вя дахили амиллярин тясириндян иряли эялян идхал вя 
ихраc инфилйасийалары фяргляндирилир. 

Юлкядя сярт валйута курсу сахландыьы тядгирдя идхал 
мящсулларынын истянилян гиймят артымы юлкяйя инфilйасийаны 
идхал едяъяк. Инфлйасийаны ихраъ етмяк валйутасы ещтийат 
валйута кими истифадя олунан вя йа субиститут олмайан 
ямтяяляри диэяр юлкялярин идхалында бюйцк йер тутан юлкяляр 
цчцн даща асандыр. 

Дювлятин инфлйасийайа тясир етмяк габилиййятиндян асылы 
олараг, инфлйасийа просеси iдаря едилян вя идаря едилмяйянляря 
бюлцнцр. 

Идаря едилян инфлйасийа–дювлятин гыса мцддятдя 
гиймятлярин артым сцрятинин лянэидилмяси вя йа сцрят- 
ляндирилмяси иля ялагядардыр. 

Идаря едилмяйян инфлйасийа – инфлйасийанын сявиййясини 
ашаьы салмаг цчцн реал мянбянин олмамасы иля ялагядардыр. 

 
§2. Инфлйасийанын сябябляри вя onun haqqında nəzəri baxışlar. 

 
Мцасир дюврдя бцтцн юлкялярин тяърцбясиндя инфлйасийа 

хроники щал алмышдыр. Буна сябяб мяъму тялябля мяъму 
тяклиф арасындакы нисбятин позулмасыдыр. Инфлйасийанын баш 
вермяси сябябляри дахили вя хариъи сябябляря айрылыр. Дахили 
сябябляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар: стратежи вя 
çох истифадя олунан мящсулларын истещсалы вя истещлакы 
(тяляб вя тяклифи) арасындакы нисбятлярин позулмасы, йяни 
тяклифин тялябдян эери галмасы гиймятлярин цмуми 
сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олур; игтисадиййатын 
щярбиляшдирилмяси тядавцля мящсул вя хидмятлярля тямин 
олунмамыш хейли мигдарда пулун чыхмасына сябяб олур;  
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кредит експансийасы (кредитин тясяррцфатларын реал 
тялябиндян чох олмасы); битмямиш истещсалын щяъминин 
чохалмасы, сосиал хярълярин, пулун чыхмасына сябяб олур. 
Büdcə gəlirlərini çox üstələmək, dövlətin iqtisadi 

siyasətində səhvlər və s. proselərdə tədavülə əlavə. 
Мцяййян сябяблярля bağlı гиймятлярин вя ямяк щаггынын 
ясасландырылмамыш йцксялмяси дя инфлйасийа просесинин 
баш вермясиня эятириб çыхарыр. 

Инфлйасийанын баш вермясинин хариъи сябябляриня 
ясасян идхал олунан стратежи ящямиййятли mящсулларын 
(ясасян енержи дашыйыъылары) гиймятляринин йцксялмясини 
мисал göstərmək olar. Бу мящсулларын гиймятляринин 
йцксялмяси юлкя дахилиндя истещсал олунан мящсулларын да 
гиймятляринин йцксялмясиня сябяб олур. Инфлйасийанын 
хариъи сябябляриндян бири дя милли валйутанын  дюнярли 
валйута олмасыдыр. Милли банк диэяр юлкялярин банкларынын 
тялябатыны юдямяк цчцн, тядавцля лазым олдуьундан чох 
пул емиссийасыны щяйата кечирир. Хариъя апарылмыш бу 
пуллар мцхтялиф йолларла юлкяйя эяляряк инфлйасийанын баш 
вермясиня сябяб олур. 

Инфлйасийанын баш вермясиндя фювгяладя вязиййятляр 
(тябии фялакятляр, сийаси тятилляр, мцщарибяляр), эизли 
игтисадиййат, аз сямяряли хариcи тиъарят дя мцяййян рол 
ойнайыр. 

Мцасир игдисади ядябиййатdа инфлйасийанын монетаr вя 
гейри монетар консепсийасыны фяргляндирирляр. Монетар 
консепсийанын тяряфдарлары инфлйасийаны йалныз пул щадисяси 
щесаб едирляр. 

Монетарист йанашмайа эюря, инфлйасийанын inkişafının 
биринъи каналы – истещсалын вя мяъму тялябин artmasına сябяб 
олан пул кцтлясинин артмасыдыр. Пул кцтлясинин артмасы ися 
ашаьыдакы сябяблярдян йарана биляр: 

- дювлятин експонсионист малиййя сийасяти; 
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- бцдъя дефисиtiнин «чап машыны» васитяси иля арадан 
галдырылмысы; 

- кредитин кяскин шякилдя эенишляндирилмяси; 
- ящалинин borc ющдяликляриндян юдяниш васитяси кими 

истифадянин артмасы. 
Бу щалда, инфлйасийанын сябябкары пул агрегатлары 

цзяриндя нязаряти щяйата кечирлян кредит-банк системи чыхыш 
едир. Инфлйасийа просесинин бу инкишаф цсулу инщисара гядярки 
капитализм дюврцнцн «классик» инфлйасийасы цчцн 
сяъиййявидир. 

Инфлйасийанын инкишафынын диэяр каналы, пул тядавцлц 
сцрятинин истещсал артымыны цстяляйян артımындан асылыдыр. 
Пулун тядавцл сцряти мцхтялиф сябяблярдян баш веря биляр: 

- банк ишиндя техники йениликляр; 
- ганунвериъиликдя дяйишикликляр; 
- гиймятли каьызлардан йыьым васитяси гиsмinдя истифадя. 
Гиймятлярин сцрятля артмасы да реал касса галыгларыны 

азалдыр. Бу да онунла ялагядардыр ки, реал кассанын яввялки 
сявиййядя сахланылмасы цчцн алтернатив хяръляр чох йцксяк 
олур. Ящали вя фирмалар алышларыны тез етмяйя чалышыр, пулдан 
«гачма» баш верир. Пулун тядавцл сцряти вахташыры артмаьа 
мейилли олур. 

Гейри монетар консепсипйаларда ися инфлйасийа чох 
амилли щадися кими нязярдян кечирилир. Бярабярсизлик бурада 
инфлйасийанын сябяби кими дейил, зярури шярт кими чыхыш едир. 
Гиймятлярин  инфйасийа артымынын сябябляри ися щям пул 
тядавцлц, щям дя истещсал сащясиндян эялир. Sonunculara ися 
истещсал хяръляринин артмасына, тялябин quruluşунун 
дяйишмясиня, милли эялирин тякрар бюлэцсцня сябяб олан 
амилляр аид едилир. Монeтаrистляря эюря, инфлйасийа шокуна 
сябяб инщисарын, олиголиполийанын, дювлятин инзибати гайдада 
гиймятлярин артмасында яксини тапан базар щакимиййяти, 
щяддиндян артыг щярби хяръляр вя с. сябяб ола билир. Гейд 
едилмялидир ки, инфлйасийа бцтцн дюврлярдя иътимаи сарсынтылар, 
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сийаси вя сосиал мцнагишялярля ейни заманда тязащцр едир. 
Беляликля, инфлйасийа амилляринин тящлили онун юйрянилмясинин 
монетаr вя гейри монетар консепсийасынa ясас верир. Биринъи 
консепсийайа эюря, гиймятлярин инфлйасийа артымынын сябяб- 
ляри пул тядавцл сащясиндядир, икинъиси, гейри монетарист 
консепсийайа эюря ися бунун  сябябляри щям пул тядавцлц, 
щям дя истещсал   Sahəsindədir инфлйасийанын монетаr вя 
гейри-монетар сябябляри бири-бирини инкар етмир və ейни 
заманда фяалиййят эюстяря билир. 

 
§3 Инфлйасийанын сосиал - игдисади нятиъяляри 

 
Мцряккяб сосиал-игтисади щадися олан инфлйасийанын 

сосиал-игтисади нятичяляри дя мцряккябдир. Бир ъох 
нязяриййяъилярин фикринчя мцлайим вя эюзлянилян инфлйасийа 
игтисадиййаты инкишаф етдирир. Беля ки, пул кцтлясинин артымы 
тядиййя дювриййясини сцрятляндирир, инвестисийа фяалиййятинин 
эенишлянмясиня имкан йарадыр вя с. 

Инфлйасийа просеси сцрятляндикчя о, игтисадиййаты  мц- 
вяггяти инкишаф етдирян амилдян ону лянэидян амиля 
ъеврилир. О, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри арасында 
олан нисбятляря позучу тясир эюстярир, итсещсал васитяляри вя 
ихтисаслы ишъи гцввяси даща мянфяятли сащяляря ахыр, эизли 
игтисадиййат, мющтякирлик, коррупсийа щаллары даща да артыр.  

Инфлйасийа нятичясиндя милли сярвятин даща ъох щиссяси  
дювлятин, ишбазлар групларынын ялиня кеъир вя бунун 
нятичясиндя дя юлкядя сосиал эярэинлик хейли артыр. Сосиал 
эярэинлийин артмасы ящали арасында ямлак бярабярсизлийин 
эцчлянмясинин нятичясидир. Инфлйасийанын ясас зярбяси 
дювлят бцдчяси щесабына йашайанлара дяйир. Ъцнки истещлак 
шейляринин, мцхтялиф хидмятлярин гиймятляринин хейли 
йцксялмясиня бахмайараг онлара верилян пул юдянишляри 
артмыр, артса да инфлйасийанын сцрятиндян хейли эери галыр. 
Инфлйасийа чямиййят цзвляринин яманятляринин дя 
гиймятдян дцшмясиня сябяб олур. Беля ки, гиймятлярин 
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йцксялмяси нятичясиндя яманятлярин (pulun)  алычылыг 
габилиййяти ашаьы дцшцр. Диэяр тяряфдян ися дювлят юзц борч 
алан тяряф кими инфлйасийадан сямяря эютцрцр. Ъцнки дювлят 
борчлары яввялки алычылыг габилиййяти олан пул ващиди иля 
дейил, алычылыг габилиййяти хейли ашаьы олан пулла гайтарыр. 
Цмумиййятля десяк инфлйасийа ящалинин зяряриня, дювлятин 
вя ири ишбазларын хейриня милли сярвяти йенидян бюлцшдцрцр  

Беляликля, инфлйасийа ашаьыдакы сосиал - игсади нятичяляря 
эятирир: 

- эялирлярин вя сярвятин йенидян бюлцшдцрцлмяси 
- дювлят мцясисяляри гиймятляринин базар гиймятляриндян 

эери галмасы; 
- верэи механизми васитяси иля ящалидян пул вясаитинин 

эизли сцрятдя дювлят тяряфиндян мцсадиряси; 
- пул вясаитинин сцрятля ямтяялярдя маддиляшмяси; 
- реал фаизин ашаьы дцшмяси; 
- инфлйасийа сцрятинин ишсизлик сявиййясини артырмасы ; 
- эялирлярин вя сярвятин йенидян бюлцшдцрцлмясиндя 

борчлунун кридиторун щесабына газанмасы. 
 
§ 4. Антиинфилйасийа тянзимлянмяси 
 
Инфлйасийа ян мцщцм вя щялли зярури олан макро- игдисади 

проблемлярдян биридир. Буна эюря hər бир дювлят мцмкцн олан 
васитялярля инфлйасийанын гаршысыны алмаг, щеч олмаса, онун 
сцрятини азалтмаг мягсяди иля антиинфлйасийа тядбирлярини щяйата 
кечирир. 

Инфлйасийа базар тясяррцфатчылыьынын даими йол йолдашыдыр, 
ону бирдяфялик дяф етмяк мцмкцн дейил. Лакин, антиинфлйасийа 
тядбирляри васитяси иля инфлйасийанын бир чох сосиал игдисади 
нятиъяляриниn гаршысыны алмаг вя йа онлары азалтмаг 
мцмкцндцр. Антиинфлйасийа тядбирляринин тясирли олмасы цчцн, 
щяр шейдян яввял, инфлйасийанын сябяблярини мцяййянляшдирмяк 
лазымдыр. Тяърцбяlər эюстярир ки, практик олараг бцтцн юлкялярдя 

инфлйасийанын sürətи иля пул тяклифинин артым sürəti арасында сых 
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коррелйасийа асылылыьы мювъуддур. Она эюря дя инфлйасийа 
sürətинин азалдылмасы цчцн монетар вя йа фиsикал сийасятиндян 
истифадя олунур. Монетар методлара: пул кцтлясинин, верилян 
кредитлярин щяъминин артымына мящдудиййятляр тятбиг етмяк; 
учот дяряъяляринин артырылмасы (якс малиййяляшдирмя дяряъяляри); 
мцтляг ещти- йатлар нормасынын артырылмасы; дювлятин гиймятли 
каьызларынын ачыг базарда сатылмасы. Фиsкал методлара ися: 
дювлят хяръляринин азалдылмасы; бирбаша вя долайы верэи 
дяряъяляринин артırылмасы, верэи эцзяштляринин azaldılması, йяни, 
бцдъяйя эялян мядахиллярин артырылмасына йюнялдилмиш 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси; амортизасийа айырмаларынын 
гайда вя нормаларыны тянзимляйян гайдаларын сяртляшдирилмяси. 

Лакин, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси щеч дя щямишя 

истялинян нятиъяни вермир. Belə ki , pul kütləsinin artım sürətinin 

aşağı salınmasının qaçılmaz nəticəsi istehsal və məşğuluğun 

aşağı düşməsidir. Bu qarşılıqlı asılılığın xarakterini fillips 

əyrisi əsk etdirir. 

P % 
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P-infilasiyanın sürəti 
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Дцнйа тяърцбясиндя инфлйасийа шяраитиндя игтисадиййаты 
идаря етмяйиn  ики йолу мялумдур: бири инфлйасийайа 
уйьунлашмаг, диэяри ися радикал тядбирлярин кюмяйи иля 
инфлйасийанı арадан галдырмагдыр. 

Инэилтярядя вя АБШ –да дювлят сявиййясиндя инфлйасийа 
ялейщиня mübarizə апармаг вязифяси иряли сцрцлцр. Бязи 
юлкялярдя ися инфлйасийайа уйьунлашмаг (индексасийа етмяк 
вя с.) тядбирляри щяйата кечирилир. 

Инфлйасийайа уйьунлашмаг сийасяти еля гурулур ки, 
базар субйектляри юз фяалиййятляриндя инфлйасийаны нязяря 
алырлар. Онлар пулун гиймятдян дцшмяси нятиъясиндя баш 
верян иткилярин учотуну апармаг йолу иля щяйата кечирирляр. 
Фирмалар инфлйасийа шяраитиндя гойулан капиталын тез эери 
гайытмасыны мцмкцн едян лайищяляря цстцнлцк верирляр. 
Фирмалар дювриййя вясаитляри чатышмазлыьыны арадан галдыр- 
маг цчцн, кянар мянбялярдян истифадя етмяйя мейл 
эюстярирляр ки, бу онлар цчцн бюйцк рискдир. 

Муздла ишляйян ишчиляр дя алыъылыг габилиййяти ашаьы 
дцшмцш пулlа ямяк щаггы алдыглары бир шяраитдя итирдиклярини 
компенсасийа йолу иля ялдя етмяйя вя ялавя мянбяляр 
тапмаьа, чалышырлар. Онлар аиля бцдъясинин хярълярини 
инфлйасийа шяраитиня уйьунлашдырмаğа вязиййятдян чыхмаьa 
чалышырлар. 

Дювлят макроигдисади сявиййядя инфлйасийа просесиня 
тясир етмяк, тядиййя габилиййятlи тяляби тянзимлямяк 
мягсядиля, бцдъянин эялир вя хяръляри иля маневр едир. Беля ки, 
инфлйасийа заманы дювлят артыг тялябя юз хярълярини азалдыр вя 
верэиляри артырыр. Нятиъядя, инфлйасийанын сцряти дцшцр. Анъаг 
бцдъянин кясирдя олмасы верэи вя хярълярля маневр етмяйи 
мящдудлашыр. 

Бязи щалларда дювлятин мцдахиляси олмадан, Мяркязи 
Банк юзцнцн пул-кредит сийасяти васитяси иля инфлйасийа 
просесиня тясир етмяйя чалышыр. Бу заман Мяркязи Банк 
tядавцлdя олан пулун мигдары вя боръ фаиз дяряъялярини 
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дяйишмякlə игдисадиййата тясир эюстярир. О юз тядбирляри иля 
тядавцлдя олан артыг пулларын бир щиссясини эерийя гайтарыр, 
фаиз дяряъялярини артырмагла тядавцля ялавя пул кцтлясинин 
дахил олмасынын гаршысыны алыр. Бу ися инфлйасийанын сцрятини 
ашаьы салыр. 

Мцасир базар игдисадиййаты инфлйасыйалыдыр вя ону 
тюрядян бцтцн амилляри арадан галдырмаг чятиндир. Бунунла 
беля, бир чох юлкялярин инфлйасийаны буховламаг, онун 
сцрятини азалтмаг вя нятиъялярини арадан галдырмаг 
сащясиндя müsbət тяърцбяляри вардыр. Бу тяърцбяни öyrənmək 
чох файдалы оларды. Азярбайъан игдисадиййатында да 
инфлйасийа щадисяси баш вермиш вя гиймятляр тядриъян 
галхараг 2008-ъи илдя инфлйасийа сявиййясиниn тяхминян 20-22 
% -я чатмасына сябяб олмушдур. Баш вермиш инфлйасийанын 
гаршысыны алмаг мягсяди щюкцмят бир сыра тядбирляр щяйата 
кечирмяйя башламышдыр. Бу мягсядля, Азярбайъан Респуб- 
ликасынын Презденти «Азярбайъан Республикасында антиин- 
флйасийа тядбирляринин эцълярдирилмяси щаггында» фярман 
имзаламышдыр (31 май 2005-ъи ил). 

Азярбайъанда гиймятлярин галхмасынын вя инфлйасийа 
сявиййясинин йцксяк олмасы сябябляри щаггында дейилир: 
«Инфлйасийа сявиййясинин эюзлянилян щяддян йцксяк олмасы, 
ясасян, дцнйа базарында xам нефтин гиймятинин артмасынын 
истещсал хяръляриня тясири нятиъясиндя идхал малларынын 
бащалашмасы, дювриййядя олан пул кцтлясинin щяъминин артмасы 
вя изафи пул кцтлясинин мцхтялиф малиййя əmanətlərinə ъялб 
олунма механизминин кифайят гядяр инкишаф етмямяси, 
игдисадиййата йюнялдилян инвестисасийаларын quruluşунун тякмил 
олмамасы, истещсалда, тиъарятдя вя идхал-ихраъ ямялиййатларында 
инщисарчылыьа гаршы мцбаризянин йетярли олмамасы вя с. 
сябяблярля баьлыдыр». 

Фярманда инфилйасийанын сябябляри иля йанашы, онун 
арадан галдырылмаснын конкрет истигамятляри вя щяйата 
кечирилмяси üçün зярури олан тядбирляр дя юз яксини тапмышдыр 
(бах: ―Халг гязети‖ 1 ийун 2005-ъи ил). Гиймятлярин галхма- 
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сына вя инфлйасийанын гаршысынын алынмасына тясир едя биляъяк 
ашаьыдакы тядбирляр нязярдя тутулмушдур: 

- гиймятli каьызларын бурахылмасы вя онун базарынын 
эенишляндирилмяси; 

- инзибати хярълярин азалдылмасы; 
- дювриййядя олан пул кцтлясинин щяъминин азалдылмасы; 
- инщисарчылыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси вя с. 
Бу вя ya диэяр антиинфлйасийа тядбирляринин щяйата 

кечирилмясиня бахмайараг, щяля дя республикада инфлйа- сийанын 
гаршысыны алмаг мцмкцн олмайыб. Буна эюря дя дювлят юлкя 
игдисадиййатында инщисарчылыьын эцълц олмасыны нязяря алараг, 
инщисарчылыьа гаршы инзибати васитяляряля мцбаризяни 
эцъляндирмяйи нязярдя тутмушдур. 

Азярбайъанда инфлйасийанын мцлайим, сакит тярздя баш 
вермясини тямин етмяк цчцн, милли игдисадиййаты инкишаф 
етдирмяк вя дахили базар тялябини йерли мящсуллар щесабына 
тямин етмяк лазымдыр. 
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XXVI FƏSĠL. MAKROĠQTĠSADĠ TARAZLIQ. 

MƏCMU TƏLƏB VƏ MƏCMU TƏKLĠF 

 

§1. Fərdi və məcmu tarazılıq 

 

Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı üçün iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələri və cəhətləri arasında müəyyən nisbətlərin 

gözlənilməsi zəruri olduğu kimi, bu müxtəlif sahələr və 

cəhətlər arasında müəyyən tarazılığın (müvazinətin) olması da 

zəruridir. Nisbət və tarazılıq anlayışları məzmunca bir-birinə 

yaxın olsalar da, eyni deyillər. Belə ki, tarazlıq dedikdə faktiki 

nəticələrin gözlənilməsi zəruri olan nisbətlərə yaxın olması 

nəzərdə tutulur. Məsələn, iqtisadiyyatın normal fəaliyyəti üçün 

5 mln ton neft lazım olur. Ölkədə 4,7-4,8 mln ton neftin 

çıxarılması tarazlıq vəziyyəti hesab oluna bilər. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda bazar və məcmu tarazlıq 

(müvazinət) anlayışlarına rast gəlinir. Bazar tarazlığı dedikdə, 

ayrı-ayrı bazarlarda tələb və təklifin bərabərliyi, daha doğrusu, 

tarazlığı, bir-birinə daha çox yaxın olması nəzərdə tutulur. 

Bazar tarazlığı modeli tələb və təklifin mahiyyətini, onların 

qiyməti ilə qarşılıqlı əlaqə mexanizmi aydınlaşdırmaq üçün çox 

əlverişlidir. Belə ki, tələb və təklifin bərabərliyi şəraitində 

qərarlaşan qiymətlər tarazlıq qiymətləri adlanır. Bu qiymət 

istehsalçının faydalı fəaliyyətini təmin edən qiymətdir. Tarazlıq 

qiyməti istehsalçı (satıcı) və istehlakçının (alıcının) əvvəlcədən 

nəzərdə tutduqları faydalılığı əldə etməyə imkan verir. Belə ki, 

istehsalçı əmtəəni həmin qiymətə satıb öz xərclərini ödəyir və 

gözlədiyi mənfəəti də götürür. İstehlakçı isə malik olduğu pula 

tələbatı ödəyən miqdarda əmtəə ala bilir. 

Qiymətin tarazlıq qiymətindən kənarlaşması isə həm 

alıcı, həm də satıcı üçün əlverişli deyildir. Çünkü, real qiymət 

tarazlıq qiymətindən yüksək olarsa, satıcı öz müştərilərinin bir 

hissəsini itirmiş olur, alıcı isə malik olduğu pula tələbatını 
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ödəyəcək miqdarda əmtəə əldə edə bilmir. Bazar qiyməti 

tarazlıq qiymətindən aşağı olduqda isə satıcı mənfəətini itirir və 

hətta istehsal xərclərinin müəyyən hissəsini də ödəyə bilmir. 

Qiymətin tarazlıq qiymətindən aşağı olması halı alıcı üçün də 

əlverişli deyildir. Çünki, müəyyən müddətdən sonra özünə 

lazım olan əmtəəni həmin qiymətə tapa bilməyəcəkdir. Bütün 

bunlara görə də hansı səbəbdənsə bazar qiymətinin tarazlıq 

qiymətindən kənarlaşması onun tarazlıq vəziyyətinə qayta- 

rılması meylini yaradır. Bu bazar fərdlərinin (bazar sub- 

yektlərinin) öz faydalılıqlarını artırmağa yönəldilmiş iqtisadi 

davranışlarının təsiri ilə olur. Ayrı-ayrı bazarlar səviyyəsində 

iqtisadi məsələlərə aydınlıq gətirən bazar tarazlığı bu bazarların 

qarşılıqlı əlaqəsindən ibarət olan, ümumilikdə iqtisadiyyatı 

səciyyələndirən makroiqtisadi problemlərinin izahına imkan 

yaratmır. 

Deməli, ÜMM-un həcmi ilə şərtlənən məcmu təklif və 

cəmiyyətin ümumi gəlirləri ilə məhdudlaşan məcmu tələb 

arasında əlaqələrin izahına, ayrı-ayrı bazarlarda yaranan 

tarazlıqla makroiqtisadi tarazlığın uyğunlaşması mexanizminin 

təhlilinə zərurət yaranır. Aydındır ki, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələri bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə fəaliyyət 

göstərmir, bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir. Ayrı-ayrı fərdlərin 

davranışında, ayrı-ayrı bazarlarda baş verən hər cür 

dəyişikliklər bütövlükdə iqtisadi inkişafda, makroiqtisadi 

səviyyədə öz əksini tapır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

makroiqtisadi tarazlıq təhlil edilərkən yalnız bazar amillərinin 

təhlili ilə kifayətlənmək olmaz. Çünkü ETT-nin, yeni 

texnologiyaların, mütərəqqi əmək üsullarının və s. təsiri 

nəticəsində iqtisadiyyatın sahələri, müəssisələri arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələr daim dəyişir, təkmilləşir. Bu dəyişikliklər 

qeyri-iqtisadi (siyasi, sosial, demoqrafik və s.) amillərin təsi- 

rinə də məruz qalır. Bütün bunların nəticəsində isə makro- 

iqtisadi tarazlıq daim dəyişir. 
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İqtisadi ədəbiyyatlarda ideal və real makroiqtisadi müva- 

zinət anlayışlarına rast gəlmək mümkündür. İdeal (nəzəri, 

arzuolunan) müvazinət dedikdə adından məlum olduğu kimi, 

nəzəri cəhətdən arzuolunan müvazinət nəzərdə tutulur. Bu 

müvazinətə çatmaq üçün əsasən aşağıdakı şərtlərə əməl 

olunması tələb olunur: 

- fərdlərin hamısı bazarda istehlak şeyləri tapmalıdır; 

- sahibkarların hamısı bazarda onlara lazım olan istehsal 

amillərini tapmalıdır; 

- əvvəlki ilin bütün məhsulu realizə olunmladır. 

Real makroiqtisadi tarazılıq dedikdə isə qeyri-təkmil 

rəqabət və bazara xarici amillərin təsiri nəticəsində qərarlaşan 

tarazlıq nəzərdə tutulur. Ən ümumi şəkildə iqtisadi tarazlıq 

iqtisadi ehtiyatlarla tələbatlar arasındakı uyğunluğun 

problemidir. Aydındır ki, burada tam uyğunluqdan söhbət gedə 

bilməz, çünkü, tələbatlar həmişə ehtiyatlardan artıqdır. Buna 

görə də ümumi tarazlıq tələbatlarının məhdudlaşdırılması şərti 

ilə ehtiyatlardan optimal istifadə təmin edilə bilər. 

Nəzəriyyəçilər makroiqtisadi tarazılığın müxtəlif model- 

lərini yaratmışlar. Bunlardan ən ilkini F.Kenenin ―İqtisadi 

cədvəllərində‖ təsvir olunan sadə təkrar istehsalı və tədavülü 

modelidir. Bu modeldə Fransada kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı və onun reallaşdırılması prosesi əks olunmuşdur. 

K.Marks isə kapitalist ictimai təkrar istehsalın (həm sadə, 

həm də geniş) modelini yaratmışdır. Bu modeldə makroiqtisadi 

müvazinət resursların (istehsal vasitələri və istehlak şeylərinin) 

yerdəyişmələri hesabına həyata keçirilir. Bu yerdəyişmə 

ictimai istehsalın I və II bölmələri və iqtisadi subyektlər 

arasında baş verir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda Leon Valras (1834-1910) azad 

rəqabət qanununun fəaliyyəti şəraitində ―ümumi iqtisadi 

müvazinət‖ modelini daha çox nəzərdən keçirir. O, belə bir 

qənaətə gəlir ki, ümumi iqtisadi tarazlıq yalnız müəyyən şərtlər 
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daxilində mümkündür. Bu şərtlərə isə tam azad rəqabət, 

bazarda bütün alıcıların bərabərliyi, iqtisadi vəziyyətin 

dəyişməməsi, iqtisadi sistemin qapalı olması aiddir. Varlasın 

tarazlıq modeli güclü riyazi aparat əsasında qurulmuşdur. 

L.Varlasa görə ümumi iqtisadi tarazlıq elə bir haldır ki, bu 

zaman istehsal xidmətlərinə olan səmərəli tələbi və səmərəli 

təklif xidmətlər bazarında tarazlaşır; məhsullara olan səmərəli 

tələb və səmərəli təklif məhsullar bazarında tarazlaşır və 

nəhayət, satış qiymətləri məhsuldar xidmətlərdə ifadə olunmuş 

istehsal xərclərinə bərabər olur. Valrasın modelinde ümumi 

tarazlıq istehsal xidmətləri və əmtəə bazarlarındakı tarazlıq- 

lardan törənir, başqa bazarların təsiri nəzərə alınmır. O, ümumi 

tarazlığı izah etmək üçün nisbi qiymət anlayışından istifadə 

edir. Bu  məqsədlə bazarda olan əmtəələrdən biri ekvivalent 

vahidi kimi qəbul olunur və onun əsasında nisbi qiymət 

müəyyən edilir. 

n 

L.Valrasın riyazi baza əsasında məcmu tələbi: ∑  Xki , 

məcmu təklifi isə                       n                                  i=1 

∑             formulasından istifadə 

i=1  Xki 
 

edir. Burada Xki i-ci alıcının aldığı K əmtəəsinin miqdarını, 

Xki isə i-ci bazar iştirakçısında olan K məhsullarının ilkin 

ehtiyat miqdarını göstərir. Bu zaman bütün əmtəələrin məcmu 

tələbi və məcmu təklifi K növ əmtəədə ifadə olunur. Valrasa 

görə ümumi tarazlıq  məcmu tələb və məcmu təklifin 

bərabərliyi zamanı 

n           n   - 

mümkün olur:  ∑ Xki = ∑ Xki 

i=1        i=1 

Makroiqtisadi tarazılıq haqqında V. Leontyevin ―Xərclər-

buraxılış‖ modeli, C.M.Keynsin qısamüddətli iqtisadi tarazlıq 
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modeli, A.Marşalın, C.Veymanın və s. də modellərin də 

modelləri vardır. 

Fərdi tarazlıqdan fərqli olaraq, makroiqtisadi tarazlıq 

müxtəlif amillərin təsirindən əmələ gələn ümumiləşdirilmiş 

göstəricilərlə şərtlənir. Belə göstəricilərdən biri də qiymətin 

ümumi səviyyəsi göstəricisidir. Onu da qeyd edək ki, 

makroiqtisadi tarazlığa təsir edən müxtəlif amillər ayrı-

ayrılıqda müxtəlif zamanlarda deyil, eyni zamanda da təsir 

edir. Buna görə də real iqtisadiyyatda makroiqtisadi tarazlıq 

dayanıqlı olmayıb daim pozulandır. Bununla belə, iqtisadi 

tarazlıq daim pozulduğu kimi, onun bərpa olunması da baş 

verir. Bu baxımdan demək olar ki, makroiqtisadi tarazlıq 

iqtisadiyyatın mümkün olmayan və eyni zamanda mövcud olan 

halıdır. Bu hal iqtisadi ədəbiyyatda ―müvazinətsizliyin-

müvazinəti‖ adlanır. 

Makroiqtisadi müvazinətin müasir təhlili müəyyən 

ümumi- ləşdirmələrin köməkliyi ilə aparılır. Bunlardan ən 

mühumləri aşağıdakılardır: 

a) müvazinətli miqdarda məhsul və xidmətləri 

birləşdirən milli istehsalın real həcmi; 

b) bütün məhsul və xidmətlər məcmusunun qiymət 

səviyyəsi. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda makroiqtisadi tarazlığın 

qrafiki aşağıdakı kimidir: 
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Qiymətlərin illik artım 

sürəti 

(ÜMM-un defilyatoru) 

AS 

 

 

 

3 

2 

1 

0 

 

-1                                                  AD 

- 2         Real UMM-un illik artım sürəti 

 

Şəkil 26.1 

 

§2. Məcmu tələb və təklif 

 

Makroiqtisadi tarazlığı daha aydın başa düşmək üçün 

onun qarşılaşan tərəfləri olan məcmu tələbi və təklifi nəzərdən 

keçirək. ―Məcmu tələb‖ məhfumu iqtisadiyyatın müxtəlif 

bölmələrinin həmin vaxt ərzində xərcləməyə hazır olduğu 

pulun məcmu həcmini bildirir. Məcmu tələb (AD-agregate 

demand) dedikdə, milli iqtisadiyyatda yaradılmış bütün son 

məhsul və xidmətlərin alınması üçün iqtisadi subyektlərin 

hamısı tərəfindən planlaşdırılmış məcmu xərclər başa düşülür: 

 

AD=C + İ + G + Nx 

 

Burada: C - ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri; 

İ- xüsusi bölmənin investisiya xərcləri; 

G – dövlət xərcləri; 
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Nx – xalis ixrac. 

Məcmu tələbin çox hissəsini (50%) əhalinin istehlak 

xərcləri, 30%-ə yaxınını dövlət xərcləri, 15-20% -ni xüsusi 

bölmənin investisiya xərcləri təşkil edir. 

Məcmu tələbin səviyyəsinə bir çox amillər təsir edir. 

Bunlara real milli gəlirin səviyyəsi, yığılmış əmlakın səviyyəsi, 

dövlətin maliyyə, pul-kredit siyasəti və s. Onun səviyyəsinə 

təsir edən əsas amillərdən biri də ölkədə qiymətlərin ümumi 

səviyyəsidir. 

İqtisadi nəzəriyyədə məcmu tələb kəmiyyətinin qiymət- 

lərinin səviyyəsindən azalan asılılıq qanunu nəzəri cəhətdən 

əsaslandırılır. Bu qanun qiymətlərin dəyişməsi (artırılması) 

nəticəsində iqtisadiyyatda baş verən üç effektin (təsirin) 

xarakterinə əsasalanır: 

a) faiz dərəcəsi effekti, belə ki, qiymətlərin səviyyəsinin 

artması (digər amillər sabit qaldıqda) pula tələbin artmasına 

səbəb olur. Bunun nəticəsində isə faiz dərəcəsi yüksəlir. Faiz 

dərəcəsinin yüksəlməsi isə investisiya qoyuluşları və digər 

məqsədlər üçün kredit götürülməsinə marağın azalmasına 

səbəb olur. Nəticədə məcmu tələb azalır. 

b) Varlılıq və ya real kassa qalıqları effekti. Qiymətlərin 

ümumi səviyyəsinin yüksəldilməsi bank əmanətlərinin, 

qiymətli kağızlardan gəlirlərin real dəyərinin aşağı düşməsinə 

səbəb olur. Nəticədə istehlakçılar əvvəlki zənginliklərini bərpa 

etmək üçün alışlarını azaldır, yığım həyata keçirirlər. Bunların 

nəticəsində isə məcmu tələb azalır. 

c) İdxal  alışları effekti. Ölkədə qiymətlərin səviyyəsinin 

yüksəlməsi xarici əmtəə və xidmətlərin idxalının artmasına, və 

milli əmtəə və xidmətlərin ixracının azalmasına səbəb olur. 

Nəticədə məcmu tələbin tərkib hissəsi olan xalis ixracın 

azalması baş verir. 

Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi isə 

yuxarda nəzərdən keçirilənlərin əksinin baş verməsinə səbəb 
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olur. Yəni istehlakçılar daha çox məhsul və xidmətlər alır daha 

ucuz milli məhsulun xarici bazarda satılmaq imkanı yaranır və 

s. .Bütün bunların nəticəsində isə məcmu tələb artır. 

Qiymətlərin ümumi səviyyəsi dəyişməz qaldığı halda da 

məcmu təklifin artıb-azalmasına təsir göstərən amillər vardır. 

Bunlar qeyri-qiymət amilləri adlanır. Məcmu tələbə təsir 

göstərən qeyri-qiymət amilləri aşağıdakılardır: 

- istehlak yönümlü xərclərdə dəyişikliklər; 

- investisiya xərclərindəki dəyişikliklər; 

- xalis ixracatda dəyişikliklər. 

İstehlak yönümlü xərclərdəki dəyişikliklər istehsalçıların 

zövqündəki dəyişikliklər, onların borcları, vergilərin miqdarı 

və dərəcələri, cərimələrin səviyyəsi və s. ilə əlaqədardır. 

İnvestisiya xərclərindəki dəyişikliklər isə faiz dərəcəsinin 

dəyişməsi, gözlənilən mənfəət, müəsisələrdən alınan vergi, 

texnologiyadakı dəyişikliklər və s. ilə əlaqədardır. 

Xalis ixracatın artması da qiymətlərin dəyişilməzliyi 

şəraitində məcmu tələbin artmasına səbəb olur. 

Makroiqtisadi tarazlığın bir tərəfi məcmu tələbdirsə, digər 

tərəfi məcmu təklifdir. Məcmu təklif (AS- aggregate supple) 

dedikdə, ölkədə istehsal olunmuş və qiymətlərin bütün 

mümkün səviyyələrində iqtisadi subyektlərin müəyyən müddət 

ərzində təklif etməyə hazır olduqları məhsul və xidmətlərin 

məcmusu nəzərdə tutulur. Məcmu təklif istehsal olunmuş milli 

gəlir də adlandırıla bilər. Qiymətlə təklif arasındakı düz 

proporsionallıq məcmu təklif üçün də doğrudur. Məcmu təklifi 

də qiymətin səviyyəsinə uyğun olaraq artıb-azalır. Lakin, ayrı-

ayrı bazarlar üçün bu asılılığı əsaslandıran həmin şərtlər, 

makroiqtisadi səviyyədə məsələni izah etmək üçün kifayət 

etmir. Hər bir istehsal subyekti istehsalı artırmaq üçün xərclərlə 

gəlirləri müqayisə edir. İstehsal olunan məhsulun qiymətinin 

artması istehsalı artmağa sövq etsə də, qiymətlərin ümumi 

səviyyəsinin artması istehsalı (təklifin) artması firmanın 



 418 

marağının təmin etməmiş olur. Buna görə də məcmu təklifin 

öyrənilməsində yeni amillərin təsirinin nəticələrini nəzərə 

almağa ehtiyac duyulur. 

Məcmu təklifi müəyyənləşdirən amillərin təsiri iqtisadi 

inkişafın səviyyəsindən bilavasitə asılıdır. Təcrübə göstərir ki, 

bütün dövrlərdə iqtisadi imkanlardan eyni dərəcədə istifadə 

olunmur. İşsizlik, istehsal subyektlərinin tam gücü ilə 

işləməməsi, təbii ehtiyatların istehsala cəlb olunması 

imkanlarının məhdud olması və s. vaxtaşırı həll olunması tələb 

olunan problemlər kimi qarşıya çıxır. Bütün bunların 

qısamüddətli və uzunmüddətli dövrlərdə həll olunması, məsmu 

təklifin qısamüddətli və uzunmüddətli dövrlərdə öyrənil- 

məsinin iki modeli vardır. 

Məcmu təklifi araşdıran klassik məktəb bildirir ki, 

istənilən məcmu təklif əyrisi şaqulidir. Məcmu təklif əyrisi 

dedikdə milli istehsalın real həcminin qiymətlərin səviy- 

yəsindən asılılığı nəzərdə tutulur. Bu konsepsiya iqtisadiyyatın 

tam gücü ilə işləməsi və resursların tam məşğulluğu 

ehtimalından çıxış edir. Belə şəraitdə qısa müddətə istehsal 

həcminin artırılması mümkün deyildir. 

Klassik məktəbdən fərqli olaraq, keynsçi məktəb iddia 

edir ki, məcmu təklif əyrisi ya üfüqidir ya da ucalandır. Məcmu 

təklif əyrisinin üfiqi parçası iqtisadiyyatın dərin tənəzzülü, 

əmək və istehsal resurslarından tam istifadə edilməməsi 

vəziyyətinə müvafiqdir. Bu nəzəriyyənin əsası XX əsrin 30-cu 

illərinin böhranı və tənəzzüldən sonra istehsal xərclərinin və 

resursların qiymətinin artmasından çəkinmədən istehsalı 

genişləndirmək dövründə irəli sürülmüşdü. Bu zaman istifadə 

olunmayan istehsal güclərinin yüklənməsinin artması qiymət 

səviyyəsinə toxunmadan milli istehsalın real həcmini artırmağa 

imkan verirdi. Nəticədə qiymətlərin səviyyəsi artmadan da 

məcmu təklif artırdı. Qiymətin artmamasının səbəbi məhsul 
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vahidinə çəkilən xərclərin dəyişməməsidir, çünki, istifadə 

edilməmiş istehsal güclərindən istifadə olunurdu. 

Tələb əyrisinin üç parçası: 

 

 

 

 

P 

 

III 

 

 

II 

 

 

I 

I - keynsçi parça 

II - aralıq parça 

III - klassik parça 

0 

ÜDM 

Şəkil 26.2 

 

Müasir iqtisadi nəzəriyyə ondan çıxış edir ki, nəzərdən 

keçirilən konsepsiyalar təkrar istehsalın gerçəklikdə mümkün 

olan müxtəlif vəziyyətlərini təsvir edir. Deməli, məcmu təklif 

əyrisinin güman edilən üç formasını üç hissədən ibarət bir 

əyridə birləşdirmək məntiqidir. Üfiqi və ya keynçi, şaquli və ya 

klassik; aralıq və yay yüksələn. 

Məcmu təklif əyrisinin şaquli (klassik) və üfiqi  (keynçi) 

parçaları arasındakı aralıq parça isə yüksələndir. Bu parça 

təkrar istehsalın elə vəziyyətini nəzərdə tutur ki, bu zaman milli 
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istehsalın real həcminin artması, qiymətlərin müəyyən 

dərəcədə artması ilə müşayət olunur. 

Məcmu təklifin dəyişməsinə qiymət amili ilə yanaşı, 

qeyri-qiymət amilləri də təsir göstərir. Bunlara iqtisadi 

resursların qiymətlərinin dəyişməsi, əmək məhsuldarlığının 

dəyişməsi, hüquqi normalardakı dəyişikliklər və s. aid etmək 

olar. 

 

§3. Məcmu tələb və məcmu təklifin qarşılıqlı əlaqəsi 

 

Məcmu tələb və məcmu təklif sadəcə kəmiyyətlər cəmi 

olmayıb, iqtisadiyyatın keyfiyyət göstəriciləridir. Bunlar 

formalaşmalarında müəyyən müstəqilliyə malik olsalar da, bir-

birilə sıx bağlı olan anlayışlardır. Alıcıların pul gəlirləri ilə 

məhdudlaşan məcmu tələb və satıcıların məhdud iqtisadi 

ehtiyatlarından istifadə dərəcəsi ilə müəyyənləşən məcmu təklif 

daim qarşılıqlı əlaqəlidir. Bu qarşılıqlı əlaqə iqtisadiyyatın 

mövcudluq halıdır. Məcmu tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqəsi 

onların əyrilərində də əks olunur: 

 

Qiymətlərin səhiyyəsi 

AD                        AS 

 

III 

 

II 

I 

 

 

0 

Milli istehsalın real həcmi 

 

Şəkil 26.3 
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Cəmiyyətin istehsal imkanlarını maksimumlaşdırmaq 

meyli məcmu tələblə məcmu təklifin qarşılıqlı əlaqələrinin 

optimallaşması dərəcəsindən bilavasitə asılıdır. Məsələyə 

klassik konsepsiya baxımından yanaşan iqtisadçılar (A.Smit, 

D. Rikardo, C.Mill, A.Marşall və b.) bazar sisteminin 

iqtisadi ehtiyatların tam istifadəsini təmin etməsi ehtimalını 

əsas şərt kimi qəbul edirlər. Onların fikrincə iqtisadiyyatda 

baş verən kənarlaşmalar bazar özünütəzimləməsi  ilə bərpa 

olunur. Onların bu görüşləri Sey qanununa əsaslanır. Bu 

qanuna görə təklif özünə müvafiq tələb yaradır. Deməli, 

məcmu təklik də məcmu tələb yaradır və iqtisadiyyatda ifrat 

istehsal böhranı ola bilməz. Beləki, təklifin artması isteh- 

salçıların gəlirlərinin və onlara müvafiq olaraq tələbin 

artmasına səbəb olur. Klassik məktəb qiymətlərin çevik olub 

tələbə müvafiq dəyişməsini əsas şərt kimi qəbul edir. 

Onların bu baxışları həyatda özünü doğrultmur və ifrat 

istehsal böhranları baş verirdi. XX əsrin 30-cu illərinin 

böhranı onların makroiqtisadi taraqzılıq haqqındakı 

baxışlarına güclü zərbə oldu. Bu zaman onların baxışlarına 

alternativ olan Keynsçi baxışlar meydana gəldi və geniş 

yayılmağa başladı. 

C.M.Keynsin fikrincə təklif özünə müvafiq tələb 

yaratmır, əksinə, tələb təklifin yaranmasına səbəb olur və 

buna görə də dövlət səmərəli tələbin yaradılmasına şərait 

yaratmalıdır. Keynsçilərin fikrincə tələbin məhdud 

səviyyəsində təklif ÜDM-un potensial səviyyəsinə çata 

bilməz. Tələbi artırmaq üçün dövlət iqtisadiyyata fəal 

müdaxilə etməlidir və s. 

Klassiklərin və keynsçilərin məcmu tələb və məcmu 

təklifə fərqli baxışları onların makroiqtisadi müvazinət 

modelində də aydın hiss olunur. 
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Şəkil 26.3                                    Şəkil 26.4 

Makroiqtisadi müvazinət, o cümlədən dövlətin iqtisa- 

diyyata müdaxiləsi haqqındakı klassik baxışlardan köklü 

fərqlənən keynsçi baxışlar XX əsrin 70-ci illərdə öz 

mövqelərini itirməyə başladı. Bu vaxtlardan başlayaraq, ayrı-

ayrı ölkələrin iqtisadi siyasətində neoklassizmin yeni 

variantları (monetarizm, təklif iqtisadiyyatı və s.) üstünlük kəsb 

etməyə başlamışdır. Makroiqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsi 

iqtisadiyyatda dövlət və özəl bölmələrinin optimal nisbətlərinin 

müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. 
 

Макроигтисади таразлыьын классик 

модели: 

Макроигтисади таразлыьын 
кейнсчи модели: 

Й-там мяшьуллуьа мцвафиг 
олан 
ЦДМ-ун модели: 

П1-илкин мяъму тяляб заманы 
гиймятлярин сявиййяси; 
П2-мяъму тялябин артмасы 

заманы гиймятлярин сявиййяси. 
 

Й1-илкин мяъму тяляб заманы 
ЦДМ-ун щяъми; 
 

Й2-мяъму тялябин артмасы 
ЦДМ-ун щяъми. 
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ХXВII ФЯСИЛ. ИГТИСАДИЙЙАТЫН  ДЮВЛЯТ                                                                                                                                      
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 

§1.İгтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин 
зярурилийи вя мащиййяти 

 
Игтисадиййатын гейри-сабит инкишафы вя онун сосиал-игтисади 

нятичяляри чанлы организм олан игтисадиййатын хястялянмяси 
демякдир. Щяр бир хястялийи ися мцаличя етмяк лазымдыр. О да 
мялумдур ки, щяр бир хястяликдян горунмаг тядбирляри ону 
мцаличя етмякдян хейли асандыр вя игтисади чящятдян 
ялверишлидир. Бу аналогу игтисадиййата тятбиг етдикдя, ону 
тянзимлямяк лазымдыр. Тянзимлямяк о демякдир ки, щадисяни 
мцяййян щцдудлар, параметрляр ъяръивясиндя сахламаг 
лазымдыр. Игтисадиййатын тянзимлянмяси isə о демякдир ки, 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри вя чящятляри арасында 
эюзлянилмяси зярури олан нисбятляря ямял едилмяли, бу 
нисбятлярин щядсиз дярячядя позулмасына йол верилмямялидир. 

Садя ямтяя истещсалы вя капиталист ямтяя истещсалынын илк 
дюврляриндя бу нисбятляр базар васитясиля кортябии тянзим 
олунурду. Буна ясасян дя А.Смит беля бир нятичяйя эялмишди 
ки, игтисадиййат «эюрцнмяз ял» васитясиля тянзимлянмяли, идаря 
олунмалыдыр. 

Лакин мящсулдар гцввялярин инкишафы, машынлы истещсалын 
эенишлянмяси, истещсалын ичтимаиляшмя сявиййясинин йцксял- 
мяси «эюрцнмяз ял» нязяриййясинин ясасларыны лахлатды, игтиса- 
диййатын гейри-сабит инкишафыны даща да эцcляндирди. 1929-
1933-cц илляр бющраны ися бу нязяриййянин сону демяк олду. 
Ч.М.Кейнс «Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун цмуми 
нязяриййяси» ясяриндя дювлятин игтисадиййата мцдахилясини, 
игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясини ясасландырды. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Кейнсин бу нятиcяйя 
эялмясиндя ССРИ-дя дювлятин игтисадиййата мцдахилясиндя 
ялдя едилян наилиййятляр дя мцяййян рол ойнамышдыр. 
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Дювлятин игтисадиййата фяал мцдахиляси ХХ ясрин икинчи 

йарысындан сонра хцсусиля эцчлянмишдир. Бу, игтисадиййатын 
сосиал йюнцмцнцн эцчлянмяси иля ялагядар иди. Мцасир мярщя- 
лядя ися игтисадиййатын глобаллашмасы просеси дювлятин игтиса- 
диййата тянзимляйичи тясирини даща да эенишляндирир. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси дедикдя 
игтисадиййаты инкишаф етдирмяк цъцн тякрар истещсал просесинин 
сабитляшдирилмяси нязярдя тутулур. Мцхтялиф дюврлярдя бу 
мягсядля мцяййян мягсядяуйьун тядбирляр щяйата кеъирилир. 
Бунлара бющран вя ишсизликля мцбаризя, инфлйасийанын тянзим 

едилмяси, игтисадиййатда гурулуш дяйишикликляринin щяйата 
кеъирилмяси, елмтутумлу сащялярин инкишаф етдирилмяси, 
тясяррцфат механизминя планлашдырма елементляринин дахил 
едилмяси вя с. daxildir. Бу, тядбирлярин бязиляри гысамцддятли, 
диэярляри ися узунмцддятли олур. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси билаваситя вя долайы 

(биləваситя) йолларла щяйата кеъирилир. Билаваситя тянзимлямя 

мцяййян ганунверичи актларла апарылыр. Долайы (биlaваситя) 
тянзимлямя ися игтисади методларла щяйата кеъирилир. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин субйект вя 
обйектлярини дя фяргляндирмяк лазымдыр. Тянзимлямянин 
субйектляри дедикдя тянзимлямя иля мяшьул олан мяркязи, 
реэионал бялядиййя идаряетмя органлары нязярдя тутулур. 
Тянзимлянмя обйекти дедикдя ися игтисадиййатда баш верян 
сосиал-игтисади просесляр, ятраф мцщитин горунмасы, харичи 
игтисади ялагяляр вя с. нязярдя тутулур. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин ики типи 
мялумдур. Бунлардан бири истещсал васитяляри цзяриндя ичтимаи 
мцлкиййятин щюкмран олдуьу инзибати-амирлик системиндяки 
планлашдырмадыр. Бу заман истещсал васитяляринин ясас щиссяси 
дювлят мцлкиййятиндя олдуьу цъцн, дювлят игтисадиййатын бцтцн 
мярщяляляриня нцфуз едир, щятта айры-айры истещсал мцяссисяляри 
сявиййясиндя тясяррцфатъылыг просеслярини щяйата кеъирян бир 
орган кими фяалиййят эюстярирди. Дювлят бу юзякляр цъцн 
истещсал планларыны мцяййян едир, онлары ресурсларла тячщиз едир, 
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мящсулун реаллашдырма обйектлярини мцяййян едир вя с. 

Dювлят, щямъинин гиймятин, ямяк щаггынын, мцкафатын, 
мянфяятин дя сявиййясини мцяййян едирdi. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин диэяр 
типи базар системи, базар игтисадиййатыnda mövcud olan 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsi prosesidir. 

 

§ 2. İгтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси 
щаггында бахышлар вя моделляр 

 
Игтисадиййатын мцхтялиф sahəляринин дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмяси фикирляриня щяля гядим дцнйанын игтисади 
nəzəriyyəляриндя раст эялмяк мцмкцндцр. Гулдарлыг вя 
феодализм дюврцндя дя дювлят игтисади щяйата мцяййян 
дярячядя мцдахиля етмишдир. Чямиййятин инкишафы иля ялагядар 
дювлятин игтисади щяйата мцдахиляси щаггында мцхтялиф бахышлар 
бир-бирини явяз етмиш, бязи бахышларын юмрц нисбятян узун, 
диэярлярининки ися нисбятян гыса олмушдур. 

А.Смитин əввялляр нязярдян кеъирилян «эюрцнмяйян ял» 
нязяриййяси нисбятян узун мцддят щаким олмуш вя щазырда да 
бязиляри она тяряфдардырлар. Бу нязяриййянин тяряфдарларындан 
олан Е.Бем-Баверк, Ф.Визер, У.Чевонс, А.Маршалл беля щесаб 
едирляр ки, дювлят истещсалын щячминин вя мяшьуллуьун 
сявиййясинин тянзим олунмасына гарышмамалыдыр. Онларын 
фикринчя дювлят анчаг гиймятлярин сявиййясиня тясир 
эюстярмякля кифайятлянмялидир. 

Йени классиsiзмин ясас чяряйанларындан олан монетаризм 
мяктябинин нцмайяндяляриня (М.Фридмен, Ф.Щайек вя б.) 
эюря дювляти идаряетмя системи бцрократийадыр, сямярясиздир, 
бир ъох щалларда ия игтисадиййатын гейри-сабитлийиня сябяб олур. 
Бу мяктябин тяряфдарларына эюря дювлят йалныз пул тядавцлцнц 
тянзим етмялидир. 

ХХ ясрин 30-чу илляриндя мейдана эялмиш Кейнс 
нязяриййяси ися дювлятин игтисадиййата фяал мцдахилясини 
мцдафия едирди. Бу нязяриййяни идаряетмядя «Кейнс ингилабы» 
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адландырырлар. C.M.Кейнсин фикринчя дювлят игтисадиййата 
мцдахиля етмялидир, лакин бу просес гыса дюврц – бющрандан 
ъыхмаг дюврцнц ящатя етмялидир. Бу мягсядля о, «сямяряли 
тяляб» идейасыны иряли сцрцр. Онун фикринчя дювлят «сямяряли 
тяляби» эенишляндирмякля игтисадиййаты бющран вязиййятиндян 
ъыхара биляр. Бунун цъцн ися фяал бцдчя–малиййя сийасяти 
йеритмялидир. Бу сийасятля мяшьуллуьу, истещлакы хейли 
эенишляндирмяк мцмкцндцр вя с. Бу нязяриййяйя эюря милли 
эялирин даща ъох щиссяси дювлят бцдчяси васитясиля йенидян 
бюлцшдцрцлмяли, дювлят вя гарышыг мцяссисялярин йарадылмасы 
щесабына сащибкарлыьын дювлят бюлмяси эенишляндирилмялидир. 

ХХ ясрин 60-чы илляриндя ися игтисадиййатын дювлят 
тяряфиндян тянзим олунмасы щаггында йени кейнсъилик мейдана 
эялмишдир. Йени кейнсъилярин (Ч.Щелбрейт, П.Самуелсон, 
Р.Солоу вя б.) фикринчя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси 
мцвяггяти дейил, даими олмалыдыр. Онларын фикринчя капитализмин 
итирилмякдя олан мювгелярини бярпа етмяк цъцн игтисадиййатда 
сосиал ядалят вя сосиал тяминат эенишляндирилмялидир. Бу вя 
диэяр амиллярин нятичясиндя дя капитализм юз мювгелярини 
бярпа етмишдир. 

ХХ ясрин 80-чи илляриндя bəzi ölkələrdə дювлятин игтисади 
щяйата мцдахилясинин йени консепсийасы – йени неоконсерватив 
бахышлар цстцнлцк кясб етмяйя башлады. «Тяклиф игтисадиййаты» 
нязяриййясиня эюря йыьымын классик механизми бярпа олунмалы 
хцсуси сащибкарлыг механизми йенидян диръялдилмялидир. Бу 
нязяриййя юзцнцн тязащцрцнц «рейганомика» вя 
«тетъеризм»дя тапмышдыр. 

ХХ ясрин сонларында ися дювлятля игтисади просеслярин 
гаршылыглы ялагясини юйрянмяйя чящд эюстярян «ичтимаи сеъмя» 
нязяриййяси эениш йайылмаьа башламышдыр. Бу нязяриййянин 
тяряфдарлары дювлят тяряфиндян игтисади тянзимлямянин еля 
принсиплярини ясас эютцрцрляр ки, онлар конкрет дюврдя 
чямиййятин сосиал-игтисади тяляблярини даща эениш нязяря алмаьа 
имкан версин. Онлар: щюкумят ня алыр?, дювлят хярчляри вя 
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эцзяштляри кимин цъцндцр?, дювлят ямтяяляри нечя истещсал едир? 
суалларына оптимал чаваб тапмаьа ъалышырлар. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси щаггында 
марксист нязяриййяси дя мювчуддур. Бу нязяриййяйя эюря 
истещсал васитяляри цзяриндя ичтимаи (ясасян дювлят) мцлкиййяти 
цстцнлцк кясб етдийи цъцн дювлят игтисадиййатын мцхтялиф 
сащяляри вя чящятляри арасында эюзлянилмяси зярури олан 
нисбятляри (пропорсийалары) тямин етмяйя чящд эюстярир. Бу 
мягсядля игтисадиййатын планауйьун инкишафы щяйата кеъирилир. 
Марксизмя эюря юлкя игтисадиййаты саат механизми кими 
ишляйян бир механизм олмалыдыр. 

Бу вя йа диэяр дюврлярдя мцхтялиф юлкялярдя щяйата 
кеъирилян игтисади сийасят həmin бахышлардан бу вя йа диэяриня 
ясасланмыш олур. Буна мцвафиг олараг да игтисадиййатын дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмясинин мцхтялиф моделляриндян истифадя 
олунур. 

 
§ 3. Dювлятин игтисади вязифяляри (функсийалары) 

 

Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин ямяля 
эялмяси иля йанашы гярарлашан сийаси идаряетмя апараты олан 
дювлят мцяййян игтисади вязифяляри дя йериня йетирмяйя 
башламышды. Дювлятин йериня йетирдийи игтисади вязифялярин 
ящатя даиряси вя онларын тясир эцcц дювлятин малик олдуьу 
мцлкиййятя мцвафиг олур. ХЫХ ясрин сонларына гядяр дювлятин 
ясас вязифяси хцсуси мцлкиййяти мцщафизя етмяк иди. Дювлят, 

щямçинин, милли тящлцкясизлийи, бязян ися диэяр юлкяляри ишьал 

етмяк, орду сахламаг мягсядиля игтисадиййата мцяййян тясир 
эюстярирди. Дювлят ящалидян верэи топлайыр, онларын диэяр 
мцкялляфиййятлярини мцяййян едирди. Гыса десяк, дювлят 
адятян «эеcя эюзятъиси» ролуну ойнайырды. 

ХЫХ ясрин сонраларындан башлайараг дювлят игтисадиййата 
фяал мцдахиля етмяйя башлады. Бу проссес дювлят-инщисарçы 
капитализминin мейдана эялмяси иля ялагядар иди. Бунун 
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нятиcясиндя дювлят мцлкиййяти хейли артды. Бу, бир тяряфдян 
дювлятя мяхсус истещсал мцяссисяляри вя сащяляринин 
йаранмасы, диэяр тяряфдян дювлят тяряфиндян инщисарларын 
бурахдыглары гиймятли каьызларын (сящм, истиграз) сатын 

алынмасы йолу иля баш верди. Дювлят-инщисарçы капитализминin 

йаранмасы və дювлятин сийаси эцcц иля инщисарларын игтисади 

гцдряти бирляшиб говуşду, дювлят, иcтимаи (дювлят) мянафейи 

иля груп мянафелярин уйьунлашдырылмасы алятиня çеврилди. 
Мцасир мярщялядя бу просес даща да эенишлянмиш вя 
дяринляшмишдир. 

Айры-айры юлкялярдя щяйата кеçирилян тянзимлямя тядбирляри, 

дювлят мцлкиййятинин хцсуси çякиси, юлкянин тарихи инкишаф 
сявиййяси вя с. амиллярдян асылы олараг мцхтялиф олур. 
Бунунла йанашы, базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин 
йериня йетирдийи ясас игтисади вязифяляр К.Макконнелл вя 
С.Брйунун «Економикс» дярслийиндя ашаьыдакы кими изащ 
едилмишдир: 

1. bазар системинин сямяряли фяалиййятиня шяраит 
йарадан иcтимаи мцщитин вя щцгуги базанын тямин 
едилмяси; 

2. rягабятин горунуб сахланılмасы; 
3. эялир вя сярвятлярин йенидян бюлэцсц; 
4. милли мящсулун гурулушуну дяйишмяк мягсядиля   
ресурсларын бюлэцсцнц тякмилляшдирмяк; 

5. iгтисадиййатын сабитляшдирилмяси. Бу игтисади вязифяляри 
йериня йетирмяк цçцн дювлят мцвафиг ганунлар, 
норматив актлар, стандартлар вя саиря гябул едир, онларын 
йериня йетирилмясиня нязарят цчцн хцсуси органлар 
йарадыр. Гябул едилмиш ганунлар, норматив актлар вя 
саирянин позулмасы щалларына гаршы игтисади вя инзибати 
ъяза тядбирлярини мцяййян едир. 

Mцasir iqtisadi ədəbiyyatlarda dюvlətin iqtisadiyyatı 

tənzimləmə vəzifələri minimum və maksimum vəzifələrə 

ayrılır. Dюvlətин minimum vəzifələri aşağıdakılardır: 
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a) ictimai nemətlər istehsalı, yəni iqtisadiyyatın normal 

fəaliyyəti цчцн zəruri xidmətlər (nəqliyyat, enerji daşıyıcıları, 

su təchizatı və s.) istehsalını həyata keчirmək; 

b) bazarı, milli sahibkarları xarici təsirlərdən qorumaq 

(gюmrцk rцsumları, vergilər və s. vasitəsilə); 

c) assimmetrik (dцzцэцn olmayan) informasiyaya qarşı 

mцbarizə aparmaq, чцnki belə informasiya sahibkarların 

fəaliyyətinə ciddi zərbə vura bilər; 

d) inhisarlığa qarşı mцbarizə; 

e) pul dюvriyyəsinin səmərəli təşkili və s. Bцtцn bunlar 

bazarda “oyun qaydalarının” gюzlənilməsinə xidmət edir. 

Dюvlətin maksimal vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

a) antitsiklik və antiinflyasiya tədbirlərin gюrцlməsi; 

b) sosial siyasətin həyata keчirilməsi; 

c) gəlirlərin təkrar bюlцnməsi; 

d) iqtisadiyyatda quruluş dəyişikliklərini, investisiya 

siyasətini, regional siyasəti həyata keчirmək; ətraf mцhiti 
qorumaq; 

e) Milli maraqları beyləlxalq miqyasda qorumaq və s. 
 

§ 4. İгтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин                            
ясас истигамятляри, методлары 
вя тясир формалары 

 

Щяр бир дювлят юзцнцн игтисади вязифялярини йериня 
йетирмяк цчцн мяхтялиф метод вя васитялярдян истифадя едир. 
Дювлят игтисадиййатын сабит инкишафыны тямин етмяк цчцн 
инзибати вя игтисади методлардан истифадя едир. Бунларын щяр 
икиси сабитляшмяйя кюмяк ется дя, онларын фяалиййяти мцяй- 
йян зиддиййятляря дя сябяб олур. Мясялян, инзибатчылыг 
методлары сащибкарларын игтисади азадлыьыны мящдудлашдырыр, 
игтисади методлар ися онларын эенишлянмясини тяляб едир. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, реал щяйатда тянзимлянмянин 
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инзибати вя игтисади методларынын щцдудларынын мцяййян 
едилмяси яслиндя шяртидир. Беля ки, игтисади тянзимлянмя 
методлары юзляриня инзибати методлары да дахил едир. Чцнки щяр 
щансы игтисади тядбир мцвафиг инзибати гярар гябул олундугдан 
сонра фяалиййятя башлайа билир вя щямчинин щяр бир инзибати 
тянзимлямя цсулу мцяййян игтисади механизмляр васитясиля 
щяйата кеъирилир. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин 
инзибати методлары дедикдя ясасян ашаьыдакылар нязярдя 
тутулур: мцяссися (фирма) ачмаг цчцн мцтляг иъазя алмаг, 
инщисарчылыьа гаршы мцбаризя, бязи технолоэийалары вя 
мящсуллар истещсалыны гадаьан етмяк, мцяййян стандартлар 
гябул етмяк вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят етмяк, 
ящалинин минимум щяйат сявиййясини мцяййян етмяк, ихраъ 
вя идхал цзяриндя нязарят етмяк вя саиря. Бурайа щямчинин 
ятраф мцщитин горунмасы, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя 
олунмасы иля баьлы олан тядбирляр дя аид едилир. 

Игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин 
игтисади методлары ися адятян ашаьыдакылары ящатя едир. Бцдъя-
верэи механизмляри васитясиля тянзимлянмя дедикдя, ясасян 
бцдъя гурулушунун дяйишдирилмяси нязярдя тутулур. Беля ки, 
шяраитдян асылы олараг, бцдъянин гурулушунда щярби  вя мцлки 
хярълярин хцсуси чякиси, сосиал тядбирляря вя капитал 
гойулушларына йюнялдилян хярълярин хцсуси чякиси дяйишдирилир. 
Бязи дюврлярдя ися гысамцддятли програмлардан узунмцддятли 
програмлара вя яксиня кечид щяйата кеъирилир. Бу тядбирляря 
верэи сийасяти дя аиддир. Йяни верэи dərəcələrini  артырылыб-
азалдылмасы, онларын нювлярини дяйишдирилмяси, верэи эцзяштляри 
вя саиря. 

Кредит„пул формасында тянзимлянмя тядбирляриня 
Мяркязи Bанк тяряфиндян фаиз нормасынын дяйишдирилмяси, 
дювлятин «аъыг базар» ямялиййатларында иштиракы, йяни сящм, 
истиграз вя саирянин алгы-сатгысында иштиракы, банклар цчцн 
зярури ещтийат нормаларынын дяйишдирилмяси аид едилир. 
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Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин истигамятлярин- 
дян бири дя гиймят сийасятидир. Беля ки, дювлят гиймятин 
сявиййясиня тясир эюстярмякля бир сыра проблемляри щялл 
етмяйя ъящд эюстярир. Бунлара инфлйасийайа гаршы мцбаризя, 
сосиал эярэинлийи зяифлятмяк, дцнйа базарында милли 
мящсулларын рягабят габилиййятини тямин етмяк цчцн 
истещсалын щявясляндирилмяси вя башгалары аиддир. Дювлят 
гиймят сявиййясиня дювлят бюлмясиндя истещсал олунан 
мящсул вя хидмятляря эцзяштли гиймятляр тятбиг етмякля дя 
тясир едя билир. 

