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Ön söz 

 

“İqtisadi nəzəriyyə kursunun tərkib hissəsi sayılan 

“Mikroiqtisadiyyat” dərsliyi, Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standart-

ları bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qo-

yulan minimum dövlət tələbləri”nə uyğun olaraq, “İİ  

010000 – Ümumi iqtisadiyyat” istiqaməti üzrə ali baza 

təhsil proqramına daxil edilmiş bu fənnin (kod İÜ  NF  B 

04) tədrisinə dair metodik tövsiyələrinə uyğun hazırlan-

mışdır. 

Müasir inteqrasiya prosesləri nəticəsində qloballaşan 

dünyanın mürəkkəb və ziddiyyətli proseslərin hərtərəfli 

öyrənib təhlil etmək, habelə onun gələcək perspektivlərini 

müəyyənləşdirmək üçün iqtisadi nəzəriyyə kursunun mik-

roiqtisadi, makroiqtisadi səviyyələrdə tədrisi, tələbələrin 

ümumi elmi-nəzəri dünyagörüşünün formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. 

“Təhlil və fikir kimi iki hissəyə ayrılan iqtisad elmi” 

(J.Şumpeter) həmişə “insan fəaliyyətinin normal həyat 

fəaliyyətinin öyrənilməsi” (A.Marşall) istiqamətində “nə, 

necə, kim üçün istehsal etməli” (P.Samuelson) prinsipləri 

əsasında daha səmərəli son sosial-iqtisadi nəticələrə  nail 

olmağı nəzərdə tutur. 

Bakı Biznes Universitetinin özəl təhsil xüsusiyyətlə-

rini nəzərə alan “Mikroiqtisadiyyat” dərsliyi müəyyən 

olunmuş 90 saatlıq (60 saat mühazirə, 30 saat məşğələ) 

tədris yükünə uyğunlaşdırılaraq 15 mövzuda şərh edilmiş, 

zəruri ədəbiyyat siyahısı göstərilmiş imtahan sualları və 

dərs saatlarının bölgüsü verilmişdir. 

Dərslikdə məntiqi və tarixi ardıcıllıqla kursun məq-
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səd və vəzifələri; iqtisadi fikir və biliklərin meydana çıxıb 

formalaşması mərhələləri; kursun predmet və metodları; 

təsərrüfat fəaliyyətinin ictimai tipləri və onun təşkili; iqti-

sadi sistem və mülkiyyət münasibətləri; əmtəə, dəyər və 

pul nəzəriyyələri; istehsal və onun amilləri; bazarın yaran-

ması və tarixi təkamülü; bazarın müxtəlif formaları, onun 

fəaliyyət mexanizminin xüsusiyyətləri və modelləri; isteh-

sal xərcləri, əmək haqqı, renta, faiz və mənfəət, habelə di-

gər məsələlər işıqlandırılmışdır. 

“Mikroiqtisadiyyat” dərsliyinin gələcəkdə daha da 

təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki tənqidi qeydlər, işgüzar 

məsləhətlər, konkret tövsiyələr böyük razılıq və minnət-

darlıqla nəzərə alınacaqdır. Qədim yunan müdriklərinin 

dedikləri kimi “hər şeyin axıb dəyişdiyi” bir reallıqda “nə 

mümkünsə etdik və başqaları daha yaxşı etsinlər”.  
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MÖVZU 1. 

 

ÜMUMİ GİRİŞ, KURSUN MƏQSƏD VƏ 

VƏZİFƏLƏRİ 

 

a) İqtisadi nəzəriyyənin müasir elmlər sistemində yeri. 

b) Kursun məqsəd və vəzifələri. 

c) Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat. 

ç) İqtisadi nəzəriyyənin (Economicsin) 10 prinsipi. 

d) İqtisadi nəzəriyyənin başqa elmlərlə əlaqəsi. 

 

a) Bəşəriyyətin keçdiyi mürəkkəb və ziddiyyətli yük-

səliş yolunun, müxtəlif ictimai-iqtisadi quruluşların, fərqli 

təsərrüfat sistemlərinin ümumi inkişaf qanunauyğunluqla-

rının, onların özünəməxsus cəhətlərinin tənqidi surətdə 

təhlil olunub öyrənilməsində, ən başlıcası isə bu zəngin 

təcrübədən yaradıcılıqla faydalanmaqda, ictimai elmlərin 

tərkib hissəsi sayılan iqtisadi nəzəriyyənin müstəsna əhə-

miyyəti vardır. 

İnsanlar yaşadıqları cəmiyyəti, onun enişli-yoxuşlu 

inkişaf mərhələlərini və hazırda gəlib çatdığı sosial – iqti-

sadi səviyyənin konkret göstəricilərini, eyni zamanda gə-

ləcək yüksəliş istiqamətlərini elmi biliklər əsasında öyrə-

nib müəyyənləşdirirlər. 

Ümumiyyətlə elm dedikdə - təbiət, cəmiyyət və in-

san təfəkkürünün inkişaf qanunları haqqında vahid biliklər 

sistemi başa düşülür. Hələ qədim dövrlərdə elm öz tədqi-

qat sahələrinə görə təbiət və cəmiyyət elmlərinə ayrılmış-

dı. Müasir dövrdə elm – ictimai (sosial), təbiət və texniki 

elmlərə bölünür. 

Geniş əhatəli iqtisad elminin nəzəri və metodoloji 
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əsası olan iqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif problemlərini bil-

mək, qarşıya çıxan gündəlik, habelə gələcək qayğıları sə-

riştəli həll etmək yolunda dövlət xadimlərinə, siyasətçilə-

rə, diplomatlara, işgüzar bizneslə məşğul olanlara, gələcək 

mütəxəssislərə sadə peşə sahibi insanlara da, şübhəsiz fay-

dalıdır. Tanınmış iqtisadçı Q.Mənkyü (ABŞ) qeyd edir ki, 

sadə işlərdən başlamış ən yüksək məsuliyyətli vəzifələri 

yerinə yetirərkən “iqtisad elminin sərt qayda-qanunlarına 

bələd olmaq” həmişə yardımçı və köməkçi rolunu oynaya-

caqdır. 

Mütəxəssislərin fikrincə, iqtisad elmi mütləq hökm-

lər vermək və uzunömürlülüyü ilə öyünə bilməz. Çünki, 

həyat inkişaf edib irəlilədikcə, iqtisadi sistemlər dəyişdik-

cə, elm-texnika sahəsində yeni nailiyyətlər qazanıldıqca, 

daha mükəmməl materiallar və resurslar meydana çıxdıqca, 

istehsalın və insanların tələbatları, zövqləri dəyişdikcə, 

şübhəsiz iqtisad elminin (nəzəriyyənin) qarşısında duran 

problemlər də yeniləşir. Lakin iqtisadiyyatın əsas vəzifəsi - 

insanların müxtəlif təyinatlı tələbatlarını ödəmək üçün 

maddi (mənəvi) nemətlər istehsal etmək və müxtəlif təyi-

natlı xidmətlər (servis dairəsi) göstərməkdir. 

Bu iqtisadi vəzifə isə təbii resursların müəyyən məh-

dudluğu və insanların maddi, habelə mənəvi tələblərinin 

artması, hətta sonsuzluğu ilə bağlıdır. Müasir anlamda iq-

tisad elmi mövcud resursların məhdudluğu və tələblərin 

sonsuzluğu şəraitində, maddi nemətlərin (xidmətlərin) 

istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi, istehlakı prosesində in-

sanların iqtisadi fəaliyyətinin təhlilidir. 

Cəmiyyətdə baş verən geniş əhatəli iqtisadi proseslər 

təbiidir ki, ümumi tələblə təklifin qarşılıqlı əlaqəsi, qiymət-

lər mexanizmi vasitəsilə, bazar rəqabəti şəraitində müəyyən 
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enib-qalxmalarla həyata keçirilir. Ona görə də, müxtəlif 

istiqamətli iqtisadi nəzəriyyələrin qarşısında  cəmiyyət 

üçün son dərəcədə vacib əhəmiyyətə malik olan belə bir 

suala ən səmərəli cavab tapmaq durur: “nə istehsal etməli, 

necə istehsal etməli, kim üçün istehsal etməli?” Deməli, 

iqtisad elmi və nəzəriyyəsi qısa şəkildə “kim, nə, necə?” 

sualına cəmiyyət miqyasında optimal cavab axtarır. Bu isə 

o qədər də asan bir məsələ deyildir. 

Müxtəlif istehsalçılardan, çoxsaylı alıcılardan, ümu-

mi və fərdi maraqlardan, daxili və xarici amillərdən asılı 

olaraq, iqtisadi nəzəriyyə öz qarşısında duran vəzifələri 

uğurla həll etmək üçün, şübhəsiz bir sıra şərtlərlə, subyek-

tiv-obyektiv maneələrlə, ciddi əngəllərlə rastlaşır. Lakin 

iqtisad elmi, bəşəriyyətin inkişafının müxtəlif mərhələlə-

rində həmişə bu problemlərə cavab axtarmışdır. 

Cəmiyyətin təsərrüfat həyatı problemlərinə yanaşıb, 

onları konkret şəraitə uyğun həll etmək yolunda iqtisad 

elminin rolunu yüksək qiymətləndirən Amerika iqtisadçısı 

P.Samuelson, iqtisadi nəzəriyyəni elmlərin şahı adlandır-

mışdı. Nobel mükafatı laureatı M.Fridmen (ABŞ) iqtisadi 

nəzəriyyəni insanı heyran edən maraqlı elm kimi səciyyə-

ləndirmişdir. 

Riyazi məntiqin banilərindən biri B.Rassel (İngiltərə) 

iqtisad elmini xeyli asan hesab edərək, bu sahədə məşğul 

olmaq istəməmişdi. Əksinə, alman fiziki M.Plank iqtisad 

elminin çətin olduğunu söyləyərək, fizika-riyaziyyat sahə-

sinə keçmişdi. İqtisadçı A.Heylbronner bu peşə üçün “də-

və dözümü və müqəddəs adamlara xas səbr” lazım oldu-

ğunu qeyd etmişdi. Təbiidir ki, iqtisadçı daim öyrənməli 

və öz üzərində çalışmalıdır, çünki belə olmasa, iqtisadçı 

musiqi əsərini qiymətləndirən kar adama oxşayacaqdır.  
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Müasir mərhələdə, planlı sosialist inzibati amirlik iq-

tisadi sisteminin dağılıb, bazar münasibətlərinin formalaş-

dığı postsosialist və postsovet ölkələrində, o cümlədən də 

Azərbaycan Respublikasında iqtisad elmi, habelə onun ay-

rı-ayrı sahələri qarşısında mühüm vəzifələr durur. 

Bütövlükdə bir sistem halında iqtisad elminin həm 

nəzəri, həm də əməli (təcrübi) istiqamətləri vardır. Bu mə-

nada iqtisadi nəzəriyyə pozitiv və normativ kimi hissələ-

rə ayrılır. 

İqtisadi nəzəriyyə əksər hallarda cəmiyyətin başlıca 

iqtisadi problemlərinin həlli və bunun üçün necə fəaliyyət 

göstərildiyi ilə məşğul olub, izah edir. İqtisadi nəzəriyyə 

bir elm kimi ilk növbədə cəmiyyət həyatında gedən pro-

sesləri hərtərəfli təhlil edir, faktları izah edir və yaranmış 

vəziyyətin dolğun mənzərəsini yaradır. Lakin obyektiv 

yaxud subyektiv səbəblər üzündən apardığı təhlil əsasında 

öz məsləhət və tövsiyələrini vermir. Cəmiyyət həyatında 

baş verən iqtisadi proseslərə belə yanaşma üsuluna pozitiv 

mövqe deyilir və bu cür təhlil pozitiv nəzəriyyəyə aid edi-

lir. Məsələn pozitiv iqtisadi nəzəriyyə konkret bir ölkənin 

timsalında istehsalın azalması, işsizlik səviyyəsinin artma-

sını göstərə bilər, lakin bu mənfi proseslərin necə aradan 

qaldırılması yolları haqqında öz tövsiyələrini vermir. 

Pozitiv nəzəriyyədən fərqli olaraq, normativ iqtisadi 

nəzəriyyə yaranmış vəziyyəti təsvir etməklə yanaşı, ondan 

çıxış yollarını da göstərir. Normativ nəzəriyyə iqtisadi ha-

disə və proseslərin gələcək meyllərini, inkişaf istiqamət-

lərini görərək, öz konkret məsləhətlərini, tövsiyələrini ve-

rir. Təbiidir ki, normativ iqtisadi nəzəriyyə pozitiv iqtisadi 

nəzəriyyəyə nisbətən iqtisadçılar və mütəxəssislər arasında 

daha çox mübahisələrə səbəb olur. Çünki həmin proseslər 
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(iqtisadi artım, yığım norması, yeni iş yerləri açılması) 

birmənalı qarşılanmır, müxtəlif qrupların yaxud şəxslərin 

maraqlarına toxunur. 

Tarixən bəşəriyyətin keçdiyi inkişaf yolu boyunca 

mövcud olmuş cəmiyyətlərin həyatı, ictimai-siyasi, iqtisa-

di-sosial və mədəni-əxlaqi sahələrin vəhdəti kimi səciyyə-

lənir. Doğrudur, qarşılıqlı əlaqə və təsir nəticəsində tam 

bir sistem kimi fəaliyyət göstərən cəmiyyət həyatında bu 

cəhətlərin hansınınsa çatışmaması, yaxud nöqsanı, bütöv-

lükdə cəmiyyət həyatına öz təsirini göstərəcəkdir. Deməli, 

bütün cəhətlərin normal və ahəngdar fəaliyyəti sahəsində 

iqtisadi sistem yaşayıb inkişaf edə bilər. 

Lakin bu da danılmaz faktdır ki, cəmiyyət həyatının 

sahələri arasında iqtisadiyyat, həyatın davamı və insanla-

rın yaşayıb inkişaf etməsi üçün həqiqətən həlledicidir. 

İqtisadiyyat anlayışı geniş mənada cəmiyyət həyatının tə-

məlini təşkil etdiyindən, iqtisad elmi də bütün iqtisadi 

bilik dairələrini əhatə edir. İlk mərhələdə təsərrüfat və 

onun idarə olunması qanunları mənasını daşıyan bu anla-

yış, hazırda mürəkkəb, habelə çoxcəhətli bir fəaliyyət 

dairəsini, yəni bütövlükdə iqtisadiyyatı əhatə edir. 

Məlumdur ki, insan cəmiyyəti formalaşdığı ilk ad-

dımlarından başlayaraq indiyədək həmişə iqtisadiyyatla, 

təsərrüfatla bağlı olmuşdur. Vaxtilə yalnız təbiətin hazır 

məhsullarından, təbii nemətlərindən istifadə etməklə kifa-

yətlənmiş insanlar, tədricən əkinçilik və maldarlıqla məşğul 

olmuş, sənətkarlıq şeyləri hazırlamış, müxtəlif emalatxa-

nalar təşkil etmiş, fabrik və zavodlar tikmiş, nəqliyyat vasi-

tələrini təkmilləşdirmiş, elektrik və atom enerjisindən isti-

fadə etməyi öyrənmiş, kosmosu fəth etməyə başlamışlar. 

İnsan cəmiyyəti və onun yaşayışının əsası sayılan tə-
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sərrüfat həyatı sahələri genişləndikcə, iqtisadiyyatı daha 

səmərəli yollarla inkişaf etdirmək üçün elmi-nəzəri bilik-

lərə ehtiyac artmışdır. Həyat irəliləyib inkişaf etdikcə, in-

sanların təsərrüfat əlaqələri genişləndikcə, ayrı-ayrı ölkə-

lər arasında ticarət münasibətləri yeni sahələri əhatə etdik-

cə, şübhəsiz bu proseslər haqqında olan iqtisadi nəzəriyyə-

lər də dəyişmişdir. 

Müxtəlif məktəb və istiqamətlərindən asılı olmadan, 

ölkənin və dünyanın təsərrüfat həyatındakı iqtisadi artım, 

yığım və istehlak, tələb və təklif, qiymət və rəqabət, in-

flyasiya və işsizlik, maliyyə və pul-kredit sistemi, büdcə 

və vergilər, investisiya və xarici borclar, başqa ölkələrlə 

xarici iqtisadi-ticarət əlaqələri və beynəlxalq valyuta-kre-

dit münasibətləri, inteqrasiya və qloballaşma proseslərinin 

sosial-iqtisadi nəticələri kimi aktual problemlər həmişə 

iqtisadi nəzəriyyənin diqqət mərkəzində durmuşdur. 

b) Mürəkkəb və ziddiyyətli dəyişikliklərlə  səciyyə-

lənən müasir cəmiyyət həyatının real sosial-iqtisadi pro-

seslərinin hərtərəfli öyrənilib dərk olunması, eyni zaman-

da baş verən yeni meyllərin gələcək nəticələrinin obyektiv 

elmi-nəzəri prinsiplər mövqeyindən qiymətləndirilməsi 

zəruriliyi, iqtisadi nəzəriyyəyə olan marağı getdikcə artır-

maqdadır. Tarixi baxımdan bütün dövrlərdə bu elmin qar-

şısında duran əsas məsələ, dünyanın və cəmiyyətin iqtisadi 

quruluşu, onun səmərəliliyi məsələlərinin araşdırılması ol-

muşdur. 

 İqtisadi nəzəriyyənin öyrənilməsində əsas məqsəd 

əvvələn, yaşadığımız cəmiyyətin və dünyanın iqtisadi in-

kişaf qanunauyğunluqlarını daha yaxşı dərk etmək; sonra 

insanları cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin passiv seyr-

çisi deyil, fəal iştirakçısına çevirmək; nəhayət, milli və 
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qlobal miqyasda həyata keçirilən obyektiv-subyektiv sə-

bəblərlə bağlı iqtisadi siyasətin mahiyyətini aydınlaşdır-

maqdır. 

Deməli iqtisadi nəzəriyyənin bir elm kimi məqsədi 

iqtisadi qanunları (qanunauyğunluqları, prinsipləri, meyl-

ləri) öyrənmək və onlardan təcrübədə səmərəli istifadə 

olunması mexanizminin işlənib hazırlanmasıdır. Daha ge-

niş anlamda məqsəd, dünyanın və milli təsərrüfatların 

keçdikləri sosial-iqtisadi inkişaf yolunun təhlili əsasında, 

bütövlükdə ictimai istehsalın səmərəli fəaliyyətinin təşki-

lini elmi-nəzəri cəhətdən əsaslandırmaqdır.  

 Bu mənada, təsərrüfat həyatının istehsal, bölgü, is-

tehlak dairəsində iqtisadi nəzəriyyənin prinsiplərinə, qa-

nunlarının fəaliyyət mexanizminin xüsusiyyətlərinə bələd 

olmaq təkcə iqtisadçılar və siyasi xadimlər üçün deyil, 

həm də işgüzar bizneslə məşğul olanlar, fermerlər, bank 

işçiləri, tələbələr, dövlət məmurları, evdar qadınlar və adi 

vətəndaşlar üçün faydalıdır. Çünki, “yalnız iqtisadi nəzə-

riyyənin əsas məsələlərindən başı çıxan insan, qarşılaşdığı 

problemlərə dair müstəqil fikir söyləyə bilər” (L.Mizes). 

Həmin məqsədə çatmaq üçün iqtisadi nəzəriyyə bir 

elm kimi dərketmə, proqnozlaşdırma, təcrübi, ideoloji, 

metodoloji vəzifələri yerinə yetirir. Bunun üçün cəmiyyət 

ilk növbədə hansı məhsullardan və nə qədər istehsal edilə-

cəyini; həmin məhsulların hazırlanacağı iqtisadi resursları 

və texniki-texnoloji bazanı; istehsal olunacaq məhsul xid-

mətlərin kim üçün nəzərdə tutulduğunu müəyyənləşdirmə-

lidir. 

 Cəmiyyətin iqtisadi həyatı və orada fəaliyyət göstə-

rən obyektiv qanunlar, insanlar tərəfindən dərketmə funk-

siyası vasitəsilə öyrənilərək, onların gələcək işlərində nə-
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zərə alınır. Proqnozlaşdırma vəzifəsi perspektivdə iqtisa-

di, hadisə və proseslərin aparıcı meyllərini müəyyənləşdir-

məyə imkan yaradır. Təcrübi vəzifə, dövlətin iqtisadi si-

yasətinin əsaslandırılması və konkret şəraitin tələbləri əsa-

sında təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin daha səmərəli yollarını 

müəyyənləşdirmək üçün lazımdır. İdeoloji vəzifə, iqtisadi 

inkişaf istiqamətlərinin işlənib hazırlanması və həyata ke-

çirilməsi gedişində, fikir müxtəlifliyi şəraitində, ümum-

milli mənafe baxımından ən optimal variantın seçilməsini 

nəzərdə tutur. Metodoloji vəzifə, iqtisadi-sosial məsələlə-

rin daha səmərəli həlli üçün etibarlı elmi-nəzəri baza ro-

lunu oynayır. 

 Bu elmi hərtərəfli öyrənmək: əvvələn, insanların, 

xüsusilə də yetişməkdə olan gənc nəslin, o cümlədən iqti-

sadçı kadrların dünyagörüşünü formalaşdıraraq, onun dün-

yada baş verən qlobal mürəkkəb və ziddiyyətli prosesləri 

dərk etməsinə kömək edir, sonra insanların həyatda rast-

laşdıqları müxtəlif iqtisadi-sosial problemlərin həllində 

daha düzgün seçim əsasında, ən səmərəli (optimal variant-

da) qərarlar qəbul etmələrinə şərait yaradır; nəhayət, in-

sanlarda sərbəst düşünmək, ağıllı riskə getmək, müstəqil 

hərəkət etmək qabiliyyətini inkişaf  etdirir. 

 İqtisadi nəzəriyyənin məqsəd və vəzifələrini kom-

pleks halında aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar: 

- mikro və makro səviyyədə bazar münasibətləri iqti-

sadi sisteminin fəaliyyət prinsipləri və qanunları haqqında 

ümumi təsəvvür yaratmaq; 

- əsas iqtisadi kateqoriyaların (əmək, əmtəə, bazar, 

pul, tələb, təklif, qiymət, rəqabət, tarazlıq, inhisar, səmərə-

lilik, inhisar, bank, inflyasiya, kredit, işsizlik, böhran) 

məzmununu açmaq; 
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- iqtisadi təhlil aparmaq və ən mühüm göstəricilərin 

və indekslərin hesablanması vərdişlərinə yiyələnmək;  

- müxtəlif əmtəə-xidmət bazarlarında və ayrı-ayrı 

bazar strukturlarında qiymətyaranmanın xüsusiyyətləri ilə 

tanış olmaq; 

- müasir inteqrasiya və qloballaşma şəraitində bey-

nəlxalq və daxili bazarlarda əlavə məlumat - informasiya 

mənbələri ilə işləməyi öyrənmək. 

Deməli, iqtisadi nəzəriyyənin məqsəd və vəzifələri 

(funksiyaları) kompleksinə, cəmiyyətin təsərrüfat həyatı-

nın ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarının müxtəlif təhlil 

metodları vasitəsilə öyrənilməsi, ictimai istehsalın ayrı - 

ayrı sahə və bölmələrinin strukturunda baş verən kəmiy-

yət-keyfiyyət dəyişikliklərinin dinamikasının izlənməsi, 

eyni zamanda iqtisadiyyatın gələcək inkişaf istiqamətləri 

perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsində ölkənin milli 

mənafeyi ilə qlobal maraqların düşünülmüş tarazlığının 

gözlənilməsi xətti daxildir.  

Qarşılıqlı təsir və əlaqədə olub, kompleks şəkildə 

həyata keçirilməsi tələb olunan bu müxtəlif vəzifələrin sə-

mərəliliyinin təmin edilməsi üçün unudulmamalıdır ki, 

“gələcək illərin hadisələri, şübhəsiz cəmiyyətin siyasi hə-

yat səthinin dəyişkən dalğaları üzərində fasiləsiz surətdə 

davam etsə də, lakin onun nəticələri təkcə dövlət xadimlə-

rinin şüurlu hərəkətləri ilə deyil, ilk baxışda heç kəsin görə 

bilmədiyi gizli dərinliklərdəki iqtisadi axınlarla müəyyən 

olunacaqdır. Bu gizli axınlara, yaxud iqtisadi meyllərə isə 

təsir göstərməyin bir yolu vardır: həmin yol - bilik və 

təfəkkürün imkanlarından istifadə edərək, insanların keç-

miş təsəvvürlərini, düşüncə tərzini dəyişdirməkdən ibarət-

dir. Deməli, əsl həqiqəti söyləmək, xülyaları dağıtmaq, 
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nifrəti məhv etmək, insanların hiss və ağlını maarifləndir-

mək, - bizim ən etibarlı vasitələrimizdir” (C.Keyns). 