Дювлят тяряфиндян игтисадиййатын тянзимлянмяси 
методларындан бири дя тясяррцфат механизминя планлашдырма 
елементляринин дахил едилмясидир. Планлашдырма дедикдя, 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри вя ъящятляри арасындакы 
нисбятлярин шцурлу сурятdя эюзлянилмяси нязярдя тутулур. 
Планлашдырма васитясиля ъямиййят цзвляри (йяни планлаш- 
дырыъылар) бу нисбятляри тянзимлямяйя ъящд эюстярирляр. 
Планлашдырма ясасян директив вя прогноз планлашдырма 
формаларында олур. Директив планлашдырма инзибати-амирлик 
системиндя тятбиг олунур. Бу заман дювлятин гябул етдийи 
план эюстяриъилярин тясяррцфат субйектляри тяряфиндян йериня 
йетирилмяси мяъбури иди. Бу эюстяриъиляри йериня йетирмяйянляр 
ися ъязаландырылыр. Планларын йериня йетирилмямяси чох башлары 
«папагсыз», чох бядянляри «башсыз» гоймушдур. 

Прогноз планлашдырмада ися дювлят органлары (Франсада 
Планлашдырма цзря Баш Комиссарлыг, Тцркийядя Дювлят 
Планлашдырма Тяшкилаты, Йапонийада-План Комиссийасы) 
планлашдырма дюврцндя игтисадиййатын инкишафынын ясас 
истигамятлярини мцяййян едир. План эюстяриъиляри тясяррцфат 
субйектляри цчцн ганун дейилдир. Бу субйектляр ясасян 
базарын тялябиня мцвафиг мящсул вя хидмят истещсал едирляр. 
Прогноз план эюстяриъиляринин йериня йетирилмясиля ялагядар 
щеч кяс мясулиййят дашымыр вя ъязаландырылмыр. 

Мцасир игтисади ядябиййатда бир ъох юлкялярдя тятбиг 
олунан планлашдырманын индикатив формасы да юз яксини 
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тапмышдыр. Бу форманын мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
хцсуси сащибкарлыгла мяшьул олан айры-айры мцяссисяляр 
(фирмалар) дювлятин сифаришляри ясасында фяалиййят эюстярирляр. 
Дювлят ися онлары истещсалы артырмаьа марагландырмаг цчцн 
бирбаша малиййя йардымы едир, мящсулларын сатышы цчцн сабит 
базар йарадыр, йяни мящсулу дювлят юзц алыр. Сифаришдян 
артыг мящсуллары дцнйа базарына чыхармаг цчцн онлара 
кюмяклик едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, планлашдырмаг мцяййян гядяр 
«башабяла» проссеслярдян биридир. Беля ки, узун мцддят 
айры-айры мцяссисяляр (фирмалар) планлашдырманын 
нятиъяляриндян бящряляндийи щалда, bu ъямиййят 
мигйасында тятбиг олунмамышдыр. Мцяййян мцддят ися 
инзибати-амирлик системиндя тятбиг олунмуш  вя мцсбят 
нятиъяляря сябяб олмушдур. Бу системин даьылмасы иля 
ялагядар нязяриййячилярин чоху эцнащы планлашдырманын 
цзяриня йıхмыш вя ондан ял чякмяйи тяклиф еtmişляр. 
Онларын фикирляриня йапон «игтисади мюъцзя» мцяллиф-
ляриндян бири олан С. Окитанын сюзляри иля ъаваб вермяк 
олар: «Тез-тез беля бир фикир ешидилир ки, МДБ (вя шярги 
Авропа) юлкяляриндя тянтяняли елан едилмиш базар 
механизминя кечид, базар йюнцмlц игтисадиййатын 
мяркязляшдирилмиш планlı, игтисадиййатdа нисбятян 
цстцнлцйцн парлаг тязащцрцдцр. Мян беля щесаб едирям ки, 
бу сящв фикирдир… Проблем бу ики системин ясасларыны узлаш- 
дырмаг, бирляшдирмякдир, базар механизмини дювлят планлаш- 
дырылмасы вя тянзимлянмяси иля уйьунлашдырманын сямяряли 
йолуну тапмагдан ибарятдир.» 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин бу вя йа диэяр 
тядбирляри игтисади сийасятин тяркиб щиссяляри олан фискал вя 
сосиал сийасят васитясиля щяйата кеъирилир. 

Фискал сийасят дедикдя дювлятин мцяййян мягсядляря 
(бющрана гаршы мцбаризя, игтисади артымын сцрятляндирилмяси 
вя с.) чатмаг цчцн дювлят бцдъяси эялиринин вя хяръляринин 
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тянзимлянмяси нязярдя тутулур. Игтисадиййатын тянзим-
лянмяси цчцн фискал сийасят ХХ ясрин 30-ъу илляриндян 
башлайараг щяйата кечирилир вя Ч.М.Кейнсин ады иля 
баьлыдыр. Фискал сийасятин ящатя етдийи тядбирляр билаваситя 
вя долайы (билаваситя) тядбирляря айрылыр. 

Билаваситя тядбирляря ясасян ашаьыдакылар аиддир: тякрар 
истещсалы эенишляндирмяк цчцн бцдъядян капитал гойулуш- 
ларынын эенишляндирилмяси, айры-айры шяхсляр вя бирликляр цчцн 
мянфяят нормасынын ашаьы олдуьу сащялярин вя 
инфраструктурuн бцдъя щесабына инкишаф етдирилмяси, айры-айры 
мцяссися вя сащяляр цчцн бцдъядян бирбаша вя долайы 
айырмаларын „ дотасийаларын щяйата кечирмяси, бцдъя 
щесабына мящсул вя хидмятлярин алынмасы вя саиря. 

Долайы (билваситя) тядбирляр ися ясасян бцдъяйя 
вясаитин топланмасы тядбирляридир. Бунлара верэиляр, 
амортизасийанын сцрятляндирилмяси, сосиал сыьорта вя саиря 
аиддир. Бу тядбирлярля мящсул вя хидмятляр истещсалчыларына 
вя онларын мяъму истещлак тялябиня тясир эюстярилир. 
Мясялян, бющрандан чыхмаг вя игтисадиййаты инкишаф 
етдирмяк мягсядиля, верэилярин сявиййяси ашаьы ендирилир ки, 
ящалинин мяъму истещлак сявиййяси йцксялмиш олсун, 
игтисадиййатын сцрятли инкишафы дюврцндя ися онларын 
сявиййяси йцксялдилир ки, инкишаф нормал сявиййядя эетсин, 
iqtisadiyyat “qızışmasın”. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя дювлятин 
щяйата кечирдийи сосиал сийасят дя мцщцм йер тутур. 
Дювлятин сосиал сийасятинин башлыъа мягсяди мцхтялиф сосиал 
груплар арасында вя еляъя дя, бу груплар дахилиндя игтисади 
мцнасибятляри тянзимлямяк вя беляликля сосиал эярэинлийи 
азалтмагдан ибарятдир. Дювлятин сосиал сийасяти, ясасян, 
ашаьыдакылары ящатя едир: минимум ямяк щаггы 
сявиййясинин ганунвериъиликля мцяййян едилмяси; аз 
тяминатлы, ъохушаглы аиляляря сосиал тяминат; эялирлярин 
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индексляшдирилмяси; мяшьуллуьун тямин едилмяси; нормал 
ямяк шяраитинин йарадылмасы вя с. 
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси просесиндя истянилян 
нятиъяйя наил олмаг цчцн мцхтялиф метод вя васитялярдян 
комплекс şəkildə истифадя олунмалыдыр. Мцяййян бир груп 
васитяляря цстцнлцк вериляряк, диэярляринин нязяря 
алынмамасы тянзимлянмясиня ъящд эюстярилян вязиййятин 
даща да аьырлашмасына сябяб ола биляр. Мцасир базар 
системиni дювлят тянзимляnмясиз тясяввцр етмяк мцмкцн 
дейилдир. Лакин, дювлят тянзимлянмяси дя мцяййян 
щцдудлар дахилиндя олмалыдыр. Бу щцдудлардан кянарлашма, 
базар механизминин позулмасына, истещсалын 
сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Дювлятин 
тянзимлямя тядбирляри базар меха- низминин позулмасына 
дейил, онун даща сямяряли фяалиййят эюстярмясиня шяраит 
йаратмалыдыр. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси методлары 
арасында лазымсыз вя сямярясизи йохдур. Щяр бир метод 
мцяййян заман вя шяраитдя йарарлыдыр. Ону да нязяря 
алмаг лазымдыр ки, бу методларын щеч бири идеал дейилдир. 
Беля ки, щяр бири мцяййян сащядя вя шяраитдя мцсбят 
нятиъяляря сябяб олурса, диэяр сащя вя шяраитдя мянфи 
нятиъяляр верə bilər. Буна эюря дя бу тядбирлярдян 
мящарятля, усталыгла истифадя етмяк лазымдыр. Лазым 
эялдикдя мцяййян тядбирин фяалиййятини зяифлятмяк вя йа 
тамамиля дайандырмаг лазым- дыр. Мясялян, дювлят 
инфлйасийайа гаршы мцбаризя апармаг цчцн тядавцлдяки пул 
кцтлясини мящдудлашдырыр вя инфлйасийанын sцrətini ləngidir. 
Пул кцтлясинин мящдудлаш- дырылмасы ися боръ фаизи 
нормасынын артмасына, бу ися инвестисийанын вя бунунла 
ялагядар игтисади инкишафын зяифлямясиня сябяб олур. Буна 
эюря дя щяр бир шяраит дяйишкянлийи тянзимлямя 
тядбирляриндя дя дяйишкянлийин олмасыны тяляб едир. 
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Mцasir ədəbiyyatda iqtisadiyyatın dюvlət 

tənzimlənməsinin forma, metod və alətləri sxematik olaraq 

aşağıdakı kimidir: 
 
 

 
 
 
Şəkil 27.1 
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XXVIII ФЯСИЛ. МАЛИЙЙЯ СИСТЕМИ 
 

§1. Малиййянин зярурилийи, мащиййяти вя вязифяляри 
 
Малиййя - ямтяя пул мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин 

vəzifələrinin вя тялябатларынын инкишафынын тясири иля  мейдана  
эялмишдир. «Малиййя» анlайышы латынъа «финансийа» sюzцndən 
ямяля эялиб тядиййя, эялир мянаlarıны ифадя едир. «Малиййя» 
дювлятин эялир вя хярълярини ифадя едян игтисади мцнасибят, бир 
анлайыш кими ХЫЫЫ-ХВ ясрлярдя Италiйада, ХВЫ ясрдя 
Франсада ишлядилмишдир. Эетдикъя ямтяя-пул мцнасибят- 
ляринин инкишафы нятиъясиндя «малиййя» термини дцнйанын бир 
сыра юлкяляриндя даща эениш йайылмышдыр. 

Мцхтялиф игтисади мяктябляр тяряфиндян малиййя 
категорийасына ашаьыдакы кими тярифляр верилмишдир. 
“Екoномикс” дярслийинин мцяллифляриня эюря «малиййя» пул 
ресурсларынын бюлэцсц вя онлардан истифадя иля баьлы дяйяр 
ахынлары мяъмусу deməkdir. Марксизмя эюря малиййя пул 
вясаитляринин йарадылмасы вя онлардан истифадя просесиндя 
игдисади мцнасибятляри якс етдирян игтисади категорийадыр. 

Малиййя анлайышы пул мцнасибятлярини ифадя ется дя о, 
бцтювлцкдя пул мцнасибятлярини там ящатя етмир, йяни пул 
мцнасибятляри малиййя мцнасибятляриня нисбятян даща эениш 
анлайышдыр. Пул мцнасибятляри дювлятля мцяссисяляр, дювлятля 
ящали, мцяссисялярарасы, дювлятля диэяр субйекляр арасында 
эениш пул мцнасибятлярини ифадя едир. Малиййя мцнасибятляри 
билаваситя пул фондларынын йарадылмасы бюлэцсц, йенидян 
бюэцсц вя истифадяси цзря мцнасибятляр системини ящатя едир. 
Малиййя мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин айрылмаз 
щиссяси кими игтисади базисин тяркибиня дахилдир. Малиййя 
мцнасибятляри игтисади мцнасибятляр системинин реаллашмасына 
мцщцм тясир эюстярир. Малиййя игтисади катейорийа кими 
игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя пул фондларынын йарадылмасы 
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бюлэцсц, йенидян бюлэцсц вя истифадяси просесиндя йаранан 
игтисади мцнасибятляр системини ифадя едир. 

Ъямиййятин мювъудлуьунун зярури шярти олан малиййя 
ъямиййятин иътимаи щяйатында йериня йетирдийи вязифяляр 
baxımından ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

Марксизмя эюря малиййянин vəzifələri ейни заманда 
щяйата кечирилир, йяни бюлцшдцрцъц вя нязарят vəzifələri yerinə 
yetirir. 

Р.Масгрейевя эюря ися малиййя аллокасийа, тякрар 
бюлэц və сабитляшдирмя vəzifələrini йериня йетирир. 

Бюлцшдцрцъц vəzifə цмуми дахили мящсулун вя милли 
эялирин иътимаи истещсалын иштиракчылар, истещсал сащяляри, 
реэионлар, мадди  истещсал сащяси вя сосиал – мядяни сaщя 
арасында бюлэц вя тякрар бюлэцдя фяал иштирак етмясиндя ифадя 
олунур. Нязарят vəzifəsi ъямиййят тяряфиндя игтисади 
мящсулун истещсалы, бюлэцсц вя тядавцлц цзяриндя нязарятдя 
тязащцр едир. Аллокатив vəzifə малиййя ресурслары щесабына 
ъямиййятдя дахили вя хариъи тящлцкясизлийин (полис вя ордунун 
сахлан- масы), иътимаи няглиййат сектору (йоллар вя с.) 
мцхтялиф нюв коммuникасийалар, рабитя васитяляри, сосиал 
систем кими müəyyən xidmətlərlə təmin edilməsidir 

sабитляшдириъи vəzifə дювлятин там мяшьуллуьунun, гиймят- 
лярин сабитлийинин, дайаныглы игтисади артымын тямин едилмясиня 
йюнялдилмиш мягсядляrin щяйата кечирилмяси öчцn iстиfadə 
ediлиr. Муасир шяраитдя малиййя анлайышы бир тяряфдян дювлят 
мaлиййясини, диэяр тяряфдян ися мцясися вя şirkətlərin 
малиййясини ящатя едир. 

Дювлят малиййяси-дювлятин юз vəzifələrini йериня 
йетирмяк цчцн лазым олан пул фондларынын йарадылмасы 
мягсядиля цмуми иътимаи мящсулун бир щиссясинин тякрар вя 
щям дя илкин бюлэцсц вя истещсалчы иля баьлы олан хцсуси 
сащядир. Онларын мадди мязмуну дювлят вя йерли бцдъялярдя, 
хцсуси фондларда дювлят мцясисяляринин маlиййяляриндя якс 
олунур. Муасир дюврдя дювлят маlиййясинин ролу ондан 
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ибарятдир ки о, иътимаи тякрар истещсал просесиндя игтисади 
артымын дястяклянмясиня, игтисадиййатда гурулуш дяйишик- 
ликляринин вя тясяррцфатын апарыъы saщяляринин инкишафына ЕТТ - 
нин сцрятляндирилмясиня мцщцм тясир нятиъяси кими чыхыш едир. 

Хцсуси мцясися вя  şirkətlərin маlиййяляри онларын  
игтисаdи фяалиййятляринин эедишиндя йаранан вя истещсал 
просесини, həmъinin мянфяят эютцрцлмясини тямин едян пул 
мцнасибятлярини ифадя  едир. Онлар мцясисялярин пул капиталы, 
мцхтялиф пул фондлары шяклиндя маддиляширляр. Elmi 
мянбялярдя муасир малиййянин ашаьыдакы сяъиййяви хцсу- 
сиййятляри гейд олунур. 

- натурал мцнасибятлярдян фяргли олараг, onun пул 
формасында олмаsы. 

- мцнасибятлярин бюлэц сяъиййяли олмасы, йяни бурада 
еквивалент мцбадиля йохдур. 

- цмуми иътимаи мящсулун вя мили эялирин, гиймят 
бюлэцсцндян фяргли олараг реал пул фондлары васитяси иля 
бюлэцсц. 

Практикадан  мялум  олунур   ки,  игтисади конйук- 
турайа, артым темпиня, ящалинин щяйат сявиййясиня вя с. ъидди 
тясир эюстярян дювлят малиййяляри, ейни заманда игтисади вя 
сосиал сащялярдя йени чятинликляр вя проблемляря сябяб олур. 
 
§2. Дювлят малиййяляриня нязяри бахышлар 
вя онларын тякамцлц 

 
Дювлят малиййяляри щаггында нязяри фикирляря ХЫХ яср вя 

ХХ ясрин яввялляриндя гярб игтисадчыларынын ясярляриндя раст 
эялинир. ХХ ясрин 20-ъи илляринин сонуна гядяр гярб 
дювлятляринин малиййя сийасятинин ясасында неоклассик 
мяктябин консепсийалары дайанырды. Онларын нязярий- 
йяляриндя башлыъа истигамят дювлятин игтисадиййата мцдахиля  
еtмямяси, рягабятин сахланылмасы, базар механизм- ляриндян 
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тясяррцфат просесляриндя тянзимляйиъи васитя кими istifadə 
haqqında фикирляр дайанырды. 

ХХ ясрин 30-60-ъы илляриндя дювлят инщисарчы капита- 
лизмин инкишафынын тясири нятиъясиндя малиййя сийасятинин 
кейнисчи вя йени кейнисчи истигамятляри мейдана эялди. 

Ъ.М.Кейнисчи малиййя консепсийасынын ясасыны 
ашаьыдакы мцддяалар тяшкил едир: 

1. Эениш тякрар истещсалын бцтцн мцщцм  проблемляриni  
сяляфлярин етдикляри кими ресурс тяклифинин юйрянилмяси 
мювгейиндян дейил, ресурсларын реализя олунмасыны тямин 
едян тяляб мювгейиндян щялл етмяк лазымдыр. 

2. Капиталист игтисадиййаты юзц тянзимляня билмир. 
Ямяйин вя капиталын щядсиз бюйцк иътимаиляшмяси шяраитиндя 
isə дювлят мцдахиляси гачылмаздыр. Дювлят игтисадиййаты 
гиймятлярин кюмяклийиля автоматик тянзимлянмяси механиз- 
мини хейли тамамламалыдыр. 

3. Ифрат истещсал бющранлары щадисялярин сятщиндя тялябин 
чатышмазлыьы кими эюрцнцр, буна эюря дя игтисадиййатда 
мцвазинят проблеми тяляб бахымындан щялл олунмалыдыр. 
Бунун цчцн Кейнс «сямяряли тяляб» мящфумуну тятбиг едир 
ки, о да истещлакла истещсал, эялирля мяшьуллуг арасындакы 
мцвазиняти ифадя едир. 

4. Игтисадиййатын тянзимлянмясинин ясас аляти бцдъя 
сийасятидир. Бцтювлцкдя иш гцввясинин вя истещсал авадан- 
лыьынын мяшьуллуьунун тямин едилмяси мясяляси дювлят 
бцдъяси цзяриня дцшцр. 

Ъ. М. Кейнсин малиййя консеpсийасынын мцддяала- 
рындан эюрцнцр ки, о гейри тякмил рягабят шяраитиндя 
игтисадиййатын тянзимлянмясиня йюнялдилмиш тямамиля йени 
малиййя нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Малиййя 
сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя онун тяърцбядя тятбиги 
Ъ.Кейсин давамчылары («АБШ - да Р.Щаррот, А.Оукен, У. 
Щеллер; Бюйцк Британийада С. Ваисман; Франсада Ф. Ферри ; 
Йапонйада К. Емил, Х.Ито вя б. ») тяряфиндян щяйата 
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кечирилмишдир. Ютян ясрин 40-60-ъы илляриндя бу консепсийа 
уьур газанмыш və мцяййян мцсбят нятиъяляр вермишдир. 

Кейнсин дювлят хяръляриниn артмасынын зярурилийи 
щаггындакы фикри екстенсив нюв игтисади инкишафа уйьун 
эялирди. Бу фикирляр бир сыра Гярби Авропа юлкяляриня тятбиг 
олунмушдур. Беля ки, тящсиля, сящиййяйя хяръляр артырды, 
сямяряли сосиал тяминат системи формалашмышдыр вя XX ясрин 
70-ъи илляриня гядяр апарыъы Гярб дювлятляринин яксяриййятинин 
малиййя нязяриййясинин ясасында Ъ.Кейнс нязяриййясинин 
илкин мцддяалары дурурду. Елми техники ингилаб шяраитиндя 
игтисади артымын интенсив нювцня кечид вя тясяррцфат 
фяалиййятинин Бейнялмилялляшмяси йени шяраитдя Кейнс 
моделинин юзцнц доьрултмадыьыны эюстярди. 

Дювлят тянзимлянмясинин йени нязяриййяляри-
«неоклассик синтез» консепсийасы мейдана эялди. «Нео- 
классик - синтез» консеpсийасына эюря мяшэуллуг шяраитиндя 
мцвазинят нязяриййяси формалашыр ки, бурайа пул амили дя 
ялавя олунур. Кейнс нязяриййясинин бу истигамяти инэилис 
игтисадчысы Ъ.Хихш вя американ игтисадчысы П.Самуелсонун 
ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. П. Самуелсонун фикринъя, 
малиййя сийасятинин гаршысында дуран мясяля «иътимаи ямтяя» 
тяклифи бюлмяси цчцн тянзимляйиъи тядбирлярин тямин 
едилмясиндян ибарятдир. О иътимаи ямтяя дедикдя, дювлятин 
ъямиййят цзвляриня  тягдим етдийи ямтяя вя хидмятляри баша 
дцшцrdц. «Иътимаи ямтяя» юзцндя 3 кейфиййяти бирляшдирир: 
ъямиййят цзвляри арасында бюлцнмязлик; цмуми ялйетярлилик; 
дювлят тяряфиндян тягдим олма (йяни базардан йан кечмя, 
мясялян, информасийа). 

XX əсрин 70-ъи илляриндя Бюйцк Британийа, АБШ, АФР 
вя бир сыра дювлятлярин малиййя сийасятинин ясасыны 
неоконсерватив стратеэийа тяшкил етмяйя башлады. 
Неоконсерватив стратеэийанын ясас мцддяларындан бири  
дювлятин игтисади ролунун онун тясяррцфат щяйатына, ялялхцсус 
сосиал сащяйя мцдахилясиниn мящдудлашдырылмасы олан тяклиф 
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нязяриййяси иди. Неоконсервативлярин консеp- сийаларынын 
истигамятляриня дювлят мцлкиййятинин бир щисся- синин тякрар 
юзялляшдирилмяси, рягабятин базар механизминин 
эцъляндирилмяси, игтисадиййатда тяклифин артырылмасы, истещсалын 
стимуллашдырылмасы вя онун сямярялилийинин аrтырылмасы проб- 
лемляри daxildir. 

Малиййя ъящятдян неоконсерватив истигамят милlи 
эялирин малиййя системи vaситясиля тякрар бюлэцсц щяъминин 
азалдылмасыны, йыьымын, истещсалын инвестисийа мянбяйи кими 
артымынын стимуллашдырылмасыны зярури олмасы nəzərdə tutur. 
Бу мяктябин нязяриййясиндя верэиляр хцсуси mövqeyə 
daxildir. 

Неоконсервативлярин  нязяриййяляри  бцтювлцкдя игти-  
сади  артымын узун мцддятли стимуллашдырыъыларынын йарадыл- 
масы, иътимаи инкишафын узун мцддятли сямярялилийинин ялдя 
олунмасы мягсядини дашыйыр. 

 

§3.  Maliyyə системи вя онун гурулушу 
 
Малиййя системи dedikdə, малиййя мцнасибятляринин 

сащяляри вя щялгяляринин гаршылыглы ялагясинин мяъмусу başa 
dцşцlцr. 

О, дюрд ясас сащядян - дювлят бцдъяси, йерли малиййяляр, 
дювлят мцясисяляринин  малиййяляри вя хцсуси щюкцмят фонд- 
ларындан ибарятдир. Щяр бир сащя цзви сурятдя бир - бири иля 
ялагяляндирилмишдир вя дювлятин малиййя сийасятинин щяйата 
кечирилмясиня йюнялдилмиш малиййя елементляринин мяъ- 
мусудур. 

Азярбайъан Республикасынын мювъуд малиййя 
системиня ися ясасян ашаьыдакы малиййя qurumлары дахилдир: 
дювлят малиййяси; мцясися, идаря вя тяшкилатларын  малиййяси; 
сыьорта малиййяси; кредитляшмя системинин малиййяси; 
бейнялхалг малиййя; 
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Малиййя системинин субйектляри арасында малиййя 
мцнасибятляри ашаьыдакы истигамятлярдя баш верир: 

- дювлятля мцясисяляр арасында малиййя мцнасибятляри; 
- мцясисяляр, тяшкилатлар, фирмалар арасында малиййя 

мцнасибятляри; 
- мцясисялярля (фирмаларла) банклар вя гейри-банк 

тяшкилатлары арасында малиййя мцнасибятляри; 
- мцяsсися (фирма) дахилиндя тясяррцфат ялагяляриня 

хидмят едян малиййя мцнасибятляри; 
- дювлятля дювлятсизляшдирилмиш вя юзялляшдирилмиш мцясися 

(фирма) вя тяшкилатлар арасында малиййя мцнасибятляри; 
- дювлятля бцдъя вя бцдъядян малиййяляшян тяшкилатлар 

арасында малиййя мцнасибятляри; 
- дювлятля хариъи юлкяляр, бейнялхалг тяшкилатлар арасында 

малиййя мцнасибятляри. Şəkil 28.1 
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Малиййя системи щалгалары сырасында игтисадиййатын 
тянзимлянмяси васитяси, аляти кими дювлят малийяси 
чярчивясиндя мяркязи вя ясас йер тутан дювлят бцдъяси хцсуси 
рол ойнайыр. 

Малиййя системинин мцщцм елементляриндян бири дя 
бцдъя системидир. Бцдъя системи дедикдя дювлятин, ярази 
ващидляринин вя диэяр бцдъялярин мяcмусу нязярдя 
тутулур. Унитар дювлятлярдя бцдъя системи икипилляли, федерал 
дювлятлярдя ися цчпилляли олур. Азярбайъан Республикасынын 
бцдъя системи Азярбайъан Республикасынын Дювлят 
бцдъясиндян, Нахчыван Мухтар Республикасынын Дювлят 
бцдъяси вя йерли бцдъялярдян (район, шящяр, гясябя кянд) 
ибарятдир. 

Бцдъя системинин ясас елементи дювлят бцдъясидир. 
Бцдъя щяр бир дювлятя онун игтисади, сосиал вя сийаси 
vəzifələrinin йериня йетирилмясиня хидмят едян пул фондуна 
олан обйектив тялябаты юдямяк цчцн лазымдыр. 

Щяр бир дювлятин бцдъясиня верэиляр, борълаr, хяръляр, вя 
с. дахилдир ки, онларында мязмуну бир иътимаи игдисади 
гурулушдан диэяриня кечдикдя дяйишмир. Бу да ону демяйя 
ясас верир ки, бцдъя игдисади категорийадыр. Дювлят бцдъяси 
дедикдя тякрар истещсалы щяйата кечирмяк, ящалинин щяйат 
сявиййясини тямин етмяк цчцн пул фондларынын мяркяз- 
ляшдирилмиш гайдада йарадылмасыnı вя бюлцшдцрцлмясиni 
нязярдя тутур. 

Дювлят бцдъяси дювлятин эюзлянилян эялир вя 
хяръляринин тяртиб олунан сийащыsıдыр. Дювлят юзцнцн игтисади, 
сийаси, идеоложи вязифялярини йериня йетирмяк цчцн бцдъяйя 
топлайа билдийи пул фондларындан истифадя едир. Топланан пулун 
мигдарына мцвафиг олараг вязифялярини мцхтялиф дяряъядя 
йериня йетирир. 

Ъямиййятин инкишафы, игтисади ялагялярин мцряк- 
кябляшмяси вя саиря иля ялагядар бцдъя системиндя йерли 
бцдъялярин ролу да артыр. Йерли юдямяляр, дювлят бцдъясиндян 
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айырмалар вя с. щесабына формалашан йерли бцдъяляр дювлят 
вязифяляринин йериня йетирилмяси просесиндя дювлят мянафейи 
иля йерли мянафелярин даща дярин уйьунлашдырылмасына да 
хидмят едир. 

Бцдъя системиня щямчинин bцdcədən кянар хцсуси 
тяйинатлы фондлар да дахилдир. Бунлар истещсал вя сосиал 
тяйинатлы олуб мцхтялиф юлкялярдя чох мцхтялифдир. Мясялян, 
АБШ-да федерал бцдъя ъяръивясиндя 800-дян чох хцсуси 
тяйинатлы фондлар вардыр. 

Бцдъя системи васитясиля малиййянин бюлэц вя нязарят 
вязифяляри йериня йетирилир. Бцдъянин бюлцшдцрцъц вязифяси 
дедикдя цмуми дахили мящсулун вя милли эялирин йенидян 
бюлэцсц нязярдя тутулур. Юлкялярин яксяриййятиндя бу вязифя 
дювлят хязинядарлыьы вя онун органлары васитясиля щяйата 
кечирилир. 

Бцдъянин нязарят вязифяси дедикдя ися пул фондларынын 
йарадылмасы, бюлэцсц вя истифадяси цзяриндя пул ващиди 
(манат, рубл, доллар) иля малиййя нязаряти нязярдя тутулур. Бу 
нязарят мяркязи банк, дювлят хязинядарлыьы, верэи мцфяттишлийи 
вя верэи полиси тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Бцдъя системинин ясас юзяйи Дювлят бцдъясидир. 
Дювлят бцдъяси щюкцмятин ялиндя мяркязляшдирилмиш пул 
ресурсларыдыр. Щюкумят бу ресурслардан истифадя едяряк дювлят 
апаратыны, силащлы гцввяляри, сящиййяни, маариф вя саиря 
сащяляри сахлайыр. Дювлят бцдъя васитясиля игтисадиййата 
тянзимляйиъи тясир эюстярир. 

Дювлят бцдъяси гурулушуна эюря эялирляр вя 
хярълярдян ибарятдир. Мцхтялиф юлкялярдя бунларын гурулушу 
хейли мцхтялифдир. Бу мцхтялифлик игтисадиййатын гурулушу вя 
инкишаф сявиййясиндян, онун щярбиляшдирилмяси дяряъясиндян, 
силащлы гцввялярин сайындан, тящсил вя сящиййянин тяшкилиндян 
вя с. асылыдыр. Бу мцхтялифлийя мцлкиййятин щаким формасы да 
мцяййян тясир эюстярир. Щятта ейни бир юлкядя мцхтялиф 
дюврлярдя мцхтялиф олур. 
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Бцдъянин эялирляри ясасян ашаьыдакы мянбяляр 
щесабына олур: верэиляр, аксизляр, эюмрцк рцсумлары вя с. 
Бунлар эялирлярин ясас щиссясини тяшкил едир; дювлят 
мцлкиййятиндян, дювлят мцяссисяляриндян, тиъарятдян эялян 
эялирляр; сосиал сыьорта, пенсийа, сыьорта фондларына дахил 
олмалар вя с. саир эялирляр дя дювлят бцдъяси эялирляридир. 

Бцдъянин хяръляри ясасян ашаьыдакы истигамятлярдя 
щяйата кечирилир: сосиал тядбирляря (тящсил, сящиййя, тягацдляр 
вя с.); игтисади мягсядляря, юлкянин мцдафияси цчцн, дювлятин 
идаря апаратынын сахланılмасы, дювлят боръларынын юдянилмяси, 
саир хяръляр. 

Дювлят бцдъяси актив вя йа пассив олур. Бцдъянин 
актив олмасы о демякдир ки, onun эялирляри хяръляриндян 
чохдур. Бу щал дцнйанын чох аз юлкяляриня мцйяссяр олур. 
Дцнйанын яксяр юлкяляринин бцдъяси пассивдир, йяни бцдъянин 
хяръляри эялирляриндян чох олур. Бцдъянин кясирли олмасы чох 
да горхунъ щал дейилдир. Лакин бу кясир цмуми милли 
мящсулун 5 %-дян артыг олмамалыдыр. Бцдъянин кясирли 
олмасынын узун мцддят давам етмяси дювлят боръунун 
артмасына сябяб олур. 

Дювлят боръу дедикдя юлкянин дейил, йалныз щюкумятин 
боръу нязярдя тутулур. Дювлят боръу яслиндя эяляъякдя ялдя  
олунаъаг эялирлярин сярф олунмасы демякдир. 

Дювлятин боръланмасынын ясас сябяби дювлят 
хяръляринин там малиййяляшдирилмяси мяъбуриййятидир, йяни 
бцдъя таразлыьынын тямин олунмасыдыр. Дювлят борълары 
узунмцддятли вя гысамцддятли олур. Узунмцддятли борълар 
инвестисийалары малиййяляшдирмяк мягсядиля капитал вя йа 
кредит базарларындан эютцрцлцр. Бу борълары алмаг цчцн дювлят 
истигразлары бурахылыр. Гысамцддятли борълар ися хязинянин 
ещтийаcларыны юдямяк мягсядиля бурахылыр. Бу мягсядля дя 
гыса мцддятли боръ сянядляри - истигразлар бурахылыр. 

Дювлят борълары мянбяляриня эюря дахили вя хариъи 
борълара айрылыр. Дахили борълар дахили малиййя мянбяляри 
щесабына милли валйута иля алыныр вя милли валйута иля дя 
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юдянилир. Бу истигразлары хариъи вятяндашлар милли валйута иля 
алдыгда беля о дахили боръ щесаб олунур. Дахили боръланма 
даща ялверишлидир. Чцнки о, милли валйута иля юдянилир. Дахили 
боръланма мцмкцн олмадыгда дювлят хариъи мянбялярдян 
боръ алмаг мяъбуриййятиндя галыр. Хариъи мянбялярдян боръ 
гиймятли каьызларын сатышы вя йа бирбаша боръ алынмасы 
васитясиля щяйата кечирилир. Хариъи базарларда сатылаъаг 
гиймятли каьызлар хариъи юлкялярин валйуталарына уйьун 
бурахылыр. Узунмцддятли хариъи борълар цчцн юдянилян фаиз 
дяряъяси ашаьы олдуьу цчцн ондан файдаланмаг мцмкцндцр. 
Бунунла беля, хариъи боръларын артмасы юлкя игтисадиййаты  
цчцн  горхулудур.  Хариъи боръ адятян ЦДМ - ун 22-25%-и 
щяъминдя олмалыдыр. 

Хариъи борълар сийаси мцнасибятлярля дя сых баьлыдыр. 
Уъуз  верилян хариъи боръ юлкя игтисадиййатынын биртяряфли 
инкишафына, онун мцстягиллийинин мящдудлашмасына сябяб ола 
биляр. 

Хариъи борълар ясасян инвестисийа, ихраъатын кредит- 
ляшдирилмяси вя юлкянин тядиййя балансынын тянзимлянмяси 
цчцн алыныр. Инвестисийа борълары дювлятин юзц вя йа онун 
зяманяти иля гейри-дювлят тяшкилатлары мцяййян лайищяляри 
малиййяляшдирмяк цчцн алырлар. Дювлятин зяманяти олмадан 
алынан кредитляр дювлят боръуна дахил дейилдир. 

Дювлят боръларынын идаря едилмяси мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Бу мягсядля щяр шейдян яввял дювлятин гиймятли 
каьызларынын мцщафизяси, онларын гиймятдян дцшмясинин 
гаршысы алынмалыдыр. Бязи щалларда ися боръларын явяз едилмяси 
ямялиййатларындан да истифадя едилир: боръ мцддятинин 
узадылмасы, йениси иля явяз едилмяси вя с. Бу ямялиййатларда 
мягсяд ясас мябляьин юдямя мцддятинин узадылмасы вя 
боръ мясряфлярини азалтмагдан ибарятдир. Боръларын явяз 
едилмяси дедикдя, кющня боръларын ашаьы фаизли йени боръларла 
явяз едилмяси нязярдя тутулур. 
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§ 4. Sığорта: мащиййяти, вязифяляри вя нювляри 
 

Малиййя системинин тяркиб щиссяляриндян бири дя сыьорта 
системидир. Сыьорта дедикдя сыьорта олунанын вя йа хейриня 
сыьорта мцгавиляси баьланмыш диэяр шяхслярин дцшдцйц 
зярярин юдянилмяси йолу иля онларын ямлакынын вя ямлак 
мянафеляринн мцдафияси нязярдя тутулур. Сыьортанын 
зярурилийи тякрар истещсал просесинин фaсилясизлийнин тямин 
едилмяси иля ялагядардыр. Беля ки, тякрар истещсал просесинин 
ащянэинин эюзлянилмяйян тясирлярдян (тябият щадисяляри, 
йаньын, йол гязалары, ишъинин гяфил юлцмц, хясарят алмасы вя 
с.) позулмасы ещтималы даим вардыр. Бу кими щаллара гаршы 
сыьорта едилмяси тясяррцфат субйектляриня дяймиш зярярин 
там вя йа гисмян юдянилмясиня вя истещсалын нормал 
ащянэинин тямин едилмясиня имкан верир. Сыьорталанма 
щямъинин истещсалын шяхси амилинин сосиал мцдафиясинин 
тямин едилмясиня дя шяраит йарадыр. 

Сыьорта обйектляри физики вя щцгуги шяхслярин ямлакы 
щесаб олунур. Бу обйектляря уйьун олараг сыьорта шяхси 
сыьорта, ямлак сыьортасы вя мцлки мясулиййят сыьортасы 
нювляриня айрылыр. Шяхси сыьорта физики шяхслярин щяйаты, 
саьламлыьы, ямяк габилиййяти вя пенсийа тяминаты иля баьлы 
олан ямлак мянафеляринин сыьортасыдыр. Шяхси сыьорта 
мябляьи сыьорта олунанын сыьортаъы иля разылашмагла 
мцяййян олунур. Ушагларын сыьорталанмасы və никащын 
сыьорталанмасы да шяхси сыьортанын нювляриндяндир. 

Ямлак сыьортасы дедикдя физики вя щцгуги шяхслярин 
ямлакынын, йахуд сащибкарлыг, банк вя башга коммерсийа 
фяалиййяти цчцн рисгля баьлы ямлак мянафеляринин 
сыьорталанмасы нязярдя тутулур. Физики шяхслярин евлярi 
(мянзил) тясяррцфат тикилиляри, баьлар, гараж вя с. мяъбури 
ямлак сыьортасына ъялб едилир. Ев ямлакы ися кюнцллц 
гайдада цмуми мцгавиля цзря сыьорталаныр. Гиймятли вя 
йцксяк технолоэийалы ямлак хцсуси мцгавиля цзря 
сыьорталана биляр. Беля мцгавиляляр адятян бир ил мцддятиня 
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баьланыр. Ящалинин малик олдуьу няглиййат васитяляринин 
сыьорталанмасы мяъбури вя йа кюнцллц ола биляр. 

Щцгуги шяхслярин ямлак сыьортасына ясас вя дювриййя 
фондларынын сыьорталанмасы аиддир. Инзибати-амирлик систе- 
миндя щцгуги шяхслярин ямлак сыьортасы мяъбури иди. Базар 
игтисадиййаты шяраитиндя ися кюнцллцдцр. Щцгуги шяхс юз 
ямлакынын истянилян щиссясини сыьорта етдиря биляр. 

Мцлки мясулиййят сыьортасы физики шяхсин шяхсиййятиня 
вя йа ямлакына, щямчинин щцгуги шяхся сыьорта олунанын 
вурдуьу зярярин юдянилмяси иля баьлы олан ямлак 
мянафеляринин сыьортасыдыр. Мцлки мясулиййятин сыьорта 
едилмяси заманы сыьорта едянляр мал эюндярилмяси цзря 
мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмясиня эюря, борълара вя 
дяйян зярярин юдянилмясиня эюря ющдяликляри щяйата 
кеъирмяйя борълудурлар. 

Сыьорта кюнцллц вя мяъбури (ичбари) формалар да олур. 
Мяъбури (иъбари) сыьорта щяр бир юлкянин ганунвериъилийи 
ясасында щяйата кеъирилир. Мцхтялиф юлкялярдя мяъбури 
сыьортанын обйектляри мцхтялифдир. Азярбайcан Респуб- 
ликасында мяъбури сыьортайа сосиал сыьорта, щярбчилярин 
сыьортасы вя саиря аид едилир. Мяъбури сыьортада сыьорта 
юдянишляринин мяъбурилийи ганунла тясбит олунур. Юлкямиздя 
щяйата кечирилян сосиал сыьортанын обйекти ящалинин 
эялирляридир. Сыьортанын бу нювц дювлятин сосиал сийасятинин 
тяркиб щиссяси олмагла ящалинин эялирляринин гейри-
бярабярлийини мцяййян гядяр арадан гадырылмасына хидмят 
едир. Беля ки, хястялик, ямяк габилиййятинин гисмян вя йа 
там итирилмяси, аиля башчысынын итирилмяси вя ишсизлик заманы 
сосиал сыьорта щесабына ъямиййят цзвляринин йашайышы цъцн 
тяминат верилир. Сосиал сыьорта цзря тяминатын 
йарадылмасында дювлят, мцяссися (фирма) вя ящали бирликдя 
иштирак едирляр. 

Сосиал сыьортанын формаларындан бири də тибби 
сыьортадыр. Бу, мяъбури вя кюнцллц формаларда щяйата 
кечирилир. Бязи юлкялярдя мяъбури тибби сыьорта цзря 
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юдямяляр сащибкарларын эялирляри щесабына щяйата кечирилир. 
Кюнцллц тибби сыьорта ися ишчилярин юз вясаитляри щесабына 
щяйата кечирилир. Ямяк щаггы вя с. щесабына йарадылан фярди 
тибби сыьорта, сыьорта олунан хястяляндикдя даща кейфиййятли 
тибби хидмят gюstərməyə имкан верир. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар сыьорта 
системинин тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси дюврцн 
ваъиб мясяляляриндян биридир. Беля ки, сыьорта бир тяряфдян 
ъямиййят цзвлярини базар игтисадиййатынын сябатсызлыьындан 
мцщафизя едир. Диэяр тяряфдян сыьорта фондларына топланмыш 
кцллi мигдарда вясаит игтисадиййатыn бу вя йа диэяр 
сащясиндя сямяряли истифадя олуна биляр. Инкишаф етмиш 
юлкялярин игтисадиййатында ири сыьорта ширкятляри бюйцк 
игтисади гцдрятя маликдир. 
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XXIX FƏSIL.  KREDIT SISTEMI VƏ 

QIYMƏTLI KAĞIZLAR BAZARI 

 

§1.Kreditin zəruriliyi, mahiyyəti və vəzifələri 

 

Müasir iqtisadiyyat maliyyə münasibətləri ilə yanaşı, 

kredit münasibətlərinin də olmasını tələb edir. Kredit iqtisadi 

kateqoriyadır. Latın mənşəli ―kreditium‖ sözündəndir və 

mənası ―borc‖, ―credo‖- müəyyən faizlə pul, yaxud əmtəələri 

borc verməyə etibar edirəm, inanıram deməkdir. Kredit 

sivilizasiyanın erkən çağında, ibtidai icma quruluşunun 

dağıldığı dövrdə, əmlak bərabərsizliyi yarandığı zaman 

meydana gəlmiş və sələm kapitalı formasında fəaliyyət 

göstərmişdir. Kredit iqtisadiyyatın umumi inkişafı ilə birgə, 

onun qanunları ilə inkişaf edərək kredit özünün çiçəklənmə 

dövrünə bazar iqtisadiyyatı şəraitində çatdı. Bazar sisteminin 

inkişafı ilə sələm kapitalı borc kapitalı adını alır və əsasən 

istehsala xadmət edir və iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkişafına yönəldilir. 

Müasir Ģəraitdə kredit borc kapitalının, yəni borca 

verilmiş pul kapitalının hərəkət formasıdır. O, kreditverənlər və 

kreditgötürənlər arasında münasibətləri ifadə edir və bu zaman 

azad pul kapitalının borc kapitalına çevrilməsini təmin edir. 

Kreditin zəruriliyi kapitalın özünün təbiəti və onun təkrar 

istehsal prosesində dövriyyəsi və dövranının qanunauyğunluq- 

ları ilə şərtlənir: 

- müəssisələrin (firmaların) əsaslı  təmiri, yenidən 

qurulması və amortizasiyası üçün bir dəfəlik iri həcmli 

investisiyaların həyata keçirilməsi; 

- xüsusi dövriyyə vəsaitləri mənbələri hesabına 

ödənilməyən dövriyyə kapitalının tamamlanması; 

- hazır məhsulların reallaşmasından pul gəlirləri daxil 

olana qədər əmək haqqının ödənilməsi; 
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- maddi istehsal sahələrində xammal ehtiyatlarının 

yaradılması: yüngül sənaye, yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı 

və s. 

Təsərrüfat subyekləri bəzi hallarda özlərinin malik olduqları 

sərbəst pul vəsaitinin əlavə vəsaitə ehtiyac hiss edirlər. Онлар 
бу ещтийачы юлкядя мювчуд олан сярбяст вясаит щесабына 
юдяйирляр. Юлкядя мювчуд олан сярбяст пул вясаити щесабына 
бу вясаитя ещтийач щисс едян субйектлярин тялябатынын 
юдянилмяси просеси кредитин мащиййятини тяшкил едир. 

Кредит (чредитум–борч) вермяк цъцн лазым олан 
сярбяст пул вясаитинин ясас мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

a) müəssisələrin malik olduqları müvəqqəti sərbəst pul 

vəsaiti; 

b) əmək haqqı fondu: əmtəələrin reallaşmasından pul 

vəsaitlərinin daxil olması ilə əmək haqqının ödənilməsi 

arasında olan vaxt ərzində yaranan müvəqqəti sərbəst pul 

vəsaiti; 

v) xammal, material, yanacaq və s. Alınması üçün lazım 

olan və hələlik istifadə olunmayan pul vəsaitləri. 

c) yığım fondu, başqa sözlə, izafi məhsulun 

kapitallaşması üçün ayrılan hissəsi; 

- xüsusi təyinatlı fondlar; 

- əhalinin pul yığımları; 

- büdcə sistemi vəsaitləri və məqsədli fondlar və s. 
Кредит (боръ) вермянин ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: 

боръ гайтарылмалыдыр; о, мцяййян мцддятя верилир; кредитдян 
истифадя етмяк мцгабилиндя онун сащибиня фаиз юдянилмялидир; 
кредит мцяййян мягсядля верилир; кредит алмаг цчцн мцяй- 
йян мадди тяминат олмалыдыр. 

Кредит игтисади категорийа олмагла мцяййян вязифяляри 
йериня йетирир. Бу вязифялярдян бири капиталын тямяркцзляшмяси 
вя мяркязляшмяси вязифясидир. Кредит бу вязифяни йериня 
йетирмякля фярди мцяссисялярин ири фирмалара, сящмдар 
ъямиййятляря чеврилмясиня сябяб олур. Кредитин вязифя- 
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ляриндян диэяри йенидян бюлэц вязифясидир. Беля ки, юлкядя 
олан сярбяст пул вясаити йыьылыр вя боръ капиталы кими лазыми 
сащя вя фирмаларда истифадя олунур. Ондан истифадя нятиъя- 
синдя ялдя едилмиш мянфяят боръдан истифадя едянлярля боръ 
мцлкиййятчиляри арасында йенидян бюлцшдцрцлцр. 

Кредит (боръ) наьд пулу кредит пуллара чевирмякля вя 
наьдсыз щесаблашмалары инкишаф етдирмякля пул дювриййясини 
сцрятляндирир вя тядавцл хяръляриня гянаят вязифясини йериня 
йетирир. Кредит щямчинин мцяссисялярин фяалиййятиня нязарят 
вязифясини дя йериня йетирир. Кредитin йериня йетирдийи 
вязифялярдян бири дя игтисадиййатын тянзимлянмясидир. Беля ки, 
дювлят боръ капиталынын мянбяйиндян тятбиг даирясиня доьру 
щярякят просесиндя иштирак едяряк боръ алынмасыны асанлашдырыр 
вя йа чятинляшдирир. Нятиъядя боръ капиталлары базарыны 
тянзимляйир. 

Кредит пул капиталынын боръ капиталына ъеврилмясини тямин 
едир вя боръ верянля боръ алан арасындакы мцнасибятляри якс 
етдирир. Кредит йухарыда нязярдян кечирилян вя диэяр 
вязифяляри йериня йетиряряк ъямиййятин мящсулдар 
гцввяляринин инкишафыны сцрятляндирир вя игтисадиййатын ясас 
вязифясини даща дольун йериня йетирмяк цчцн шяраит йарадыр. 
Кредит мцнасибятляринин субйектляри ролунда дювлят, 
мцяссисяляр (фирмалар), банклар, сыьорта ширкятляри, иътимаи 
тяшкилатлар, ящали фяалиййят эюстярир. 

Игтисади ядябиййатда кредит мцхтялиф нюгтейи-нязярдян 
тяснифляшдирилир. Истифадя истигамятиня эюря истещлак кредити, 
сянайе кредити, кянд тясяррцфаты кредити, тиъарят кредити, 
инвестисийа кредити, бцдъя кредити və s. Истифадя мцддятиня 

эюряdə kredit тяляб олунана гядяр вя мцддятли (гысамцддятли, 
ортамцддятли, узунмцддятли) олур. Фяалиййят сфераларына эюря 
ясас фондлара хидмят едян вя дювриййя фондларына хидмят 
gюstərənlərə айрылырлар. Мцлкиййятиня эюря дювлят, сящмдар вя 

хцсуси кредитляряdə vardır və s. 
Иътимаи фяалиййят просесиндя ян ъох растлашдыьымыз 

банк кредити, коммерсийа кредити, дювлят кредити, истещлак 
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кредити, ипотека кредити, lizink krediti, faktorinq krediti вя 
бейнялхалг кредит формалары varдыр. Банк кредити дедикдя 
банклар тяряфиндян тясяррцфат субйектляриня пул формасында 
верилян боръ нязярдя тутулур. Банк кредитинин обйекти пул 
капиталыдыр. Бу кредитин универсал вя даща инкишаф етмиш 
формасыдыр. Онун мянбяйи банк ещтийатыдыр. 

Коммерсийа кредити ися фяалиййятli sahibkarların бир-

бириня əmtəələri mюhlətlə verməsidir. Онун обйекти ямтяя 
капиталыдыр. Коммерсийа кредити ямтяялярин истещсал 
просесиндян истещлак просесиня доьру щярякятиня хидмят едир. 
Коммерсийа кредитинин ясас аляти векселдир. Veksel (alman 
Wechsel- mübadilə) mцəyyən formada yazılı şəkildə tərtib 

edilmiş (uzunmцddətli юhdəlik şəklində) qiymətli kağızlardır. 
Беля ки, ямтяяни алан тясяррцфат субйекти ону сатана вексел 
верир. Векселдя эюстярилир ки, ону верян шяхс мцяййян 
мцддят кечяндян сонра ону тягдим едяня векселдя 
эюстярилян мябляьи юдямяйи ющдясиня эютцрцр. 

Дювлят кредитиндя ися дювлят ъямиййят цзвляри, 
мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатлардан, фондлардан боръ алмыш 
олур. Дювлят тяряфиндян боръ алманын ясас формасы дювлят 
истигразларынын бурахылмасыдыр. Буна щямчинин дювлятин гыса-
мцддятли хязиня ющдяликляри, ящалинин яманят кассаларындакы 
яманятляри вя с. аид едилир. Дювлят кредити дювлят боръунун 
чохалмасына сябяб олур. 

Истещлак кредити дедикдя ящалийя истещлак шейляринин 
алынмасы вя хидмятлярин юдянилмяси цчцн верилян боръ 
нязярдя тутулур. Истещлак кредитинин обйекти узун мцддят 
истифадя олунан ев яшйалары, хидмятлярдир. Бу кредит тиъарят 
мцяссисяляри вя банклар тяряфиндян цч ил мцддятиня верилир. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин яксяриййяти юз юмрцнц 
истещлак кредити иля баша вурурлар. 

Ипотека кредити дя кредитин мцщцм формаларындан 
биридир. Бу кредит ямлакын эиров гойулмасы мцгабилиндя пул 
формасында верилян кредитдир. Бу кредитин мянбяйи ипотека 
банклары тяряфиндян бурахылмыш ипотека истигразларыдыр. Ипотека 
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кредити адятян йашайыш евляринин вя ясас истещсал фондларынын 
тикилмяси, тязялянмяси цъцн сярф олунур. 

Кредитин мцщцм формаларындан бири дя бейнялхалг 
кредитдир. Игтисади мязмунуна эюря бейнялхалг кредит 
мцхтялиф юлкяляр арасындакы хариъи тиъарят ямялиййатларына, 
боръларын юдянилмясиня, гиймятли каьызларын бурахылмасына, 
бирбаша капитал гойулушларына вя с. хидмят едир. О, ямтяя вя 
пул капиталы формасында олур. Боръ алан вя боръ верян ролунда 
банклар, ири ширкятляр, дювлят идаряляри, щюкумят, бейнялхалг 
вя реэионал тяшкилатлар ъыхыш едир. 

Сон дюврлярдя кредитляшмянин лизинг, факторинг вя траст 
формалары хейли эениш йайылмышдыр. Лизинг формасында кредитя 
мцхтялиф машын, гурьулар вя с. верилир. Бу заман онларын 
истифадя щцгугу мцлкиййят щцгугундан айрылыр. Истифадя едян 
иъаря щаггыны юдядикдян сонра (1-10 ил мцддятиня) мцлкиййят 
сащиби олур. Машын вя гурьулар адятян лизинг фирмалары 
васитясиля иъаряйя верилир. 

Факторинг кредити дедикдя юзэя боръларынын алынмасы вя 
йа сатылмасы нязярдя тутулур. Банк мцяссисянин «дебитор 
щесабларыны» наьд пула алыр, сонра ися фактики алыъыдан мящсул 
вя хидмятин щаггыны ъыхыр. 

Фарфейтинг дедикдя ися узунмцддятли факторинг 
нязярдя тутулур. Бу заман банка олан боръ 1-5 илдян сонра 
юдянилир. Траст ися мцштярилярин капиталыны идаря етмяк 
ямялиййатлырынын щяйата кеъирилмяси демякдир. 
 

§2. Kredit və bank sistemi 

 
Kredit sistemi„mцəyyən tarixi dюvrdə kredit mцnasi- 

bətlərinin, kreditləşməsinin forma və prinsiplərinin və maliy- 

yə-kredit təşkilatlarının məcmuсundan ibarətdir. Kredit 

sisteminin əsas elementləri banklar və qeyri-bank kredit- 

maliyyə təşkilatlarıdır. Бу системдя ясас, апарыъы щялгя банк 

системидир. Bank-qiymətli kağızlarla alver edən və 
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kreditorlarla borc alanlar arasında vasitəчilik edən 

mцəsсisədir. Bank bir tərəfdən fəaliyyətdə olmayan, sərbəst 

pul vəsaitləri və gəlirləri toplayır, digər tərəfdən isə bu pul 

vəsaitlərini fəaliyyətli sahibkarların sərəncamına verir. 

Banklar sərbəst pulların mərkəzləşdirilməsini, habelə ondan 

istehsal və tədavцl dairəsində istifadə olunmasını təmin edir. 

Banklar başqa mцəsсisələrdən fərqli olaraq istehsal dairəsində 

deyil, tədavцl dairəsində fəaliyyət gюstərir. 

Banklar sistem halında olub ayrı-ayrı bankları və bank 

institutlarını юzцndə birləşdirir. Bank kapitalının təmər- 

kцzləşməsi nəticəsində bank nəhəngləri meydana gəlmişdir. 

Bank işinin beynəmilləşməsi nəticəsində transmilli banklar və 

maliyyə qrumları yaranmışdır. Мцасир банк системи ясасян 
икипиллялидир. Биринъи пиллядя Мяркязи Банк, икинъи пиллядя ися 
коммерсийа банкларынын эениш шябякяси дурур. 

Банк системиндя апарыъы йери Мяркязи Банк тутур. Бир 
гайда олараг Мяркязи Банк дювлятя мяхсус олмагла дювлят 
мцлкиййятиндядир. Бу банкын ясас вязифяси макроигтисади 
тянзимлямяни щяйата кечирмякля милли пул ващидинин алыъылыг 
габилиййятини горуйуб сахламагдыр. Мяркязи Банк ясасян 
ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: тядавцля наьд пул 
нишанлары бурахыр, онларын дювраныны тямин едир вя 
дювриййядян эютцрмякля пул тядавцлцнц тянзимляйир; юлкядя 
„малиййя-кредит органларынын фяалиййятиня цмуми нязаряти 
щяйата кеъирир; коммерсийа банкларынын кредитляшмясини 
щяйата кечирир; дювлят гиймятли каьызлары бурахыр вя онлары 
юдяйир, юлкядя валйута тядавцлцнц низамлайыр, игтисади 
субйектляр арасында валйута ямялиййатларына нязарят едир вя с. 

Банк системинин икинъи пилляси коммерсийа банкларыдыр. 
Бунлар эениш чешиддя малиййя-кредит хидмятлярини эюстярир. 
Бунлара тясяррцфат субйектляриня эюстярилян кредит-щесаб 
хидмятлярини; яманятлярин гябулу вя кредитлярин верилмяси; 
щагг-щесабларда васитячилик; гиймятли каьызларын алгы-сатгысы; 
дювлят истигразларынын йерляшдирилмяси вя с. аид едилир. 
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Цмумиййятля банк пул ресурсларынын топланмасы вя 
онларын йерляшдирилмяси иля мяшьул олан пул-кредит 
мцяссисясидир. Башга сюзля десяк, банк юзэя пуллары иля 
фяалиййят эюстярян мцяссисядир. Банк ямялиййатлары актив вя 
пассив ямялиййатлара айрылыр. Bank pассив ямялиййатлар 
васитясиля банк сярбяст пул ресурсларыны топлайыр. Актив 
ямялиййатлар васитясиля ися онлары йерляшдирир. Пассив 
ямялиййатлар цчцн фаиз верир, актив ямялиййатлар цчцн ися фаиз 
алыр. Фаиз „ боръ алынмыш пуллардан истифадяйя эюря боръ 
аланларын боръ верянляря вердикляри щагдыр. Фаиз игтисади 
категорийа олмагла боръ вясаитиндян истифадяйя эюря боръун 
гиймяти кими чыхыш едир. Фаиз нормасы, дяряъяси дя башга 
мящсул вя хидмятлярин гиймяти кими тяляб вя тяклифин 
нисбятиндян асылыдыр. Беля ки, сярбяст пулун тяклифи она олан 
тялябдян чох оларса фаиз нормасы ашаьы, яксиня оларса йухары 
олур. Айры-айры кредит нювляри цзря фаиз нормасы мцхтялиф олур. 
Бу мцхтялифлик тяляб вя тяклифля йанашы, кредитин 
мцддятиндян, онун эялирлилийиндян вя саирядян дя асылы олур. 
Фаиз нормалары ичярисиндя ясас йери Мяркязи Банкын учот 
дяряъяси (нормасы) тутур. Бу дяряъя иля Мяркязи Банк 
коммерсийа банкларына боръ (кредит) верир. 

Банкын актив ямялиййатлар цчцн алдыьы фаиз пассив 
ямялиййатлар цчцн вердийи фаиздян йцксяк олур. Бунлар 
арасындакы фярг ися банк мянфяятини тяшкил едир. Банклар 
коммерсийа мцяссисяляри олдуьу цчцн онларын ясас мягсяди 
дя мянфяят ялдя етмяк олур. Бу мягсядля онлар мцхтялиф 
малиййя фырылдагларындан да чякинмирляр. Беля олмасайды 
игтисадиййатын яксяр сащяляринин эцъ-бяла иля няфяс алдыьы 
şəraitdə mцxtəlif şəhərlərdə дябдябяли банк биналары 
уъалдылмазды. 

Кредит системинин гурулушунда банк системи иля йанашы 
гейри-банк кредит-малиййя тяшкилатлары да мцщцм рол ойнайыр. 
Бунлара яманят идаряляри, сыьорта ширкятляри, тягацд фондлары, 
диэяр фондлар вя саиря аиддир. Бунлар формал олараг банкларın 
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олмаса да рягабятя эирир, онларын мцяййян вязифялярини 
йериня йетирирляр. 

 

§3. Qiymətli kağızlar bazarı 

 

Гiймятли каьызлар ясасян пай вя борч формаларында 
олур. Пай формасында олан гиймятли каьызлар сящм адланыр. 
Сящм – сящмдар чямиййятинин низамнамя фондуна пай 
вердийини тясдигляйян гиймятли каьыздыр. Бу гиймятли каьыз 
сящмləр чямиййятин мянфяятинин бир щиссясини дивидент 
шяклиндя алмаг щцгугуну верир. Сящм щямъинин онун 
сащибинин сящмдар чямиййятин идаря олунмасында иштирак 
етмяк щцгугуну верир. Дювриййясинин характериня эюря 
сящмдар «адлы» вя «тягдим едяня» олур. «Тягдим едяня» 
сящмляри гиймятли каьызлар базарында ялдян-яля кеъяряк 
сярбяст дювр едир. Адлы сящмлярин башга сащибкара верилмяси 
ися сящмдар чямиййятин цмуми йыьынчаьынын гярары иля 
щяйата кеъирилир. Дивидентин алынмасы бахымындан сящмляр 
«ади» вя «имтийазлы» олур. Ади сящмляря эюря дивидентин 
мигдары мцяссисянин (фирманын) иллик фяалиййятиндян асылы 
олур вя щяр ил мцхтялиф ола биляр. Имтийазлы сящмляр цъцн ися 
дивидент яввялчядян мцяййян едилмиш şəkildə сабит 

(дяйишмяз) qalır. Чари илдя мянфяятин мигдары кифайят 
олмадыгда имтийазлы сящмляр ещтийат фонду щесабына 
юдянилир. Сящмдар чямиййят ляьв едилдикдя имтийазлы сящм 
сащибляринин тялябляри кредиторларын иддиалары юдянилдикдян 
сонра илк нювбядя юдянилир. Фирманын идаря едилмясиндя 
иштиракы нюгтейи-нязярдян сящмляр, сясвермя щцгугу 
олмайан, бир сяся малик вя йа бир неъя сяся малик оланлара 
айрылырлар. Сящмлярин нювляриндян бири дя тясисатъы 
сящмлярдир. Бунлар сящмдар чямиййяти тяшкил едянляря 
мяхсус олур. Бу сящмя малик оланлар сясвермядя ялавя 

сяся маликdir вя мянфяятин ъох щиссясини мянимсяйирляр. 
Борч формасында олан гиймятли каьызлара истиграз, 

дювлят хязиня ющдяликляри, ямяк сертификатлары, векселляр 
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аиддир. Истиграз – мцяййян едилмиш мцддятдя онун номинал 

дяйəрини сабит фаиз иля онун сащибиня юдямяк барясиндя 
емитетин (ону бураханын) ющдялийини тясдигляйян гиймятли 
каьыздыр. Истиграз вярягяляри номинал дяйяри бярабяр, 
бурахылыш вя юдямя шяртляри ейни олан серийаларла бурахылыр. 
Истигразлар дювлят вя сящмдар чямиййятляр, йерли идаряетмя 
органлары вя с. тяряфиндян бурахылыр. Истигразлар да адлы вя 
тягдим едяня, фаизли вя фаизсиз, сярбяст дювр едян вя 
дювриййяси мящдуд олан нювляр олур. Истигразлар цзря эялир 
наьд пулла вя йа мцяййян едилмиш мцддят (1-3, 5, 10 ил вя 
с.) битдикдян сонра йыьылмыш фаиз номинала ялавя едиляряк 
юдянилир. Мягсядли истигразда ися фаиз явязиня истигразын 
мягсядиня уйьун эялян ямтяя вя хидмятляр эцзяштля 
верилир. 

Дювлят хязиня ющдяликляри ися мцяййян мигдарда пул 
вясаитинин онларын сащибляри тяряфиндян бцдчяйя кюъцрцл- 
мясини тясдигляйян гиймятли каьыздыр. Узун мцддятлиляр 5-
25 ил мцддятиня бурахылыр вя онлар цзря фаизляр щяр ил 
юдянилир. Орта мцддятлиляр 1-5 ил мцддятиня бурахылыр. 
Гысамцддятли  ющдяликляр ися 3, 6 вя 12 ай мцддятиня 
бурахылыр вя эери алынаркян номинал дяйяриня фаиз ялавя 
етмякля юдянилир. 

Яманят (ямяк) сертификатлары–кредит идарясинин 
(банкларын) пул вясаитини депонентляшдирилмясини, мцштяринин 
депозити вя она уйьун фаиз алмаг щцгугунуn тясдиг едян 
гиймятли каьыздыр. Бунлар «адлы» вя «тягдим едян цъцн» 
бурахылыр. Адлы сертификатлар тядавцлдя олмур, онларын сатышы 
етибарсыздыр. Тягдим едян цъцн олан сертификатлар сатылыр вя 
истянилян банк тяряфиндян юдянишя гябул едилир. Яманят 
сертификатлары мцяййян мцгавиля фаизи иля мцяййян мцддятя 
вя йа тяляб едилянядяк верилир. Сертификатлар цзря эялир онлар 
юдянилдикдя банк юдяйир. Вахтындан яввял юдянилдикдя ися 
ашаьы фаизля юдянилир. 

Гиймятли каьызларын мцщцм кейфиййяти онларын 
ликвидлийидир, йяни истянилян анда онлар пула ъевриля биляр. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятли каьызлар ъох мцщцм 
рол ойнайыр. Онлар вастясиля юлкядя олан сярбяст пул вясаити 
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня чялб едилир. 

Гиймятли каьызлар адятян биржада вя биржадан кянарда 

сатылыр. Биржа сатышы гиймятли каьызлар базарынын 
3
1   щиссясини 

ящатя едир. Бурада адятян ири корпорасийаларын (ширкятлярин) 
гиймятли каьызлары сатылыб-алыныр. Биржадан кянар сатышда ися 

дювлят вя bələdiyyə гиймятли каьызлары, орта вя хырда 
ширкятлярин гиймятли каьызлары вя саирянин алгы-сатгысы щяйата 
кеъирилир. Бу просес трейдерляр (инвестисийа-дилер ширкятляринин 
ямякдашлары) тяряфиндян щяйата кеъирилир. 

Дцнйанын бцтцн апарычы фонд биржаларында щямин биржада 
гейдиййатда олан апарычы ширкятлярин сящмляринин курсунун 
динамикасынын вязиййятини характеризя едян индексляр 
щесабланыр. Бунлара Нйу-Йорк фонд биржасынын Доу-Чонс 
индексини, Лондон биржасынын «ФТ» индексини, Токио 
биржасынын «Никкей» индексини вя с. эюстярмяк олар. 

Биржа сювдяляри ъахнашмалар нятичясиндя гиймятли 
каьызларын ъох щиссяси ири капитал сащибляринин ялиня  кеъир. 
К.Марксын йаздыьы кими бурада «хырда балыглары ири балыглар 
удур, гойунлары ися чанаварлар йейир». 

Özünün təşkilat sturukturuna görə qiymətli kağızlar 

bazarı ilkin və törəmə bazarlara ayrılır. 

Ġlkin bazar. Bu bazarda yeni buraxılmış qiymətli 

kağızların satışı baş verir. İlk dəfə buraxılmış səhmlərin və 

istiqrazların satışı nəticəsində onları buraxan lazım olan 

miqdarda maliyyə vəsaiti əldə edir, qiymətli kağız isə onu 

ilkin alanın əlinə keçir və onu yenidən başqasına satmaq 

hüququ qazanır. 

Qiymətli kağızları buraxan hüquqi şəxs emitent, 

qiymətli kağızı əldə edən şəxs isə investor adlanır. Fond 

bazarında qiymətli kağızların əsas alıcıları hüquqi şəxslərdir, 
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ilk növbədə banklar, sığorta təşkilatları, investisiya və 

pensiya fondlarıdır. 