Bəşəriyyətin çoxəsrlik enişli-yoxuşlu inkişaf yolu, 

hay-küylü yüksəliş və kəskin böhran illəri, nəhəng bey-

nəlxalq korporasiyaların formalaşması və dünyanı əhatə 

edən maliyyə-bank sarsıntıları, xüsusilə də XXI əsrin ilk 

onilliyində dünya təsərrüfat sisteminin rastlaşdığı sosial- 

iqtisadi problemlər, bu fikri tamamilə təsdiq edir. 

c) Vahid sistem kimi kompleks halında formalaşan 

iqtisadiyyatı və onun istehsal-xidmət dairələrində baş ve-

rən bölgü, mübadilə, istehlak mərhələlərindəki qanuna-

uyğun prosesləri müxtəlif səviyyələrdə öyrənmək müm-

kündür. 

 Cəmiyyət və iqtisadi sistemlərin təsərrüfat həyatı 

canlı bir orqanizmi xatırlatdığından, orada sanki “hər şey 

axır, hər şey dəyişir”, bəzən isə hətta ən gözlənilməz pro-

seslər baş verir. Nobel mükafatı laureatı P.Samuelson haq-

lı olaraq yazmışdır: “Dünyada baş verən iqtisadi proseslər 

(iqtisadi sistemlərin dağılması, böhranlar, inflyasiyalar, in-

teqrasiya meylləri, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişlən-

məsi, elmi-texniki tərəqqi) bəşəriyyətin yaşadığı bir tama-

şa və dramadır”. 

Bu həyatı tamaşanın isə müəllifi də, rejissoru da, 

aktyoru (oyunçusu) da, təbiət və istehsalla, eyni zamanda 

bir-birləri ilə mürəkkəb əlaqələr sistemi qurub, ardıcıllıqla 

həyata keçirən insanlardır. Doğrudan da “insan amili” 

onun maraq və təşəbbüsü, tələb və təklifi, ideya və əməl-

ləri olmadan heç bir iqtisadi sistem formalaşıb yüksələ bil-

məz. 

İqtisadi sistem və onun obyektiv inkişaf qanunlarını 

hərtərəfli öyrənib dərk edərək, bu prosesin nəticələrini 
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insanların müxtəlif təyinatlı maddi-mənəvi tələbatlarının 

ödənilməsinə yönəldilməsi – mikroiqtisadi, mezoiqtisa-

di, makroiqtisadi, meqoiqtisadi səviyyələrdə tədqiq edi-

lə bilər. Müəyyən qeyd-şərtlərlə bu bölmələr prinsipi, bü-

tün dünyada qəbul olunur. Lakin son dövrlərdə iqtisadi 

nəzəriyyə kursunun mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiy-

yat kimi iki bölməyə ayrılaraq tədris olunması daha 

məqsədəuyğun sayılır. 

Mikroiqtisadiyyat istehsal və xidmət dairəsi müəs-

sisələrinin, şirkətlərin, korporasiyaların, ev təsərrüfatla-

rının öyrənilməsi, təhlili, təşkili və idarə edilməsi məsələ-

ləri ilə məşğul olur. 

“Mikro” sözü yunan dilindən götürülmüşdür və kiçik, 

xırda, ilkin mənasında işlədilir. Ayrı-ayrı şirkət, müəssisə, 

təsərrüfat birlikləri nə qədər iri, hətta nəhəng olsalar da, 

lakin ölkənin milli iqtisadiyyatı çərçivəsində onlar böyük 

bir təsərrüfat kompleksinin kiçik hissələri, sanki canlı or-

qanizmin “hüceyrələri” səviyyəsində fəaliyyət göstərirlər. 

Mikroiqtisadiyyat, istehsal-xidmət dairəsinin müxtə-

lif təyinatlı təsərrüfat subyektlərinin timsalında, onların 

iqtisadi fəaliyyətinin öyrənilməsi, hərtərəfli təhlili, işin 

təşkilinin yaxşılaşdırılması və səmərəliliyinin yüksəldil-

məsi yollarının araşdırılması ilə məşğul olur. 

İqtisadi fəaliyyətin başlanğıc nöqtəsi və özəyi sayılan 

ev təsərrüfatları, şirkətlər, müəssisələr, korporasiyalarda 

istehsalın səmərəli aparılması haqqında qərarlar qəbul 

olunması, nisbətən az xərclə yüksək keyfiyyətli məhsullar 

hazırlanması, xidmətlər göstərilməsi əsasında daha çox 

mənfəət əldə edilməsi, mikroiqtisadiyyatın mahiyyətini 

təşkil edir. Ona görə də mikroiqtisadi təhlildə tələb-təklif, 

istehsal xərcləri, qiymət, mənfəət, əmək haqqı, alıcı 
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davranışı, bazar rəqabəti və onun müxtəlif formaları, 

ümumi tarazlıq, habelə iqtisadi sistemin konkret subyekt-

lərinin - obyektlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə daha 

dərindən diqqət yetirilir. 

Mikroiqtisadiyyat ilk növbədə bazar münasibətləri 

iqtisadi sistemi şəraitində, orada fəaliyyət göstərən təsər-

rüfat subyektləri arasında istehsal, bölgü, mübadilə və is-

tehlak münasibətlərini öyrənir. Eyni zamanda mikroiqti-

sadiyyat dövlət və hakimiyyət orqanları ilə  istehsalçılar,  

sahibkarlar, işgüzar-biznes fəaliyyətilə məşğul olanlar, ha-

belə insanlar arasında istehsal prosesində formalaşan və 

həyata keçirilən istehsal münasibətlərini öyrənir. Bununla 

yanaşı iqtisadi proseslərə və münasibətlərə yanaşmada, 

mikroiqtisadi təhlil, iqtisadi resursların məhdudluğu, habe-

lə onlardan daha səmərəli istifadə olunması problemlərinə 

üstünlük verir.  

Bu mənada mikroiqtisadiyyat, mülkiyyət hüququ (is-

tifadəçisi) əsasında sahibkarlarla (prinsipial) işçilər (agent) 

arasındakı; rəqabət mübarizəsi əsasında sahibkarlıq fəaliy-

yəti ilə məşğul olanların özləri arasındakı; tələblə-təklifin 

dəyişkən nisbəti əsasında formalaşan bazar qiymətlərinə 

uyğun alıcılarla satıcılar arasındakı münasibətləri tədqiq 

edib müəyyən ümumiləşdirmələr aparır; real vəziyyətin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində praktik məsləhətlər, əməli 

tövsiyələr verir. 

Mikroiqtisadiyyatın ayrı-ayrı problemləri vaxtilə 

A.Smit, D.Rikardo, J.Sey, C.Mill kimi klassik iqtisadi nə-

zəriyyə məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin əsərlərin-

də irəli sürülsə də, lakin onun müasir iqtisadi nəzəriyyənin 

tərkib hissəsi və mühüm bir bölməsi kimi formalaşması 

prosesi, şübhəsiz XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, 
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bu sahədə öz tədqiqatları ilə seçilən T.Hossenin, K.Men-

gerin, A.Marşallin, L.Valrasın, V.Paretonun adları ilə bağ-

lıdır. 

İqtisadi nəzəriyyənin müşahidə, müqayisəlik, ümu-

miləşdirmə, pozitiv, normativ, qrafik təsvirlər, sxem-

lər, cədvəllər kimi metod və yanaşma üsullarından 
mikroiqtisadiyyatın müxtəlif problemlərinin, konkret mə-

sələlərinin izahı, habelə tədqiqində geniş istifadə olunur. 

Pozitiv analiz mikroiqtisadi proseslərin real təsvirini və 

onların ümumiləşdirilməsini öyrəndiyi halda, normativ 

analiz iqtisadi proseslərin, hadisələrin necə inkişaf etməli 

olması sualına cavab verir. Maraqlıdır ki, cəmiyyətin iqti-

sadi həyatında və müxtəlif təyinatlı şirkətlərin təsərrüfat 

fəaliyyətində baş verən proseslərin pozitiv mövqedən təh-

lili o qədər də ciddi mübahisələr doğurmasa da, lakin bu 

proseslərin necə davam etməli olacağı haqqındakı fikirlər 

həmişə bir-birindən xeyli fərqlənmişdir. 

Məsələn, ölkədə enerji daşıyıcılarının yaxud taxıl 

məmulatlarının qiymətlərinin artırılması zərurəti meydana 

çıxdıqda, bu iqtisadi siyasət xətti tədbirinin yaradacağı 

müsbət və mənfi cəhətlər hərtərəfli düşünülməlidir. Çünki 

qiymətlər və vergi dərəcələrindəki enib-qalxmalar həmişə 

mikroiqtisadiyyatın obyektlərinin, subyektlərinin təsərrü-

fat fəaliyyətinə öz təsirini bilavasitə, yaxud dolayı yollarla 

göstərmiş olur. Təsadüfi deyildir ki, bəzən mikroiqtisa-

diyyatı şirkətlər və qiymətlər nəzəriyyəsi kimi səciyyə-

ləndirirlər. Milli iqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsində baş 

verən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri, bu proseslərin 

qiymətlər vasitəsilə tələb-təklifdəki enib-qalxmaları, tez-

gec öz təsirini iqtisadi sistemin başqa sahələrində də 

göstərəcəkdir. Ona görə də iqtisadi siyasət xəttinin, məsə-
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lən, enerji daşıyıcılarının və taxıl məmulatlarının qiymət-

lərinin artırılması, həmin məhsulların ölkəyə idxalına 

qoyulmuş gömrük vergiləri dərəcələrinin azaldılması 

tədbirləri ilə əlaqəli aparılmalıdır. Belə bir iqtisadi siyasət 

xətti isə cəmiyyət miqyasında iqtisadi səmərəliliklə sosial 

ədalətliliyin düzgün nisbətinin müəyyənləşdirilməsinin 

optimal variantı kimi qiymətləndirilə bilər. 

Bu mənada məşhur ingilis iqtisadçısı Ç.K.Keynsin 

belə bir fikri olduqca aktual səslənir ki, iqtisadi nəzəriyyə 

və onun tərkib hissəsi sayılan mikroiqtisadi təhlil insanla-

rın iqtisadi təfəkkürünün formalaşmasına, onların məqsəd-

yönlü təsərrüfat fəaliyyətlərinə, habelə konkret iqtisadi qə-

rarlar qəbul etmələri ilə davranışlarına, şübhəsiz fəal təsir 

göstərir. 
Lakin unutmaq olmaz ki, iqtisadi nəzəriyyənin istər 

mikro, istərsə də makro bölmələri istehsalın, xidmət dairə-
sinin, tələb-təklifin cari məsələlərinin həlli üçün hazır 
tövsiyələr vermir. İqtisadi nəzəriyyə bu proseslərin ümumi 
inkişafının və səmərəliliyinin nəzəri əsaslarını işləyib ha-
zırlayır. Deməli, “iqtisadi nəzəriyyə bilavasitə təsərrüfat 
siyasətində tətbiq olunmaq üçün hazır tövsiyələr toplusu 
deyil, metodoloji bir elmdir, intellektual alətdir, təfəkkü-
rün texnikasıdır”. Yalnız bu elmə mükəmməl yiyələnənlər, 
mürəkkəb iqtisadi-sosial problemlərə düzgün yanaşıb, on-
ları həll edə bilərlər. 

Mikroiqtisadiyyat, cəmiyyətin təsərrüfat həyatının və 
insan fəaliyyətinin əməklə bağlı ilk tətbiq, habelə çıxış 
nöqtəsi sayılan ev təsərrüfatlarını, şirkətləri, müəssisələri 
korporasiyaları hərtərəfli öyrənib təhlil edərkən, əsasən 
aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir. 

Birincisi, mikroiqtisadiyyat iqtisadi sistemin ayrı- 
ayrı obyektlərinin, konkret təsərrüfat vahidlərinin iqtisadi 
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fəaliyyətini öyrənir. 
İkincisi, cəmiyyətin və insanların tələbatlarının son-

suzluğu, iqtisadi resursların isə nisbi məhdudluğu şəraitin-
də, istehsal amillərindən (torpaq, əmək kapital, sahibkarlıq 
fəaliyyəti) daha səmərəli istifadə olunması yollarını müəy-
yənləşdirir. 

Üçüncüsü, mikroiqtisadi təhlil insanların konkret şə-
rait və vəziyyətdən, habelə onların maddi imkanlarından, 
gəlirlərindən asılı olaraq, hansı iqtisadi qərarlar qəbul et-
mələrinin səbəb-nəticə əlaqələrini aydınlaşdırır. 

Dördüncü, bazarlarda qiymət enib-qalxmaları əsa-
sında, tələb-təklifin dəyişkənliyi və qiymətlə bağlı həm 
tələbdə, həm də təklifdə baş verən elastiklik proseslərini 
tədqiq edir. 

Beşincisi, istehsal xərclərinin minimum hədd səviy-

yəsində (məhsulun-xidmətin keyfiyyətinə xələl gətirmə-

dən) saxlamaqla, təsərrüfat vahidinin fəaliyyətindən son 

məqsəd kimi maksimum (ən yüksək) mənfəət əldə olun-

masının müxtəlif variantlarını araşdırır. 

Altıncısı, bazarın quruluşu və orada gedən rəqabət 

mübarizəsinin strategiyası, habelə taktikasının müxtəlif 

formalarını, qısamüddətli və uzunmüddətli rəqabət müba-

rizəsinin özünəməxsus cəhətlərini,  perspektivlərini izah 

edir. 

Yeddincisi, ümumi tarazlıq modelinin müasir inhi-

sarçı rəqabət, alıcı psixologiyası və davranışı, beynəlxalq 

iqtisadi-ticarət əlaqələri, iqtisadi inteqrasiya, habelə qlo-

ballaşma proseslərinin tədricən gücləndiyi bir şəraitdə, 

dəyişkən meyllərinin təhlili ilə məşğul olur.
 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən vəzifələrin 

həyata keçirilməsi gedişində bir sıra problemlərin meydana 
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çıxması, mikroiqtisadi nəzəriyyənin hüdudlarını müəyyən 

qədər məhdudlaşdırır. Həmin məhdudiyyətlər sırasında: 

məlumat-informasiya bazasının fərqliliyini (asimmetrik 

informasiya), dövlətin iqtisadi siyasətinin nə dərəcədə sə-

mərəli olmasını, obyektiv-subyektiv səbəblərlə bağlı in-

sanların əvvəlki iqtisadi qərarlarını dəyişməsini, habelə öz 

alıcı davranışlarında ziddiyyətlərə yol vermələrini göstər-

mək olar. 
Makroiqtisadiyyat isə ölkənin milli iqtisadiyyatını 

bütövlükdə təhlil etmək və bunun əsasında ümumiləşdirici 
iqtisadi göstəricilərin müəyyənləşdirilməsidir. Makroiqtisa-
di səviyyədə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 

həcmi, onun artım tempi, məcmu tələb və məcmu tək-

lif, yığım və investisiya, məşğulluq və işsizlik, inflyasiya 

və pul-kredit siyasəti, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlən-

məsi və xarici iqtisadi ticarət münasibətləri, əhalinin 

həyat səviyyəsi və sosial müdafiəsi, müasir inteqrasiya 
və qloballaşmanın yaratdığı problemlər öyrənilir.  

İqtisadi nəzəriyyənin mikroiqtisadiyyat və makro-
iqtisadiyyat bölmələri arasında sədd çəkmək düzgün deyil-
dir. Vahid iqtisadi nəzəriyyənin tərkib hissələri sayılan bu 
bölmələrin arasında daxili bir rabitə, qarşılıqlı məntiqi ası-
lılıq və dialektik səbəb-nəticə əlaqəsi vardır. Obrazlı ifadə 
etsək, mikroiqtisadiyyat dəniz sahilindəki qum dənələrini 
və çınqılları, meşədəki ağac və bitkiləri, şəhərdəki küçə və 
evləri öyrəndiyi halda, makroiqtisadiyyat bütövlükdə də-
niz sahilini, meşəni, şəhəri tədqiq edir. 

ç) Müasir iqtisadi inteqrasiya, qloballaşma meylləri 
və tədricən dünya təsərrüfat sisteminin formalaşdığı bir 
şəraitdə, cəmiyyətin iqtisadi resurslarının məhdudluğu, tə-
ləbatların isə sonsuzluğu reallığında, son iqtisadi-sosial sə-
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mərəliliyə nail olmaq üçün iqtisadi nəzəriyyənin (ekono-
micsin) 10 prinsipinə əməl olunması ideyası irəli sürülür. 
Qruplaşdırılmış həmin prinsiplər aşağıdakılardır: 

a) İnsanların qərarlarını necə qəbul edirlər: 
1. İnsanlar seçimlərlə üzləşirlər. 
2. Bir şeyin dəyəri, onu əldə etmək üçün imtina 

olunanlarla ölçülür. 
3. Rasional insanlar marjinal faydalarını düşünürlər. 
4. İnsanlar stimullara cavab verirlər. 

b) İnsanlar arasındakı münasibətlər: 
5. Ticarət hər kəs üçün faydalı ola bilər. 
6. Bazarlar iqtisadi fəaliyyətin təşkili üçün yaxşı 

vasitədir. 
7. Dövlətlər bazar fəaliyyətinin nəticələrini yaxşı-

laşdıra bilərlər. 

c) Bütövlükdə iqtisadiyyat necə fəaliyyət göstərir: 

8. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi, hər nəfərə düşən 

əmtəə və xidmətlər istehsal etmək qabiliyyətindən asılıdır. 

9. Dövlət həddən artıq pul çap edib dövriyəyə 

buraxdıqda, ölkədə inflyasiya baş verir. 

10. Cəmiyyətin inflyasiya ilə işsizlik arasındakı 

qısa müddətli seçimlə üzləşməsi prosesi müşahidə olunur. 

Bu 10 prinsipin mahiyyətini qısa belə izah etmək 

olar: 

Birinci prinsip, insanların həyatda və gündəlik əmək 

fəaliyyətlərində müxtəlif iqtisadi seçimlərlə rastlaşmaları 

ilə bağlıdır. Biz daha çox xoşlayıb bəyəndiyimiz hər hansı 

bir şeyi (məhsulu-xidməti) əldə etmək üçün, əvəzində 

konkret halda başqa şeylərdən (maddi-mənəvi nemətlər-

dən) istər-istəməz imtina etməli oluruq. Necə deyərlər, 

pulsuz nahar olmur, xərcsiz və itkisiz nə isə əldə etmək 
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çətindir, nəhayət eyni vaxtda bir əldə iki qarpız tutmaq 

mümkün deyildir. Məsələn, tələbənin öz vaxtını dərslərə 

hazırlaşmaq və əyləncə (idman məşqləri), ailənin gəlirləri-

ni ərzaq və paltar (təmir işləri), cəmiyyətin resursların 

əhalinin rifahı və hərbi-müdafiə xərcləri arasında bölüşdü-

rülməsi, onları həmişə müəyyən seçim etmək məcburiyyə-

ti qarşısında qoyur. Ayrı-ayrı fərdlərin, ailənin, bütövlük-

də cəmiyyətin səmərəliliklə ədalətlilik arasındakı seçimi 

nə qədər çətin və riskli olsa da, hökmən baş verməlidir. 

Ona görə də həm insanlar, həm ailə təsərrüfatları, həm 

korporasiyalar (şirkətlər), həm də cəmiyyət belə bir seçi-

min zəruriliyini dərk edərək, həmin variantlar arasında ən 

optimalını seçərək, uyğun qərarlar qəbul etmək məsuliy-

yətinə hazır olmalıdırlar. 

İkinci prinsip, bir şeyin (əmtəənin-xidmətin) dəyəri-

nin, onu əldə etmək üçün imtina olunan başqa şeylərin 

(maddi-mənəvi nemətlərin) dəyəri ilə ölçülməsini aydın-

laşdırır. İnsanlar əvəzləyici seçimlərlə rastlaşdıqları halda, 

son söz demək üçün bir necə alternativ (əks) qərarın gətirə 

biləcəyi fayda və xərclərin müqayisəsini aparmağa məc-

burdurlar. Hər hansı bir nəticənin, yaxud məhsul və xid-

mətin alternativ dəyəri, onu əldə etmək üçün imtina olu-

nan digər şeylərin (əşyaların, xidmətlərin) dəyəri ilə ölçü-

lür. Məsələn, hər bir gənc ali təhsil almaq, yaxud peşə- 

sənət sahibi olmaq, yaxud da tanınmış idmançı kimi yetiş-

mək şanslarını intellektual, iş imkanları, şöhrət, ad-san qa-

zanmaq imkanlarını, xərc və gəlirlərini müqayisəli sürətdə 

hesablayaraq, şübhəsiz öz gələcəyi üçün daha əlverişli 

saydığı alternativ variant haqqında qərar qəbul edəcəkdir. 

Üçüncü prinsip, rasional insanların marjinal, yəni 

son faydanı düşünərək öz fəaliyyətlərində müəyyən dəyi-
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şikliklər, kiçik düzəlişlər aparmasını nəzərdə tutur. Həyat-

da insanlar və şirkətlər elə konkret vəziyyətlərlə rastlaşır-

lar ki, onlar qərar verərkən öz marjinal faydaları ilə marji-

nal xərclərini müqayisə edərək, daha rasional (səmərəli) 

varianta üstünlük verirlər. Məsələn uçuşa hazırlaşan 200 

yerlik və hər biletin qiymətinin 500 dollara (avroya, mana-

ta) olan sərnişin təyyarəsində yerlərin bir neçəsi boşdursa, 

həmin reys üçün 300 dollar ödəyib səyahətə çıxan adama 

imkan yaratmaq, güzəştə getmək (orjinal dəyişikliklər et-

mək, kiçik düzəlişlər aparmaq) mümkündür. İmtahanlara 

hazırlaşan tələbənin bu işə istirahəti hesabına bir-iki saat 

əlavə vaxt ayırmasına, fermerin müəyyən səbəblər üzün-

dən məhsulunun bir hissəsini nisbətən aşağı qiymətə sat-

masına haqq qazandırıla bilər. Şübhəsiz, ağıllı, rasional 

qərar verən şəxs və şirkət rəhbərliyi konkret halda öz iq-

tisadi hərəkətini (fəaliyyətini, davranışını, əməliyyatını) 

bu işin marjinal (son) faydalılığının, yalnız onun xərclərini 

(maya dəyərini) üstələdiyi halda həyata keçirəcəkdir. 

Dördüncü prinsip, ondan ibarətdir ki, insanların 

gündəlik yaşayış tərzi və iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı müəy-

yən stimullar, həvəsləndirici amillər, bir sıra şərtlər dəyiş-

dikdə onların davranışları, düşüncə tərzləri, yaranmış yeni 

vəziyyətlə bağlı qəbul etdikləri qərarlar da hökmən dəyi-

şəcəkdir. Əlbəttə, bu hal təkcə iqtisadi tədbirlərdə deyil, 

eyni zamanda hakimiyyətin siyasi iradəsi ilə məcburi qay-

dalarda həyata keçirilən rəsmi tədbirlərdə də özünü gös-

tərir. Məsələn, vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi və benzi-

nin qiymətinin artırılması, avtomobil sürücülərinin və sər-

nişinlərin təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə olunması 

zəruriliyi, bazar qiymətlərinin vaxtaşırı enib-qalxması pro-

sesi, bank faizlərinin əmlak və mülkiyyətin sığortalanma-
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sındakı yeniliklər, nisyə (kreditə) mal satışında daha əlve-

rişli şərtlərin tətbiqi, ilk vaxtlar əhalinin ayrı-ayrı təbəqə-

ləri tərəflərindən birmənalı qarşılanmayıb, müxtəlif rəylər 

doğursa da, lakin zaman keçdikcə insanlar həqiqətən onla-

rın mənafeyinə, maraqlarına uyğun saydıqları stimullara 

münasibətlərini yaxşılığa doğru dəyişirlər. 

Beşinci prinsip, iqtisadi ticarət əlaqələrinin müxtəlif 

ölkələr və xalqlar üçün faydalı ola bilməsi fikrini əsaslan-

dırır. Doğrudur, ölkələr və insanlar arasında fasiləsiz su-

rətdə davam edən iqtisadi-ticarət münasibətləri, habelə bu 

əlaqələrin müxtəlif formaları bazarda kəskin, rəqabət mü-

barizəsi şəklində getsə də, bir sıra ziddiyyətli çətinliklər 

yaransa da, lakin son nəticə etibarilə bu alış-verişlərin istər 

dövlətlər, istər hər birimiz üçün faydalı olduğu, hamılıqla 

qəbul edilir. Ticarət əlaqələrinin xalqlar arasında etimad 

körpüsü olması, onları yaxınlaşdırılması meyli, qədim 

Şərq müdriklərinin hikmətini təsdiqləyir: “Hakim siyasət-

siz, elm mübahisəsiz, ölkə ticarətsiz yaşaya bilməz”. Belə 

bir faktı qeyd etmək zəruridir ki, XXI əsrin birinci onilli-

yində dünyada istehsal olunmuş məhsul-xidmətlərin 40%-

ə qədəri dünya ölkələrinin müxtəlif təyinatlı tələbatlarını 

ödəmək üçün, beynəlxalq bazara (ixrac və idxal malları - 

xidmətləri şəklində) çıxarılaraq satılıb-alınmışdır.  