Törəmə bazar. Qiymətli  kağızların sonrakı alqı-

satqısı nəticəsində ikinci bazar yaranır. Bunun sayəsində 

maliyyə resursları sonrakı investorlar arasında yenidən 

bölüşdürülür. İkinci bazar olmadan çoxsaylı yeni layihələr 

maliyyə mənbəyindən məhrum olardı. 

Törəmə bazarın quruluşunda qiymətli kağızların birjada 

dövriyyəsinin xüsusi yeri vardır. Birja bazarı Fond birjası 

adlanır və qiymətli kağızların satışının mütəşəkkil bazarıdır. 

Fond birjalarına ancaq birja qaydalarına uyğun gələn 

kompaniyalar buraxılır. Birjada alınıb-satılan qiymətli kağız 

daha üstün hesab olunur. 

Gənc və maliyyə cəhətdən zəif olan şirkətlərin qiymətli 

kağızları birjadan kənar bazarlarda dövr edir. 

Fond bazarının iki növü vardır:sport və müddətli bazar. 

Sport bazarında nağd sövdələşmələr aparılır və 

qiymətli kağızların haqqı alqı-satqısı vaxtı ödənilir. 

Müddətli bazarda vaxtı göstərilməklə sövdələşmələr 

aparılır və müqavilə bağlanır. Burada gələcəkdə ödənilməsi 

zəruri olan öhdəlikləri və onun müddəti göstərir. 

Fond barjalarını dövlət və xüsusi kompаniyalar yarada 

bilər. Dövlətin qiymətli kağızlar bazarında ancaq dövlətin 

buraxdığı qiyməтli kağızlar satılır və dövlətin ehtiyaclarını 

(büdcə kəsiri) ödəmək üçün lazimi vəsait toplanır. Bu 

bazarda əməliyyatlar aparmaqla Mərkəzi Bank pul 

tədavülünü tənzimləyir. Qeyri-dövlət qiymətli kağızlar 

bazarı isə özəl bölməyə xidmət edir və onların maliyyə 

ehtiyaclarının ödənilməsində yardımçı rol oynayır.  

Qiymətli kağızlar bazarının ümumi vəziyyəti fond 

indeksi vasitəsi ilə qiymətləndirlir. O dünyanın iri 

birjalarında səhmlərin kursunun dəyişməsinin qeydiyyatını 

aparır. İnformasiya vasitələrində fond indeksi dərc olunur. 
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Bu yolla bazar iştirakçıları firmaların, şirkətlərin iqtisadi 

vəziyyətləri haqqında məlumat əldə edirlər. Əgər müəyyən 

şirkətin qiymətli kağızı yüksək qiymətlə satılırsa, deməli 

həmin şirkətin işi yaxşıdır və əksinə. 

İqtisadiyyatın ümumi vəziyyəti qiymətli kağızlar 

bazarındakı vəziyyətdən çox asılıdır. Qiymətli kağızların 

kursunun (bazar qiymətinin) düşməsi iqtisadiyyata mənfi 

təsir göstərir, onun fasiləsizliyini pozur. Bu cür halların 

təsirini azaltmaq üçün dövlət fond bazarının fəaliyyətini 

tənzimləməlidir. 

 

§4. Pul kredit siyasəti 

 
Пул-кредит сийасяти мцяййян дювлятин бу вя йа диэяр 

дюврдя щяйата кеъирдийи игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир. 
Пул-кредит сийасяти дедикдя мяшьуллуг, инфлйасийа, инестисийа 
актиvлийиня вя с. тясир эюстярмякля игтисади артымы тямин 
етмяк мягсядиля пул-кредит дювриййясинин низамланмасы, 
тянзим едилмяси нязярдя тутулур. 

Пул-кредит сийасяти Мяркязи Банк тяряфиндян щяйата 
кеъирилир. Бу сийасятин сон мягсяди пул дювриййясинин 
сабитлийиня наил олмагла, милли игтисадиййатын артымыны тямин 
етмякдир. Пул-кредит сийасяти пул тяклифинин тянзимлянмясиня 
ясасланыр. Беля ки, игтисади тяняззцл заманы пул тяклифи 
эенишляндирилир, игтисади yüksəliş заманы ися пул тяклифи 
мящдудлашдырылыр ки, инфлйасийанын гаршысы алынсын. 

Пул-кредит сийасяти цмуми вя хцсуси (селектив) 
методларла апарылыр. Цмуми  методлар борc капиталлары 
базарына цмумиликдя тясир эюстярир. Хцсуси (селектив) 
методлар ися кредитин конкрет формаларынын, айры-айры 
сащяляринин, ири фирмаларын (мцяссисялярин) кредитляшдирилмясини 
тянзимляйир. 

Борc капиталлары базарына цмумиликдя тясир эюстярян 

цмуми методлара уçот (дисконт) сийасяти, аçыг базар 
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ямялиййатлары вя зярури ещтийат нормаларынын müəyyən 
едилмяси методлары дахилдир. Бу методларла Мяркязи Банк 
бцтцн банк системиня нязарят етмякля кредитин вя пул 
емиссийасынын стимуллашдырылмасыna вя йа онларын мящдуд- 
лашдырылмасына наил олур. Истещсалын ашаьы дцшдцйц вя ишсизлийин 
артдыьы шяраитдя Мяркязи Банк фаиз нормасыны ашаьы салмагла 
кредитин эенишлянмясиня вя нятисядя истещсалын ğанланмасына 
наил олур. 

Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasətinin başlıca istiqaməti 

açıq bazarda əməliyyatlardan ibarətdir. Bazar iqtisadiyyatı 

ölkələrində bu vasitədən geniş istifadə olunur. Pul təklifinə 

təsir edən bu əməliyyatın mahiyyətini dövlət istiqrazlarının 

alınması, yaxud satılması təşkil edir. Bu əməliyyat qiymətli 

kağızlar bazarında aparılır. MB lazım olduqda qiymətli 

kağızları satmaq yolu ilə tədavül sferasındakı artıq pulları geri 

alır, tədavüldə pul azlığı olduqda isə qiymətli kağızları almaqla 

tədavülə əlavə pul daxil edir. MB bununla kommersiya 

banklarının ehtiyatlarını artırır, pul təklifinin artımına kömək 

edir və əksinə qiymətli kağızların satışı isə bu ehtiyatların 

azalması ilə nəticələnir. 

Mərkəzi Bank uчot dərəcələri siyasəti vasitəsi ilə 

kommersiya banklarının məcburi ehtiyatlarını gюtцrmələri 

цzrə faiz dərəcələrini tənziмləyir. Mərkəzi Bank bir qayda 

olaraq kommersiya banklarını maliyyələləşdirilir, onlara borc 

verir. Bu borcların verildiyi faiz dərəcəsinə uчot dərəcəsi 
deyilir. 

Konkret vəziyyətlərdən asılı olaraq kommersiya 

banklarının Mərkəzi Bankdan gюtцrməli olduğu pul 

vəsaitlərinə gюrə юdənilən faizin dərəcəsi aşağı-yuxarı ola 

bilər. Mərkəzi Bank faiz dərəcələri vasitəsi ilə kommersiya 

banklarının kredit vermək imkanlarını genişləndirə və yaxud 

məщdudlaşdırıra bilər. Bununla da tədavцldə olan pulun 

kцtləsini artırmaq yaxud azaltmaq olar. 
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Bununla yanaşı, Mərkəzi Bank lombard dərəcələrindən 

istifadə etməklə də kommersiya banklarına kredit verə bilər. 

Bu zaman Mərkəzi Bank kommersiya banklarının borc 

юhdəliklərini girov gюtцrməklə onlara mцəyyən faiz dərəcələri 

ilə kredit verir. 

Mərkəzi Bank məcburi ehtiyat normalarını tənzimləyən 

ehtiyatların həcminə təsir etmək imkanına malikdir. Bцtцn 

bunlar цчцn məcburi ehtiyat normalarının mцəyyən- 

ləşdirilməsi Mərkəzi Banka imkan verir ki, pul təklifinə 

səmərəli təsir gюstərsin. Mərkəzi Bank iqtisadi konyuk- 

torlardan asılı olaraq ehtiyat normasını 3%-dən 2%-ə qədər 

mцəyyən edə bilər. Ehtiyat normaları qanunla mцəyyən 

olunur. Əgər, bankın qanunla mцəyyən olunmuş mцmkцn 

ehtiyat normasından artıq ehtiyatları olarsa, yalnız o halda o 

borc verməklə pul təklifini artıra bilər. 

Pul-kredit siyasətinin iki nюvцndən istifadə olunur. 

Birincisi, yumşaq pul-kredit siyasətdir. Yumşaq pul-kredit 

siyasəti pul kцtləsinin artırılması və faiz dərəcələrinin aşağı 

salınması yolu ilə iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasına йюnəl- 

dilmişdir. 

İkincisi, sərt pul-kredit siyasəti. Bu siyəsət məhdud- 

laşdırıcı xarakter daşıyır, tədavцldə pul kцtləsinin artmasını 

ləngidir və ya infilyasiya əleyhinə istifadə olunur. 

Yumşaq və sərt pul-kredit siyasətləri чevik  pul-kredit 

siyasətini xarakterizə edir. Bu siyasət iqtisadi tsiklin 

fazalarına uyğun olaraq dəyişir. Təcrцbədən məlumdur ki, 

sənayecə inkişaf etmiş юlkələrin mərkəzi bankları tərəfindən 

əsasən чevik pul-kredit siyasətindən istifadə olunur. 
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XXX FƏSIL. VERGĠLƏR VƏ VERGI SĠSTEMĠ 

 

§1.Verginin zəruriliyi, mahiyyəti və vəzifələri 

 

Dövlət özünün sosial-iqtisadi vəzifələrini yerinə yetirmək 

üçün, dövlətin pul kisəsi hesab olunan dövlət büdcəsinə 

toplanmış vəsaitdən istifadə edir. Bu vəsait, əsasən, hüquqi və 

fiziki şəxslərdən toplanmış vergilər hesabına cəmləşir. 

Dövlətin vergi toplama siyasəti dövlətin özü qədər qədimdir. 

Vergi dedikdə, dövlət tərəfindən müəssisə (firma), təşkilat, 

vətəndaş və digər şəxslərdən tutulan məcburi ödəmələr nəzərdə 

tutulur. Vergi, ölkənin milli sərvətindən istifadə edilməsi 

müqabilində, fiziki və hüquqi şəxslərin dövlət qarşısında 

təəhhüdüdür. ―Ekonomiks‖in müəllifləri K.Makkonnel və 

S.Bryu yazırlar: ―Vergi ev təsərrüfatı və ya firma tərəfindən 

hökumətə əvəzində bilavasitə heç bir mal və yaxud xidmət 

alınmadığı halda pulun məcburi ödənilməsidir, özü də bu cür 

ödənilmə qanunsuz hərəkətlərə görə məhkəmənin təyin elədiyi 

cərimə deyil.‖ 

Vergilərin tərifinə fransız alimi P.M.Todme daha sistemli 

yanaşmışdır. Onun fikrincə ―vergi cəmiyyətin xərclərini 

ödəmək və hər kəsin imkanlarına müvafiq onların 

vətəndaşların arasında bölüşdürülməsi məqsədi ilə dövlət 

tərəfindən məcburi qaydada həyata keçirilən pul vəsaitlərinin 

tutulmasıdır.‖ 

Verginin bu tərifində üş əsas ünsür iştirak edir: 

- verginin tutulması xarakteri- məcburi tutulma. 

- verginin tutulmasının əsas məqsədi-dövlət xəzinələrinin 

vəsaitlərlə təmin edilməsi. 

- verginin tutulması həcmi- xərcin ödənilməsində 

vətəndaşların iştirak etmə imkanları. 
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Bunlardan başqa, bəzi müasir nəzəriyyəçilər vergiyə 

kateqoriya yanaşmasının zəruriliyini və onun çoxcəhətliyini 

qeyd edirlər. A.V.Buzqalın hesab edir ki, vergi kompleks 

kateqoriyasıdır, iqtisadiyyatla hüququn simbiozudur. 

L.V.Dukanic hesab edir ki, vergi cəmiyyətin real həyatının 

özündə iqtisadi və sosial siyasi münasibətləri cəmləyən 

mürəkkəb çoxcəhətli hadisədir. 

Vergi (o cümlədən rüsum, gömrük rüsumu və s.) o, 

əsasən fiskal, bölüşdürücü və həvəsləndirici vəzifələrini yerinə 

yetirir. Verginin fiskal vəzifəsi büdcə gəlirlərini təmin 

etməkdən ibarətdir. Bu zaman, təkcə dövlət büdcəsinin deyil, 

müxtəlif büdcədən kənar fondların, yerli büdcələrin gəlirlərinin 

formalaşması nəzərdə tutulur. Vergi həmçinin milli gəlirin 

bölgüsü və yenidən bölgüsü vəzifələrini yerinə yetirir. Verginin 

yerinə yetirdiyi vəzifələrdən biri də həvəsləndirici vəzifələrdir. 

Verginin səviyyəsi elə olmalıdır ki, məhsul və xidmətlər 

istehsal edənlər bu prosesdə maraqlı olsunlar. Vergilərin 

səviyyəsi yüksək olarsa bu maraq heçə enmiş olar. Çünki, nə 

qədər çox istehsal edərlərsə, bir o qədər çox vergi ödəməli 

olurlar. 

Səmərəli vergi sisteminin formalaşmasında vergiqoyma 

haqqında iqtisadi prinsiplər ilk dəfə A.Smit tərəfindən 

müəyyən edilmişdir. Hazırda onlar bir sıra dəyişikliyə uğramış, 

lakin öz əhəmiyyətini saxlamış və  onları  aşağıdakı kimi 

xarak- terizə etmək olar: 

- Ədalət  prinsipi–hər kəs öz gəlir və imkanlarına 

müvafiq dövlət xərclərinin maliyyələşməsində iştirak etməlidir. 

- Tarazlıq prinsipi–vergi ödəyicilərinin və dövlət 

büdcəsinin mənafeyi balansı. Bu prinsip Lafter əyrisi ilə 

xarakterizə olunur, vergi bazasının vergi dərəcələrinin 

dəyişilməsindən asılığını, eləcə də büdcə gəlirlərinin vergidən 

asılılığını göstərir. 
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- Vergi ödəyicilərinin mənafelərinin uçotu prinsipi – 

hesablama və verginin ödənilməsinin sadəliyi: 

a) müəyyənlik prinsipi (vergi ödəyicilərinə məbləg, 

ödənişin üsulu və vaxtı dəqiq aydın olmalıdır.); 

b) münasiblik prinsipi–(vergi ödəyicisi üçün daha 

münasib olan vaxtda və üsulla yığılmalıdır.) 

- Qənaət  (səmərəlilik) prinsipi – vergi alınmasına çəkilən 

xərclərin maksimum azaldılmasını nəzərdə tutur. 

Bu və ya digər prinsiplər vergitutanlar və vergiödəyənlər 

üçün əlverişli və faydalı olmalı, hər iki tərəfin maraqları təmin 

edilməlidir. Yəni, həm dövlət büdcəsinə və digər fondlara 

vəsait toplanmalı, həm də vergiödəyənlər istehsal 

fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün müəyyən qədər maraqlı 

olmalıdırlar. Bunun üçün də vergi sistemində müəyyən 

güzəştlər nəzərdə tutulmalıdır. 

 

§2. Vergi sistemi 

 

Vergi ilə əlaqədar anlayışlardan biri də vergi sistemidir. 

Vergi sistemi – sivilzasiyanın uzun müddətli inkişafının 

nəticəsidir. Vergi sistemi-dövlətin müvafiq hüquqi aktlarına 

əsaslanır. Onlar verginin yığılmasının və təşkilinin konkret 

metodlarını prinsiplərini, vergi elementlərini müəyyən edir. 

Vergi sistemində vergi subyekti, verginin obyekti, vergi 

mənbəyi, vergi dərəcələri və s. əks olunur. Vergi subyekti 

dedikdə, qanunla vergi ödəmək qabiliyyəti olan şəxs; vergi 

obyekti dedikdə, vergi tutulan gəlir, yaxud əmlak (əmək haqqı, 

mənfəət, qiymətli kağızlar və s.); vergi norması dedikdə isə 

vahid vergi obyektinə (kəmiyyəti) hesablanmış verginin 

miqdarı nəzərdə tutulur. 

Müasir vergi sisteminə müxtəlif vergi növləri daxildir. 

Müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan vergilərin növləri 10-30 

arasında tərəddüd edir. Eyni zamanda tətbiq edilən vergilərin 
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dərəcələri də xeyli müxtəlifdir. Bunlar hər bir dövlət tərəfindən 

yürüdülən iqtisadi siyasətə müvafiq olaraq müəyyən edilir. 

Vergiləri meyarlarına görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək 

olar: 

1. tədiyyə üsuluna görə: 

a) Müstəqim vergilər bilavasitə gəlirə və əmlaka görə 

müəyyə edilir. Bunlar bilavasitə əmək sərfi ilə əlaqədardır. 

Bunlara əhalidən alınan fərdi gəlir vergiləri, müəssisələrin 

mənfəətindən vergi və sosial sığorta ayırmaları aiddir. 

Əhalidən alınan fərdi gəlir vergisi əmək haqqı, məvacib, 

sahibkarlıq mənfəətindən, dividentdən, faizdən, rentadan, 

qonorardan və s. hesablanır. 

b) Dolayı vergilər- qiymətlər vasitəsilə yığılır. Bunlar 

tədavül və istehlak üzrə hesablanır, əmtəələrin qiymətlərinə 

əlavə edilir və istehlakçılar tərəfindən ödənilir. Bunlara 

dövriyyə vergisi (ABŞ, Kanada, keçmiş sosialist ölkələrində), 

əlavə dəyər vergisi – ƏDV (bazar iqtisadiyyatı ölkələrində o, 

cümlədən Azərbaycanda), aksizlər, ixracat vergisi, gömrük 

rüsumu, istehlak vergisi, yol fonduna daxil olan vəsaitlər, 

patentləşdirmədən daxil olan vəsaitlər və sairə. Müasir şəraitdə 

dövlətin sosial fəzifələrinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq 

sosial sığorta fondlarına ödənişlər geniş yayılmışdır. Öz 

mahiyyətinə görə onlar məqsədli vergilərdir çünki müəyyən 

təyinatları vardır. 

2. Vergilərin yığılması və onun məbləğinə sərəncam 

verən orqanlardan asılı olaraq dövlət və yerli vergilər 

fərqləndirilir. Dövlət vergiləri dövlət qanunları əsasında 

mərkəzi hökümət tərəfindən yığılır və dövlət büdcəsinə 

yönəldilir. Onlara gəlir vergisi, gömrük haqları və s. aiddir. 

Yerli vergilər isə yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən yığılır 

və yerli büdcəyə daxil olur. Yerli hakimiyyət orqanları əsasən 

fərdi aksizləri və əmlak vergisini yığırlar. 
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3. İstifadə edilməsinə görə vergilər ümumi və xüsusi 

vergilərə bölünür. Ümumi vergilər dövlətin vahid xəzinəsinə 

daxil olur. Xüsusi vergilər müəyyən təyinata malik vergilərdir 

(məs, yanacaq – sürtgü materiallarının reallaşmasından vergilər 

yol fonduna daxil olur və yolların yeniləşdirilməsinə və cari 

təmirinə yönəldilir.) 

4. Vergi normaları növlərindən asılı olaraq proporsional, 

proqressiv və reqressiv olurlar. Proporsional norma vergi 

obyektinə onların kəmiyyətinin differensiallaşması nəzərə 

alınmadan eyni faiz nisbətinin müəyyən edilməsidir. 

Proqrossiv, yaxud mütərəqqi norma gəlirlərinin artması ilə, 

vergi normaları da artır. Reqressiv normada məbləği artdıqca 

ondan tutulan faiz dərəcəsinin azalması nəzərdə tutulur. 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə müxtəlif növ vergilərin 

nisbətidə dəyişdirilmişdir. Belə ki, XIX əsrdə və XX əsrin 

əvvəllərində dolayı vergilər əsas yerdə idi. İkinci dünya 

müharibəsindən sonra aparıcı yer birbaşa vergilərə keçdi. 

Müasir vergi sisteminə artım tempinə görə, sosial sığorta 

sisteminə ödəmələrinin səviyyəsi həm birbaşa və həm də dolayı 

vergiləri qabaqlayır. 

Müxtəlif ölkələrin müxtəlif dövrlərdə həyata keçirdikləri 

iqtisadi siyasətin tərkib hissələrindən biri də vergi siyasətidir. 

Vergi siyasəti dedikdə, vergi dərəcələrinin və vergi alınma 

səviyyəsinin dəyişdirilməsi, vergi üzrə güzəştlər, amortizasiya 

ayırmalarının sürətləndirilməsi və s. nəzərdə tutulur. Dövlət 

özünün vergi siyasəti vasitəsilə təkrar istehsal prosesinin 

fazalarına, iqtisadiyyatda quruluş dəyişiklərinin həyata 

keçirilməsinə, elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə təsir 

göstərir. Buna görə də vergiqoymada vergi dərəcəsinin həcmi 

böyük rol oynayır. 

Vergi dərəcəsi – hər bir vergi obyektinə görə (əmək 

haqqının, daşınmaz əmlakın hər bir vahidinə düşən verginin 

miqdarı) hesablanan vergi ayırmalarının kəmiyyətidir. 
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Vergi ilə əlaqədar olan anlayışlardan biri də Laffer 

əyrisidir. Bu anlayış Amerika iqtisadçısı A.Lafferin adı ilə 

bağlıdır. O, bir çox hesablamalar aparmış və sübut etmişdir ki, 

vergi dərəcələrinin müəyyən səviyyədən yüksəldilməsi 

büdcəyə daxilolmaların azalmasına səbəb olur. Belə ki, 

vergialınma dərəcəsinin yüksəldilməsi bir tərəfdən, vergi 

subyektinə istehsalın inkişafına marağın azalmasına, digər 

tərəfdən isə bir çox vergiödəyicilərin vergidən yayınmalarına 

səbəb olur. Vergidən yayınma isə daha çox iri kapital sahibləri 

arasında baş verir. Çünki, onlar külli miqdarda qazancdan əl 

çəkmək istəmir və müxtəlif üsullarla qanunvericilikdə olan bu 

və ya digər zəif yerlərdən istifadə edərək vergidən yayınırlar. 

Bu məqsədlə, onlar məsləhətçi firmaların xidmətindən istifadə 

edirlər. Şəkil 30.1 

y 
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maksimum həddi; 
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A. Laffer qrafik təsvir əsasında göstərmişdir ki, heç də 

daimi olaraq vergi dərəcələrinin artması dövlətin vergi 

gəlirlərinin çoxalmasına təsir etmir. Bəzi hallarda vergi 

dərəcələrinin öz həddini ötməsi halları, büdcə daxilolmalarının 

səviyyəsinə bu və ya digər dərəcədə mənfi təsir göstərir. Laffer 

əyrisi mücərrəd iqtisadi modeldir və vergi dərəcəsi ilə vergi 

mədaxilləri arasındakı obyektiv asılılığı əks etdirir. Lakin, 

praktikada onun tətbiqi, təəssüf ki, mümkün deyildir və real 

iqtisadi vəziyyət üçün vergi mədaxillərinin azalmağa başladığı 

kritik nöqtəni müəyyən etmək olduqca çətindir. 

Müasir vergi sisteminin yenidən qurulması ziddiyyətli 

xarakter daşıyır. Vergi stimullaşması iqtisadiyyata, inflya- 

siyanın sürətinin azaldılmasına müsbət təsir göstərir. Lakin 

işsizlik, stuasir, böhranları, ekoloji böhranlar kimi mənfi hallar 

qalmaqdadır. Bütövlükdə qeyd etmək olar ki, hər bir dövlətin 

vergi sistemi müxtəlif məqsədli, çoxsaylı, cürbə-cür 

vergilərdən ibarət mürəkkəb mexanizmdir. 

Lakin, bir ölkənin vergi sistemi, digər ölkənin vergi 

sistemindən daha səmərəli olur. Sistemin keyfiyyətini 

qiymətləndirmək üçün, adətən, aşağıdakı meyarlardan istifadə 

olunur: 

- Ġqtisadi neytrallıq vergi sisteminin səmərəliyini əks 

etdirir. Bu meyarın köməkliyi ilə vergilərinin istehlakçı və 

istehsalçıların bazar davranışına, həmçinin, resurslarının 

bölgüsünün səmərəliyinə təsiri qiymətləndirilir. 

- TəĢkilati sadəlik vergi sisteminin işlənməsinə, o 

cümlədən, vergilərin yığılmasına xərcləri müəyyənləşdirir. 

- Öhdəliklərinin bərabərlikləri müxtəlif iqtisadi 

vəziyyədə olan vergi ödəyicilərini onların anadangəlmə 

keyfiyyələrinə görə deyil, faliyyətlərinin nəticələri ilə bağlı 

müəyyən meyarlara görə differansiasiyasını nəzərdə tutur. 

 

 



 471 

§3. Fiksal siyasət 

 

Maliyyə-vergi  münasibətləri ilə əlaqədar olan məhfum- 

lardan biri fiksal siyasətdir. Bu siyasət hökumətin iqtisadi 

siyasətinin tərkib hissəsidir. Fiksal siyasəti dedikdə, dövlət 

xərcləri və vergiləri sahəsində həyata keçirilən iqtisadi siyasət 

nəzərdə tutulur. Fiksal siyasət dövlətin müəyyən məqsədlərə 

çatmaq üçün istifadə etdiyi maliyyə tədbirləri kompleksidir. 

Dövlət iqtisadiyyatı sabitləşdirmək, məşğulluğu təmin etmək, 

inflyasiyaya qarşı mübarizə etmək, iqtisadi artımı sürət- 

ləndirmək və s. məqsədilə müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Bu 

tədbirlərə iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin inkişafını da aid 

etmək olar. Fiksal siyasət bilavasitə və dolayı yollarla həyata 

keçirilir. Dövlət büdcəsindən təkrar istehsalı təmin etmək, 

dövlət kapital qoyuluşlarını genişləndirmək, infrastrukturanı 

inkişaf etdirmək, məhsul və xidmətləri satın almaq və s. üçün 

istifadə edilməsi bilavasitə bu üsulla aid edilir. Dövlət, vergi 

siyasətindən istifadə edərək iqtisadiyyata dolayı (balavasitə) 

təsir göstərir. Dövlət fiskal siyasət vasitəsilə cəmiyyətin 

məcmu tələbini tənzimləyir. Bununla da tələblə təklif 

arasındakı nisbətin tənzimlənməsinə təsir göstərir. 

Fiksal siyasətin nəzəri əsasları görkəmli ingilis iqtisadçısı 

C.M.Keyns tərəfindən işlənib hazırlanmış və digərləri 

tərəfindən inkişaf etdirmişdir. Keynsin nəzəriyyəsinin başlıca 

ideyası verginin iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin və onun 

inkişafının əsas aləti olmasından ibarətdir. Buna görə də 

C.M.Keyns vergini məcmu tələbin artımının, müvafiq olaraq 

real ümumi milli məhsulun artımını əsas amili hesab edirdi. 

Monetarizm nəzəriyyəsinə əsasən (M.Fridman, 

F.Keyqan, F.Xayek–1970-1980-cı illər) vergi digər kompo- 

nentlərlə yanaşı, pul tədavülünə təsir edir, onların vasitəsilə 

tədavüldən artıq miqdar pul çıxarılır. Bununla iqtisadiyyatın 

inkişafının əlverişli olmayan amilləri azalır. 
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İqtisadi təklif nəzəriyyəsində (A.Laffer, M.Feldstayn, 

M.Evans – 1970-1980-cı illər) əvvəlki iki nəzəriyyə kimi, vergi 

iqtisadi inkişafın və iqtisadi tənzimlənmənin ən mühüm amili 

hesab olunur. Bu nəzəriyyəyə əsasən verginin azaldılması 

sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin sürətli artımına səbəb 

olur. Bu nəzəriyyə ilə əlaqədar A.Laffer büdcə gəlirinin vergi 

dərəcəsinin vəziyyətindən riyazi asılılığını müəyyən etmişdir. 

A. Lafferə görə, vergilərin ixtisarı milli istehsalın və 

gəlirin artmasına səbəb olur, öz növbəsində büdcəyə vergi 

toplanmasını azaltmır və büdcə kəsirinə səbəb olmur, daha az 

vergi dərəcəsi vergi bazasını genişləndirmək hesabına büdcəyə 

daxil olmaların artmasını təmin edir. 

Müasir dövrdə dövlət fiskal siyasətin əsas istiqamətlərini 

həyata keçirməklə maddi və pul resurslarının daha çox 

hissəsinin öz əlində cəmləşdirir və ölkə iqtisadiyyatının ən 

vacib problemlərinə sərf edir. 

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət vergi 

siyasətini daha da gücləndirməklə, fiskal siyasətin həyata 

keçirilməsinə güclü baza yaradır. 

Artıq respublikada ümumi daxili məhsulun 45 faizi dövlət 

büdcəsi vasitəsilə yenidən bölüşdürülür. Xüsusilə, respublikada 

son dövrdə birbaşa və dolayı vergilərin dərəcələri tənzimlənmiş 

və onların büdcəyə daxil olması mexanizmi təkmil- 

ləşdirilmişdir. 

Azərbaycanda dövlət büdcəsi kəsirli olsa da, dövlət 

büdcəsinin gəlirləri ilə xərcləri arasında nisbətin 

tənzimlənməsində fiskal siyasət mühüm rol oynayır. Fiskal 

siyasət maliyyə-büdcə siyasəti kimi də səslənir və qiymət, pul-

kredit və digər siyasət formaları ilə qarşılıqlı surətdə 

əlaqədardır. 

Azərbaycanda dövlətin fiskal siyasətinin həyata 

keçirilməsində vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi xüsusi rol 

oynayır. 
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Azərbaycanda büdcəyə vergi daxilolmalarının həcmini 

aşağıdakı qaydada artırmaq olar: 

1. Vergi ödəyicilərinin sayını artırmaqla; 

2. Dolayı vergi ödəyən obyektlərin sayını artırmaqla; 

3. Birbaşa və dolayı vergi qoyuluşunda vergi 

dərəcələrini artırmaqla. 

Azərbaycanda vergi sisteminin təkmilləşdirilməsində 

yuxarıda göstərilən istiqamətlərin xüsusi rolu vardır. 

Vergi ilə əlaqədar vergi bəyannaməsi və vergi 

mədəniyyəti anlayışlarına da rast gəlmək mümkündür. Vergi 

mədəniyyəti dedikdə, vergi orqanları tərəfindən müəyyən 

edilmiş vergilərin tam və vaxtında ödənilməsi və vergidən 

yayınanlara qarşı fəal mübarizə aparılması nəzərdə tutulur. 

Vergi mədəniyyətinin yüksək olması, vergidən yayınmaların 

azalması və büdcəyə vergi daxilolmalarının artmasına səbəb 

olur. 

Vergi Bəyannaməsində cəmiyyət üzvləri özlərinin illik 

gəlirləri və xərcləri haqqında vergi orqanlarına hesabat təqdim 

edirlər. Bu Bəyannaməni əsasən kommersiya fəaliyyəti ilə 

məşğul olanlar, əsas iş yerindən kənarda məşğul olanlar, 

sərbəst əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar və s. təqdim edirlər. 

Əsas iş yerindən başqa yerdə məşğul olmayanlar, Bəyannamə 

təqdim etmirlər. 
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XXXI FƏSĠL. PUL TƏDAVÜLÜ VƏ PUL SĠSTEMLƏRĠ 

 

§1. Pul dövriyyəsinin mahiyyəti və quruluşu 

 

İqtisadi ədəbiyyatda və KİV-də pul tədavülü, pul 

dövriyyəsi, tədiyyə dövriyyəsi, pul-tədiyyə dövriyyəsi və s. 

kimi anlayışlara təsadüf olunur. Bu anlayışlar oxşar olsalar da, 

mahiyyətinə görə xeyli fərqlənirlər. Pul tədavülü dedikdə 

yalnız nağd pulun hərəkəti nəzərdə tutulur. Təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə əlaəqdar nağd pul nişanları fiziki şəxslər, 

təsərrüfat subyektləri və dövlət qurumları arasında hərəkət edir. 

Bu zaman pul, tədavül vasitəsi, tədiyyə vasitəsi və yığım 

vasitəsi vəzifələrini yerinə yetirir. 

Pul dövriyyəsi dedikdə isə nağd və nağdsız formalarda 

olan pul nişanalarının hərəkəti prosesi nəzərdə tutulur. Deməli 

pul dövriyyəsi həm nağd pulların, həm də nağdsız pul 

nişanlarının hərəkətini əhatə edir. Nağdsız pul nişanları tədavül 

etmir. Çünkü, hər alqı-satqı əqdində yeni pul nişanının (qəbz, 

veksel, çek və s.) olması tələb olunur. 

Metal pul tədavülü şəraitində əmtəə dövriyyəsi kimi, pul 

dövriyyəsi də dəyər dövriyyəsi kimi çıxış edirdi. Çünkü, metal 

sikkənin öz dəyəri var idi. Müasir kağız pul dövriyyəsi isə 

dəyər dövriyyəsi deyildir. Çünkü, kağız pul nişanlarının dəyəri 

nominalı ilə müqayisədə çox cüzidir. Məsələn, 100 dolların 

istehsalı üçün yalnız üç sentlik xərc çəkilir. 

Tədiyyə dövriyyəsi dedikdə, ölkədə mövcud olan tədiyyə 

vasitələrinin hərəkəti nəzərdə tutulur. Buraya həm nağd pulun, 

həm də tədiyyə vasitələrinin (qəbz, veksel, bank hesabları üzrə 

tədiyyə məktubları və s.) hərəkəti nəzərdə tutulur. 

Pul tədiyyə dövriyyəsi dedikdə isə dövriyyənin nağd və 

nağdsız olmasından asılı olmayaraq pul, tədiyyə vasitəsi kimi 

fəaliyyət göstərir. 
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Pul dövriyyəsi dedikdə, pulun aşağıdakılar arasında 

hərəkəti nəzərdə tutulut: Mərkəzi Bankla Kommersiya 

bankları arasında, kommersiya banklarının öz aralarında, 

banklarla digər iqtisadi subyeklər arasında, iqtisadi subyeklərin 

öz aralarında, fiziki şəxslər arasında və s. 

Pul dövriyyəsinin quruluĢu müxtəlif əlamətlər üzrə 

təsnif olunur: 

1. Pul dövriyyəsi onun formasından asılı olaraq nağd və 

nağdsız formalarda həyata keçirilir. 

2. Xidmət etdiyi münasibətdən asılı olaraq pul 

dövriyyəsinin formaları: 

a) pul-hesablaşma dövriyyəsi dedikdə, fiziki və hüquqi 

şəxslər arasında olan əmtəə və qeyri-əmtəə hesablaşmaları 

nəzərdə tutulur; 

b) pul-kredit dövriyyəsi təsərrüfatlarda kredit 

münasibətlərinə xidmət edir; 

c) pul-maliyyə dövriyyəsi isə təsərrüfatlarda maliyyə 

münasibətlərinə xidmət edir. 

3. Pulun hərəkət etdiyi subyeklərdən asılı olaraq-

bankalar arasında; banklarla hüquqi  və fiziki şəxlər arasında; 

hüquqi şəxslər arasında; hüquqi və fiziki şəxslər arasında, fiziki 

şəxlər arasında olur. 

Hər bir milli iqtisadiyyat milyonlarla fiziki və hüquqi 

subyektlər arasında olan, habelə, digər ölkələrdəki müştəriləri 

də özünə əlavə edən münasibətlərin geniş şaxəli şəbəkəsindən 

ibarətdir. Bu qarşılıqlı əlaqələrin əsasını hesablaşmalar və 

tədiyyələr təşkil edir. Bu hesablaşma və tədiyyələr pul 

dövriyyəsinin köməyi ilə həyata keçirilir. 

Qeyd olunduğu kimi, pul dövriyyəsi nağd və nağdsız 

formalarda həyata keçirilir. Pul dövriyyəsinin əsasını isə 

tədiyyə dövriyyəsi təşkil edir. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı 

ölkələrində ümumi pul dövriyyəsinin 90-95 %-i nağdsız 

tədiyyə vasitəsilə həyata keçirilir. Bu proses pul vəsaitlərini ya 
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alıcıların və ya satıcıların bankalardakı hesablarına yazmaqla, 

ya da qarşılıqlı tələblərin əvəzləşdirilməsi yolu ilə həyata 

keçirilir. Bunların həyata keçirilməsində bankalar əsas rol 

oynayır. 

 

§2. Nağd və nağdsız hesablaşmaların təşkilinin 

prınsıpləri və formaları 

 

Nağd pul dövriyyəsi dedikdə nağd pul nişanlarının 

(banknot, xəzinə biletləri, sikkələr və s.) fasiləsiz hərəkəti 

nəzərdə tutulur. Pul dövriyyəsinin tərkib hissəsi olan nağd pul 

dövriyyəsi əhalinin pul gəlirlərinin böyük hissəsinin əldə 

edilməsi və xərclənməsinə xidmət edir. 

Nağd pul dövriyyəsi öz hərəkətinə Milli (Mərkəzi) 

Bankın hesablaşma kassa mərkəzlərindən başlayır. Əvvəlcə 

pullar bankın ehtiyat fondlarından dövriyyə kassalarına 

ötürülür. Burada isə nağd pullar kommersiya banklarının 

əməliyyat kassalarına göndərilir. Kommersiya bankları bu 

pulların bir hissəsini ödəniş əsasında bir-birinə verə bilir. Nağd 

pulların əsas hissəsi müəssisə və təşkilatların kassalarına 

götürülür, müəyyən hissəsi isə əhaliyə bilavasitə ödənilir. 

Müəssisə və təşkilatlar kassalarına gətirilmiş nağd pulların bir 

hissəsindən onlar arasında olan hesablaşmalar üçün istifadə 

edir. Nağd pulun əsas hissəsini isə pul gəlirlərinin müxtəlif 

növləri kimi (əmək haqqı, müvazinət, pensiya, təqaüd, sığorta 

ödənişləri və s.) əhaliyə verilir. 

Əhali götürdüyü nağd pulları müxtəlif məqsədlər üçün 

xərcləyir: vergilər, rüsumlar, cərimələr, sığorta ödənişləri, 

ərzaq məhsulları, ev ləvazimatlar, paltar və s. alır; xidmətlərin 

(mənzil-kommunal, məişət, tibb, təhsil və s.) haqqını ödəyir; 

qiymətli kağızlar, lotereya biletləri alır və s. Beləliklə nağd 

pullar ya bilavasitə kommersiya banklarının əməliyyat 

kassalarına, ya da müəssisə və təşkilatların kassalarına toplanır. 
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Müəssisə və təşkilatların kassalarına toplanmış nağd pullar 

(onlar üçün müəyyən edilmiş limitdən başqa) onlara xidmət 

edən kommersiya banklarına ötürülür. 

Nağd pul dövriyyəssinin təşkili aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslanır: 

a) bütün müəsisə və təşkilatlar nağd pullarını (müəyyən 

edilmiş limitdən əlavə) banklarda saxlamalıdı; 

b) banklar bütün müəsisə və təşkilatlar üçün 

kassalarında qalacaq nağd pulun miqdarını (limiti) müəyyən 

etməlidir; 

c) müəssisələr və təşkilatlar nağd pulu ancaq onlara 

xidmət edən kommersiya banklarından ala bilər. 

Nağd pul dövriyyəsinin mərkəzləşdirilmiş qaydada 

təşkilində məqsəd pul tədavülünün sabitliyini, elastikliyini və 

qənaətçiliyini təmin etməkdir. 

Pul dövriyyəsi təşkilinin əsas forması nağdsız tədiyyə 

dövriyyəsidir. Nağdsız pul dövriyyəsinin təşkili də müəyyən 

prinsiplər əsasında həyata keçirilir: 

a) hesablaşmaların həyata keçirilməsi müəyyən hüquqi 

rejimlə şərtlənir. Qanun və qanun qüvvəli aktlar və s. 

hesablaşma üçün əsas hesab olunur; 

b) hesablaşmalar bank borcları üzrə aparılır; 

c) ödəyicinin maliyyə üçün aspekti (razılığı) olmalıdır; 

d) tədiyyənin təcili, məsələn, tədiyyə tapşırıqları 

onların yazıldığı günü çıxmaqla 10 gün müddətində qüvvədə 

olur; 

e) hesablamaların düzgün aparımasına bütün 

iştirakçıların nəzarəti həyata keçirilir. 

Nağdsız hesablaşmalar müəyyən formalı hesablaşma 

sənədləri əsasında və müvafiq sənəd dövriyyəsinə əməl 

olunmaqla həyata keçirilir. Hesablaşma sənədlərin növündən, 

tədiyyə üsülundan, bankda sənəd dövriyyəsinin təşkilindən və 
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s. asılı olaraq nağdsız hesablaşmalar aşağıdakı formalarda 

həyata keçirilir: 

a) Qəbzlərlə hesablaşmalar. Bu zaman hesab sahibi 

(qəbz verən) banka yazılı sərəncam verir ki, qəbzi təqdim 

edənə qəbzdə göstərilimiş miqdarda pul versin. Qəbzlərdən 

həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər istifadə edir. Lakin, fiziki 

şəxslər arasında qəbzlərlə hesablaşmalara yol verimir. 

b) Tədiyyə tələbləri (tapşırıqları, məktublar) ilə 

hesablaşmalar. Bunlar mal göndərlənlər tərəfindən yazılıb 

kommersiya sənədləri ilə alıcının bankına göndərilir və bank 

bu tələb tapşırığını ödəyiciyə (mal alana) təqdim edir. Тядиййя-
тяляб тапшырыьы одяйичинин щесабында вясаит олдугда onu гябул 
едир. Юдяйичийя хидмят едян банк сяняддя эюстярилян мябляьи 
сатычыйа хидмят едян банка ютцрцр. Щямин банк  да gюстярилян 
мябляьи сатычынын щесабына гейд едир. 
 

Mal ödəyən  Alıcı 

 

 

 

 

Mal göndərən, 

xidmət edən bank 

 Alıcıya xidmət 

edən bank 

 
Азярбайчан Республикасында наьдсыз щесаблашмалар 

ясасян тядиййя тапшырыглары васитясиля щяйата кеъирилир. 
Наьдсыз щесаблашмаларда гябз вя тядиййя тялябляриндян 

башга, диэяр фомаларындан (планлы тядиййяляр гайдасында 

щесаблашмалар, аккредетив формалı щесаблашмалар, гаршылыглы 

тяляблярин явязляшдирилмяси və s.) да истифадя олунур. 

Наьдсыз щесаблашмалар пулун дюврiййясини сцрятляндир- 

мякля йанашы, хярчлярин азалмасына, шяффафлыьын артмасына 
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сябяб олур. Щесаблашмаларын бу формасы коррупсийайа гаршы 
мцбаризядя зярури бир васитядир. 

Игтисади ядбиййатда вя КИВ-дя пул агрегатлары мящфу- 
муна да раст эялмяк мцмкцндцр. Пул агрегатлары дедикдя, пул 
тядавцлцнц сячийяляндирмяк цъцн пул кцтляси эюстяричиляринин 
цмумиляшдирилмиш ифадяси нязярдя тутулур. Бу агрегатлар 

ийерaрхийа шяклиндядирляр-йяни, щяр бир сонракы агрегат яввял- 
килярини юз тяркибиндя ещтива едир. Пул агрегатлары бир –бириндян 
йцксяк ликвидликля фярглянир. Ликвидлик дедикдя наьд пула 
ъевриля билмяк габилиййяти нязярдя тутулур. 

МО = тядавцлдяки сиккяляр вя банкнотлар, щямъинин, 
мцяссися вя тяшкилатларын кассаларындакы наьд пуллар. 

M1 (sövdələr üçün pul) = M0+tələbə qədərki bank 

depozitləri və çek depozitləri. Bu əhalinin cari vəsaitləri, 

müəsissələrin hesablaşma hesabları baklardakı tələbə qədərki 

hesab, yol çeklərdir. 

M2 (tədavüldəki pul kütləsi)=M1+kommersiya bank- 

larının təcili və əmanət depozitləri, geri alma barədə bir günlük 

razılaşmalar və s. 

M3 = M2+ iri həcmli sertifikatlar və təcili depozitlər, 

dövlətin qısamüddətli və orta müddətli borc istiqrazları və s. 
М4 ± М3+гыса мцддятли ДГИ, ашаьы лликвидлийя малик пул 

бядялlяри. Пул бядяляри дедикдя, щямин юлкя яразисиндя  рясми 

тядавцлдя олан пул явязляйичиляри нязярдя тутулур. Бу пулларı 
сювдяляшян тяряфляр танымалыдыр. Бунлар харичи, гиймятли 
каьызлар ола биляр. 

Д=М4+эиров истигразлары və s. 

 

§3. Pul tədavülü qanunlarы və onlarыn xarakteristikasi 

 

İqtisadiyyatin normal inkişaf etməsi üçün gözlənilməsi 

zəruri olan nisbətlərdən biri də tədavüldə olan pulun miqdarı 

ilə tədavüldə üçün lazım olan pulun miqdarı arasında olan 
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nisbətdir. Bu nisbət öz əksini K.Marksın kəşf etdiyi pul 

tədavülü qanununda tapır. 

K.Marks dəyər və pul tədavülü formalarının inkişaf 

mərhələlərini araşdırakən pul tədavülü qanununu kəşf etmişdir. 

Bu qanuna görə tədavül üçün lazım olan pulun miqdarı 

satılacaq əmtəələr qiymətləri cəmi ilə düz, pulun tədavül 

sürətilə tərs münasibətdir: 

PQ-K+a-b 

M= ————— 

V 

Burada      M-tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarı; 

PQ- satılacaq əmtəələrin qiymətləri cəmi; 

K- kreditlə satılacaq əmtəələrin qiymətləri cəmi; 

a- vaxtı çatmış ödəmələr; 

b- nağdsız ödəmələr; 

v- pulun tədavül sürəti. 

Tədavül üçün lazım olan pulun miqdarına təsir edən əsas 

amil satılacaq əmtəələrin qiymətləri cəmidir. Digər amilləр 
дяйишмяз олдугда бу чям ня гядяр ъох оларса, тядавцля бир о 
гядяр ъох пул лазым олар. Кредитля (нисйя) сатылачаг ямтяялярин 
чяминин вя наьдсыз щесаблашмаларын ъох олмаsı ися тядавцл 
цъцн лазым олан пулун мигдарына якс тясир эюстярир, йяни 
бунларын мигдары ъох олдугда тядавцля aз пул тяляб олунур. 

Тядавцл цъцн лазым олан пулун мигдарына тясир эюстярян 
амиллярдян bири дя пулун тядавцл сцрятидяр. Беля ки, пулун 
тядавцл сцряти йцксяк оларса тядавцля нисбятян аз, йаваш 
оларса, ъох пул тяляб олунур. Мцхтялиф сябябляр нятиcясиндя 
пулларын евлярдя сахланылмасы тядавцля ялавя пулун 
бурахıлмасына zərurət yaradır. 

Метал пул тядавцлц заманы тядавцлдяки пулун мигдары 
дяфиня вязифясини йериня йетирян пулун кюмяклийиlя 
тянзимлянирди. Беля ки, пула тялəбат азалдыгда, артыг олан пул 

(гызыл сиккяляр) дяфиняйя ъеврилир, тялəбат олдугда ися онлар 
йенидян тядавцля дахил едилирди. 
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Тядавцлдя гызылла ялагяси кясилмиш каьыз пулларын олмасы 

бу ганунун тялябляринин позулмасына сябяб олур. Heç nə ilə 

məhdudlaşmayan pul emissiyası bu qanunun tələblərinin 

pozulmasına, tədavül dairəsinin artıq miqdarda pul nişanları ilə 

dolmasına və onların qiymətdən düşməsinə səbəb olur. Belə bir 

şəraitdə pul tədavülünün tənzim olunması pula olan tələb və 

pulun dövriyyəyə faktiki daxil olması ilə həyata keçirilir. Bu 

proses Milli (Mərkəzi) Bank tərəfindən tənzim olunur. 

Əmtəə tədavülünü tənzimləmək üçün zəruri pulun 

miqdarının hesablanması Amerika iqtisadcısı İ.Fişer tərəfindən 

də aparılmışdır. O, bunu mübadilə tənliyi adlanan tənlik 

vasitəsilə riyazi yolla hesablamağa cəhd göstərmişdir: 

PQ 

MV=PQ və ya M= —— 

V 

Burada     M-tədavül üçün lazım olan pulun miqdarı; 

PQ-əmtəə qiymətlərinin cəmi; 

V-pulun tədavül sürəti. 

Onu da qeyd edək ki, tədavüldəki pulun miqdarı ilə 

bazardakı əmtəələrin kütləsi arasındakı nisbət, pulun alıcılıq 

qabiliyyətini müəyyənləşdirir. Pulun alıcılıq qabiliyyəti 

dedikdə, pul vahidinə (manata, rubla və s.) almaq mümkün 

olan əmtəələrin miqdarı nəzərdə tutulur. Əmtəələrin qiyməti 

yüksək olarsa, pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. 

 

§ 4. Pul sistemləri 

 

Məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə əlaqədar əmtəə-pul 

münasibətlərinin inkişafı hər bir ölkədə milli pul sisteminin 

qərarlaşmasına səbəb olur. Pul sistemi dedikdə ölkədə tarixən 

təşəkkül tapmış və milli qanunvericiliklə təsbit edilmiş pul 

tədavülünün təşkili nəzərdə tutulur. Pul sisteminin əsas 

elementləri (ünsürləri) aşağıdakılardır: 
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a) Milli pul vahidi-qanunvericiliklə müəyyənləşdiril- 

miş və bütün əmtəələrin qiymətlərini ifadə etməyə xidmət edən 

pul nişanıdır (manat, rubl, dollar, marka və s.). Pul vahidi bir 

qayda olaraq kiçik tərkib hissələrə bölünür. Bir manat 100 

qəpik, 1 dollar 100 sent və s.; 

b) qiymət miqyası-ölkədə pul vahidi qismində qəbul 

olunmuş pul metalının və həmin vahidin hissələrinin çəki ilə 

miqdarı. Qiymət miqyası sabitdir. Məsələn,  qiymətlər necə 

dəyişilir dəyişilsin, bir qəpik manatdan 100 dəfə kiçikdir; 

c) pulların emissiya sistem-pul və qiymətli kağızlar 

buraxan qurum (təşkilat); pulların tədavülə qanunla təsbit 

olunmuş buraxılması qaydası; Mərkəzi (Milli) Bank bank 

biletləri, xəzinədarlıq isə xəzinə biletləri və sikkələr buraxır; 

d) tədavüldəki pul kütləsinin quruluşu-nağd və nağdsız 

pullar; müxtəlif dəyərli kupyurların həcmi arasında nisbət-

hesablaşmaların rahatlığı bundan asılıdır; 

e) valyuta pariteti milli valyutanın digər valyutalarla 

nisbəti. 

Tədavüldə olan pulların növündən asılı olaraq üç pul 

tədavülü sistemi fərqləndirilir: 

a) əmtəə pul sistemləri-bu sistemdə əmtəə pullardan 

alıcılıq qabiliyyətləri onların əmtəə dəyərlərinə əsaslanan real 

əmtəələrdən istifadə olunur. Məsələn, yüksək inflyasiya 

şəraitində müəyyən işlərin görülməsində bəzi əmtəələrdən 

(taxıl, ət, toyuq və s) haqqı ödəmək üçün istifadə olunur; 

b) metal pulların tədavülü sistemi-bu zaman tam dəyərli 

qızıl və gümüş pullar tədavüldə olur. Kredit pullar (banknotlar) 

isə pul metalına (külcə və ya sikkə) sərbəst dəyişdirilir; 

c) kredit və ya kağız pulların tədavül sistemi-bu zaman 

metal pullar tədavüldən sıxışdırılmış olur və buna görə də 

kağız pullar qızıla dəyişdirilmir. Bu pul sistemi fidutsiar 

(etibara əsaslanan) pul sistemi də adlanır. 
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Metal pulların tədavülünün mövcud olduğu vaxt pul 

sistemlərinin iki tipi olmuşdur: bimetalizm və monometalizm. 

Bimetalizm-elə bir pul sistemidir ki, bu zaman ümumi 

ekvivalent rolunu iki metal-qızıl və gümüş yerinə yetirir. Hər 

iki metaldan sərbəst sikkə kəsişməsin  və onların qeyri-məhdud 

miqdarda tədavüldə olması nəzərdə tutulurdu. Bimetalizmin üç 

növü mövcud olmuşdur: paritet valyuta sistemi-bu zaman qızıl 

və gümüş sikkələr arasında nisbət kortəbii şəkildə müəyyən 

olunurdu; ikili valyuta sistemi-bu zaman qızıl və gümüş 

sikkəllər arasındakı nisbət dövlət tərəfindən müəyyən 

olunurdu; ―axsayan‖ valyuta sistemində isə qızıl və gümüş 

sikkələr qanuni tədiyyə vasitələri olur, lakin, bərabər əsaslarda 

deyil, qeyri-bərabər əsaslarla, bu sistemdə qızıl pulların 

kəsilməsi sərbəst gümüş pulların kəsilməsi isə qapalı qaydada 

həyata keçirilirdi. Bu zaman pul sistemi sanki bir ayaqdan 

―gümüş ayaqdan‖ axsayırdı. Bu sistemdə gümüş sikkələr qızıl 

sikkələri tədavüldən sıxışdırma təhlükəsi bimetalizmdən imtina 

etməyə əsas oldu. Həmin qanunauyğunluq tarixdə Kopernik-

Qreşem və ya ―ucuz pullar‖ qanunu kimi məlumdur. Bu 

sistemdə qiymətli metallar bazarında qiyməti rəsmi qiymətdən 

aşağı olan pullar ―pis‖, dəyəri rəsmi qiymətindən yuxarı olanlar 

isə ―yaxşı‖ pullardır. 

Monometalizm – elə bir pul sistemidir ki, bu zaman bir 

pul sikkəsi ümumi ekvivalent rolunu oynayır. Bu sistemin üç 

tipi olmuşdur: mis, gümüş və qızıl monometalizmi. Bunlar 

müxtəlif ölkələrdə aparıcı rol oynamışlar. 

Qızıl monometalizmin də üç növü mövcud olmuşdur: 

qızıl sikkə standartı, qızıl külçə standartı və qızıl-deviz 

standartı. (Bunlar haqqında nisbətən geniş məlumat 

―Beynəlxalq Valyuta Sistemi‖ mövzusunda veriləcəkdir.) 

Kredit və kağız pulların tədavülü sistemində pul nişanları 

ictimai maddi sərvətin göstəriciləri deyildir, yəni qızıla 

dəyişdirilmirlər. İqtisadi ədəbiyyatda kredit-kağız (findutsiar) 
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pul sistemində üç növ fərqləndirilir: keçid-özündə metal və 

kağız tədavülünü birləşdirir; tam fidutsiya standart; elektron-

kağız pul standartı. 

 

§5. Pul siyasəti 

 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissələrindən biri də 

pul siyasətidir. Pul siyasəti dedikdə, ölkənin maliyyə orqanları 

tərəfindən onların güddükləri məqsədlərə çatmaq üçün həyata 

keçirdikləri və tədavüldə olan pulun miqdarına təsir edən 

tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. Bu siyasət bəzi hallarda 

monetar siyasət də adlanır. Pul siyasəti vasitəsilə dövlət pul 

vahidini möhkəmlətmək, qiymətləri sabitləşdirmək, iqtisa- 

diyyatda quruluş dəyişiklikləri aparmaq, iqtisadi artım sürətini 

sabitləşdirmək və başqa məqsədlərə çatmağa çalışır. Özünün 

pul siyasətini həyata keçirmək üçün dövlət iqtisadi, hüquqi və 

inzibati idarəetmə metodlarından istifadə edir. Bu metodlar 

ümumi məqsədə xidmət etsələr də bir-birindən müəyyən qədər 

fərqlənir və hər birinin özünəməxsuz alətləri vardır. İqtisadi (və 

ya dolayı) metodlar iqtisadi subyektlərə tam seçim azadlığı 

verir. Pul kredit siyasəti vasitəsilə dövlət ÜDM-a, qiymətlərin 

səviyyəsinə, investisiyaların həcminə, faiz dərəcəsinə, valyuta 

kursuna və s. təsir göstərir. İnzibati və ya birbaşa metodlarla 

pul siyasəti həyata keçirərkən, dövlət iqtisadi subyektlərin 

seçim imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. İnzibati tənzimlənmə 

alətlərinə: kvotalar, lisenziyalar, göstərişlər, qiymətlərin 

―dondurulması‖, valyuta məhdudiyyətləri, ticarət əlavələrini 

son hədd əlavələrinin müəyyən edilməsi və s. aiddir. 

Hüquqi tənzimlənmə metodları vasitəsilə dövlət iqtisadi 

subyektlər üçün iqtisadi ―oyun‖ qaydalarını müəyyən edir, bu 

və ya digər iqtisadi prosesləri tənzim edən qərarlar, sərən- 

camlar və s. qəbul edir. 
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Dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olan pul 

siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi Mərkəzi (Milli) 

Bankın ən mühüm vəzifəsidir. Bu bankın sərəncamında olan 

əsas təsir alətləri aşağıdakılardır: rəsmi ehtiyat normalarının 

tənzimlənməsi, açıq bazar əməliyyatları, faiz dərəcəsilə 

manipulyasiya etmək, yəni onu bu və ya digər istiqamətə 

dəyişdirmək. 

Mərkəzi (Milli) Bankın pul təklifinə ən güclü təsir 

bankların ehtiyat normalarını dəyişdirilməsi vasitəsilə həyata 

keçirilir. Belə ki, hər bir kommersiya bankı öz vəsaitinin 

müəyyən hissəsini mütləq Mərkəzi Bankda saxlamalıdır. 

Mərkəzi Bank bu hissənin kəmiyyətini dəyişməklə kommersiya 

banklarının borcvermə qabiliyyətinə və bununla da pul 

təklifinə təsir edir. 

Açıq bazar əməliyyatları da tədavüldə olan pul kütləsinin 

tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Belə ki, Mərkəzi Bank 

dövlətin qiymətli kağızlarını sataraq tədavüldən pul götürür, bu 

kağızları almaqla tədavülə pul keçirir. Bu kağızların əsas 

alıcıları isə kommersiya banklarıdır. Kommersiya bankları bu 

kağızları Mərkəzi Banka satdıqda onların pul ehtiyatları və 

borc vermək imkanları artır və ya azalır. Bu əməliyyatlar 

nəticəsində isə pul tədavülü tənzimlənmiş olur. 

Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən pul siyasətinin 

digər aləti faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsidir. Bu proses diskant 

siyasəti də adlanır. Məlum olduğu kimi, Mərkəzi Bank 

kommersiya banklarına borc verir. Bu borcların müqabilində 

aldığı faiz dərəcəsi faizin uçot dərəcəsi adlanır. Bu dərəcəni 

dəyişməklə, Mərkəzi Bank kommersiya banklarının borc alma 

və borc vermə imkanlarına dəyişdirici təsir göstərir. 

Ölkədə bu və ya digər dövrdə yaşanan iqtisadi 

vəziyyətdən asılı olaraq, Mərkəzi Bank ucuz və ya bahalı pul 

siyasətini həyata keçirir. Ucuz pul siyasəti iqtisadi tənəzzül və 

yüksək işsizlik şəraitində həyata keçirilir ki, sahibkarlar ucuz 
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və asan kreditdən istifadə edərək fəaliyyətlərini genişlən- 

dirsinlər. Ucuz pul siyasəti kommersiya banklarına da öz 

ehtiyatlarını artırmağa imkan verir və s. Bahalı pul siyasəti isə 

məcmu xərcləri azaltmaq və inflyasiya sürətini ləngitmək 

məqsədilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə aşağıdakı tədbirlər 

görülür: 

a) faizin uçot dərəcəsi artırılır. Bununla kommersiya 

banklarının Mərkəzi Bankdan, sahibkarların isə kommersiya 

banklarından borc almaq maraqları məhdudlaşdırılır; 

b) Mərkəzi Bank tərəfindən dövlətin qiymətli kağızlarını 

satışı həyata keçiriləcək kommersiya banklarının borc vermək 

imkanları məhdudlaşdırılır; 

c) Ehtiyat tələbləri norması artırılaraq kommersiya 

banklarının borc vermək imkanları məhdudlaşdırılır və s. 

Dövlətin pul siyasətinə bütün bazara təsir göstərən bu 

ümümi tənzimləmələrlə yanaşı, konkret kredit təmzimləmələri 

də təsir edir. Bunlara misal olaraq istehlak tələblərinə kreditin 

həcminin məhdudlaşdırılması, bir borc götürən üçün borc 

həddinin müəyyənləşdirilməsi və s. göstərmək olar. 

Ölkənin pul siyasəti büdcə və vergi siyasəti ilə dəqiq 

əlaqələndirilməlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХXXII ФЯСИЛ. ЯЩАЛИНИН MƏCMU ЭЯЛИРЛЯРИNĠN                                                      
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§ 1. Hяйат сявиййяси вя онун ясас эюстяриъиляри 
 

Щяр бир юлкянин милли игтисадиййаты нязярдян кеъири- 
ляркян илк нювбядя ъямиййят цзвляринин вязиййяти, онларын 
щяйат сявиййясиня диггят йетирилир. Щяйат сявиййяси дедикдя 
ъямиййят цзвляринин мадди, сосиал вя мяняви тялябатларынын 
юдянилмяси дяряъяси нязярдя тутулур. Бу сявиййя юлкядя 
мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя щаким 
мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы олараг мцхтялиф олур. 
Яввялляр мцхтялиф юлкялярдя щяйат сявиййясини мцяййян 
етмяк цчцн мцхтялиф эюстяриъилярдян истифадя едилирди. Щазырда 
ися бцтцн юлкялярдя БМТ-нин мцяййян етдийи эюстяриъиляр 
комплексиндян истифадя олунур. Бу эюстяриъиляря ясасян 
ашаьыдакылар аид едилир: доьум, юлцм вя диэяр демографик 
амилляр; ъямиййят цзвляринин санитар-эиэийеник йашайыш шяраити; 
ярзаг мящсулларынын истещлакы; мянзил шяраити; ящалинин эялир 
вя хяръляри; ямяк шяраити вя мяшьуллуг; истиращятин тяшкили; 
сосиал тяминат вя с. 

1990-ъы илдян başlayaraq мцхтялиф юлкялярдяки щяйат 
сявиййясини мцгайися етмяк цчцн «инсан потенсиалынын инкишаф 
индекси» вя йа гысаъа десяк «инсан инкишафы индекси» 
эюстяриъисиндян истифадя олунур. Бу индекс адамбашына дцшян 
цмуми дахили мящсул, эюзлянилян орта юмцр müddəti вя тящсил 
сявиййяси эюстяриъиляри ясасында щесабланыр. Инсан инкишафы 
индексинин ясас принсипи эюстярилян юлкянин шкала цзря 0-дан 
1-я гядяр инсанын инкшафы сащясиндя гаршыйа гойдуьу 
мягсядляря наил олмаг габилиййятиня ясасланыр. Бу индекс 
0,5-дян ашаьы олан юлкялярдя инсан инкишафы ашаьы сявиййядя, 
0,5-ля 0,8 арасында олдугда орта, 0,8-дян йухары олдугда 
йцксяк сявиййя hesab olunur. БМТ щяр ил мцхтялиф юлкялярдя 
«инсанын инкишаф индексини» щесаблайыр вя дяръ едир. 
«Щяйат сявиййяси» мяфщумундан илк дяфя К.Маркс иш 
гцввясинин дяйяр кямиййятини мцяййян едяркян истифадя 
етмишдир. О, гейд едирди ки, щяйат сявиййяси йцксяк олан 
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юлкялярдя иш гцввясинин дяйяри вя она мцтабиг олараг 
гиймяти дя йцксяк олмалыдыр. 

Щяйат сявиййяси тякъя мадди немятлярдян истифадя иля 
мящдудлашмыр. О, щямъинин ямяк вя мяишят шяраитини, 
мяшьуллуг, ящалинин мядяни вя тящсил сявиййясини, истиращятини 
вя с. дя ящатя едир. Бу анлайышда инсанларын тялябатларынын 
юдянилмяси просеси якс олунур. 

Щяйат сявиййяси анлайышы иля сых баьлы олан 
мящфумлардан бири дя «щяйат тярзи» анлайышыдыр. Бу анлайышлар 
бир-бири иля сых ялагядар олса да онлар арасында мцяййян 
фяргляр вардыр. Беля ки, «щяйат сявиййяси» даща ъох иътимаи 
щяйатын игтисади фяалиййятля баьлы ъящятлярини якс етдирир, 
«Щяйат тярзи» ися сосиал-фялсяфи категорийа олмагла фярдин, 
сосиал групларын, синифлярин йашамасы, мювъуд олмасы 
мцнасибятлярини якс етдирир. Бу вя йа диэяр фярдин, сосиал 
групларын щяйат тярзинин дяйишмяси, формалашмасынын обйектив 
ясасыны ъямиййятдя мювъуд олан, мцлкиййят мцнасибятляри 
тяшкил едир. Хцсуси мцлкиййятин вя чох мцлкиййятчилийин 
щюкмранлыьы шяраитиндя щяйат тярзи фярдиййятчилик, худ- 
пясяндлик вя с. мцнасибятляри шяраитиндя формалашыр. Иътимаи 
мцлкиййятин щюкмранлыьы шяраитиндя ися щяйат тярзи сосиал 
ядалят, коллективчилик вя йолдашъасына гаршылыглы йардым 
мцнасибятляри шяраитиндя формалашыр. 

Диэяр тяряфдян, ейни мцлкиййят мцнасибятляринин 
щюкмранлыьы шяраитиндя игтисади инкишафын нятиъяси олараг щяйат 
сявиййяляри мцхтялиф олан юлкялярдя щяйат тярзляри ейни ola 

bilər. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, ейни щяйат тярзли 
юлкялярдя игтисади сябатсызлыгдан асылы олараг фярдлярин, сосиал 
групларын щяйат сявиййяляри мцхтялиф ола биляр. Мясялян, 
бющранлар дюврцндя фярдлярин, сосиал групларын, бцтювлцкдя 
ъямиййят цзвляринин щяйат сявиййяляри хейли ашаьы дцшя биляр. 

Цмумиййятля десяк, ящалинин щяйат сявиййяси юлкянин 
игтисади инкишаф сявиййясиндян, ящалинин ялдя етдиyi эялир- 
лярдян асылыдыр. Əhalinin həyat səviyyəsi ilə sıx bağlı olan 

anlayışlardan biri ailə bцdcəsi anlayışıdır. 
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Ailə bцdcəsi dedikdə, ailənin gəlir və xərclərin 

balansı nəzərdə tutur. Ailə bцdcəsi məhsul və xidmətlər 

istehsalının mцhцm şərti olan insan amilinin formalaşmasında 

bюyцk əhəmiyyət kəsb edir. Aиlə bцdcə gəlirlərinin mənbələri 

sonrakı pаraqrafda nəzərdən keчiriləcək. Ailə bцdcəsi xərcləri 

aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keчirilir: 

ərzaq məhsulları əldə etmək; 

qeyri-ərzaq məhsulları əldə etmək; 

mцxtəlif xidmətlərdən istifadə etmək; 

uzun mцddətli istifadə olunan ev əşyaları əldə etmək,   

mənzil kirayəsini юdəmək və s.; 

vergiləri, borcları юdəmək, yığımı həyata keчirmək; 
 
§ 2. Gялирлярин формалашмасы вя тяснифаты 

Эцндялик фяалиййятимиздя ешитдийимиз вя тяляффцз 
етдийимиз ъох садя эюрцнян «эялир» ифадяси мцряккяб вя 
чохмязмунлудур. Яввяллярдя юйряндийимиз кими милли эялирин 
бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц нятиъясиндя илкин вя тюрямя 
эялирляр формалашыр. Бунлара дювлятин, истещсал вя гейри-
истещсал мцяссисяляринин (фирмаларын), идаря вя тяшкилтларын вя 
с. эялирляри аид едилир. Бурада ися ясас диггят ящалинин, ев 
тясяррцфатларынын эялирляринин формалашмасы мянбяляри, онларын 
тяснифаты вя башга мясяляляря вериляъякдир. Базар игтиса- 
диййаты шяраитиндя щяр бир аиля, ев тясяррцфаты, базар субйекти, 
тясяррцфатчылыг субйекти щесаб олунур. 