Altıncı prinsip, buna əsaslanır ki, bazarlar cəmiyyə-

tin iqtisadi fəaliyyətinin, təşkili üçün yaxşı, əlverişli bir 

üsuldur. Tarixi təcrübədə özünü doğrultmayaraq, iflasa 

uğramış sosialist planlı təsərrüfat sisteminin əksi olan ba-

zar iqtisadiyyatı şəraitində mərkəzi planlaşdırıcı orqanla-

rın əmr xarakterli göstərişləri, sərbəst bazar münasibətləri 

reallığında milyonlarla ailənin və istehsal-xidmət təyinatlı 

şirkətlərinin tələb-təklif qanunu əsasında formalaşan qə-
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rarları (arzu, hökmü) ilə əvəz olunur. Müəyyən qanunlar 

və bazar rəqabəti şəraitində fəaliyyət göstərən çoxsaylı ev 

təsərrüfatları, şirkətlər, korporasiyalar nə istehsal etməkdə, 

kimi işə qəbul etməkdə, satış bazarları seçməkdə sərbəst-

dirlər. Bu mənada bazar münasibətləri iqtisadi sistemində 

mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrdə olan ev təsərrüfatları və 

şirkətlər sanki A.Simitin adı ilə bağlı “gözəgörünməz əl” 

tərəfindən idarə olunaraq, tədricən onların fəaliyyətini 

arzu etdikləri nəticələrə doğru yönəldilir. Həmin prosesdə 

qiymət amili çox mühüm bir rol oynadığından, dövlətin 

müxtəlif iqtisadi, inzibati yollarla bu işə müdaxiləsi, şüb-

həsiz bazar iqtisadiyyatının normal fəaliyyətinə müəyyən 

əngəllər törədir. Çünki bazar iqtisadiyyatı çoxsaylı ailə 

təsərrüfatları və şirkətlərin verdikləri müstəqil qərar əsa-

sında fəaliyyət göstərən, eyni zamanda mövcud sərvətləri 

(iqtisadi resursları) bölüşdürən bir sistemdir. Lakin müasir 

daxili-xarici əlaqələr sisteminin mürəkkəbləşdiyi, iqtisadi 

inteqrasiya proseslərinin genişlənib-dərinləşdiyi, qlobal-

laşma istiqamətində vahid dünya təsərrüfat sisteminin  for-

malaşdığı bir şəraitdə hakimiyyət orqanlarının dövlət tən-

zimlənməsinin müxtəlif formalarından müəyyən hüdudlar 

çərçivəsində istifadə etməsi, tamamilə təbii və məqsədə-

uyğundur.  

Yeddinci prinsip, müəyyən hallarda dövlətlərin ba-

zar fəaliyyətinin nəticələrini yaxşılaşdıra biləcəyini nəzər-

də tutur. Sərbəst bazar münasibətlərinin inkişafı üçün əl-

verişli imkanlar yaradan “gözəgörünməz əl” prinsipinin 

fəaliyyəti şəraitində də dövlətə müəyyən ehtiyac olduğunu 

irəli sürənlər vardır. Onların fikrincə, bazarda alıcıların və 

satıcıların təhlükəsizliyini qorumaq, sahibkarların və fer-

merlərin rahatlığı naminə dövlət orqanlarının, polisin, 
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məhkəmələrin olması zəruridir. Eyni zamanda dövlət or-

qanlarının iqtisadiyyata müdaxilə etməsi, cəmiyyətin tə-

sərrüfat həyatında səmərəliliyin, ictimai-siyasi həyatında 

isə sosial ədalətin təmin olunması ilə bağlıdır. Dünya öl-

kələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlətin simasında bazarın 

və iqtisadiyyatın fəaliyyətinə kənar müdaxilə olmadan, 

bazar gücü öz təsirini qiymətlərin artmasında, inhisarçılıq 

meyllərində, elm və incəsənət sahələrinə biganəlikdə, ətraf 

mühitin çirkləndirilməsi, ekologiya problemlərində hök-

mən göstərəcəkdir. Ona görə də dövlətin həyata keçirdiyi 

gəlir vergisi, gömrük rüsumları, əhalinin sosial müdafiə 

tədbirləri, iqtisadi resursların və maddi-mənəvi nemətlərin 

daha ədalətli bölüşdürülməsinə yönəldilməlidir. Əlbəttə, 

ayrı-ayrı müəlliflərin haqlı olaraq qeyd etdikləri kimi 

dövlətin bu sahədəki fəaliyyəti, heç də həmişə gözlənilən 

nəticələri vermir. Çünki “dövlət siyasətini həyata keçirən-

lər mələklər deyildir, əslində mükəmməl olmayan siyasi 

prosesin iştirakçılarıdırlar”. Belə vəziyyətdə isə obyektiv--

subyektiv xarakterli nöqsanlara, “güclü olanların mükafat-

landırılmasına”, tam məlumata malik olmayan liderlərin 

iradi “xoş niyyətlərinə” rast gəlinir ki, yalnız bunların qə-

tiyyətlə aradan qaldırılması, cəmiyyətin gələcək demokra-

tik inkişafına, daha yüksək templərlə irəliləməsinə təminat 

verir. 

Səkkizinci prinsip, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi-

nin orada məhsullar istehsalı və xidmətlər göstərilməsi qa-

bıliyyəti ilə qarşılıqlı əlaqəsini aydınlaşdırır. Bu məsələ 

hər hansı bir ölkədə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həc-

mi, əhalinin gəlir səviyyəsi, onun artım templəri, ölkədə 

demoqrafik vəziyyət, məşğulluq və inflyasiya səviyyəsi ilə 



29 

 

bilavasitə yaxud dolayı yollarla bağlıdır. Təsadüfi deyildir 

ki, müxtəlif ölkələrin keçdikləri iqtisadi-sosial inkişaf yo-

lunun nəticəsi sayılan əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri 

biri-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Planetin əhalisinin 

hər nəfərinə hazırda orta hesabla təxminən 10.000 dollar 

həcmində məhsullar istehsal olunur və müxtəlif təyinatlı 

xidmətlər göstərilirsə, bu rəqəm ayrı-ayrı ölkələrdə bir 

neçə yüz dollardan 50-60 min dollara qədər fərqlənir. 

Azərbaycan Respublikasında isə bu ümumiləşdirici göstə-

rici 6.000 dollardır. 

Ölkə əhalisinin real həyat səviyyəsinin tədricən və 

davamlı surətdə yüksəldilməsinin ən sınanmış yolu - əmək 

məhsuldarlığını, yəni hər bir işçinin müəyyən vaxt (saat, 

gün) ərzində məhsul-xidmətlər istehsalını artırmasından, 

yaxud həmin məhsul-xidmətlər istehsalına sərf olunmuş 

vaxtın (başqa şərtlər dəyişməz qalmaqla) azaldılmasından 

ibarətdir. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə əhali-

nin həyat səviyyəsi arasındakı qarşılıqlı əlaqə, hər bir döv-

lətin daxili və xarici, xüsusilə də sosial siyasəti üçün mü-

hüm rol oynadığından, elm və texnikanın, qabaqcıl texno-

logiyaların istehsal-xidmət sferalarında tətbiqinə, işçilərin 

peşə-ixtisaslarının təkmilləşdirilməsinə, yeni yaradılacaq 

elmtutumlu sahələrin hazırlıqlı gənc kadrlarla təmin olun-

masına ciddi diqqət yetirilməsi zəruridir. 

Doqquzuncu prinsip izah edir ki, dövlət həddən ar-

tıq pul çap edib dövriyəyə buraxdıqda ölkədə qiymətlər 

qalxır və inflyasiya baş verir. Ölkədə qiymətlərin ümumi 

səviyyəsinin artımı ilə bağlı olan inflyasiya hadisəsi kağız 

pulların öz qızıl tərkibindən ayrılması, bank-kredit şəbəkə-

sinin çoxşaxəli fəaliyyəti, ölkələr arasındakı iqtisadi-tica-
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rət əlaqələrinin durmadan genişlənməsi, beynəlxalq turiz-

min sürətlə inkişafı və dövlətlərin iqtisadi-sosial siyasət 

xəttindəki obyektiv-subyektiv əyintilərlə bağlıdır. Ötən əs-

rin əvvəllərindən başlayaraq dünyanın Almaniya, Meksi-

ka, Fransa, ABŞ, Italiya, Cənubi Amerika ölkələri vaxt-

aşırı olaraq bu problemlərlə rastlaşmışlar. Keçmiş Sovet 

İttifaqı dağıldıqdan sonra onun ərazisində formalaşmış 

müstəqil dövlətlərdə, o cümlədən Azərbaycan Respublika-

sında da inflyasiya, habelə onun tənzimlənməsi məsələsi 

aktual bir əhəmiyyət kəsb edir. 

Mütəxəssislərin və iqtisadçıların fikrincə, ölkə iqtisa-

diyyatında illik inflyasiya səviyyəsinin 3-5% hüdudlarında 

olması mümkün, hətta təsərrüfat həyatının canlanmasına 

bir təkan amili kimi lazımdır. Bəzi hallarda ölkənin iqtisa-

di-sosial inkişaf xüsusiyyətləri və həll etdiyi problemlərin 

xarakterindən asılı olaraq, inflyasiyanın təkrəqəmli (8-9%) 

səviyyədə saxlanmasına haqq  qazandırılır. Lakin tədricən 

bu səviyyənin artması iqtisadiyyatın strukturunda, onun 

sahələrdaxili və sahələrarası nisbətlərində, xarici ticarətin 

quruluşunda, dövlət büdcəsinin formalaşmasında, tədiyyə 

balansında, nəhayət ölkənin iqtisadi siyasətinin strategiya-

sı, habelə taktikasındakı müəyyən nöqsanlar, düzgün nəzə-

rə alınmamış cəhətlərlə əlaqədardır. Ona görə də müasir 

mərhələdə dünyanın müxtəlif ölkələrinin iqtisadi siyasə-

tində, inflyasiya prosesinin tənzimlənməsi tədbirlərinə 

ciddi diqqət yetirilir. 

Onuncu prinsip cəmiyyət həyatında inflyasiya ilə 

işsizlik (əhalinin məşğulluq səviyyəsi) arasındakı qısa 

müddətli və uzunmüddətli dövrdə (perspektivdə) olan se-

çim əlaqəsini özündə əks etdirir. İnflyasiya ilə işsizlik 
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səviyyəsi arasındakı qarşılıqlı əlaqəni 1958-ci ildə iqtisad-

çı Artur Fillips tədqiq edərək, Fillips əyrisi adlanan qrafik 

sxemdə əks etdirmişdir. Həmin sxemə görə inflyasiya art-

dıqda, işsizlik azalmağa doğru meyl edir və əksinə, inflya-

siya azaldıqda isə cəmiyyətdə iş qüvvəsinə olan tələb aşa-

ğı düşdüyündən, əhalinin məşğulluq səviyyəsi azalır, işsiz-

lərin sayı çoxalır. Bu mənada inflyasiya və işsizlik təsərrü-

fat həyatının əks prosesləri kimi fəaliyyət göstərir. 

Lakin ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq dünya 

ölkələrində və xüsusilə keçid mərhələsində olan dövlətlər-

də baş verən proseslər göstərdi ki, inflyasiya ilə işsizlik 

arasındakı qarşılıqlı təsir əlaqəsi nisbətən “qısamüddətli” 

dövr üçün düzgün sayılsa da, lakin “uzunmüddətli” dövr 

üçün özünü doğrultmur. Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat hə-

yatında staqflyasiya dövrü həm inflyasiya, həm də işsizlik 

hadisələrinin eyni bir vaxtda baş verməsi ilə səciyyələnir. 

Deməli, Fillips əyrisi qısa müddətdə inflyasiya ilə işsizlik 

arasındakı əlaqəni düzgün əks etdirdiyindən, dövlət öz iq-

tisadi siyasətində, büdcə xərclərində, vergilərdə, bank 

faizlərində, gömrük rüsumlarında müəyyən dəyişiklər et-

məklə, həmin prosesləri tənzimləyə bilər. 

Şübhəsiz, yuxarıda qeyd etdiyimiz 10 prinsipin kon-

kret şəraitdən asılı olaraq, seçilib təsərrüfat həyatında isti-

fadə olunması ilk mərhələdə müsbət nəticələr versə də, 

lakin onların son səmərəliliyi birgə, kompleksli surətdə 

hərtərəfli düşünülüb tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Unudul-

mamalıdır ki, cəmiyyət həyatının ən mürəkkəb iqtisadi--

sosial problemlərinin təhlili və onların optimal həlli yol-

ları, məhz bu prinsiplərə əsaslanır.  
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d) Çoxsahəli bir quruluşa malik olan cəmiyyətin tə-

sərrüfat həyatını və inkişaf qanunauyğunluqlarını yalnız 

iqtisadi nəzəriyyə deyil, eyni zamanda “xüsusi vəzifələri, 

predmetləri və məntiqi üsulları olan bir sıra müstəqil kon-

kret iqtisadi elmlər də tədqiq edib öyrənir” (K.Menger). 

Həmin konkret iqtisadi elmlər ilk növbədə təcrübi 

fəaliyyət üçün zəruri sayılan praktik qaydalar, işgüzar dav-

ranışlar, məsləhət xarakterli tövsiyələr hazırlayırlar. Bu 

mənada bütövlükdə iqtisad elmini şərti olaraq nəzəri və 

tətbiqi kimi iki hissəyə bölmək mümkündür. Cəmiyyət 

həyatının mürəkkəb və ziddiyyətli iqtisadi proseslərinin 

obyektiv qanunauyğunluqlar əsasında gedişi, inkişaf meyl-

ləri, habelə gələcək perspektivləri iqtisadi nəzəriyyə tərə-

findən öyrənilir. Tətbiqi iqtisadiyyat isə konkret təsərrü-

fatçılıq fəaliyyəti ilə sıx bağlı olub, real vəziyyətin göstəri-

cilərinin hərtərəfli təhlilinə üstünlük verir. İqtisadi nəzə-

riyyənin praktik əhəmiyyəti ondadır ki, əgər “bilik irəlini 

görməyə imkan yaradırsa, qabaqgörənlik isə fəaliyyət 

üçün meydan açır” (O.Kont). 

İqtisadi nəzəriyyə ictimai (sosial) elmlərin ayrılmaz 

tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda bütöv bir iq-

tisadi elmlər kompleksinin, yəni sahə (sənaye, tikinti, nəq-

liyyat, ticarət, xidmət və sair); funksional (maliyyə, kre-

dit, proqnozlaşdırma, marketinq, menecment və sair.); sa-

hələrarası (statistika, ekonometrika, təsərrüfat fəaliyyəti-

nin təhlili və sair) elmlərinin də metedoloji əsasıdır. 

Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi nəzəriyyənin başqa 

iqtisadi elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi verilmişdir. 
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İqtisadi nəzəriyyənin başqa iqtisadi elmlərlə əlaqəsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İqtisadi nəzəriyyənin tarix, fəlsəfə, hüquq, sosio-

logiya, politologiya, psixologiya, estetika, riyaziyyat elm-

ləri ilə də bilavasitə, yaxud dolayı yollarla əlaqələrinin 

müxtəlif aspektləri vardır. Bu qarşılıqlı təsir və zənginləş-

mə əlaqələrinə toxunan C.M.Keyns yazmışdır ki, “iqtisa-

diyyatın öyrənilməsi yüksək səviyyəli xüsusi qabiliyyətin 

olmasını tələb etməsə də, lakin çox az adam bu sahədəki 

əla biliyi ilə fərqlənə bilər. Buna səbəb, iqtisadçıda bir 

neçə qabiliyyətin nadir surətdə birləşməsi zəruriliyidir. 

İqtisadçı müəyyən qədər riyaziyyatçı, tarixçi, filosof və 

dövlət adamı olmalıdır. O, simvolları başa düşməli və öz 

fikirlərini sözlə ifadə etməyi bacarmalıdır. İqtisadçı detal-

lara ümumi cəhətdən yanaşmalı və eyni bir məsələyə həm 

abstrakt, həm də konkret tərəfdən toxunmalıdır. O, buğunu 

keçmişin işığında gələcək məqsədlər üçün öyrənməli, nə-

zərindən heç nəyi qaçırmamalıdır. İqtisadçı məqsədyönlü 

Konkret iqtisadi elmlər 

Sahələrin iqtisadiyyatı. 

Müəssisələrin iqtisadiyyatı. 

Ölkələrin iqtisadiyyatı və sair. 

İnformativ – 

analitik elmlər 

İqtisadi nəzəriyyə 

(mikroiqtisadiyyat, 

makroiqtisadiyyat) 

İqtisadi – riyazi metod-

lar, Statistika. Təsərrü-

fat fəaliyyətinin təhlili 

Xüsusi iqtisadi qurum 

və təşkilatların iqtisa-

diyyatı 

Maliyyə, Kredit, Mar-

ketinq, Təbiətdən isti-

fadənin iqtisadiyyatı  

və s. 

Tarixi – iqtisadi elmlər 

İqtisadi fikir tarixi.  

Xalq təsərrüfatı tarixi  

(iqtisadi tarix) 
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olmalıdır və kimlərinsə əhval-ruhiyyəsinə uyğun olaraq 

dəyişməməlidir. O, əsl sənətkar kimi yüksəkdə dayanmalı, 

təmiz olmalıdır. İqtisadçı cəmiyyətin problemlərini həll et-

dikdə alim kimi hərəkət etməli, həmin məsələlərin həyata 

keçirilməsində isə siyasətçi olmalıdır”. 

Qeyd etmək zəruridir ki, dövlətin həyata keçirdiyi 

iqtisadi siyasət xətti iqtisadi nəzəriyyənin obyektiv elmi 

araşdırmalar nəticəsində gəldiyi nəticələrə əsaslanmalıdır. 

Eyni zamanda unudulmamalıdır ki, iqtisadi nəzəriyyə bü-

tün problemlərin hazır həllini vermir və real iqtisadi vəziy-

yəti dərk etmək üçün yalnız bir vasitədir. Ona görə də 

müxtəlif peşə və sənət adamlarının bu elmin əsaslarına yi-

yələnməsi, rastlaşdıqları çətin həyat məsələlərinin həllində 

düzgün seçim etməyə kömək göstərəcəkdir.  

Qarşılıqlı əlaqə və təsir meyllərinə baxmayaraq, şüb-

həsiz iqtisadi nəzəriyyə (elmi yanaşma və təhlil vasitəsi) 

ilə iqtisadi siyasəti (dövlətin tədbirlər sistemi və əməli 

fəaliyyətini), şübhəsiz bir-birindən fərqləndirmək lazım-

dır. İqtisadi siyasət, cəmiyyətin iqtisadi resurslarının isteh-

salı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı dairəsində dövlətin 

məqsədyönlü tədbirlər sistemi olduğundan, bu siyasət cə-

miyyətin bütün sosial qruplarının mənafelərinin nəzərə 

alınmasına yönəldilmişdir. Tarixi təcrübə təsdiq etmişdir 

ki, dövlətin həyata keçirdiyi düşünülmüş və tarazlı iqtisadi 

siyasət xətti, ictimai-iqtisadi sistemin yeniləşib kamilləş-

məsinə xidmət etdiyi kimi, həm də yol verilmiş nöqsan və 

əyintilər nəticəsində onun dağılmasına gətirib çıxara bilər. 

 

 

 

 



35 

 

MÖVZU 2. 

 

İQTİSADİ FİKRİN MEYDANA ÇIXMASI VƏ 

FORMALAŞMASI MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

a) İqtisadi fikrin və biliklərin meydana çıxması. 

b) İqtisad elminin formalaşması və müxtəlif məktəbləri. 

c) Azərbaycanda iqtisadi fikrin formalaşması və inkişaf 

mərhələləri. 

 

a) İctimai elmlərin tərkib hissəsi sayılan iqtisad elmi-

nin tarixi minillikləri əhatə edərək, bəsit və ibtidai şəkildə 

olsa da, ilk ünsürləri qədim Babilistan, Misir, Çin, Hindis-

tan, Yunanıstan kimi sivilizasiya ocaqlarında meydana 

çıxmışdır. 

Qədim Hind və Çin mənbələrində, Misirin papirus 

yazılarında, şumerlərin daş və kərpic üzərində həkk olun-

muş kitabələrində, Babilistan hökmdarı Xammurapinin 

qanunlarında, Şərq və Qərb müəlliflərinin, xüsusilə də Yu-

nanıstan, Roma müdrik filosoflarının, tarixçilərinin əsərlə-

rində, natiqlərinin çıxışlarında o dövrün təsərrüfat həyatı, 

əkinçilik, sənətkarlıq peşələri, gəmiçilik, sələmçilik, tica-

rət əlaqələri haqqında bir sıra qiymətli məlumatlar öz ək-

sini tapmışdır. 

Elm tarixində iqtisadiyyat-oykonomiya anlayışı ilk 

dəfə qədim yunan filosofu Ksenofont (e.ə.450-355) tərə-

findən onun “Ev təsərrüfatı”, yaxud “Ev iqtisadiyyatı” adlı 

kitabında işlədilmişdir. Sonralar yunan filosofu Aristotel 

(e.ə.384-322) bu sözü daha geniş mənada işlədərək, şərh 

etmişdir. 

“Oykonomiya” sözü 2 hissədən ibarət olub, “oykos” 
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(ev təsərrüfatı) və “nomos” (qanun, qayda) söz birləşmə-

sindən əmələ gələrək, “ev təsərrüfatı qaydaları”, yaxud 

“ev təsərrüfatının idarə olunması qayda-qanunları” anla-

mını verir. Bu mənada qədim Yunanıstan iqtisadi biliklə-

rin vətəni, qədim yunan müəllifləri isə onun yaradıcıları 

sayıla bilərlər. 

IV-XVIII əsrləri əhatə etmiş orta əsrlərdə, qədim və 

antik dövrlərə nisbətən iqtisadi fikirlərin ardıcıllıqla 

inkişaf etməməsinin səbəbi, istər Şərq aləmində, istərsə də 

Qərb ölkələrində dini-mövhumat mühitinin hökm sürməsi 

olmuşdu. Doğrudur, buddizm-xristian-islam dininin mü-

qəddəs kitabları və qaydalarında ölkənin təsərrüfat həyatı, 

xüsusi mülkiyyət, ədalətli bölgü, əmək haqqı, vergilər, qə-

naət, sadə həyat tərzi, sələmçiliyin pislənməsi haqqında 

müəyyən fikirlər irəli sürülmüşdür. Lakin bu dini təlimlər-

də zülmə qarşı səbirli olmaq, cəmiyyətdəki ictimai və iqti-

sadi haqsızlıqlarla barışmaq cəhdləri, hər işi Tanrının hök-

mü ilə bağlamaq meylləri üstünlük təşkil etmişdir. 

Orta əsrlərdə ərəb mütəfəkkiri İbn Xəldun (1332-

1406) dünya iqtisadi təlimlər tarixində xüsusilə seçilmiş-

dir. O, bəşər cəmiyyətinin keçdiyi inkişaf yolunu köçəri-

lik, oturaq həyat və mədəniyyət mərhələləri kimi səciy-

yələndirmiş, eyni zamanda həmin dövrlərin tarixi ardıcıl-

lıqla bir-birini əvəz etməsini əmək bölgüsü, habelə məh-

suldar qüvvələrin ümumi yüksəlişi ilə əlaqələndirmişdir. 

İnsanların tədricən cəmiyyət halında birləşməsinin zəruri-

liyini irəli sürmüş müəllif göstərmişdir ki, bəşəriyyətin 

yaşaması və təhlükəsizliyi üçün təbiətin bəxş etdiyi müx-

təlif təyinatlı nemətlərdən səmərəli faydalanmaq tələb olu-

nur. Onun sərbəst bazar, əmtəə, dəyər, qiymət, rəqabət, 

tələb, təklif, ticarət, pul, sərvət, dövlət idarəçiliyi haqqın-
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dakı elmi-nəzəri baxışları mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Qərbi Avropa ölkələrində və Rusiyada orta əsirlərin 

iqtisadi təlimləri müxtəlif mənbə, habelə müəlliflərin əsər-

lərində bu ya digər formada əks olunsa da, lakin öz dolğun 

ifadəsini italiyalı din xadimi Foma Akvinskinin (1225-

1274) ziddiyyətli iqtisadi görüşlərində tapmışdır. O, cə-

miyyətin iqtisadi problemlərini, insanların müxtəlif təbə-

qələrə mənsub olmasını ilahi qanunlarla bağlamış, mülkiy-

yəti insanın ilk günahının cəzası saymışdır. Tacirlərin 

müəyyən gəlir əldə etməsilə razılaşan müəllif, ölkəyə 

onun ehtiyaclarını ödəmək üçün deyil, yalnız qazanc na-

minə mal gətirənləri “nifrətə layiq olan alçaq peşə” sahib-

ləri adlandırmışdı. O, Aristotelin iqtisadi təliminə əsasla-

naraq “ədalətli qiymət” prinsipini irəli sürmüş, mübadiləni 

ekvivalentlik hesab etmiş, öz növbəsində ekvivalentliyi isə 

əmək məsrəfləri (xərcləri) ilə əlaqələndirmiş, lakin qiymə-

tin rəqabətdən asılı olmadığını göstərmişdir. 