Ящали эялирляри дедикдя милли эялирин пул, мящсул вя 
хидмятляр шяклиндя cəmiyət üzvlərinin сярянъамына кечян 
щиссяси нязярдя тутулур. Бу эялирлярин ясас мянбяляри ящалинин 
ямяк габилиййяти, малик олдуглары сярвят, дювлят вя диэяр 
тяшкилатлардан олан юдямялярдир. Онлар ямяк габилиййяти 
мцгабилиндя ямяк щаггы вя мцкафатлар, мяваъиб вя саиря 
ялдя едирляр. Малик олдуглары сярвятлярин мугабилиндя ися 
сащибкарлыг мянфяяти, фаиз, рента, дивидент эютцрцрляр. 
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Ящалинин мцяййян щиссяси ися дювлят вя диэяр тяшкилатлардан 
трансфер юдямяляри шяклиндя эялирляр ялдя едирляр. 

Игтисади ядябиййатда ящалинин эялирляри мцхтялиф нюгтейи-
нязярдян тяснифатлашдырылыр. Мадди формасына эюря эялирляр 
натурал вя пул эялирляриня айрылыр. Натурал эялирляр дедикдя 
ев тясяррцфатларынын щяйятйаны сащяляр вя баь 
тясяррцфатларындан, мцяссисялярин йардымчы тясяррцфатларындан 
ялдя етдикляри мящсуллар нязярдя тутулар. Пул эялирляри 
дедикдя ися ящалинин йухарыда эюстярилян вя диэяр 
мянбялярдян ялдя етдикляри пул мябляьляри нязярдя тутулур. 

Ящалинин пул эялирляри номинал, сярянъамда галан вя 
реал эялирляря айрылыр. Номинал эялирляр дедикдя, айры-айры 
шяхслярин, ев тясяррцфатларынын мцхтялиф мянбялярдян ялдя 
етдикляри пул нязярдя тутулур. Сярянъамда галан эялир ися 
номинал эялирлярдян верэиляри вя диэяр мяъбури юдямяляри 
чыхдыгдан сонра йердя галан щиссядир. Бу щисся ев 
тясяррцфатынын шяхси истещлакына вя йыьымына сярф олунур. Реал 
эялирляр ися сярянъамда галан эялирляр щесабына мювъуд 
гиймятлярля ялдя етдийи ямтяялярин (мящсул вя хидмятлярин) 
мигдарында ифадя олунан эялирлярдир. Реал эялирляр ящалинин 
щяйат сявиййясини якс етдирян ясас эюстяриъисидир. Реал 
эялирлярин мигдары номинал эялирлярин, верэи вя диэяр мяъбури 
юдямялярин вя гиймятлярин сявиййясиндян асылыдыр. Беля ки, 
диэяр амилляр дяйишмяз галыб номинал эялирляр йцксяк 
олдугда, щяйат сявиййяси дя йцксяк олур вя яксиня. Диэяр 
амилляр сабит галыб гиймятлярин сявиййяси йцксяк оларса ящали 
даща аз мящсул вя хидмятляр сатын ала биляъяк вя реал 
эялирляри дя ашаьы олаъаг вя яксиня. 

Ящалинин эялирляри, щямчинин, ямякли (зящмятля 
газанылан) вя ямяксиз (зящмятля газанылмайан) эялирляря 
айрылырлар. Мцхтялиф игтисади системлярдя ямякли вя ямяксиз 
эялирлярин мейары мцхтялифдир. Инзибати-амирлик системиндя 
йалныз дювлят вя коопертив мцяссисялярдя ямяк фяалиййяти 
нятиъясиндя ялдя едилян эялирляр ямякли эялирляр щесаб 
олунурду. Щяйятйаны сащясиндян, йардымчы тясяррцфатлардан 
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ялдя едилян эялир дя ямякли эялир щесаб олунурду. Диэяр 
эялирляр ися ямяксиз эялирляр щесаб олунур вя онлара гаршы 
ъидди мцбаризя апарылырды. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ися эялирлярин ямякли вя 
ямяксиз эялирляря бюлэцсц мейары тамамиля башгадыр. Бурада 
билаваситя ямяк сярфи иля ялагядар олмайан gəliрlər ямяксиз 
эялирляр hesab olunur. Bunlar легал вя гейри-легал эялирляря 
айрылыр. Легал эялирляр дедикдя мцлкиййят вя сащибкарлыг 
фяалиййяти иля ялагядар олан эялирляр нязярдя тутулур. Бунлара 
гиймятли каьызлардан, тярпянмяз əmlakдaн, вярясялик вя 
саирядян эялян эялирляр аид едилир. Гейри-легал эялирляря ися 
эизли игтисадиййатын мцхтялиф нювляриндян ялдя едилян эялирляр 
аиддир. Инкишаф етмиш юлкялярин ЦДМ-да эизли игтисадиййатын 
хцсуси ъякиси 2-10 %, эеридя галмыш юлкялярдя ися даща 
йцксяк 50-60 %-дяк олур. 

Ящали эялирляринин мянбяляри щаггында нязяриййячилярин 
бахышлары да мцхтялифдир. Ямяк-дяйяр нязяриййясинин тяряф- 
дарларына (А.Смит, Д.Рикардо, хцсусиля К.Маркс) эюря 
капитализм ъямиййятиндя эялирлярин бюлэцсц антагонист харак- 
тер дашыйыр, йяни бу бюлэц капитала эюря щяйата кечирилир. 
Капитал сащибляринин ялдя етдикляри эялирляр муздлу ишчилярин 
щаггы юдянилмямиш ямяйинин нятиъясидир. Ъямиййятин инкишафы 
иля ялагядар милли эялирдя капиталистлярин пайы арtır вя буна 

мцтəaqib олараг муздлу ишчилярин пайы nisbətən азалыр, yəni 

muzdlu işчilərin payı yavaş artır. 
Ясасы Ж.Б.Сей тяряфиндян иряли сцрцлян истещсал амилляри 

нязяриййясиня эюря ися, ямтяянин дяйяри мцхтялиф эялирлярин 
топлусундан ибарятдир. Истещсалын щяр бир иштиракчысы ямтяянин 
йарадылмасында иштирак едяряк, сярф етдийи амилин мцгабилиндя 
юз сащибиня йарадылан дяйярин мцяййян щиссясини эятирир. 
Беляликля, муздлу ишчинин алдыьы ямяк щаггы онун сярф етдийи 
ямяйин, рента „торпаьын, мянфяят „ сащибкарлыг фяалиййятинин, 
фаиз ися „капиталын «мящсулдар хидмятинин» щаггыдыр. Ж.Б.Сейя 
эюря мцхтялиф сосиал групларын эялирляри бир-бириндян асылы 
дейилдир, щяр бири юз сярф етдийи амилин мцгабилиндя эялир ялдя 
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едир вя онлар арасында щеъ бир антагонизм йохдур. Мцасир 
дюврдя бу нязяриййя бу вя йа диэяр вариантда инкишаф етмиш 
юлкялярдя апарыъы йер тутур. Сосиоложи бюлэц нязяриййясинин 
йарадыъысы, мцасир франсыз игтисадчысы Ж.Маршалдыр. О да истещсал 
амилляри нязяриййясини инкар етмир, лакин онун тяряфдарларыны 
сосиал амилляри нязяря алмадыглары цчцн тянгид едир. Бу 
нязяриййянин тяряфдарлары ящалини пешякар груплара айырыр вя 
эюстярирляр ки, бу груплар арасында эялирляри даща ядалятли 
бюлцшдцрмяк уьрунда игтисади мцбаризя эедир. Бу 
мцбаризядя тятил, нцмайиш, бирликляр вя с. цсулларындан 
истифадя олунур. 

Мцхтялиф дюврлярдя эялирлярин егалитар (бярабяр) бюлэцсц 
бахышларына да тясадцф олунмушдур. Бу бахыш бир нечя яср 
яввял мейдана эялмиш утопик сосиализмин ясас идейасы иди. 
Эялирлярин бу ъцр бюлэцсц Русийада «щярби коммунизм» 
дюврцндя (1917-1921-ъи илляр), Чиндя «мядяни ингилаб» 
(1966-1976-ъы илляр) дюврцндя щяйата кечирилмишдир. Сонралар 
бу ъцр бюлэцдян имтина олунмушдур. Чцнки, бу ъцр бюлэц 
истещсалъыларын истещсалы эенишляндирмяк марагларыны щечя 
ендирирди. 

 

§ 3. Əщали эялирляринин гейри-бярабярлийи 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ящали эялирляри базар 
принсипиня ясасян бюлцшдцрцлцр. Базар принсипи истещсал 
амилляри мцлкиййятчиляринин эялирляринин щямин амиллярдян 
алынан сон щядд мящсулларына уйьун олараг бюлцшдцрцлмясини 
нязярдя тутур. Базар игтисадиййатында ямтяяляр, хидмятляр, 
капиталлар вя иш гцввяляри базарларында рягабят нятиъясиндя 
ялдя олунан щяр бир эялир мягбул сайылыр. Бу рягабят 
просесиндя уьур газананларын ялдя етдикляри йцксяк эялирляри 
вя уьурсузлуьа дцчар оланларын ъцзи эялирляри вя йа мцфлис 
олмалары ейни дяряъядя ядалятли вя мцнасиб сайылыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя эялирлярин базар принсипи 
иля бюлэцсц ъямиййят цзвляринин ялдя етдикляри эялирлярин хейли 
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дяряъядя гейри-бярабяр олмасына сябяб олур. Эялирлярин 
бярабярсизлийинин игтисади вя сосиал сябябляри вардыр. Игтисади 
сябябляря юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси вя малик олдуьу 
мцлкиййятин кямиййят вя кейфиййяти аиддир. Беля ки, игтисади 
ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин эялирляри эеридя 
галмыш юлкяляря нисбятян хейли йцксяк олур. Мцяййян бир 
юлкядя айры-айры шяхслярин, аилялярин ялдя етдикляри эялирлярin 

müxtəlifliyi  ися онларын малик олдуглары капиталларын кямиййят 
вя кейфий- йятиндян асылы олур. Йяни даща чох вя кейфиййятли 
капиталы оланлар, даща чох эялир ялдя едирляр. 

Эялирлярин бярабярсизлийинин сосиал амилляри ися 
ашаьыдакылардыр: тящсилин сявиййяси вя ишчилярин пешя щазырлыьы; 
пешякарлыг зювгц вя риск етмяк баъарыьы; базарда щюкмран 
мюvге тутмаг; яли эятириб-эятирмямяк; щимайядарын 
(лоббинин) олмасы вя саиря. Эялирлярин бярабярсизлийи ящалинин 
малик олдуглары сярвятлярин дя бярабярсизлийиня сябяб олур. 
Сярвят дедикдя, яввяллярдя ялдя едилян эялирляр нятиъясиндя 
топланан мадди вя мяняви дяйярляр нязярдя тутулур. 

Мцхтялиф юлкялярдя вя ящали груплары арасында эялирлярин 
бюлэцсцндяки бярабярсизлийи юлчмяк цчцн Лоренс яйрисиндян 
истифадя олунур. (Макс Лоренс, 1876-1959-ъу иллярдя йашамыш 
Америка игтисадчысы вя статистикидир). 

Яэяр аилялярин 20 %-и эялирлярин 20 %-ни, аилялярин 40 
%-и эялирлярин 40 %-ни, аилялярин 60 %-и эялирлярин 60 %-ни, 
аилялярин 80 %-и эялирлярин 80 %-ни вя 100 %-и эялирлярин 100 
%-ни ялдя етмиш олсайды эялирлярин бюлэцсцндя мцтляг 
бярабярлик баш верярди. Real həyatda bu mцmkцn olan hal 

deyil. Gəlirin hamısı əhalinin az bir hissəsinin əlində 

cəmləşmiş olsaydı, bu mцtləq bərabərsilik olardı. Real 

həyatda bu hal da mцmkцn deyil. Real həyatda mцxtəlif 

amillərin təsiri nəticəsində ailələrin gəlirləri mцxtəlif olur. 
Конкрет статистик эюстяриъиляр мцхтялиф юлкялярдя вя eyni 

юлкядя мцхтялиф иллярдя мцхтялифдир. Фярз едяк ки, мцяййян 
бир юлкядя ящалинин 20 %-и эялирлярин 5 %-ни, ящалинин 40 %-и 
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эялирлярин 15 %-ни, ящалинин 60 %-и эялирлярин 30 %-ни, 
ящалинин 80 %-и эялирлярин 50 %-ни, йердя галан 20 % ися 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 32.1 

 
эялирлярин 50 %-ни ялдя едир. Бу заман эялирлярин фактики 
бюлэцсцнц эюстярян Лоренс яйриси ОАБЪДЕ нюгтяляриндян 
кечмиш олаъагдыр. Лоренс яйрисинин мейиллийи ня гядяр чох 
оларса о, мцтляг бярабярлик хяттиндян бир о гядяр чох 
узаглашмыш олур, йяни эялирлярин бюлэцсцндяки бярабярсизлик 
даща да артыр вя яксиня, мейиллик аз оларса эялирлярин 
бюлэцсцндяки бярабярсизлик нисбятян аз олур. Игтисади 
ядябиййатда эялирлярин бюлэцсцндяки бярабярсизлийин 
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дяряъясини якс етдирян Чинни ямсалындан да (Коррадо Чинни 
1884-1945-ъи иллярдя йашамыш италйан игтисадчысы вя 
статистикsdir) истифадя олунур. Чинни ямсалы мцтляг бярабярлик 
хятти (ОЕ) иля Лоренс яйриси арасындакы сащянин (Т) ОЕФ 
цъбуъаьынын сащясиня олан нисбяти иля мцяййян олунур:  

OEF

T
G 

 
Лоренс яйриси ня гядяр ъох ОЕ тянбюляниндян 

узаглашарса бир о гядяр Т фигурунун сащяси бюйцйяъяк вя 
Чинни ямсалы ващидя йахынлашаъагдыр. Чинни ямсалы ня гядяр 
бюйцк оларса, Лоренс яйриси бир о гядяр ОФ вя ФЕ хятляриня 
йахынлашыр, йяни эялирлярин  бюлэцсцндяки  бярабярсизлик  
эцълянир.  Чинни  ямсалынын  гиймяти  0 „ 1 арасында дяйишир. 
Ямсалын ващидя йахынлашмасы бярабярсизлийин эцълянмяси 
демякдир, йяни ящалинин яксяриййяти ъцзи эялирляр ялдя етдийи 
щалда, аз мигдарда аиляляр эялирлярин чох щиссясини 
мянимсяйирляр. Беля бир вязиййят ися сосиал эярэинлийин 
эцълянмясиня сябяб олур. 

Sosial gərginliyin yumşaldılmasında və gəlirlərin 

formalaşmasında sosial ədalət prinsipinə цstцnlцk verilməsi 

mцhцm əhəmiyyət kəsb edir. Nəzəriyyəчilər sosial ədalətin 

qərarlaşmasının aşağıdakı цç istiqaməti цzrə qruplaşırlar. 

Nəzəriyyəчilərin bəziləri bu prosesdə libertarizm 

konsepsiyasına цstцnlцk verirlər. Bu konsepsiyanın 

tərəfdarları xцsusi mцlkiyyət hцququ da daxil olmaqla, fərdin 

azadlıq hцququna цstцnlцk verirlər. Buna gюrə başlanğıc 

vəziyyətlərinin eyniliyi şəraitində rəqabətli bazarlarda əldə 

olunmuş amil gəlirləri, sosial ədalətliyi təmin etməyə imkan 
verir. 

Utilitalizm konsepsiyasının tərəfdarlarına gюrə cəmiy- 

yətin рifahı fərdlərin uğurlarının məcmusudur və dövlət 

məcmu nəticənin maksimallaş- dırılmasının qayğısına 

qalmalıdır. Cəmiyyətin məcmu rifahının maksimallaşması 

fərdin rifah səviyyəsinin də maksimallaşdırır. 
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Eqalitarizm konsepsiyasının tərəfdarları isə əsas diqqəti 

fərdlər arasında milli gəlir bюлэцсцнцн nəzərdən keчirilməsinə 

yюnəldirlər. Onların birinci yanaşması cəmiyyətdə bцtцn 

fərdlərin bərabər dəyərə malik olması kimi humanist fikrə 

əsaslanır və belə hesab edirlər ki Milli эəlirin bюlцsц bərabər 

olmalıdır  J.J.Russo və K.Marks bu konsep- siyanın 

tərəfdarları idi. 

Bu konsepsiyanın digər gюrkəmli nцmayəndəsi Con 

Roulzd gюrə cəmiyyətin rifahı ən pis vəziyyətdə olan fərdin 

rifahından asılıdır. Cəmiyyətin rifahı isə sonuncunun rifahının 

йaxşılaşdıqda artır. 
 
§ 4. Yашайыш минимуму вя йохсуллуг 

 

Эялирлярин гейри-бярабярлийи нятиъясиндя йаранан сосиал 
эярэинлийи йумшалтмаг цчцн дювлятлярин яксяриййяти юзляринин 
игтисади сийасятиндя мцяййян тядбирляри щяйата кечирирляр. Бу 
тядбирлярдян бири дя йашайыш минимумунун мцяййян 
едилмясидир. Бу минимум ящалинин ашаьы эялирли групунун 
хяръляринин мигдарынын вя гурулушунун тящлили ясасында 
щесабланыр. Йашайыш минимуму инсанларын щяйатынын сахла- 
нылмасына вя иш гцввясинин тякрар истещсалы цчцн зярури олан 
ян мцщцм мадди немятлярин вя хидмятлярин минимум 
сявиййядя истещлакыны нязярдя тутур. Йашайыш минимумунун 
физиоложи вя сосиал минимум нювляри вардыр. Физиоложи 
минимум анъаг инсанын щяйатынын сахланмасы вя иш гцввясини 
физики мянада бярпа етмяк цчцн зярури олан мадди немятляри 
вя хидмятляри ящатя едир. Сосиал минимум ися, физики 
минимумдан ялавя мювъуд юлкянин инкишаф сявиййясиня 
уйьун олан минимумu вя сосиал тялябатларын юдянилмяси цчцн 
зярури олан мящсул вя хидмятляря чякилян хяръляри дя нязяря 
алыр. Щяр бир юлкядя йашайыш минимуму ящалинин йаш вя ъинс 
тяркиби, мяшьуллуьу вя саиряни нязяря алараг щесабланыр. 
Юлкядя щяйата кечирилян игтисади сийасят ян азы бу минимуму 
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тямин етмялидир. Чцнки, дцнйа юлкяляринин яксяриййяти 
тяряфиндян имзаланмыш «Инсан вя шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыьы Бяйаннамясиндя» эюстярилир ки, тягацд, мцавинят вя 
башга сосиал йардымлар ганунла мцяййян олунмуш йашайыш 
минимумундан ашаьы олмайан йашайыш сявиййясини тямин 
етмялидир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг 
Азярбайъанда да «Йашайыш минимуму щаггында Ганун» 
гябул олунмушдур. 

Эялирлярин гейри-бярабярлийи иля ялагядар мцасир дюврцн 
ян ъидди проблемляриндян бири йохсуллугдур. Йохсуллуг 
дедикдя мцяййян бир юлкядя елми ъящятдян ясасландырылмыш 
нормалар цзря минимум йашайыш васитяляри олмайан ъямиййят 
цзвляринин вязиййяти нязярдя тутулур. Щяр бир юлкядя аз вя йа 
чох мигдарда йохсул ола биляр. Йохсулларын сайы йохсуллуг 
щяддинин мцяййянляшдирилмясиндян асылы олараг даим дяйишир. 
Йохсуллуьун мцтляг вя нисби йохсуллуг щядди вардыр. Мцтляг 
йохсуллуг щядди инсанларын физиоложи тялябатларыны юдямяк цчцн 
зярури олан минимум щяйат сявиййясидир, йашайыш мини- 
мумудур. Нисби йохсуллуг щядди ися о щяддир ки, онларын 
эялирляри мювъуд ъямиййятдя гябул олунмуш истещлак 
стандартлары сявиййясиндя йашамаьа имкан вермир. 
Бейнялхалг ямяк тяшкилатынын методикасына эюря орта щесабла 

юлкя цзря эялирляри 
2

1
 -дян 

3

2
-ня гядяр аланлар йохсуллар 

щесаб олунурлар. Ъямиййятн инкишафы вя гиймятлярин артмасы 
иля ялагядар йохсуллуг щядди дяйишилир. Мясялян, АБШ-да 
дюрд няфярлик аиля цчцн йохсулуг щядди 1975-ъи илдя 5500, 
1980-ъы илдя 8414, 1987-ъи илдя ися 11600 доллар олмушдур. 
1987-ъи илдя щямин минимум Исвечрядя 16 мин доллар 
олмушдур. 

Bəşəriyyətin XXI əsrə qədəm qoymasına baxmayaraq, 

dцnyanın bцtцn юlkələrində xeyli miqdarda yoxsullar vardır. 

ABŞ mцtə- xəsislərinin hesablamalarına gюrə ABŞ-da 49 

mln-dan чox insan minimum səviyyədən aşağı vəziyyətdə 
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yaşayır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ-da yaşayış 

minimumu digər юlkələrdən xeyli yцksəkdir. 
Ящалинин йохсуллуг сявиййясинин эюстяриъиляриндян бири 

дя эялирлярин ярзаг вя гейри-ярзаг хяръляриня бюлэцсцдцр. 
Беля ки, нормал щяйат сявиййясиндя эялирлярин 15-18 фаизи 
ярзаьа, галан щиссяси ися гейри-ярзаг вя хидмятляря сярф 
олунур. Яэяр эялирлярин 50 %-дян ъоху ярзаг мящсулларына 
сярф олунурса юлкядя йохсуллуьун сявиййяси йцксякдир. АБШ-
да ящали эялирляринин 18 %-и ярзаг мящсулларынын ялдя 
едилмясиня сярф олунур. Азярбайъанда ися бу эюстяриъи 1985-
ъи илдя 49,6 %, 1997-ъи илдя 77,6 % олмушдур. 

Йохсуллуьун глобал характер алмасы иля ялагядар БМТ 
1992-ъи илдя «Йохсуллуьу ляьв етмяк щаггында» гярар гябул 
етмишдир. Буна бахмайараг щазырда дцнйада 840 млн-дан 
чох адам йохсуллуг щяддиндян ашаьы сявиййядя йашайыр, йяни 
эцндя бир АБШ долларындан аз эялир ялдя едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцлкиййятдяки вя 
эялирлярдяки бярабярсизлик йохсуллуг, сосиал наразылыг вя саиря 
кими негатив щаллара сябяб олур. Буна эюря дя дювлят щяйата 
кечирдийи игтисади сийасяти васитясиля бу кими щаллары азалтмаьа 
ъящд эюстярир. Бу мягсядля дювлятин щяйата кечирдийи 
тядбирляр сосиал сийасят адланыр. Сосиал сийасятя ясасян 
ашаьыдакылар аиддир: минимум ямяк щаггы сявиййясинин 
ганунвериъилик васитясиля мцяййянляшдирилмяси, сосиал мцдафия 
вя сосиал тяминат, мяшьуллуьун тямин едилмяси, нормал ямяк 
шяраитинин йарадылмасы вя с. Сосиал сийасятдя ясас йери 
ящалинин сосиал мцщафизяси тутур. Дювлят мцхтялиф тядбирлярля 
ящалинин ян аьыр вязиййятдя оланлары ишсизликдян, инфлйасийадан 
мцдафия етмяйя чалышыр. Ящалинин сосиал тяминаты ясасян цч 
истигамятдя щяйата кечирилир: сосиал сыьорта, дювлят йардымы вя 
универсал тяминат. Сосиал сыьорта даща эениш йайылмышдыр. 
Ъямиййят цзвляри гоъалдыгда, хястяляндикдя, ямяк 
габилиййятини итирдикдя вя başqa щалларда бу фонд щесабына 
мцавинят алырлар. Сосиал сыьорта фондунун ясас щиссясини 
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сыьорта едилянлярин ямяк щаггындан тутулмуш мяъбури сыьорта 
айырмалары тяшкил едир. 

Дювлят йардымы ися йалныз йашамаьа щеч бир вясаити 
олмайан шяхсляря верилир. Ящалийя дювлят йардымы 
програмларына щямчинин чохушаглы аиляляря кюмяк, ярзаг 
имтийазлары, сящиййя сыьорталанмасы вя с. дахилдир. Универсал 
тяминат ися пенсийа йашына чатмамыш ялил вя аиля башчысыны 
итирмиш бцтцн шяхсляря ейни щяъмдя верилир. Бунун мянбяйи 
ися 16-18 йашындан пенсийа йашына çатана гядяр ъямиййятин 
бцтцн цзвляриндян тутулмуш хцсуси верэидир. 

Ящалинин сосиал мцдафиясин дя дювлят щесабына пулсуз 
цмуми вя орта тящсилин, мцяййян сящиййя хидмятляринин 
эюстярилмяси вя саиря дя аиддир. 

Ящалинин сосиал мцдафияси формаларындан бири дя 
эялирлярин индексляшдирилмясидир. Эялирлярин индексляшдирилмяси 
инфлйасийа просеси иля сых баьлдыр. Бу заман, ящалинин 
эцзяранынын ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг цчцн онларын 
эялирляри гиймят индексиня мцвафиг олараг (там вя йа 
гисмян) артырылыр. Бу просес пенсийачыларын вя бцдъядян 
мяваъиб, мцавинят вя с. аланларын щяйат сявиййясиниn 
нисбятян нормал сявиййядя галмасына имкан верир. 

Ящалинин ашаьы тябягясинин сосиал мцдафиясиндя дини вя 
иътимаи тяшкилатларын, айры-айры шяхслярин щяйата кечирдикляри 
хейриййя тядбирляри дя мцяййян рол ойнайыр. 

Bцtцn dцnyada olduğu kimi, Azərbaycanda da 

yoxsulluğa qarşı mцbarizə Proqramları  tərtib edilərək həyata 

keчirilmişdir və keчirilməkdədir. Bu proqramlara mцvafiq 

olaraq, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramları da tərtib 

olunub yerinə yetirilir. Həyata keчirilən tədbirlər nəticəsində 

hazırda yoxsulluğun dərəcəsi xeyli azalaraq 11%-ə enmişdir. 
 

 

ХXXIII  ФЯСИЛ. КЕЧИД ИГТИСАДИЙЙАТЫ ВЯ 
ОНУН ХАРАКТЕРИК ЪЯЩЯТЛЯРИ 
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§1. Kечид дюврц вя игтисадиййаты щаггында 
нязяри бахышлар 
 

Tarixin gedişi göstərir ki, məhsuldar qüvvələrin 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq, müəyyən bir iqtisadi quruluş 
daha mütərəqqi digər bir sistemlə əvəz olunur və ya iqtisadi 
sistem özünün aşağı mərhələsinə keçir. Bu keçid iki yolla-
təkamül və ya  inqilab yolu ilə baş verir. İqtisadi əsasları 
eyni olan iqtisadi sistemlərdə keçid təkamül yolu ilə baş 
verir. İqtisadi əsasların müxtəlif olduğu iqtisadi sistemlərdə 
isə keçid inqilabı yolla baş verir. 

Bu keçidlərin baş verdiyi dövr isə keçid dövrü adlanır. 
Digər iqtisadi hadisələr haqqında nəzəriyyəçilərin baxışları 
müxtəlif olduğu kimi, keçid dövrü və keçid iqtisadiyyatı 
haqqında baxışları da müxtəlifdir. 

Keçid dövrü haqqında ilk fikri K.Marks “Qota 
proqramının tənqidi” əsərində söyləmişdir. Onun fikrincə, 
kapitalizmdən inqilabi yolla sosializmə keçərkən, xüsusi 

keçid dövrünün olması zəruridir. Bu dövrün zəruriliyi 
ondadır ki, yeni cəmiyyətin təsərrüfat formaları kapitalizm 
cəmiyyətinin hökmranlığı şəraitində əmələ gəlib inkişaf edə 
bilməzdi. Bu fikir inzibati amirlik sistemindən bazar 
iqtisadiyyatına keçərkən də doğrudur. Belə ki, inzibati-
amirlik sisteminin hökmranlığı şəraitində özəl mülkiyyətə 
əsaslanan təsərrüfat formaları (özəl mülkiyyət müəsisələri, 
fermer təsərrüfatları, liberal ticarət və s.) mövcud ola 
bilməzdi. Belə təsərrüfatların meydana gəlməsi üçün keçid 
dövrünün olması zəruridir. Bu dövrdə cəmiyyət üzvləri 

həmçinin olkəni iqtisadi və siyasi cəhətdən idarə etməyi 
öyrənirlər. 

Bəzi nəzəriyyəçilərə görə feodalizmdən kapitalizmə 
keçərkən və hətta azad rəqabət bazar sistemindən 
tənzimlənən bazar sisteminə keçərkən də keçid dövrü 
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mövcud olur və bu dövrün iqtisadiyyatı adalanır. Bazar 
sistemində təsadüf olunan keçid lokal və qlobal xarakter 
daşıyır. Lokal xarakterli keçid dedikdə XX-əsrin 30-cu 
illərində ayrı-ayrı kapitalist ölkələrində tənzimlənən bazar 
sisteminə keçid nəzərdə tutulur. Qlobal xarakterli keçid isə 
50-60-cı illərdə bir çox kapitalist ölkələrinin tənzimlənən 
bazar sisteminə keçid idi. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi transformasiya 
məvhumlarından daha çox istifadə edilir. İqtisadi 

transformasiya da keçidi əks etdirir və bu proses bütün 
olkələri əhatə edir. Lakin ölkələrin iqtisadi inkişaf 
səviyyəsindən asılı olaraq transformasiya prosesi 
müxtəlifdir. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələri üçün 
bu proses postsənaye cəmiyyətinə keçiddir. Bu cəmiyyəti 
informasiyalı cəmiyyət, yəni iqtisadiyyat, şəbəkə 
iqtisadiyyatı, təhsil, elm bilik iqtisadiyyatı və s. də 
adlandırırlar. Bu cəmiyyətin xarakterin cəhəti xidmət 
sahələrinin üstünlük kəsb etməsi (işləyənlərin 50%-dən çoxu 

bu sahələrdə çalışır), fərdlərarası kommunikasiyanın geniş 
yayılması, təhsil, elm və s. aparıcı rol oynamışdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün transformasiya 
inkişaf iqtisadiyyatına keçiddir. Postsosialist ölkələri üçün 
isə transformasiya bazar təsərrüafatı iqtisadiyyatına 
keçiddir. 

İqtisadi ədəbiyyatda transformasiyanın üç növü 
fərqləndirilir: epoxol (böyük texnoloji inqilablarda 
sərtlənir), sistemlərarası (inzibari-amirlik sistemi ilə bazar 

iqtisadiyyatı arası) və sistemdaxili. Bu zaman ictimai 
həyatın bütün tərəflərində (iqtisadiyyatda, siyasətdə, 
ideologiyada və s.) əsaslı dəyişikliklər baş verir. Məhsuldar 
qüvvələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu keçid əvvəlki 
dövrlərdə təsadüf olunmuş keçidlərdən əsaslı surətdə 
fərqlənir. Əvvəla keçid dövrü inqilabi yolla deyil, təkamül 
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yolu ilə həyata keçirilir. Digər tərəfdən, bu ölkələrdə 
əvvəllər xüsusi mülkiyyətdən imtina edilib ictimai (əsasən 
dövlət) mülkiyyətinə keçid baş vermişdirsə, indi  
çoxmülkiyyətçiliyə keçid baş verir. Necə deyərlər, inkarın 
inkarı prosesi baş verir və nəticədə yeni keyfiyyətli keçidə 
cəhd göstərilir. Bu dövrdə mülkiyyət münasibətləri ilə 
yanaşı, resursların bölgüsü, istehsalın məqsədi və stimulları 
və s. əsaslı sürətdə dəyişir. İnzibati-amirlik sistemindən 
tənzimlənən bazar sisteminə keçid dövrü də müəyyən vaxt 

tələb edir. Bu keçid dövrü məhsuldar qüvvələrin inkişaf 
səviyyəsindən, müxtəli sosial qrupların, siyasi partiyaların 
ümumi işə münasibətindən, cəmiyyət üzvlərinin iqtisadi 
təfəkküründən, idarə edənlərin bacarığından, beynəlxalq 
şəraitdən və s. Asılı olaraq müxtəlif ola bilər. 

 
 

§2. Kечид игтисадиййаты вя онун характерик ъящятляри 

Кечид дюврцндя мювъуд олан игтисадиййат кечид 
игтисадиййаты вя йа гарышыг игтисадиййат адланыр. Бу 
игтисадиййат ики игтисади системин (инзибати-амирлик вя базар) 
цнсцрлярини юзцндя бирляшдирир вя бир игтисади системдян 
диэяриня кечид вязифясини йериня йетирир. Мцасир дюврцн кечид 
игтисадиййаты тякъя тясяррцфатчылыг цсулларынын, игтисади 
сийасятин тякмилляшдирилмяси иля мящдудлашмыр, чцнки о даща 
чох сосиал-игтисади мцнасибятлярин кюклц сурятдя йениляш- 
дирилмясня хидмят етмялидир. 

Кечид игтисадиййаты диэяр дюврлярин игтисадиййатындан 
фяргли олараг мцяййян характерик ъящятляря малик олур. 
Бунлардан бири чохукладлыьын мювъуд олмасыдыр. Игтисади 
уклад дедикдя тясяррцфатчылыьын тяшкили, идаряедилмяси нязярдя 
тутулур. Игтисади укладын ясасыны мцлкиййятин типи, тязащцр 
формасы тяшкил едир. Кечид игтисадиййатында щям кечмиш, щям 
дя йени игтисади системин тясяррцфатчылыг формалары мювъуд 
олур. Мясялян, сосиалист тясяррцфатчылыг формалары олан совхоз, 
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колхоз, дювлят мцяссисяляри иля йанашы базар системинин 
цнсцрляри олан хцсуси мцяссисяляр, сящмдар ъямиййятляри, 
гарышыг мцяссисяляр, фермер тясяррцфатлары, фярди ямяк 
фяалиййяти иля мяшьул оланлар вя с. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, кечид игтисадиййатында мювъуд олан чохукладлыг 
базар игтисадиййаты юлкяляриндя олан чохукладлыгдан 
(мцлкиййя мцхтялифлийиндян) хейли фярглидир. Беля ки, базар 
игтисадиййаты шяраитиндя мювъуд олан чохукладлылыг зиддиййятли 
характер дашымыр. Бу укладларын щамысы цмуми базар 
принсипляри ясасында фяалиййят эюстярирляр. 

Кечид игтисадиййатынын фяргляндириъи ъящятляриндян бири 
йени тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасы вя онларын 
игтисадиййатда апарыъы рол ойнамасына наил олмагдан ибарятдир. 
Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя сящмдар 
ъямиййятляри, гарышыг мцяссисяляр, кичик бизнес вя с. йарадылыр. 
Аграр ислащатлар нятиъясиндя ися тясяррцфатчылыьын йени 
формалары фермер тясяррцфатлары, мцхтялиф истещсал, сатыш 
бирликляри йарадылыр. Йени тясяррцфатчылыг формаларында муздлу 
ямякдян истифадя едилмясиня щцгуги ясас йарадылыр. Бцтцн 
бунларын нятиъясиндя дя игтисадиййатда юзял бюлмянин апарыъы 
ролу тямин едилмиш олур. 

Игтисадиййатын гейри-сабит инкишаф еtмяси дя кечид 
игтисадиййатынын характерик ъящятляриндяндир, чцнки бу 
игтисадиййатда ики игтисади системин цнсцрляри фяалиййят 
эюстярдийиня эюря игтисадиййатын сабитляшдирилмяси вя тянзим-
лянмяси механизми дя мцхтялиф олур. Беля ки, кющня 
системдян галмыш укладларда тянзимлямя (идаряетмя) ясасян 
инзибати методлара ясасландыьы щалда, йени укладларда 
тянзимлямя игтисади методларла щяйата кечирилир. Кечид 
игтисадиййатынын гейри-сабит инкишаф етмясиня гейри-игтисади, 
субйектив, хариъи вя с. амилляр дя юз тясирлярини эюстярир. 

Кечид игтисадиййатынын характерик ъящятляриндян бири дя 
онун зиддиййятли характер дашымасыдыр. Бу зиддиййятляр 
мцряккяб вя чохшахялидир. Ясас зиддиййят ися кющня системин 
тясяррцфат уклады иля йени системин укладлары арасындакы 
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зиддиййятдир. Бу антогонист зиддиййят кечид дюврцнцн сону 
цчцн йени укладларын гялябяси иля щялл олунур. Цмумиййятля 
нязяриййячиляр кечид игтисадиййатында мювъуд олан 
зиддиййятляри цъ истигамятдя груплашдырылар. Биринъи груп 
зиддиййятляр билаваситя ъямиййятин игтисади мцнасибятляр 
системи иля баьлы оланлардыр. Бунлар няинки мцлкиййят 
формалары, ящалинин щяйат сявиййяси, щабеля милли янянялярля, 
идеоложи эюрцшлярля вя саиря иля баьлыдырлар. Бу зиддиййятляри 
мяъбури инзибати йолларла щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Бу 
зиддиййятлярин бязиляри (щяйат сявиййятиндя олан кяскин 
фяргляр, йохсуллуг, ишсизлик вя с.) игтисади ислащатларын 
эедишиндя щялл етмяк мцмкцндцрся мцлкиййятля баьлы олан 
зиддиййятляри щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки истясяк дя, 
истямясяк дя, гябул етсяк дя, гябул етмясяк дя мцлкий- 
йятчилярля мцлкййятдян мящрум оланлар арасында олан 
зиддиййят даимидир. Бу зиддиййятин цстц мцхтялиф идеоложи 
цсулларла ня гядяр юртцлцб-басдырылса да о, йеня дя мювъуд 
олур. Икинъи груп зиддиййятляр ислащатларын консептуал 
ясасларынын, мейарларынын, норматив ганунвериъилик базасынын 
вя с. олмамасы иля баьлы олур. Бу зиддиййятляр кечид 
игтисадиййатын гейри-сабит инкишафына сябяб олурлар. Цчцнъц 
груп зиддиййятляр ися ислащатларын эедишиндя сосиал-игтисади 
просеслярин фяалиййят механизми вя тянзимлямя васитяляринин 
форма вя характери иля баьлыдыр. 

Ъямиййят цзвляринин йени системи, онун тясяррцфат 
формаларыны идаря олунмасыны юйрянмяк дя кечид игтиса- 
диййатынын фяргляндириъи ъящятляриндян биридир. Беля ки, 70 
илдян артыг инзибати-амирлик системиндя йашамыш инсанлар базар 
игтисадиййатынын принсиплярини, метод вя хцсусиййятлярини кечид 
дюврцндя юйрянирляр. Бу просесдя елми биликляри юйрянмяк, 
базар игтисадиййаты юлкяляринин сямяряли тяърцбясиндян 
истифадя етмякля цмумибяшяри дяйярляриня йийялянмяк 
зяруридир. Йени системин, йени тясяррцфатчылыг формаларынын 
идаря едилмясинин юйрянилмясиндя ъямиййят цзвляринин, идаря 
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едянлярин игтисади тяфяккцр сявиййясинин йцксяк олмасы да 
мцщцм рол ойнайыр. 
 

§ 3. Kечид дюврцндя йени игтисади 
мцнасибятлярин формалашмасы 

 

Кечид дюврц вя кечид игтисадиййатынын ясас мягсяди 
йени системин игтисади ясасларыны йаратмагдан ибарятдир. Бу 
мягсядля диэяр сащялярдя олдуьу ким игтисадиййатда да 
мцяййян ислащатлар щяйата кечирилир. Базар игтисадиййатынын, 
базар системинин ясас фяргляндириъи ъящяти чохмцлкиййятчилик 
олдуьу цчцн игтисади ислащатлар ясасян мцлкиййят 
мцнасибятляринин ясаслы дяйишдирилмясиндян башланыр. Бу 
мягсядля инзибати-амирлик системиндя апарыъы рол ойнайан 
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, дювлятсизляшдирилмяси 
щяйата кечирилир. Мцхтялиф юлкялярдя юзялляшдирмя васитяляри, 
методлары, мярщяляляри, мцддяти вя с. хейли мцхтялифдир. 
Юзялляшдирмя нятиъясиндя игтисадиййатда дювлят мцлкиййятинин 
хцсуси чякиси хейли ашаьы салыныр. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, дювлят мцлкиййятиня гаршы сцвари щцъуму щеч дя йахшы 
нятиъяляря эятириб ъыхармыр. Бу хейли мигдарда мящсулдар 
гцввялярин талан олунмасына, юлкя сярвятинин мцяййян 
шяхслярин ялиндя топланмасына, ящали арасында кяскин 
гцтбляшмянин баш вермясиня вя саиряйя сябяб олур. Цмуми 
инкишаф сявиййяси эери галмыш олан юлкялярдя бу сцвари 
щцъумунун нятиъяляри даща аъынаъаглы олур. 

Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя 
йарадылмыш юзял мцлкиййяти (хцсуси, сящмдар, гарышыг, фярди вя 
с.) сащибкарлыьын мцхтялиф формаларынын инкишафы цъцн шяраит 
йарадыр. Игтисади азадлыьа ясасланан сащибкарлыьын мцхтялиф 
формалары халг тясяррцфаты гурулушунда да ясаслы дяйишик- 
ликлярин баш вермясиня сябяб олур. Беля ки, базарын тялябиня 
мцвафиг олараг ня?, ня гядяр? вя кимин цчцн? проблеминин 
сащибкар тяряфиндян мцстягил щялл олунмасы бязи сащялярин 
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диэярляриня нисбятян даща сцрятля инкишаф етмясиня эятириб 
чыхарыр. Йяни йцксяк мянфяят тямин едян сащяляр 
(мцяссисяляр) даща сцрятля инкишаф етдирилир. 

Чохмцлкиййятчилийин вя сащибкарлыьын мцхтялиф форма- 
ларынын мейдана эялмяси ямяк мцнасибятляриндя дя кюклц 
дяйишикликлярин ямяля эялмясиня сябяб олур. Муздлу ямяйин 
тятбигиня ганунла иъазя верилмяси, сащибкарын ишчини ишя 
эютцрмяк вя ишдян азад етмяк щцгугу яввялляр мювъуд 
олмуш ямяк  мцнасибятлярини хейли дяйишдирир. Ишчийя 
юдянилян ямяк щаггынын мигдары да (минимум сявиййядян 
ашаьы олмамагла) сащибкарын истяйиндян асылы олур. 

Кечид дюврцндя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар 
юлкядя базар мцщитинин йарадылмасына хидмят едир. Бунлара 
мцлкиййят мцхтялифлийи иля ялагядар йаранан рягабят, 
гиймятлярин либераллашдырылмасы (сярбястляшдирилмяси) инщисарчы- 
лыьа гаршы мцбаризя, хариъи тиъарят инщисарынын ляьв едилмяси 
вя саиряни эюстярмяк олар. 

Ачыг типли игтисадиййата кечид дя йени игтисади 
мцнасибятлярин формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Ачыг 
игтисадиййат юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцня говушмасы 
дяряъяси, ямтяя мцбадиляси иля йанашы капиталын вя иш 
гцввясинин сярбяст щярякяти, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа 
сявиййяси иля характеризя олунур. 

Игтисадиййатын ачыг типини характеризя едян цнсцрляр 
макро вя микро сявиййядя груплашдырылыр. Макросявиййядя 
хариъи тиъарят мящсул гытлыьы вя йа артыглыьы нятиъясиндя дейил, 
мцгайисяли истещсал хяръляри принсипляри ясасында щяйата 
кечирилир. Микросявиййядя ися бцтцн тясяррцфат субйектляри 
хариъи юлкялярля мящсул вя капитал ямялиййатларыны щяйата 
кечиряркян тяряф мцгабиллярини сярбяст сечмяк имканына 
малик олурлар. Ялдя етдикляри валйутадан да ясасян сярбяст 
истифадя едирляр. 

Йени игтисади мцнасибятлярин мейдана эялиб инкишаф 
етмясиндя дювлятин дя мцяййян ролу вардыр. Аз-чох 
дяряъядя игтисади тяфяккцря малик олан щяр бир шяхс бу 
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щягигяти инкар едя билмяз. Яввялъя ону гейд едяк ки, 
игтисадиййатда дювлят мцлкиййятинин хцсуси чякисинин 
азалдылмасы нятиъясиндя дювлятин идаряетмя вязифяляри 
тянзимлянмя вязифяляри иля явяз олунур. Бунун нятиъясиндя 
дя инзибати идаряетмя методлары юз йерлярини даща чох игтисади 
тянзимлямя методларына верир. Кечид дюврцнцн мцддяти, бу 
дюврдя щяйата кечирилян игтисади ислащатларын характери вя 
сямярялилийи хейли дяряъядя тянзимлямя системинин елми 
ъящятдян ясасландырылмасындан, щяйатын обйектив тялябатларына 
ня дяряъядя ъаваб вермясиндян асылыдыр. 

Нязяриййячилярин фикринъя кечид дюврцндя 
игтисадиййатда дювлятин щяйата кечирдийи тянзимляйиъи 
вязифяляри цч истигамятдя груплашдырылыр. Биринъи груп вязифяляр 
даща чох дювлятин базарын «ойун гайдаларынын» 
мцяййянляшдирилмяси иля ялагядардыр. Бу гайдалара игтисади 
субйектлярин фяалиййятинин институсионал-щцгуги ясасларынын 
йарадылмасы, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, рягабятин 
щявясляндирилмяси вя с. эюстярмяк олар. Икинъи групп вязифя- 
ляря мадди, малиййя ресурсларынын гейри-бярабяр бюлэцсцндяки 
негатив щалларын зяифлядилмяси иля баьлы тядбирляр аид едилир. 
Беля ки, базар аз эялирли сащялярин (мцдафия, ятраф мцщцтцн 
горунмасы, фундаментал елми тядгигатлар вя с.) инкишафыны 
тямин едя билмядийи цчцн дювлят мцяййян тядбирлярля бу 
сащялярин инкишафына шяраит йаратмалыдыр. Ящалинин 
эялирляриндяки эцълц гейри-бярабярлийин арадан галдырылмасына 
ъящд эюстярмяк дя бу гисм тядбирляря аид едилир. Цчцнъц 
истигамят вязифяляря кечид мярщялясиндя тсиклик бющраны 
зяифлятмяк, макроигтисади сабитляшмяни тямин етмяк, игтисади 
артымы щявясляндирмяк вя саиря иля баьлы оланлар аид едилир. 

Цмумиййятля кечид игтисадиййаты проблемляринин щялл 
едилмясиня дювлятин мцдахиляси просеси мцяййян щядди 
эюзлямялидир. Беля ки, бязи проблемлярин щяллиндя онун тясири 
даща гятиййятли, тясирли олмалы, диэяр щалларда ися нисбятян 
мцлайим олмалыдыр. Бу кими щядлярин эюзлянилмяси дя хейли 
дяряъядя идаряедянлярин сяриштясиндян асылыдыр. Бу щядлярин 



 508 

эюзлянилмямяси бязи щалларда юлкядя сосиал мцщцтцн 
кяскинляшмясиня сябяб ола биляр. 
 
§ 4. Aзярбайъанда кечид игтисадиййатынын 
формалашмасы хцсусиййятляри 
 

Мцхтялиф юлкялярин кечид игтисадиййатында цмуми 
ганунауйьунлугларла йанашы фяргли характери хцсусиййятляр дя 
мювъуд олур. Бу характерик хцсусиййятляр мящсулдар 
гцввялярин инкишафы сявиййясиндян, сийаси гцввялярин 
нисбятиндян, бейнялхалг вязиййятдян вя саирядян асылы олур. 

Азярбайъанда кеъид игтисадиййатынын формалашмасы 
хцсусиййятляри щяр шейдян яввял бир тяряфдян мянфур 
гоншуларын фяалиййяти нятиъясиндя яразинин 20 %-дян артыьы 
тякрар истещсал даирясиндян кянарлашмасы, диэяр яразидя ися бир 
милйондан артыг мяъбури кючкцн вя гачгынын олмасы иля 
ялагядардыр. Диэяр тяряфдян ися дцшмяня гаршы мцбаризя иля 
ялагядар олараг тякрар истещсал просесинин нормал эедишинин 
позулмасыдыр. Юлкя сярвятинин хейли чох щиссяси бу кими 
щадисялярин нятиъяляринин арадан галдырылмасына сярф олунур. 

Дцнйа сосиалист тясяррцфат системинин даьылмасы иля 
ялагядар яняняви истещсал ялагялярин позулмасы да кечид 
игтисадиййатынын формалашмасына мцяййян тясир эюстярир. Беля 
ки, бу ялагялярин позулмасы бир сыра истещсал сащяляринин ифлиъ 
вязиййятя дцшмясиня, игтисади бющранын дяринляшмясиня 
эятириб ъыхармышдыр. Чцнки, бу ялагялярин позулмасы щямин 
сащялярин сатыш вя алыш базарларынын итирилмясиня сябяб 
олмушдур. 

1990-1994-ъц иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр дя бу 
бющранын хейли дяринляшмясиня тякан вермишдир. Бунлара 
дювлятин сосиал-игтисади тянзимлямя vəzifələrindən ял 
чякмяси, юзялляшдирмя просесини щяйата кечирмядян 
гиймятлярин вя хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы, тяминатсыз, 
бир чох щалларда ися ясассыз олараг кцлли мигдарда кредитлярин 
верилмяси вя онларын даща чох истещлак характерли истифадяси вя 
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саиряни эюстярмяк олар. Бцтцн бунлар ися инфлйасийа сцрятинин 
хейли йцксялмясиня эятириб чыхармышдыр. Ону да гейд едяк ки, 
сонракы дюврлярдя щяйата кечирилян игтисади сийасят яввялки 
дюврлярин даьыдыъы нятиъялярини мцяййян дяряъядя ислащ 
етмяйя имкан вермишдир. Бунун нятиъясиндя дя инфлйасийанын 
сцрятли артымы рам едилмиш, игтисади тяняззцл игтисади артымла 
явяз олунмуш, ящалинин эялирляри артмаьа башламышдыр. 

Азярбайъанда кечид игтисадиййатынын формалашмасы 
хцсусиййятляриндян бири дя базар мцнасибятляринин форма- 
лашмасы просесинин хейли лянэ эетмясидир. Бу щяр шейдян 
яввял юзялляшдирмя просесинин МДБ-нин диэяр юлкяляриня 
нисбятян эеъ щяйата кечирилмясидир. Бунун ясас сябяби ися 
кечид дюврцнцн илк дюврляриндя ермяни сеператчыларына гаршы 
даща фяал мцбаризя вя идаряедянлярин юзляринин щакимиййят 
цьрцнда мцбаризяси иди. Юзялляшдирмянин эеъ башланмасы да 
мцяййян мцсбят просеся сябяб олмушдур. Беля ки, эеъикмя 
диэяр юлкялярин бурахдыглары сящвляри нязяря алмаьа имкан 
вермишдир. 

Базар мцнасибятляринин формалашмасынын лянэ эетмяси 
сябябляриндян бири дя ящалинин яксяр щиссясинин бу просесдя 
иштирак етмямяси иди. Бунун сябяби ися бир тяряфдян ящалинин 
чох щиссясинин мадди имканынын олмамасы, диэяр тяряфдян ися 
онларын бу кими просеслярдя тяърцбясиз олмасы иди. 

Республикамызда кечид игтисадиййатынын характерик 
ъящятляриндян бири дя формал сурятдя ляьв едилмиш инзибати-
амирлик тядбирляринин щяля дя цстцнлцк кясб етмясидир. 
Бунлара чохлу назирликлярин, идаря апаратларынын олмасы, 
мцхтялиф вязифяляря бязян лайиглилярин, иш билянлярин дейил, 
ишбазларын тяйин олунмасы, сечилмяси, мцхтялиф тясяррцфатчылыг 
мцшавиряляринин кечирилмяси, мцхтялиф компанийа характерли 
тядбирляри вя саиряни мисал эюстярмяк олар. Бцтцн бунлар ися 
ъямиййят цзвляринин игтисади тяфяккцрцнцн мцасир дюврцн 
тялябляриндян хейли эеридя галмасы иля ялагядардыр. Ъямиййят 
цзвляринин чох щиссяси щяля дя йалныз йухарыдан эюстяриш 
эюзляйир, мцстягил фяалиййят эюстярмякдян чякинир. Бязи 
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щалларда ися мцстягил фяалиййят эюстярмяк истяйянляри 
мцхтялиф йохламалар, нязарятляр вя с. васитясиля бу фяалий- 
йятдян чякиндирирляр. Рясми сявиййядя бу кими негатив 
щаллара гаршы мцбаризя тядбирляри мцяййян едилдийи щалда 
онларын тясири хейли зяифдир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXIV ФЯСИЛ. ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫ ВЯ                                                      
БЕЙНЯЛХАЛГ БАЗАР 
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§ 1. Bейнялхалг ямяк бюлэцсц вя дцнйа 
тясяррцфатынын формалашмасы 

 
Мящсулдар гцввялярин инкишафы ХЫХ ясрин сону, ХХ 

ясрин яввялляриндя бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц вя дцнйа 
тясяррцфатынын ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Мящсулдар 
гцввялярин инкишафы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн бир юлкя 
чярчивясиндян чыхараг, бейнялхалг характер алмасына эятириб 
чыхармышдыр. Бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсу дедикдя, 
дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин мадди немятляр истещсалынын 
бу вя йа диэяр сащяляри вя пилляляри цзря ихтисаслашмасы 
нязярдя тутулур. Бу ихтисаслашма бир чох цстцнлцкляря 
маликдир. Бир тяряфдян, бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц щяр 
бир юлкянин малик олдуьу тябии вя игтисади ресурсларınдан 
даща сямяряли истифадя олунмасы цчцн имкан йарадыр. Бунун 
нятиъясиндя дя ölkədə məhsuldar qüvvələr inkişaf edir, 
məşğulluq artır, ящалинин мадди вязиййяти хейли йахшылашıр. 
Диэяр тяряфдян, иътимаи ямяк бюлэцсц нятиъясиндя бир юлкядя 
йарадылмыш мадди сярвятлярдян, диэяр юлкялярдя нисбятян аз 
хяръля истифадя едилмясиня шяраит йарадыр. Бейнялхалг иътимаи 
ямяк бюлэцсц, щямчинин, бейнялхалг алямдя мящсулдар 
гцввялярин инкишаф етмясиня сябяб олур вя истещсалын 
бейнялмилялляшмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц, ясасян, бейнялхалг 
ихтисаслашма вя кооперасийалашма формасында тязащцр 
олунур. Бейнялхалг ихтисаслашма, ясасян, щазыр мящсул, 
говшаг вя щисся истещсалы цзря щяйата кеъирилир. Ихтисаслашмыш 
мцяссисялярдя бир чох юлкяни ящатя едян даща эениш базар 
цчцн мящсул истещсал olunduğuna эюря, автоматлашдырма 
просесляриндян эениш истифадя етмяк мцмкцн олур. 
Автоматлашдырма ися мящсул истещсалынын хейли уъуз баша 
эялмясиня сябяб олур. Буна эюря дя ъямиййятин инкишафы иля 
ялагядар ихтисаслашма да даща эениш вцсят алыр. Ихтисас- 
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лашманын эенишлянмяси ися кооперасийалашманын инкишафына 
сябяб олур. 

Истещсалын кооперасийалашмасы дедикдя, мцяййян 
мящсул истещсалы üçün zəruri olaн говшаг вя щиссяляри истещсал 
едян ихтисаслашмыш мцяссисяляр арасында олан даими истещсал 
ялагяляри нязярдя тутулур. Бу заман щазыр мящсул истещсал 
едян мцяссися, говшаг вя йа щисся истещсал едян ихтисаслашмыш 
мцяссисялярля истещсал ялагяляриня эирмиш олур. 

Бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц рягабят мцбаризяси 
шяраитиндя щяйата кечирилир. Бу мцбаризядя ися даща эцълц 
капитал галиб эялир вя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн цстцн- 
лцкляриндян даща чох файдаланыр. 

Бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц дцнйа 
тясяррцфатынын формалашмасынын обйектив ясасыны тяшкил едир. 
Дцнйа тясяррцфаты дедикдя, бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсц 
вя диэяр игтисади ялагялярля бир-бириня гаршылыглы сурятдя 
баьланмыш дцнйа юлкяляринин милли тясяррцфатларынын мяъмусу 
нязярдя тутулур. Дцнйа тясяррцфатынын гярарлашмасы мцхтялиф 
мярщяляляри ящатя едир. 

Дцнйа тясяррцфатынын  гярарлашмасынын илк мярщяляси 
сянайе ингилабындан ХХ ясрин яввяляриня гядяр олан дюврц 
ящатя едир. Бу заман дцнйа тясяррцфаты мцстямлякячи вя 
мцстямлякя юлкяляринин тясяррцфатларыны юзцндя бирляшдирирди. 
Мцстямлякячи юлкяляр сийаси вя игтисади аьалыьа malik идиляр. 
Мцстямлякя юлкяляри ися онлардан асылы олараг, онлар цчцн 
уъуз хаммал вя ишчи гцввяси мянбяйи, сатыш базары, kapital 
tətbiqi sahələri, müharibələr üçün “canlı mərmi” ролуну 
ойнайырды. Хаммал мянбялярини вя сатыш базарларыны яля 
кечирмяк uğrunda мцстямлякячи юлкяляр арасында даим 
мцбаризя эедирди. Бу мцбаризя дя дцнйа мцщарибяляринин 
игтисади ясасыны тяшкил едирди. Истяр Биринъи, истярся дя Икинъи 
Дцнйа мцщарибяляри бюлцшдцрцлмцш дцнйанын йенидян 
бюлцшдцрцлмяси уьрунда эедян дюйцшляр иди. 
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Дцнйа тясяррцфатынын икинъи мярщяляси ХХ ясрин 
əvvəllərindən 90-cı illərə qədər davam etmişdir. Беляликля, 
дцнйа тясяррцфатында капиталист вя мцстямлякя тясяррцфатлары 
иля йанашы, сосиалист тясяррцфат формасы да йараныб инкишаф 
етмяйя башлайыр. Йени тясяррцфат формасы яввялкилярдян фяргли 
олараг, истещсал васитяляри цзяриндя иътимаи мцлкиййятя 
ясасланыр вя истещсал просеси мяркяздян планлашдырма 
ясасында щяйата кеъирилирди. Йени тясяррцфат формасынын 
мейдана эялдийи андан, онунла кющня форма арасында 
шиддятли мцбаризя башламышдыр. Бу мцбаризяйя бахмайараг, 
ХХ ясрин 50-ъи илляри цчцн həmin тясяррцфат типи дцнйа 
тясяррцфат системиня чеврилди. 60-70-ъи иллярдя бу тясяррцфат 
системи дцнйанын иътимаи щяйатында мцщцм рол ойнамаьа 
башлады. 80-ъы иллярдя дцнйа сянайе мящсулунун 40%-я 
йахынı бу системя дахил олан юлкялярдя истещсал edilirdi. 

ХХ ясрин 30-ъу илляриндя капиталист тясяррцфат системи ян 
дящшятли игтисади бющрана мяруз галмышдыр. Бу илляр ярзиндя 

капиталист дцнйасында истещсалын щяъми
5

2
, тиъарятин щяъми ися 

5

3
 дяфядян ъох азалмышдыр. Бу бющран капиталист аляминдя 

инщисарчылыьын хейли эцълянмясиня сябяб олмушдур. 
Дцнйа тясяррцфаты инкишафынын бу мярщялясиндя даща 

чох эюзя чарпан дяйишикликлярдян бири дя мцстямлякя 
системинин бющраны вя даьылмасы иди. Беля ки, ХХ ясрин 60-ъы 
илляри цчцн кечмиш мцстямлякя системиня дахил олан юлкялярин 
бюйцк яксяриййяти сийаси мцстягиллик ялдя етмиш вя мцстягил 
инкишаф йолуна гядям гоймушду. 

ХХ ясрин ахырларындан башлайараг дцнйа тясяррцфаты 
инкишафында йени мярщяля башланмышдыр. Беля ки, ики тясяррцфат 
системи арасында эедян кяскин мцбаризя дцнйа сосиалист 
тясяррцфат системинин парчаланмасына сябяб олмушдур. Бу 
системя дахил олан юлкялярин бюйцк яксяриййяти базар 
игтисадиййаты инкишаф йолуна гядям гоймушдур. Йалныз Чин, 
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Шимали Корейа, Куба вя Белорусийада иътимаи мцлкиййятин 
щюкмранлыьы давам етмякдядир. Чин Xалг Республикасында 
ися хцсуси мцлкиййятя, хцсуси сащибкарлыьа xeyli мейдан 
верилмяйя башланмышдыр. Бу республиканын ялдя етдийи 
игтисади наилиййятляр мцасир дцнйаны щейрятя эятирир. 

Мцасир дцнйа тясяррцфаты глобал, цмумдцнйа  чоьрафи-
игтисади мякандыр. Бурада ямтяяляр, капиталлар, хидмятляр, 
ЕТИ-нин наилиййятляри вя с. милли сярщядляри асанлыгла ашараг 
нисбятян сярбяст щярякят едирляр. Онларын бу щярякяти дцнйа 
игтисади мяканынын материал-яшйа субстансийасыны тяшкил едир. 
Мцасир дцнйа тясяррцфаты бир-бири иля даими вя гаршылыглы 
ялагядя олан милли игтисадиййатларын мяъмусудур. Дцнйа 
тясяррцфатынын фяалиййяти нятиъясиндя щяр бир юлкянин игтисади 
ресурсларындан даща сямяряли истифадя олунмагла, дцнйа 
мигйасында игтисади артымын sabitləşməsi цчцн имкан  
йараnыр. 

Мцасир дцнйа тясяррцфатына да гейри-бярабяр инкишаф 
характерикдир. Бу гейри-бярабярлик щяр бир юлкядя иътимаи 
ямяк бюлэцсцнцн вя ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф 
сявиййясиндян, дцнйа базарына гошулма дяряъясиндян вя с. 
асылыдыр. Бу гейри-бярабярлийя мцвафиг олараг, дцнйа 
тясяррцфаты инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляри 
ящатя едир. Инкишаф етмиш юлкяляр дцнйа мяъму милли 

мящсулун, дцнйа тиъарятинин вя капиталлар щярякятинин 
4

3
 

щиссясини щяйата кечирир. Бу юлкялярдя елми-техники тярягги, 
йцксяк технолоэийалар вя с. сцрятля тятбиг едилир, дцнйа 
базарында  баш вермиш щяр щансы бир дяйишиклийя тезликля 
уйьунлашырлар. Бу юлкялярin, щямчинин, эцълц щярби-сянайе 
комплексляриня вя йцксяк дюйцш габилиййятиня малик щярби 
тяшкилатlarы вардыр. Бу гцдрятя архаланараг инкишаф етмиш 
юлкяляр, хцсусиля АБШ дцнйанын щяр щансы бир эушясиндя 
юзляринин игтисади марагларыны тямин едя билирlər. 
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Инкишаф етмиш юлкяляр арасында ямякдашлыгla bərabər 
рягабят mübarizasi də mövcuddur. Bu mübarizə bəzi hallarda 

onlar arasında ―iqdisadi müharibə‖lərə səbəb olur. Мцасир 
дцнйанын галан юлкяляри ися инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
аид едилир. Бу юлкялярдя инкишаф адятян, биртяряфлидир, онлар 
инкишаф етмиш юлкяляр цъцн хаммал мянбяйи, сатыш базары 
ролуну ойнайырлар. Бу юлкяляр бир-бириндян хейли дярячядя 
фярглянирляр. Беля ки, бязиляри ъох зянэин (яряб юлкяляри), 
диэярляри ъохборчлу  (Латын Америкасы юлкяляри ), бязиляри дя 
(Африканын бязи юлкяляри кими) щяддиндян артыг йохсул 
юлкялярдир. Щяддиндян артыг йохсул юлкялярин дцнйа 
тясяррцфаты иля ясас ялагяси, бу тясяррцфатдан щуманитар 
йардым алмагдан ибарятдир. 

Müasir dünya təsərrüfatının tərkib hissələrindən biri də 

postsovet ölkələridir. Bunlar keçmiş dünya sosialist təsərrüfat 

sisteminə daxil olan ölkələr və keçmiş SSRİ-nin dağılması 

nəticəsində siyasi müstəqillik əldə etmiş dövlətləridir. Bu 

ölkələr də özlərinin iqtisadi inkişafında bazar iqtisadiyyatına 

üstünlük verir. Bunların bəzilərində bazar iqtisadiyyatına 

keçid başa çatmış, digərlərində isə davam etməkdədir. 

Дцнйа тясяррцфатынын гярарлашмасы иля ялагядар олараг, 
истещсалын ичтимаиляшмяси просеси дя милли щцдудлары ашыр вя 
истещсалын бейнялмилялляшмяси дцнйа тясяррцфатынын мадди 
ясасыны тяшкил едир. Бейнялхалг ичтимаи ямяк бюлэцсцня 
мцвафиг олараг мейдана эялян ихтисаслашма вя 
кооперасийалашма мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатыны бир-
бириндян мцяййян мянада асылы едир. Щяр бир юлкядя истещсал 
олунан ямтяяляр тякчя щямин юлкянин дейил, диэяр юлкялярин 
дя истещлак тялябатыны юдямяйя хидмят едир. 

Мцасир дцнйанын галан юлкяляри ися инкишаф етмякдя 
олан юлкяляря аид едилир. Бу юлкялярдя инкишаф, адятян, 
биртяряфлидир, онлар инкишаф етмиш юлкяляр цчцн хаммал 
мянбяйи, сатыш базары ролуну ойнайырлар. Бу юлкяляр бир-
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бириндян хейли дяряъядя фярглянирляр. Беля ки, бязиляри чох 
зянэин (яряб юлкяляри), диэярляри чох борълу  (Латын Америкасы 
юлкяляри ), бязиляри дя (Африканын бязи юлкяляри кими) щяд- 
диндян артыг йохсул юлкялярдир. Щяддиндян артыг йохсул 
юлкялярин дцнйа тясяррцфаты иля ясас ялагяси, бу тясяррцфатдан 
щуманитар йардым алмагдан ибарятдир. 

Müasir dünya təsərrüfatının tərkib hissələrindən biri 
də postsovet ölkələridir. Bunlar keçmiş dünya sosialist 
təsərrüfat sisteminə daxil olan ölkələr və keçmiş SSRİ-nin 
dağılması nəticəsində siyasi müstəqillik əldə etmiş 
dövlətləridir. Bu ölkələr də özlərinin iqtisadi inkişafında 
bazar iqtisadiyyatına üstünlük verir. Bunların bəzilərində 
bazar iqtisadiyyatına keçid başa çatmış, digərlərində isə 
davam etməkdədir. 