Feodalizm cəmiyyətinin son dövrləri iqtisadi təlimlər 

tarixində iki görkəmli şəxsiyyətin və utopik sosialistin – 

Tomos Mor (1478-1532) və Tommazo Kampanellanın 

adı ilə bağlıdır. Onların «Utopiya» və «Günəş şəhəri» adlı 

əsərlərində, yaşadıqları dövrün ictimai-siyasi, fəlsəfi-əxla-

qi problemləri ilə yanaşı, eyni zamanda iqtisadi görüşləri 

də əks olunmuşdur. Bu mütəfəkkirlər mövcud cəmiyyətdə 

hökm sürən və getdikcə artan bərabərsizlik meyllərini, 

onun kəskinləşən ziddiyyətlərini dərk edərək, həmin icti-

mai fəlakətlərin səbəbləri haqqında öz düşüncələrini, nə-

zəri baxışlarını aydın bir formada şərh etmişlər. Onların 

fikrincə, bu ədalətsizlik və haqsızlıqları aradan qaldırmaq 

üçün hökmən cəmiyyətin ictimai qaydalarını daha mü-

kəmməl təsisatlarla əvəz etmək lazımdır. 
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T.Mor və T.Kampanellanın əsərlərində, onların bü-

tün bəlaların başlıca səbəbi saydıqları xüsusi mülkiyyət,  

təsəvvür etdikləri yeni ictimai quruluşda aradan qaldırıl-

malı idi. T.Mor yaşadığı mühitin pula pərəstiş üzərində 

qurulduğunu, ağıllı və zəhmətsevər insanların qul vəziyyə-

tinə salındığını qəzəblə tənqid edərək yazırdı ki, “öz əkin-

çiləri, kömür mədənləri fəhlələri, sadə peşə adamlarına 

qayğı göstərməyən bir cəmiyyəti ədalətli, nəcib adlandır-

maq olarmı?”. 

T.Kampanellanın təsəvvür etdiyi utopik “günəş 

dövlətinin” iqtisadi əsasını “ümumi əmlak və mülkiyyət” 

təşkil etməli idi. Həmin cəmiyyətdə bütün insanlar kənd 

təsərrüfatında çalışır, sənətkarlıqla məşğul olurlar. İnsan-

lar hər gün 6, hətta 4 saat işləyərək, yalnız özlərinə lazım 

olan miqdarda məhsul istehsal edirlər. Bu məhsullar insan-

ların tələbatına uyğun bölünür və orada uşaqların, yeniyet-

mələrin təlim-tərbiyəsi ictimai nəzarət altında aparılır. 

Utopik sosialistlərin ideyaları, şübhəsiz bütövlükdə 

bəşəriyyətin ictimai fikrinin inkişafında mühüm rol oyna-

mışdır. Lakin bu işıqlı və mütərəqqi ideyaların müəllifləri 

öz düşüncələrini həyata keçirməyin konkret yollarını gös-

tərə bilmədiklərindən, onların nəzəri fikirləri, araşdırılma-

ları utopik, yəni əlçatmaz bir arzu xarakteri daşımışdır.  

b) Dünya təsərrüfat və ictimai-siyasi həyatında XVI 

əsrin sonu və XVII əsrin əvvəlləri yeni meylləri ilə böyük 

bir tarixi dövrün başlanğıcı kimi səciyyələnir. Orta əsrlərin 

və feodalizm  gerçəkliyinin ətalət, din, mövhumat pərdəsi-

nə bürünmüş sosial-iqtisadi həyatı tədricən oyanıb canlan-

mağa yönəlmiş, eyni zamanda cəmiyyətdə, habelə ətraf 

aləmdə baş verən mürəkkəb hadisələrin daha obyektiv su-

rətdə dərk olunub, qiymətləndirilməsi prosesi başlanmışdı.  
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Böyük coğrafi kəşflər, ictimai əmək bölgüsünün də-

rinləşməsi, əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı, iqtisadi--

ticarət əlaqələrinin genişlənməsi, müstəmləkə sisteminin 

yaranması, ilkin kapital yığımı prosesinin sürətlənməsi, 

dünya (beynəlxalq) bazarın formalaşması, elm və texniki 

fikrin nailiyyətlərinin istehsala tədricən tətbiqi, bu yeni 

dövrün əlamətdar cəhətləri idi. Cəmiyyətin ictimai-iqtisadi 

həyatında baş verən bu kəmiyyət və keyfiyyət dəyisiklik-

ləri nəticəsində, xüsusi mülkiyyətin müxtəlif növləri geniş 

yayılmağa başlamış sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əl-

verişli imkanlar açılmış, daxili-xarici bazarlarda rəqabət 

mübarizəsi gündəlik təsərrüfat münasibətlərinə daxil ol-

muşdu. 

Yeni və daha mürəkkəb bir iqtisadi sistemin forma-

laşması əlamətləri, özünün ilk növbədə Qərbi Avropa öl-

kələrinin ictimai-iqtisadi həyatında göstərmişdir. Mütərəq-

qi cəhətləri ilə səciyyələnən və inkişaf etməkdə olan bu 

iqtisadi münasibətlər sistemi, onun mahiyyəti və fəaliyyə-

tini araşdırıb təhlil edən xüsusi bir elm sahəsinin formalaş-

masını irəli sürürdü. Ona görə də XVII əsrə qədər ümumi 

şəkildə müxtəlif elmlərin (fəlsəfə, tarix, politologiya, hü-

quq) daxilində inkişaf edən iqtisadi biliklər (fikirlər, ide-

yalar, təlimlər), artıq müstəqil bir elm sahəsi kimi forma-

laşmağa başladı. Sərbəst bazar (kapitalist) münasibətləri-

nin meydana çıxıb təşəkkül tapması, onun mahiyyəti, 

məqsədi, vəzifələri haqqında sistemləşdirilmiş biliklər ki-

mi iqtisadi nəzəriyyənin məhz XVI-XVII əsrlərdə yaran-

masını şərtləndirmiş və onun ilk məktəbi merkantilizm ol-

muşdur. 

Merkantilizm iqtisadi məktəbin Q.Skaruffi (İtaliya), 

T.Man (İngiltərə), A.Monkretyen (Fransa), V.Staffor (İn-
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giltərə), A.Serra (İtaliya) kimi müxtəlif ölkələrin nüma-

yəndələri, ticarətin rolunun artdığı ilkin kapital yığımı 

dövrünün iqtisadi-nəzəri baxışlarının təkamülündə mühüm 

rol oynamışlar. Müxtəlif ölkələrdə yaşayıb fəaliyyət gös-

tərdiklərindən, konkret şəraitlə bağlı onların mövqe və fi-

kirlərində, şübhəsiz müəyyən fərqlər olmuşdur. Lakin 

merkantilistlərin bir sıra mühüm məsələlərdə birliyi, onları 

bu məktəbin nümayəndələri kimi səciyyələndirir.  

Merkantilizm anlayışı, pul və ticarət, yaxud alverçi 

mənasını verir. Merkantilistlər tacirlər təbəqəsinin mənafe 

və maraqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edərək, sərvətin 

mənbəyini ticarətdə görmüş, eyni zamanda sərvətlə pulu 

eyniləşdirmişdilər. Onların fikrincə, “sərvət puldur, pul isə 

qızıl və gümüşdür”. Pulu, qızılı ölkədə qoruyub sazlamaq, 

ixracı artırmaq, idxalı isə məhdudlaşdırmaq yolu ilə “aktiv 

ticarət balansı” ideyasını irəli sürən merkantilistlər, milli 

iqtisadiyyatın, habelə daxili bazarın dövlət himayəsinə eh-

tiyacı olduğunu göstərirdilər. 

Maraqlıdır ki, iqtisad elminə və nəzəriyyəsinə “siyasi 

iqtisad” anlayışı (məfhumu) fransalı merkantilist Antuan 

Monkretyen tərəfindən gətirilmişdir. O qədim yunan söz-

ləri olan “siyasət” və “iqtisadiyyat” anlayışlarını birləşdi-

rərək, milli iqtisadiyyatın dirçəlişinə çağırış xarakterli əsə-

rini “Siyasi iqtisad traktatı” (1615) adlandırmışdı. “Pul hə-

yatın və müharibələrin nəbzidir”, yaxud “qızıl olduqca 

güclü dəmirdir” kimi fikirlərin müəllifi, eyni zamanda 

yazırdı ki, dövləti varlı edən qızıl və gümüş deyil, yaşayış 

üçün zəruri sayılan əşyaların (ərzaq, paltar) olmasıdır. 

Onun “insanların xoşbəxtliyi sərvətdə, sərvət isə əməkdə-

dir” fikri, həmişə aktual olmaqla yanaşı, şübhəsiz merkan-

tilist düşüncə tərzindən uzaqdır. 
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Ümumiyyətlə merkantilistlər ölkə iqtisadiyyatını (tə-

sərrüfat həyatını) vahid sistem halında deyil, onun yalnız 

bir sahəsini - əmtəə tədavülü, mübadilə, alqı-satqı dairəsi-

ni tədqiq və təhlil etməklə, yaşadıqları dövrün konkret 

tələb, habelə sosial sifarişinə cavab axtarmaqla məhdud-

laşmışlar.  

Fiziokratlar iqtisadi məktəbinin adı, fransızca “fi-

zis” (təbiət) və “kratos” (hakimiyyət) sözlərinin birləşmə-

sindən əmələ gəlib, “təbiətin, yaxud torpağın hökmranlığı, 

ağalığı” mənasını verir. Fransada yaranmış və əsasən ora-

da inkişaf edərək başqa ölkələrdə də yayılmış fiziokratlar  

ideyaların banisi Fransua Kene (1694-1781), görkəmli 

nümayəndələri isə J.Türqo, V.Mirabo, Q.Letron olmuşlar. 

Bu məktəbin nümayəndələri merkatilistlərdən fərqli 

olaraq, təkcə tədavül dairəsini və ticarəti öyrənməklə məh-

dudlaşmamış, bilavasitə təbiətlə sıx bağlı olan kənd təsər-

rüfatı istehsalını, oradakı iqtisadi münasibətləri öyrənməyi 

qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Onların əsas xidməti öz iq-

tisadi tədqiqatlarını tədavül dairəsindən istehsala, konkret 

olaraq kənd təsərrüfatına, aqrar bölməyə yönəltmələridir. 

F.Kenenin “Taxıl”, “Fermer”, “İqtisadi cədvəl”, J.Tür-

qonun “Sərvətin yaranması və bölgüsü haqqında düşün-

cələr” əsərlərində əsas diqqət sərvətin yaranması prosesi, 

onun mənbələri və bölgüsü məsələlərinin təhlilinə yönəl-

dilmişdir. Onlar sərvətin başlıca mənbəyini təbiətin və tor-

pağın birgə iştirak etdiyi kənd təsərrüfatında görmüş, bu 

sahədə çalışanların əməyini “ən məhsuldar əmək”, əkin-

çiliklə məşğul olanları isə “məhsuldar təbəqə” kimi qiy-

mətləndirmişlər. Fiziokratların fikrincə, əkinçilikdən kənar 

istehsal sahələrində xammal kimi, o cümlədən də sənaye-

də, sənətkarlıqda istifadə olunan məhsulların da ilk mən-
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bəyi elə təbiət və torpaqdır.  Belə bir mövqedən çıxaraq, 

onlar əsaslandırmağa çalışmışlar ki, təsərrüfatın digər sa-

hələrində təbiətin verdiyi məhsulların yalnız forması də-

yişdirildiyindən, yeni bir məhsul yaradıla bilməz. Ona gö-

rə də hakimiyyətin bütün diqqəti və qayğısı torpağa, əkin-

çiliyə, orada çalışan insanlara yönəldilməlidir. 

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, iqtisad elmi tarixində 

təkrar istehsal nəzəriyyəsinin təhlilinə dair fikirlər F.Kene-

nin “İqtisadi cədvəl” (1758) əsərində verilmiş və orada 

ictimai məhsulun natural-dəyər tərkibi arasında müəyyən 

balans nisbətlərini araşdırmağa cəhd göstərilmişdir. 

Fizokratlar məktəbinin sərvətin yeganə mənbəyinin 

əkinçilikdəki əməyi hesab etməsi ideyası, o dövrün kon-

kret şəraitindən irəli gələn təbii elmi-nəzəri məhdudluq 

olduğundan, bu problemi klassik iqtisadi məktəbin nüma-

yəndələri uğurla həll etdilər. 

Klassik siyasi iqtisad məktəbi U.Petti (1623-1687), 

A.Smit (1723-1790), D.Rikardonun (1772-1823) adları 

ilə bağlıdır. Bu iqtisadi məktəb İngiltərədə meydana çıxıb 

formalaşmış və davamçıları tərəfindən inkişaf etdirilərək, 

Qərbi Avropa, habelə dünyanın bir sıra ölkələrində geniş 

yayılmışdır. Klassik siyasi iqtisad məktəbinin İngiltərədə 

yaranması təsadüfü deyildi, çünki XVII-XIX əsrlərdə o, 

Avropanın və dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş sənaye 

ölkəsi sayıldığından, “dünya emalatxanası” rolunu oyna-

yırdı. XVIII əsrin ikinci yarısından başlanmış “sənaye 

çevrilişi” və bu inqilabi prosesin elm-texnika, mütərəqqi 

texnologiya, istehsalın daha mükəmməl maddi-texniki ba-

zası, ölkədə əl əməyinə əsaslanan manufaktura tipli is-

tehsaldan iri maşınlı zavod-fabrik sənaye mərhələsinə keç-

məyə imkan yaratmışdı. Şübhəsiz, belə bir yeni tarixi iqti-
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sadi inkişaf dövründə, ölkənin təsərrüfat həyatını bir-birin-

dən tədric olunmuş, yaxud əlaqəsiz (merkantilistlərin tica-

rəti, fiziokratların isə əkinçiliyi) tədqiq edib, öyrənmələri 

özünü doğrulda bilməzdi. Cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda 

getdikcə güclənən meyllər, istehsalın ayrı-ayrı sahələrində 

baş verən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri, ölkənin 

təsərrüfat həyatını bütöv sistem, yaxud tam halında öyrən-

məyi irəli sürürdü.  

Sərbəst bazar (kapitalist) iqtisadi münasibətləri sis-

teminin elmi nəzəriyyəsini formalaşdıran klassik məktəbin 

nümayəndələri, əmək - dəyər nəzəriyyəsi əsasında, insanın 

iqtisadi azadlığı, onun sərbəst surətdə öz qabiliyyətini 

reallaşdırılması, iqtisadi fəaliyyətin şəxsi maraq əsasında 

aparılması, rəqabət mübarizəsinə real şərait yaradılması 

məsələlərinə ciddi diqqət yetirmişdilər. U.Pettinin “sərvə-

tin atası əmək, anası isə torpaqdır” obrazlı sözləri, klassik 

siyasi iqtisad məktəbinin ən mühüm xidməti sayılan əmək 

dəyər nəzəriyyəsinin yığcam ifadəsidir. 

A.Smit “Xalqlar sərvətinin təbiəti və səbəbləri haq-

qında tədqiqat” (1776) əsərində insanların iqtisadi marağı, 

onların sərbəstliyi, bazarda rəqabətə geniş yol verilməsi 

prinsiplərini irəli sürərək yazırdı ki, bazarı “görünməz əl” 

(tələb, təklif, qiymət, rəqabət mənasında) idarə edir. Çünki 

insan öz ətrafındakıların daimi yardımına ehtiyac duyduğu 

halda, bu yardımı yalnız onların xeyirxahlığında axtarması 

əbəsdir. A.Smitin fikrincə, bizim naharımız qəssabın və ya 

çörəkçinin xeyirxahlığından deyil, onların öz maraqlarına 

uyğun peşə-sənət məşğuliyyətləri (əmək fəaliyyətləri) ilə 

bağlıdır. Doğrudur, “hər bir fərd ictimai mənafeyi qoru-

maq niyyətində olmadığı kimi, onu nə dərəcədə güddüyü-

nü də bilmir. O yalnız öz mənfəətini düşünür və bunu 
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edərkən, arzulamadığı (nəzərdə tutmadığı) məqsədlərə 

doğru bazarın “gözəgörünməz əli” tərəfindən idarə olu-

nur”. Ona görə də dövlətin vəzifəsi bazarın işinə qarışmaq 

yox, onun normal təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait 

yaratmaq, ölkə vətəndaşlarının həyatını, azadlığını və iqti-

sadi sərbəstliyini qorumaqdır. A.Smit ölkənin sərvətinin 

və milli gəlirinin artırılmasını, istehsalda çalışmaların sayı, 

habelə onların əmək məhsuldarlığı, peşə-sənət bacarığı 

qabiliyyəti kimi iki əsas amillə əlaqələndirmişdi. 

D.Rikardonun “Siyasi iqtisadın və vergi qoyulması-

nın əsasları” (1817) əsərində A.Smitin insanların şəxsi 

maraq, fayda əldə etmək, bazarda sərbəst rəqabət haqqın-

da fikirləri daha da genişləndirilib inkişaf etdirilmişdir. O, 

iqtisadi nəzəriyyənin pul, onun tədavülü, kredit münasi-

bətləri, vergi məsələlərinə dair elmi-nəzəri, habelə konkret 

əməli fikirlər söyləmiş, beynəlxalq əmək bölgüsü və dün-

ya ticarət əlaqələrinə, xüsusilə bu münasibətlərdə A.Smi-

tin “mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsinin davamı kimi özü-

nün “müqayisəli üstünlüklər” konsepsiyasını işləyib hazır-

lamışdır.
 

Marksist məktəb K.Marks (1818-1883) və F.Engel-

sin adı, habelə dünyanın müxtəlif ölkələrində bu təlimin 

davamçılarının inqilabı fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Ümumiy-

yətlə marksizm nəzəriyyəsinin və onun iqtisadi ideyaları-

nın yaranması, XIX əsrin 30-40-ci illərindən başlayaraq 

Qərbi Avropa ölkələrində, ilk növbədə isə İngiltərədə iri 

maşınlı sənayenin inkişafı, cəmiyyətin kapitalistlərə və 

proletariata (fəhlələrə) bölünməsi, bu siniflər arasında iq-

tisadı-siyasi mübarizəsinin kəskinləşməsi, gələcəkdə daha 

ədalətli bir quruluş (sosializm - kommunizm cəmiyyəti) 

formalaşması zəruriliyinə əsaslanmışdı. 
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Marksist məktəbin nümayəndələri yeni formalaşan 

fəhlə sinfini “kapitalizmin qəbirqazanı” adlandıraraq,  

onun siyasi hakimiyyəti ələ alacağını elmi-nəzəri cəhətdən 

əsaslandırıb, sübut etməyə calışmışlar. Onların fikrincə, 

yeni qurulacaq cəmiyyətdə xüsusi mülkiyyət ləğv edilə-

cək, istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyət bərqərar 

olacaq, rəqabət mübarizəsi aradan qaldırılacaq, işsizlik ol-

mayacaq, ədalətli bölgü prinsipi həyata keçiriləcəkdir. 

K.Marks və F.Engelsin “Kapital”, “Anti-Düring” 

“Təbiətin dialektikası”, “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və 

dövlətin mənşəyi”, “İngiltərədə fəhlə sinfinin vəziyyəti” 

kimi əsərlərdə, kapitalizm cəmiyyətinin əsas iqtisadi qa-

nununun “izafi dəyər” olduğu irəli sürülmüşdü. Bu qanun 

marksist iqtisadi təlimin “təməl daşı” adlandırılaraq, kapi-

talistlərin bütün sərvətinin mənbəyinin fəhlələrin haqqı 

ödənilməmiş izafi əməyi olduğu göstərilmişdi. Marksist 

təliminə görə kapitalizm quruluşu tez-gec hökmən dağı-

laraq, daha ədalətli kommunizm cəmiyyəti ilə əvəz oluna-

caq və orada “hər kəs əməyinə, hər kəsə ehtiyacına görə” 

humanist prinsipi həyata keçiriləcəkdir. Bu ideyanın real-

laşdırılmasının mütəşəkkil hərəkətverici qüvvəsi və həll-

edici inqilabi amili fəhlə sinfi olduğundan, bütün ölkələrin 

proletariatı kapitalistlərə (sahibkarlara) qarşı birləşərək, 

sonadək mübarizə aparmalıdırlar. K.Marksın təbirincə, 

“proletariatın bu mübarizədə itirəcəyi yalnız onun zəncir-

ləri, qazanacağı isə bütün dünya olacaqdır”.  

Marksist nəzəriyyə gələcək sosializm və kommu-

nizm cəmiyyətlərinin əslində necə olacağı barəsində aydın 

mənzərə yarada  bilməsə də, lakin onun “bazar özbaşına-

lığı”, “ədalətsizliyi”, “nizamsızlığı” kimi nöqsanlardan 

hökmən azad olacağı əsaslandırmağa çalışmışdı. Bu nəzə-
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riyyəyə görə proletar inqilabı ilk növbədə Qərbi Avropa-

nın sənaye cəhətdən daha yüksək inkişaf etmiş bir sıra 

ölkəsində eyni vaxtda baş verməli idi.  

Marksizmin müddəalarını öz ideologiyası, siyasi xət-

ti və iqtisadi-sosial dəyişikliklər proqramı elan etmiş bol-

şeviklər, V.İ.Leninin başçılığı ilə 1917-ci ilsə Rusiyada 

hakimiyyəti zorakılıqla ələ keçirdikdən sonra, bu təlimin 

prinsiplərini doqmatik, əzbərçi şəkildə tətbiq etməklə onu 

eybəcərləşdirmiş, əsassız təqiblər, kütləvi həbslər, məhkə-

məsiz sürgünlər təməlində totalitar diktatura tipli, inzibati-

amirlik sistemi yaratmışdılar. Lakin ölkənin təsərrüfat 

həyatının hədsiz dərəcədə mərkəzləşdirilməsi, elmi-texni-

ki nailiyyətlərdən səmərəli istifadə olunmaması, beynəl-

xalq miqyasda rəqabət apara bilməməsi, əhalinin həyat sə-

viyyəsinin aşağı olması, insanları iqtisadi-siyasi hüquqla-

rının pozulması, sovet rejiminin sivil dünyanın yaratdığı 

sərbəst bazar iqtisadi münasibətləri sisteminin işgüzar tə-

şəbbüskarlıq prinsiplərinə uyğunlaşa bilməməsi, 1991-ci 

ildə Azərbaycan Respublikasının da işğal yolu ilə daxil 

edildiyi bu quruluşun dağılması ilə nəticələndi. 

c) Azərbaycanın yerləşdiyi strateji əhəmiyyətli əlve-

rişli mövqeyi, rəngarəng coğrafi-iqlim şəraiti, zəngin yer-

üstü-yeraltı təbii sərvətləri, əməksevər əhalisinin təsərrü-

fatın müxtəlif sahələrində səylə çalışması, sənətkarlıqla 

məşğul olması, yaxın-uzaq ölkələrlə ticarət əlaqələri apar-

ması, bu ərazidə ən qədim dövrlərdən başlayaraq, tədricən 

qaynar iqtisadi həyatın formalaşmasına, mövcud istehsal 

münasibətlərinin səviyyəsinə uyğun ölkənin məhsuldar 

qüvvələrinin inkişafına müəyyən real imkanlar yaratmışdı. 

Minillikləri əhatə etmiş qanlı-qadalı tarix boyunca 

amansız basqın və hücumlara, zorakı təzyiq və mənəvi 
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təsirlərə məruz qalmış Odlar Yurdu, həmişə özündə daxili 

bir inam, tükənməz həyat enerjisi mənbəyi taparaq yeni-

dən dirçəlmiş, əzəli varlığını, qanyaddaşı soykökünü, şə-

rəf-ləyaqətini sərt mübarizə sınaqlarında qeyrətli iradə əz-

mi ilə təsdiq etmişdir. Bütün dünyada olduğu kimi Azər-

baycanda da qədim zamanlardan başlayaraq, insanlar ya-

şadıqları mühitin və cəmiyyətin təsərrüfat həyatına, ora-

dakı iqtisadi əlaqə və münasibətlərin xarakterinə dair dü-

şüncə və fikirlərini müxtəlif vasitələrlə ifadə etmişlər. 