Дцнйа тясяррцфатынын гярарлашмасы иля ялагядар олараг, 
истещсалын иътимаиляшмяси просеси дя милли щцдудлары ашыр вя 
истещсалын бейнялмилялляшмяси дцнйа тясяррцфатынын мадди 
ясасыны тяшкил едир. Бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсцня 
мцвафиг олараг мейдана эялян ихтисаслашма вя 
кооперасийалашма мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатыны бир-
бириндян мцяййян мянада асылы едир. Щяр бир юлкядя истещсал 
олунан ямтяяляр тякъя щямин юлкянин дейил, диэяр юлкялярин 
дя истещлак тялябатыны юдямяйя хидмят едир. 

Истещсалын бейнялмиlляшмясинин мцасир мярщяляси елми-
техники ингилабын эенишлянмяси иля ялагядардыр. Бунун 
нятиъяляри глобал характер дашымасына бахмайараг ясас 
бящрясини инкишаф етмиш юлкяляр ялдя едир. Мцасир мярщялядя 
бейнялхалг, ихтисаслашманын йени истигамятляри мейдана 
ъыхыр. Инкишаф етмиш юлкяляр даща чох елм тутумлу, капитал 
тутумлу мящсуллар истещсалы цзря ихтисаслашдыьы щалда, инкишаф 
етмякдя олан юлкяляр ямяктутумлу, еколожи ъящятдян зярярли 
олан даь-мядян сянайеси, металлурэийа, кимйа мцяссисяляри 
цзря ихтисаслашырлар. 
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Истещсалын бейнялмилялляшмяси цмумдцнйа инфраструк- 
турсуз мцмкцн дейилдир. Цмумдцнйа инфраструктуру, яса- 
сян, ашаьыдакылары ящатя едир: 

бейнялхалг няглиййат системи; 
бейнялхалг бору няглиййаты; 
бейнялхалг информасийа шябякяси; 

бейнялхалг унификасийа (игтисади вя сосиал инкишаф щаггында 
статистик мялуматларын ващид формайа салынмасы). Бунларын 
щяр бири щаггында КИВ-дя хейли мялумата раст эялмяк 
мцмкцндцр. 
 
§2. Dцнйа базары вя онун ясас формалары 
 

Дцнйа тясяррцфатынын ямяля эялиб инкишаф етмяси дцнйа 
базарынын да гəрарлашмасына сябяб олур. Мадди немятляр вя 
хидмятляр истещсалынын милли чярчивяни ашыб кечмяси, милли 
базарын да дцнйа базарына говушмасына эятириб чыхарыр. 
Дцнйа базары дедикдя, бир-бириля бейнялхалг тиъарят, капитал 
ихраъы, мцхтялиф хидмятляр вя с. васитясиля ялагя сахлайан милли 
базарларын мяъмусу нязярдя тутулур. Бу базарын мейдана 
эялмяси бейнялхалг иътимаи ямяк бюлэцсцнцн гярарлашмасы вя 
дяринляшмяси иля сых баьлыдыр. Бейнялхалг базарын ясас 
фяалиййят формалары ашаьыдакылардыр: 

бейнялхалг ямтяя вя хидмятляр базары; 
бейнялхалг капитал базары; 
бейнялхалг иш гцввяси базары; 
бейнялхалг гиймятли каьызлар базары вя с. 

Дцнйа базарында да кяскин рягабят мцбаризяси 
эедир. Бу мцбаризядя гиймятлярин кортябии галхыб-енмяси, 
гейри-еквивалент мцбадиля, эцълцлярин зяифляри гарят етмяси вя 
с. щалларына тясадцф етмяк мцмкцндцр. Бу базарда ямтяя 
вя хидмятлярин гиймятляри милли базарлардакындан фяргли 
олараг бейнялмилял истещсал хяръляри ясасында гярарлашыр. Бу 
хяръляр ися бейнялхалг мигйасда мящсулун чох щиссясини 
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истещсалçıların сярф етдикляри хяръляр ясасында мцяййянляшир. 
Бейнялмилял иътимаи зярури хяръляр елми-техники тяряггинин 
тясири нятиъясиндя даим дяйишилир. 

Дцнйа базарында ямтяя вя хидмятлярин гиймятинин 
дяйишмясиндя бцтцн базарларда олдуьу кими, тяляб вя 
тяклифин нисбяти мцщцм рол ойнайыр. Тяляб вя тяклифин 
нисбятинин дяйишмясиnə игтисади амиллярля йанашы, сийаси 
амилляр дя фяал тясир эюстярир.  Дцнйа базарында гиймятлярин 
сявиййясиня инщисарлашма дяряъяси дя мцщцм тясир эюстярир. 
Бунун нятиъясиндя дя трансмилли инщисарлар ямтяя вя 
хидмятляри йцксяк инщисар гиймяти иля сатырлар, диэяр 
сатыъыларын, хцсусиля, инкишаф етмякдя олан юлкялярин истещсал 
етдикляри ямтяя вя хидмятляри ися ашаьы инщисар гиймяти иля 
сатын алырлар. Бунун нятиъясиндя дя трансмилли инщисарлар 
йцксяк инщисар мянфяяти ялдя едирляр. 

Дцнйа базар гиймятляринин сявиййясиня дювлятлярин 
гиймятляри тянзимлямя тядбирляри дя тясир эюстярир. Бунлара 
misal olaraq азад тиъарятин апарылмасына эюстярилян 
мящдудиййятляр, эюмрцк рцсумлары, верэиляр вя саиряни 
эюстярмяк олар. 

Дцнйа базарында мювъуд олан гиймятляр системиня, 
ясасян, ашаьыдакылар аид едилир: 

ади коммерсийа ямялиййатлары вя юдямяляри  цчцн олан 
гиймятляр; 

там чеврилян вя гисмян чеврилян валйута иля гиймятляр; 
клиринг разылыглары цзря гиймятляр; 
кюмяк програмы цзря гиймятляр və s. 

Дцнйа базарында конкрет ямтяялярин гиймятляри 
онун ясас истещсалчыларынын вя ири  биржаларын ихраъат 
мящсулларына гойдуглары гиймятляря ясасян мцяййян едилир. 
Мясялян, дцнйа базарында алцминиумун гиймяти Канада 
дювлятинин гойдуьу гиймятя ясасян, кауъук ися Сингапур 
биржасынын гиймятиня ясасян сатылыр. 
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Дцнйа базарында демпинг гиймятляриня дя тясадцф 
олунур. Бу заман истещсалчылар  дцнйа базарында мящсул вя 
хидмяти, дахили базардан ашаьы гиймятя сатырлар. Бу просес 
satıcılara юз ямтяясини даща тез реаллашдырмаг вя хариъи 
валйута ялдя етмяк имканы верир. Dempinq qiymətləri ilə 
əlaqədar ölkələr arasında bəzən “ticarət müharibələri”də 
baş verir. 

Дцнйа базарында мцхтялиф юлкялярин дювлят тяшкилатлары, 
ири мцяссисяляри (фирмалары) базар субйектляри ролунда 
фяалиййят эюстярирляр. Бу базарда фяалиййят эюстярян ясас 
субйектляр бейнялхалг ширкятляр, трансмилли ширкятляр вя 
трансмилли банклардыр. Бунлар дцнйа тиъарятинин, капитал 
ихраъынын, елми-техники йениликляр мцбадилясинин чох 
щисссясини юз ялляриндя ъямляшдирир. Трансмилли ширкятлярдя 
капитал вя активляр адятян мцяййян бир юлкянин мцлкий-  
йятчиляриня мяхсус олур. Дцнйада 40 миндян артыг трансмилли 
ширкят вардыр ки, бунларын да чоху АБШ-а мяхсусдур. 
Бейнялхалг ширкятлярин капитал вя активляри ися мцхтялиф 
юлкялярин мцлкиййятчиляриня мяхсус олур. Бу ширкятляр 
бейнялхалг картел, синдикат, трест вя консерн формасында 
фяалиййят эюстярир. 

Дцнйа тясяррцфатынын мейдана эялмяси, дцнйа базары- 
нын гярарлашмасыны тяляб етдийи кими, дцнйа базары да юзцня 
мцвафиг олан базар инфранструктурунун олмасыны тяляб едир. 
Дцнйа тиъаряти адятян инкишаф етмиш юлкялярин шящярляриндя 
олан ямтяя, фонд вя валйута биржаларында щяйата кечирилир. Бу 
биржалар дцнйа игтисадиййатынын барометри ролуну ойнайыр. 
Беля ки, игтисадиййатда баш верян щяр бир дяйишиклик бу 
биржаларда дярщал щисс олунур. Бу биржаларда гиймятлярин 
дяйишилмясиня няинки игтисади просесляр, щямчинин сийаси 
дяйишикликляр, террорчулуг вя с. щадисяляр дя юз тясирини 
эюстярир. 

Дцнйа базарынын гярарлашмасы бейнялхалг лизингин дя 
мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. Бейнялхалг лизинг хид- 
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мяти ясасян сон 25-30 илдя мейдана чыхмышдыр. Бейнялхалг 
лизинг дедикдя, лизинг фирмасы тяряфиндян мцяййян бир юлкянин 
фирмасындан (мцяссисясиндян) алдыьы ямлакыn диэяр юлкянин 
фирмасына мцяййян мцддятя иъаряйя верилмяси нязярдя 
тутулур. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг, 
бейнялхалг лизинг хидмятиндян эениш истифадя олунмасы 
республикамызын игтисадиййатына да мцщцм файда веря биляр. 
 
§3. Bейнялхалг игтисади ялагялярин ясас формалары 
 

Дцнйа тясяррцфатына дахил олан юлкяляр арасында 
игтисади ялагяляр ясасян бейнялхалг тиъарят, капитал ихраъы, 
игтисади интеграсийа, иш гцввясинин бейнялхалг миграсийасы 
формаларында щяйата кечирилир. Бейнялхалг тиъарятин нисбятян 
ятрафлы изащы нювбяти мювзуда вериляъякдир. 

Дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагялярин мцщцм 
формаларындан бири капитал ихраъыдыр. Капитал ихраъы дедикдя, 
капиталын диэяр юлкядя тятбиг олунмасы, фяалиййят эюстярмяси 
нязярдя тутулур. Капитал ихраъынын ясас сябяби онун тятбиг 
олундуьу юлкядя даща йцксяк мянфяят ялдя етмясидир. 
Билдийимиз кими, мянфяят капиталын щярякятвериъи гцввясидир, 
онун мягсядидир. Мянфяят йцксяк олан сащяляря вя юлкяляря 
капитал чох щявяс эюстярир. 

Капитал ихраъы мящсулдар (сащибкар) вя боръ капиталы 
формасында щяйата кечирилир. Мящсулдар капитал ихраъы 
дедикдя, онун истещсал васитялярi, ясасян дязэащлар, 
гурьулар, аваданлыглар шяклиндя ихраъы нязярдя тутулур. 
Капитал сащиби бунлары ихраъ етмякля, капитал идхал олунан 
юлкядя мцяййян мящсул истещсалыны тяшкил едир вя бунун 
мцгаbилиндя дя мянфяят ялдя едир. Мящсулдар (сащибкар) 
капитал ихраъы мцстягиm вя портфел капитал гойулушлары 
шяклиндя щяйата кечирилир. Капитал идхал олунан мцяссисяляр 
цзяриндя нязаряти тямин едян гойулушлар мцстягиm 
гойулушлар адланыр. Портфел гойулушлары дедикдя ися капитал 
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идхал олунан юлкялярдя сящм вя диэяр гиймятли каьызларын 
алынмасына сярф олунан капитал нязярдя тутулур. 

Капитал ихраъынын диэяр формасы боръ капиталыдыр. Бу 
заман капитал ихраъ едян мцлкиййятчи сащибкар ролунда ъыхыш 
etmir. Bоръ верян юз капиталыны диэяр юлкянин сащибкарына вя 
йа щюкумятиня мцяййян мцддятя, мцяййян явяз 
мцгабилиндя боръ верир. 

Капитал ихраъы мцлкиййятиня эюря хцсуси, дювлят вя 
бейнялхалг тяшкилатларын капиталларына айрылыр. 

Капитал ихраъы капитал ихраъ едян вя ону идхал едян 
юлкянин игтисадиййатына, ясасян, икили тясир эюстярир. Капитал 
ихраъы бир тяряфдян ону ихраъ едян юлкяйя йени хаммал 
мянбяляри, сатыш базарлары, мянфяят ялдя етмяйя имкан верир. 
Диэяр тяряфдян, капитал ихраъы капитал ихраъ едян юлкядя 
игтисади артым сцрятинин зяифлямясиня сябяб олур, чцнки 
капитал юз юлкясиндя тятбиг олунмаг явязиня, диэяр юлкяляря 
ачыг вя эизли йолла эетмиш олур. 

Капитал ихраъы капитал идхал едян юлкянин дя 
игтисадиййатына икили тясир эюстярир. Беля ки, бир тяряфдян 
капитал идхалы игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясиндя инки- 
шафын сцрятлянмясиня, юлкядя мяшьуллуьун артмасына, ящали-
нин мцяййян тябягясинин, щямчинин дювлят бцдъяси 
эялирляринин артмасына сябяб олур. Диэяр тяряфдян, капитал 
идхалы игтисадиййатын биртяряфли инкишафына сябяб олур. Беля ки, 
идхал олунан капитал игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня дейил, 
онун цчцн даща ялверишли олан, даща тез мянфяят ялдя 
етмясиня имкан верян сащяляря, мцяссисяляря тятбиг олунур. 
Мясялян, базар игтисадиййатына кечидля ялагядар респуб- 
ликамыза идхал олунан капиталын бюйцк яксяриййяти онун 
цчцн ялверишли олан нефтчыхарма сащясиня тятбиг едилмишдир. 
Цмумиййятля капитал идхалында олан бу мейл bir sıra 
ölkələrin капитал ихраъ едян юлкялярдян асылы вязиййятя 
дцшмясиня сябяб олур. 
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Капитал ихраъы мцасир дюврдя мцяййян характерик 
хцсусиййятляря маликдир. Яввяляр капитал адятян инкишаф етмиш 
юлкялярдян зяиф инкишаф етмиш юлкяляря ихраъ олунурду. ХХ 
ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг капитал ихраъынын чох щиссяси 
инкишаф етмиш юлкяляр арасында щяйата кеъирилир. Тядгигат- 

чыларын фикринъя, капитал ихраъынын
5

4
  щиссяси АБШ, Авропа 

Иттифагы вя Йапонийанын пайына дцшцр вя онун да чох щиссяси 
юз араларында щяйата кечирилир. 

Капитал ихраъындакы диэяр характерик ъящят инкишаф 
етмякдя олан, зянэин юлкялярдян инкишаф етмиш юлкяляря 
капитал ахыныдыр. Беля ки, нефт долларларына малик олан юлкяляр 
юз сярвятлярини, валйута ещтийатларыны инкишаф етмиш юлкялярин 
банкларында сахлайырлар. 

Мцасир дюврдя капитал ихраъындакы фяргляндириъи 
ъящятлярдян бири дя дювлят тяряфиндян капитал ихраъынын цстцн 
йер тутмасыдыр. Бунунла да айры-айры сащибкарлар, инщисарлар 
капитал ихраъы цзря мейдана чыхаъаг рискляри, эюзлянилмяз 
щадисяляри дювлятин цзяриня кечирмяйя чалышырлар. Капитал 
ихраъында дювлятин ролунун эцълянмяси капитал ихраъынын 
сийаси  ящямиййят кясб етмясиня сябяб олур. Капитал ихраъы 
даща  ъох сийаси мягсядляря хидмят едир. 

Мцасир дюврдя капитал ихраъындакы характерик ъящят- 
лярдян бири дя бейнялхалг малиййя тяшкилатлары тяряфиндян 
капитал ихраъынын щяйата кечирилмясидир. Дцнйа Банкы, 
Бейнялхалг Бярпа вя Инкишаф Банкы, Авропа Бярпа вя Асийа 
Инкишаф Банкы вя саиря кими кредит тяшкилатлары коммерсийа 
мягсядиля мцхтялиф юлкяляря капитал тхраъ едир. Бу кими 
тяшкилатларын капитал ихраъында ролунун артмасы, игтисадий- 
йатын глобаллашмасына эятириб ъыхарыр. 

Дцнйа тясяррцфат системиня дахил олан юлкяляр арасында 
игтисади ялагялярин мцщцм формаларындан бири дя игтисади 
интеграсийадыр. Игтисади интеграсийа истещсалын бейнялми- 
лялляшмясинин даща йцксяк формасыдыр. Бу заман няинки 
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мцхтялиф инщиsар бирликляринin, мцяссисялярин игтисади ялагяляри 
уйьунлашдырылыр, ейни заманда бу юлкялярин игтисади сийа- 
сятляри вя сийаси мясяляляри дя бир-бириля узлашдырылыр. Игтисади 
интеграсийанын ясасыны истещсалын ихтисаслашмасы вя бейнялхалг 
иътимаи ямяк бюлэцсц тяшкил едир. Müxtəlif ölkələrin 

kapitalları iqtisadi layihələrin yerinə yetirilməsində birgə 
iştirak edirlər. Məsələn, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 
Şirkəti (ABƏŞ) Xəzər dənizinin Azərbaycan bölgəsində olan 
enerji daşıyıcılarının hasili və dünya bazarına çatdırılmasını 

həyata keçirir. Bu şirkətin kapitalı müxtəlif şirkətlərin 
kapitalları nəticəsində yaranmışdır. Bu şirkətlər də öz pay 
kapitallarına müvafiq olan məhsul (xam neft) mənfəət əldə 
edirlər. 

Бейнялхалг игтисади интеграсийа просесиндя ики мейли -
бейнялхалг йахынлашма вя реэионал йахынлашманы бир-
бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Бейнялхалг мигйасда 
йахынлашма дцнйа тиъарятиндя тятбиг едилян тариф вя гейри-
тариф мящдудлашдырмаларын арадан галдырылмасы йолу иля 
щяйата кечирилир. Реэионал йахынлашма заманы ися реэионал 
игтисади бирликляря дахил олан юлкяляр юзляринин игтисади 
ялагялярини уйьунлашдырмагла бярабяр, диэяр сосиал (сийаси, 
щярби вя с.) мясяляляри дя бир-бириля узлашдырырлар. Реэионал 
игтисади бирликляря дахил олан юлкяляр ейни тясяррцфат типли 
олмагла, игтисади инкишаф сявиййяляриня эюря аз-ъох дяряъядя 
бир-бириня йахын олмалыдырлар. Йалныз игтисади мянафеляри вя 
мягсядляри ейни олан юлкяляр игтисади бирликлярдя бирляшя 
билярляр. 

Бейнялхалг игтисади интеграсийанын формаларындан азад 
тиъарят зонасы, эюмрцк иттифагы, цмуми базар, игтисади вя 
валйута иттифагыны эюстярмяк олар. Азад тиъарят зонасы 
игтисади интеграсийанын ян садя формасыдыр. Бу зонада 
эюмрцк рцсумлары вя ямтяяляр цчцн кямиййят мящдудий- 
йятляри ляьв едилир. Бу зонада фяалиййят эюстярян щяр бир юлкя 
цчцнъц юлкяйя мцнасибятдя мцстягил тиъарят сийасяти йеридир. 
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Эюмрцк иттифагында ися орайа дахил олан юлкяляр ващид 
эюмрцкхана яразиси йарадыр вя бу яразидя ямтяялярин 
щярякятиня тариф мящдудиййятляри олmур. Бу иитифага дахил 
олан юлкяляр ващид хариъи эюмрцк тарифини мцяййян едирляр. 
Эюмрцк иттифагы тиъарятин хейли эцълянмясиня вя малларын 
ахынынын cürətlənməsinə сябяб олур, Чцнки иттифага дахил олан 
айры-айры юлкялярдя мювъуд олан эюмрцк рцсумлары ляьв 
едилир. 

Игтисади интеграсийанын диэяр формасы цмуми базардыр. 
Бурада тякъя ямтяялярин щярякятиня олан манеяляр дейил, 
щямчинин истещсал амилляринин (капитал, ишчи гцввяси вя с.) 
щярякятиня олан манеяляр дя арадан галдырылыр. Бунлар ряга-
бят мцщiтiнiн ейниляшмясиня сябяб олур. Цмуми базарда 
эюмрцк рцсумлары олмадыьы цчцн ямтяяляр, либерал валйута 
сийасяти йеридилдийи цчцн капиталлар, дювлят сярщядляри рямзи 
характер дашыдыьы цчцн инсанлар сярбяст щярякят едя билирляр. 
Məsələn, İsveçrə saatlarının 40%-i Almaniya və Fransadan 
gəlmiş işçilər tərəfindən hazırlanır. Бцтцн бунларын 
нятиъясиндя ися рягабят эцълянир, капиталлар даща чох 
мянфяятли сащяляря тятбиг олунур, инсанлар юзлярини даща 
дольун реаллашдыра билирляр. 

Интеграсийанын бу формаларыnda ашаьыдан йухарыya 
доьру инкишаф нятиъясиндя бу юлкялярин милли игтисадиййатлары 
мцяййян бир ири тясяррцфата чеврилир. Бу тясяррцфаты 
тянзимлямяк цчцн милли сявиййялярдян йухары сявиййяли 
органлар йарадылыр. Бу органларын гябул етдикляри гярарлар 
щамы цчцн ейнидир, йяни ващид игтисади сийасят йеридилир. 
Беляликля, там реэионал интеграсийа щяйата кечирилир. 

Там реэионал интеграсийасынын бариз нцмуняси Авропа 
Иттифагы щесаб олунур. Бу иттифаг бцтцн бу мярщяляляри 
кечмиш вя 1979-ъу илдя Авропа валйута системини 
йаратмышдыр. ХХЫ ясрин яввялляриндян башлайараг ващид пул 
ващиди–авродан истифадя етмяйя башладылар. Авропа Итти- 
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фагына дахил олан юлкялярин чохясрлик милли валйуталарындан ял 
чякмяляри дя бюйцк игтисади сямяря демякдир. 

Дцнйанын мцхтялиф реэионларында мцхтялиф игтисади 
иттифаглар йарадылмышдыр. Бунлара НАФТА (АБШ, Канада, 
Мексика), МДБ, ЭУАМ вя онларла башгаларыны эюстярмяк 
олар. 

Дцнйа тясяррцфатына дахил олан юлкяляр арасындакы 
игтисади ялагялярин формаларындан бири дя иш гцввясинин 
бейнялхалг миграсийасыдыр. Бу просесдя истещсалын шяхси амили 
олан инсан иш тапмаг мягсядиля башга юлкяляря эедир. Иш 
гцввясинин бейнялхалг миграсийасы, емиграсийа вя иммиг- 
расийа просесляриндян ибарятдир. Емиграсийа дедикдя, 
юлкядян хариъя даими йашамаьа эетмяк, иммиграсийа 
дедикдя ися юлкяйя даими йашамаьа эялмяк просеси нязярдя 
тутулур. 

Иш гцввясинин бейнялхалг миграсийасынын ясас сябябляри 
юлкялярин игтисади-инкишаф сявиййяляринин вя ящали артымынын 
мцхтялифлийи, сащибкарларын уъуз ишчи гцввясиндян истифадя 
етмяйя мейл эюстярмясидир. Иш гцввясинин миграсийасы да 
ямтяялярин ихраъы кими нисбятян гядимдир. Беля ки, щяля 
ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг Шимали Американын сцрятли инкишафы 
Авропадан кючцб эялмишляр тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. 
ХЫХ-ХХ ясрлярдя ишсизляр ордусунун мейдана эялмяси 
онларын иш ахтармаг цчцн мцхтялиф юлкяляря сяпялянмясиня 
сябяб олмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра бу 
проссес хцсусиля эцълянмишдир. Щазырда юзцня хариъдян ишчи 
гцввяси ъялб едян ясас реэионлар ашаьыдакылардыр: 

1. Йахын Шяргин нефт истещсал едян юлкяляри Йахын вя 
узаг Шярг юлкяляриндян кцллi мигдарда уъуз ишчи гцввяси ъялб 
едир. Бу юлкялярдя чалышан фящлялярин бюйцк яксяриййяти 
Щиндистан, Пакистан, Бангладеш, Филиппин вя саирлярдян 
эялянлярдир. 

2. Гярби Авропа юлкяляриня Шимали Африка, Йахын Шярг 
юлкяляриндян кцллi мигдарда уъуз ишчи гцввяси эялир. Сон 
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дюврлярдя Шярги Авропа вя МДБ юлкяляриндян эялянляр дя 
онлара гошулмушлар. 

3. Диэяр юлкялярдян ишчи гцввяси ъялб едян ясас 
реэионлардан бири дя Шимали Америкадыр. АБШ вя Канада 
адятян мцщаъирляр юлкяляри адландырылыр. Сон дюврлярдя бу 
юлкяляря «бейинлярин ахыны» хцсусиля эцълянмишдир. 

4. Арэентина дювляти Латын Америкасы вя диэяр 
юлкялярдян эялмиш кцллi мигдарда мцщаъирляри гябул едир. 

5. Сон дюврлярдя Русийа МДБ юлкяляриндян эялян 
мцщаъирляр юлкясиня чеврилмишдир. 

Иш гцввясинин бейнялхалг миграсийасы, ясасян, легал вя 
гейри-легал йолларла щяйата кечирилир. Мцхтяллиф щцгуги 
сазишляр васитясиля щяйата кечирилян даими вя йа мцвяггяти 
йердяйишмя легал йол щесаб олунур. Гейри-легал йол дедикдя 
ися иъазясиз щяйата кечирилян щярякятдир. Дцнйанын бцтцн 
юлкяляриндя бу ъцр ишчиляря раст эялмяк мцмкцндцр. 
Сащибкарлар цчцн онлар чох ялверишлидир. Чцнки, чох ъцзи 
щагг вермякля онлары истядикляри гядяр ишлядир вя лазым 
эялдикдя дя ишдян говурлар. 

Иш гцввясинин бейнялхалг миграсийасы кюнцллц вя 
мяъбури олур. Мяъбури миграсийа сийаси вя игтисади сыьынаъаг 
истяйянляри вя гачгынлары ящатя едир. Сон дюврлярдя 
«мцстягилляшмя» хястялийинин эениш йайылмасы онларын сайынын 
хейли чохалмасына сябяб олмушдур. 
Иш гцввясинин миграсийасы мцяййян сосиал-игтисади нятиъяляря 
сябяб олур. Яввялян, инкишаф етмиш юлкяляр уъуз ишчи гцввяси 
вя «савадлы бейинляр» гябул етмякля, юзляринин проблемини 
щялл едирляр. «Бейинлярин ахыны» бу юлкяляр цчцн чох 
файдалыдыр. Бу просес нятиъясиндя щеч бир хяръ чякмяйяряк 
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис ялдя етмиш олурлар. Диэяр 
тяряфдян, ихтисаслы ишчи гцввясинин бу юлкяляря эялмяси инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатыны чятин вязиййятя салыр. 
Бу юлкяляр ихтисаслы мцтяхяссис щазырламаг цчцн кцллi 
мигдарда вясаит сярф етмясиня бахмайараг, онларын 
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бящрясини инкишаф етмиш юлкяляр эюрцрляр. Иш гцввясинин 
щярякяти инкишаф етмякдя олан юлкялярин дя игтисадиййатына 
мцяййян мцсбят тясир эюстярир. Бир тяряфдян хариъя эетмиш иш 
гцввяси юлкяйя мцяййян гядяр валйута эятирир, диэяр тяряфдян 
хариъи юлкяляр дя мцяййян гядяр тяърцбя ялдя едяряк bunu юз 
юлкяляриндя тятбиг етмяк имканы газаныр. 

 

§ 4. Qлобаллашма: тяряфдарлары вя ялейщдарлары 

Сон дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында ямяля эялмиш 
кейфиййят дйишикликляриндян бири дя глобаллашма просесидир. 
Бу просес дцнйанын игтисади (вя ондан асылы олан диэяр 
сащялярин) щяйатында трансмилли ширкятлярин вя бейнялхалг 
игтисади тяшкилатларын (БВФ, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг 
Тиъарят Тяшкилаты вя с.) щюкмран мювге тутмасы иля 
ялагядардыр. Бу ширкят вя тяшкилатларда ися апарыъы гцввя, 
«Биринъи скрипка» инкишаф етмиш юлкялярдир. Бу юлкяляр 
игтисадиййатын глобаллашмасы пярдяси алтында юзляринин щяйат 
тярзлярини, йашайыш принсиплярини диэяр юлкялярин халгларына 
ашыламаьа чалышырлар. 

Глобаллашма йени просес олдуьу цчцн онун мащий- 
йяти щагында фикир айрылыьы мювъуддур. Бязи нязяриййячиляря 
эюря глобаллашма щяр шейдян яввял игтисадиййат вя сийасятин 
бейнялмилялляшмясинин ян йцксяк мярщялясидир. Диэярляриня 
эюря, глобаллашма эениш мянада милли игтисадиййатларын, 
сийасятлярин, мядяниййятлярин, информасийа вя биликлярин 
координасийа едилмясинин гаршылыглы ялагя вя асылылыгларынын 
интенсивляшдирилмясидир. Бизим фикримизъя, глобаллашма дцнйа 
тясяррцфатынын (милли игтисадиййатларын), трансмилли ширкятлярин 
вя бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын мянафеляриня уйьун 
фяалиййятидир. 

Билдийимиз кими, щяр бир юлкя, хцсусиля инкишаф етмяк- 
дя олан юлкяляр игтисади фяалиййят цчцн мцяййян мигдарда 
истещсал амилляриня мющтаъдыр. Бунларын арасында ися капитал 
амили хцсуси ящямиййят кясб едир. Инкишаф етмякдя олан 
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юлкяляр ися кифайят гядяр капитал йыьымына малик дейилляр. 
Буна эюря дя онлар капитал боръ эютцрмяк цчцн бейнялхалг 
малиййя тяшкилатларына мцраъият едирляр. Бу тяшкилатлар ися 
боръ вермяк цчцн щямин юлкяляр гаршысында чохлу шяртляр 
гойурлар. Бунлардан ян ясаслары юзялляшдирмя, либерал- 
лашдырма, бцдъянин сосиал хяръляринин азалдылмасы васитясиля 
бцдъя кясиринин ашаьы салынмасы (7 %-я гядяр) вя саирядир. 
Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары експертляри бу трафарет 
шяртлярини йериня йетирян юлкяляря кредит верир, диэярляриня ися 
кредит верилмир. Бу шяртляри йериня йетирмяйянляр дцнйа 
тиъарятиндя мювъуд олан бир чох эцзяштлярдян дя мящрум 
едилир, щятта онлара гаршы бир чох игтисади санксийалар тятбиг 
едир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя ися милли игтисадиййат 
бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын эюстяришляри ясасында 
фяалиййят эюстярмяйя мяъбур олур. 

Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы просесиня нязя- 
риййячилярин вя идаряедянлярин мцнасибяти ейни дейилдир. 
Бязиляри цчцн глобаллашма просеси йохсул юлкяляр цчцн 
тярягги йолудур. Онлар эюстярирляр ки, бу просес Чили, Ъянуби 
Корейа, Тайван, Сингапур вя башга юлкялярин игтисадий- 
йатыны хейли инкишаф етдирмишдир. Диэярляриня эюря ися 
глобаллашма эеридя галмыш юлкялярин даща да йохсуллаш- 
масына, бейнялхалг малиййя тяшкилатларындан асылы вязиййятя 
дцшмясиня сябяб олур. Беля ки, БВФ вя Дцнйа Банкынын 
тювсийяляриня ямял едян Африка юлкяляри щяля дя аъынаъаглы 
вязиййятдядирляр. «Вашингтон консенсусунун» принсипляриня 
риайят едян Латын Америкасы вя МДБ юлкяляриnin игтиса- 
диййаты щяля дя аьыр вязиййятдядир. Бу юлкяляр, хцсусиля Латын 
Америкасы юлкяляринин хариъи борълары эетдикъя чохалыр. Буна 
эюря дя глобаллашманын тяряфдарлары вя ялейщдарлары арасында 
мцбаризя kəskinləşir. Антиглобалчыларын мцбаризяси артыр, 
сийаси формайа, етираз нцмайишляри формасына чеврилир. Дцн-
йанын отуздан артыг юлкясиндя  антиглобал тяшкилатлары вардыр. 



 529 

Антиглобал щярякатынын нязяри баниси америка игтисад- 
чысы  Ъеймс Тобин щесаб олунур. Онун фикринъя, дцнйа база- 
рында баш верян малиййя мющтякирликляринin 0,1 фаизи зяиф 
инкишаф етмиш юлкяляря йюнялдилярся, онларын игтисадиййатыны 
хейли дирчялтмяк олар. Беля ки, щазырда дцнйа тиъарят 
дювриййяси он трилйон доллардан артыг олдуьу щалда, малиййя 
мющтякирликлярин щяъми 500 трилйон доллардыр, йяни мющтя- 
кирликляр нятиъясиндя цмуми щяъм 50 дяфя артырылыр. Бу 
мющтякирликляр ися ири капитал сащибляринин мцлкиййятини даща 
да çoxalдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХXХV ФЯСИЛ. XARĠCĠ ТИЪАРЯТ ВЯ                                          
ЮЛКЯНИНИN ТЯДИЙЙЯ БАЛАНСЫ 
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§1. Xarici тичарятин мащиййяти вя зярурилийи 
 

Дцнйа тясяррцфат системиня дахил олан юлкяляр 
арасында игтисади ялагялярин ясас формаларындан бири хариcи 
тиcарятдир. Xarici tиcарят дедикдя, мцхтялиф юлкяляр арасында 
ямтяялярин щярякяти нязярдя тутулур. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, юлкяляр арасында тиcарят ялагяляринин тарихи çох 
гядимдир. Щяля гядим заманларда дявя карванлары вя саиря 
васитясиля мцхтялиф юлкяляр арасында тиcарят ялагяляри щяйата 
кеçирилирди. Бу тиcарят ялагяляри мцхтялиф юлкялярдя мящсулдар 
гцввялярин инкишафына сябяб олмуш вя нятиcядя бяшяриййят бу 
эцнкц инкишаф сявиййясиня çатмышдыр. 

Мцасир дюврдя хариcи тиcарят дцнйа тясяррцфаты юлкяляри 
арасында гярарлашан бейнялхалг иcтимаи ямяк бюлэцсцнцн 
нятиcяси олараг щяр бир юлкянин игтисади потенсиалындан  даща 
сямяряли истифадя етмяйя имкан верир. Хариcи тиcарят милли 
игтисадиййатлар гаршысында дуран сосиал-игтисади вязифялярин 
йериня йетирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Мцхтялиф юлкяляр арасында тиcарят ялагяляринин мювcуд 
олмасыны зярури едян ясас сябябляр ашаыдакылардыр. Яввялян, 
юлкялярин тябии шяраити, йералты вя йерцстц сярвятляри çох 
мцхтялифдир. Бунlarдан асылы олараг, инсанлара лазым олан 
бцтцн мящсуллары щяр бир юлкядя истещсал етмяк мцмкцн 
дейилдир. Бязи мящсуллары ися юлкядя истещсал етмяк хариcдян 
эятирмяйя нисбятян даща çох хярc тяляб едир. Одур ки, беля 
мящсуллары хариcдян эятирмяк даща ялверишлиdiр. Диэяр 
тяряфдян ися юлкялярин игтисади инкишаф сявиййяляри дя хейли 
фярглидир. Беля ки, бязиляри сянайе cящятдян инкишаф етмиш, 
диэярляри ися аз-çох дяряcядя эери галмыш юлкялярдир. Эери 
галмыш юлкялярдя ися бир çох сянайе мящсуллары, о cцмлядян, 
юлкянин тящлцкясизлийини тямин едян дюйцш сурсаты истещсал 
едилмир. Бу юлкяляр игтисадиййаты инкишаф етдирмяк, ящалинин 
тялəбатыны юдямяк цçцн лазым олан бир çох мящсуллары диэяр 
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юлкялярдян эятирмяк мяcбуриййятиндя qalırlар. Цçцнcц 
зярурят  ися юлкядя истещсал олунмуш бу вя йа диэяр мящсулун 
дахили тялəбаты юдямяк имканында олмамасыдыр. Дахили 
тялəбаты юдямяк цçцн щямин мящсуллар кянардан эятирилир. 

Бцтцн бу сябябляря эюря дя дцнйанын щяр бир юлкяси 
бу вя йа диэяр дяряcядя диэяр юлкялярля тиcарят етмяк 
мяcбуриййятиндядир. Яразиси киçик, тябии сярвятляри мящдуд 
юлкяляр хариcи тиcарятдян даща çох асылы олурлар. Онларын 
фяалиййяти даща çох хариcи тиcарятля баьлы олур. 

Щяр бир юлкянин хариcи тиcарят сявиййясиня бу 
сябяблярля йанашы бязи диэяр амилляр дя тясир эюстярир. Бунлара 
юлкялярин хариcи тиcарят сийасяти, валйута мязяннясиндяки 
дяйишикликляр, базар конйуктурасы, истещсал вя истещлакын 
гурулушунда баш верян дяйишикликляр вя с. эюстярмяк олар. 
Хариcи тиcарят сийасяти, ясасян, азад тиcарят вя щимайяçилик 
формаларында щяйата кеçирилир. Азад тиcарят сийасяти дедикдя, 
мящсул вя хидмятлярин юлкядян азад эетмяси вя юлкяйя азад, 
манеясиз эялмяси нязярдя тутулур. Тиcарятин бу cцр щярякяти, 
ясасян, азад тиcарят зоналарында, мцяййян иттифаглар, 

тяшкилатлар арасында щяйата кеçирилир. Щимайядарлыг сийасяти 
ися дахили базары хариcи рягабятдян горуnмаг мягсядиля 
тятбиг едилир. Бу заман, дювлят мцяййян тядбирлярля юлкяйя 
хариcи малларын (вя йа бир груп малларын) эялмясиня 
манеçилик тюрядир. Хариcи тиcарят сащясиндя йцрцдцлян бу 
сийасятляр бу вя йа диэяр дяряcядя хариcи тиcарятин щяcминя 
тясир эюстярир. Идаряедянляр дюврцн тялябиня мцвафиг олараг 
бу сийасятлярдян бу вя йа диэяриня цстцнлцк вермякля, хариcи 
тиcарятдян игтисади инкишаф цçцн сямяряли истифадя едя билярляр. 

Юлкянин хариcи тиcаряти идхал вя ихраc ямялиййат- 
ларындан ибарятдир. Мящсул вя хидмятлярин юлкяйя эятирилмяси 
идхал, юлкядян апарылмасы ися ихраc адланыр. Щяр бир юлкянин 
мцяййян мцддятдя (бир рцб, йарым ил, бир ил) ихраc вя идхал 
етдийи ямтяялярин мябляьи арасындакы нисбят, юлкянин тиcарят 
балансыны тяшкил едир. Ихраcын мябляьи çох олдугда, тиcарят 
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балансы мцсбят салдолу, идхалын мябляьи çох олдугда ися 
мянфи салдолу щесаб олунур. Хариcи тиcарят салдосунун узун 
мцддят мянфи олмасы юлкя игтисадиййатына пис тясир эюстярир. 
Мянфи салдонун, олмасы хариcи валйута эялирляринин 
азалмасына, юдянишлярин ися артмасына сябяб олур. Нятиcядя, 
юлкянин валйута ещтийаты азалыр. Бу ися милли валйутанын хариcи 
валйутайа нисбятян мязяннясинин ашаьы дцшмясиня сябяб 
олур. Хариcи тиcарят салдосунун мцсбят олмасы ися яксиня, 
хариcи валйута ещтийатынын артмасына сябяб олур. Буна эюря 
дя щяр бир дювлят хариcи тиcарятин сямярялилийини йцксялтмяк 
тядбирлярини щяйата кеçирмяйя çалышыр. Хариcи тиcарятин 
сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас йоллары ашаьыдакылардыр. 
Биринcиси, ихраcатда истещсал васитяляри вя щазыр мящсулун 
хцсуси çякиси йцксяк олмалыдыр. Çцнки дцнйа базарында 
онларын гиймяти даща йцксяк олур. Буна эюря дя инкишаф 
етмиш юлкяляр хариcи тиcарятдян йцксяк мянфяят ялдя едир. 
Икинcиси, идхалда истещлак шейляриня, хаммал, йанаcаг, 
йарымфабрикатлара цстцнлцк верилмялидир. Бунларын ясас 
ихраcatçıлары инкишаф етмякдя олан юлкяляр, идхалçылары ися 
инкишаф етмиш юлкялярдир. Цçцнcцсц, идхалда йени техноложи 
аваданлыгларын олмасы да игтисади инкишафа мцсбят тясир едя 
биляр. 

Базар игтисадиййатына кеçмяйя cящд эюстярян  
Азярбайcан Республикасы да хариcи тиcарятдян файдалана 
биляр. Çох тяясцфляр олсун ки, ихраcатымызын 70%-и хам нефт, 
15%-и нефт мящсуллары, галан щиссяси ися диэяр мящсуллардыр. 
Идхалатда да истещлак шейляринин хцсуси çякиси хейли 
йцксякдир. Республиканын хариcи тиcарят салдосу узун 
мцддят мянфи олмушдур. Йалныз сон дюврлярдя (2000-2001-cи 
иллярdən) мцсбят салдо fəaliyyətindədir. 

Дцнйа тясяррцфат системиня дахил олан мцхтялиф 
юлкялярин хариcи тиcарят мяcмусу бейнялхалг тиcаряти тяшкил 
едир. Дцнйа базарына çыхарылан мящсул вя хидмятляр БМТ-
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нин сянайе стандарты тяснифатына эюря ашаьыдакы груплара 
айрылыр: 

кянд тясяррцфаты, щейвандарлыг, мешяçилик, балыгçылыг; 
минерал хаммал вя даш-кюмцр щасилаты; 
емал сянайеси; 
енерэетика, газ вя су тяcщизаты; 
тикинти; 
тиcарят, иcтимаи иашя, мещманхана; 
няглетмя, анбарлама, рабитя; 
малиййя хидмятляри, сыьорта, тярпянмяз ямлак, бизнес 

хидмяти; 
иcтимаи вя шяхси хидмят нювляри, коммунал вя рабитя 

хидмятляри. 
Бу мал групларындан илк цçцнцн мящсулларыны 

асанлыгла ихраc етмяк олар. Галанларынын ися ихраcы çятин 
олдуьу цçцн, онлар анcаг истещсал олундуьу юлкялярдя 
истещлак олуна биляр. ЕТТ инкишафы бу мящсулларын бязиляринə 
дя ихраc етмяк имканы верир. 

Ямтяялярин дцнйа базарына çыхарылмасына имкан верян 

ясас амилляр няглиййат хярcляри вя тиcарят мящдудиййятляридир. 
Мящсул ващидинин няглиййат хярcляри ня гядяр аз оларса, ону 
дцнйа базарына çыхармаг асан олур вя яксиня. Мцхтялиф 
тиcарят мящдудиййятляри дя ямтяялярин гиймятини йцксялт- 
мякля, онларын рягабят габилиййятини ашаьы салыр. Бейнялхалг 
тиcарятдян файдаланмаг цçцн юлкя рягабят габилиййятли 
ямтяяляря, идхалы юдямяк васитясиня, хариcи тиcарят 
инфраструктуруна малик олмалыдыр. 

Мцасир дюврдя дцнйа тиcарятинин 90 %-и Цмумдцнйа 

Тиcарят Тяшкилаты тяряфиндян тянзимлянир. Бу тяшкилата щялялик 
137 юлкя дахилдир. Бу, дцнйа базары рягабятиня давамлы 
ямтяяляр истещсал едянлярин тяшкилатыдыр. Бу тяшкилата цзв 
олмаг цçцн, щяр бир юлкя çох юлçцб-биçмялидир. Якс тягдирдя, 
азад тиcарят сийасяти юлкя сярвятляринин хариcилярин ялиндя 
топланмасына, эцcлц капиталларıн там асылылыьына сябяб ола 
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биляр. Бу тяшкилатларда аьалыг едян дцнйанын сянайеcя 
инкишаф етмиш юлкяляри диэярляриндян тиcарят ямялиййатларынын 
шяффаф, аçыг тиcарят сийасяти йеритмялярини тяляб етдийи щалда, 
юзляри лазым эялдикдя щимайядарлыг цсулларындан истифадя 
едир, тиcарят ямялиййатларында бязи хошаэялмяз, зяиф юлкяляр 
цçцн зярярли тядбирлярдян истифадя едирляр. 

Beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsində Trans Milli 
Şirkətlər (TMŞ) mühum rol oynayırlar. Onlar dünya 
bazarlarında ayrı-ayrı məhsulların alqı-satqısını öz əllərində 

cəmləşdirdikləri kimi ayrı-ayrı ölkələrin ideal-ixrac 
əməliyyatlatını da ələ keçirmişlər. XXI əsrin əvvəlləri üçün 
dünya taxıl, kofe, qarğıdalı, meşə materialları, tütün, dəmir 

filizi bazaların 90%-i, mis və boksit bazarının 85%-i, banan, 
təbii kauçuk və xam neft bazarının 75%-i TMŞ-in nəzarəti 
altında olmuşdur. ABŞ-ın ixrac əməliyyatlarının yarısı 
Amerikalı və xarici TMŞ tərəfindən həyata keçirilir. 
Onların payı Böyük Britaniyada 80%, Sinqapurda isə 90%-ə 
çatır. 

 
§2. Xаричи тиcарятя даир нязяри бахышлар 
 

Щяля гулдарлыг дюврцндя мейдана эялмиш хариcи тиcарят, 
капитализмин инкишафы иля хцсуси вцсят алмышдыр. Ямтяя-пул 
мцнасибятляринин цмуми характер алдыьы бу cямиййяти хариcи 
тиcарятсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Хариcи тиcарятин 
эенишлянмяси иля ялагядар ХВЫ ясрдян башлайараг, онун 
щаггында мцхтялиф бахышлар мейдана эялмишдир. 

Хариcи тиcарят щаггында илк нязяри фикирляр меркан- 

тилистрляр тяряфиндян сюйлянилмишдир. Онлар илкин капитал 
йыьымынын нцмайяндяляри олан таcирлярин вя сялямçилярин 
мянафелярини ифадя едирдиляр. Онларын фикринcя, пул (гиймятли 
металлар) сярвятдир вя ону артырмаг лазымыр. Меркантилистляр 
сярвятин артырылмасы мянбяйинин тядавцл сферасында 
(тиcарятдя), ясасян дя хариcи тиcарятдя эюрцрдцляр. Çцнки 
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хариcи тиcарят, даща доьрусу, ямтяя ихраcы юлкяйя гиймятли 
металларын эялмясиня сябяб олурду. Меркантилистлярин ясас 
мцддяасы хариcя çохлу ямтяя ихраc етмяк вя юлкяйя мцмкцн 
гядяр аз ямтяя эятирмяк иди. Бунун нятиcясиндя дя юлкядя 
çохлу гиймятли метал (пул) топланмыш олурду. Onların 
fikrincə, dövlət xarici ticarətə himayədarlıq etməlidir. 

Хариcи тиcарят щаггында даща ятрафлы фикирляр классиклярин 
нязяриййяляриндя иряли сцрцлмцшдцр. А.Смит «Мцтляг цстцн- 
лцкляр нязяриййяси»ндя беля бир мцддяа иряли сцрцрдц ки, 
хариcи тиcарятдян щяр щансы бир юлкянин игтисади файдасы щеç дя 
щюкмян диэяр юлкянин зийаны щесабына ялдя едилмир. Йяни, 
хариcи тиcарятдян бу тиcарятля мяшьул олан бцтцн юлкяляр 
файдаланырлар. О, гейд едирди ки, хариcи тиcарят васитясиля айры-
айры юлкяляр варландыгcа, дцнйа игтисадиййаты да инкишаф едир. 
А.Смит игтисадиййатын диэяр сащялярндя олдуьу кими, хариcи 
тиcарятдя дя дювлятин тянзимляйиcи ролуну лцзумсуз щесаб 
едирди. Онун фикринcя хариcи тиcарятдя тятбиг олунан 
аксизлярин мягсяди дювлят бцдcяси эялирлярини тямин етмякдир. 

Классик нязяри мяктябин диэяр эюркямли нцмайяндяси 
Д.Рикардо хариcи тиcарят щаггында «Мцгайисяли цсtцнлцкляр 
нязяриййяси»ни иряли сцрмцшдцр. О, бу нязяриййядя сцбут 
едирди ки, щяр бир юлкя мцяййян ямтяя истещсалы цзря бязи 
цстцнлцйя маликдир. Обйектив амиллярдян асылы олараг, щямин 
мящсул диэяр юлкялярдякиндян даща уcуз баша эялир вя щяр 
бир юлкядя беля бир мящсул ола биляр. Мясялян, Шотландийада 
йулаф, Португалийада шяраб, Инэилтярядя сянайе мящсуллары вя 
с. Щямин юлкяляр дя бу мцгайисяли хярcляр ясасында апарылан 
хариcи тиcарятдян хейли файдалана билярляр. 

Д.Рикардо беля бир гянаятя эялмишдир ки, хариcи тиcарят 
мцхтялиф миллятляри бир цмумдцнйа тясяррцфатында 
бирляшдиряcякдир. Бу бирляшмянин ясас шярти Инэилтярянин 
сянайе мящсуллары цзря, диэярляринin ися кянд тясяррцфаты 
хаммалı истещсалы цзря ихтисаслашмасы олмалыдыр. Онун бу 
фикриня ясасян Инэилтярянин «тябии» цстцнлцйцня щагг 
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газандырылырды. Сонралар ися бу фикря истинад нятиcясиндя 
мцстямлякя вя йарыммцстямлякя юлкяляриндя сянайе инкишаф 
етдирилмямишдир. 

О вахтдан кеъян дювр ярзиндя, харичи тичарятя даир бир ъох 

нязяриййяляр мейдана эялмишдир. Бу нязяриййяляр, адятян, 
классиклярин мцддяаларына ясасланыр. Харичи тичарят щаггында 
мцасир тядгигатлар, ясасян, ашаьыдакы цъ истигамятдя инкишаф 
етдирилир: 

- мцасир шяраитдя классик нязяриййялярин принсипляринин 
зянэинляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси; 

- харичи тичарятин йени проблемляринин классик мювгедян 
тядгиг едилмяси; 

- харичи тичарятин мцасир алтернатив нязяриййяляри. 
Харичи тичарят цзря мювчуд олмуш нязяри бахышлардан бири 

дя, харичи тичарятин дювлят инщисарында  олмасыдыр. Мювчуд 
олмуш дцнйа сосиалист тясяррцфат системиндя харичи тичарят дювлят 
инщисарында иди. Бу о демякдир ки, харичи тичарятля йалныз дювлят 
вя онун мцяййян етдийи тяшкилатлар мяшьул ола биляр. Харичи 
тичарятин дювлят инщисарында олмасы милли игтисадиййаты харичи 
игтисади мцдахилядян горумагла йанашы, милли хаммалын 
харичиляр тяряфиндян таланмасынын да гаршысыны алырды. Харичи 
тичарят инщисары юлкя игтисадиййатыны дцнйа игтисадиййатында баш 
верян сябатсызлыглардан мцщафизя едирди. 

 

§3. Tядийyя  балансы, она тясир едян амилляр вя тянзимлянмяси 
 
Милли игтисадиййатын диэяр юлкялярин игтисадиййаты иля 

игтисади ялагяляринin цмумиляшдирилмиш (дяйяр) тязащцрц тядийя 

балансында якс олунур. Тядийyя балансы харичи юлкяляря 
юдямялярин вя харичи юлкялярдян дахилолмаларын нисбятини якс 

етдирир. Валйута дахилолмалары юдямялярдян ъох олдугда, 
тядийя балансы актив (мцсбят салдо), яксиня юдямяляр 
дахилолмалардан ъох олдугда пассив, (мянфи салдо) олур. 
Тядиййя балансынын актив олмасы нятичясиндя юлкянин гызыл-
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валйута ещтийаты артыр, пассив олдугда ися азалыр. Формал 
олараг ися бу баланс таразлы олмалыдыр. Баланс мянфи олдугда 
ися кясир харичи борчлар, эцзяштли кредитляр щесабына юдянилир. 

Мянфи салдонун юдянилмяsiнин ясас йолу юлкянин рясми 
гызыл-валйута ещтийатларындан истифадя едилмясидир. 

Тядийyя балансы мцяййян дювр (ай, рцб, ил) цъцн 
щесабланыр вя адятян ики бюлмядян ибарят олур. Чари 
ямялиййатлар цзря тядийя балансы харичи тичарят балансыны, 
хидмятляр балансыны вя гейри-коммерсийа юдямялярини якс 
етдирир. Тядийyя балансына харичи тичарят балансынын о щиссяси 
дахил едилир ки, юдямяляр артыг йериня йетирилмишдир вя йа 
йахын дюврдя тячили йериня йетирилмялидир. Хидмятляр 
балансында ися щямин дюврдя юлкянин эюстярдийи вя юлкяйя 
эюстярилян няглиййат, туризм, рабитя, тикинти вя диэяр 
хидмятлярин дяйяр эюстяричиляри якс олунур. Гейри-
коммерсийа юдямяляри дедикдя ися юлкя вятяндашларынын 
харичдян эюндярдикляри вя харичи юлкя вятяндашларынын харичя 
эюндярдикляри пул кюъцрмяляри нязярдя тутулур. Гейри-
коммерсийа юдямяляриня, щямъинин, щуманитар малларын, 
тикинти вя диэяр йардымларын дяйярляри дя юз ифадясини тапыр. 

Тядийyя балансынын диэяр бюлмяси капитал вя кредитин 
щярякяти балансыны ящатя едир. Бурайа бирбаша, портфел вя 
диэяр инвестисийалар аид едилир. Бирбаша инвестисийалар дедикдя, 
бир юлкя тясяррцфат ващидинин диэяр юлкянин тясяррцфат 
ващидиня бирбаша узунмцддятли капитал гойулушлары ящатя 
едир. Беля инвестисийалар бирбаша инвесторла инвестисийа 
гойулан мцяссися арасында бцтцн ямялиййатлары ящатя едир. 
Бирбаша инвестисийаларда инвесторларын харичи мцяссисялярин 
фяалиййяти цзяриндя нязаряти тямин олунур. Онлар 
мцяссисялярин ялдя етдийи бцтцн эялирлярин идаря олунмасыны 
щяйата кеъирирляр. Портфел инвестисийалары дедикдя ися 
инвесторлар тяряфиндян диэяр юлкянин сящм вя диэяр гиймятли 
каьызларынын алынмасы нязярдя тутулур. Бир гайда олараг бу 
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заман мцяссисянин сящмдар капиталынын 10 %-я гядяри сатын 
алыныр. Бирбаша инвестисийалардан фяргли олараг, портфел 

инвесторларın мцяссисянин фяалиййятиня там нязарят етмяйя 
ихтийарлары йохдур. 

Диэяр инвестисийалар дедикдя ися гыса вя узунмцддятли 
коммерсийа кредитляри, судалар, наьд пуллар, депозитляр вя 
саиря нязярдя тутулур. 

Юлкянин тядиййя балансында ещтийат активляри дя юз 
яксини тапыр. Ещтийат активляри дедикдя, дювлятин рясми гызыл-
валйута ещтийаты нязярдя тутулур. Гызыл-валйута ещтийатларынын 
щячми, тядийyя балансынын чари вязиййятиндян бирбаша 
асылыдыр. 

Юлкянин тядиyйя балансына тясир едян ясас амилляр 

ашаьыдакылардыр: юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси, игтисадий- 
йатдакы тяряддцдляр, харичдя дювлят хярчляринин артмасы, 
игтисадиййатын щярбиляшдирилмяси вя силащланма, капиталын 
щярякятинин мигйасы, бейнялхалг тичарятдяки дяйишикликляр, 
валйута мязянняси, инфлйасийа вя саиря. Бу вя диэяр 
амиллярин тясириндян асылы олараг тядиyйя балансы актив вя 

пассив олур. Балансын узун мцддят пассив олмасы, юлкянин 
сосиал-игтисади инкишафына мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя 
вязиййяти тянзимлямяк цъцн мцяййян тядбирляр 
эюрцлмялидир. 

Тядийyя балансы щяр бир юлкянин диэяр юлкялярля игтисади 
ямякдашлыьынын вязиййятини сячиййяляндирян ясас 
макроигтисади эюстяричидир. О, юлкя игтисадиййатынын реал 
тядийя габилиййятини якс етдирир. Буна эюря дя мцхтялиф 
бейнялхалг тяшкилатлар, диэяр юлкяляр вя айры-айры фирмалар щяр 
щансы бир юлкя иля ямякдашлыг етмяк фикриня дцшдцкдя, илк 

нювбядя о юлкянин тядиyйя балансы эюстяричиляри иля таныш олур 
вя бу эюстяричиляря мцвафиг щярякят едирляр. 

Тядийyя балансынын бу мцщцм ящямиййятини нязяря 

алараг, щяр бир юлкянин щюкумяти ону тянзимлямяйя чящд 



 539 

эюстярир. Бу тянзимлямя ясасян бирбаша нязарят, йяни идхал, 
ихрач, эюмрцк нязаряти, пул кюъцрмяляри, инвестисийалар вя с. 
цзяриндя дювлят нязаряти, дефлйасийа сийасяти, валйута 
мящдудиййяти, валйута курсунун дяйишдирилмяси вя саиря 
васитясиля щяйата кеъирилир. 

Тядиййя балансынын мцщцм тяркиб щиссяси харичи тичарят 
балансы олдуьу цъцн дювлят илк нювбядя харичи тичарят 
балансыны тянзимлямялидир. Ъцнки, харичи тичарят балансынын 

узун мцддят пассив олмасы, тядиyйя балансынын да пассив 
олмасына сябяб олур. Харичи тичарят фяалиййятини 
активляшдирмяк цъцн щяр шейдян яввял, бцтцн дцнйада гябул 
едилмиш харичи тичарятин «ойун» гайдаларына ямял едилмялидир. 
Бунлара мящсулларын «демпинг» гиймятиня ихрачы, идхал вя 
ихрач верэиляринин тятбиги, azad тичарят зоналарынын 
йарадылмасы, мцхтялиф бейнялхалг тичарят иттифагларында иштирак 
вя с. эюстярмяк олар. Харичи тичарятдя ихрачаты 
сцрятляндирмяк мягсядиля стратежи ящямиййятли мящсулларын 
ихрачыны щявясляндирмяк məqsədi, истещсалъылара бцдчядян 
малиййя йардымы эюстярмяк, мцхтялиф эцзяштляр етмяк 
лазымдыр. 

Тядийyя балансында кясир олан юлкяляр ямтяя ихрачыны 
щявясляндирмяк, идхалы вя капитал ихрачыны мящдудлашдырмаг 
мягсядиля дефлйасийа, девалвасийа, валйута мящдудиййяти вя 
саиря тядбирлярдян дя истифадя едирляр. Дефлйасийа дедикдя, 
дахили тялябин азалдылмасы, гиймятлярин вя ямяк щаггынын 
дондурулмасы, мцлкi мягсядляря бцдчя мясряфляринин 
мящдудлашдырылмасы тядбирляри нязярдя тутулур. Дефлйасийа 
тядбирляриндян бири дя тядавцлдя олан каьыз пулларын 
мцяййян щиссясинин тядавцлдян эютцрцлмясидир. Девалвасийа 
дедикдя ися милли пул ващиди курсунун рясми мязяннясинин 
ашаьы салынмасы нязярдя тутулур. Бу заман ганунверичилик 
йолу иля милли пул ващидинин гызыл мязмуну вя йа каьыз пулун 
рясми курсу гызыла вя диэяр юлкялярин милли валйутасына 
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нязярян ашаьы салыныр. Девалвасийа просеси ихрачы 
щявясляндирмякля, идхалы мящдудлашдырыр. Валйута 
мящдудиййяти дедикдя ися ямтяя ихрач едянлярин юзляриндя 
галан валйута щячминин мящдудлашдырылмасы вя валйута 
ямялиййатларынын мяркязи банкда чямляшмяси нязярдя 
тутулур. Бу йолла капиталын ихрачы мящдудлашдырылыр вя онун 
юлкяйя ахыны щявясляндирилир. Валйута мящдудиййяти, 

щямъинин, юлкяйя ямтяя идхалына щядд гойулмасына имкан 
верир. 

Бцтцн бу тядбирлярля йанашы, дювлятин «аъыг базар» 

ямялиййатларында иштиракы да тядийyя балансынын актив 

(мцсбят) олмасында мцяййян рол ойнайа биляр. Ъцнки, бу 
ямялиййатлар дювлятин гызыл-валйута ещтийатларынын артмасына 
сябяб олур. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda tədiyyə balansı 

aşağıdakı üç bölmədən ibarət olduğu qeyd olunur: 

a) cari əməliyyatlar balansı-əmtəə və xidmətlərin 

mübadilə prosesini, həmçinin, birtərəfli birdəfəlik ödəmələri 

əks etdirir; 

b) kapital əməliyyatları balansı-xarici aktivlərin 

alınması və satılması, uzunmüddətli borcların verilməsi 

və alınması əks etdirir; 

c) kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olmayan 

əməliyyatlar, rəsmi beynəlxalq ehtiyyatlar üzrə 

hesablaşmalar. Bunlar tədiyyə balansı saldosunu 

tarazlaşdırmaq üçün həyata keçirilir. Bu məqsədlə qızıl 

satışı, yeni kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi vaxtının 

uzdılması tədbirləri həyata keçirilir. 
 

 

 

 

Tədiyyə balansının nümunəsi 
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№ Adı Məbləği 

pul 

vahidi 

Saldo 

pul 

vahidi 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

Cari əməliyyatlar hesabı: 

1) əmtəə ixracı; 

2) əmtəə idxalı; 

3) xarici ticarət balansının 

saldosu. 

Xidmətlər hesabı: 

4) xidmətlər ixracı; 

5) xidmətlər idxalı; 

6) əmtəə xidmətlər balansının 

saldosu. 

Ġnvestisiyalar: 

7) investisiyalardan xalis 

gəlirlər; 

8) xalis pul köçürmələri; 

9) cari əməliyyatlar üzrə 

saldo. 

Kapitalın hərəkəti hesabı: 

10) gələn kapital; 

11) gedən kapital axını; 

12) kapital hərəkətinin balansı. 

Ehtiyatların hesabı: 

13) rəsmi ehtiyatlar; 

14) tədiyyə balansı saldosu. 
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Cədvəl 35.1 
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ХХXVI ФЯСИЛ. BEYNƏLXALQ ВАЛЙУТA 
МЦНАСИБЯТЛЯРИ 
 
§1. Vалйутанын мащиййяти вя нювляри 

 
Мцхтялиф юлкяляр арасында игтисади ялагялярин мейдана 

эялмяси вя эенишлянмяси beynəlxalq валйута мцнасибятляринин 
дя ямяля эялиб эенишлянмясиня сябяб олур. Валйута 
мцнасибятляри бу юлкяляр арасында олан натурал игтисади 
ялагялярин дяйяр ифадясидир. «Валйута» сюзц италйан сюзц олуб 
гиймят, дяйяр демякдир. 

Валйута дедикдя, ясасян, ашаьыдакы ики məzmun нязярдя 

тутулур. Биринчи, щяр щансы бир юлкянин милли пул ващиди- mясялян, 

Aзярбайчан манаты, Tцркiyə лиряси, АБШ доллары вя с. Икинчиси, 
бейнялхалг щесаблашмаларында истифадя олунан милли пул 
ващидляри başa düşülür. Бунлара АБШ доллары, фунт стерлинг, 
Алманийа маркасы, Франса вя Исвеъря франкы, Йапонийа ийени 
аиддир. Бейнялхалг валйута ролунда гызыл вя диэяр нячиб 
металлар да ъыхыш едя билир. Бейнялхалг валйутадан мцхтялиф 
юлкяляр арасындакы игтисади ялагялярдя истифадя олунмагла 

йанашы, юлкянин валйута ещтийатынын йарадылмасында да истифадя 
олунур. 

Милли валйутанын бейнялхалг щесаблашмаларда тятбиг 
олунмасы вя онларын харичи пул ващидляриня дяйишдирилмяси щяр 
бир юлкянин валйута щаггындакы ганунларı ilə тянзим олунур. 
Милли валйуталар ишлямя гайдасындан асылы олараг цъ чцрдцрляр. 

Ölkənin vалйута ганунларында щеъ бир мящдудиййят гоймайан 
юлкялярин валйуталары там ъеврилян (сярбяст) валйута адланыр. 
Беля валйута хцсуси ичазя олмадан щяр щансы бир юлкянин 
валйутасы иля дяйишдириля биляр, конвертляшдириля биляр. Бу просеси 
юлкянин вя диэяр юлкялярин мцяссися вя тяшкилатлары, 
вятяндашлары щеъ бир мящдудиййят олмадан щяйата кеъиря 
билярляр. 60 юлкянин валйутасы сярбяст валйута щесаб олунур. Бу 
юлкяляр йа эцчлц инкишаф етмиш вя аъыг игтисадиййатлы юлкяляр, йа 
ясас нефт ихрач едян юлкяляр, йа да трансмилли банкларын 
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филиалларынын йерляшдийи хырда юлкялярдир. Йухарыда эюстярдийимиз 

кими, бу 60 валйутадан йалныз алтысы ещтийат валйута ролуну 
ойнайыр. Милли валйутанын мцхтялиф юлкяляр цъцн ещтийат 
валйутасы ролуну ойнамаг цъцн, юлкя ашаьыдакы тялябляря чаваб 
вермялидир: дцнйа истещсалы вя тичарятиндя габагчыл мювгелярдя 
олмаq; хейли мигдарда гызыл валйута ещтийатларына малик олмаq; 

инкишаф етмиш малиййя базары, о чцмлядян, инфраструктура малик 

олмаq; харичи игтисади фяалиййяти либераллашдырмаqдыр. 
Милли валйутанын бейнялхалг валйута ролунда ъыхыш 

етмясиnin юлкянин милли игтисадиййаты цъцн мцсбят тясири вардыр. 
Беля ки, бейнялхалг щесаблашмаларын милли валйута иля 
апарылмасы сярфяли сатыш базарынын тапылмасы, инвестисийаларын 
чялб едилмяси, юлкянин материал, малиййя вя ямяк ресурс- 
ларындан сямяряли истифадя едилмяси цъцн ялверишли шяраит 
йарадыр. 

Мцяййян сащялярдя валйута ямялиййатларына мящду- 
диййят гойулан милли валйуталар гисмян ъеврилян валйута 
адланыр. Бу мящдудиййятляр, хцсусиля, резидентляр (щямин 
юлкялярин физики вя щцгуги шяхсляри) цъцн мцяййян едилир. Беля 
валйуталар бейнялхалг валйута ролуну ойнайан валйуталардан 
башга, йалныз мцяййян юлкялярин валйутасы иля дяйишдириля биляр. 
Бу юлкялярдя идхал вя ихрач цзяриндя, хцсусиля капитал ихрачы 
цзяриндя мцяййян мящдудиййятляр гойулур. 