Hələ eramızdan əvvəlki minilliklərdə, o dövrün konkret 

təsərrüfat həyatı, insanların əmək fəaliyyəti, onların məş-

ğuliyyəti, yaşayış tərzi, mülkiyyət, istehsal, bölgü, müba-

dilə münasibətləri öz əksini şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-

nələrdə, laylalarda, bayatılarda, qoşmalarda, atalar sözlə-

rində, nağıllarda, dastanlarda sadə bir şəkildə tapmışdır. 

Təsadüfi deyildir ki, xalqın tədricən formalaşmış iqtisadi 

təfəkkür və fikir təkamülünün bu əvəzsiz mənbələri, qay-

naqları onun “ilkin tarixi” kimi səciyyələndirilir. 

Atəşpərəstlik dövründə Azərbaycan ərazisində geniş 

yayılmış zərdüştlük təlimi ideyalarında, cəmiyyətin iqtisa-

di həyatı, onun yaşayış tərzi, insanların məşğuliyyəti, böl-

gü, mübadilə, təchizat məsələlərinə diqqət yetirilmişdir. 

“Avesta”, “Qurani-Kərim”, “Kitabi Dədə Qorqud” kimi 

yazılı mənbələrdə xalqımızın əmək və təsərrüfat fəaliyyəti 

ilə bağlı əkinçilik, maldarlıq, bağçılıq-meyvəçilik habelə 

ticarət, sələmçilik və vergilərə dair zəngin materiallar var-

dır. 

Orta əsrlər dövründə Azərbaycanda iqtisadi fikrin 

inkisafında Nizamülmülk (XI əsr), Nizami (Gəncəvi 

(XII əsr), Nəsrəddin Tusi (XIII əsr), İmaməddin Nəsi-

mi (XIV əsr), Şah İsmayıl Xətai (XVI əsr). Məhəmməd 
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Fizuli (XVI əsr), Molla Pənah Vaqif müəyyən rol oyna-

mışlar. Şair, dövlət xadimi, alimi kimi tanınmış bu gör-

kəmli şəxsiyyətlər yaşadıqları cəmiyyətin iqtisadi-sosial 

məsələlərinə toxunaraq, maraqlı fikirlər söyləmişlər. 

Şərq və Qərb mənbələri ilə tanışlıq nəticəsində onla-

rın “Siyasətnamə”, “Xəmsə”, “Maliyyə haqqında traktat”, 

“Əxlaqi Nasiri” kimi əsərlərində, qəzəl və şerlərində yaşa-

dıqları cəmiyyətin ictimai-iqtisadi məsələlərinə dair baxış-

ları, tənqidi mülahizələri; haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı 

etirazları; ailə (ev təsərrüfatları), torpaq, mülkiyyət, müba-

dilə, bölgü, büdcə, idarəetmə, məmur məsuliyyəti haqqın-

da fikirləri; insan zəhmətinə, əmək bölgüsünə, qənaətcil-

liyə, qarşılıqlı faydalı ticarət əlaqələrinə, ölkənin abadlığı-

na, əhalinin peşə-sənət bacarığına, elm-təhsil işlərinə ver-

dikləri yüksək qiymət; əmtəə-dəyər, pul-sərvət, borc-sə-

ləm anlayışına, yığım-xəzinə məsələlərinə, vergi-dövlət 

xərclərinə xüsusi diqqət yetirmələri; israfçılığa, möhtəkir-

liyə, haram qazanca qarşı sərt mövqeləri; hakimiyyətin ilk 

qayğısının insanların gələcəyi və rifahının yaxşılaşdırıl-

ması olduğu barəsindəki işıqlı düşüncələri, bizim günlə-

rimizdə də aktual səslənir. 

N.Tusinin təbirincə iqtisad elminin də daxil olduğu 

ictimaiyyət elmləri (ictimai elmlər) – “insan cəmiyyətində 

olan münasibətlər sistemidir” və hamının öyrənməyə səy 

etməli olduğu bir sahədir.  

İqtisad elminin mövzusunu (predmetini) – “hamının 

xeyrinə olan (ictimai) əmək” kimi müəyyənləşdirən müəl-

lif göstərmişdir ki, “insan öz ruzisini düşüncəsi, əməyi və 

bacarığı ilə əldə etdiyindən”, hər kəş yaxşı bacardığı, sev-

diyi peşə ilə məşğul olarsa “birgə əmək yaranar, xeyir 

artar, şər azalar”. Onun fikrincə, cəmiyyətdə elə şərait ya-
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radılmalıdır ki, hərə öz imkanı və bacarığı dairəsində za-

man və məkanın tələbindən asılı olaraq, ədalətlə öz bor-

cunu yerinə yetirsin, hərənin haqqı özünə çatsın. 

Nizamülmülk isə yazırdı ki, yalnız təsərrüfat həyatı-

nın ciddi qayda-qanunlarına əməl olunan məmləkətdə 

“dövlət güclənər, ölkədə bolluq olar”. Müəllifin fikrincə, 

ölkədə halal-harama fikir verilməsə, möhtəkirlik və saxta-

karlıq olarsa əhali, xüsusilə də “yoxsullar acınacaqlı və-

ziyyətə düşərlər”. Ölkədə hakimin sayğısızlığı və qazının 

insafsızlığı üzündən yarana biləcək sosial narazılıq belə 

qiymətləndirilmişdir: “Atalar yaxşı deyiblər: ət iylənəndə 

ona duz vurarlar, bəs duz iylənsə onun çarəsi nədir?” Öl-

kənin və dövlətin həqiqi vəziyyətinin biliyin və yaxşı 

ənənələrinin səviyyəsi ilə ölçüldüyünü qeyd edən Nizamü-

mülk hakimlərı, dövlət xadimlərini elm adamları ilə otu-

rub-durmağa, işbilənlərlə məsləhətləşməyə, ağsaqqalların 

tövsiyələrinə qulaq asmağa çağırmışdı. 

Bu mənada Nizami Gəncəvinin şah və xəlifələrin 

hökmranlıq etdiyi feodalizm dövründə özünüidarəyə, əda-

lətə, qarşılıqlı hörmət münasibətlərinə əsaslanan ideal--

utopik cəmiyyət ideyasını irəli sürməsi, elmi uzaqgörənlik, 

habelə zəngin yaradıcılıq təxəyyülü kimi qiymətləndiril-

məlidir. Onun əsərlərindəki insan zəhmətinə, əmək fəaliy-

yətinə, onun bölgüsünə, pula, sərvətə, kamil peşə-sənət sa-

hibi olmağa, elmlərə yiyələnməyə, qənaətə, sadə yaşama-

ğa dair fikirləri, xalq müdrikliyindən qaynaqlanan iqtisadi 

təfəkkürün ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Şair insanın 

əmək fəaliyyətinin azad və sərbəst olması zəruriliyinə to-

xunaraq yazmışdı:  

Hər kəs sənətində olmasa azad, 

Dünya bu gedişlə olarmı abad? 
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“Həyat əməkdir”- əqidəsində olan müəllif, adamları 

insan edən, onları bütün canlılardan fərqləndirən halal 

zəhmətlə yaşamağa çağırmışdı: 

 Məşəl tək əlinin muzduyla dolan, 

Şam kimi sən öz xəzinənlə yan. 

“Sirlər xəzinəsi” əsərindəki sadə peşə sahibləri olan 

əkinçinin, kərpickəsənin, bağbanın timsalında, öz halal 

zəhməti ilə yaşayan bu əmək adamları, cəmiyyət həyatının 

əsl qurucuları, bünövrəsi kimi təsvir olunmuşlar. Şairin 

fikrincə, həyatda rahatlıq “daşdan çörək çıxaran” və “də-

nizdən dürr əldə edən” insanların, o cümlədən də daşyona-

nın, çobanın, əkinçinin, memarın, naqqaşın, əsgərin, ali-

min, bənnanın gərgin əməyinin nəticəsidir. 

“Hər peşəkar ancaq öz işini görməlidir”, “o vaxt ki, 

hər kəs öz bildiyi peşəsindən əl çəkər, abadlıq heçə enər”, 

“hər kəsin hünərinə görə iş verilməlidir”, “insan halına, 

bacarığına görə elə peşə seçməlidir ki, gördüyü işdən xə-

calət çəkməsin” mövqeyindən çıxış edən Nizami, ağıllı və 

düşünülmüş əmək bölgüsünə ölkənin sərvətinin artmasına, 

ölkədə məhsul bolluğu yaradılmasına, əhalinin dolanaca-

ğının yaxşılaşmasına təsir göstərən bir şərt kimi baxmış-

dır. O eyni zamanda məmləkətin və cəmiyyətin yaşanması 

üçün ayrı-ayrı fiziki-zehni əmək fəaliyyəti növlərinin qar-

şılıqlı əlaqəsi fikrini əsas tutmuşdur. Bu mənada müxtəlif 

peşə və sənətlərin bir-birini tamlayaraq, son nəticə etiba-

rilə hamıya gərək olduğunu vurğulayan şair xatırlatmışdı: 

     Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq, 

          Hamı bir-birinə cütçüdür ancaq. 

Zəhmət - əmək  “fəryad deyil, bir şadlıqdır” deyən, 

nəsillərin zəruri istehsal fəaliyyətinin təkrar olunmasını 

“çox şey əkmişlər bizə, əkməliyik gənc nəslimizə” vəsiy-
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yətini edən və bu işi mənəvi insanlıq borcu kimi dəyər-

ləndirən şair: 

 Dünyaya gəlmədik zövqə, işrətə, 

           Borcumuz qatlaşmaq hər cür zəhmətə - 

inamı ilə “kamil palançılığı yarımçıq papaqçılıqdan” üstün 

tutmuş, həyatda və gündəlik dolanacaqda qənaətcil olma-

ğı, hər işdə “nisbətlərə riayət etməyi”, “haqq-hesab bilmə-

yi”, “ölçü-biçi gözləməyi” tövsiyə etmiş, ədalətsiz vergilə-

rə və rüşvətxorluğa qarşı çıxmış, “yetimlərin malına qəsd 

edilməsini” və “qocaların olub-qalanının çapılıb-talanma-

sını” qəzəblə lənətləmişdir. İnsanların əsl güc-qüvvətini, 

bəşəriyyətin xoşbəxtliyini elmdə, bilikdə olduğunu və cə-

miyyətin bütün səylərinin ölkənin, onun əhalisinin xeyrinə 

yönəldilməsinin arzulayan mütəfəkkir sənətkar qəti bir 

əminliklə yazmışdı: 

Qüvvət elmdədir, ayrı cür heç kəs, 

Hər kəsə üstünlük göstərə bilməz. 

Ümumbəşəri dəyərlərin varisləri kimi orta əsr Azər-

baycan iqtisadi fikrinin nümayəndələri, müasir inteqrasiya 

və qloballaşma proseslərini sanki öz fəhmləri ilə dərk edə-

rək bildirmişlər: “tədricən bir-birinə kömək edən insanları 

birləşdirən quruluşun yaranması zəruriyyəti meydana çı-

xar, çünki insanlar öz təbiəti etibarilə inkişafa meyl edən 

bir varlıq kimi yaradıldığından məhz belə birləşməyə 

möhtacdırlar” (N.Tusi). 

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın parçalanaraq 

Rusiya tərəfindən işğalından başlayaraq, XX əsrin ilk iyir-

minci illərinə qədər olan dövrdə burda gedən ictimai-siya-

si iqtisadi-sosial, mədəni-mənəvi proseslər xalqımızın 

M.F.Axundov, A.Bakıxanov, Q.B.Zakır, H.B.Zərdabi, 

N.B.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, M.Ə.Rə-
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sulzadə, N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyli, Ə.Hüseynzadə ki-

mi görkəmli simalarının yaradıcılığında tapmışdır. Onların 

bədii əsərlərində, mətbuatdakı yazılarında, publisist məqa-

lələrində, müsahibələrində, çıxışlarında və əməli fəaliyyət-

lərində çar Rusiyasının müstəmləkə siyasəti, xalqın hü-

quqsuz vəziyyəti, rəsmi məmurların rüşvətxorluğu, cəmiy-

yətin sosial təbəqələşməsi, zəhmət adamı - fəhlənin, kənd-

linin, sənətkarın ağır həyati, pulun ağalığı, insanların haqq 

və hüquqlarının tapdalandığı, sələmçiliyin yaratdığı bəla-

lar, ölkənin səriştəsizliklə idarə olunması, əhalinin savad-

sızlığı, dini-xürafat mühitinin formalaşdırdığı həyat tər-

zinin nəticələri, milli qeyrət, vətəndaşlıq məsuliyyəti möv-

qeyindən tənqid edilmişdir. Eyni zamanda onlar Azərbay-

canın təsərrüfat həyatındakı canlanmanı, yeni iqtisadi mü-

nasibətlərin özünə yol açmasını, ölkənin daxili-xarici iqti-

sadi əlaqələrinin genişlənməsini, xalqın iqtisadi-sosial və-

ziyyətindəki dəyişiklikləri və ümumi inkişaf, habelə milli 

şüurun formalaşması istiqamətindəki obyektiv meylləri 

düzgün dəyərləndirmişlər. 

Bütün Şərqdə ilk parlamentli demokratik respublika 

kimi tarixə daxil olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

1918-1920-ci illəri əhatə etmiş 23 aylıq hakimiyyəti dövrü, 

onun M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov, F.X.Xoyski, 

H.B.Ağayev, H.B.Usubbəyov və digər xadimlərinin iqti-

sadi-sosial görüşləri, Musavat hökumətinin hazırladığı 

iqtisadi siyasət tədbirləri platforması, bu xəttin özünəməx-

sus xüsusiyyətləri, həyata keçirilən ilk uğurlu addımlar, 

xalqımızın iqtisadi fikir, habelə təfəkkürünün formalaşma-

sı prosesində mühüm mərhələ olmuşdur. 
Hökumətin mülkiyyət münasibətlərindəki Şərq ölkə-

lərinin xüsusiyyətlərini nəzərə alan çevik iqtisadi siyasət 



53 

 

taktikası, bir neçə variantda hazırlanmış aqrar proqramı, 
sənayenin inkişaf yolları xətti, maliyyə-valyuta siyasəti, 
inflyasiyaya qarşı mübarizə üsulları, xarici ticarət əlaqələ-
rinin genişləndirməsi səyləri, iqtisadiyyatın dövlət tənzim-
lənməsi istiqamətindəki addımları, əhalinin həyat səviyyə-
sini yaxınlaşdırmaq, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdəki 
dünya təcrübəsinə əsaslanan düşünülmüş tədbirlər sistemi, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri M.Ə.Rəsulza-
dənin “fikri, milli və siyasi istiqlalın kökü iqtisadi istiqlal-
dır” ideyasına söykənmişdir. 

71 il (1920-1991) davam etmiş işğalçı bolşevik reji-
mi şəraitində müəyyən istisnalarla Azərbaycanda iqtisad 
elmi və iqtisadi fikrin inkişafı, hakim ideologiya olmuş 
marksist-leninçi nəzəriyyənin doqmatik-sxolastik ehkamçı 
iqtisadi müddəalarının öyrənilib tədqiq, habelə tədris olun-
masına tabe edilmişdi. Lakin həyat sübut etdi ki, xüsusi 
mülkiyyət hüququnu qadağan edən, sahibkarlıq-biznes 
fəaliyyətinə yol verməyən, insanların iqtisadi maraq və 
təşəbbüslərini boğan, rəqabət prinsiplərinə əməl etməyən 
bir təsərrüfat sistemi məhvə məhkumdur. 

Sovet hakimiyyəti illərinin obyektiv çətinlik və məh-
dudiyyətlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda iqtisad elminin 
nəzəri-praktik məsələlərinə dair Məmmədhəsən Vəlili 
(Baharlı), Bəkir Həsənbəyov, Həsən Dadaşov, Əliqulu Fə-
rəcov, Bəhmən Axundov, Əlisöhbət Sumbatzadə, Əhməd 
Mahmudov, Mədət Allahverdiyev, Muxtar Mustafayev, 
Ələsgər Qasımov, Mahmud Tağıyev, Yusif Məmmədov, 
Mirağa Musayev, Balaca Əbdürrəhmanov, Əbdülqafur 
Zərgərov, Ərəstun Axundov, Fərid Fərəcov, Teymur Vəli-
yev, Ağayar Həsənov, habelə başqaları müxtəlif istiqamət-
lərdə tədqiqatlar aparmış, monoqrafiyalar, dərsliklər, ki-
tablar, məqalələr nəşr etdirmiş, iqtisadçı kadrların hazır-
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lanmasına xidmət göstərmişlər. 
XX əsrin 90-eı illərində keçmiş Sovet İttifaqının si-

yasi-ictimai və iqtisadi-sosial sistem kimi iflasından sonra 
imperiya ərazisində formalaşmış müstəqil dövlətlərdən 
biri olan Azərbaycan Respublikasında iqtisad elminin, o 
cümlədən də onun tərkib hissəsi sayılan iqtisadi nəzəriy-
yənin, habelə təlimlər (fikir) tarixinin obyektiv sürətdə 
öyrənilib tədris olunmasına geniş imkanlar açılmışdır. 

Sinfi mübarizə zəruriliyi, ideoloji təzyiq, inqilabi 
çevrilişlərin labüdlüyü konsepsiyalarından, mərkəzləşdiril-
miş totalitar planlı sosialist sistemindən keçən bir ölkədə, 
müasir mərhələdə qarşıya çıxan mürəkkəb və ziddiyyətli 
problemləri, nisbətən qısa müddət ərzində daha az itki-
lərlə, yüksək sosial-iqtisadi səmərəlilik meyarları ilə həll 
etmək üçün iqtisad elminin həm elmi-nəzəri, həm də əmə-
li-praktik axtarışlarına, tövsiyələrinə ciddi ehtiyac vardır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının rastlaşdığı 
gündəlik cari qayğılar ilə hökmən məşğul olmaqla yanaşı, 
müasir dünya təcrübəsi və iqtisad elminin son nailiyyətlə-
rindən yaradıcılıqla faydalanmaq əsasında milli iqtisadiy-
yatımızın gələcək uzunmüddətli inkişaf perspektivtərini 
işləyib hazırlamaq, iqtisadçılar qarşısında zəruri bir vəzifə 
kimi durmaqdadır. 

İqtisadi inteqrasiya və qloballaşma şəraitində ölkənin 
yaxın, orta, uzunmüddətli inkişaf perspektivlərinin daxili--
xarici bazarın tələblərinə uyğun prioritet istiqamətlərini 
milli təhlükəsizlik, beynəlxalq iqtisadi-ticarət əlaqələri, 
istehsal-xidmət dairələrinin son səmərəliliyi baxımından, 
yalnız iqtisad elminin müxtəlif sahələrinin ahəngdar inki-
şafı, alim-mütəxəssislərin peşəkar məsləhətləri təməlində 
aparmaq mümkündür. 
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MÖVZU 3. 

 

İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN PREDMETİ VƏ 

METODLARI 

 

a) İqtisadi nəzəriyyənin predmeti. 

b) İqtisadi nəzəriyyənin metodları. 

c) İqtisadi kateqoriyalar, anlayışlar. 

ç) İqtisadi qanunlar və onların fəaliyyəti. 

 

a) Müxtəlif elm sahələri öyrəndiyi obyektinə və 

predmetinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Fizika elminin 

öz predmeti, biologiyanın digər, riyaziyyatın isə tamamilə 

başqa bir obyekt kimi özünəməxsus predmeti vardır. 

«İqtisadi nəzəriyyə» fənninin öyrənib araşdırdığı ob-

yekt, yaxud sahə-iqtisadiyyatdır, təsərrüfat həyatıdır. İqti-

sadiyyat isə cəmiyyətin yaşayıb inkişaf etməsi üçün mü-

hüm bir sahə olmaqla yanaşı, eyni zamanda mürəkkəb, də-

yişən, yeni meyllərlə səciyyələnən geniş əhatəli obyektdir. 

Qarşılıqlı əlaqəli vahid bir sistem kimi iqtisadiyyat, 

insan fəaliyyətinin istehsal, xidmət, mənəvi sahələri ilə 

bilavasitə, yaxud dolayı yollarla bağlıdır. Cəmiyyətin və 

insanların müxtəlif təyinatlı tələbləri əsasında formalaşıb 

inkişaf edən iqtisadiyyat, öz tərəqqisində ciddi uğurlarla 

yanaşı, xeyli çətinliklərlə də rastlaşır. Həmin problemlərin 

və qayğıların aradan qaldırılmasının səmərəli yollarının 

axtarışında iqtisadi nəzəriyyə (economics) mühüm əhə-

miyyətə malikdir. 

İctimai (sosial) elmlərin bir sahəsi kimi iqtisadi nəzə-

riyyənin predmetinin müəyyənləşdirilməsi və ona tərif 

verilərək, məzmununun açılması yolunda müxtəlif dövr-
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lərdə səylər göstərilmişdir. Xüsusilə, XVII-XVIII əsrdən 

başlayaraq iqtisad elminin müstəqil bir sahə kimi forma-

laşması prosesi, alim və mütəxəssislərin bu məsələyə diq-

qətini xeyli artırmışdır. 

İqtisadi nəzəriyyənin predmetinə dair A.Smit və 

D.Rikardo, marksistlər, keynsçilər, habelə digərləri müx-

təlif fikirlər söyləmişlər. İqtisad elminin klassiklərinin 

mövqeyinə görə iqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətin iqtisadi mü-

nasibətlərini və onların inkişaf qanunauyğunluqlarını öy-

rənən elmdir. 

Marksistlərin fikrincə, iqtisadi nəzəriyyənin predme-

tini «bəşər cəmiyyətinin maddi həyat nemətlərinin istehsal 

və mübadiləsini idarə edən qanunlar haqqında elm» kimi 

səciyyələndirmək lazımdır. 

İngilis iqtisadçısı A.Marşall iqtisadi nəzəriyyənin 

predmetini «insan cəmiyyətinin normal həyat fəaliyyətinin 

öyrənilməsi»ndə görmüşdür. 

Amerika iqtisadçısı L.Robbinson göstərir ki, iqtisadi 

nəzəriyyənin predmetinə «məhdud vasitələr şəraitində in-

sanların qarşıya qoyduqları iqtisadi məqsədlərinə çatmaq 

səyləri» daxildir. 

Nobel mükafatı laureatı P.Samuelson «Economics» 

dərsliyində qeyd edir ki, iqtisadi həyatda başlıca məsələ 

«nə istehsal etmək, nə qədər istehsal etmək, kimin üçün və 

hansı vasitələrlə istehsal etməkdən ibarətdir». Deməli, iq-

tisadi nəzəriyyənin predmetinə «məhdud resurslardan se-

çib istifadə etmək, istehsal olunan məhsulları cəmiyyət 

üzvləri arasında bölmək və alıcıların istehlakını öyrən-

mək» daxildir. 

K.Makkonnell və S.Bryu (ABŞ) iqtisadi nəzəriyyə-

nin predmetini belə müəyyənləşdirirlər: bu elm «insanın 
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maddi tələbatlarının ən yüksək səviyyədə ödənilməsi məq-

sədi ilə məhdud istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

olunması, yaxud onların idarə edilməsi problemlərini təd-

qiq edir». Həmin müəlliflər eyni zamanda yazırlar ki, iqti-

sad elmi «məhdud ehtiyatlar şəraitində maddi nemətlərin 

və xidmətlərin istehsal, bölgüsü və istehlakı prosesində 

insanların davranışının (münasibətlərinin) təhlilidir». 

Türk iqtisadçısı Orxan Oğuz «Ümumi iqtisadi nəzə-

riyyə» kitabında yazır: «İqtisad elminin mövzusu (pred-

meti) insanların iqtisadi fəaliyyətidir». 

«İqtisadi nəzəriyyə» dərsliyinin müəllifləri qeyd 

edirlər ki, bu elm «bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafının 

başlıca qanunauyğunluqlarını və prinsiplərini müəyyən-

ləşdirir». 

Ümumiləşdirilmiş şəkildə iqtisadi nəzəriyyənin (eco-

nomicsin) predmetinə belə tərif vermək olar: iqtisadi nəzə-

riyyə müəyyən dövr ərzində, konkret tarixi şəraitdə, iqtisa-

di resursların məhdudluğu və cəmiyyətin tələblərinin son-

suzluğu reallığında daha yüksək mənfəət əldə etmək məq-

sədilə insan fəaliyyətinin elmi təhlilidir. 

İqtisadi nəzəriyyə elminin tədqiq edib ümumiləş-

dirdiyi qanunauyğunluq və prinsiplərdən faydalanan kon-

kret iqtisad elmləri istehsala, habelə xidmət dairəsinə öz 

təkliflərini, məsləhətlərini, tövsiyələrini verə bilirlər. 

b)Hər bir elm öz predmetini və əhatə etdiyi müxtəlif 

problemlər dairəsini müəyyən metodların vasitəsilə tədqiq 

edib, hərtərəfli öyrənir. İqtisadi nəzəriyyə elmi də 

cəmiyyət həyatında və insanların iqtisadi münasibətlərində 

baş verən prosesləri aydınlaşdırıb izah etmək üçün bir sıra 

metodlardan istifadə edir. 

Elmin predmeti ilə onun metodları arasında üzvi bir 
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əlaqə, qarşılıqlı təsir və daxili vəhdət vardır. Belə ki, əgər 

elmin predmeti onun məzmunu, problemləri, əhatə etdiyi 

məsələlər haqqında bizə məlumat verirsə, elmin metodu 

həmin araşdırmaların dərk olunması yollarını, vasitələrini, 

üsullarını göstərir. 

«Metod» anlayışı, yunanca «methodos» sözündən 

götürülmüşdür və axtarış, tədqiqat yolu mənasını verir. Bu 

baxımdan metod, iqtisad elminin müxtəlif məsələlərinin 

öyrənilməsinin açarıdır. Təsadüfi deyildir ki, məşhur ingi-

lis alimi F.Bekon metodu - tədqiqat yolunu işıqlandıran 

fanara bənzətmişdi. 

Bir sıra başqa elmlərdən fərqli olaraq, iqtisadi nəzə-

riyyə elminin predmetinin xüsusiyyəti elədir ki, onun 

problemlərini laboratoriya və texniki vasitələrlə öyrənmək 

mümkün deyildir. İqtisadi nəzəriyyənin araşdırıb, təhlil 

etdiyi problemləri ilk növbədə elmi-nəzəri təfəkkür tərzi 

və onun əsaslandığı müəyyən metodlar vasitəsilə səmərəli 

surətdə həll etmək olar. 

İqtisadi nəzəriyyənin metodları aşağıdakılardır: 

Elmi abstraksiya metodu. Bu metod vasitəsilə cə-

miyyətin iqtisadi həyatında və insanların münasibətlərində 

müşahidə olunan hadisələrin mühüm cəhətləri aşkara 

çıxarılaraq ümumiləşdirilir. Eyni zamanda, bu proseslərdə 

təsadüfi xarakter daşıyan və ikinci dərəcəli əhəmiyyət 

kəsb edən cəhətlər nəzərə alınmır. Əsas diqqət, iqtisadi 

hadisə və proseslərə xas olan ümumi, habelə mühüm cə-

hətlərin aşkara çıxarılmasına verilir. Məsələn, çoxsaylı və 

təyinatlı məhsullar, xidmətlər – “əmtəə”, yaxud “iş qüv-

vəsi” adı altında ümumiləşdirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, abstrakt (mücərrəd) metod 

vasitəsilə hər hansı bir cəmiyyətin, yaxud iqtisadi hadisə-
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nin mahiyyəti üzə çıxarılır. Lakin aydındır ki, iqtisadi pro-

seslərin tam dərk edilməsi yalnız bununla başa çata bil-

məz. Abstrakt təfəkkür metodu, konkret iqtisadi pro-

seslərin mahiyyətini açmağa kömək etməlidir. 

Alman filosofu Hegelin dediyi kimi «canlı müşahi-

dədən (seyrdən) abstrakt təfəkkürə və oradan da praktika-

ya (təcrübəyə) - həqiqəti dərk etməyin yolu belədir». Doğ-

rudan da, abstrakt ümumiləşdirmələr o zaman qiymətlidir 

ki, onun qanunauyğunluq və prinsipləri real həyatda tətbiq 

olunaraq, həm cəmiyyətə, həm də onun üzvlərinə fayda 

gətirsin. 

Analiz və sintez metodu. Analiz metodu vasitəsilə 

tam halda götürülən iqtisadi hadisələr, proseslər, müna-

sibətlər sistemi ayrı-ayrı hissələrə, müəyyən cəhətlərə, 

müxtəlif parçalara bölünərək təhlil edilir. Məsələn, vahid 

bir kompleks kimi fəaliyyət göstərən xalq təsərrüfatı səna-

ye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və rabitə, xidmət dairələrinə 

bölünərək öyrənilir. Öz növbəsində sənaye müxtəlif sahə-

lərə, aqrar-sənaye kompleksi müxtəlif istehsal bölmələrinə 

ayrılaraq, öyrənilə bilər. 

Sintez metodu ayrı-ayrı hissələrin və müxtəlif cəhət-

lərin birləşərək, tam vahid halında, yaxud ümumi şəkildə 

təhlilinə xidmət edir. Məsələn, kənd təsərrüfatının əkinçi-

lik, heyvandarlıq, meyvə-tərəvəzçilik kimi sahələrinin təh-

lili əsasında ölkənin aqrar bölməsi haqqında ümumi təsəv-

vür əldə etmək mümkündür. 

Tarixi müqayisəlik metodu. İqtisadi hadisə və pro-

seslər müəyyən zaman və məkan daxilində baş verdiyindən, 

bunları əvvəlki dövrlə müqayisə edərək, daha düzgün qə-

rarlar qəbul etmək vacibdir. İqtisadi nəzəriyyə bu metodla 

iqtisadi proseslərin törəməsi, dəyişməsi və inkişafı prosesini 
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obyektiv qiymətləndirə bilər. Məsələn, başqa ölkələrin tarixi 

nümunəsi əsasında sənaye və kənd təsərrüfatının inkişaf 

yolunu izləməklə, yaxud ekologiya problemlərinə diqqət 

yetirməklə, bir sıra mənfi meyllərin qarşısını almaq müm-

kündür. Çünki tarixi müqayisələr təkcə xatırlamaq üçün 

deyil, həm də bu proseslərdən lazımi nəticələr çıxarmaq 

üçündür. 

Məntiqi ardıcıllıq metodu. Bu metod tələb edir ki, 

tarixi ardıcıllıq prinsipi ilə nəzərdən keçirilən iqtisadi pro-

seslər, məntiqi təfəkkürlə təhlil olunsun və həmin hadi-

sələrin baş verdiyi konkret şərait nəzərə alınsın. 

İqtisadi nəzəriyyənin irəli sürdüyü ümumi müddəalar 

ardıcıl məntiqi mərhələlərlə həyata keçirilməlidir. Məsə-

lən, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) optimal artım templə-

rini təmin etmək üçün uyğun maddi-texniki baza, kifayət 

qədər hazırlıqlı kadrlar yetişməlidir. Yaxud, əhalinin iqti-

sadi-sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, işsizlik problemini 

həll etmək üçün nəzərdə tutulan tədbirlər sistemi məntiqi 

bir ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir. Bu mənada, tarixi 

metodla məntiqi metod bir-birini tamamlayaraq, vəhdət 

təşkil edir. 

İnduksiya və deduksiya metodu. Bu metodun tətbi-

qi vasitəsilə müxtəlif səpgili iqtisadi problem və məsələlə-

rə dair faktlar toplanılır, seçilir, ümumiləşdirilir. Həmin 

materiallar əsasında meydana çıxan elmi-nəzəri müddəalar 

bazasında, əməli fəaliyyət üçün konkret tövsiyələr hazır-

lanır. Deməli induksiya metodu ayrı-ayrı iqtisadi faktların 

toplanaraq ümumiləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Deduksiya metodu isə ümumi nəzəri müddəaların 

konkret əməli tətbiqini şərtləndirir. Bu metod ümumi nə-

zəri baxışlardan, konkret əməli fəaliyyətə gedən yolu 
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göstərir. Real həyatda induksiya və deduksiya metodları-

nın birlikdə tətbiqi və qarşılıqlı əlaqədə təsiri daha səmə-

rəli nəticələr verir. 

Qrafik təsvirlər metodu. İqtisadi, hadisə və pro-

sesləri daha yaxşı qavrayıb təsəvvür etmək üçün müxtəlif 

cədvəl, diaqram, sxem, əyri və şəkillərdən istifadə olunur. 

Məsələn, tələblə təklifin dəyişməsini, əmək haqqı ilə əha-

linin iqtisadi-sosial vəziyyətinin asılılığını, inflyasiya pro-

sesləri ilə əhalinin məşğulluğu arasındakı əlaqəni, ümumi 

daxili məhsulun (ÜDM) artım dinamikasını qrafik üsul-

larla aydınlaşdırmaq mümkündür. 

Riyazi modelləşdirmə metodu. Bu metod iqtisadi 

prosesləri riyazi düsturlar, tənliklər, qeyri-bərabər kəmiy-

yətlər vasitəsilə ifadə etməyə imkan verir. Məsələn, hər 

hansı bir ölkədə tədavüldə nə qədər pulun lazım olduğunu, 

torpaq sahəsinin qiymətini, həyat səviyyəsi indeksini, 

xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyini məhz bu metodla 

hesablayırlar. Riyazi modelləşdirmə metodu ilə aparılan 

hesablamalar, iqtisadi prosesləri sadəcə qeydə almaqla 

kifayətlənməyib, eyni zamanda həmin hadisələrin özünə-

məxsus xüsusiyyətlərini, habelə gələcək inkişaf meyllərini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. Həmin metod vasitəsilə 

iqtisadi modellər yaradılır. 

Cəmiyyətdə baş verən mürəkkəb və çoxcəhətli iqti-

sadi proseslərin aydınlaşdırılaraq təhlil olunmasında, ha-

belə perspektiv təsərrüfat həyatı məsələlərinin həllində 

mühüm vasitə olan iqtisadi metodlar, konkret şəraitə görə 

tətbiq olunduqda, habelə bir-biriylə əlaqəli öyrənildikdə, 

şübhəsiz daha faydalı nəticələr əldə edilir. 

Qlobal və milli iqtisadiyyat çərçivəsində baş verən 

ziddiyyətli proseslərin müxtəlif metodlar vasitəsilə öyrə-
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nilməsi iqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası adlanır. De-

məli iqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası - təsərrüfat hə-

yatındakı hadisələri tədqiq edən metodlar haqqında elm-

dir. Metodologiya iqtisadi proseslərin öyrənilib dərk edil-

məsinə ümumi mövqe, yaxud vahid fəlsəfi yanaşma zə-

mini ilə səciyyələnir. 

İqtisadi nəzəriyyənin ümumi metodologiyasında bir 

neçə əsas yanaşmanı, o cümlədən: subyektiv (idealist), po-

zitiv-empirik (neopozitiv empirik və skeptizm), rasional, 

dialektik (materialist) baxışları göstərmək olar. 

Subyektiv yanaşma, iqtisadi proseslərin təhlilinin 

çıxış nöqtəsi kimi subyekti (“mən”, homoekonomiks”) 

götürür və onun fəaliyyətinin (davranışının) ətraf mühitə 

münasibətini nəzərdə tutur. 

Pozitiv-empirik yanaşma, iqtisadi hadisələrin kon-

kret nəticələrinin öyrənilməsinə, gələcəkdə elmi-texniki 

nailiyyətlər əsasında yeni iqtisadi modellərin tətbiqinə üs-

tünlük verir. 

Rasional yanaşma, bütövlükdə cəmiyyətin iqtisadi 

sisteminin inkişafının hərtərəfli qiymətləndirilməsini irəli 

sürür. 

Dialektik yanaşma, iqtisadi prosesləri daimi hərəkət 

və dəyişmə halında götürərək, onların gələcək inkişaf meyl-

lərini araşdırır. 

c) İqtisadi nəzəriyyə bir elm kimi cəmiyyətin təsər-

rüfat həyatında gedən prosesləri izləyib təhlil etmək və öz 

mülahizələrini bildirmək üçün həmişə iqtisadi kateqoriya-

lara, yaxud anlayışlara, terminlərə müraciət edir. 

İqtisadi kateqoriyalar, iqtisadi hadisələrin və təsərrü-

fat həyatının müxtəlif proseslərinin ən mühüm tərəflərini 

ifadə edən nəzəri anlayışlardır. Bu anlayış və kateqoriya-
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lar, iqtisad elminin ayrı-ayrı cəhətlərini ümumiləşdirilmiş 

şəkildə ifadə edən simvollar, rəmzlər kimi iqtisadi nəzə-

riyyənin əlifbası rolunu oynayır. İqtisadi kateqoriya və 

anlayışları öyrənib dərk etmədən, onların mahiyyətini və 

təzahür formalarını, dəyişilmə xüsusiyyətlərini və trans-

formasiya gedişini bilmədən, təsərrüfat həyatının mürək-

kəb proseslərindən baş çıxarıb onları izah etmək mümkün 

deyildir. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, bədii ədəbiy-

yatın obrazları müxtəlif insanlardısa, iqtisadi nəzəriyyə 

elminin “obrazları və surətləri” məhz kateqoriyalardır. 

Məsələn, mülkiyyət, torpaq, bazar, əmtəə, pul, isteh-

sal, bölgü, mübadilə, istehlak, ticarət, kapital, əmək, gəlir, 

iş qüvvəsi, faiz, bank, renta, dəyər, qiymət, əmək haqqı, 

ümumi daxili məhsul, həyat səviyyəsi, kapitalist, sahibkar, 

istehsal xərcləri, kredit, investisiya, büdcə kəsiri, mənfəət, 

rəqabət, tələb, təklif, inhisar iqtisadi kateqoriyalardır. Bu 

iqtisadi anlayışlar vasitəsilə həyatda rastlaşdığımız təsər-

rüfat problemləri aydınlaşdırılır. > 

ç) İqtisadi nəzəriyyə fənnini öyrənmə gedişində 

müxtəlif iqtisadi qanunların adı çəkilir və onların mahiy-

yəti, təzahür formaları, habelə fəaliyyət mexanizmi təhlil 

edilir. 

İqtisadi qanunlar - cəmiyyət həyatının iqtisadi hadisə 

və prosesləri arasında baş verən, daimi təkrar olunan, sa-

bit, möhkəm, mahiyyəti təşkil edən ən mühüm səbəb-

nəticə əlaqələrini ifadə edir. Başqa sözlə, iqtisadi qanunlar 

hadisələrin və proseslərin əsl mənasını, məntiqi ardıcıllı-

ğını, onların arasındakı zəruri daxili asılılıq əlaqələrini 

ifadə edir. 

İqtisadi qanunlardan tələb və təklif qanununu, 

əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi qanununu, son 
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faydalılığın azalması qanununu, yığım qanununu, pul 

tədavülü qanununu, dəyər qanununu, rəqabət qanunu-

nu, tələbatın artması qanununu, torpağın münbitliyi-

nin azalması qanununu göstərmək olar. Bu qanunlar 

iqtisadiyyatın və bütövlükdə təsərrüfat həyatının obyektiv 

inkişaf meyllərini əks etdirərək, uzun müddətli dövr ərzin-

də məntiqi ardıcıllıqla, habelə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərirlər. 

Eyni zamanda müxtəlif tədqiqatçıların adları ilə bağ-

lı olub, iqtisadi proseslərin mahiyyət əlaqələrini aydınlaş-

dırmağa çalışan Sey qanununu, Qossen qanununu, En-

gel qanununu, Oyken qanununu qeyd etmək lazımdır. 

Təbiətdə olduğu kimi cəmiyyət həyatının da obyek-

tiv qanunları vardır. Lakin təbiətin mütləq mənada insan 

şüurundan və iradəsindən asılı olmayan qanunlarından 

(planetlərin hərəkəti, okeanların qabarıb-çəkilməsi, cazibə 

qüvvəsi) fərqli fəaliyyət göstərən iqtisadi qanunları tən-

zimləmək mümkündür. Bu tənzimləmə prosesi insanların 

şüurlu və məqsədyönlü fəaliyyəti, habelə dövlətin düşü-

nülmüş iqtisadi siyasəti ilə həyata keçirilə bilər. 

İqtisadi qanunlar cəmiyyət həyatında bir-biri ilə qar-

şılıqlı əlaqə və təsir şəraitində sistem kimi fəaliyyət gös-

tərirlər. Bu qanunları dərk etməyin başlıca şərti, onların 

fəaliyyət göstərdiyi konkret şəraiti, mühiti, ölkəni nəzərə 

almaqdır. İqtisadi qanunların normal fəaliyyət göstərməsi 

üçün müəyyən ilkin zəruri şərtlər olmalıdır. Məsələn, hər 

hansı bir ölkədə, yaxud istehsal sahəsində rəqabət qanunu-

nun normal fəaliyyət göstərməsi üçün sərbəst sahibkar-

lığın, mülkiyyət və investisiya hüququnun, sərbəst bazar 

qiymətlərinin mövcudluğu tələb olunur. 

Dövlət ölkənin təsərrüfat həyatını özünün sərt və 
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ciddi nəzarəti altında saxlaması, şübhəsiz iqtisadi qanun-

ların fəaliyyət, habelə təsir dairəsini məhdudlaşdırır. 

Müasir mərhələdə ölkənin təsərrüfat həyatını uğurla 

və səmərəli idarə etmək üçün dövlət tərəfindən tənzim-

ləyici hüquqi qanunlar qəbul edilməsinə ehtiyac vardır. Bu 

qanunlar isə yalnız o zaman «işləyə» bilər ki, onların 

fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradılsın. Aydındır ki, hü-

quqi qanunlarla iqtisadi qanunları eyniləşdirmək olmaz. 

Zaman keçdikcə və zərurət yarandıqca, hüquqi qanunları 

təkmilləşdirmək, yeniləşdirmək, hətta ləğv etmək müm-

kündür. Lakin tələb və təklif, rəqabət, qiymət kimi qanun-

ları ləğv etmək olmaz. Ona görə də hüquqi qanunlar, nor-

mativ aktlarla obyektiv iqtisadi qanunlar arasında hökmən 

müəyyən bir uyarlıq, tarazlıq və ahəngdarlıq olmalıdır. 
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MÖVZU 4. 

 

İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN MÜASİR ƏSAS 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

a) Neoklassik istiqamət. 

b) Keynsçilik və onun davamçıları. 

c) İnstitusional – sosioloji istiqamət. 

ç) Digər elmi-nəzəri iqtisadi konsepsiyalar. 

 

a) Neoklassik istiqamətin əsası sayılan marjinalizm 

anlayışı və nəzəriyyəsi XIX əsrin ikinci yarısında mey-

dana çıxıb formalaşdıqdan sonra iqtisadi fikrin yeni meyl-

lərinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir. 

Marjinalizm - fransız sözü olub, hədd, hüdud, miq-

dar (marqinal) mənasında işlənmişdir. Bu təlimdə, iqtisadi 

sistemin qarşılıqlı təsərrüfat əlaqələrinin təhlilində müəy-

yən hədd (son kəmiyyət və hal mənasında) olması ideyası 

əsas tutulurdu. Marjinalizmin əsas kateqoriyaları kimi fay-

dalılıq həddini, məhsuldarlıq həddini, məsrəflər (xərclər) 

həddini, gəlirlilik həddini göstərmək olar. Bu anlayışlara 

dair hələ xeyli əvvəllər müəyyən fikirlər söylənsə də, lakin 

marjinalist nəzəriyyəsinin formalaşmasında K.Menger, 

Y.Bem-Baverk, F.Vizer, G.Hossen, L.Valras, U.Cevons, 

V.Pareto başlıca rol oynamışlar. 

Klassik və marksist iqtisadi məktəblərdən fərqli ola-

raq, marjinalistlər əmtəə-xidmətlərin dəyərinin (qiymə-

tinin) onların istehsalına sərf olunmuş əməklə deyil, həmin 

məhsulların alıcı (istehlakçı) üçün faydalılığı ilə ölçüldüyü 

ideyasını irəli sürüb əsaslandırmışlar. Marjinalistlərin fik-

rincə, bazara çıxarılan əmtəə - xidmətlərin reallaşdırılması 
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prosesində dəyərin (qiymətin) formalaşması, son nəticə 

etibarilə alıcının həmin şeylərə olan subyektiv-psixoloji 

münasibəti, yaxud şəxsi istəyi və fərdi arzusu ilə ölçülür. 

Deməli, özlüyündə əmtəə-xidmətlər “obyektiv iqtisadi 

keyfiyyət”ə malik olmadığından, bunların dəyər-qiyməti 

məhdud iqtisadi resurslar şəraitində istehlakçının tələbat-

larını ödəmək və ona nə dərəcədə rahatlıq, faydalılıq gətir-

mək mövqeyindən tədqiq edilməlidir. Bu mənada marjina-

lizm istehlaka, yəni subyektiv cəhətə, insanın ehtiyacları-

na, onun fərdi tələbatlarına üstünlük verən nəzəri konsep-

siya, yaxud elmi-nəzəri baxışlar sistemidir. 

Marjinalist nəzəriyyənin əsas prinsipi - əmtəə-xid-

mətlərin faydalılığı və ilkin istehlak mərhələsindən sonra 

bunların faydalılıq əmsalının (həddinin, dərəcəsinin) kon-

kret istehlakçı üçün azalmağa, yaxud aşağı düşməyə meyl 

etməsidir. Bu mövqeyə görə, əmtəə-xidmətlərə olan ilkin 

tələbat ödənildikcə, cəmiyyətdə və alıcılarda istehlak et-

dikləri şeylərə qarşı “aclıq hadisəsi aradan qalxdıqca, 

tədricən insanlar üçün həmin məhsulların, xidmətlərin 

faydalılığı, təbii olaraq zəifləyəcək, hətta bəlkə də məna-

sını itirəcəkdir. Ona görə də, əmtəə-xidmətlərin ilkin, fay-

dalılığının aşağı düşməsi, bunlardan alıcının “doyması, 

tələbinin ödənilməsi, rahatlığı”, qiymət amili ilə bilavasitə 

bağlı deyildir. Çünki, “faydalılıq” və “qiymət” anlayışları 

arasında müəyyən əlaqə olsa da, lakin onlar arasında ey-

niyyət yoxdur. Qiymətli o şeylərdir ki, az tapılır, istehlakçı 

üçün məhduddur, yaxud əlçatmazdır. Faydalılıq isə qiy-

mətlə birbaşa bağlı olmayıb, istehlakçı davranışı, insanın 

fərdi istehlak xüsusiyyətləri, sağlamlığı və subyektiv-psi-

xoloji durumu ilə əlaqədardır. 

Məsələn, susuzlayan adam üçün axan çayın, yaxud 
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bulağın suyu faydalı olsa da, amma miqdar baxımından 

bol olduğundan, sırf marjinalist mövqedən “qiyməti” çox 

azdır, hətta yoxdur. Səhrada isə içməli suyun “qiyməti” 

çox yüksəkdir. Bu mənada, faydalılıq həddi (əmsalı) 

konkret istehlakın həcmi (miqdarı) ilə tərs mütənasib-

dir. Belə ki, ac adam dalbadal 3 pay dönər yeyirsə və hər 

bir sonrakı dönər ona doymaq baxımından əlavə fayda 

gətirsə də, lakin təbiidir ki, həmin faydalılıq səviyyəsi istər 

mütləq, istərsə nisbi mənada, xeyli aşağı olacaqdır. 

Marjinalizm nəzəriyyəsi, hər növbəti sonrakı məhsul 

vahidinin istehlakından alınmış əlavə faydanı – faydalılıq 

həddi kimi səciyyələndirərək, qiymətin məhz bu amil əsa-

sında müəyyənləşdiyini qəbul edir. Deməli, marjinalist 

mövqe əmtəə - xidmətlərin qiymətinin, həmin şeylərin ən 

zəruri tələbatı ödəyən sonuncu vahidinin (miqdarının, 

kəmiyyətinin, həmçinin) faydalılığı ilə ölçüldüyünü nəzər-

də tutur.  

Bu nəzəriyyənin daha da inkişafında A.Kurno, H.Tyu-

nen, C.Klark kimi tanınmış iqtisadçı və riyaziyyatçılar 

mühüm rol oynasalar da, bütövlükdə marjinalizm nəzəriy-

yəsinin ayrı-ayrı məktəblərinin müxtəlif ideyalarını neo-

klassik istiqamət adı altında birləşdirən, “bütün dövrlərin 

və xalqların” iqtisadçılarından biri sayılan Alfred Marşall 

(1842-1924) olmuşdur. 

Onun 1890-cı ildə nəşr olunmuş “İqtisad elminin 

prinsipləri (Economics)” kitabı müəllifi məşhurlaşdırmış-

dır. Bu əsərdə klassik iqtisadi nəzəriyyə ilə marjinalizmin 

yeni ideyaları üzvü surətdə birləşdirilmişdir. XIX əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində dünya kapitalizm aləminin tə-

sərrüfat həyatında baş verən dəyişiklikləri klassik və 

marksist iqtisadi nəzəriyyə məktəblərinin ideyaları baxı-
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mından təhlil etmək imkanları məhdudlaşdığından, bu 

mürəkkəb proseslər yeni yanaşma metodları tələb edirdi. 