Истяр резидентляр, истярся дя гейри-резидентляр (диэяр 
юлкялярин физики вя щцгуги шяхсляри) цъцн милли вя харичи валйута 
дяйярли шейлярин юлкяйя эятирилмяси вя юлкядян апарылмасы 
гадаьан олунан юлкялярин валйутасы ъеврилмяз (гапалы) валйута 
адланыр. Беля валйута йалныз бир юлкя дахилиндя тятбиг едилир. Бу 
юлкялярдя валйута мящдудиййятляри даща чиддидир: харичи 
инвестисийалар, бу инвестисийалар цъцн мянфяятин харичя 
апарылмасы регламентляшдирилир; резидентляр цъцн харичи банк- 
ларда щесаб аъмаг, харичи малиййя активляриня, харичдя 
тярпянмяз ямлака сащиб олмаг вя с. гадаьан едилир. Инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин вя кеъмиш сосиалист дцнйа тясяррцфаты 
юлкяляринин милли валйуталары гапалы валйута щесаб олунур. 
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Милли валйутанын дахили вя харичи дюнярлилийини дя 
фяргляндирмяк лазымдыр. Дахили дюнярлик дедикдя милли 
валйутанын юлкя дахилиндя щяр бир ямтяя вя хидмятя ъеврилмяк 
габилиййяти вя резидентляр тяряфиндян истянилян валйутайа 
мящдудиййятсиз мцбадиляси нязярдя тутулур. Харичи дюнярлилик 
дедикдя ися гейри-резидентляр тяряфиндян милли валйутанын 
истянилян харичи валйутайа фяалиййятдя олан валйута мязянняси 
иля дяйишдирилмяси нязярдя тутулур. 

Игтисади ядябиййатда валйута дюнярлилийинин тямин 
едилмясинин ики йолу тяклиф едилир. Биринчи йолла дюнярлилик 
истещсалын вя ихрачatын инкишафынын нятичяси олараг игтисадиййатын 

вя малиййянин сабитляшдирилмяси васитясиля тямин едилир. Икинчи, 
дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярби Авропа юлкяляри 10-15 ил бу 
йолла инкишаф едяряк милли валйуталарынын дюнярлилийиня наил 
олмушдулар. Валйута дюнярлилийинин тямин едилмясинин диэяр 
йолу «шок терапийасы» йолу иля игтисадиййатын вя малиййянин 
саьламлашдырылмасыдыр. 

 

§2. Vалйута  мязянняси вя она тясир едян амилляр 
 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя кцтляви информасийа 

васитяляри, хцсусиля, радио вя телевизийа (щяр эцн) валйута 
мязянняси щаггында мялумат верир. Валйута мязянняси 
(курсу) дедикдя, бир юлкянин пул ващидинин диэяр юлкялярин пул 
ващидляриндя ифадя олунмуш гиймяти нязярдя тутулур. 
Юлкямизин милли пул ващиди манатын мязянняси, харичи 
валйуталара вя бейнялхалг юдяниш васитяляриня нисбятян 
гиймятлидир. Манатын валйута мязянняси манатын гызыл 
мязмунуна ясасян мцяййян едилир вя йухарыда гейд олунан 
алты дювлятин валйутасынын орта кямиййяти кими щесабланыр. 
Валйута ики cцр ифадя олунур: Биринчи, милли пул ващиди неъя 

диэяр валйутайа бярабярдир. Мясялян, 1 манат = 1,05 $ . Икинчи, 
бир ващид ячняби валйута неъя милли валйутайа бярабярдир. 
Мясялян, 1 доллар = 0,8 манат. 
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Валйута курсу обйектив игтисади категорийа олмагла онун 

мейдана эялмяси ашаьыдакыларла ялагядардыр. Яввялəн, мящсул 
вя хидмятлярин ихрач вя идхалы, капиталын щярякяти вя с. 
шяраитиндя валйуталарын гаршылыглы мцбадиляси зяруридир. Ъцнки, 
яксяр юлкялярдя, диэяр юлкялярин валйутасы гануни юдяниш 

васитяси ролуну ойнайа билмир. Диэяр тяряфдян, милли 
валйуталарда ифадя олунмуш дяйяр эюстяричиляринин 

мцгайисясиндян истифадя олунур. Цъцнчцсц, оndan игтисади 
субйектлярин харичи валйута щесабларынын гиймятляндирилмясиндя 
истифадя олунур. 

Валйута курсу дяйишмя курсу вя девиз курсу шяклиндя 
тязащцр ediр. Дяйишмя курсу дедикдя, харичи валйута ващидини 

ялдя етмяк цъцн ня гядяр милли валйутаnın лазым олдуьу 

нязярдя тутулур. Девиз курсу дедикдя ися милли валйутаnın 
ващидини ялдя етмяк цъцн лазым олан харичи валйута нязярдя 
тутулур. 

Валйута курслары мцяййян едиляркян дцнйа банкларарасы 
методикасындан истифадя едилир. Бу методикайа эюря 15 адда 
мящсулун щяр ики юлкядяки сатыш гиймятляри мцгайися олунур. 
Бу мящсуллара шякяр, йаь, гойун вя мал яти, донуз яти, ъай, 
йумурта, буьда, дцйц, нефт, бензин, памбыг, йун, дямир филизи 
(60,2 %), гызыл, эцмцш, платин дахилдир. Гызыл, эцмцш вя платин 
цъцн юлъц ващиди – 1 г, йумурта цъцн – 1 ядяд, нефт вя бензин 
цъцн – 1 литр, галанларı цъцн ися кг-дыр. Ону да гейд едяк ки, бу 
15 мящсулун ады дцнйа тячрцбясиндя гябул олунуб вя онларын 

ады дяйишдирилмир. Бу 15 мящсулун гиймятлинин цмуми мябля- 
ьиндя гызыл, эцмцш вя платинин гиймятинин хцсуси ъякиси йцксяк 
олан юлкялярин пул ващиди даща гиймятли щесаб олунур, лакин 
дюнярли олмайа да биляр. 

Фярз едяк ки, манатла долларын дяйишмя курсу мцяййян 
едиляркян бу мящсулларын гиймятляри чями АБШ-да 40 доллар, 
Азярбайчанда ися 40 манат олмушдур. Беля олдугда, 1 доллар = 

1 манат (40 : 40). Бу рясми мязяння щесаб олунур, сатыш 
мязянняси ися бундан фяргли ола биляр. Бу фярг ися дювлятин 
дцшцнцлмцш сурятдя йеридилян пул-кредит сийасятинин нятичяси 
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олур. Бу сийасят милли валйутанын сабитлийини тямин етмяк, 
инфлйасийанын гаршысыны алмаг мягсядиня хидмят едир. 

Валйута курсу (мязянняси) адятян валйута базарында 
формалашыр. Валйута базарынын ямтяя базарындан фяргли олараг 
мцяййян бир мяканы йохдур. Бу базарын мювчудлуьу цъцн 
валйута алычы вя сатычылары вя йа онларын васитяъиляринин телефон, 
факс, телекс вя с. иля бир-бири иля ялагя йарада билмяляри 
кифайятдир. Бу ялагяляр васитясиля коммерсийа банклары, Милли 
Банк və валйута комисйонъулары валйута алгы-сатгы ямялий- 

йатларыны щяйата кеъирирляр. Валйута базарында валйута мязян- 
няси тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашыр. Бурада да 
мязяння тялябля дцз, тяклифля тярс мцтянасибдир. 

Валйута базарында алыш вя сатыш мязянняси мювчуд олур. 
Алыш мязянняси резидент банкын харичи валйутанын милли 
валйутайа алдыьы мязяннядир. Сатыш мязянняси ися харичи 

валйутаныn милли валйутайа сатдыьы гиймятдир. Алыш мязянняси 
иля сатыш мязянняси арасындакы фярг марж адланыр. 

Валйута базарында валйута арбитажы да фяалиййят эюстярир. 
Азад валйута базары шяраитиндя фяалиййят эюстярян валйута 
арбитажы валйутаны учуз олан базардан алыб, баща олан базарда 
сатмагла мянфяят ялдя едир. Валйута арбитажы мцхтялиф валйута 

базарлары арасында ялагя йаратмагла, онларын бейнялхалг валйута 
базарына ъеврилмясиня сябяб олур. 

Дцнйанын ян ири валйута базарлары да малиййя 
базарлары кими Лондон, Нйу-Йорк, Сцрих, Токио вя саиря 
кими ири ишэцзар мяркязлярдя йерляшир. 

Щяр бир юлкядя олан валйута базары, ясасян, ашаьыдакы 
вязифяляри йериня йетирир: 

а) бейнялхалг ямтяя, хидмят вя капитал дювриййясиня 
хидмят едир; 

б) дювлятин юлкядя ващид пул-кредит вя игтисади сийасятинин 
щяйата кеъирилмясиня хидмят едир; 

ч) тяляб вя тяклифдян асылы олараг, валйута курсунун 
(мязяннясинин) формалашмасына шяраит йарадыр. 
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Валйута базарында валйута курсунун мцяййян едилмясиня 

мцхтялиф амилляр тясир едир. Бунлара, ясасян,  ашаьыдакылары 
эюстярмяк олар. 

1.Алычыларын зювгцндя ямяля эялян дяйишикликляр, мящсул 

вя хидмятлярин идхал вя ихрачынын артмасына сябяб олур. Яэяр, 
харичи мящсул вя хидмятляря олан тяляб артарса, ихрачат 
дяйишмяз галдыгда, милли валйутанын харичи валйутайа нисбятян 
тяклифи артачагдыр. Йерли мящсуллара олан тяляб дяйишмядийи 
щалда да харичи валйутайа олан тяляб артачагдыр. Бунларын 
нятичясиндя ися милли валйута гиймятдян дцшячякдир. Яэяр, 
истещлакъыларын зювгц йерли мящсул вя хидмятляря йюнялярся якс 
просес баш верячякдир, йяни, милли валйутайа олан тяляб 
артачагдыр. 

2.Эялирлярдяки дяйишикликляр дя валйута курсуна тясир 
эюстярир. Ъцнки, ящалинин истяр дахили, истярся дя харичи маллара 

олан тяляби онларын ялдя етдикляри эялирлярдян асылыдыр. Яэяр, 

ящалинин эялирляри артарса, диэяр амилляр дяйишмяз галдыьы 
шяраитдя идхалат ихрачата нисбятян даща сцрятля артачагдыр. Бу 
ися харичи валйутайа олан тялябин артмасына сябяб олмагла, 
милли валйута курсунун ашаьы дцшмясиня сябяб олачагдыр. 
Цмумиййятля, эялирлярин артмасы амилляри милли валйута 
курсунун ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляр вя яксиня. 

3.Инфлйасийа просеси дя валйута курсуна тясир едир. Беля ки, 
юлкядя инфлйасийа сцряти диэяр юлкялярдякиндян йуксяк оларса 
идхал маллары даща учуз олачагдыр. Бунун нятичясиндя дя щямин 

мящсуллара вя ейни заманда, диэяр валйутайа олан тялябин 
артмасына сябяб олачаг вя нятичядя милли валйута гиймятдян 
дцшяcəkdir. Инфлйасийа шяраитиндя харичи валйутанын 
бащалашмасына чямиййят цзвляринин юз сярвятлярини даща 
«сабит» валйуталарда сахламаг арзулары да, милли валйутанын 
гиймятдян дцшмясиня сябяб олур. Валйута тяклифи дяйишмяз 
галдыьы щалда, тядавцлдя пулун мигдарынын артмасы вя 

инфлйасийа, валйутанын мцбадиля курсунун ашаьы дцшмясиня 
сябяб олур. 
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4.Эялячякдя игтисади инкишаф сцрятиндя, инфлйасийа 
сцрятиндя вя реал фаиз дярячясиндя (номинал дярячя ъыхылсын 
гиймятлярин артым сцрятиdir) баш верилячяк дяйишикликлярин 
эюзлянилмяси дя валйута курсуна тясир эюстярир. Диэяр шяртлярин 
сабитлийи шяраитиндя портфел активлярини валйута курсларыны, 

йцксялячяйи валйуталарда сахламаг даща ялверишлидир. Бейнял- 

халг кредит базарында ися валйута курсу ашаьы енячяyi, 
валйуталарда борч эютцрмяк ялверишлидир. Баш веря билячяк 
дяйишикликлярин эюзлянилдийи шяраитдя зяиф валйута сащибляри юз 
сярвятлярини  даща эцчлц валйутайа  ъевирмяйя чящд эюстярирляр. 
Бцтцн бунлар ися милли валйуталарын учузлашмасына вя йа 
бащалашмасына сябяб олур. 

5.Валйута курсуна реал фаиз дярячяси дя тясир эюстярир. 
Беля ки, харичи капиталын ахыб эялмясиня сябяб олан реал фаиз 
дярячяляри милли валйутайа олан тяляби артырыр. Бу ися милли 
валйута курсунун йцксялмясиня сябяб олур. 

6.Бейнялхалг щесаблашмаларда валйутадан истифадя 
дярячяси дя валйута курсуна тясир эюстярир. Индийя гядяр 
доллардан даща ъох истифадя олунмасы онун курсунун йцксяк 
олмасына сябяб олмушдур. «Авро»нун мейдана эялмяси бу 
курса мцяййян тясир эюстяря билiр. 

7.Дювлятин макроигтисади тянзимлямя сийасяти дя валйута 
курсуна эцчлц тясир эюстярир. Бу тянзимлямядя валйута сийасяти 
мцщцм йер тутур. Валйута сийасяти валйута ганунверичилийиня 
ясасян мцяййян едилир. Валйута мцнасибятляри, ясасян, чари 
валйута сийасяти иля тянзимлянир. Валйута сийасяти дисконт вя 
девиз формаларында щяйата кеъирилир. Мяркязи банкын фаиз 
дярячясинин дяйишдирилмяси дисконт сийасятин ясас аляти щесаб 
олунур. Девиз сийасяти ися валйута мцдахиляси, валйута 
ещтийатларынын диверсификасийасы, валйута курсу режиминин 
тянзимлянмяси, валйута мящдудиййятляри васитясиля щяйата 
кеъирилир. 

Валйута мцдахиляси дедикдя валйута курсуна тясир етмяк 
мягсядиля Мяркязи (Милли) Банк тяряфиндян хариcи валйутанын 
алгы-сатгысы просеси нязярдя тутулур. Беля ки, банк милли 
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валйута курсуну ялверишли сявиййядя сахламаг цçцн хариcи 
валйутаны бязи щалларда алыр, диэяр щалларда ися сатыр. Рясми 
валйута  ещтийатларынын диверсификасийасы мцяййян хариcи 
валйутанын диэяри иля явяз олунмасы, онун пайынын артырылыб-

азалдылмасы, зяиф валйутанын эцcлцсц иля явяз едилмясидир. 
Диверсификасийа просеси валйута рискинин хейли азалмасына 
сябяб олур. Валйута курсу режиминин тянзимлянмяси ися бир-
бириня якс олан сярбяст (yumşaq) вя cидди (сярт) тянзимлянян 

формаларында  щяйата кеçирилир. Ялбяття, бурада там сярбяст- 

ликдян сющбят эедя билмяз, бу сярбястлик мцяййян çярçивя 
дахилиндя, тянзимлянян сярбястликдир. Мцасир дюврдя ися 
игтисадъыларын çоху ону «идаряедилян» сцрцшкянлик, мцтящяр- 

риклик адландырыр. Cидди (сярт) тянзимлянмядя ися валйутайа 

олан тяляб-тяклиф валйута курсуна (мязяннясиня) щеç бир тясир 
эюстярмир. Беля тянзимлямя адятян дцнйа сосиалист тясяррцфат 
системиня дахил олан юлкялярдя тятбиг олунмушдур. 

 

§ 3. Vалйута системляри 
 

Валйута мцнасибятляринин тяшкилинин вя тянзимлян-  
мясинин конкрет формасы валйута системидир. Башга сюзля 
десяк валйута системи пул мцнасибятляринин тяшкили формасы 
олмагла, дахили пул-кредит тядавцлцнц вя бейнялхалг 
щесаблашмалар сферасыны ящатя едир. Cямиййятин, ямтяя-пул 
мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг милли, реэионал 
вя бейнялхалг валйута системляри гярарлашмышдыр. 

Яввялcя милли тясяррцфат çярçивясиндя милли валйута 

системи формалашмышдыр. Бу системин ясасыны милли валйута 
тяшкил едир. Милли валйута системи, щямçинин, валйута курсу 
режими, валйута тянзимлянмяси вя нязаряти системини, валйута 
сийасяти васитялярини, милли валйута вя гызыл базары режимини вя 
саиряни ящатя едир. Милли валйута системинин мцхтялиф 
елементляринин инкишаф сявиййяси, щямин юлкянин игтисади вя 
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сийаси потенсиалындан, юлкянин бейнялхалг игтисади мцнаси- 
бятляря гошулма дяряcясиндян асылы олур. 

Реэионал валйута системи ися мцяййян иттифаглар, 
мяканлар (зоналар) дахилиндя фяалиййят эюстярир. Бу систем 
бейнялхалг валйута ролуну ойнайан бу вя йа диэяр милли 
валйутайа ясасланыр. Мясялян, доллар мяканында доллара, 
фунт-стерлинг мяканында ися фунт-стерлингя, Авропа 
Иттифагында ися авройа ясасланыр. 

Мящсулдар гцввялярин инкишафы иля ялагядар дцнйа 
тясяррцфатынын гярарлашмасы, бейнялхалг валйута системинин 
тяшяккцл тапмасына сябяб олмушдур. Бейнялхалг валйута 
системи бейнялхалг валйута мцнасибятляринин тяшкили формасы 
олуб, дювлятлярарасы разылашмаларла тянзимлянир. Бу валйута 
системи бир вя йа бир неçя ещтийат валйутайа вя йа бейнялхалг 
щагг-щесаб ващидляриня ясасланыр. Бейнялхалг валйута системи 
дя дцнйа тясяррцфат системи кими, даим инкишафдадыр. 
Бейнялхалг валйута системи елементляри дцнйа игтисадий- 
йатынын обйектив шяраитиня уйьун эялмядикдя, кющня 
гайдаларын йениляри иля явяз олунмасы zərurəti yaradır. Бу 
йениликляр мцяййян мцддят валйута сабитлийини тямин едир. 
Бейнялхалг валйута системи юз инкишафында конкрет-тарихи 
форма алыр. 

Дцнйа валйута системинин илк конкрет-тарихи формасы 
гызыл стандартына яасланан валйута системидир. Валйутанын 
гызыл мязмунун мцяйян едилмясиnə ХЫХ ясрин явялляриндя 
Инэилтярядя башланмышдыр. 1867-cи ил Парис конфрансындан 
сонра, бу стандарт бейнялхалг пул системиня çеврилди. Гызыл 
стандарт валйута системи гяти мцяййян едилмиш валйута 
курсуна вя ашаьыдакы шяртляря ясасланыр: 

- юлкянин пул ващидинин гызыл мязмунунун мцяййян 
едилмяси; 

- юлкя дахилиндяки наьд пул кцтляси иля юлкянин гызыл 
ещтийаты арасындакы нисбятин чидди шякилдя эюзлянилмяси; 
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- гызылын сярбяст идхал вя ихрачына щеъ бир манеянин 
олмамасы; 

- тядавцлдя олан гызыл сиккяляр пулун ясас формасы иди вя 
диэяр формалар (каьыз пуллар) номиналы цзря гызылла 
дяйишдирилирди. 

Бейнялхалг валйута системинин гызыл стандарт дюврц 
1879-cу илдян 1934-cц  иля гядяр давам етмишдир. Гызыл 
стандарт системи бязян сабит валйута мязянняси системи 
адланыр. Çцнки, валйутанын дяйяри, гызылын çяки ващиди  
ясасында мцяййян едилирди вя мющкям тясбит олунурду. 
Мясялян, бир инэилис фунт-стерлинги 113,0016 грам халис гызылы, 
бир АБШ доллары ися 23,22 грам гызылы тямсил едирди. Бу систем 
щяр бир юлкяни даща çох мящсул ихраc етмяйя вя нятиcядя 
даща çох гызыл ялдя етмяйя щявясляндирирди. Гызыл стандарта 
ясасланан валйута системи Биринcи дцнйа мцщарибясиня гядяр 
нисбятян сямяряли фяалиййят эюстярмишдир. Мцщарибя 
башландыгда, АБШ-дан башга бцтцн юлкяляр, банкнотларын 
гызыла дяйишдирилмясиня сон гойдулар. Беляликля, гызыл стандарт 
системи ифласа уьрады. Гызыл тядавцл вя тядиййя васитяси ролуну 
итирди, о, анcаг дяйяр юлçцсц, йыьым вя дцнйа пулу ролуну 
ойнайырды. 

1922-cи илдя Эенуйада кеçирилмиш бейнялхалг игтисади 
конфрансда гызыл-девиз стандарты щцгуги cящятдян 
рясмиляшдирилди. Бу стандарт гызыла вя апарыcы дювлятлярин 
валйутасына ясасланырды. Девиз дедикдя бейнялхалг щесаб- 
лашмалар цçцн нязярдя тутулмуш хариcи валйутада ифадя 
олунан тядиййя васитяляри нязярдя тутулур. Гызыл-девиз 
стандартында мяркязи банклар юз банкнотларыны гызыла дейил, 
гызыла хырдаланмыш хариcи валйутайа дяйиширдиляр. Беляликля, 
гызыл дахили тядавцлдян тамамиля эютцрцлмцш вя дцнйа пулу 
кими дювлятин ялиндя топланмышдыр. 

ХХ ясрин 30-чу илляринin игтисади бющраны, бир ъох милли 
валйуталарын девалвасийасы, тичарят вя юдямялярдяки 
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мящдудиййятляр вя с. 1929-1936-чы иллярдя мювчуд олмуш 
гызыл-девиз стандарт системинин бющранына сябяб олду. 

Йени бейнялхалг валйута системинин Бреттон-Вудс 
йарадылмасынын ясас принсипляри 1944-чц илдя Бреттон-Вудс 
(АБШ) шящяриндя кеъирилмиш конфрансда ишляниб щазырланмышды. 
Бу конфрансын ясас нятичяляри ашаьыдакылар иди: 

1. Бейнялхалг Валйута Фонду (BVF) вя Бейнялхалг 

Йенидян- гурма вя Инкишаф Банкы йарадылмышдыр. Бунларын ясас 

вязифяsи бу фондун цзвляри олан юлкяляр арасында малиййя 

мцнас- бятлярини тянзимлямяк иди. 
2. Гызыл-доллар стандарты мцяййян едилмишдир. Бу стандарт 

гызыла вя ики ещтийат валйутайа – доллар вя фунт-стерлингя ясас- 
ланырды. Бреттон-Вудс системинин инкишафы иля ялагядар доллар 
стандарты тяйин едилмишдир, йяни доллар дцнйа пулу ролуну 
ойнайырды. 

3. Гызылын пул ващидинин бейнялхалг дяйяр юлъцсц ролу 
бярпа едилди. Гызылын рясми мязянняси мцяййян олунду. Бир 
унсийа (31,1 гр) гызылын гиймяти 35 АБШ доллары олду. АБШ 
хязиняси бу гиймятля харичи банклара доллары гызыла дяйишмяли 
иди. 

4. Бцтцн юлкяляр милли валйутанын гызыл вя йа доллар 
мязмунуну мцяййян етмяли вя ону чидди мцщафизя етмяли иди. 

Ону горумаг цъцн Mяркязи банк валйута мцдахилясиндян 
истифадя етмяли иди. Тядийя балансы кясирини юдямяк цъцн 
юлкянин гызыл ещтийатыны сатмалы, йа да БВФ-дан борч 
эютцрмялидир. Яэяр милли валйута курсунун ашаьы дцшмясинин 
гаршысыны алмаг мцмкцн дейилдирся, ону девалвасийа етмяк 
тяляб олунурду (девалвасийа 10 %-дян йухары олдугда йеня 
БВФ-дан ичазя алынмалы иди). Яксиня, милли валйута курсу 

йцксялярся (актив тядийя балансы нятичясиндя), милли валйута 

ревалвасийа олунмалы иди. Ревалвасийа дедикдя, бейнялхалг 
валйутайа нисбятян милли валйута мязяннясини артырылмасы 
нязярдя тутулур. 

Ещтийат валйута ролунда АБШ долларынын çыхыш етмяси 
АБШ игтисадиййатынын эцcлц вя онун гызыл ещтийатынын çох 
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олмасы ilə bağlıdır иди. 1949-cу илдя дцнйа капиталист 
игтисадиййатында АБШ-ын пайы 50 %-дян çох иди, дцнйа гызыл 
ещтийатынын 70 %-ни (22 мин тон) юз ялиндя cямляшдирмишдир. 
Долларын ещтийат валйута ролуну ойнамасы, АБШ-а çох 
бюйцк iqtisadi və siyasi цстцнлцкляр верирди. 

ХХ ясрин 70-cи илляри цçцн ися вязиййят хейли дяйишди. 
Гярби Авропа юлкяляри вя Йапонийа юзляринин  игтисади 
потенсиалларыны хейли мющкямлятди, АБШ ися юзцнцн яввялки 
щаким мювгелярини хейли итирди, игтисадиййатын щярбиляш- 
дирилмяси, хариcи юлкялярдя хейли щярби гцввянин олмасы, щярби 
базаларын сахланылмасы вя с. тядийя балансынын узун мцддят 
мянфи олмасына эятириб çыхарды. Бцтцн бунлар нятиcясиндя 
диэяр юлкялярдя хейли доллар топланмышды. АБШ артыг бу 
долларлары гызыла дяйишмяк габилиййятиндя дейилдир. Буна эюря 
дя 1971-cи илдян АБШ доллары гызыла дяйишмякдян имтина етди. 
Беляликля, 30 иля йахын дюврдя фяалиййят эюстярмиш Бреттон-
Вудс бейнялхалг валйута системи 1973-cу илдян юз 
фяалиййятини дайандырды. 

Бир ъох мцзакирялярдян сонра Йамайка валйута системи 
йарадылды. Бу валйута системинин ясас принсипляри 1976-1978-чи 
илляр БВФ Низамнамясинин йени редаксийасында юз яксини 
тапмышдыр. Йени валйута системинин ясас мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, БВФ цзвляри гябул едилмиш принсипляр дахилиндя 
«сабит» вя йа «дяйишкян» мязяння системиндян сярбяст олараг 
лазым билдиклярини сеъя билярляр. Милли валйута цъцн гызыл 
мязяннясинин вя йа мющкям валйута паритетинин мцяййян 
едилмяси зярури дейилдир. Щяр бир юлкя бейнялхалг игтисади 

мцнасибятлярдяки дяйишикликлярдян асылы олараг, дяйишян (цзян) 
валйута мязянняси мцяййян едя биляр. Юлкянин мяркязи банкы 
валйута мцдахиляси васитясиля ялверишли валйута мязяннясини 
идаря етмялидир. 

Йамайка валйута системиня ясасян, гызылын рясми 
гиймяти, гызылын рясми гиймятля доллара сатылмасыны ляьв етди. 
Гызыл БВФ иля онун цзвляри арасындакы щесаблашмалардан кянар 
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едилди. Гызыл щямъинин дяйяр юлъцчц ролуну ойнамагдан 
кянарлашдырылды. Бу систем мцяййян бир валйутайа дейил, 
ъохвалйутаъылыг стандартына ясасланыр ки, бу да SДР (Спечиал 

Дравинэ Риэщтс-борч алмаг цъцн хцсуси щцгуг) адланыр. SДР  
БВФ цзвляринин арасындакы щесаблашмаларда истифадя олунан 
наьдсыз пулдур. О, дяйяр гурулушуна эюря беш апарычы юлкянин 
валйутасы ясасында щесабланмышдыр. Она дцнйа пулу ролу щяваля 
олунмуш, лакин щялялик бу ролу там дольунлуьу иля ифадя етмир. 

Йамайка валйута системи гярарлашдыгдан сонра, милли 
валйута мязяннясини мцяййян етмяк цъцн истифадя етдикляри 
«цзян» (галхыб-енян) валйuта режимляри ъох мцхтялифдир. Беля 
ки, бязи юлкяляр (АБШ, Канада, Йапонийа вя с.) валйута 
мязяннясини тяляб вя тяклифдян асылы олараг сярбяст мцяййян 
едирляр. Авропа Бирлийи цзвляринин яксяр юлкяляри (Алманийа, 
Франса, Италийа, Белъика, Данимарка вя с.) юзляринин Авропа 
валйута системиндян истифадя едирдиляр (щазырда ися ващид 
валйутайа кеъмишляр); цъцнчц бир валйутайа нисбятдя ися 
бирликдя «цзцрдцляр». Бязи юлкяляр ися юзляринин валйуталарыны 
ири харичи игтисади «цзян» валйуталарla ялагясини йаратмаьы 
мягсядяуйьун щесаб едирляр. Мясялян, 38 юлкя АБШ 
долларындан, 13 юлкя франсыз франкындан истифадя етмяйи 
мягсядяуйьун щесаб етди. 

 

§ 4. Bейнялхалг валйута кредити вя малиййя-кредит тясисатлары 
 
Валйута мцнасибятляри иля сых баьлы олан игтисади 

просеслярдян бири дя бейнялхалг кредитдир. Бейнялхалг кредит 

дедикдя, мцхтялиф дювлятляр, мцхтялиф юлкялярин, хцсуси 
мцяссисялярин, бейнялхалг вя реэионал валйута кредит вя 
малиййя тяшкилатлары арасында борч капиталынын щярякяти нязярдя 
тутулур. Бейнялхалг кредит истещсал вя мцбадилянин бейнял- 

милялляшмясини эцчляндирмякля, дцнйа тясяррцфатынын вя 

бейнялхалг базарын гярарлашмасы просесини хейли эцчлян- 
дирмишдир. Ы Дцнйа мцщарибясиня гядяр бейнялхалг кредит 
базарында Инэилтяря, Франса вя Алманийа апарычы йер тутурдулар. 
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Бу дюврдян ХХ ясрин 50-чи илляриня гядяр базарда АБШ 
инщисаръылыг мювгейини юз ялиня кеъирмишдир. Беляликля, доллар 
фунт-стерлинг вя диэяр бейнялхалг валйуталары бейнялхалг 
валйута базарында хейли сыхышдырмышдыр. ХХ ясрин 70-чи 
илляриндян етибарян Гярби Авропа вя нефт долларлы юлкяляр дя 
бейнялхалг валйута базарында борч верянляр ролунда ъыхыш 
етмяйя башладылар. 

Бейнялхалг валйута кредитинин верилмя принсипляри, 
мцддятляри вя саиря ясасян кредитя цмумян хас олдуьу кими- 

дир. Бу кредит, ясасян, ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 

а) мящсул вя хидмятлярин ихраcына тякан верир, бу хцсусиля 
истещсал вя истещлак дюврц узун олан вя йцксяк дяйярли 
ямтяяляря аиддир; 

б) хцсуси харичи капитал гойулушлары цъцн ялверишли шяраит 
йарадыр; 

в) борчлу юлкялярдян фаиз шяклиндя йцксяк мянфяят ялдя 
еdilмясиня имкан верир; 

д) борч верянляр цъцн борч алмыш юлкялярдя ялверишли 
сийаси вя игтисади шяраит йарадыр. Мцхтялиф дюврлярдя бу 
вязифялярин хцсуси ъякиси дяйишкяндир. 

Бейнялхалг валйута кредитляри тяйинатына эюря, 
коммерсийа вя малиййя кредитляриня айрылыр. Коммерсийа 
кредитляри хариcи тиcарят ялагяляри цçцн истифадя олунур. 
Малиййя кредитляри ися диэяр мягсядляр цçцн истифадя едиля 
биляр. Мясялян, бирбаша капитал гойулушлары, гиймятли 
каьызларын алынмасы, хариcи борcларын юдянилмяси, валйута 
мцдахиляси вя саиря мягсядляр цçцн истифадя едилир. 

Бейнялхалг валйута кредитляри мцлкиййятçиляриня эюря 
хцсуси, дювлят вя бейнялхалг малиййя тясисатлары тяряфиндян 
верилмиш кредитляря айрылыр. 

Мцасир мярщялядя бейнялхалг валйута кредити 
мцнасибятляриндя бейнялхалг малиййя-кредит тясисатлары мцщцм 
рол ойнайыр. Бунлара Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ), 
Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банклары (БЙИБ) групу, 



 556 

реэионал инкишаф банкларыnı мисал эюстярмяк олар. Бейнялхалг 
малиййя-кредит тясисатлары ясасян валйута-кредит вя малиййя 
мцнасибятлярини тянзимляйир, мцхтялиф юлкяляр цъцн валйута-
кредит вя малиййя сийасяти цзря тювсийяляр щазырлайыр вя с. 

Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) 1944-чц илдя Бреттон-
Вудс (АБШ) Бейнялхалг малиййя конфрансында йарадылмышдыр. 
О, БВФ цзв юлкяляри арасында валйута-кредит мцнасибятлярини 
тянзимляйир, тядиййя балансларындакы кясiрлярля ялагядар ямяля 
эялян ъятинликлярин арадан галдырылмасы цъцн малиййя кюмяйи 
эюстярир. БВФ БМТ-нын ихтисаслашдырылмыш малиййя тясисаты олуб, 
дцнйа валйута системинин башлыча тяшкилаты щесаб олунур. О, 
сящмдар чямиййяти кими гурулмуш вя онун капиталы фонд 
цзвляринин пайлары ясасында йаранмышдыр. Щяр бир цзв капитал 
айырмаларынын щячминдян асылы олмайараг 250 базис сяся вя 
онун квотасынын, йяни цзв дювлятlərин фонда вердийи пайын щяр 
100 мин СДР ващидиня эюря бир ялавя сяся малик олур. Фондун 
идаряедичиляр шурасынын гярарлары адятян ади сяс ъохлуьу иля, ян 
мцщцм гярарлары ися цзвляринин сясляринин 70-85 %-и иля гябул 
олунур. БВФ капиталынын ъох щиссяси инкишаф етмиш юлкяляря 
(АБШ 20 %-я йахын, Алманийа вя Йапонийа щяр бири 6%-дян 
ъох, Инэилтяря вя Франса ися щяр бири 6 %-я йахын) мяхсус 

олдуьу цъцн сяслярин 60 %-я йахыны 24 инкишаф етмиш юлкяйя, 
галан 40 %-и ися диэяр цзвляря мяхсусдур. 

БВФ цзв юлкянин квотасынын 25 %-и ещтийат пайы адланыр. 
Щяр бир юлкя юз квотасынын 125 %-и гядяриндя кредит ала биляр. 
Бу кредит дюрд бярабяр щиссяйя бюлцнцр вя бу щиссяляр транс 
адланыр. Фонд кредит алан юлкяйя гаршы мцяййян шяртляр иряли 
сцрцр. Бу шяртлярин йериня йетирилмямяси кредит вермяни 
ъятинляшдирир, азалдыр вя йа тамамиля дайандырыр. 

БВФ юз кредит имканларыны эенишляндирмяк мягсядиля 
хцсуси вя мцвяггяти фондлар йарадыр. Хцсуси фондлара 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

а) тядийя балансында хариcи сябяблярдян иряли эялян кясирин 
компенсасийасы фонду; 
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б) мцхтялиф юлкялярdя хаммал ещтийатларынын йарадылмасы 
иля баьлы олан «буфер» (ещтийат) фонду; 

ч) хариcи борcларын азалдылмасы ямялиййатлары цçцн верилян 
кредитляр фонду; 

э) мцхтялиф юлкялярдя сийаси вя игтисади гурулуш 
дяйишикликлярини дястякляйян фонд. Бу фонд базар игтисадий- 
йатына кеçян юлкяляр цçцн нязярдя тутулур. 

БВФ-нiн йаратдыьы мцвяггяти фондлар ися бунлардыр: 
а) Нефт фонду, бу фонддан вясаит нефт вя нефт 

мящсулларынын гиймятляринин артмасы иля ялагядар, ялавя хярcляри 
юдямяк цçцн верилир; 

б) Етибар фонду, бу фонддан эцзяштли шяртлярля кредитляр ян 
зяиф инкишаф етмиш юлкяляря верилир; 

c) Ялавя кредитляшмя фонду, бу фонддан кредит лимитини 
истифадя етмиш вя тядийя балансы бющран кеçирян юлкяляря верилир; 

э) гурулуш йениляшмяси фонду, бу фонддан ян йохсул 
юлкяляря макроигтисади гурулуш дяйишикликлярини дястяклямяк 
мягсядиля кредит верилир. 

БВФ-нин фяалиййяти щаггында нязяриййяъилярин, практиклярин 
(иш адамлары вя идаряедянляр) фикирляри ъох мцхтя- лифдир. Бязиляри 
онун фяалиййятини дястяклядикляри щалда, диэярляри онун 
фяалиййятини тянгид едир, щятта онун бурахыл- масыны, ляьв 
едилмясини тяклиф едирляр. 

Дцнйанын игтисади вя сийаси щяйатында мцщцм рол ойнайан 
малиййя тясисатларындан бири дя Бейнялхалг Йенидянгурма вя 
Инкишаф Банкы групудур (БЙИБ). Бу група Бейнялхалг Инкишаф 
Асоосиасийасы (БИА), Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы (БМК) 
вя Ъохтяряфли Инвестисийа-Зяманят Аэентлийи (ЪИЗА) дахилдир. 

БЙИБ-да БВФ иля ейни заманда йарадылмышdır вя бир ъох 

щалларда Дцнйа Банкы адланыр. Онун ясас мягсяди, сйаси 
мцстягиллик ялдя етмиш юлкяляри базар мцнасибятляринин инкишафы 
йолу иля дцнйа тясяррцфат системинин ясас мяркязляриnə интегра-
сийасыны тямин етмяк вя онлары дцнйа тясяррцфат системиндя 
сахламаг иди. Йяни, бу юлкялярин дцнйа сосиалист тясяррцфат 
системиня гошулмасына имкан вермямяк иди. 
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БЙИБ-нын рящбяр органлары Идаряедичиляр шурасы вя ичра 
органы ися Директорлар шурасыдыр. Бу шуралар цзв юлкяляринин 
малиййя назирляриндян вя йа мяркязи банкларын рящбярляриндян 
тяшкил олунур. Шура илдя бир дяфя БВФ иля бирликдя сессийа кеъирир. 
БЙИБ БВФ-нин низамнамясиня уйьун валйута-малиййя сийасяти 
йеридир. Бу банкын капиталынын пайынын ян ъоху АБШ-а мяхсусдур, 
гярарэащы Вашингтондадыр вя банкын президенти дя АБШ-ын 
нцмайяндяси олур. 

БЙИБ сящм капиталына эюря дцнйанын ян ири банкы олмагла 
узунмцддятли, ясасян 15-20 ил мцддятиня кредит верир, эцзяшт 
дюврц беш ил олур. Банк щяр щансы бир юлкяйя кредит вермяздян 
яввял, юлкянин игтисадиййаты щаггында ятрафлы тядгигатлар апарыр, 

инкишафын милли програмларынын щазырлан- масына, хцсуси бюлмянин 
эенишляндирилмясиня тювсийяляр верир. Тювсийяляри гябул 
етмяйянляря кредит верилмир вя с. 

Мцасир дцнйанын игтисади щяйатында бу малиййя тясисатлары 
иля йанашы, реэионал банклар да мцщцм рол ойнайыр. Бунлара 
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Асийа Инкишаф Банкы, 
Америка Инкишаф Банкы, Африка Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы 
вя саиряляри эюстярмяк олар. 

Дцнйа игтисадиййатына бу кими малиййя тясисатларынын 
тясиринин артмасыnı игтисадиййатын глобаллашмасынын тязащцрц щесаб 

етмяк олар. Бу малиййя тясисатлары васитясиля инкишаф етмиш юлкяляр, 
дцнйа игтисадиййатына бу вя йа диэяр дярячядя тясир эюстярир. Бу 
тясир нятичясиндя дя инкишаф етмиш юлкялярля эеридя галмыш юлкяляр 
арасындакы уъурум эетдикчя дяринляшир. Беля ки, 1800-чц илдя 
бунлар арасында олан фярг 1:3 нисбятиндя олдуьу щалда 1900-чу 
илдя 1:10, 1930-чу илдя 1:30, ХХ ясрин 90-чы иллярин яввялляриндя 
1:74-я, ХХЫ ясрин башланьычында ися 1:83-я bərabər олмушдур. 

Глобаллашма варлы юлкялярин сярвяти- нин артмасына, йохсул 
юлкялярин ися борч мянэянясиндя ъабаламаларына сябяб олур. 

 

XXXVII  FƏSĠL. AZƏRBAYCAN DÜNYA 

TƏSƏRRÜFATI SĠSTEMĠNDƏ 

 

§1. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin 
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formalaşmasının əsas istiqamətləri 

 

Ərazisinə və əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respub- 

likası dünya təsərrüfatı sistemində nisbətən kiçik çəkiyə 

malikdir. Buna baxmayaraq bu təsərrüfat sistemində onun 

özünəməxsus yeri vardır. Coğrafi yerləşməsinə və nisbətən 

zəngin enerji daşıyıcılarına malik olduğu üçün ölkəmiz 

dünyanın iqtisadi həyatında müəyyən rol oynayır. Belə ki, 

Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşdiyi 

üçün Azərbaycan bu coğrafi məkanların əlaqələndirilməsində 

mühüm rol oynayır. Böyük İpək Yolunun bu ərazidən keçməsi 

Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrdə 

olması tarixinin çox qədim zamanlardan başlandığını xəbər 

verir. 

Təqribən iki əsrə yaxın dövr ərzində Azərbaycanın digər 

ölkələrlə əlaqələri çar Rusiyası və SSRİ adlanan məkan vasitə- 

silə həyata keçirilmişdir. XX əsrin sonlarında siyasi müstəqillik 

əldə etmiş Azərbaycan Respublikası dünya təsərrüfat sisteminə 

daxil olan bir çox ölkələrlə iqtisadi əlaqələrini müstəqil olaraq 

həyata keçirməyə başlamışdı. 

İqtisadi əlaqələr vasitəsilə Azərbaycanın dünya iqtisadiy- 

yatına inteqrasiyası onun iqtisadi imkanlarından, coğrafi 

mövqeyindən daha səmərəli iqtifadə etməklərlə milli iqtisadi 

inkişaf etdirməyə imkan verir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar Azərbaycan 

iqtisadiyyatında həyata keçirilən quruluş dəyişiklikləri onun 

dünya təsərrüfatına daxil olan iqtisadi əlaqələri də 

genişləndirməyə imkan verir. Azərbaycanın bu ölkələrlə 

iqtisadi əlaqələri uzun müddət əsasən əmtəə mübadiləsi 

formasında həyata keçirilmişdi. 

Siyasi müstəqillik əldə etmiş ölkəmizin digər ölkələrlə 

iqtisadi əlaqələrin yeni istiqamətlərinə kapital ixracı, iqtisadi 

inteqrasiyası və iş qüvvəsinin miqrasiyasını aid etmək olar. 
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Müstəqilliyin ilk dövrlərində Azərbaycan əsasən kapital idxal 

edən ölkə idi. 2003-2008-ci illərdə iqtisadiyyata investisiya 

quruluşları 38 milyarad dollar olmuşdur ki, bunun da 27 

milyard dolları xarici kapital idi. İdxal olunan kapital əsasən 

enerji daşıyıcılarının hasilatı sahəsinə tətbiq olunurdu. Bu 

sahədə əldə edilən nailiyyətlər iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

dirçəlməsinə səbəb olurdu. 2000-ci illərin əvvəllərindən 

başlayaraq xarici kapital infrasturuktur, kənd təsərrüfatı və s. 

sahələrində də tətbiq olunmağa başlandı. Belə ki, 2003-2008-ci 

illərdə qeyri-neft sahələrinə kapital qoyuluşları 6,2 dəfə 

artmışdır. 2003-cü ildə bu sahələrə ümumi kapital 

qoyuluşlarının 26,8 %, 2008-ci ildə isə 69% yönəldil- mişdir. 

Həmin illərdən başlayaraq Azərbaycan kapital ixrac etməyə də 

başladı. 

Digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin istiqamətlərindən biri 

də iqtisadi inteqrasiyadır. Belə ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan 

bölməsindən enerji daşıyıcılarının hasilatı və dünya bazarına 

çatdırılmasında xarici kapitalla yanaşı Azərbaycan kapitalı da 

iştirak edir. Məsələn, ―Azəri-Çıraq -Günəşli‖ yatağına tətbiq 

olunan kapitalın 34,13 % BP (operator) şirkətinə, 10% 

ARDNŞ-ə, 10,28% -ı Unosal, 10%-i İNPEX və başqa şirkət- 

lərə məxsuslar. Milli Kapital Bakı-Tiflis-Qars dəmiryolunun 

çəkilməsi və digər layihələrdə iştirak edir. 

Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfatına daxil 

olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin istiqamətlərindən biri də iş 

qüvvəsinin miqrasiyasıdır. Bu proses həm respublikadan digər 

ölkələrlə işləməyə getmə, həm də ölkəmizə işləməyə gəlməyi 

əhatə edir. Belə ki, xarici kapital ölkəmizə gələrkən özü ilə 

müəyyən qədər iş qüvvəsidə gətirir. Budan başqa digər 

ölkələrdən də leqal və qeyri-leqal yollarla ölkəmizə gələrək 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işləyənlər vardır. 
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Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının müəyyən 

hissəsi digər ölkələrdə (xüsusən Rusiya Federasiyaında) 

fəaliyyət göstərərək öz ailələrinin  yaşayışını təmin edirlər. 

Siyasi müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələri əhatə edən 

xarici iqtisadi siyasət əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə həyata 

keçirilir: 

a) xarici ticarət siyasəti; 

b) ödəniş balansı siyasəti; 

c) xarici investisiya siyasəti; 

d) xarici yardım siyasəti 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri ödəniş balansı siyasətidir. Bu balans 

müəyyən dövr ərzində (il, 6 ay, 3 ay) ölkənin digər ölkə ilə 

apardığı iqtisadi əməliyyatların cəmini özündə əks etdirir. 

BVF-nun müəyyən etdiyi qaydaya əsasən bu balansda 

aşağıdakılar əks olunur: 

a) Azərbaycanla xarici ölkələr arasında baş verən əmtəə, 

xidmət və gəlirlər üzrə bütün əməliyyatlar; 

b) Azərbaycanın digər ölkələ  və beynəlxalq təşkilatlar 

qarşısındakı öhdəlikləri və s. 

O Ödəniş balansının tənzim olunmasıda BVF-nun 

müəyyən etdiyi qaydalar əsasında həyata keçirilir. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin istiqamətlərindən biri də xarici 

investisiya siyasətidir. Bu siyasətin əsasları 1992-ci ildə qəbul 

edilmiş ―Xarici investisiyanın qorunması‖ haqqında AR 

qanunu ilə müəyyən olunmuşdur. Bu qanunda ölkəyə xarici 

investisiyaları cəlb etmək məqsədilə  onlar üçün müəyyən 

güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, mənfəət vergisi 

güzəştlə müəyyən edilir. Maddi istehsal sahələrində fəaliyyət 

göstərənlər iki il (kənd yerlərində 3 il) mənfəə vergisindən azad 

olunur, müəsisənin ehtiyat fonduna ayırmalar vergidən azad 

olunur və s. Bütün bu və digər güzəştlər ölkəyə xarici kapital 
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axınının güclənməsinə səbəb olmuşdur. Ən çox investisiya 

xarici kapital üçün sətfəli olan neft hasilatı sahəsinə 

yönəldilmişdir. Bu sahəyə xarici kapital axını bu sahə ilə 

yanaşı digər sahələrdə də (xüsusən infrastruktur) fəaliyyətin 

dirçəlməsinə, sonra isə sürətli inkişafına səbəb olmuşdu. 

Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfatı sisteminə 

daxil olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin əmələ gəlməsi və 

genişlənməsində xarici yardım siyasəti də müəyyən rol 

oynayır. Xarici yardım siyasəti beynəlxalq təşkilatlardan və 

dövlətlərdən yardımların alınması və istifadə edilməsi tədbir- 

lərini əhatə edir. Bu yardımlar əsasən ölkəmizdə bazar 

iqtisadiyyatının keçidlə əlaqədar həyata keçirilən iqtisadi 

islahatların baş tutmasına xidmət edir. Bu yardımlar, həmçinin, 

milli valyitanın sabitliyinin təmin olunması, milli müdafiəni 

möhkəmləndirilməsi və s. məqsədlərlə də göstərilir. Avropa 

birliyinin ―TASİS‖ proqramı ölkəmizdə dövlət müəsisələrinin 

yenidən qurulması, özəl bölmənin, kənd təsərrüfatının, 

infrastruktur və s. inkişafı məqsədlərinə xidmət edir. 

 

§2. Xarici ticarət siyasəti və xarici ticarət əlaqələri 

 

Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfatına daxil 

olan ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin mühim istiqamətlərindən 

biridə xarici ticarət əlaqələridir. Xarici ticarət əlaqələri əsasən 

yeni maliyyə məbəilərin yaradılması və iqtisadiyyatı lazım olan 

məhsullar və xidmətlərlə təmin edilməsinə xidmət edir. 

Siyasi müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici ticarətin 

gücləndirmək məqsədi ilə müəyyən qanunlar qəbul edilmişdir. 

Bunlara ―AR-da xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması 

tədbirləri haqqında‖ 10/I-1994, ―AR-nın xarici ticarətinin 

sərbəstləşdiriliməsi haqqında‖ 5/IV-1994 və başqalarını göstər- 

mək olar. 
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Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar xarici ticarətin 

liberallaşdırılmasına baxamayaraq real həyatda dövlət xarici 

ticarətə bu və ya digər dərəcədə müdaxilə edir. Bu müdaxilə 

əsasən gömrük tarifləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə 

20 iyun 1995-ci ildə ―Gömrük tarifi haqqında AR Qanunu‖ 

qəbul edilmişdir. Bu qanunda gömrük tariflərinin formalaş- 

dırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhəddindən keçən mallardan rüsum tutulması 

qaydaları müəyyən edilmişdir. Qanunda müəyyən edilən 

gömrük tariflərinin məqsədi aşağıdakılardır: 

- idxalın əmtəə quruluşunu səmərələşdirmək, yəni 

iqtisadi inkişaf üçün daha əlverişli olan maşın və avadanlıqların 

xüsusi çəkisinə üstünlük vermək; 

- Azərbaycan Respublikasi əsazisində malların gətiril- 

məsi və çıxarılmasının valyuta gəlirləri və xərclərinin əlverişli 

nisbətini təmin etmək; 

- valyuta sərvətlərinin respublikanın gömrük ərazisinə 

gətirilməsi və çıxarılması üzərində səmərəli nəzarətin təmin 

edilməsi; 

- iqtisadiyyatın xarici rəqabətin mənfi təsirindən qorumaq 

və onun dünya təsərrüfatına səmərəli intiqrasiyasına şərait 

yaratmaq və s. 

Gömrük tarifi Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhəddindən keçirilən mallara tətbiq edilir və idxal və ixrac 

gömrük rüsumları dərəcələrinin məcmusudur. 

İdxal və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və əlverişli 

ticarət rejimi tətbiq olunan ölkələrin siyahısı Nazirlər Kabineti 

tərəfindən müəyyən olunur. Əlverişli ticarət rejimi tətbiq 

olunmayan ölkələrin mallarına və ölkə mənşəyi müəyyən 

olunmayan ölkələrin mallarına idxal gömrük rusumlarının 

dərəcələri iki dəfə artıq müəyyən olunur. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafelərini qoru- 

maq üçün idxal edilən mallara müvəqqəti olaraq aşağıdakı 
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xüsusi növ rüsumlar tətbiq oluna bilər: xüsusi  rüsumlar, 

antidempinq rüsumları, konpensasiya rüsumları. 

Azərbaycan Respublikasından ixrac olunan mallar göm- 

rük ixrac rüsumuna cəlb olunmurlar. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respub- 

likasının dünya təsərrüfatına daxil olan ölkələrlə iqtisadi 

əlaqələrin  əsas formalarından biri xarici ticarətdir. Əvvəllərdə 

öyrəndiyimiz kimi xarici ticarətin zəruriliyi ölkənin iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi, təbii coğrafi mühit və s. kimi amillərdən 

asılıdır. A.Smitin qeyd etdiyi kimi xarici ticarət onu həyata 

keçirən bütün ölkələr üçün faydalıdır. Azərbaycan Respub- 

likasının xarici ticarəti də milli iqtisadiyyatın mənafeyinə 

uyğun həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi  hər 

il xeyli artır. Bu artım aşağıdakı cədvəldə aydın hiss alunur 

(mln ABŞ dollar): Cədvəl 37.1 

 

Ġllər Dövriyyə Ġdxal Ġxrac Saldo 

200

0 

2917,3 1172,1 1745,2 573,1 

200

5 

8558,4 4211,2 4347,2 136,0 

200

6 

11638,9 5266,7 6372,2 1105,2 

200

7 

11771,7 5713,5 6058,2 344,7 

20

08 

54922,8 7166,6 47756,2 40589,6 

 

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının rezidentləri və 

qeyri-rezidentləri tərəfindən 137 ölkə ilə aparılmış xarici ticarət 

əməliyyatlarının məbləği-11,8 milyard ABŞ dolları olun- 

muşdur. Həmin ildə ixrac 6,1 milyard, idxal -5,7 milyard, saldo 
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isə 344,7 mln. dollar təşkil etmişdir. Xarici ticarətlə 4020 

hüquqi və 10160 fiziki şəxs məşğul olmuşdur. 

2008-ci ildə idxalın 67,3% uzaq xarici ölkələrlə, 32,7% 

isə MDB ölkələrilə həyata keçirilmişdir. İxracın isə 96,6% 

uzaq xarici ölkələrlə, 3,7% MDB ölkələri ilə olunmuşdur 

İxracatın 85%-dən artığını mineral xammal təşkil etmişdir. 

İdxalatda isə maşın və mexanizmlər, elektromexnika 

avadanlığı, nəqliyyat vasitələri, metallar və s. üstünlük kəsb 

etmişdir. Azərbaycanın xarici ticarəti müsbət saldoya malik 

olsa da onun səmərəliliyi nisbətən aşağıdır. Çünki ixracatda 

mineral xammalın xüsusi çəkisi çox yüksəkdir. Bu dispro- 

porsionallığın azaldılmasında neft emalı, neft-kimya sahələ- 

rinin inkişafı mühüm rol oynaya bilər. İxracatda hazır 

məhsulun xüsusi çəkisinin artırılmasında yüngül və yeyinti 

sahələrinin inkişafı, yeni texnologiyaların tətbiqi də müəyyən 

rol oynaya bilər. 

 

§3. Azərbaycan və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 

 

Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyasında, bu 

təsərrüfata daxil olan ölkələrlə iqtisadi və digər əlaqələrin 

genişləndirilməsində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara daxil 

olması da mühüm rol oynayır. Buna görə də Azərbaycan 

Respublikası siyasi müstəqillik əldə etdiyi dövrlərdən 

başlayaraq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzv olamağa 

başlamışdır. 

Siyasi müstəqilliq əldə etdikdən sonra Azərbaycan 

Respublikasının birinci dəfə üzv olduğu beynəlxalq təşkilat 

İslam Konfransı Təşkilatıdır. 8 dekabr 1991-ci ildən Azər- 

baycan bu təşkilatın üzvüdür. 50-dən artıq müsəlman ölkəsini 

özündə birləşdirən bu təşkilatın İslam İnkişaf Bankı və İslam 

həmrəylik fondu Azərbaycanda bir sıra iqtisadi layihələrin 

həyata keçirilməsində iştirak edir. İslam Konfransı Təşkilatına 
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məxsus kapital əsasən meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinə 

yönəldilmişdir. Mil-Mugan kollektorunun və Samur-Abşeron 

kanalının yenidən qurulması kapitalın iştirakı vasitəsilə həyata 

keçirilir. 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı da mühim rol oynayır. Bu 

təşkilat 1992-ci ilin fevralında yaradılmış və Azərbaycanın 

nisbətən yaxın qonşu müsəlman ölkələrini özündə birləşdirir. 

Bu təşkilat da bir sıra iqtisadi layihələrin hazırlanmasında və 

onların yerinə yetirilməsində iştirak edir. 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında 

onun Beynəlxalq Valyuta Fonduna və Beynəlxalq Yenidən- 

qurma və İnkişaf Bankına üzvlüyü də mühüm rol oynayır. Belə 

ki, bu beynəlxalq təşkilatlar onlara daxil olan ölkələr arasında 

valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi, onlara uzunmüddətli 

borcların verilməsində fəal iştirak edir. Azərbaycanda həyata 

keçirilən bir çox iqtisadi layihələr bu təşkilatların verdikləri 

kreditlər hesabına həyata keçirilir. 

Keçmiş SSRİ-yə daxil olan bir çox respublikaları 

birləşdirən Müstəqil Dövlətlər birliyi (MDB) təşkilatı da bu 

ölkələrin iqtisadi əlaqələrinin tənzim olunmasında müəyyən rol 

oynayır. 

Azərbaycan Respublikası 1993-cü ildə yaradılmış Qara 

Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatlarının təsisçilərindən 

biridir. Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Ukrayna, 

Moldaviyanın daxil olduğu GUAM təşkilatının da təsis- 

çilərindən biridir. Bu və digər iqtisadi təşkilatlar vasitəsilə 

Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfatına inteqrasiyası 

getdikcə genişlənir. 

Azərbaycanın dünya təsərrüfatına inteqrasiyasında onun 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması da çox mühüm 

rol oynaya bilər. O, bu təşkilatın işində 1993-cü ildən müşahi- 

dəçi kimi iştirak edir. Bu təşkilata üzv olmağın tərəfdarları və 
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əleyhdarları arasındakı münasibətlər hələ də davam edir. 

Tərəfdarların fikrincə bu təşkilata üzvlük ölkəyə kapital axını 

xeyli genişləndirəcək, keyfiyyətli məhsul və xidmətlər idxalı 

artacaq və s. Əleyhdarları isə iddia edirlər ki, ticarət rejiminin 

ləğv olunması isə iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə mənfi təsir 

edərək onların xarici kapitalından asılı vəziyyətə düşməsinə 

səbəb ola bilər. 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası beynəl- 

xalq ictimai əmək bölgüsünün üstünlüklərindən istifadə edərək 

özünün milli sərvətlərindən daha səmərəli istifadə etməyə nail 

olmuşdur. Bunun nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ- 

rində xeyli nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətlər makroiq- 

tisadiyyatın əsas göstəricisi olan ÜDM-un daha doğrusu 

adambaşına düşən ÜDM-un həcminin artmasında hiss etmək 

olar. Belə ki, 1998-ci ildə adambaşına düşən ÜDM 570 ABŞ 

dolları olduğu halda 2008-ci ildə bu rəqəm 5404 dollar 

olmuşdur. 2003-2008-ci illər ərzində adambaşına düşən ÜDM-

un nominal həcmi beş dəfə artmışdır. Bu artımla əlaqədar bu 

dövrdə ölkəmizdə yoxsulluğun səviyyəsi 44,7%-dən 13,2%-ə 

enmişdir. 

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkənin milli 

təhlükəsizliyi, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi xeyli möhkəm- 

lənmişdir. 2010-cu ilin iyunun əvvəli üçün ölkənin qızıl-

valyuta ehtiyatları 23 milyard ABŞ dolları olmuşdur ki, bu da 

ölkənin xarici borcundan (3,4 milyard) altı dəfədən çoxdur. 

Azərbaycan özünün dənli bitkiləri olan tələbatının 76%-ni, quş 

ətinə olan tələbatının 74%-ni ətə olan tələbatın 94%, kərə 

yağına olan tələbatın 83%-ni öz istehsalı hesabına ödəyir. 

Şəkər, tərəvəz, meyvə istehsal isə öz tələbatından çoxdur. 
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ХХXVIЫЫ ФЯСИЛ. ГЛОБАЛ ИГТИСАДИ ПРОБЛЕМЛЯР 

 
§1. Qлобал проблемлярин мащиййяти вя онларын тяснифаты 

 

Мялум олдуьу кими, инсанларын йеэаня йашайыш йери Йер 

kürəsидир. Биз щамымыз мцяййян орбит цзря космосун 

янэинликляриндя сцзмякдя олан «Йер» эямисинин сярнишин- 
лярийик. Буна эюря дя йашадыглары гитяляр, реэионлар, юлкяляр вя 
мянсуб олдуглары иргляр, динляр вя саирядян асылы олмайараг, 
бцтцн инсанлар гаршысында бир ъох цмуми проблемляр дурур. 
Елми ядябиййатда, кцтляви информасийа васитяляриндя буnlar 
глобал проблемляр адланыр. Глобал франсыз сюзц олуб цмуми 
демякдир. Бу сюз латынча олан qлобус (кцря) сюзцндян йаран- 

мышдыр. Qlobal problemlərin yaradılmasının əsas səbəbləri 

insanların təbiətlə və öz aralarında olan münasibətlərdir. 

Глобал проблемлярин юзцнямяхсус характерик хцсусий- 
йятляри вардыр. Яввяла, бу проблемляр цмумбяшяри характер 
дашыйыр. Йяни йашындан, чинсиндян, йашадыглары юлкялярин сосиал-
игтисади инкишаф сявиййясиндян və s, асылы олмайараг, бцтцн 
инсанлар бу проблемлярля цзляшмиш, цзляшир вя цзляшячякляр. 
Онлар няинки бу проблемлярля цзляшир, щятта онларын 
йарадылмасында да бу вя йа диэяр дярячядя иштирак едирляр. Бу 
проблемлярин бир ъоху бяшяр чямиййяти гядяр гядимдир. Лакин, 
онларын елми тядгиги ясасян ХХ ясрдя башланмышдыр. 

Бу проблемлярин диэяр характерик чящяти, онларын ъох 
бюйцк ящямиййят кясб етмяси, щяллинин зярури олмасыдыр. 
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Həmin проблемлярин нязярдян гаъырылмасы ичтимаи тяряггини 

лянэидя, сивилизасийаны мящв едя биляр. Бунларын щялл олун- 
мамасы бяшяриййятин эялячяк мювчудлуьуну шцбщя алтына алыр. 

Глобал проблемлярин характерик хцсусиййятляриндян бири 
дя онларын щяллинин бейнялхалг характер дашымасыдыр. Бу 
проблемлярин щялли дцнйа бирлийинин бцтцн цзвляринин 
бейнялхалг ямякдашлыьыны, онларын сяйляринин ялагялян- 
дирилмясини тяляб едир. Ъцнки айры-айрылыгда мцхтялиф юлкялярин 
игтисади имканлары бу проблемлярин щяллиня кифайят етмяз вя 
лазыми сямяря вермяз. 

Игтисади вя диэяр ядябиййатларда бу проблемляр ъох 
мцхтялиф сяпkилярдя тясниф олунур. Бизим фикримизчя, бунлары 
ясасян цъ истигамятдя груплашдырыб нязярдян кеъирмяк даща 
мянтигидир. Биринчи истигамятя «тябият-чямиййят» системиня 
дахил олан проблемляр аид едилир. Бунлара тябии ещтийатлардан 
сямяряли истифадя етмяк, ятраф мцщитин горунмасы, тцкянмяз 
тябии сярвятлярин истифадяйя чялб олунмасы вя с. эюстярмяк олар. 

Билдийимиз кими, инсан чанлы варлыг олмаг етибариля йарандыьы 
андан бу вя йа диэяр дярячядя тябият маддяляриндян истифадя 
едир. Тябият бяшяр чямиййятинин мювчуд олмасы вя фяалиййяти 
цъцн ясас шяртдир, щям дя инсанын йашамасыны тямин едян 
васитядир. Инсан юзцнцн варлыьыны тямин етмяк цъцн тябиятля 

мцнасибятя эирир, тябият маддялярини юзцня лазым олан шякля, 

формайа салыр. Чямиййят инкишаф етдикчя, инсан тябиятя даща ъох 
тясир эюстярир, даща ъох сярвятлярдян истифадя едир. Мясялян, 
ХЫХ ясрдя инсанлар тябиятдя олан 50 минералдан истифадя 
етмишлярся, ХХ ясрдя 100-дян ъох тябии минералдан истифадя 
етмишляр. Инсанларын тялябатыны юдямяк цъцн тябии ещтийатлардан 
узун мцддят истифадя едилмяси бязи тябии ресурсларын 
ъатышмазлыьына сябяб олур. Башга сюзля десяк, бяшяриййят 
тцкянян тябии ещтийатларын мящдудлуьу иля гаршылашыр. Буна эюря 
дя həmin ещтийатлардан сямяряли вя гянаятля истифадя олунмасы 
бяшяриййят гаршысында дуран глобал проблемлярдян биридир. 

Бяшяриййят гаршысында дуран диэяр глобал проблем ятраф 
мцщитин мцщафизяси, горунмасы проблемидир. Беля ки, инсанлар 
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йашамаг уьрунда мцбаризядя тябии ещтийатлардан истифадя 
етдикчя ятраф мцщити дя ъиркляндирмяйя башламышлар. Чямий- 
йятин инкишафы иля йанашы, бу проблем даща да кяскинляшмиш вя 
мцасир мярщялядя бющран мярщялясиня эялиб ъатмышдыр. 

Ятраф мцщитин ъирклянмяси дедикдя, щава вя суйун 
ъирклянмяси, торпаьын цст лайынын истифадя цъцн йарарсыз щала 
дцшмяси нязярдя тутулур. Бу цъ цнсцр ися бцтцн чанлыларын, о 
чцмлядян инсанларын мювчуд олмасынын зярури шяртiдир. Бизим 
щяр биримиз орта щесабла эцн ярзиндя бир кг бярк гида, 2-3 литр 
су вя 12-15 кг щава гябул едирик. Инсан гидасыз 30-40 эцн, 
сусуз 3 эцн йашайа билдийи щалда щавасыз 1-2 дягигя дя йашайа 
билмяз. 

Буна эюря дя ятраф мцщитин горунмасы щаггында сющбят 
эедяркян илк нювбядя щаванын ъирклянмясинин гаршысынын 
алынмасындан, даща доьрусу, щаванын тяркибиндя олан оксиэен 

балансынын горунуб сахланılмасы нязярдя тутулур. Ъох 
тяяссцфляр олсун ки, елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян 
истифадя олунмасы нятичясиндя сон йцз илдя 250 милйард тон 
оксиэен мящв едилмиш вя щавайа 360 милйaрд тон карбон газы 
дахил олмушдур. Чанлылар цъцн зярури олан щаванын 
ъирклянмясинин 30-40 %-и, няглиййат васитяляри, 20-25 % -i, 

истилик електрик стансийалары, 15-25 % -i сянайе техноложи 
просесляр щесабына баш верир. Щавада олан оксиэен балансынын 
позулмасында йерин «аь чийярляри» олан мешялярин вящшичясиня 
гырылмасы да öz təsirini göstərir. 

Бцтцн чанлы алямин йашамасынын зярури шярти олан суйун 
ъирклянмяси дя бяшяриййят гаршысында дуран глобал проблем- 
лярдян биридир. Суйун ъирклянмяси дя инсанларын истещсал вя 
мяишят фяалиййяти иля ялагядардыр. Беля ки, мцасир техноложи 
просесляр кцллi мигдарда тямиз судан истифадя едяряк ону 
ъиркляндирир. Нефт вя нефт мящсулларынын, кимйяви маддялярин 
мцхтялиф йолларла ъай вя эюлляря ахыдылмасы да суйу хейли 
ъиркляндирир. Мцтяхяссислярин фикринчя бир литр нефт 100 милйон 

литр суйу ъиркляндирир. Суйун ъиркляндирилмясиндя истещсалı вя 
мяишятдя ишлядилян сцни йуйучулар да мцщцм рол ойнайыр. Бу 
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йуйучулар суйу вя торпаьы ъиркляндиряряк тябиятя, о чцмлядян 

cанлылар аляминя хейли зийан вурур. 
Чанлыларын щяйатында мцщцм йер тутан амиллярдян бири дя 

торпагдыр, даща доьрусу онун цст гатыдыр. Бу гатын бир 
сантиметринин ямяля эялмяси цъцн тябии шяраитдя 300 ил тяляб 
олунур. Инсанларын позучу фяалиййяти нятичясиндя ися бу гат 3-5 
илдя мящв едиля биляр. Торпаьын цст гатынын ъирклянмяси, онун 
гурулушунун дяйишмяси ясасян механики, физики, кимйяви вя 
саиря йолларла баш верир. Мясялян, дцнйада щяр ил торпаг 
еррозийасы нятичясиндя 26 милйард тон мящсулдар торпаг гаты 
мящв олур. Сон йцз илдя дцнйада 2 милйард щектар йарарлы 
торпаг сащяси корланмышдыр. 