Cəmiyyətin iqtisadiyyatındakı dəyişkən və ziddiyyətli 

hadisələri təkcə klassik, habelə marksist məktəblərin əmək 

dəyər konsepsiyası mövqeyindən deyil, həm də subyektiv- 

psixoloji prinsiplərə əsaslanan faydalılıq baxımından təhlil 

etmək zəruriliyi irəli sürülmüşdü. 

A.Marşall, klassik və marksist məktəblərin “siyasi 

iqtisad” terminini “iqtisad (ekonomiks) termini ilə əvəz 

edərək, siyasi və sinfi problemləri iqtisadi nəzəriyyənin 

predmetindən çıxarmış, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 

məhdudlaşdırılmasını əsaslandırmış, iqtisadi problemlərin 

mikroiqtisadi və makroiqtisadi səviyyələrdə öyrənilməsinin 

zəruriliyini göstərmiş, bu istiqamətdə  qrafik və riyazi vasi-

tələrdən istifadə olunmasına diqqəti cəlb etmişdir. Onun 

nəzəri irsində qiymət problemi mərkəzi yer tutmuşdur. Bu 

konsepsiyanın hazırlanmasında əvvəlki dəyər nəzəriyyələ-

rindən yaradıcılıqla istifadə edən müəllif, həmin ideyaların 

qarşılıqlı əlaqəsi yolunu seçmişdir. A.Marşallın qiymət 

konsepsiyasında ayrı-ayrı iqtisadi məktəblərə məxsus fay-

dalılıq həddi, istehsal xərcləri, tələb və təklif nəzəriy-

yələri sintetik surətdə birləşdirilmişdir. A.Marşall qiymətə 

bazar iqtisadiyyatının vacib ünsürü kimi baxsa da, lakin 

onu nəzərə almır, yaxud həlledici hesab etmirdi. O yazırdı 

ki, qiymətin yaranma prosesi özündə tələb və təklif qiy-

mətini birləşdirir. A.Marşall bazar qiymətinə, alqı-satqıda 

tələblə-təklifin kəsişməsindən alınan bir nəticə kimi bax-

mışdı. Deməli, tələb qiyməti marjinalist üsulla, yəni fay-

dalılıqla, təklif isə qiymətin klassik üsulu, yəni istehsal 

xərcləri ilə müəyyən olunmalıdır. 
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Bazar qiymətinin dəyişməsini «son faydalılıq» və 

«istehsal xərcləri» kimi 2 amillə əlaqələndirən A.Marşall 

yazırdı ki, belə şəraitdə alıcının verdiyi qiymət, əmtəənin 

faydalılığı səviyyəsindən asılı olaraq, məhsulun maksi-

mum dəyərini (qiymətini) müəyyən edir. Eyni zamanda 

hər hansı bir istehlakçının məhsula verdiyi qiymət, həmin 

əmtəənin (xidmətin) faydalılıq səviyyəsi ilə bağlıdırsa, is-

tehsalçının isə satdığı məhsula qoyduğu qiymət, onun ha-

zırlanmasına sərf olunmuş istehsal xərcləri ilə əlaqədardır. 

Məhz belə bir razılaşdırıcı mövqedən çıxış edən 

müəllif, göstərmişdi ki, alıcının ödəməyə hazır olduğu 

qiymət əmtəənin faydalılığı, satıcının təyin etdiyi qiymət 

isə istehsal xərclərindən az olmamaqla müəyyən edilir. Bu 

halda satıcılarla alıcılar arasında razılaşma əldə edilir və 

nəticədə qiymət tarazlı səviyyədə müəyyənləşir. 

İqtisad elminə «tələbin elastikliyi» anlayışını gətirən 

müəllif, bazarda formalaşan qiymətlərin səviyyəsindən 

asılı olaraq, tələblə-təklifin artması, yaxud aşağı düşməsi 

prosesinin qanunauyğunluqlarını izah etmişdir. Tələbin 

elastikliyi, onun qiymət dəyişikliklərindən bilavasitə, ya-

xud dolayı yollarla asılılığını elmi-nəzəri cəhətdən sübutu 

kimi səciyyələndirilmişdir. 

Qiymətin enib-qalxması ilə tələbin elastikliyinin də-

yişkənliyi (vahidə bərabərliyi, yaxud vahiddən böyük-ki-

çik olması) bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı 

ola bilər. A.Marşall, bununla əlaqədar tələb-təklif qanunu-

nun fəaliyyətində vaxt amilinə diqqət yetirərək, baş verən 

iqtisadi proseslərdə səbəb-nəticə əlaqələrinin təsir gücünü 

və dairəsini düzgün qiymətləndirmək üçün ani, qısamüd-

dətli, uzunmüddətli bazar tarazlığını fərqləndirməyi irəli 

sürmüşdü. Çünki, ani tarazlıq şəraitində təklif sabit qaldı-
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ğından, təbii olaraq qiymətlər yüksələcəkdir. Qısamüddətli 

tarazlıq, mövcud istehsal gücləri (imkanları) daxilində 

təklifi çoxaltmaqla, artan tələbi ödəməyə şərait yaradacaq-

dır. Uzunmüddətli tarazlıq mühitində isə mövcud iqtisadi 

resurslar çərçivəsində istehsal gücləri dəyişə bildiyindən, 

təklif bazarda formalaşan tələbə uyğunlaşır. 

Tarazlı qiymət anlayışından istifadə etmiş A.Marşall 

göstərmişdi ki, tələb qiyməti təklif qiymətinə bərabər ol-

duqda, bazarda sabitlik hökm sürür. O, tələbin qiymətlə 

tərs, təklifin isə düz nisbətdə olduğunu qeyd etmişdi. 

A.Marşall eyni zamanda sərbəstlik və rəqabətin iqti-

sadiyyat üçün hərəkətverici roluna diqqət yetirmiş, pul 

amili və onun bu proseslərə təsiri problemlərinə toxun-

muşdur. 

İnsan amili, əmək haqqı, kapital və digər aktual mə-

sələlər də onun tədqiq etdiyi problemlərdən olmuşdu. 

Təsadüfi deyildir ki, o insan kapitalı haqqında yaza-

raq, insanın bacarıq və qabiliyyətini istehsal vasitələrinin 

zəruri tərkib hissəsi kimi yüksək qiymətləndirmişdir. 

«Bilik istehsalı hərəkətə gətirən ən güclü amildir» - fikri, 

onun işçinin peşəkarlığına, sahibkarın idarəçilik məharə-

tinə, işgüzar münasibətlər qurmaq bacarığına olduqca yük-

sək qiymət verdiyini təsdiq edir.  

A.Marşall istehsalın 3 amili (torpaq, əmək, kapital) 

haqqında fransız iqtisadçısı J.B.Seyin mövqeyini qəbul 

etməklə yanaşı, bu amillər sırasına istehsalın təşkili və 

idarə olunmasının mühüm şərti hesab etdiyi sahibkarlıq 

qabiliyyətini, bacarığını da dördüncü amil kimi irəli sür-

müşdür. Onun aşağıdakı fikirləri müasir dövrdə də aktual 

səslənir: “istehsalda insan qabiliyyəti, kapitalın başqa 

növləri qədər zəruridir və “əməyə tam bağlanmaq üçün 3 
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şərtə əməl olunmalıdır: azadlığa, ümidə, dəyişikliklərə”. 

b) Keynsçilik istiqaməti iqtisadi elimdə XX əsrin 

30-cu illərində, 1929-1933-cü illərdəki dünya iqtisadi böh-

ranı şəraitində meydana çıxmış elmi-nəzəri təlim olub, 

ingilis iqtisadçısı Con Meynard Keynsin (1883-1946) adı 

ilə bağlıdır. O illərdə sərbəst bazar münasibətləri iqtisadi 

sisteminin “özünü tənzimləyə bilməsi” haqqında neoklas-

sik ideyalar, yaranmış böhranın əsl səbəblərini izah edə 

bilmir və ən başlıcası isə ondan çıxış yollarını tapa bil-

mirdi. 

Belə bir tarixi şəraitdə C.M.Keyns “iqtisadiyyatın 

dövlət tənzimlənməsi” konsepsiyasını irəli sürüb əsaslan-

dırmışdı. İqtisadiyyatda baş verən yeni proseslər və pers-

pektiv meyllərə dair keynsçi ideyalar, onun “Məşğullu-

ğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi” (1936) kitabın-

da hərtərəfli təhlil olunmuşdur. O göstərirdi ki, daxili-xari-

ci təsərrüfat əlaqələrinin mürəkkəbləşdiyi bir şəraitdə sər-

bəst bazar vasitəsilə məşğulluq, maliyyə resurslarından sə-

mərəli istifadə, iqtisadiyyatın dinamik inkişafını təmin 

etmək mümkün deyildir. Ona görə də iqtisadiyyatda bazar 

münasibətləri prinsiplərini saxlamaqla yanaşı, bu münasi-

bətlər sistemini hökmən tənzimləmək lazımdır. Bu məna-

da C.Keynsin iqtisadi təlimi dövlət tənzimlənməsi sistemi-

nə əsaslanan makroiqtisadi nəzəriyyədir. 

Bu nəzəriyyənin mahiyyəti və yeniliyi aşağıdakılar-

dan ibarətdir: 

- cəmiyyət miqyasında səmərəli məcmu tələbin for-

malaşması və dövlətin iqtisadiyyatı tənzimlənməsi siyasəti 

əsasında, ölkədə məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək; 

- iqtisadiyyata investisiyalar yönəldilməsini güclən-

dirmək yolu ilə əldə edilən gəlirin istehsalın müxtəlif sa-
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hələrinin yüksək templərlə artımına nail olmaq; 

- dövlətin düşünülmüş maliyyə, pul-kredit, bank faiz 

dərəcələri çevik siyasəti ilə ölkədə ictimai işlərə yönəldi-

lən investisiyaların həcmini artırmaq, dövlət sifarişləri 

təcrübəsindən faydalanmaq, kreditlərə görə faizləri aşağı 

salmaq, yeni iş yerləri açmaq, əhalinin aztəminatlı hissəsi-

nin qayğılarının dövlətin öz üzərinə götürməsi əsaslan-

dırılmışdır. 
Keynsin nəzəri konsepsiyasında investisiyalar- is-

tehlak - milli gəlir arasındakı qarşılıqlı təsir əlaqəsi xətti, 
multiplikator mexanizmi vasitəsilə aydınlaşdırılmışdır. 
Latıncadan tərcüməsi sürətləndirmək, artırmaq mənasını 
verən bu termin, iqtisadiyyata tətbiq edildikdə investisiya-
ların gəlirlərin yüksəlməsinə təsiri nəticəsində məcmu tə-
ləbin cəmiyyət miqyasında artdığını göstərir. Səmərəli 
tələb isə ödəniş (tədiyyə) qabiliyyətli məcmu tələb kimi 
mövcud məşğulluğun səviyyəsini ötdüyündən, onu iki 
amil, yəni istehlak və investisiyalar şərtləndirir. 

Multiplikator anlayışı, iqtisadi böhranları və işsizli-
yin səviyyəsini aşağı salmaq üçün dövlət xərclərini artır-
mağı, nəzəri baxımdan əsaslandırırdı. Keyns bu göstərici-
dən iqtisadiyyata dövlət təsirinin zəruri olduğunu göstər-
mək üçün istifadə etmişdi. 

Başqa sözlə desək, multiplikator - gəlirin artımının 
investisiyaların artımına olan nisbətini ifadə edir və o, in-
vestisiya qoyuluşlarının hər yeni artımı nəticəsində gəlirin 
çoxalmasını təmin edir. Keynsin bu müddəasından aydın 
olur ki, hər bir artım, cəmiyyətdə milli gəlirin artımını tə-
min edən məşğulluğu yüksəldir. Ölkənin mühüm iqtisadi 
göstəricisi sayılan milli gəlirin artması isə öz növbəsində 
yeni əlavə kapital qoyuluşları üçün başlanğıc şərt rolunu 
oynayır. 
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Keynsin davamçıları, yaxud neokeynsçiliyin A.Han-
sen, R.Xarrod, E.Domar, C.Xiks, P.Samuelson, C.Robin-
son kimi nümayəndələri, bu nəzəriyyəni təkmilləşdirərək, 
daha da inkişaf etdirmiş, habelə onu yeni yaranmış «iqti-
sadi dinamika» nöqteyi-nəzərdən işləyib hazırlamışlar. 

Həmin müəlliflər ilk növbədə diqqətlərini təsərrüfat 
həyatının ən aktual problemləri sayılan - iqtisadi tsikl və 
iqtisadi artım məsələlərinə yönəltmişlər. 

İqtisadi tsikl nəzəriyyələrindən biri, Keynsin nəzəri 
müddəaları əsasında meydana çıxmış akselerator (sürət-
ləndirici) mexanizmi ilə təkmilləşdirilmiş  investisiya nə-
zəriyyəsidir. 

Əgər multiplikator - gəlirin artımı tempinin investisi-

yaların artımı tempinə olan nisbətini göstərirsə, akselera-

tor isə əksinə, investisiyaların artımı kəmiyyətinin milli 

gəlirin artımı tempinə təsirini göstərir. Bu nəzəriyyənin 

yaradıcısı A.Hansen (ABŞ) olmuşdur. 

 XX əsrin ortalarından Qərb ölkələrində geniş yayıl-

mış iqtisadi keynsçi nəzəriyyələrdən digəri - iqtisadi artım 

nəzəriyyəsidir. Həmin nəzəriyyənin müəllifləri -R.Xarrod 

(İngiltərə) və C.Domar (ABŞ) olmuşlar. Əsrin 70-ci illəri-

nin sonlarından neokeynsçiliyi, postkeynsçilik əvəz etmiş-

dir. Onlar müəyyən məsələlərdə keynsçiliyi tənqid etsələr 

də, lakin bütövlükdə C.Keynsin təlimindən imtina etmə-

mişlər. Postkeynsçi nəzəriyyədə əsas yeri iqtisadi artım 

və bölgü problemləri tutur. Onların mövqeyinə görə isteh-

salın artım sürəti milli gəlirin bölgüsündən, həmin gəlirin 

kəmiyyəti və onun artım tempi isə yığımdan asılıdır. Öz 

növbəsində yığımın ümumi kəmiyyəti - əmək haqqı və 

əldə edilmiş mənfəətdən əmələ gəlir. Bu prosesdə yığıma 

meyllik, əmək haqqı və mənfəət əldə edənlərdə müxtəlif 
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olduğundan, şübhəsiz bölgədə baş verən real dəyişikliklər, 

yığımın ümumi məbləğinə öz fəal təsirini göstərəcəkdir. 

Maraqlıdır ki, postkeynsçilər sələflərindən fərqli 

olaraq, müxtəlif islahat və dəyişikliklər yolu ilə kapitalist 

iqtisadi sisteminin dəyişdirilərək yeniləşdirilməsinə, ya-

xud modernləşdirilməsinə tərəfdar olmuşlar. 

c) İnstitusional-sosioloji istiqamət, iqtisad elmi tarı-

xində XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində meydana 

çıxmış, sonralar xüsusilə ABŞ-da, habelə digər ölkələrdə 

geniş yayılmağa başlamışdır. Ölkənin iqtisadi-sosial prob-

lemlərinin həllini dövlətin ümumi siyasəti, cəmiyyətdə for-

malaşmış müəyyən adətlər, qayda-qanunlar, təsisatlar və 

rəsmi, habelə qeyri-rəsmi təşkilatların fəaliyyəti ilə əlaqə-

ləndirən bu istiqamətin T.Veblen, C.Helbreyt, R.Kouz, 

Y.Tinbergen kimi görkəmli nümayəndələri olmuşdur. 

Onlar cəmiyyətin sırf iqtisadi problemləri ilə yanaşı onun 

sosioloji münasibətlərini də hərtərəfli öyrənməyi zəruri 

hesab etmişlər. 

Bu istiqamətin tərəfdarları iqtisadi nəzəriyyənin 

(economicsin) predmetinə siyasi və texniki amilləri də 

daxil etmiş, təsərrüfat subyektlərinin ayrı-ayrılıqda fərdi 

fəaliyyətlərini deyil, kollektiv institutların (dövlətin, həm-

karlar təşkilatlarının, iri korporasiyaların, inhisarların) işi-

nin təhlil olunmasını irəli sürmüşlər. Onların fikrincə, 

müasir mərhələdə cəmiyyətin təsərrüfat həyatında sərbəst 

bazar rəqabətinin yerini iri inhisar birliklərinin və trans-

milli korporasiyaların (TMK) tutduğu bir şəraitdə, ölkənin 

təkcə iqtisadi problemləri ilə məşğul olmaqla ciddi səmə-

rəli nəticələr əldə etmək, mümkün deyildir. Deməli cəmiy-

yətin problemlərinə kompleksli yanaşılmalı, onun siyasi, 

mənəvi, sosial, təşkilati problemləri iqtisadi məsələlərlə 
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qarşılıqlı əlaqə müstəvisində, birlikdə həll edilməlidir. Bu 

istiqamətə mənsub iqtisadçılar kapitalizmin təkamül yolu 

ilə tədricən təkmilləşməsi, yaxud “xalq kapitalizmi” kon-

sepsiyası əsasında cəmiyyətin postsənaye daha sonra isə 

informasiya, texnotron inkişaf mərhələləri keçəcəyi ideya-

sını irəli sürərək, müdafiə etmişlər. 

İnstitusionalizmin meydana çıxıb formalaşması XIX 

əsrin axırı və XX əsrin başlanğıcında, sərbəst rəqabətə 

əsaslanan bazar iqtisadiyyatının (kapitalizmin) öz inkişafı-

nın daha yüksək, inhisarçı mərhələsinə keçməsilə olmuş-

dur. Həmin mərhələdə baş verən proseslər və qarşıya çı-

xan iqtisadi-sosial problemlər, cəmiyyətdə yaranmış yeni 

qüvvələr nisbəti baxımından, bir sıra məsələlərin elmi-nə-

zəri cəhətdən dərk edilərək, ümumiləşdirilməsini irəli sü-

rürdü. 

Mürəkkəb və ziddiyyətli bir iqtisadi nəzəriyyə istiqa-

məti olan institusionalizm nümayəndələrinin vahid ümumi 

mövqeləri olmamışdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, öl-

kənin iqtisadiyyatına dövlət tərəfindən nəzarət olunub, 

onun tənzimlənməsi məsələsində, bu nəzəri istiqamətin 

tərəfdarları eyni fikirdə olmuşlar. Digər ümumi oxşar cə-

hət isə, bu iqtisadi istiqamət nümayəndələrinin yaşadıqları 

bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin hakim olduğu cəmiy-

yəti ciddi tənqid etmələridir. 

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, institusionalizm iqtisadi 

nəzəriyyənin əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurulması 

mərhələsinin başlanğıcı və ondan yeni tarixi şəraitə (azad 

rəqabətin məhdudlaşması, inhisarların hökmranlığı, dövlətin 

rolunun güclənməsi) uyğunlaşmasının əsasını qoymuşdur. 

Bu istiqamətin sosial-psixoloji cərəyanının banisi sa-

yılan T.Veblen, bazar iqtisadiyyatı inkişafının inhisarçı 
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mərhələsində liberalizmin və neoliberalizmin (bazar sər-

bəstliyi tərəfdarlarının) əsassızlığını sübut edən, habelə 

ölkənin təsərrüfat həyatı üzərində sosial (dövlət, ictimai, 

qeyri-dövlət) nəzarətin zəruriliyini əsaslandıran ilk iqti-

sadçılardan biri olmuşdur. O, iqtisadi nəzəriyyə və təlim-

lər tarixində yeni bir metodoloji üsulun - texniki determi-

nizmin (qarşılıqlı səbəb-nəticə əlaqəsinin, sosial-texniki 

amillərin bir-birinə təsirinin) əsasını qoymuşdur. 

T.Veblen «Avara sinfin nəzəriyyəsi» və «Təsərrüfat 

və cəmiyyət» adlı əsərlərində yaşadığı cəmiyyəti, həmin 

mühitin iqtisadi-sosial nöqsanlarını kəskin tənqid etmişdir. 

Müəllifin fikrincə, cəmiyyətdə iqtisadi nəzəriyə ilə 

onun sərt reallığı arasında çox böyük bir uçurum vardır. 

İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətdə ahəngdarlıq, tarazlılıq prin-

siplərinə əsaslandığı halda, cəmiyyətdə fasiləsiz təkamül 

istiqamətində yaşamaq uğrunda amansız mübarizə get-

məkdədir. Gündəlik həyat tələbatları üçün zəruri olan 

müxtəlif təyinatlı məhsulların faydalılığı ilə həmin nemət-

lərin əldə olunması çətinlikləri arasında çırpman iqtisadi 

insan (homo economicus) modeli T.Veblenin tədqiqatla-

rına görə artıq köhnəlmişdir. Çünki, əslində cəmiyyətdə 

insanların fəaliyyəti və davranış qaydaları bir çox amillər-

lə bağlıdır. İnsanın anadangəlmə, irsi genləri ilə bağlı xü-

susiyyətlərilə yanaşı, onun davranış və rəftarına yaşadığı 

mühitin ənənələri, əxlaq normaları, habelə özünütəsdiq, 

nüfuz amilləri də güclü təsir göstərir. 

Ona görə də, cəmiyyətdə baş verən iqtisadi proses-

ləri öyrənib təhlil edərkən həm ənənələri, mentalitetlə 

bağlı cəhətləri, həm də mövcud qayda-qanunları, müxtəlif 

təşkilatların, idarələrin, orqanların müvafiq qanunlar əsa-

sında fəaliyyətini hökmən nəzərə almaq lazımdır. T.Veb-
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len tərəfindən bu amillərin birinci qismi - «institutsiya», 

ikinci qismi isə - «institut» kimi səciyyələndirilmişdir. 

«İnstitut» dedikdə, T.Veblen dövləti, ailəni, mənəvi, hüqu-

qi normaları nəzərdə tutmuşdu. 

O, yazırdı ki, artıq elə bir vaxt gəlib çatmışdır ki, 

iqtisad elmi ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin deyil, siyasi 

partiyaların, həmkarlar təşkilatlarının, birləşmiş sahibkar-

ların kollektiv fəaliyyətini tədqiq etməyə səy göstərmə-

lidir. Eyni zamanda iqtisad elminin, istehsalın müxtəlif 

sahələrində çalışıb, öz rollarına görə fərqlənən əkinçiləri, 

fəhlələri, sahibkarları (kapitalistləri), mühəndis- texniki 

işçiləri, bir təsərrüfat subyekti kimi öyrənməyə  də ehtiyac 

vardır. 

T.Veblenin fikrincə, bazar iqtisadiyyatının ilk mər-

hələlərində mülkiyyət və hakimiyyət sahibkarların, habelə 

iş adamlarının əlində olur. Lakin, sonralar bu hakimiyyət 

parçalanaraq, tədricən kapital sahibləri və istehsalın təşki-

latçılarının ixtiyarına keçir. Daha sonra, o fikrini davam 

etdirərək göstərirdi ki, kapital sahibləri yalnız öz sərvətlə-

rini artırmaq haqqında düşünürlər. Ona görə də kapitalla-

rını istehsalın genişləndirilib inkişaf etdirilməsi əvəzinə 

kreditə verməyi, yaxud əmanət şəklində banklarda saxla-

mağı üstün tuturlar. Deməli, tədricən bu təbəqəyə mənsub 

olanların sərvəti istehsalın, yaxud iqtisadiyyatın real böl-

məsinin hesabına deyil, maliyyə dairəsində dövr edən qiy-

mətli kağızların, səhmlərin hesabına yaranır. Bu meyl isə, 

kapital sahiblərini tüfeyli və avara bir həyat sürən qrupa 

çevirir. 

Belə vəziyyətdə fəhlələr və istehsalın təşkilatçıları, 

habelə texniki mütəxəssislər əsl məhsuldar sinif kimi çıxış 

edirlər. Lakin onların öz sərmayəsi olmadığından, tüfeyli 
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və avara sinfin kreditə verdiyi kapitaldan istifadə etməyə 

məcburdurlar. 

Yaşadığı cəmiyyətin ziddiyyətlərini özünəməxsus bir 

tərzdə açıb tənqid edən müəllif, belə vəziyyətdən çıxış 

yolunu hakimiyyətin texniki mütəxəssislərin əlinə keçmə-

sində görürdü. O zaman kapitalın xüsusi mülkiyyət forma-

sı dəyişərək (transformasiya edərək), səhmdar kapitalına 

çevriləcəkdir. Deməli, avara və tüfeyli sinif kimi səciyyə-

lənən kapital sahiblərinin xüsusi mülkiyyəti tədricən ara-

dan qalxacaqdır. 