Тябият-чямиййят системиня дахил олан глобал проблем- 
лярдян бири дя ятраф мцщитин истиляшмяси проблемидир. Буна 
сябяб ися щавайа атылан карбон газынын ъохалмасыдыр. 2000-чи 
илдя 1900-чу иля нисбятян 6,5 дяфя ъох карбон газы атылмышдыр. 
Бунун нятичясиндя дя ХХ ясрдя йер сятщинин щяраряти 0,6 
дярячя артмыш вя океан суларынын сявиййяси 10-20 см 
йцксялмишдир. 

Бу системя дахил олан проблемлярдян бири дя азон 
тябягясинин назикляшмяси вя бязи йерлярдя ися онун йох 
олмасыдыр. Чанлылар аляминин мювчудлуьунда мцщцм рол 
ойнайан бу тябягянин назикляшмяси дя инсанларын фяалиййятинин 
нятичясидир. Буна сябяб ися сойудучуларда вя дезодрантларда 
истифадя едилян тясирсиз газлардыр. 

Мцасир дюврдя бяшяриййят гаршысында дуран глобал 
проблемлярин диэяр групу «чямиййят-чямиййят» проблем- 
ляридир. Бунлара мцхтялиф юлкялярин динч йанашы йашамасы, 
онларын инкишаф сявиййяляриндяки кяскин фярглярин мювчуд 

олмасы вя саиряни аид етмяк олар. Юйряндийимиз кими, инсан- 
ларын йашамасы цъцн зярури олан мадди вя мяняви немятляри 
истещсал етмяк цъцн, онлар йалныз тябиятля дейил, щям дя юз 

араларында мцяййян мцнасибятя эирирляр. Бу мцнасибятляр, 

ясасян, мянафеляр шяклиндя тязащцр олунур. Истещсалын 

бейнялмилялляшмяси иля ялагядар олараг милли мянафеляр üzləşir 
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onlar arasındakı ziddiyyətlər kəskinləşir. Йяни щяр бир юлкя 
даща ъох мянфяят ялдя етмяк цъцн даща учуз вя зянэин 
хаммал мянбяляри вя эениш сатыш базарлары яля кеъирмяйя 
ъалышыр. Дцнйа юлкяляринин яксяриййяти бу просесляря динч 
йанашы йашамаг йолу иля наил олмаьа цстцнлцк верирляр. 

Динч йанашы йашамаг дедикдя, мцхтялиф юлкялярин сосиал-
игтисади инкишаф сявиййяляриндян, игтисади ясасларындан, дини 

эюрцшляриндян вя саирядян асылы олмайараг, онларын бейнялхалг 
гайдалара, нормалара риайят етмяляри нязярдя тутулур. Динч 
йанашы йашамаг, дювлятляр арасында баш верян мцбащисяли 
мясялялярин данышыглар, мяслящятляшмяляр йолу иля щялл 
едилмяси, юлкяляр арасындакы гаршылыглы анлашма вя етимад, бир-
биринин дахили ишляриня гарышмамаг, бир-биринин мянафелярини 
нязяря алмаг демякдир. Бу просес юлкялярин суверенлийиня вя 
ярази бцтювлцйцня чидди щюрмят етмяк, там бярабярлик вя 
гаршылыглы файда ясасында игтисади вя мядяни ямякдашлыьы 
инкишаф етдирмяк демякдир. Динч, йанашы йашамаг, юлкялярин 
дахили ещтийатларындан вя бейнялхалг ямякдашлыгдан даща 

сямяряли истифадя етмякля, юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын 
даща йцксяк олмасы цъцн шяраит йарадыр. 

Ъох тяссцфляр олсун ки, бязи щалларда дцнйанын мцхтялиф 
йерляриндя милли мянафелярин гаршылашмасы динч йанашы йашамаг 
принсипляринин позулмасына сябяб олур. Нятичядя йерли вя йа 
бяшяриййяти лярзяйя салан дцнйа мцщарибяляри баш верир. Бунлар 
ися бяшяр ювладынын йаратдыьы кцллi мигдарда мящсулдар 
гцввялярин мящв едилмяси демякдир. 

«Чямиййят-чямиййят» системиня дахил олан глобал 
проблемлярдян бири дя мцхтялиф юлкялярин сосиал-игтисади инкишаф 

сявиййяsи арасында кяскин фярглярин олмасыдыр. Бу кяскин 
фярглярин сябябляри ъох мцхтялифдир вя бяшяриййятин инкишафы иля 
əlaqədar щялялик эетдикчя дяринляшир. Беля ки, 1800-чц илдя 
инкишаф етмиш юлкялярля эеридя галмыш юлкяляр арасындакы фярг 
бирин цъя нисбятиндя олдуьу щалда, 1900-чц илдя 1:10, ХХ ясрин 
яввялляриндя ися 1:83 олмушдур. Тякчя ону эюстярмяк 
кифайятдир ки, дцнйа цзря ЦДМ щячми 30 трилйон доллардыр. 
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Бунун 24 трилйону (80 %-и) дцнйа ящалисинин 20 %-нин йашадыьы 
25-30 зянэин юлкянин пайына дцшцр. Дцнйа ЦДМ-ун галан 20 
%-и дцнйа ящалисинин 80 %-нин йашадыьы 160-170 юлкядя 
истещсал олунур. Бу кяскин фяргляр ися дцнйанын ичтимаи щяйа- 
тында бир ъох хошаэялмяз щадисялярин (гаршыдурма, терроръулуг 
вя с.) баш вермясиня сябяб олур. 

Гlобал проблемлярин цъцнчц групу «чямиййят-шяхсиййят» 
системиня дахил олан проблемлярдир. Бунлара ящали артымы, 
йохсуллуг, савадсызлыг, миллятъилик, мцхтялиф хястяликлярин йайыл- 

масы вя с. эюстярмяк олар. Бу проблемлярин бязиляриня бцтцн 
юлкялярдя, диэярляриня ися бязи реэионлар вя юлкялярдя раст 
эялмяк олар. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярдя ящали артымы 
сцряти хейли ашаьы олдуьу щалда, эеридя галмыш юлкялярдя хейли 
йцксякдир. Бу ися эеридя галмыш юлкялярдя кцтляви ишсизлийи, 
инкишаф етмиш юлкялярдя ися ялавя иш гцввясиня тялябаты artırыр. 
Бунун нятичясиндя дя иш гцввясинин бейнялхалг миграйсийасы 
хейли эцчлянир. 

Йохсуллуг да цмумбяшяри проблемдир. Бяшяриййятин ХХЫ 

ясря гядям гойдуьу дюврдя, дцнйа ящалисинин демяк олар ки, 
йарысынын эцндялик эялири 2 АБШ долларындан, 1,2 милйард 
няфярининки ися 1 АБШ долларындан аздыр. Мцасир дцнйада 
щяйата кеъирилян глобаллашма инкишаф етмиш юлкялярля диэяр 
юлкяляр арасында кяскин фяргляр ямяля эятирдийи кими, айры-айры 
юлкялярин ящалисинин эялирляри арасында да кяскин фярглярин 
ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Савадсызлыг, наркоманийа, миллятъилик дя бу системя дахил 
олан глобал проблемлярдяндир. Бяшяриййятin ХХЫ ясря гядям 

басмасына бахмайараг, дцнйада савадсызларын сайы щяля дя 
хейли ъохдур. Бязи юлкялярдя ися ящалинин 30 %-дян ъоху 
охуйуб-йаза билмир. 

Мцасир дцнйанын бялаларындан бири дя миллятъилик 
«хястялийидир». Бу бяла демяк олар ки, дцнйанын бцтцн 
юлкяляриндя мювчуддур. Бу хястялийин нятичясиндя дцнйа 
юлкяляринин бязиляри эетдикчя киъик юлкяляря ъеврилир, йени 
дювлятляр йараныр. Бу просес ися игтисади инкишаф явязиня 
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эерилямяйя, милли мцнагишяляря кцллi мигдарда вясаит сярф 
олунмасына, он минлярля инсанын мящвиня сябяб олур. Бу 
хястялийин нятичясиндя терроръулуг, гаъгынъылыг, кюъкцнлцк дя 
глобал проблемляря ъеврилмишдир. 

Дцнйанын сосиал-игтисади щяйатында баш верян бир ъох 
мянфи щаллар (йохсуллуг, савадсызлыг, наркоманийа вя с.) 
бяшяриййяти лярзяйя салан бязи йени хястяликлярин баш 
вермясиня вя тарих сящнясиндян ъыхмагда олан бязи хястялик- 
лярин йенидян тцьйан етмясиня сябяб олур. Мцасир дюврцн 
вябасы щесаб олунан ИИЪВ (Инсанын Иммун şатышмазлыьы vирусу) 

наркоманлыг вя яхлагсызлыгла даща ъох баьлыдыр. Беля ки, KİV 

məlumatlarına görə щазырда щяр эцн 2 мин адам бу вируса 

йолухур. Эери дюнян хястиликляря ися вярям вя маlйарийаны aid 

etмяк олар. 
Елми-техники тярягги инсаны аьыр физики ямякдян хилас ется 

дя, онда бязи хястяликлярин (цряк-дамар, ясяб, шякярли диабет 
вя с.) артмасына сябяб олмушдур. Бу вя йа диэяр хястяликлярин 
артмасында еколожи шяраитин pislяшмяси дя мцщцм рол ойнайыр. 
Бу сябябдян аллерэик хястяликляр хцсусиля эениш йайылмагдадыр. 

 
§ 2. Qлобал проблемлярин щялл едилмяси зярурилийи вя йоллары 

 
Глобал проблемлярин щялл олунмасы, бяшяриййят гаршысында 

дуран ян вачиб, щяйати ящямиййятли мясялядир. Беля ки, 
бяшяриййятин эялячяйи бу проблемлярин щялл едилмясиндян 

асылыдыр. Həmin problemlərin арасында даща вачибляри ятраф 
мцщитин горунмасы вя динч йанашы йашамаг проблемляридир. 

Ятраф мцщитин горунмамасы, онун инсанын йашамасы цъцн 
зярярли олан щяддя ъатдырылмасы, дцнйанын яшряфи олан инсанын 

мящв олмасына, бир тяряфдян инсаны йашайыш васитяляри иля тямин 

едян шяраитин азалмасына (сящралашма, шоранлашма, батагlıq- 
лашма вя с. нятичясиндя), тябии катаклизмлярин артмасына, диэяр 
тяряфдян ися мцхтялиф хястяликлярин ъохалмасына, йениляринин 
ямяля эялмясиня сябяб олур. Бу кими щаллар ися инсанларын 
вахтындан тез həyatlarını дяйишмяsиня эятириб ъыхарыр. 
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Ятраф мцщитин ъирклянмяси инсанларын фяалиййяти, елми-
техники тяряггинин наилиййятляриндян дцзэцн истифадя 
едилмямяси, тябиятя биэаня мцнасибят вя с. иля ялагядар олду- 
ьу цъцн онун горунмасы да инсанларын юзляринин фяалиййятиндян 
асылыдыр. Юзцнц дярк едян щяр бир шяхс анламалыдыр ки, тябиятя 
вурулан бцтцн зярбяляр бумеранг тяки онун юзцня вя эялячяк 
нясилляриня qayıdıb дяйячякдир. 

Яртаф мцщитин горунмасында елми-техники тяряггинин 
наилиййятляриндян дцзэцн истифадя олунмасы, туллантысыз вя аз 
туллантылы технолоэийанын тятбиги вя с. мцщцм рол ойнайа биляр. 
Бу просесдя инсанларын игтисади тяфяккцрцнцн, онун тяркиб 
щиссяляри олан истещсал, истещлак вя еколожи мядяниййятин 
йцксялдилмяси дя мцщцм рол ойнайа биляр. 

Бяшяриййят гаршысында дуран диэяр мцщцм глобал 
проблем динч йанашы йашамагдыр. Бу проблемин щялл едилмя- 
мяси бяшяриййятин мцщарибя аловлары иъярисиндя мящв олмасына 
сябяб ола биляр. Ъцнки, дцнйада топланмыш ади вя кцтляви гырьын 
силащлары бцтцн бяшяр ювладларыны он дяфялярlə мящв етмяк цъцн 
кифайятдир. Буна бахмайараг, силащланма эетдикчя даща сцрятля 
эенишлянир. Бу просес даща ъох мадди, ямяк, малиййя вя 
интеллектуал потенсиалы юз орбитиня чялб едир. Силащланма иля 
няинки инкишаф етмиш юлкяляр, щятта эеридя галмыш юлкяляр дя 
мяшьул олурлар. Капиталын мянфяят щярислийи, инсанларын бир 
гисминин мяням-мянямлийи бяшяриййяти даим мцщарибя 
горхусу гаршысында гойур. Бяшяриййяти бу горхудан 
гуртармаьын йеэаня йолу тярк-силащ олунмагдыр. 

Тярк-силащ дедикдя, мцщарибя апармаг васитяляринин 
тамамиля мящв едилмяси, йахуд ящямиййятли дярячядя 
мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулур. Бу просесин юзц дя хейли 
вахт вя вясаит тяляб едир. Лакин, о, сон нятичядя бир тяряфдян 
мцхтялиф дювлятляр вя халглар арасында гаршылыглы анлашманын 
бярпа олунмасына, диэяр тяряфдян ися кцллi мигдарда игтисади, 

тябии вя ямяк ресурсларынын мцлкi истещсал сащяляриня ахыб 
эялмясиня сябяб олур. Бу ися ящалинин мяшьуллуьунун вя 
эялирляринин артмасы, щяйат шяраитинин хейли йахшылашмасы 
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демякдир. Тярк силащ просесиндя диверсификасийанын щяйата 
кеъирилмяси, йяни щярби-сянайе комплексиня дахил олан 
мцяссисялярдя мцлкц мящсулларын истещсалынын эенишлян- 

дирилмяси дя мцщцм рол ойнайа биляр. Тярк-силащ проблеминин 

щялл едилмəси бяшяриййят гаршысында дуран диэяр глобал 

проблемлярин дя щялл едилмяси цъцн шяраит йарадыр. Ъцнки, бу 

проблемин щялли кцллi мигдарда тябии, игтисади вя ямяк 
ресурсларынын диэяр проблемлярин щяллиня йюнялдилмясиня имкан 
верир. 

Глобал проблемлярин щялл едилмяси мцхтялиф юлкяляр вя 
халглар арасында гаршылыглы ямякдашлыьын вя бирэя фяалиййятин 
олмасыны тяляб едир. Ъцнки, бир тяряфдян бу вя йа диэяр глобал 
проблемин йарадылмасында бцтцн бяшяр ювладлары аз вя йа ъох 
дярячядя иштирак едирляр, тягсиркардырлар вя буна эюря дя 
йаратдыглары проблемляря гаршы бирэя мцбаризя апармалыдырлар. 
Диэяр тяряфдян, бу проблемлярин щялли кцллi мигдарда игтисади 

ресурслар вя ямяк сярфи тяляб етдийи цъцн, айры-айры юлкялярин 
игтисади имканлары бу мцбаризя цъцн кифайят дейилдир. Цъцнчц 
бир тяряфдян ися мцяййян юлкя вя халгларын бу мцбаризяйя 
биэаня галмасы диэярляринин сяйлярини, чящдлярини щеъя ендиря 
биляр. Бцтцн бунлара эюря бу мцбаризядя бцтцн бяшяр ювладлары 
иштирак етмялидирляр вя эетдикчя даща ъох инсан бунун 
зярурилийини дярк едир. Глобал проблемлярин тядгигатъысы олан 
Ф.Сен-Марк йазыр ки, глобал проблемлярин щялли гаршысында 
дювлятлярин суверенлийини тарих музейиня вермяк, ячдадларын 
ядавятини унутмаг, идеоложи рягабяти рядд етмяк вя бирэя 
сяйля Гярб вя Шярг арасындакы антогонизмдян йцксякдя 
дурмаг лазымдыр. 

Глобал проблемлярин щялл едилмясиндя мцхтялиф юлкялярин 
вя халгларын мцбаризясини бирляшдирмяк мягсядиля БМТ 
ъяръивясиндя бир ъох бейнялхалг конвенсийалар гябул едилмиш- 

дир вя эетдикчя даща ъох юлкяляр бу конвенсийаyа  гошулур. 

Азярбайчан Республикасы да бир ъох конвенсийаyа o cümlədən 
ятраф мцщцтя даир 15-дян артыг бейнялхалг конвенсийайа 
гошулдуьуну елан етмишдир. 
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§ 3. Qлобал проблемляр və Azərbaycan 
 
Бяшяр ювладларыны лярзяйя салан глобал проблемляр 

Азярбайчандан да йан кеъмямишдир. Дцнйанын бцтцн юлкяляри 
кими, Азярбайчан да бир ъох глобал проблемлярля цзляшир. Онун 
цзляшдийи проблемлярдян биринчиси миллятъилик «хястялийинин» 

тязащцрц олан ермяни сепаратизмидир. Бунунла ялагядар олараг, 
Азярбайчан халгы ядалятсиз мцщарибяйя чялб олунмушдур. 
İyirmi илдян артыг давам едян мцщарибя нятичясиндя 
торпагларын 20 %-дян ъоху дцшмян ялиня кеъмиш вя тякрар 
истещсал даирясиндян кянарлашмышдыр. Мцщарибя кцллi мигдарда 

даьынтыларла йанашы, ъохлу мигдарда игтисади вя ямяк 
ресурсларынын щядяр йеря сярф олунмасына сябяб олмушдур. 

Мцщарибя щямъинин, бир милйондан артыг гаъгын вя мячбури 
кюъкцнцн нормал йашайыш тярзинин позулмасына сябяб 
олмушдур. Бцтцн бунлар ися юлкянин игтисади инкишафынын 
эерилямясиня, ящалинин яксяр щиссясини минимум сявиййядян 
ашаьы сявиййядя йашамаьа мячбур етмишдир. Son illərdə bu 

geriliklərin xeyli azalmasına baxmayaraq, əksəriyyətin 

vəziyyəti hələ də lazımı səviyyədə deyildir. 

Азярбайчанын растлашдыьы диэяр глобал проблем, ятраф 
мцщитин ъирклянмясидир. Бу просесдя елми-техники тяряггидян 

истифадя едилмяси иля йанашы, ъох дярячядя юзцмцз, мцяййян 

дярячядя ися гоншуларымыз эцнащкардырлар. Беля ки, кцллi 
мигдарда чанлы вя чансыз ямяк сярфи нятичясиндя йуйулуб 
йарарлы щала салынмыш торпаг сащяляринин йенидян йарарсыз щала 
дцшмяси юзцмцзцн етинасыз мцнасибятимиздян иряли эялир. 
Хязяр дянизи вя Кцр-Араз ъайларынын суйунун ъирклянмяси ися 
гоншуларымызла бярабяр щям дя бизим фяалиййятимизин 
нятичясидир. Щаванын тямизлянмясиндя мцщцм рол ойнайан 
мешя юртцйцнцн азалмасы да, республикада йашайанларын 
эцнащыnın nəticəsidir. Ъай йатагларында мешя вя диэяр 
юртцклярин мящв едилмяси торпаьын еррозийасыны хейли 



 578 

эцчляндирмишдир. Мцщарибя вя диэяр сябябляр цзцндян игтиса- 

диййатын аьыр вязиййятдя олмасына бахмайараг, ятраф мцщитин 
мцщафизяси цзря хейли тядбирляр щяйата кеъирилир. Бу тядбирлярин 
щяйата кеъирилмясиндя дцнйанын бир сыра апарычы тяшкилатлары, 
донор дювлятляр вя гоншу дювлятлярля олан ишэцзар ялагяляр дя 
мцщцм рол ойнайыр. 

Юлкя ящалисинин цзляшдийи глобал проблемлярдян бири дя 
йохсуллугдур. Мцхтялиф обйектив вя субйектив амиллярля баьлы 
олан бу проблем тякчя игтисади дейил, щям дя сосиал бяладыр. 
Буна эюря дя БМТ 2015-чи илядяк йохсуллуьу йарыбайары 
азалтмаг щаггында програм гябул етмишдир. Буна мцвафиг 
олараг юлкямиздя «2003-2005-чи илляр цъцн Азярбайчан 
Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф 
цзря Дювлят програмы» гябул олунмушдур. Програмда гейд 
олунур ки, мцасир дурумда ящалинин 50 %-я гядяри йохсуллуг 
щяддиндян ашаьы сявиййядя йашайыр. Буна эюря дя щюкумят 
йохсуллуьун азалдылмасы цъцн бир неъя истигамятдя иш апарыр. 
Бунлара гейри-нефт секторуна сярмайя ахынынын эцчлянди- 

рилмяси, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, пенсийаларын атырыл-
масы, бцдчядян малиййяляшянлярин маашларынын артырылмасы вя 
саиряни эюстярмяк олар. 

Республика ящалисинин цзляшдийи глобал проблемлярдян 
диэяри мцяййян йени хястяликлярин ъохалмасы вя бязи 
хястяликлярин йенидян тарих сящифясиня гайытмасыдыр. 
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SÖZLÜK 
 

А 
 

Açıq qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar - 

mərkəzi dövlət bankının tədavüldə olan pulun miqdarını 

artırmaq (azaltmaq) məqsədilə qiymətli kağızları alması 

(satması). 

Açıq iqtisadiyyat - milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat 

əlaqələrində, beynəlxalq əmək bölgüsündə maksimum iştiraka 

yönümlənməsi. 

Aqrar siyasət-həm kənd təsərrüfatı qiymətlərinə və 

fermer gəlirlərinə maddi yardım etmək yolu ilə aqrar sektor 

nümayəndələrinin iqtisadi maraqlarının mudafiəsinə, həm də 

fermaların bırləşdırılməsı və mexanizasıyasının təqdır edilməsi 

yolu ilə kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılmasına 

yönəldilmiş siyasətdir. 

Allokasiya - nemətlərin fərdlər və ya istehsal amillərinin 

sahələr arasında müəyyən bölgüsü. 

Allokativ səmərəlilik - məhdud resursların onların son 

istifadəsi istiqamətində optimal yerləşdirilməsidir ki, bunun 

nəticəsində istehlakçı tələbinə ən yaxşı müvafıq olan əmtəə və 

xidmətlər istehsal olunur. Bu, bütün bazar qiymətləri və 

mənfəətlərin səviyyəsi istehlakçı tələbi strukturuna müvafıq 

olanda əldə olunur. 
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Alternativ məsrəflər - müəyyən nemətin istehsalına sərf 

olunmuş amillər hesabına istehsal oluna biləsi nemətlərin 

dəyəri. 

Amilin məhsul həddi qiymətliliyi - amilin məhsuldarlıq 

həddinin dəyərlilik ifadəsi 

Amilin orta məhsuldarlığı - ümumi istehsalın istifadə 

olunan amilin həcminə nisbəti. 

Amilin son hədd məhsuldarlığı - istehsala əlavə amil 

vahidinin cəlb edilməsi zamanı ümumi istehsalın artması. 

Amilin son hədd məhsulundan son hədd satıĢ pulu - 

əlavə amil vahidinin istehsala cəlb olunması zamanı ümumi 

satış pulunun artması. 

Amilə son hədd xərci - istehsala əlavə amil vahidinin 

cəlb edilməsi zamanı ümumi məsrəflərin artması. 

Amirlik iqtisadiyyatı - cəmiyyətin təsərrüfat həyatının 

dövlət mülkiyyətinə, mərkəzi planlaşdırmaya və inzibati - 

idarəetmə vasitələrinə əsaslanan təşkili sistemi. 

Amortizasiya (ödəniş) - əsas fondların dəyərinin onların 

istismarı prosesində tədricən hazır məhsulun dəyərinə 

keçirilməsi. 

Antiinflyasiya siyasəti - inflyasiyanın qarşısının alınması 

və aradan qaldırılması üçün tədbirlər sistemi. 

Antiinhisar siyasəti - inhisarların, birləşmə və 

udmaların, kartellərin, ticarətin məhdudlaşdırılması üzrə 

razılaşmaların tənzimlənməsində ifadə olunan siyasət, 

pərakəndə qiymətlərin aə antirəqabət praktikasının 

dəstəklənməsi siyasəti. 

AĢkar olmayan (qaçılmaz) məsrəflər - firmanın məhsul 

istehsalı ilə əlaqədar öz resurslarından istifadə ilə bağlı olan 

alternativ məsrəfləri; firmanın resurslarının icarəyə verildiyi 

(yaxud satıldığı) təqdirdə əldə oluna biləcək gəlir itkisindən 

ibarətdir. 
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Azalan son hədd məhsuldarlığı qanunu - texniki tərəqqi 

olmadıqda əməyin optimal kapital təminatına çatıldıqdan sonra 

istehsal amillərinin birinin artması dəyişən amilin məhsuldarlıq 

həddinin azalması ilə müşayiət olunur. 
 
Б 
 

Bank - müəyyən olunmuş müddətə pul əmanətlərini 

qəbul edən, həmçinin kredit (borc) verən maliyyə təşkilatı. 

Bank Mərkəzi - ölkənin pul-kredit tənzimləməsi 

hüququna, pul emissiyasına, valyuta kursunu tənzimləməyə, 

ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarını saxlamağa inhisarçı hüquqa 

malik əsas bankı. 

Banklar kommersiya - pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi və 

qaytarılma və ödənilmə şərti ilə öz adından yerlişdirilməsi 

məqsədilə yaradılan universal kredit təşkilatları. Bu banklar 

müştərilərin tapşırığı ilə valyuta, qiymətli metallar, qiymətli 

kağızlarla əməliyyatlar hayata keçirir, müştərilərə kassa 

xidməti göstərir, qanunun yol verdiyi digər əməliyyatlar aparır. 

Banknot - Mərkəzi bank tərəfindən buraxılan və ölkənin 

pul təklifinin bir hissəsini təşkil edən nəğd kağız pul. 

Barter - bir iqtisadi nemətin başqa birisinə 

dəyişdirilməsi. 

Bazar : Satıcı və alıcılara qarşılıqlı əlverişli sövdələr 

həyata keçirmək üçün əlaqəyə girməyə imkan verən sosial-

iqtisadi institut; 

Bazar : 

 (İqtisadi institut,) satıcı və alığılara qarşılıqlı 

əlverişli sövdələr həyata keçirmək üçün əlaqəyə 

girməyə imkan verir; 

 təsərrüfat subyektləri arasında rəqabət əlaqə 

forması, bu zaman eyni bir əmtəənin qiyməti tez 

bərabərləşməyə meyilli olur; 
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 alqı-satqı aktlarının məcmusu, konkret əmtəənin 

satıcısı və alıcısı arasında sövdə aparmaq üçün 

yer. 

 

Bazar qiyməti - bazarda satıcı və alıcı arasında öz 

məqsədlərinə çatmağa cəhd etmələrinin gedişində formalaşan 

qiymət. 

Bazar iqtisadiyyatı - xüsusi mülkiyyətə, seçim 

azadlığına və rəqabətə əsaslanan sistem, şəxsi maraqlara 

söykənir, hökumətin rolunu məhdudlaşdmır. 

Bazar imtinaları - bazar mexanizminin müəyyən 

şəraitdə Pareto üzrə faydalılığın əldə olunmasını təmin edə 

bilməyə qabil olmaması. 

Bazar seqmenti - tələb elastikliyi ilə fərqlənən alıcı 

qruplarının məkanda və ya zamanda ayrılması. 

Bazarın infrastrukturu - əmtəə bazarı, kapital bazarı və 

digər bazarların normal fəaliyyətini təmin edən idarə, təşkilat, 

dövlət və kommersiya müəssisələri və xidmətlərin məcmusu. 

Bazarın iflası - resursların optimal yerləşdirilməsinə nail 

olmaq mümkün olmayan vəziyyətdir - bu, inhisar, ictimai 

nemətlər, xarici effektlər informasiyanın asimmetrikliyidir. 

Istehsalçı (firma) - nemətlər istehsal etmək və satmaq üçün 

amillər alan iqtisadi subyekt. 

Bazis ili - indeksasiyanın ona nisbətən aparıldığı çıxış 

dövrü. 

Bentam ictimai rifah funksiyası - bütün cəmiyyət 

üzvlərinin fərdi rifahları göstəricilərinin adi və ya ölçülüb-

biçilmiş cəmi. 

Bertran müvazinəti - bazardakı elə vəziyyəti təsvir edir 

ki, bu zaman firmalar duopoliya şəraitində hər fırmanın 

mövcud istehsal həcmi səviyyəsində əmtəənin qiyməti uğrunda 

rəqabət aparırlar. Müvazinət sabitliyi qiymət xərcləri ilə 
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bərabər olanda əldə olunur, yəni rəqabət müvazinəti 

müəyyənləşir. 

Birja - əmtəə, qiymətli kağızlar, valyuta bazarı, həmçinin 

iş qüvvəsinin muzdla tutulmasında vasitəçilik edən təşkilat. 

Birinci ictimai rifah nəzəriyyəsi teoremi - rəqabətli 

müvazinət vəziyyəti Pareto-səmərəlidir. 

Birinci Hossen qanunu - nemətlərin son hədd faydalılığı 

azalır. 

Borc kapitalı - təsbit olunmuş faiz dərəcəli qiymətli 

kağız buraxılması yolu ilə xarici mənbələrdən müəyyən 

müddətə alınıb kompaniyaya qoyulmuş pul. 

Bon Mədd xərcləri -verilmiş əmtəənin istehsalının bir 

vahid artması ilə bağlı əlavə xərclər. 

Borc faizi - diskontun bazar dərəcəsi; kapital 

mülkiyyəiçisinin borc alınmış vəsaitlərə görə müəyyən müddət 

ərzində ödədiyi qiymət. 

Böyük rəqəmlər qanunu - bu qanuna görə böyük qruplar 

ayrı-ayrı fərdlərə nisbətən daha sabit aparırlar, (nəinki, ayrı-

ayrı fərdlər). Belə ki, ayrıca bir istehlakçı konkret əmtəənin 

qiyməti qalxdıqda onun alışını artıra bilər, halbuki 

istehlakçıların çoxu az almağa başlayacaqlar. 

Bölgü - istehsal iştirakçılarının yaradılmış məhsulda və 

gəlirdə aylarının müəyyənləşdirilməsi. 

Böhran - l) inkişaf etmiş bazar təsərrüfatında vaxtaşırı 

təkrarlanan və satıla bilməyən əmtəələr istehsalında əksini 

tapan hadisə; 2) bütün iqtisadi göstəricilərin digər pisləşmələri. 

Büdcə - 1) dövlətin (müəssisənin) müəyyən müddət üçün 

tərtib olunmuş pul xərcləri və gəlirlərinin cədvəli; 2) şəxsin, 

ailənin müəyyən müddət üçün gəlirləri və xərclərinin 

məcmusu. 

Büdcə defisiti - xərclərin büdcə gəlirlərindən artıq 

olması. 
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Büdcə xətti - verilmiş qiymətlər və büdcədə istehlakçı 

üçün əlyetər olan iki nemətin müxtəliv birləşmələrindən ibarət 

olan nöqtələrin məcmusu. 

Bürokratiya - dövlət məmurlarının ən yüksək təbəqəsi. 

 
Ъ 
 

Canlı əmək - insanın şüurlu, məqsədyönlü və 

məqsədəuyğun fəaliyyəti, onun zehni və fiziki enerji sərfi ilə 

bağlı olub, həm onun özünün şəxsi tələbatlarının, həm də 

bütövlükdə cəmiyyətin tələbatlarının ödənilməsi üçün zəruri 

olan hər hansı yeni istehlak dəyəri olan faydalı effektin 

yaradılmasına yönəldilir. 

Cevons Uilyam Stenli (1835-1882)- ingilis iqtisadçısı, 

―Siyasi iqtisad nəzəriyyəsi‖ (1871) kitabxanada faydalılıq 

nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdi. Cevons nemətin dəyərliliyinin 

onun istehsalı üçün lazım olan əməkdən asılı olması ideyasını 

inkar edir və sübut edirdi ki, dəyərlilik alıcının həmin nemətin 

faydalılığı haqqında subyektiv fikirdən asılıdır. Cevons bildirir 

ki, nemət yalnız özü ilə gətirdiyi faydalılığa müvafiq olaraq 

dəyərləndirilir, əmək və digər istehsal amilləri yalnız bu 

nemətlərin istehsalında iştirak edəndə dəyərə malik olurlar. O 

göstərmişdir ki, istehlakçı aldığı nemətlərin sayını müəyyən 

nemətin sonuncu vahidinin faydalılıq həddinin istənilən digər 

nemətin sonuncu vahidinin faydalılıq həddinə bərabər 

oluncayadək artırmağa meyillidir. Cevons həm də statika və 

nəzəri təhlilin iqtisadi elmdə birləşdirilməsi problemi ilə 

maraqlanırdı. 
 
Ч 
 

Çoxluğa qoĢulma effekti - başqa istehlakçıların tələb 

həcminin dəyişməsinə cavab olaraq bir istehlakçının nemətə 

tələb həcminin birtərəfi qaydada dəyişməsi. 
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Д 
 

Daxili  (aĢkar  olmayan)  xərclər –yəni istehsal  amilləri 

fırmasına məxsus xərclər. 

Deduksiya - məntiqi mülahizələrdə ümumi muddəalardan 

xüsusi nəticəyə gəlmə. 

Deflsit - geniş mənada nəyinsə çatışmaması, azlığı; dar 

mənada hazırkı anda kifayət qədər olmayan resurs və yə əmtəə. 

Demoqrafiya - əhali haqqında, əhalinin ümumi sayını və 

ölümlülük, doğum və miqrasiya nəticəsində onun dəyişməsini, 

əhalinin cinsinə və yaşına görə bölgüsünü, onun coğrafı və 

peşə strukturunu öyrənən elm. 

Demoqrafik tələ - ölkə əhalisinin artım tempinin əldə 

oluna biləcək iqtisadi artım səviyyəsini üstələdiyi vəziyyət, bu 

isə əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirin azalmasma səbəb olur. 

Devalvasiya - bir ölkə valyutasının digər ölkənin 

valyutasma nisbətən birdən qiymətdən düşməsi, mübadilə 

kursunun aşağı düşməsi. 

DəyiĢən məsrəflər - istehsal həcmi dəyişdikdə dəyişən 

məsrəflər. 

DəyiĢən xərclər - məhsul istehsalı həcmi dəyişdikdə 

dəyişən xərclər. 

DəyiĢkən asılılıq - modeldə ona başqa bir dəyişənin təsir 

etdiyi dəyişən. Məsələn, məhsula olan tələbin həcmi (asılı 

dəyişən ) onun qiymətindən asılıdır (asılı olmayan dəyişən). 

Disbalans – müvazinətin olmaması, əsas təsərrüfat 

göstəricilərinin (sisteminin) müvazinətsizliyi. 

Diskont - əmtəə və ya xidmətin elan edilmiş preyskurant 

qiymətindən istehsalçının istehlakçı üçün etdiyi güzəşt; iqtisadi 

subyektin gələcək nemətə nisbətən indikinə üstünlük vermə 

tədbiri; subyektin rifahının dəyişilməməsi şərti ilə cari dövrdə 

hər vahid nemət həcminin azalması zamanı gələcək dövrdə 

əmtəə həcminin neçə vahid artacağını göstərir; pula 
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münasibətdə: müəyyən dövrdə verilmiş kredit pulun həcmi nə 

qədər artmamalıdır ki, subyektin rifahı dəyişməsin. 

Doktrina – təlim, elmi nəzəriyyə. 

Dotasiya – mənfi vergi. 

Dövriyyə vergisi - məhsulun satış həcmindən satış 

pulunun faizi kimi alınan vergi. 

Dövriyyə kapitalı - firmanın istehsal prosesi müddətində 

tez dövr edən qısamüddətli cari aktivləri; bura material 

ehtiyatları, bitməmiş istehsal, son məhsul, debitor borcu, cari 

passivləri çıxmaq şərtilə nağd pullar daxildir. 

Dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi - 

vətəndaşların, səhmdar cəmiyyətlərinin (yoldaşlıqların) 

dövlətdən pay, səhm, mülkiyyət alması yolu ilə xüsusi, ayrı-

ayrı hallarda isə kollektiv müəssisələrə çevrilmə prosesi. 

Dövlət və bələdiyyə müəsisələrinin özəlləĢdirilməsi –

vətəndaşların, səhmdar cəmiyyətlərinin (yoldaşlıqların) 

dövlətdən pay, səhm, mülkiyyət alması yolu ilə xüsusi, ayrı-

ayrı hallarda isə kollektiv müəsisələrə çevrilmə prosesi. 

Dövlət Ģirkəti – dövlət mülkiyyətində olan cəmiyyət. 

Dövlət Korporasıyası - dövlət mülkiyyətində olan 

kompaniya. 

Dividend – səhmdar cəmiyyətinin xalis gəlirinin 

səhmdarlar arasında bölüşdürülməli olan və bir adi və ya 

imtiyazlı səhmə düşən hissəsi. 

Direktiv qiymət - dövlət tərəfindən yuxarı və ya aşağı 

son hədd kimi müəyyənləşdirilmiş qiymət. 

DiskontlaĢdırılmıĢ (gətirilmiĢ) cari dəyər - müəyyən 

zaman kəsiyindən sonra ödənilmiş bir dolların hazırkı 

dəyəridır. 

Duopoliya - oliqopoliyanın növü, bu zaman bazarda 

yalnız iki istehsalçı fəaliyyət göstərir 

Duopsoniya - bazarda yalnız iki alıcı və çoxlu satıcı olan 

vəziyyət. 
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Durğunluq - iqtisadi tsiklin böhrandan sonra gələn 

durğunluq dövrü. 

 
Е 
 

Elastiklik - tələbin mühüm xüsusiyyəti, tələb (və ya təklif) 

kəmiyyətinin nisbi dəyişməsinin müxtəlif amillərin (qiymət, 

gəlir və s.) dəyişməsindən asılı olmasmı göstərir. 

Emissiya - qiymətli kağızların, pulların və digər maliyyə 

sənədlərinin tədavülə buraxılması. 

Engel əyrisi - verilmiş qiymətlər sistemində dövlət 

büdcəsinin müxtəlif ölçülərində istehlakçının ayrıca nemətə 

tələbinin həcmini göstərən nöqtələr məcmusu. 

Engel qanunu - istehlakçı gəlirinin artması onun ilkin 

tələbat mallarına nisbətən daha çox ziynət əşyalarına xərclərini 

artırır. 

 Ekonometrika – iqtisadi hadisə və proseslərin kəmiyyət 

tərəflərinin öyrənilməsində riyaziyyatın və stetistik təhlilin 

vasitələrindən istifadə edən elm sahəsi. 

 
Я 
 

Əks-əlaqə effekti - verilmiş bazarda ilkin dəyişikliklərin 

təsiri altmda onunla əlaqədar olan bazarlarda baş verən 

dəyişikliklər nəticəsində həmin bazarda qismən müvazinətin 

dəyişməsini əks etdirən effekt. 

Əməyin kapitala silahlanması – kapital həcminin əməyin 

həcminə nisbəti. 

Əmtəə - insan fəaliyyətinin məhsulu, satış üçün istehsal 

olunmuş və hər hansı bir tələbatı ödəyən iqtisadi nemət. 

Əməyin optimal kapital tutumu - əməyin verilmiş 

texnologiyaya hər məhsul vahidinə minimum xərcləri təmin 

edən kapital tutumu. 
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Əməyin kapital tutumu -kapital həcminin əməyin 

həcminə nisbəti. 

Əmək - insanın ayrı-ayrı fərdlərin və ya bütövlükdə 

cəmiyyətin tələbatlarını ödəmək üçün maddi və mənəvi 

nemətlər yaratmaq məqsədilə sosial məqsədyönlü fəaliyyət 

prosesi. 

Əmək haqqı - əməyə görə maddi mükafatlandırma, 

yaradılmış və satılmış məhsulun (xidmətin) dəyərinin müəssisə 

və təşkilat işçilərinə çatan hissəsi. 

Ən az xərc qaydası - hər bir resursa xərclənmiş sonuncu 

dollar eyni məhsul həddi verməlidir. 

Əsas kapital - fırmanm təkrar satış üçün deyil, 

uzunmüddətli istifadə məqsədilə aldığı aktivlər (binalar və 

avadanlıqlar). 

Əvəzləmə effekti, substitusiya - istehlak dəstinə daxil olan 

əmtəələrdən birinin qiymətinin dəyişməsi nəticəsində istehlak 

strukturanun dəyişməsi (müxtəlif əmtəələrin alınmasma ayrılan 

vəsaitlərin nisbəti). 
 
Ф 
 

Faiz - kreditə görə ödənc, borc alanın borc aldığı vəsaitə 

görə kreditora ödədiyi məbləğ. 

Faydalılıq funksiyası - istehlak olunan nemətlərin 

faydalılığının təmin olunma səviyyəsi ilə onların miqdarı 

arasındakı asılılıq. 

Faydalılıgın son həddi- istehlak olunan sonuncu nemət 

vahidinin faydalılığı və ya istehlak zamanı nemət bir vahid 

artdıqda ümumi faydalılığın artması. 

Fermer - kənd təsərrüfatı müəssisəsinin, fermanın sahibi. 

Fəaliyyət göstərmək - fəaliyyətdə olmaq, işləmək. 

Fərqsizlik xəritəsi - çoxlu fərqsizlik əyrisi, faydalılıq 

funksiyasının qrafik təsviri. 
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Fərqsizlik əyrisi - müəyyən sayda iki nemətin istehlakçı 

üçün eyni dərəcəli olan birləşməsini göstərən nöqtələr 

məcmusu. 

Fillips əyrisi - əməyin qiymətinin dəyişmə sürəti ilə 

işsizlik səviyyəsi arasındakı asılılığın qrafık təsviri. 

Firma - hüquqi şəxs hüquqlarına malik təsərrüfat, 

sənaye, ticarət müəssisələri. 

Fiskal - dövlət xəzinəsi maraqlanna aid olan. 

Fiskal siyasət - dövlətin vergi müəyyənləşdirmək və 

toplanmış vəsaitləri xərcləmək hüququndan istifadə etməsi. 

FiĢer effekti - qiymətlərin səviyyəsinin    dəyişməsi 

zamanı hadisələrin ardıcıllığı: qiymətlərin səviyyəsinin 

azalması (artması) məcmu tələbinin iki səbəbdən azalması 

(artması): qiymətlərin sonrakı azalmasını (artımını) gözləyən 

ev təsərrüfatları cari istehlaklarmı azaldırlar (artırırlar); 

-mülkiyyətin borclulardan kreditorlara (kreditorlardan 

borclulara) təkrar bölgüsü; borcluların istehlaka son hədd 

meylləri kreditorlarınkından daha çox olduğundan məcmu tələb 

azalır. 

 -qiymətlərin sonrakı azalmasını (rtımını) gözləyən ev 

təsərrüfatlar cari istehlaklarını azaldırlar (artırırlar). 

        Fyüçers - gələcəkdəki müəyyən tarixə öncədən 

razılaşdırılmış qiymətə müəyyən miqdarda əmtəənin 

çatdırılması haqqında təcili kontrakt. 
 
Э 
 

Gəlir effekti - istehlakçının istehlak dəstinə daxil olan 

əmtəələrdən birinin qiymətinin dəyişməsi nəticəsində onun real 

gəlirinin dəyişməsi. 

Gəlir effekti Slutskiyə görə - qiymətinin dəyişməsi 

zamanı nemətə tələb həcminin ümumi dəyişməsi ilə Slurskiyə  

görə əvəzləmə effekti arasında fərq. 
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Gəlir effekti Hiksə görə - istehlakçının verilmiş nominal 

gəlirində nemətə tələb həcminin dəyişməsi və həmin nemətin 

qiymətinin dəyişməsinə görə onun real gəlirinin dəyişməsi. 

Gəlir haqqında deklarasiya, yaxud vergi deklarasiyası - 

vergi verənin ötən müddət ərzində (adətən bir il) əldə etdiyi 

gəlirlər və onlara şamil edilən güzəştlər haqqında rəsmi, 

qanunla müəyyən edilmiş formada doldurulmuş ərizə. 

Gəlir - istehlak əyrisi - verilmiş qiymətlər sistemi və öz 

büdcəsınin müxtəlif həcmində istehsalın soruşduğu iki nemət 

dəstindən ibarət nöqtələr məcmusu. 

Gəlir həddi- hər əmətəə vahidinin satış həcminin artması 

nəticəsındə əldə olunan əlavə gəlir. Hədd gəliri ümumi gəlir 

artımının satış həcmi artımına nisbəti kimi təyin olunur. 

Gəlir vergisi - dövlətin hüquqi və fıziki şəxslərin 

Gəlir – istehlak əyrisi - verilmiş qiymətlər sistemi və 

istehlakçının öz büdcəsinin müxtəlif həcmində soruşduğu iki 

nemət dəstindən ibarət nöqtələr məcmusu. 

Gəlirin kompensasiyaedici dəyiĢməsi - nemətin qiyməti 

artdıqdan sonra istehlakçının rifahının dəyişilməzliyini təmin 

edən pulun məbləği. 

Gömrük - xarici əmtəələrin idxalı üçün dövlət büdcəsinə 

ödənc. 

 
Щ 
 

Heçirləmə - fyüçers bazarlarının və optsion bazarlarının 

bir riskin digəri ilə kompensasiya edilməsi üçün istifadə 

olunduğu əməliyyatlar. 

Hərrac (kütləvi hərracdan satış) - alıcılar arasında yarışa 

əsaslanan əmtəə satışı. Əmtəəni almaq hüququnu əldə edən 

hərrac qalibi daha yüksək qiymət təklif etmiş alıcı olur. 

Herfindal indeksi - bazarda firmaların ümumi sayından və 

onların nisbi həcmlərinin bölgüsündən (ümumi istehsalda 

payları) çıxış edərək hesablanan satıcıların təmərküzləşməsinin 
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göstəricisidir; bazarın iimumi həcmində firmaların paylarının 

kvadratları cəmi kimi hesablanır. Bazar hökmranlığı dərəcəsini 

göstərir. 

Helbreyt Con Kennet (d.1908) - kanada iqtisadçısı, iqtisadi 

nəzəriyyədə institusional istiqamətin nümayəndəsi. Əsas 

əsərləri: «Bolluq cəmiyyəti» (1958), «Yeni sənaye cəmiyyəti» 

(1967). Əsas ideyaları: 

 sənaye cəhətdən inkişaf etmiş iqtisadiyyatlara 

mülkiyyətçilər tərəfindən idarə olunan rəqabətli xırda 

müəssisələr və texnokrat qulluqçular tərəfindən idarə olunan iri 

sənaye kompaniyaların inhisar sektoru daxildir: 

 iri kompaniyalar fəaliyyətlərini elə planlaşdırırlar ki, 

bazar qeyri-müəyyənliyini minimuma endirsinlər reklamın 

köməkliyi ilə yeni məhsulun istehsalına başlamamış, ona tələb 

yaradırlar; 

 iri firmalar texniki innovasiyaların inkişafına rəvac 

verirlər, istehsal miqyasında qənaətə nail olurlar ki, bu da gəlir 

artımına səbəb olur; 

 iri kompaniyalar dövlət tərəfindən dağıdılmalı deyil, 

onların inhisar hakimiyyətindən sui-istifadəsinin qarşısının 

alınması üçün nəzarətdə saxlanılmalıdır; 

 Amerika bazar sistemini onda ictimai sektorun 

inkişafına az resurs ayrıldığına görə tənqid etmişdi; xüsusi 

sektorun hakim mövqeyi isə xüsusi bolluq və ümumi kasıblıq 

vəziyyəti yaradır; 

 Sənaye cəmiyyətinin böyüyüb yeni sənaye cəmiyyətinə 

keçməsi. 

Hiffen əmtəəsi - aztəminatlı istehlakçının büdcəsində 

böyük yer tutan əmtəə, ona tələb bütün digər şərtlərin 

bərabərliyi şəraitində qiymətin dəyişdiyi istiqamətdə dəyişir, 

çünki gəlir effekti əvəzləmə effektini üstələyir. 
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Hiffen paradoksu - nemətin qiyməti artdıqda (azaldıqda) 

ona tələb həcminin artması (azalması), gəlir effektinin 

əvəzləmə effektini üstələməsi ilə izah ölunur. 

Hiks supermultiplikatoru - verilmiş sürətlə ekzogen 

iqtisadi artım şəraitində makroiqtisadi subyektlərin muxtar 

(milli gəlir kəmiyyətindən asılı olmayan) xərclərinin artması 

zamanı milli gəlirin artım dərəcəsini səciyyələndirən əmsal. 

 

 

 

 
Х 
 

Xalis ayrıca nemət - hər bir vahidi ayrıca haqqa satıla 

bilən nemət. 

Xalis ictimai nemət - elə bir nemətdir ki, insanların ona 

görə haqq ödəyib-ödəməməsindən asılı olmayaraq bütün 

vətəndaşlar tərəfindən kollektiv istehlak olunur. Xalis iqtisadi 

nemət iki xüsusiyyəti ilə səciyyələnir: istehlakda seçimli 

olmaması və aradan götürülə bilməməsi. Məsələn, milli 

müdafiə belə xüsusiyyətlərə malikdir. 

Xalis investisiyalar - əvəzləməyə gedən vəsaitləri 

çıxdıqdan sonra qalan ümumi investisiyalar. 

Xalis inhisar - yaxın əvəzləyici substitutları olmayan 

iqtisadi nemətin yeganə istehsalçısı olub sahəyə yüksək giriş 

maneələri ilə bilavasitə rəqabətdən mühafızə olunan fırma. 

Xalis milli məhsul (XMM) - kapitaldan istifadəyə görə 

(amortizasiya) dəyərlərı çıxdıqdan sonra qalan ümumi milli 

məhsul. 

 Xalis diskontlaĢdırılmıĢ (gətirilmiĢ) qiymət – 

gələcəkdə gözlənilən xalis gəlirin qədərinin diskontlaşdırılmış 

qiyməti ilə investisiyaların diskontlaşdırılmış qiyməti 

arasındakı fərq: 
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            NPV=PV(TR-VC)-PV(I), 

 

Burada (TR-VC) – xalis gəlir; I  - investisiyalardır. 

 

Xarici (aĢkar) xərclər - firmaya məxsus olmayan və 

onun tərəfindən alınan istehsal amillərinin xərci. 

Xarici artım - genişlənməsi firmanan təbii böyüməsi 

hesabına deyil (daxili genişlənmə), birləşmə, udma və ya birgə 

müəssisələr yaradılması hesabına baş verən artımı 

Xarici effektlər - nemətlərin istehsalı və istehlakı 

zamanı yaranan və bazar qiymətlərində əksini tapmayan xərclər 

(mənfı xarici effektlər) və ya mənfəətlər (müsbət xarici 

effektlər). 

Xərclər funksiyaları - məhsul istehsalı həcmi ilə onun 

istehsah üçün zəruri olan minimum xərclər arasındakı asılılq. 

Xərclərin minimallaĢdırılması - verilmiş həcmdə 

məhsulun istehsal amillərinin onların nisbi qiymətləri nəzərə 

alınmaqla uzlaşdırılması yolu ilə ən az xərclə istehsal edilməsi. 

Xüsusi mülkiyyət - səlahiyyət obyektinə münasibətdə 

bütün hüquqlara ayrıca bir insanın malik olduğu vəziyyət. 

Xüsusi sahibkarlıq firması - sahibinin işlərini öz 

maraqlarında apardığı, idarə etdiyi, bütün mənfəətə sahib 

olduğu (qalıq gəlir) və onun bütün öhdəliklərinə görə şəxsən 

məsuliyyət daşıdığı (yəni qeyri-məhdud məsuliyyətli subyekt 

olduğu firma 
 
И 
 

Ġcarə (kirayəyə vermək) - müstəqil təsərrüfat fəaliyyəti 

üçün icarəçiyə lazım olan torpaq, digər təbii resurslara, 

müəssisələrə müqaviləyə əsaslanan müddətli və əvəzli sahib 

olma və onlardan istifadə və ya başqa mülkiyyətdən istifadə. 
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Ġctimai əmək bölgüsü - müxtəlif əmək fəaliyyəti 

növlərinin təcrid olunması. Əmək bölgüsünün iki əsas növü 

var: cəmiyyət daxilində və müəssisə daxilində. 

Ġctimai iĢlər - dövlətin sosial infrastruktura, o 

cümlədən yollara, evlərə, zibilin yığışdırılmasma və s. çəkdiyi 

xərclər. 

Ġctimai nemətlər - dövlətin bütün vətəndaşlar və ya 

ölkə əhalisinin çoxu üçün verdiyi əmtəə və xidmətlər (təhsil, 

səhiyyə, mənzil). Onlara görə birbaşa ödəniş yoxdur. 

Ġctimai xərclər - cəmiyyətin firmaların fəaliyyəti ilə 

şərtlənən məsrəflər (çayların tullantı suları ilə çirklənməsi, çay 

suyunun təmizlənməsinə xərclər). 

Ġctimai seçim nəzəriyyəsi - insanların hökumət 

idarələrindən öz şəxsi maraqlarında istifadə etdikləri müxtəlif 

üsul və metodları öyrənən nəzəriyyə. 

Ġctimai rifah funksiyası - təsərrüfat qərarlarının 

nəticələrinin bütövlükdə cəmiyyətin mövqeyindən 

dəyərləndirilməsi meyarı. 

Iki nemətin son hədd əvəzləmə norması - fərdin 

tələbatlarının (faydalılıq fünksiyasının qiyməti) təmin edilmə 

dərəcəsini dəyişmədən bir nemətin istehlakını bir vahid 

artırmaqla digərinin istehlakını nə qədər azaltmaq mümkün 

olduğunu göstərir. 

Ġkinci ictimai rifah nəzəriyyəsi teoremi - əgər istehlakçı 

üstünlükverimləri koordinatların başlanğıcında, qabarıq 

fərqsizlik əyriləri ilə, texnologiya isə miqyasdan sabit və ya 

azalan qazancla səciyyələnirlərsə, onda hər bir Pareto-səmərəli 

vəziyyət üçün müvazinətli qiymətlər vektoru tapmaq olar. 

Ġkinci Hossen qanunu - verilmiş qiymətlər və büdcədə 

istehlakçı maksimum faydalılığa faydalılıq həddinin qiymətə 

nisbəti bütün istehlak olunan nemətlərdə eyni olduqda çatır. 

Ġkitərəfli inhisar bazarı - yeganə satıcının yeganə alıcı 

ilə qarşılaşdığı bazar. 
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Ġkitərəfli oliqopoliya bazarı - bir neçə satıcının bir neçə 

alıcı ilə qarşılaşdıgı bazar.  

Ġki nemətin son hədd əvəzləmə norması - fərdin 

tələbatlarının (faydalılıq funksiyasının qiyməti) təmin edilmə 

dərəcəsini dəyişmədən bir nemətin istehlakını bir vahid 

artırmaqla digərinin istehlakını nə qədər azaltmaq mümkün 

olduğunu göstərir. 

Ġkiqat müvazinət - milli iqtisadiyyatın tam məşğulluq və 

tədiyyə balansının sıfır saldosu şəraitində milli gəlir 

səviyyəsində ümumi iqtisadi müvazinətə nail olması 

Ġkiqat müvazinət – milli iqtisadiyyatın tam məşğulluq və 

tədiyə balansının sıfır saldosu şəraitində milli gəlir 

səviyyəsində ümumi iqtisadi müvazinətə nail olması. 

Ġkinci dərəcəli qiymət ayrı-seĢkiliyi – ayrı-ayrı partiya 

əmtəələrin müxtəlif qiymətlərə satılması. 

Ġqtisadi artım - müəyyən vaxt ərzində ölkədə ümumi 

istehsal həcminin artması. 

Ġqtisadi azadlıq - fərdin öz maraqları və qabiliyyətlərini 

ictimai nemətlərin istehsalında, bölgüsündə, mübadiləsində və 

istehlakında fəal çalışmaq yolu ilə həyata keçirə bilmək 

imkanı. 

Iqtisadi dövriyyə - real iqtisadi nemətlərin dairəvi 

hərəkəti, pul gəlirləri və xərclərinin qabaqdan gələn axını ilə 

müşayiət olunur. 

Iqtisadi eksperiment - iqtisadi hadisələrin daha əlverişli 

şəraitdə praktik öyrənilməsi məqsədilə onların süni surətdə 

dəyişdirilməsi və ya təkrar canlandılması. 

Ġqtisadi məqsədlər - öz fəaliyyətində fərdin (ev 

təsərrüfatçılığı), fırmanm, bütövlükdə cəmiyyətin güddüyü 

məqsədlər. 

Iqtisadi mənfəət - məcmu satış pulu ilə həm xarici, həm 

də daxili xərclər daxil olmaqla bütün xərclər arasındakı fərqdir. 
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  Ġqtisadi model - strukturu həm obyektiv xüsusiyyətləri, 

həm də tədqiqatın subyektiv məqsədli olması ilə müəyyənləşən 

iqtisadi proses və ya hadisənin formallaşdırılmış təsviri. 

  Iqtisadi nemət - məhdud miqdarda olan tələbatların 

ödənilməsı vasitələri Iqtisadi nemətlər məhsullara və 

xidmətlərə bölünürlər. Miqyasa görə qənaət: 

  artan - məhsul həcminin istehsalda istifadə olunan bütün 

xərclərin artmasından daha böyük sürətlə artması. Məsələn, 

resurs xərcləri 20% olduqda, istehsal həcmi 30% artır. 

  azalan - məhsul həcminin istehsalda istifadə olunan bütün 

xərclərin artmasından daha aşağı sürətlə artması. Məsələn, 

resurs xərcləri 20% olduqda istehsal həcmi cəmi 10% artır. 

Iqtisadi nəzəriyyənin predmeti - məhdud istehsal 

resurslarından səmərəli istifadə, insanın maddi tələbatlarının 

maksimum təmin edilməsinə nail olmaq məqsədilə onlarm 

idarə edilməsi problemləridir. 

Iqtisadi renta - təklifı sərt məhdud olan resursa görə 

haqq. İqtisadi rentanı həm də əməyin minimal (ehtiyatda olan)  

qiyməti ilə bazar qiyməti arasındakı fərq kimi də 

müəyyənləşdirirlər. 

Ġqtisadi renta - istehsal amili mülkiyyətçisinin amildən 

istifadəyə görə aldığı pulun miqdarı ilə onun həmin xidmətləri 

göstərməyə razı olduğu minimum pul məbləği arasındakı fərq; 

və ya kapitaldan, mülkiyyətdən və ya torpaqdan alandan 

sahibkarlıq fəaliyyəti tələb etməyən gəlir. 

Ġqtisadi resurslar, istehsal amilləri -iqtisadi nemətlər 

istehsalı üçün zəruri olan elementlər. Əsas resurs növləri kimi 

çıxış edirlər: əmək, kapital, sahibkarlıq qabiliyyəti. (çox vaxt 

onlara informasiyanı da əlavə edirlər. 

Ġqtisadi seçim - alternativ variantlar arasından ən 

yaxşısnın seçilməsi, bu zaman məhdud resurslardan istifadə 

nəticəsində faydalılığın maksimallaşdırılması əldə olunur. 
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Iqtisadi seçimin rasionallıgı mənfəət və xərclərin təhlilini 

nəzərdə tutur. 

Ġqtisadi səmərəlilik - bazar iqtisadiyyatında qarşıda 

duran məqsədlərə çatmaq üçün vasitələrdən istifadə etməyin 

məqsədyönlüyü. Bu və ya digər hərəkətin səmərəli olub 

olmamasını müəyyənləşdirməyin əsas meyarı Kaldora-piiks 

meyarıdır. Kaldora-Hiks meyarına görə, əgər iqtisadi hərəkətin 

istehlak artıqlığı və istehlakçı mənfəəti şəklində müsbət 

nəticələri onun mümkün mənfı nəticələrindən çoxdursa, onda bu 

hərəkət səmərəli olar. 

Iqtisadi sistemlər - müəyyən tamlıq, cəmiyyətin iqtisadi 

strukturunu əmələ gətirən qarşılıqlı əlaqədə olan iqtisadi 

elementlər məcmusu; iqtisadi nemətlər istehsalı, bölgüsü, 

mübadiləsi və istehlakı ilə bağlı formalaşan münasibətlər 

vəhdəti. 

Iqtisadi siyasət - hökumətin iqtisadi sahədə konkret 

hərəkətləri. 

Iqtisadi tsikl - iqtisadiyyatın iki eyniadlı iqtisadi tsiklik 

fazaları arasında inkişafı. 

Iqtisadiyyat - (əsasən tətbiqi iqtisadi problemləri öyrənən 

elm sahəsi, tələbatların maksimum ödənməsi məqsədilə nadir 

iqtisadi resurslardan istifadə ilə əlaqədar əsasən tətbiqi iqtisadi 

problemləri öyrənən elm sahəsi, bir də bazar sistemində 

müvazinətin təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Ġqtisadiyyatın dövlətsizləĢdirilməsi - dövlətin ictimai 

istehsalda dövlət tənzimləməsi sahələrinin azaldılmasını və 

iqtisadiyyatın əsasən iqtisadi tənzimləmə metodlarına keçidi 

nəzərdə tutur. 

Ġqtisadiyyatın Pareto-səmərəli (optimal) vəziyyəti - elə 

bir vəziyyətdir ki, bu zaman istehsaldakı və bölgüdəki heç bir 

dəyişiklik başqalarının rifahını pisləşdirmədən cəmiyyətin 

bircə üzvünün də rifahını yaxşılaşdıra bilməz. 
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Ġqtisadi agentlər - iqtisadi münasibətlərin iqtisadi 

nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakında iştirak 

edən subyektləri. 

Ġnduksiya - xüsusi, tək-tək hallardan ümumi nəticəyə 

aparan məntiqi düşüncə. 

Ġnflyasiya - əmtəə və xidmətlərin qiymətlərinin ümumi 

səviyyəsinin artması. 

Ġnhisar rəqabəti bazarı – çoxsaylı alıcı və satıcı olan 

müxtəlif cinsli əmtəə bazarı, burada məhsulun təbəqələşməsi 

nəticəsində istehsalçılar inhisar hökmranlığına malik olurlar. 

Inhisar - inhisar mənfəəti əldə etmək məqsədilə maddi və 

maliyyə resurslarını, elmi-texniki potensialı təmərküz- 

ləşdirməklə bazar üzərində nəzarəti həyata keçirən təsərrüfat 

birliyi. 

Ġnhisar bazarı - potensial rəqibləri olmayan bir satıcının 

çoxsaylı alıcıya qarşı durduğu bazar. 

Ġnhisar hökmranlığı - inhisarın təklif həcmini dəyişməklə 

bazar qiyməti səviyyəsinə təsir edə bilmək imkanı. 

InhisarsızlaĢdırma - dövlətin inhisarlaşmış istehsal 

strukturunun aradan qaldırılmasına və rəqabətin inkişafına 

yönəldilmiş siyasəti. 

Inteqrasiya - hər hansı hissələrin tamda (bütövdə) 

birləşdirilməsi. 

ĠntensivləĢdirmə - elmi-texniki tərəqqinin (ETT) 

nailiyyətlərinə əsaslanan get-gedə daha səmərəli istehsal 

vasitələri və əməyin təşkilinin daha təkmil formaları və 

texnologiyalarının tətbiqi. 

Ġstehlakçı (ev təsərrüfatı) - öz tələbatlarını ödəmək üçün 

nemətlər alan iqtisadi subyekt. 

Ġstehlakçı artıqlığı - istehlakçının verilmiş həcmdə nemət 

üçün ödəməyə hazır olduğu maksimum məbləğlə onun ödədiyi 

məbləğ arasındakı fərq. 
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Ġstehlakçı imkanları əyrisi - verilmiş miqdarda nemətin 

istehlakçılar arasında Paretoya görə optimal bölgü variantlarını 

göstərən nöqtələr məcmusu. 

Ġstehlakçı müvazinəti - əmtəə dəsti alışının optimal 

qaydası - büdcə məhdudiyyəti xəttinin fərqsizlik əyrisinə 

toxunma nöqtəsi (XA XB) -müvazinətdə olan istehlakçmın 

optimal əmtəə dəsti. 

Ġstehlak zənbili - insanın əsas fızioloji və sosial-mədəni 

tələbatlarını təmin etmək üçün istehlak əmtəələri və xidmətləri 

dəsti. 

Ġstehsal amilinin məcmu (ümumi) məhsulu – həmin 

amilin müəyyən miqdarına düşən istehsal olunan əmtəə.  

Ġstehsalçı firma – nemətlər istehsal etmək və satmaq 

üçün amillər alan iqtisadi subyekt. 

Ġstehsal amilləri - istehsal ehtiyatları, kapital, insan 

resursları və s. 

Ġstehsal amilinin orta məhsulu - istehsal olunan 

əmtəənin istifadə olunan amil vahidinə düşən həcmi. 

Istehsal amillərinin əvəzlənməsinin   (substitusiyası) 

elastiklik əmsalı -kapitalın texniki əvəzləsməsinin norma həddi 

bir faiz dəyişdikdə əməyin optimal kapital tutumunun neçə faiz 

dəyişəcəyini göstərir. 

Istehsal funksiyası - istifadə olunan istehsal amillərinin 

miqdarı ilə maksimum mümkün olan məhsul istehsalı arasında 

asılılıq. 

Istehsal imkanları - texnologiyanın hazırkı vəziyyətində 

bütün mövcud resurslardan tam və səmərəli istifadə etməklə 

cəmiyyətin iqtisadi nemətlər istehsal etmək imkanları. 

Ġstehsal imkanları həddi (və ya transformasiya əyrisi) - 

bütün mümkün resurs və texnologiyalardan həmin zaman 

kəsiyində iqtisadiyyatda istehsal oluna biləcək maksimum 

əmtəə və xidmətlərin miqdarını göstərir. 
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Ġstehsal imkanları əyrisi - iki nemətin Pareto-səmərəli 

istehsal həcmini göstərən nöqtələr məcmusu. 

Ġstehsal xərcləri - əmtəə (xidmətlər) istehsalına çəkilən 

xərclərin cəmi, təklif qiymətinin müəyyənləşdirilməsində əsas 

kimi götürülür. 

Istehsala məsrəflərin elastiklik əmsalı - məhsul 

istehsalı faiz dəyişdikdə ümumi məsrəflərin neçə faiz 

dəyişəcəyini göstərir. 

Ġstehsalda Pareto-səmərəlilik - nəzərdə tutulmuş 

istehsal amilləri məcmusundan elə istifadədir ki, bu zaman 

onların sahələr arası təkrar bölgüsü hesabına başqa nemətlərin 

istehsalını azaltmadan bircə nemətin də istehsalını artırmaq 

mümkün deyil. 

Ġstehsalçı artıqlığı - satılmış məhsula görə alınmış 

məbləğlə istehsalçının həmin məhsulu satmağa hazır olduğu 

məbləğ arasındakı fərq. 

Istehsalчı mцvazinəti - xəрc hədlяri; son hədd və bazar 

qiyməti arasında bərabərliyin yarandığı vəziyyət. Qeyri-sabit 

mцvazinətli bazar - tələb və təklif həcminin elə şəraitdə 

bərabərliliyidir kı, bu zaman qiymətin özцnцn muvazинət 

gюstəricisindən sapınması bazar sюvdələşməsi iştirakчılarının 

elə reaksiyası ilə mцşayiət olunur ki, bu, qiyməti mцvazinət 

gюstəricisinə qaytara bilmir. 

Ġstehsalın amilə görə elastiklik əmsalı - amilin həcmi 

bir faiz dəyişdikdə istehsalın neçə faiz dəyişəcəyini göstərir. 

Ġstehsalın miqyasa görə elastiklik əmsalı - bütün 

amillərin artım sürəti bir faiz dəyişdikdə istehsalın neçə faiz 

dəyişəcəyini göstərir. 

Ġstehsalın səmərəliliyi - bir iqtisadi nemətin istehsalını 

azaltmadan digərinin istehsalını artırmaq üçün (Pareto-optimal 

resurs bölgüsü) nağd resurslan təkrar bölüşdürmək mümkün 

olmayanda əldə olunur.  
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Ġnvestisiya - maddi əmtəə və xidmətlər istehsalı üçün 

nəzərdə tutulmuş real kapitalın (avadanlıq, maşınlar və s.) 

almması üçün istifadə olunan pul. 

Ġnvestisiya tələsi - iqtisadi konyukturanın elə bir 

vəziyyətidir ki, bu zaman sahibkarlar perspektivləri bədbinliklə 

dəyərləndiklərindən faiz dərəcəsinin dəyişməsi investisiya 

tələbinə təsir etmir. 

ĠS əyrisi - faiz dərəcəsi və milli gəlirin göstəricilərinin 

birləşməsindən ibarət olan nöqtələr məcmusudur ki, bu zaman 

nemətlər bazarında, keynsralı konsepsiyasına görə, müvazinət 

əldə olunur. 

ĠĢ qüvvəsi - insanın əmək qabiliyyəti, yəni onun istehsal 

prosesində tətbiq etdiyi fiziki və mənəvi güclərinin məcmusu. 

ĠĢsizlik - iqtisadiyyatda vəziyyət, bu zaman iş qabiliyyətli 

əhalinin bir hissəsi nisbətən artıq olur (ehtiyat əmək qüvvəsi). 

Bizim ölkədə işsiz kimi işi və qazancı olmayan, əlverişli iş 

axtarmaq məqsədilə əhalinin məşğulluq xidmətində qeydiy- 

yatda olan və işə başlamağa hazır olan əmək qabiliyyətli 

vətəndaşlar götürülürlər. 

Ġzafi tələb funksiyası -tələb funksiyası ilə iqtisadi 

subyektin təklif funksiyası arasındakı fərq. 

Ġzokvant - verilmiş istehsal həcmini təmin edən müəyyən 

miqdarda iki istehsal amilinin müxtəlif birləşmələrindən ibarət 

olan nöqtələr məcmusu. 

Ġzokosta - iki istehsal amilinin dəyərinə görə eyni olan 

müxtəlif miqdarda birləşmələrindən ibarət olan nöqtələr 

məcmusu. 

Ġzokvantlar xəritəsi - çoxlu izokvant, uzun müddətin 

istehsal fiınksiyasınm qrafık təsviri. 

 
К 
 

   Kapital - istehsal amillərindən biri, fiziki kapitala 

(binalar, qurğular, ofislər, maşınlar, alətlər və s.) və insan 
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kapitalına (ümumtəhsil və peşə hazırlığı) investisiyalar 

qoyuluşu ilə həyata keçirilən istehsal fəaliyyəti. 

Kapital qiyməti - istehsal amilini almaq üçün ödənişin 

kəmiyyəti. 

Kapital yığımı - bölünməmiş mənfəət ehtiyatının 

artırılması yolu ilə konkret firmanın nağd kapitalının artması 

prosesi; məcmu istehsal həcminin artırılması məqsədilə 

iqtisadiyyatda xalis kapital ehtiyatının artırılması prosesi. 

Kapital nemətlər - digər məhsulların istehsalında istehsal 

amili (bilavasitə istehlakçılara satılan əmtəələrin əksinə olaraq) 

qismində istifadə olunan uzunmüddətli əmtəələr (dəzgahlar, 

peçlər). 

Kapitalizm - xüsusi mülkiyyətə, azad sahibkarlıq 

fəaliyyətinə, rəqabətə, iqtisadi proseslərin əsasən bazar 

tənzimləmə mexanizmlərinə əsaslanan  ictimai-iqtisadi qurulus. 

Kardinalist konsepsiya - faydalılığın kəmiyyətlə ölçül- 

məsini hesab etməyə əsaslanan istehlakçı tələbi nəzəriyyəsi. 

Kartel - inhisar hakimiyyəti əldə etmək üçün vahid qiymət 

və təklif həcmləri barədə razılaşma ilə birləşmiş bir qrup 

homogen (eyni cür) nemət istehsalçısı. 

Kateqoriya - 1) hadisələrin ən əsas xüsusiyyətləri və 

münasibətlərini əks etdirən ümumi anlayış. 2) hər hansı ümumi 

əlamətlərə malik bir qrup əşya, hadisə. 

Keçid iqtisadiyyatı - bir iqtisadi sistemdən digərinə 

inqilabi və ya təkamül yolu ilə xüsusi tarixi keçid dövrü. 

 Kembric effekti - tədavüldə olan pulun miqdarının 

dəyişməsi zamanı hadisələrin ardıcıllığı: pulun miqdarının 

artması (azalması)  nemətə tələbin artması (azalması) 

qiymətlərin səviyyəsinin artması (azalması). 

 Kembric tənliyi - pul təklifı və iqtisadiyyatdakı 

qiymətlərin ümumi səviyyəsi arasında bilavasitə əlaqəni 

müəyyənləşdirən pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinə görə MV=PT 

(İrvinq Fişer tənliyi, ilk dəfə 1911-ci ildə alınmışdır) və burada: 
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M - iqtisadiyyatda pul ehtiyatı; 

V - pulun tədavül sürəti; 

P - qiymətlərin ümumi səviyyəsi; 

T - sövdələrin sayı  yaxud əmtəə və xidmətlər 

təklifinin ümumi həcmidir. 

Kembric universitetinin İqtisadçıları iqtisadiyyatdakı pul 

ehtiyatı (M) ilə son gəlir (Y) arasındakı əlaqəni MV=Y 

formasında əks etdirmək üçün ənənəvi pul nəzəriyyəsini 

dəyişmişdilər. Gəlirin tədavül sürəti (Kembric tənliyi) beləliklə 

aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

M

Y
V   

Burada V - iqtisadiyyatdakı pul ehtiyyatının son əmtəə və 

xidmətlər alışı zamanı pul ehtiyatının əldən ələ keçdiyi 

dəfələrin orta sayıdır. 

Kene Fransua (1694-1774) - fransız iqtisadçısı, onun 

əsərləri fıziokratlar məktəbinin əsasını qoymuşdur. Kene hesab 

edirdi ki, kənd təsərrüfatı sərvətin mənbəyidir, məhsuldar sinif 

- icarəçi fermerlər–isə öz mövcudluğu üçün lazım olan 

məhsulu yaradır.   Bu xalis  məhsul sonra  torpaq  

mülkiyyətçilərinin, həmçinin sənətkarlar və tacirlərin 

tələbatlarını ödəmək üçün istifadə olunur. Özünün əsas 

«Iqtisadi cədvəl» (1758) əsərində Kene xalis məhsulun 

kəndlilər, torpaq sahibkarları və tacirlər arasında istehsal və 

mübadilə olunduğunu göstərməyə cəhd etmişdi. Kene cədvəli 

əslində «xərclər - buraxılış» cədvəli idi. 

Keyns Con Meynard (1883-1946) - ingilis iqtisadçısı, 

özünün məşhur «Məşğulluq, faiz və pulun ümumi nəzəriyyəsi» 

(1936) kitabında kütləvi işsizliyin öz izahını təklif etmiş və 

onunla mübarizə üçün dövlət siyasətinin aparılması üçün 

tövsiyələrini vermişdir. Keynsə qədər klassik iqtisadi nəzəriyyə 

hesab edirdi ki, bazar özü bütün resursların məşğulluğuna can 

atır, çünki mübadilə mexanizmi tələb və təklifin müvazinətini 
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təmin edir (Sey qanunu). Keyns tam məşğulluq şəraitində 

deyil, böhranlı iqtisadiyyat, durğunluq şəraitində iş fəallığı 

səviyyəsinin formalaşmasını izah edən ümumi nəzəriyyə 

işləyib hazırlamışdır. Durğunluğun səbəbini o, məcmu tələbin 

azalmasında görürdü, amma tələbin artmasına hər hansı bir 

avtomatik stimulun olmadığından, Keynsin fıkrincə, tələbin 

artması və durğunluqdan çıxmaq üçün dövlətin müdaxiləsi 

lazımdır. Vergiləri azaltmaqla əhalinin alıcılıq qabiliyyətini 

yüksəltmək olar, dövlətin xərclərini, məsələn, ictimai işlərə, 

artırmaqla isə əlavə məcmu tələbi yaratmaq olar. Keyns 

multiplikator və akselerator nəzəriyyəsinin müəllifıdir. 

Keyns effekti - qiymət səviyyəsinin dəyişməsi zamanı 

hadisələrin ardıcıllığı: qiymət səviyyəsinin artması (azalması) 

—► real kassa qalıqlarının azalması (artması) —► faiz 

dərəcəsinin artması (azalması) —► investisiyalara tələbin 

azalması (artması) =^- milli gəlirin azalması (artması). 

Kirayə qiyməti -    zaman vahidində amildən istifadəyə 

görə ödənişin kəmiyyəti. 

Klark vergisi - fərdin ictimai nemətin faydalılığının 

qiymətləndirilməsini azaltdığına görə iqtisadi sanksiyalar. 

Klassik dixotomiya - milli iqtisadiyyatın bir-birindən 

təcrid olunmuş iki bölmə şəklində təsəvvür olunması: real və 

pul; real bölmədə pul bölməsindən asılı olmayaraq istehsalın 

həcmi və strukturu, məşğulluq, nemətlərin nisbi qiymətləri, pul 

bölməsində isə yalnız qiymətlərin səviyyəsi (pulun 

miqyası) müəyyənləşdirilir. 

Kobba-Duqlas istehsal funksiyası - istehsal funksi- 

yasının növü, texnologiyanı istehsal amillərinin təkmil 

qarşılıqlı əvəzlənməsi və vahidə bərabər miqyasdan istehsalın 

elastikliyi ilə səciyyələndirir. 

Kollektiv nemətlər - hər hansı bir fərdə təklif olunan 

nemətin miqdarı başqalarından aslı olmayaraq dəyişilə 
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bilməməsi səbəbindən yalnız bir qrup şəxsə təklif oluna bilən 

əmtəə və xidmətlər. 

Kommersiya-ticarət. Tvompaniya -sahibkarların sənaye, 

ticarət, nəqliyyat və digər birləşmələri. 

Komplemenfar nemətlər - bir-birini tamamlayan 

nemətlər (bir nemətin qiymətinin artması ikinci nemətə tələbin 

azalmasına səbəb olur). 

Konversiyalılıq - milli valyutanın istənilən formada və 

bütün əməliyyat növlərində xarici valyutaya sərbəst dəyişdirilə 

bilmək qabiliyyəti. 

Kondorse     paradoksu səsvermə     əsasında    səs    

çoxluğu    ilə müəyyənləşdirilən qrup üstünlük verimlərinin 

qeyri-tranzitivliyi. 

Kontrakt - danışığa girən tərəflərin qarşılıqlı 

öhdəliklərini əks etdirən müqavilə, saziş və rəsmi sənəd. 

Kooperativ -bir qrup fərdin qarşılıqlı xeyir götürmək 

üçün birgə malik olub idarə etdiyi firma təşkili forması. 

Kouz teoremi - əgər bütün tərəflərin mülkiyyət hüquqları 

dəqiq müəyyənləşdirilibsə, transaksion xərclər isə sıfıra 

bərabərdirsə, son nəticə (istehsalın dəyərliliyini maksimal- 

laşdıran) mülkiyyət hüququ (əgər gəlir effekti nəzərə 

alınmazsa) bölgüsündəki dəyişikliklərdən asılı olmur. 

Kredit - borc, borc verən və borc alan arasında 

münasibət, bu zaman kreditor (borc verən) borc alana pul və ya 

əşya verir, borc alan isə müəyyən vaxtda həmin məbləği və ya 

həmin növdən və həmin keyfiyyətdə əşyanı qaytarmağa söz 

verir. 

Kreditor - borc götürənə borc verən fıziki və ya hüquqi 

şəxs (müəssisə və ya təşkilat). 

Kurno müvazinəti - bazarda duopoliya şəraitində hər bir 

firma müstəqil fəaliyyət göstərərək digər firmanın ondan 

gözlədiyi istehsal həcmini seçdiyi zaman əldə olunur. Kurno 
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müvazinəti iki firmanın reaksiya əyrilərinin kəsişmə nöqtəsi 

kimi təzahür edir. 

Ümumi iqtisadi müvazinət - tələb və təklif bərabərliyinin 

bütün makroiqtisadi bazarlarda eyni zamanda birgə 

mövcudluğu. 

Kurno nöqtəsi - son hədd satış pulu və son hədd xərclər 

əyrilərinin kəsişməsi - qeyri-təkmil rəqabətdə mənfəətin 

maksimallaşdırılması şəraiti. 

Kurno Ogüsten (1801-1877) - rəqabət və inhisar 

şəraitində qiymət yaranması problemini tədqiq etmiş və bu 

tədqiqatların nəticələrini (tələbin və təklifin dəyişməsi qanunu) 

«Sərvət nəzəriyyəsinin riyazi prinsipləri» kitabında əks 

etdirmiş fransız iqtisadçısı. Kurno həm də özünün inhisar, 

duopoliya, oliqopoliyanı tədqiqatları ilə məşhurdur. 

Korporasiya - səhmdar kompaniyası kimi qeydiyyatdan 

keçmiş xüsusi firma; sənayenin milliləşdirilmiş sahəsində 

dövlətə məxsus müəssisə. 

 
Г 
 

«Qadağanedici» qiymət - nemətə tələb həcminin sıfıra 

bərabər olduğu qiymət. 

«Qara» bazar - dövlətin müəyyənləşdirdiyi yuxarı 

qiymət həddindən yüksək və dövlətin müəyyənləşdirdiyi aşağı 

qiymət həddinə çatmayan qiymətlərlə ticarət sövdələşmələrinin 

aparılması. 

QarıĢıq iqtisadiyyat - bazar və amirlik iqtisadiyyatı 

elementlərini sintez edən cəmiyyət növu, burada bazar 

mexanizmləri dövlətin fəal hərəkətləri ilə tamamlanır. 

Qeyri-sabit müvazinətli bazar – tələb və təklif həcminin 

elə şəraitdə bərabərliyidir ki, bu zaman qiymətin özünün 

müvazinət göstəricisindən kənarlaşaması bazar sövdələşməsi 

iştirakçılarının elə reaksiyası ilə müşayət olunur ki, bu, qiyməti 

müvazinət göstəricisinə qaytara bilmir. 
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Qismən müvazinət - ayrıca götürülmüş bazarda 

formalaşan müvazinət. 

Qiymət - əmtəə və xidmətin dəyərinin pulla ifadəsi. 

Qiymət indeksi -cari ilin qiymətinin bazis ilinin 

qiymətinə nisbətinin 100%-i hasilidir. 

Qiymət - istehlak əyrisi - verilmiş büdcə və nemətlərdən 

birinin qiymətinin dəyişməsi şəraitində istehlakçının soruşduğu 

iki nemətdən ibarət dəsti göstərən nöqtələr məcmusu. 

Qiymət ayrı-seçkiliyi – qeyri-təkmil rəqabət bazarında 

eyni mənşəli əmtəənin müxtəlif qiymətlərə satılması. 

Qiymət dıskriminasiyası - qeyri-təkmil  rəqabət 

bazarında nomogen əmtəənin müxtəlif qiymətlərə satılması. 

Birinci dərəcəli qiymət diskriminasiyası - hər əmtəə 

vahidinin onun tələb qiymətinə satılması. 

Ikinci dərəcəli qiymət dıskriminasiyası - ayn-ayn partiya 

əmtəələrin müxtəlif qiymətlərə satılması. 

Üçüncü dərəcəli qiymət diskriminasiyası - əmtəənin 

bazarın ayrı-ayrı seqmentlərində müxtəlif qiymətlərə satılması. 

Qiymət   müharibəsi   -   rəqibləri   oliqopolistik bazar-   

dan   sıxışdırmaq məqsədilə mövcud qiymətlərin səviyyəsinin 

tədricən tsiklik endirilməsi. 

Qiymətli kağızlar - sahibinin hər hansı mülkiyyət 

hüquqlannı ifadə edən və müəyyən gəlir gətirən sənəd (səhm, 

istiqraz və s.). 

Qiymətli əmtəələr - gəlir artdıqda onlara tələbin kəskin 

şəkildə artdığı əmtəələr (zinət əşyaları). 

Qiymətlərin aĢağı həddi - məhsula müəyyənləşdirilə 

biləcək minimum qiymət; dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Qiymətə görə təklif funksiyası - təklifin həcmi ilə təklif 

olunan əmtəənin qiyməti arasındakı asılılıq. 

Qısamüddətli və ya qısa dövr (short-run) (fırmanın 

fəaliyyətində) - elə bir zaman kəsiyidir ki, bu müddətdə istehsal 

amillərindən birini də dəyişmək mümkün deyildir. 
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Л 
 

Laffer əyrisi -    gəlir vergisi dərəcəsi ilə vergi yığımı 

həcmi arasındа statistik müşahidə olunan asılılığın qrafık 

təsviri. 

Leveric – təsbit olunmuş faizli borc kapitalının 

kompaniyanm maliyyə fəaliyyətində istifadə olunan səhmdar 

kapitalına nisbəti. 

Leontyev istehsal funksiyası – istehsal funksiyasının 

növü, texnologiyanı istehsal amillərinin təkmil qarşılıqlı 

əvəzlənməməsi və vahidinə bərabər miqyasdan istehsalın 

elastikliyi ilə səciyyələndirir. 

Ləğv tələsi - faiz dərəcəsinin özünün minimal mümkün 

qiymətinə yaxmlaşdığı və buna görə də pul təklifı artımının 

onu azalda və investisiya tələbini stımullaşdıra bilmədiyi 

iqtisadi konyuktura vəziyyəti. 

Ləğvçilik tələsi - faiz dərəcəsi səviyyəsinin elə aşağı 

vəziyyətidir ki, adamlar pullarını investisiya etməyə deyil, 

onları saxlamağa (ləğvçiliyə üstünlük verilməsi) üstünlük 

verirlər. 

Liberalizm - 1) sahibkarlıq azadlığı, parlamentarizm və 

demokratiya tərəfdarı olan siyasi və ideoloji baxışlar sistemi. 2) 

azadfıkirlilik. 

Limit qiyməti - sahəyə rəqiblərin gəlməsinin qarşısını 

almaq üçün kartelin müəyyənləşdirdiyi qiymət. 

LimitləĢdirilmiĢ- nəyinsə miqdar hədd ilə 

məhdudlaşdırlmasıdır. 

Lisenziya - dövlət orqanları tərəfindən bu və ya digər 

təsərrüfat fəaliyyəti hüququ verən icazə. 

Lizinq - lizinq komaniyası tərəfindən aktivlərin (binalar, 

avadanlıq, nəqliyyat vasitələri) alınması, kompaniya sonra da 

həmin aktivlərin mülkiyyətçisi qalmaqla onları müəyyən 

edilmiş qiymətə müştərilərə kirayəyə verir. 
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Lobbiçilik - dövlət orqanlarına onları müəyyən qrupların 

maraqlarına cavab verən siyasi qərarların qəbul edilməsinə və 

ya resurs bölgüsü aparılmasına yönümləndirmək məqsədilə 

təsir göstərilməsi. 

Lokal - yerli, müəyyən hüdudlardan kənara çıxmayan. 

Lorentsa əyrisi -  cəmiyyətin məcmu gəlirinin müxtəlif 

əhali qrupları arasında qeyri-bərabər bölgüsünün qrafık təsviri. 

Leontyev istehsal funksiyası - istehsal funksiyasının 

növü, texnologiyanı istehsal amillərinin təkmil qarşılıqlı 

əvəzlənməməsi və vahidə bərabər miqyasdan istehsalın 

elastikliyi ilə səciyyələndirir. 
 
М 

 

Makroiqtisadi siyasət - hökumət tərəfindən bütövlükdə 

iqtisadiyyatın ümumi məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və bu 

məqsədlərə çatmaq üçün idarəedici alətlərin tətbiqi. 

Makroiqtisadiyyat-iqtisadiyyat elminin ümumi iqtisadi 

fəallığın öyrənilməsi ilə məşğul olan bölməsi; iqtisadiyyatı 

bütövlükdə nəzərdən keçirir. 

Maliyyə - müəssisənin, dövlətin sərəncamında olan bütün 

pul vəsaitlərinin məcmusu, həmçinin onlann formalaşması, 

bölgüsü və istifadə edilməsi sistemi. 

Maltus Tomas (1766-1834) - ingilis keşişi, onun əhali 

artımına baxışları (riyazi silsilə şəklində artan istehsal 

artımından fərqli olaraq əhalinin sayı həndəsi silsilə  

qaydasında  artır)  «əhali  qanunu  haqqında təcrübə»  (1798)  

kitabında verilmişdi. Bunun nəticəsində insanların çoxu bütün 

ömrünü yoxsulluq və səfalət,  müharibələr, epidemiyalar və 

aclıq içində keçirməyə məhkumdur. Sonuncular cəmiyyət üçün 

«nemət» kimi çıxış edir, çünki əhali artımını ləngidirlər. 

Marketinq - müəssisə, firma, təşkilatın bazarın 

tələblərinə, alıcıların əmtəə və xidmətlərə tələbatının 
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ödənilməsinə yönümlənmiş istehsal, satış və təcarət 

fəaliyyətinin təşkil və idarə edilməsi sistemi. 

Marks Karl (1818-1883) - alman filosofu və iqtisadçısı, 

tarixi dəyişikliklər haqqında yeni nəzəriyyə yaratmışdır ki, 

onun da əsasında antaqonist siniflər arasındakı ziddiyyət 

dayanır. Bu, «Kapital» əsərində verilmişdir (birinci cild 1867-

ci ildə nəşr olunub, ikinci və üçüncü cildlər F.Engels tərəfindən 

redaktə olunaraq K.Marksın vəfatından sonra 1884 və 1885-ci 

ildə çap olunmuşlar). K.Marks əmtəə haqqında təlimin, əməyin 

ikili xarakteri haqqındakı təlimin, izafı dəyər haqqında təlimin, 

iqtisadi böhranlar, ictimai təkrar istehsal və s. haqqında 

təlimlərin müəllifı kimi məşhurdur. O, əslində kommunizmin 

banisi olmuşdur. 

Marksizm - cəmiyyətin inkişafı, insan təfəkkürünün 

təbiəti haqqında fəlsəfı, iqtisadi və sosial-siyasi baxışlar 

sistemi. Təlim XIX əsrin ortalarında yaranmışdır. Baniləri 

K.Marks və F.Engelsdir. Marksizmin fundamental əsasını 

dünyanın inqilabi dəyişdirilməsi, kapitalizmin devrilməsi və 

kommunizm cəmiyyətinin qurulması ideyaları təşkil edir. 

Marşall Alfred (1842-1924) - ingilis iqtisadçısı, ayrı-ayrı 

iqtisadi dəyişikliklər arasında bir sıra dəqiq riyazi asılılıq askar 

etmişdir. «Iqtisad elminin prinsipləri» (1890) kitabında 

göstərmişdir ki, dəyərlilik həm tələb, həm də təkliflə 

müəyyənləşir, özü də tələb qiyməti qısa müddətdə, təklif isə 

uzun müddətdə müəyyənləşdirir; nadir nemətləri 

qiymətləndirmək paradoksunu və s. izah etmişdir. 

Menger      cədvəli - kardinalist    konsepsiyasının da 

istehlakçı üstünlük verimlərinin təqdim etmə forması. 

Menecment - müəssisənin idarəetmə sistemi, bazar 

təsərrüfatı şəraitində əmtəə və xidmətlər istehsalı vasitəsilə 

ictimai tələbatın ödənilməsinə yönümlənməsidir. 

Merkantilizm - iqtisadi fıkir və siyasətdə cərəyan, XVIII 

əsrdə İngiltərədə yaranıb və ticarət kapitalizminin inkişafını 
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müşayiət etmişdir. Merkantilistlər millətin zənginliyinin 

mənbəyi kimi ticarət və kommersiyanın əhəmiyyətini 

vurğulayırdılar. 

Metodologiya - 1) hər hansı bir elmdə tətbiq olunan üsul, 

priyomların məcmusu; 2) dərk etmənin elmi metodu haqqında 

təlim. 

Meyar - fərqli əlamətlər, ölçü. 

Mənfəət - ümumi satış pulu ilə ümumi xərclər arasında 

fərq. 

Mənfəətin maksimallaĢdırılması - ənənəvi fırma 

nəzəriyyələrində və bazar nəzəriyyələrində fırmanm ən mühüm 

məqsədlərindən biri. Firmalar «qiymət-nəticələrin»in elə 

birləşməsini müəyyənləşdirməyə çalışırlar ki, bu maksimum 

mənfəət gətirsin. 

Miqyasdan gələn gəlir - istehsal sürətinin dəyişməsi ilə 

bütün amillər üçün eyni olan onlardan istifadə həcminin 

dəyişmə sürəti arasındakı nisbət. 

Mill Con Stüart (1806-1873) - ingilis iqtisadçısı, «Siyasi 

iqtisadın prinsipləri, onların sosial fəlsəfəyə bəzi tətbiqləri ilə» 

(1848) kitabmı yazaraq klassik siyasi iqtisadın inkişafına 

böyük töhfələr vermişdir. O, hesab edirdi ki, dövlətin 

müdaxiləsi gəlirin təkrar bölgüsü yolu ilə əhalinin maddi 

rifahını yaxşılaşdıra bilər; əməyin modifikasiyası yolunda 

təhsil maneəsinin olduğunu birinci göstərmişdir və s. 

Milli gəlir (MG) - iqtisadi agentlərin müəyyən statistik 

dövr ərzində ümumi milli məhsul istehsalındakı xidmətlərinə 

görə aldıqları bütün gəlirlərin ümumi məbləği. 

Milli sərvət - cəmiyyətin bütün tarixi boyu yığmış 

olduğu nemətlərin məcmusu, bir də cəmiyyətin, ölkənin hazırkı 

anda malik olduğu şeylər. 

Milli hesablar (MHS)- müəyyən quruluşlu və     

fəaliyyяt qanunauyğunluqları iqtisadi sistem çərçivəsində 



 612 

ümumi milli məhsulun və milli gəlirin yaradılması, bölgüsü və 

istifadə olunmasını izah edən kompleks anlayışlar sistemi. 

Model - öyrənilən obyekt haqqında tədqiqat üçün mühüm 

olmayan xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmaması hesabına 

yaradılan sadələşdirilmiş təsəvvür. 

Modifıkasiya edilmiĢ Fillips əyrisi - inflasiya sürəti ilə 

işsizlik səviyyəsi arasındakı asılılığın qrafık təsviri. 

Monetarizm - iqtisadi nəzəriyyədə klassik cərəyan 

məktəbi, ona görə tadavüldəki pulun miqdarı təsərrüfat 

konyukturasının formalaşmasında həlledici amildir və 

tadavüldəki pul kütləsindəki dəylişikliklərlə milli gəlirin 

məcmu kəmiyyəti arasında bilavasitə bağlılıq mövcuddur. 

Monopson bazarı - potensial rəqibləri olmayan bir 

alıcının çoxsaylı satıcıya qarşı durduğu bazar. 

Monopson hökmranlığı - monopsonçunun tələb həcmini 

dəyişmək yolu ilə bazar qiyməti səviyyəsinə təsir etmək 

imkanı. 

Motivasiya - insanların fərdi və təşkilatın ümumi 

məqsədlərinin əldə olunmasına yönümlənmiş fəaliyyətin 

stimullaşdırılması, həvəsləndirilməsi prosesi. 

Multiplikator - makroiqtisadi subyektlərin muxtar 

xərclərinin (milli gəlirin həcmindən asılı olmayaraq) artması 

zamanı milli gəlirin artım dərəcəsini səciyyələndirən əmsal. 

Mübadilə - əvəzində nəsə təklif etməklə kimdənsə əmtəə 

alınması aktı, bazarda əmtəə və xidmətlər alışının 

maliyyələşdirilməsi üsulu. 

Mübadilədə Pareto-səmərəlilik - nəzərdə tutulmuş 

nemətlərin fərdlər arasında elə bölgüsüdür ki, bu zaman 

başqalarıınn rifahını pisləşdirmədən cəmiyyətin bircə üzvünün 

də rifahını yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. 

Müəssisə - istehsal amillərini kombinə etmək yolu ilə 

əmtəə və xidmətlər istehsal edib satmaq vasitəsilə öz 

maraqlarını həyata keçirən təsərrüfat vahidi. 
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Müəssisənin rentabelliyi - onun qoyulmuş kapitalı artıra 

bilmək qabiliyyəti. 

MüflisləĢmə - müəssisənin əmtəələrin (işlərin, 

xidmətlərin) xərcinin ödənilməsinə dair kreditorun tələblərini, 

büdcəyə və qeyri-büdcə fondlarına mütləq ödənişlər də daxil 

olmaqla, ödəməyə qabil olmaması. 

Müvazinət qiyməti - rəqabət qüvvələrinin təsiri altında 

tələb və təklifi tənzimləyən qiymət. 

Müvazinət  qiyməti - tələb  həcminin  təklif həcminə 

bərabər olduğu qiymət. 

Mülkiyyət - istehsal şərtləri və nəticələrinə görə insanlar  

arasındakı iqtisadi və hüquqi münasibətlər sistemi. 
 

Н 
 

Natural təsərrüfat - məhsulları təsərrüfatdaxili istehlak 

və istehsalın öz tələbatlarının ödənilməsi üçün istehsal olunan 

təsərrüfat. 

Nemət - insanın tələbatlarını ödəməyə yararlı əşya və ya 

xidmət. 

Nemət ictimai - eyni zamanda rəqabətli olmayan və 

kənarlaşdırıla bilməyən nemət. 

Nemət kənarlaĢdırılan - bazar qiymətini ödəməyə hazır 

olmayanlar üçün əlçatmaz nemət. 

Nemət normal - istehlakçının gəliri artdıqca ona tələb 

artan nemət.  

Nemət rəqabətli - bir subyekt tərəfindən istehlakı onun 

digər subyekt tərəfindən istehlakını qeyri-mümkün edən nemət. 

 Nemətin faydalılığı (utility ofgood) - iqtisadi nemətin 

insanın bir və ya bir neçə tələbatını təmin etmə qabiliyyəti. 

Ümumi faydalılıq iştehlak olunan bütün nemətlərin məcmu 

faydalılığı. 
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Neoklassik sintez - makroiqtisadiyyatda neoklassik və 

keynsçi konsepsiyalarının metodoloji verilənlərindən birgə 

istifadəyə əsaslanan istiqamət. 

NeĢ ictimai rifah funksiyası -bütün cəmiyyət üzvlərinin 

fərdi rifahlarının adi və ya dərəcəyə yüksəldilmiş qiymətləri. 

Neytral texniki tərəqqi Harroduya görə - kapitalın orta 

və son hədd məhsuldarlığının dəyişilməzliyi şəraitində 

texnikanm təkmilləşdirilməsi nəticəsindəiqtisadi səmərəliliyin 

artması. 

Neytral texniki tərəqqi Solouya görə - əməyin orta və 

son hədd məhsuldarlığımn dəyişilməzliyi şəraitində texnikanm 

təkmilləşdirilməsi nəticəsində iqtisadi səmərəliliyin artması. 

Neytral texniki tərəqqi Hiksə görə -texnikanın milli 

gəlirin əmək və kapital arasında dəyişmədən bölgüsü ilə 

müşayiət olunan V təkmilləşdirilməsi nəticəsində iqtisadi 

səmərəliliyin artması. 

Nisbi qiymət - əmtəənin müəyyən miqdarda başqa bir 

nemətlə ifadə olunmuş qiymətliliyi. 

NeĢi ictimai rifah funksiyası - cəmiyyətin rifahının 

cəmiyyətin ən varlı üzvlərinin rifahına görə müəyyən- 

ləşdirilməsi. 

Normal mənfəət - sıfıra bərabər iqtisadi mənfəət - 

sahibkar qabiliyyətlərindən istifadənin alternativ dəyəri. Firma 

yalnız normal gəlir götürəndə, onun gəliri bütünlüklə firmanın 

bütün xərclərinin ödənilməsinə sərf olunur 

Normativ iqtisadi nəzəriyyə - «olan»ın deyil, «olmalı 

olan»ın öyrənilməsi. 

 Normal mənfəət - firmanm öz əmtəə və xidmətlərini 

təklif etməsini təmin etmək üçün yetərli olan mənfəət. Bazar 

nəzəriyyəsinə görə, normal mənfəət allokativ səmərəliliyi 

təmin edən istehsal xərclərinə daxildir. 
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Nou-xau - fəaliyyət göstərdiyi müddətdə firmanın əldə 

etdiyi və onun rəqabət qabiliyyətini gücləndirən təcrübə və 

ticarət əlaqələri. 

 
О 
 

Oliqopol bazarı - bir neçə satıcıınn çoxsaylı alıcıya 

(təklif oliqopoliyası) və ya bir neçə alıcının çoxsaylı satıcıya 

(tələb oliqopoliyası) qarşı durduğu ohomogen əmtəə bazarı. 

Oliqopoliya - olduqca azsaylı müəssisəli bazar 

strukturası, bu müəssisələrin hər biri bazarda xeyli yer tutur və 

qiymətin yaranması prosesinə təsir edə bilir. 

OptimallaĢdırma - çoxlu mümkün variantlardan ən 

yaxşısının seçilməsi. 

Ordinalist konsepsiyası - istehlak tələbi nəzəriyyəsi, 

faydalılığın sıra ölçülməsinin mümkünlüyünə əsaslanır və onun 

kəmiyyət baxımından ölçülməsinin mümkünlüyünü inkar edir. 

Orta gəlir - məhsul vahidinin satışından əldə olunan gəlir. 

Orta məsrəflər - hər vahidin istehsalına məsrəflər. 

Orta xərclər - məhsulun bir vahidinin istehsalına çəkilən 

xərclər. 

Oyunlar nəzəriyyəsi - qərar qəbul edilməsi ilə bağlı 

vəziyyətlərin (oyunçuların) davranışını riyazi metodlarla tədqiq 

edən elm. 
 
Ю 
 

Öncədən qoyulmuĢ (avtomatik) tənzimləyicilər – 

hökumətin cari qərarlarından asılı olmayaraq eniş 

(dirçəliş)dövründə məcmu tələbin artmasına (azalmasına) 

aparan dövlət və ya xüsusi sektor tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş gəlirin təkrar bölgüsü mexanizmləri 

(vergiqoyma və müvazinətlər sistemi, dividentlərin ödənilməsi 

qaydaları və s.) 
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П 
 

Paradiqma - tədqiqat məsələlərinin həlli üçün nümunə 

kimi qəbul edilmiş nəzəriyyə. 

Pareto Vilfredo (1848-1923) - Italiya iqtisadçısı, ümumi 

iqtisadi müvazinət nəzəriyyəsini qurmaq üçün mexaniki 

sistemlərin müvazinətinin riyazi təhlil metodlarını  tətbiq 

etmişdi.  Öz baxışlarını  o,  siyasi iqtisad dərsliyində vermişdi.   

Pareto   etiraf   edirdi   ki,   faydalılığı   ölçmək   çətindir   və 

seçim üçün faydalılığın  ordinalist  konsepsiyası kifayət edərdi. 

Paretoya görə optimallıq -cəmiyyətin maksimum 

iqtisadi rifahı haqqında nəzəri təsəvvür yaratmaq: 

iqtisadiyyatın elə vəziyyətidir ki, bu zaman bir və ya bir neçə 

şəxsin vəziyyətini digərinin və ya digərlərinin vəziyyətini 

pisləşdirmədən yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Paretoya görə 

optimal vəziyyətə çatmaq üçün üç şərt var: 

-nemətlərin istehlakçılar arasında optimal bölgüsü; 

-istehsal sahələri arasında resurslarının optimal 

yerləşdirilməsi; 

-məhsulun optimal istehsal həcmi. 

Piqu vergisi – mənfi xarici efektlər istehsalçılarından 

alınan və xüsusi məsrəfləri ictimai məsrəflərlə bərabərləşdirən 

haqq. 

Piqu effekti -    qiymətlərin səviyyəsinin    dəyişməsi 

zamanı hadisələrin ardıcıllığı:   qiymətlərin   səviyyəsinin   

artması   (azalması) ►-   real   xəzinə qalıqlarının azalması 

(artması)—►— qənaət etməyə son hədd meylliliyinin 

artması (azalması) ev təsərrüfatlarının istehlakının azalması 

(artması). 

PlanlaĢdırma - düşünülmüş şəkildə nisbətlərin 

gözlənilməsinə, resurslardan səmərəli istifadə olunmasına 

yönümlənmiş təşkilati və iqtisadi fəaliyyət sistemi. 
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Pul - ümumi ekvivalent rolunu yerinə yetirən xüsusi növ 

əmtəə; hər yerdə mübadilə vasitəsi kimi qəbul edilən aktiv; 

ləgv (tez realizə olunan) vəsait. 

Pul qiyməti - əmtəənin pul şəklində (müəyyən miqdarda 

pulla) ifadə olunmuş dəyərliliyi. 

Pul sistemi - ölkədə pul təklifinin tənzimlənməsi üçün 

dövlətin istifadə etdiyi tədbir və alətlərin məcmusu. 

 Pul tədavülü sürəti - müəyyən dövr ərzində məcmu 

xərclər kəmiyyətinin tədavüldə olan pulun miqdarma nisbəti. 

Pul xülyaları - iqtisadi subyektin təsərrüfat qərarlan 

qəbul etdikdə dəyər göstəricilərinin real qiymətlərinə deyil, 

nominal qiymətlərinə əsaslanması. 

Pulun neytrallığı - pulun milli iqtisadiyyatda rolu 

haqqında təsəvvür, buna müvafiq olaraq pul kütləsinin 

dəyişməsi real parametrlərə təsir etmir-; istehsalın həcmi və 

Pulun superneytrallığı - pulun milli iqtisadiyyatda rolu 

haqqında təsəvvür, ona görə pul təklifı sürətinin artması real 

parametrlərə: istehsal həcmi və məşğulluq, nemətlərin nisbi 

qiymətlərinə təsir etmir. 

 
Р 
 

Rasional gözləmələr - nəzəri konsepsiya, ona müvaflq 

olaraq iqtisadi subyektlər qərar qəbul edərkən gələcəyi qərarın 

qəbul edilməsi anı üçün əldə olan bütün informasiyanı cəlb 

etməklə gözlənilən hadisələrin formalaşması prosesini adekvat 

əks etdirən model əsasında proqnozlaşdırırlar; rasional gözləmə 

əsasında müəyyənləşdirilən parametrin qiyməti, yalnız təsadüf 

nəticəsində faktik qiymətdən fərqlənir. 

RazılaĢma, gözləmələr fərziyyəsi - bu fərziyyəyə görə 

firmalar və fərdlər gələcək hadisələri səhvsiz görürlər və qərar 

qəbul edərkən lazımi informasiyaya tam çıxışa malik olurlar. 

Rəqabət – məhsulun satışı zamanı istehsalçı zamanı və 

təchizatçıların qarşılıqlı fəaliyyəti, əlaqəsi və mübarizəsi, ayrı-
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ayrı əmtəə istehsalçıları və ya əmtəə (xidmətlər) təchizatçıları 

arasında ən yaxşı satış şərtləri uğrunda iqtisadi bəhsləşmə. 

Real faiz dərəcəsi -inflyasiyanı nəzərə almaqla 

dəqiqləşdirilmiş, yəni dəyişilməz qiymətlərdə ifadə olunmuş 

faiz dərəcəsi. 

Real əmək haqqı - əmək haqqının alınmış məbləğə alına 

biləcək əmtəə və xidmətlərin miqdarı ilə ifadə olunan alıcılıq 

qabiliyyəti. 

Refleksivlik fərziyyəsi - iki eyni nemətlər dəsti olduqda 

istehlakçı hesab edir ki, onlardan biri digərindən pis deyil. 

Resursların səmərəli yerləĢdirilməsi - istehsal 

amillərinin zaman və məkanda faydalılığı maksimallaşdırmağa 

imkan verən uzlaşması.  

Rikardo ekvivalentliyi teoremi - dövlət xərclərinin 

müəyyən kəmiyyətdə artması dövlət xərclərinin vergilər 

hesabına və ya dövlət borclarının artması hesabına 

maliyyələşdirilməsindən asılı olmayaraq milli gəlirin həmin 

kəmiyyət qədər artması ilə nəticələnir 

Roulz ictimai rifah funksiyası - ictimai rifahın 

cəmiyyətin ən kasıb üzvlərinin rifahına görə 

qiymətləndirilməsi. 
 
С 
 

Sabit məsrəflər - istehsal həcmi dəyişdikdə dəyişməyən 

məsrəflər. Son hədd məsrəfləri - hər vahid istehsal artımı 

zamanı ümumi xərclərin artımı. 

Sabit (təsbit olunmuĢ) xərclər - firmanın məhsulun 

istehsal həcmindən asılı olmayaraq çəkdiyi xərclər. 

Sabit müvazinətli bazar - tələb və təklif həcminin elə 

şəraitdə bərabərliyidir ki, bu zaman qiymətin özünün 

müvazinət göstəricisindən sapınmаsı bazar sövdələşməsi 

iştirakçılarının elə reaksiyası ilə müşayiət olunur ki, bu, 

qiyməti müvazinət göstəricisinə qaytara bilir. 
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SabitləĢdirmə siyasəti - hökumətin vergilər, dövlət 

xərcləri, pul təklifı həcmi və inzibati tənzimləmə vasitəsilə 

milli iqtisadiyyatın artımını stimullaşdırma (ekspansionist) və 

ya ləngitməyə (restriktiv) yönəldilmiş tədbirlər sistemi. 

sabit - xərcləri məhsul istehsalının həcmindən asılı 

olmayan amillər  

Sahibkar - özünün xeyir götürməsi məqsədilə istehsal 

amilləri ilə mampulyasıya edən, onlardan rasional istifadə edən 

iqtisadi agent. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti - vətəndaşların və onların 

birliklərinin mənfəət əldə edilməsinə yönümlənmiş təşəbbüskar 

müstəqil fəaliyyəti. Müəssisənin təşkilati-hüquqi forması 

hüdudlarında özləri riskə getməklə və mülkiyyət məsuliyyəti 

daşımaqla həyata keçirilir. 

SatıĢ pulu - satılmış məhsul həcmindən ümumi gəlir. 

Senoraj -dövlətin tədavüldə olan pullarının artırılması 

nəticəsində əldə etdiyi gəlir, əlavə buraxılmış pulların məbləği 

ilə onların buraxılmasına çəkilən xərclər arasındakı fərqə 

bərabərdir. 

Sey Jan Batist (1767-1832) - fransız iqtisadçısı, «Siyasi 

iqtisad haqqında traktat»ında (1803) A.Smitin bazar 

nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdir. O deyirdi ki, hər bir əmtəə 

başqasına dəyişdirildiyindən bazara gələn hər bir əmtəə özünün 

tələbini yaradır və bazarda yaranan hər bir tələb öz təklifıni 

yaradır. Bu qarşılıqlı əlaqəni çox vaxt Sey qanunu adlandırırlar. 

Həmin qanun iqtisadi böhranların mümkünlüyünü inkar etmək 

üçün, bazar iqtisadiyyatının avtomatik olaraq tam məşğulluğa 

çatmasını sübut etmək üçün istifadə edilirdi. 

Səmərəli gözləmələr – nəzəri konsepsiya, ona müvafiq 

olaraq iqtisadi subyektlər qərar qəbul edərkən gələcəyi qərarın 

qəbul edilməsi anı üçün əldə olan bütün informasiyanı cəlb 

etməklə gözlənilən hadisələrin formalaşması prosesini adekvat 

əks etdirən model əsasında proqnozlaşdırırlar; səmərəli 
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gözləmə əsasında müəyyənləşdirilən parametrin qiyməti, yalnız 

təsadüf nəticəsində faktik qiymətdən fərqlənir. 

Səmərəli gözləmələr fərziyyəsi – bu fərziyyəyə görə 

firmalar və fərdlər gələcək hadisələri səhvsiz görürlər və qərar 

qəbul edərkən lazımi informasiyaya tam çıxışa malik olurlar. 

Səhm (qiymətli kağız) - səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən 

buraxılan və cəmiyyətin nizamnamə fondunda (kapitalında) 

paya mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən və dividend (gəlir) 

gətirən qiymətli kağız növü. 

Səhmdar (səhm sahibi) - səhmdar cəmiyyəti səhmlərinin, 

nizamnamə kapitalынda pay mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya 

fıziki şəxs. 

Səhmdar kapitalı-səhmdar kompaniyasının onun 

səhmdarları tərəfindən səhm müqabilində verdikləri və həmin 

kompaniyanın mövcud olduğu müddətdə permanent 

maliyyələşdirmə mənbəyi olan pullar. 

Səhmdar cəmiyyəti - səhmlərin buraxılması yolu ilə öz 

vəsaitlərini birləşdirmiş hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü 

razılaşması əsasında yaradılmış təşkilat. 

Səhmlərin məzənnəsi - hazırkı məqamda konkret 

səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin qiymətli kağızların 

yerləşdirilməsi (satışı) ilə məşğul olan fond birjasında, əmtəə 

birjalarının fond şöbələrində, banklarda və broker idarələrində 

satılıb-alındığı qiymət. 

Səmərəli bazarlar fərziyyəsi - səmərəli bazarın yalnız 

nemətin və ya qiymətli kağızın qiymətinə təsir edə biləcək 

bütün əldə oluna biləcək informasiyanın bu qiymətdə əks 

olunduğu halda mövcud olması ehtimalı. 

Səmərəlilik - istehsal olunmuş iqtisadi nemətlərin 

(nəticələrin) həcmi və resurslann miqdarının (xərclərinin) 

nisbətini, minimum xərclə həmin həcmdə nemət istehsalmı 

səciyyələndirən anlayış; həmin resurslarla maksimum həcmdə 

nemət istehsalı. 
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SıxıĢdırma effekti - dövlət xərclərinin artması ilə şərtlənən 

faiz dərəcəsinin yüksəlməsinə görə xüsusi bölmənin iqtisadi 

fəallığının azalması. 

Sistem - bir tam halında birləşmiş təsərrüfat vahidləri, 

müəssisələrin məcmusu; 

hər hansısa bir iş üçün əsas rolunu oynayan prinsiplərin 

məcmusu; ictimai quruluş forması. 

«Snob» effekti - başqa istehlakçıların tələb həcminin 

dəyişməsinə cavab olaraq bir istehlakçının nemətə tələb 

həcminin əks istiqamətdə dəyişməsi. 

Smit Adam (1723-1790) - şotland iqtisadçısı, onun 

əsərləri klassik iqtisadi nəzəriyyənin əsasını qoymuşdur. 

«Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqatlar» 

kitabında ictimai əmək bölgüsü haqqında təlimi, ixtisaslaşma    

və     mübadilənin    zəruriliyini, bazar    mexanizminin fəaliy-    

yət göstərməsini («görünməz əl»), əmək dəyər nəzəriyyəsini. 

Bazar təsərrüfat sisteminin normal fəaliyyət göstərməsi 

prinsiplərini (dövlət müdaxiləsindən azadlıq, rəqabətin 

üstünlük təşkil etməsi) əsaslandırmışdı. 

Son hədd məhsulu (marginal produci) istehsal amilinin - 

istifadə olunan digər amillərin həcminin dəyişilməz qalması 

şərti ilə istehsal amilinin bir vahid artması ilə əlaqədar əlavə 

əmtəə istehsalı. Məhsul hədd həmin amilin bir vahid artımına 

düşən əmtəə istehsalı artımı kimi müəyyənləşdirilir. 

Son hədd məhsulu (marginal produci) istehsal 

amilinin - istifadə olunan digər amillərin həcminin dəyişilməz 

qalması şərti ilə istehsal amilinin bir vahid artması ilə əlaqədar 

əlavə əmtəə istehsalı. Son hədd həmin amilin bir vahid artımına 

düşən əmtəə istehsalı artımı kimi müəyyənləşdirilir. 

Son hədd gəliri – hər əmtəə vahidinin satış həcminin 

artması nəticəsində əldə olunan əlavə gəlir. Son hədd gəliri 

ümumi gəlir artımının satış həcmi artımına nisbəti kimi təyin 

olunur. 
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Son hədd məsrəfləri – hər vahid istehsal artımı zamanı 

ümumi məsrəflərin artımı. 

Son hədd faydalılığı – istehlak olunan sonuncu nemət 

faydalılığı və ya istehlak zamanı nemət bir vahid artdıqda 

ümumi faydalılığın artması. 

Son hədd xərcləri – verilmiş əmtəənin istehsalının bir 

vahid artması ilə bağlı əlavə xərclər. 

Sosializm - siyasi doktrinadır, istehsal vasitələri üzərində 

kollektiv mülkiyyətin mühümlüyünü vurğulayır, əsas sahələrdə 

ictimai mülkiyyətin, ümumi planauyğunluq və proporsi- 

onallığın, əməyə və ictimai istehsal fondlarına bölgünün əsas 

yer tutduğu iqtisadiyyatda əsas rolu dövlətə verir. Marksizm 

sosializmi kapitalizmdən kommunizmə keçiddə ara mərhələsi 

(birinci mərhələ) kimi nəzərdən keçirirdi. 

Staqnasiya-ölkə iqtisadiyyatında uzunmüddətli 

depressiya, durğunluq vəziyyəti 

Staqflyasiya - hər hansı bir ölkənin və ya bir qrup 

ölkənin iqtisadiyyatının istehsalın qiymətlərin artımı 

(inflyasiya) və işsizlərin sayının artması ilə müşayiət olunan 

azalması və ya durğunluğu (staqnasiya) ilə səciyyələnən 

vəziyyəti. 

Substitutlar - istehlakda bir-birini əvəzləyən nemətlər. 

 
Ш 
 

ġəxsi (fərdi) mülkiyyət – cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri 

(fərdlər) tərəfindən onların şəxsi və ya ailə təlabatlarının 

ödənilməsində yönəldilmiş maddi nemətlərin 

mənimsənilməsində yönəldilmiş maddi nemətlərin 

mənimsənilməsinə dair iqtisadi münasibətlər. 

ġirkət – səhmdar cəmiyyəti kimi qeydiyyatdan keçmiş 

xüsusi firma; sənayenin milliləşdirilmiş sahəsində dövlətə 

məxsuz müəsisə. 
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ġirkət, cəmiyyət – sahibkarların sənaye, ticarət, 

nəqliyyat və digər birləşmələri. 

ġtakelberger müvazinəti - duopoliyanı firmalar arasında 

bazar hökmranlığını qeyri-bərabər bölgülü təsvir edir ki, bu 

zaman firmalardan biri özünü lider kimi (ya qiymətə görə, ya 

həcmə görə, ya da eyni zamanda hər ikisinə görə) aparır, digəri 

isə uyğunlaşma strategiyasını həyata keçirərək birinci firmanın 

etdiyi seçimdən çıxış edib öz davranışını tənzimləyir. 
 
Т 
 

Tam və səmərəli məĢğulluq - əmək bazarında 

müvazinət, bu zaman əməyin məhsulunun son həddinin 

qiyməti əməyə xərclər həddinə bərabər olur. 

Təbii inhisar - bütün müəssisələri və əhalini ən mühüm 

iqtisadi şəraitlərlə (su, qaz, elektrik enerjisi, kommunal 

xidmətləri və s. ilə ) təmin edən, xüsusi fırmaların rəqabət 

mübarizəsinə yol verməyən və təsərrüfatın idarə edilməsində 

böyük qənaətə səbəb olan istehsal növü. 

Təkamül - tədricən dəyişmə, inkişaf prosesi.    

Təklif - satıcı tərəfindən bazarda müəyyən qiymətə və 

verilmiş zaman kəsiyində satılan əmtəənin miqdarı. Təklif 

qanunu əmtəənin qiyməti nə qədər yüksək olarsa (bütün digər 

əmtəələr nəzərə almmaqla), ondan bir o qədər çox miqdarda 

istehsal olunub satışa çıxarıla biləcəyini bildirən qanun. 

Təklif - satıcı tərəfindən bazarda müəyyən qiymətə və 

verilmiş zaman kəsiyində satılan əmtəənin miqdarı. 

Təklif funksiyası - təklifin həcmi ilə onu 

müəyyənləşdirən amillər arasında asılılıq. 

Təklif qanunu - əmtəənin qiyməti nə qədər yüksək 

olarsa (bütün digər səbəblər nəzəvə almmaqla), ondan bir o 

qədər çox miqdarda istehsal olunub satışa çıxarıla biləcəyini 

bildirən qanun. 



 624 

Təklif qiyməti  -  istehsalçının neməti  satmağa  razı  

olduğu minimum miqdarda pul. 

Təklifin çarpaz elastiklik əmsalı - bir nemətin qiyməti 

bir faiz dəyişdikdə digər nemətin təklifinin neçə faiz 

dəyişəcəyini göstərir. 

Təklifin həcmi - istehsalçının həmin qiymətə satmağa 

hazır olduğu nemətin maksimum miqdarı. 

Təklifin qiymət üzrə elastiklik əmsalı (təklifin 

bilavasitə elastikliyi) -təklif olunan nemətin qiyməti bir faiz 

dəyişdikdə təklifın həcminin neçə faiz dəyişəcəyini göstərir.  

Təklif siyasəti - dövlətin iqtisadi konyukturaya xüsusi 

bölmənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

yönəldilmiş tədbirlər vasitəsilə təsiri. 

Təkmil rəqabət - aşağıdakı əlamətləri ilə səciyyələnən 

bazar strukturü: 

 çoxsaylı əmtəə satıcısı və alıcısı; 

 məhsulun eyni qəbildən olması; 

 resursların hərəkətinin tam mobillivj, sahəyə 

gəlməkdə və ondan çıxmaqda maneələrin olmaması; 

 heç bir iqtisadi agent qiymətlər üzərində hökmranlığa 

malik deyil; 

 iştirakçılar qiymətlər və istehsal şərtləri barədə tam 

məlumatlıdırlar. 

İstehsal amilinin məcmu (ümumi) məhsulu - həmin amilin 

müəyyən miqdarına düşən istehsal olunan əmtəə. 

Təkmil rəqabət bazarı - çoxsaylı satıcısı və alıcısı olan 

eyni növ əmtəə bazarı, burada onların istənilən hər birinin 

hərəkəti bazar qiymətlərinin səviyyəsinə təsir etmir. 

Təkrar istehsal – maddi nemətlər və xidmətlər və 

xidmətlərin, iş qüvvəsinin, münasibətlər və maraqlarının 

istehsalı prosesinin fasiləsiz bərpası. 

Tələb - bazar iqtisadiyyatının ən mühüm kateqoriyasıdır. 

Qiymətlərin müəyyən səviyyəsində alıcının ala biləcəyi əmtəə 
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və xidmətlərin miqdarını ifadə edir, yəni tələbatların bazara xas 

olan ifadə edilmə formasıdır. 

Tələb funksiyası - tələb həcmi ilə ona təsir göstərən 

müxtəlif amillər (qiymət, gəlir, istehlak, üstünlük verimlər, 

gözləmələr və s.) arasında asılıdır. 

Tələb qanunu - hər hansı bir əmtəənin qiymətinin 

artmasının həmin əmtəəyə tələbin azalmasma səbəb olmasında 

təzahür edən qanunauyğunluq. 

Tələb qanunu - nemətin qiyməti aşağı düşdükdə ona 

tələbin həcmi artır. 

Tələb qiyməti - istehlakçmm nemətə görə ödəməyə hazır 

olduğu pulun maksimum miqdarı. 

Tələb qiyməti funksiyası - nemətin qiyməti ilə ona 

tələbin həcmi (qiymətə görə tələb fiınksiyasının əksi) arasında 

asılılıq. 

Tələb və təklif qanunu - tələb artıqda nemətin qiyməti 

artır, təklif artdıqda isə qiymət aşağı düşür; tələb azaldıqda 

nemətin qiyməti aşağı düşür, təklif azaldıqda isə qiymət artır. 

Tələbin çarpaz elastiklik əmsalı - bir nemətin qiyməti 

bir faiz dəyişdikdə digər nemətə tələbin neçə faiz dəyişəcəyini 

göstərir. 

Tələbin həcmi - istehlakçının həmin qiymətə almağa 

hazır olduğu nemətin maksimum miqdarı. 

Tələbin qiymətə görə elastikliyi -   qiymətin bir faiz 

dəyişməsinin təsiri altında tələb həcminin nisbi dəyişməsini 

göstərir. 
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Tələbin gəlirə görə elastiklik əmsalı - istehlakçının 

gəliri bir faiz dəyişdikdə tələbin həcminin neçə faiz 

dəyişəcəyini göstərir. 
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Tələbin qiymətə görə elastiklik əmsalı (tələbin 

bilavasitə elastikliyi) - soruşulan nemətin qiyməti bir faiz 

dəyişdikdə tələbin həcminin neçə faiz dəyişəcəyini göstərir. 

Tətbiqi iqtisadiyyat - iqtisadi təhlilin real iqtisadi 

vəziyyətlərə tətbiqi. Tətbiqi iqtisadiyyatın qarşısında duran 

məsələ iqtisadi siyasəti işləyib hazırlamağa kömək edərək 

iqtisadi nəzəriyyədən irəli gələn proqnozları qurmaqdır. 

Tətil - rəhbərliyin onların əməyin sosial-iqtisadi şəraitləri 

ilə bağlı tələblərini qəbul etməyə məcbur etmək məqsədilə 

işçilərin istehsalı dayandırması. 

Torpağın qiyməti - sabiq torpaq mülkiyyətçisinin 

qoyulmuş kapitala görə bank faizi ala biləcəyi pulun məbləği. 

Deməli, torpağın qiyməti gələcək torpaq rentasının 

diskontlaşdırılmış dəyəridir. 

Transanktsion xərclər - mübadilə sahəsində mülkiyyət 

hüququnun verilməsi ilə bağlı xərclər. 

Təhlil - əşyanın həqiqətən və ya fikrən tərkib hissələrinə 

bölünməsi. 

Təklifin qiymətə görə elastikliyi - qiymətin bir faiz 

dəyişməsinin təsiri altmda təklif həcminin nisbi dəyişməsini 

göstərir. 
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Tələbin gəlirə görə elastikliyi: 

1/1
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Tranzitivlik fərziyyəsi - əgər istehlakçı  A dəstini B 

dəstindən üstün bilirsə, B dəstini isə S dəstindən üstün bilirsə, 

deməli o, A dəstini S dəstindən üstün bilir və müvafiq olaraq 

istehlakçı üçün A dəsti B dəstinə və B dəsti S dəstinə 

bərabərdirsə, onda A və S dəstləri də onun üçün bərabərdir. 

 
У 
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Uzunmüddətli dövr (firmanın fəaliyyətində) (lond-run) 

– bütün istehsal amillərində dəyişikliklər edə bilmək üçün 

kifayət edəcək zaman kəsiyi. 
 
Ц 
 

Ümumi faydalılıq – istehlak olunan bütün nemətlərin 

məcmu faydalılığı. 

Ümumi iqtisadi müvazinət- tələb və təkilif 

bərabərliyinin bütün makroiqtisadi bazarlarda eyni zamanda 

birgə mövcudluğu. 

  Ümumi faydalılıq - müəyyən vaxt kəsiyində verilmiş 

miqdarda məhsulun istehlakından fərdin aldığı ümumi 

məmnunluq (faydalılıq). 

  Ümumi gəlir – iş müəssisəsinin ilin nəticələrinə görə 

bütün iqtisadi fəaliyyət növlərindən məcmu gəlirinin 

göstəriciləri, satılan əmtəə (xidmətlərin) ümumi satış pulundan 

və müəssisənin qeyri-satış fəaliyyətini nəzərə alan ödəniş 

balansı saldosundan ibarətdir. «Ümumi gəlir» anlayışı konkret 

məhsulun (və ya bir neçə məhsulun) satışından əldə olunan 

gəlirin göstəricisi kimi istifadə olunur. 

Ümumi iqtisadi müvazinət - milli iqtisadiyyatın bütün 

nemətlər və amillər bazarlarmda eyni zamanda tələbin təklifə 

bərabər olduğu vəziyyəti. 

Ümumi (mühasibat) mənfəəti - əmtəə (və ya xidmətlər) 

satışından məcmu satış pulu ilə onların istehsalı və satışı ilə 

bağlı xarici məsrəflər arasındakı fərqdən ibarətdir. 

Ümumi satıĢ pulıı - məhsulun, işlər və xidmətlərin, 

həmçinin maddi sərvətlərin satışından əldə olunmuş ümumi 

məbləğ. 
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Ümumi xərclər - hər hansı məhsulun və ya iqtisadi 

nemətin istehsalı və reallaşmasına müəssisənin həm dəyişən, 

həm də sabit xərclər daxil olmaqla bütün xərclərinin məcmusu. 

Üçüncü dərəcəli qiymət diskriminasiyası - əmtəənin 

bazarın ayrı-ayrı seqmentlərində müxtəlif qiymətlərə satılması. 
 
 
В 
 

Vahid aqrar siyasət (VAS) - Avropa Birliyinin (AB) 

aqrar bölməyə kömək üçün apardığı siyasət. Əsas məqsədlər: 

fermerlərin qənaətbəxş həyat səviyyəsinin saxlanılması və 

aqrar bölmənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

Valyuta (hərfı: qiymət, dəyər) - beynəlxalq iqtisadi 

mübadilədə və pul haqq-hesabları ilə bağlı digər beynəlxalq 

münasibətlərdə iştirak edən ölkənin pul vahidi. 

Valyuta bazarı - xarici ticarət, xidmətlər, kreditlər, 

investisiyalar, beynəlxalq ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan valyuta və xarici valyutalardakı ödəniş sənədlərinin 

(çeklər, veksellər, köçürmələr, akkredetivlər) almıb-satılmasını 

təmin edən mexanizm. 

Valyuta kursu - mübadilə zamanı iki valyutanm dəyər 

nisbəti; bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul vahidi ilə və 

ya bir qrup ölkənin pul vahidləri ilə («valyuta zənbili») ifadə 

olunmuş «qiyməti». 

Valras qanunu - «n» sayda qarşılıqlı əlaqədar olan 

bazardan ibarət iqtisadiyyatda (n-l)-ci bazarda müvazinət əldə 

olunubsa, onda sonuncu bazarda da müvazinət olacaq; bildirilir 

ki, iqtisadiyyatda tələb olunan əmtəələrin ümumi dəyəri həmişə 

təklif olunan əmtəələrin ümumi dəyərinə bərabərdir. 

Veblen effekti - istehlak tələbinin artması effekti, əmtəənin 

daha yüksək qiymətə malik (daha aşağı deyil) olması ilə 

əlaqədardır 
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Veblen Torsteyn Bunde (1857-1929) - Amerika 

iqtisadçısı, o, birinci olaraq ən iri Kompaniyaların 

genışlənməsinin nətıcələrinin neqatıv dəyərləndirmış və bunu 

«Veyil sinfin nəzəriyyəsi» (1899) kitabında əks etdirmişdi. 

Veblen etiraf edirdi ki? konpaniyalar istehsalın təşkilinin 

faydalı aləti ola bilərlər, amma o, hesab edirdi ki, iri kompa- 

niyaları idarə edənlər bunu elə edirlər ki, işgüzar dairələrin 

çiçəklənməsi cəmiyyətin rifahına müvafiq olmur. Bu tezisi 

inkişaf etdirən Veblen xüsusi sahibkarlıq      iqtisadiyyatının   

materialist səciyyəvi iştirakçılarından     bəzilərinə     hücum     

edir,     onları     «pul     rəqabəti», «nümayişkəranə veyillik» və 

«nümayişkəranə istehlak» adlandırırdı. 

Veblen həmçinin iqtisadi inkişaf prosesi ilə 

maraqlanırdı və hesab edirdi ki, texniki tərəqqi ilə şərtlənən 

məhsuldarlıq artımı iqtisadi böhranı dərinləşdirəcək, bir 

tərəfdən fəhlələrlə idarəetmə strukturları, digər tərəfdən isə 

səhmdarlarla geniş işgüzar dairələr arasında münaqişəni 

gücləndirəcək. 

Veksel - mücərrəd və şəksiz borc öhdəliyidir, müəyyən 

edilmiş formada yazılı şəkildə doldurulur (qiymətli kağız 

növü), və ya borc pul almaq vasitəsi kimi firma, yaxud dövlət 

tərəfindən buraxılan maliyyə aləti. 

Veksel-Conson teoremi -istehsal miqyasının elastikliyi 

hər bir istehsal amilinin istehsal elastikliyinin cəminə 

bərabərdir. 

Vençur (risk) kapitalı (venture capital) - səhmdar 

kapitalı və ya firmaya maliyyə mütəxəssisləri tərəfındən 

verilən borc (məsələn, kommersiya banklarının və sığorta 

kompaniyalarının risk kapitalı şöbələri tərəfindən) ki, bu da 

onlara yeni olduqlarına görə xüsusilə yüksək risk dərəcəli 

layihə olub ənənəvi xarici maliyyələşdirmə vasitələrinin 

köməkliyi ilə maliyyələşdirmək mümkün olmayan məhsullara 

və istehsal proseslərinə investisiyalar etməyə imkan verir. 
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Vergilər - hüquqi şəxslərdən ölkə qanunvericiliyi 

tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə həyata 

keçirilən məcburi ödəmələr. 
 
Й 
 

Yarımçıq istehlak - iqtisadi konyukturanın əmək 

bazarındakı defisitin nemətlər bazarındakı artıqlıqla uzlaşdığı 

vəziyyəti. 

YaĢayıĢ minimumu- insanların həyat fəaliyyətinin 

saxlanılması və iş qüvvəsinin təkrar olunması üçün zəruri olan 

minimum yaşayış vasitələri. Yaşayış minimum cəmiyyətin 

inkişafının hazırki şəraitində ən aşağı ictimai zəruri həyat 

səviyyəsi ilə müəyyən edilir.  

Yığım paradoksu - Keyns konsepsiyasında yığım həcmi 

artdıqca istehsal olunan milli gəlirin azalması. 

Yığımın qızıl qanunu - iqtisadi artımın neoklassik 

modeli şəraitində əhalinin hər nəfərinə düşən istehlak fondu, 

əgər qənaət norması kapitala görə istehsal həcminin 

elastikliyinə bərabərdirsə, maksimum sürətlə artır. 

Yoxsulluq tələsi - elə bir vəziyyətdir ki, bu zaman sosial 

təminat üzrə vəsait alan işsiz iş axtarmaq istəmir, çünki onun 

alacağı potensial əmək haqqı işsizliyə görə vəsaitdən az olacaq. 

Yoxsulluq- hər hansı bir ölkədə əsaslandırılmı. Normalar 

üzrə minimum yaşayış vasitələri olmayan cəmiyyətin müəyyən 

təbəqəsinin iqtisadi vəziyyətidir. 

Yoxsulluğun səviyyəsi - əhalinin gəlirinin 50 faizdən 

çoxu ərzaq məhsullarının alınmasına sərf edilərsə, bu, 

yoxsulluq hesab edilir. 

Yutil - marjinalist konsepsiyasında fərdi faydalılığın şərti 

ölçü vahidi. 
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