T.Veblen öz mülahizələrində diqqəti belə bir cəhətə 

də cəlb etmişdir ki, sərbəst rəqabətin bazarda inhisarlarla 

əvəz olunduğu şəraitdə, bazarın «ağası» artıq istehlakçı 

yox, iri inhisarlardır. Onun müşahidələrinə görə, istehlak-

çılar (alıcılar) özləri də hiss etmədən, ciddi ictimai və psi-

xoloji təsir altına düşüb, inhisarların, habelə nəhəng iqti-

sadi birliklərin mənafeyinə uyğun yaşayıb düşünməyə, öz 

zövqlərini formalaşdırmağa, gündəlik fəaliyyətlərini qur-

mağa çalışırlar.  

İnstitusional iqtisadi-nəzəri istiqamətin hüquqi prob-

lemlərə üstünlük verən variantı C.Kommonsun adı ilə bağ-

lıdır. O özünün «Kapitalizmin hüquqi əsasları», «İnstitu-

sional iqtisadiyyat», «İqtisadi tsikllər. Problem və onun 

qoyuluşu» adlı əsərlərində, cəmiyyətdə baş verən iqtisadi 

münasibətləri, təsərrüfat həyatı ilə əlaqədar meydana çı-

xan narazılıqları, müxtəlif iqtisadi prosesləri hüquqi yol-

larla tənzimləməyin zəruriliyini əsaslandırmışdı. 

C.Kommons yazırdı ki, hər hansı bir cəmiyyətdə rast 

gəlinən sosial narazılıq və konfliktlərə həll edilməz prob-

lem kimi baxmaq olmaz. Cəmiyyətin sosial tərəqqisi və 

ictimai təkamülü üçün bu tipli konfliktlər hətta zəruridir. 
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Lakin həmin ciddi iqtisadi və sosial problemlərin həlli, 

müvafiq normal hüquqi qanunvericilik aktları əsasında 

həyata keçirilməlidir. Bu işdə isə başlıca rolu sahibkarların 

və muzdlu fəhlələrin bir-birini qarşılıqlı anlaması oyna-

malıdır. Deməli, kapitalizm cəmiyyətini sinfi sülh və so-

sial əməkdaşlıq prinsipləri əsasında, ağıllı surətdə təşkil 

etmək mümkündür. 

O, eyni zamanda inanmışdı ki, sahibkarlarla fəhlələr 

arasında yaranan narazılıqların aradan qaldırılmasında, 

təşkil olunmuş həmkarlar təşkilatları və xüsusilə dövlət 

çox mühüm rol oynaya bilər. Çünki, dövlətin həm iqtisadi, 

həm də inzibati güc imkanları olduqca böyükdür. 

İnstitusional-sosioloji istiqamətin empirik və ya kon-

yuktor-statistik yönümünün görkəmli nümayəndəsi olan 

U.Mitçell, iqtisadi hadisə və prosesləri izah etməyin əsas 

yolunu - statistika materiallarının toplanması, habelə sis-

temləşdirilməsində görmüşdü. 

O, toplanmış və ümumiləşdirilmiş statistika material-

ları əsasında, müxtəlif modellərlə iqtisadi inkişafın yüksə-

liş, habelə aşağı düşməsi proseslərini izah etməyə çalışmış-

dı. U.Mitçell bu məsələlərə dair öz fikirlərini  «İşgüzar 

fəallığın tsiklləri» (1913) adlı kitabında geniş şərh etmişdir. 

Enpirik-statistiklər, T.Veblenin belə bir ideyasını 

əsas tuturdular ki, insanların iqtisadi fəaliyyəti onların tarı-

xi ənənə və adətləri ilə tənzimlənir. Onlar cəmiyyətdə ge-

dən iqtisadi dəyişiklikləri təsviri-statistik metodla öyrənə-

rək, iqtisadi hadisələr arasında obyektiv səbəb-nəticə əla-

qələri olduğunu, kapitalizmin ümumi qanunauyğunluqla-

rını inkar etmişlər. 

U.Mitçell 1920-ci ildə ABŞ-da Milli İqtisadi Tədqi-

qatlar Bürosu təşkil edərək, onun direktoru kimi fəaliyyət 
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göstərmişdi. Bu Büro, ABŞ tarixində ilk dəfə ölkənin milli 

gəlirini, işgüzar fəaliyyətin mərhələlərini öyrənmiş, habelə 

həmin məsəllərə dair statistika materialları toplamağın 

metodlarını işləyib hazırlamışdır. İqtisadi nəzəriyə sahə-

sində U.Mitçell, ölkənin təsərrüfat həyatı və ümumiyyətlə 

iqtisadi proseslər üzərində ictimai nəzarət qoyulmasına 

tərəfdar olmuş, indikativ (tövsiyə xarakterli) planlaşdırma 

təklifini irəli sürmüş, işsizliyin dövlət sığorta fondu siste-

minin yaradılması zəruriliyinə diqqəti cəlb etmişdi. 

XX əsrin ortalarından başlayaraq institusional- sosio-

loji istiqamətin zəifləməsi prosesi nəzərə çarpsa da, lakin 

bir qədər başqa formada, Ç.Helbreytin tədqiqatlarında 

(«Yeni sənaye cəmiyyəti», «İqtisadi nəzəriyyələr və cəmiy-

yətin məqsədləri») öz dolğun əksini tapmışdır. Onun iqtisa-

di-sosioloji fikirləri bazar münasibətləri şəraitində texniki 

işçilərin, mütəxəssislərin roluna, idarəetmə məsələlərinə, 

maliyyə problemlərinə, ümumiyyətlə isə iri korporasiya-

ların normal fəaliyyətinin təşkilinə həsr olunmuşdur. 

Müəllifin fikrincə, cəmiyyətin inkişafının müasir 

mərhələsində istehsalın təşkilinin ən əlverişli və optimal 

forması iri korporasiyalar, inhisar birlikləridir. Bu korpo-

rasiyaların fəaliyyəti isə tədricən kapitalizmin «sənaye 

cəmiyyətinə» və «yeni sənaye cəmiyyətinə» çevrilməsini 

(transformasiyasını) təmin edəcəkdir. Müasir istehsal sa-

hələrinin rəhbərliyinə texnokratların (texniki, səriştəli mü-

təxəssislərin) gəlməsi, şübhəsiz istehsalın gələcək yüksəliş 

perspektivlərinə müsbət təsir göstərməlidir. 

C.Helbreyt korporasiyalarda planlaşdırma ünsürləri-

nin zəruri olduğunu göstərmiş, «sənaye cəmiyyəti» reallı-

ğında bazar hərc-mərcliyi, rəqabət mübarizəsi və qiymət 

məsələlərinin əvvəlki dövrlərdən fərqli surətdə qoyulub 
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həll edildiyini irəli sürüb əsaslandırmışdır. Eyni zamanda 

inhisar birlikləri ilə dövlət arasında müəyyən əlaqələrin ol-

duğunu təsdiqləyən müəllif, iqtisadiyyatın dövlət tərəfin-

dən tənzimlənməsi ideyasını bəyənərək, bu istiqamətin 

zəruriliyini müdafiə etmişdir. 

Onun fikrincə, hazırda cəmiyyətin gəlirlərinin bölgü-

sündə «inqilabi dəyişiklər» baş verdiyindən, tədricən «bol-

luq cəmiyyəti» və «ümumi rifah» dövləti formalaşmaqda-

dır. Bu mənada, o sərbəst rəqabət dövrlərinə yenidən qayıt-

maq haqqında keçmiş nəzəriyyələri əsassız hesab etmişdir. 

C.Helbreyt özünün irəli sürdüyü konvergensiya nə-

zəriyyəsində, iqtisadiyyat və təsərrüfat həyatında müxtəlif 

iqtisadi sistemlərin, yaxud mülkiyyət tiplərinin «qarışıq 

iqtisadiyyat» formasında fəaliyyət göstərə biləcəyini əsas-

landırmışdır. 

ç) İqtisadi nəzəriyyənin müasir başqa cərəyan, 

konsepsiya, ideyaları sırasında neoliberalizm, moneta-

rizm, iqtisadi təklif, səmərəli gözləmə, habelə digərlərini 

göstərmək olar. Bunlar iqtisad elmi və nəzəriyyəsinin 

müxtəlif məsələlərinin qoyuluşu, qarşıya çıxan yeni prob-

lemlərin həlli yollarının axtarışında, şübhəsiz bir-birindən 

fərqlənsələr də, lakin çıxış nöqtəsi yaxud mahiyyət etiba-

rilə əvvəlki iqtisadi məktəblərin, onlardan formalaşmış is-

tiqamətlərin, ayrılmış qolların konkret ifadəsi kimi səciy-

yələndirilə bilərlər. 

Neoliberalizm  cərəyanının ümumi metodologiyası 

əsasında formalaşan Almaniyada Frayburq (V.Oyken, 

L.Erhad), İngiltərədə London (F.Hayek), ABŞ-da Çi-

kaqo (M.Fridmen, L.Mizes), Fransada isə J.Ryufe və 

M.Allen adları ilə tanınmış müxtəlif məktəbləri göstərmək 

olar. Bütövlükdə onların iqtisadi baxışlarının əsasında 
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azad sahibkarlıq fəaliyyəti və dövlətin ölkənin təsərrüfat 

həyatı işlərinə az qarışması prinsiplərinin zəruriliyi dur-

muşdu. 

Onlar xüsusi mülkiyyəti sahibkarlıq fəaliyyətinin hü-

quqi əsası saymış, iqtisadiyyatda baş verən tənəzzül, dur-

ğunluq, işsizliyin səbəblərini azad rəqabətin yerini inhisar-

çılığın tutması ilə izah etmiş, dövlətin rolunu isə sahib-

karları istiqamətləndirməkdə yox, onların işgüzar fəaliyyəti 

ilə bağlı qarşıya çıxan müxtəlif çətinliklərin aradan qal-

dırılmasında görmüşlər. 

V.Oyken və onun tərəfdarları tərəfindən iqtisadi qu-

ruluşların: a)mərkəzdən idarə olunan; b) bazar təsərrüfatı 

kimi 2 tipinin təhlili əsasında, sosial yönümlü bazar iqtisa-

di modeli işlənib hazırlanmışdır. Bu ideya, ikinci dünya 

müharibəsindən sonra L.Erhadın bir siyasi xadim kimi 

xidmətləri sayəsində Qərbi Albaniyada həyata keçirilmiş-

dir və “alman modeli” adlanır. 

Neoliberalizmin  L.Mizes (ABŞ) və F.Hayek kimi 

görkəmli nümayəndələri, mərkəzdən idarə olunan planlı 

sosialist təsərrüfat sisteminin gələcəyi olmadığını qətiy-

yətlə bildirmiş, müasir dövrdə optimal iqtisadi inkişaf yo-

lunun xüsusi mülkiyyətə, sərbəst mübadiləyə, rəqabət mü-

barizəsinə əsaslanan siyasətlə reallaşa biləcəyini söylə-

mişlər. 

F.Hayek “Quldarlığa aparan yol” əsərində yazmışdır 

ki, iqtisadi azadlıqdan, bazar qiymətindən imtina edən qu-

ruluşu həyat diktaturaya və “iqtisadi quldarlığa”  doğru 

aparır. Onun fikrincə, azadlıq dövlət tərəfindən “məhdu-

diyyətlərin və məcburiyyətlərin” ləğv edilməsi deməkdir. 

O, dövlətin iqtisadiyyata hədsiz qarışmasını, cəmiyyətdə 
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insanların iqtisadi fəaliyyət azadlığının pozulması kimi 

qiymətləndirmiş və bu rolu yalnız əhalinin sosial müda-

fiəsi sahəsində zəruri saymışdır. Müəllif  hesab edirdi ki, 

cəmiyyətin yenidən qurulmasının təşkili və onun inkişafı  

“plan əsasında deyil, daxili hərəkətin nəticəsində, təkamül 

yolu ilə baş verir”. Ona görə də iqtisad elmi insanların mə-

nafeyi naminə cəmiyyətin “iqtisadi ehtiyatlarından (re-

surslarından) daha səmərəli istifadə edilməsi problemləri-

nin tədqiqi ilə məşğul olmalıdır” . 

J.Pyuef (Fransa), Keynisin iqtisadiyyatın dövlət tən-

zimlənməsi ideyasının əleyhinə çıxmış, azad bazar qiy-

mətlərini iqtisadiyyatı tarazlayan amil hesab etmiş, iqtisa-

di hadisələrin kəmiyyət-keyfiyyət cəhətlərinin əlaqəli 

təhlilində riyazi modelləşdirmədən istifadə etmiş, əmək 

haqqının aşağı olmasının təkrar istehsal prosesini pozdu-

ğunu, işsizliyi artırdığını, sosial problemləri kəskinləşdiyi-

ni nəzərə çatdıraraq, cəmiyyətdə tarazlığın yaradılması na-

minə, sərbəst bazarla yanaşı, indikativ (tövsiyə) xarakterli 

planlarının olmasını da məqsədəuyğun saymışlar.  

Monetarizm konsepsiyasının tərəfdarları (M.Frid-

men, A.Şvarts, K.Uorberton, D.Meyzelman, F.Keyçen və 

başqaları) iqtisadiyyatı idarəetməni ilk növbədə pul küt-

ləsi, onun emissiyası, dövriyyədə və ehtiyatda olan 

pulun kəmiyyətinə dövlət nəzarəti edilməsində, habelə 

büdcənin balanslaşdırılmasında, yüksək bank faizləri-

nin müəyyənləşdirilməsində görmüşlər. Bu mənada mone-

tarizm, bütövlükdə pul amilinin (“fenomeninin”) ölkənin 

təsərrüfat həyatında başlıca rol oynadığını əsaslandıran 

stabilləşdirmə nəzəriyyəsi kimi səciyyələndirilir. 

Bu nəzəriyyənin banisi M.Fridmen “Seçim azadlı-
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ğı” kitabında yazırdı ki, bütün böyük iqtisadi sarsıntılar, 

böhranlar, işsizlik, inflyasiya halları “bazar iqtisadiyyatı-

nın qeyri-sabitliyi ilə deyil, dövlətin səhv pul siyasətinin 

nəticəsidir”. Monetaristlər ümumiyyətlə dövlətin ölkənin 

təsərrüfat həyatı məsələlərinə qarışmasının əleyhinə olsa-

lar da, lakin yalnız bir məsələdə, yəni ölkədə pul kütləsini 

kəmiyyəti və onun üzərində ciddi dövlət nəzarətini zəruri 

hesab etmişlər. Onlar C.Keynis və onun davamçılarının 

məcmu tələbin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi tədbirləri-

nə qarşı çıxaraq göstərmişlər ki, belə bir siyasət bazar qüv-

vələrinin real nisbətini pozur və uzunmüddətli dövrdə in-

flyasiya prosesinin sürtələnməsinə xidmət edir. 

M.Fridmenin fikrincə, bazar iqtisadi sisteminə dövlət 

müdaxiləsi qısamüddətli dövr ərzində müəyyən müsbət 

nəticə versə də, gələcək perspektivləri nəzərə almaqla, o 

“bazar münasibətlərinə mümkün qədər az və ehtiyatla mü-

daxilə etməlidir”. 

Monetaristlər ölkə iqtisadiyyatını 2 sahəyə - real iq-

tisadiyyat və pul tədavülü dairəsinə ayırmışlar. Bu böl-

güyə əsasən real iqtisadiyyata əmtəə-xidmətlərin istehsalı 

və satışı daxil edilərək, orada bazar prinsiplərinin fəaliyyə-

ti əsaslandırılır. Pul tədavülü dairəsinə isə real iqtisadiy-

yatla müqayisədə xarici bir amil kimi, böhran törədən 

şərtlər mövqeyindən yanaşıdır ki, həmin sfera dövlətin 

fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ona görə də monitaristlər dövlətin 

vəzifəsini, iqtisadiyyatın real sahəsinə qarşılıqlı münasi-

bətdə pul tədavülü dairəsini neytrallaşdırmaqda, bazar me-

xanizminin fəaliyyəti üçün daha əlverişli şərait yaratmaq-

da, ən başlıcası isə əmtəə bazarını zəruri miqdarda pul 

kütləsi ilə təmin etməkdə görmüşlər.  
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 XX əsrin 70-ci illərində dünya kapitalizm sistemin-

də təkrar istehsal prosesi şərtlərinin xeyli dəyişməsi, enerji 

böhranı, iqtisadi artım templərinin zəifləməsi, müxtəlif 

xammal növlərinin çatışmaması, daxili və xarici bazarlar-

da satış həcminin azalması, inflyasiya əlamətləri moneta-

rizm nəzəriyyəsi müddəalarının yayılmasına, habelə təsər-

rüfat həyatında dövlət siyasəti səviyyəsində tətbiqinə əlve-

rişli imkanlar yaratmışdı.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə də postsovet 

və postsosialist məkanında formalaşmış müstəqil dövlət-

lərdə, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında, mone-

tarizm ideyalarının müəyyən cəhətlərindən  yaradıcılıqla 

istifadə olunmuşdur. 

Monetarizmlə bağlı və onun davamı kimi formalaşan 

iqtisadi təklif konsepsiyası, mahiyyətcə M.Fridmenin me-

todoloji prinsiplərinə əsaslanmasına baxmayaraq, bir sıra 

iqtisadi problemlərə yanaşmada fərqlənir. Bu mövqeyin 

tərəfdarları və davamçıları, məcmu təklifi stimullaşdır-

maq, istehsalı və məşğulluğu fəallaşdırmaq xəttini əsas-

landırmağa çalışmışlar. Onlar bazar iqtisadi sistemini tə-

sərrüfatçılığın təşkilinin optimal forması və təkamül yolu 

ilə qərarlaşmış təbii fəaliyyətin nəticəsi kimi qiymətlən-

dirmişlər. 

Bu konsepsiyanın tərəfdarları əsaslandırmağa çalış-

mışlar ki, ölkədə yaranan təbii işsizliyin başlıca səbəbi 

dövlətin həyata keçirdiyi sosial təminat sistemidir. 

ABŞ iqtisadçısı A.Lafferin və onun tərəfdarlarının 

qeyd etdikləri kimi geniş miqyaslı sosial proqramların 

reallaşdırılması, dövlət büdcəsinin xərclərini artırır, bu isə 

vergi dərəcələrinin yüksəldilməsini şərtləndirir. Büdcədə 
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kəsir yaranmasını qəbul etməyən iqtisadi təklif mövqeyin-

də duranlar, problemin həlli üçün başqa yolların olduğunu 

göstərmişlər. Onlar büdcəyə daxilolmaları, vergi islahat-

ları və dövlətin sosial xərclərini azaltmaq vasitəsilə aradan 

qaldırmağı irəli sürmüşlər. Eyni zamanda vergiləri aşağı 

salmaq və vergiyə cəlb olunanların əhatəsini genişləndir-

məklə, iqtisadiyyatı stimullaşdırmağın mümkün olduğunu 

tövsiyə etmişlər. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi mə-

sələsində isə onların mövqeyi, bu prosesin uzunmüddətli 

xarakter daşıması və əmtəələrin, kapitalın, habelə digər 

istehsal amillərinin təklifin stimullaşdırılmasına xidmət 

göstərməyə yönəldilmişdir.  

Monetarizm  ideyaları ilə əlaqəli iqtisadi konsepsiya-

lardan biri də, səmərəli gözləmə konsepsiyasıdır. Ötən əsrin 

70-ci illərində formalaşmış bu elmi - nəzəri baxışların nü-

mayəndələri arasında amerikalı R.Lukas, C.Mut, T.Sar-

cent, M.Uolles kimi alim və mütəxəssislər olmuşlar. 

 Bu  konsepsiya, iqtisadi nəzəriyyənin mikroiqtisadi 

səviyyəsinin prinsiplərinə əsaslansa da, eyni zamanda va-

hid iqtisadi nəzəriyyənin mikroiqtisadi və makroiqtisadi 

bölmələri arasında əlaqə yaratmağa yönəlmişdir. Məqsəd 

ondan ibarətdir ki, həm iqtisadçılar, həm də siyasətçilər öz 

fəaliyyətlərinin nəticələrinin dəyişkən xarakter daşıdığına, 

müəyyən gözləmə taktikasının mümkün təsirinə, mikroiq-

tisadi və makroiqtisadi problemlərin qarşılıqlı təsir əla-

qəsinə lazımı diqqət yetirsinlər. Bu istiqamətdə dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsi nə qədər az olarsa, cəmiyyətin 

iqtisadi-sosial problemlərinin həllində son nəticələr nəzərə 

alınmaqla, konkret addımlar atılarsa, şübhəsiz ictimai-iqti-

sadi səmərəlilik meyarları daha da yüksək olacaqdır. 
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MÖVZU 5 

 

TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİNİN İCTİMAİ 

TİPLƏRİ VƏ ONUN TƏŞKİLİ 

 

a) Maddi nemətlər istehsalı və onun əsas şərtləri.  

b) Cəmiyyətin təsərrüfat həyatının tarixi təkamülü. 

c) Məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri. 

ç) Əmək kooperasiyası və əmək bölgüsü. 

d) Təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif tipləri. 

 

Müxtəlif ictimai - siyasi quruluşların və cəmiyyətlə-

rin iqtisadi əsasını, onun yaşayıb inkişaf etməsinin təmə-

lini - maddi nemətlərin (xidmətlərin) istehsalı, habelə fasi-

ləsiz surətdə təkrar istehsalı prosesi təşkil edir. Bu mənada 

maddi nemətlərin istehsalı və təkrar istehsalı cəmiyyətin 

iqtisadi bazasını, maddi-texniki fundamentini təşkil edir. 

İnsanların gündəlik həyat və tələbat qayğıları maddi 

nemətlərin istehsal olunmasını, müxtəlif təyinatlı xidmət-

lər göstərilməsini zəruri edir. Məlumdur ki, insanların 

yaşaması və fəaliyyət göstərmələri üçün onlar ilk növbədə 

yeməli, ərzaq məhsulları ilə təmin olunmalı, mənzil, pal-

tar, yanacaq əldə etməli, müəyyən xidmətlərdən faydalan-

malıdırlar. 

Hələ min illər bundan qabaq oda sitayişlə bağlı zər-

düştlüyün müqəddəs kitabı sayılan «Avesta»da deyilirdi 

ki, ac adamlara hətta ən müqəddəs və müdrik sözlər də az 

təsir edər. Çünki yaxşı qidalanmayan millətin nə qüvvətli 

əsgərləri, nə sağlam nəsli, nə də sanballı alimləri ola bilər. 

Deməli, maddi nemətlər istehsalı və müxtəlif xidmətlər 

göstərilməsi, bəşər cəmiyyəti inkişafının müxtəlif mərhə-
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lələrində onun yaşamasını, irəliyə doğru hərəkətini, yüksə-

lişini şərtləndirən həlledici amil rolunu oynamışdır. 

Əlbəttə, həyat yalnız maddi istehsaldan, yaxud cə-

miyyətin iqtisadi bazisindən ibarət deyildir. Maddi nemət-

lərlə yanaşı, insanların mənəvi dəyərlərə də, yəni elmə, 

təhsilə, mədəniyyətə, incəsənətə, musiqiyə, tamaşaya bax-

mağa, konsertə getməyə də ehtiyacı vardır. Dövlət aparatı, 

idarəetmə, inzibati-hüquq orqanları da daxil olmaqla bü-

tün bunlar cəmiyyətin üstqurumunu təşkil edir. Bu mənada 

bütövlükdə cəmiyyətin ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial, mə-

dəni həyatı bir-birini tamamlayan və qarşılıqlı təsirdə 

fəaliyyət göstərən bazis və üstqurumdan ibarətdir. Lakin 

bu pozulmaz vəhdət daxilində bazis, cəmiyyətin iqtisadi 

təməli kimi aparıcıdır. Normal yaşayıb inkişaf edən cə-

miyyətdə bazislə üstqurumun uyğunluğu, sanki uçan qu-

şun qoşa qanadlarını xatırladır. 

Təsadüfü deyildir ki, hazırda BMT müxtəlif ölkələ-

rin sırf iqtisadi göstəriciləri ilə yanaşı, onların iqtisadi-

sosial və mədəni səviyyəsini səciyyələndirən «ölkənin 

ictimai inkişaf indeksi» adlı göstəricidən də istifadə edir. 

Bu indeks hər hansı bir ölkənin ümumiləşdirici iqtisadi 

göstəriciləri ilə yanaşı, orada iş həftəsinin uzunluğu, əhali-

nin orta ömrü, təhsil, elm, mədəni səviyyəsi nəzərə alın-

maqla müəyyənləşdirilir. 

Həmin indeks göstəricilərinə əsasən müasir dünya 

ölkələrinin dəyişən sıralanması belədir: Kanada, Yaponi-

ya, Norveç, İsveçrə, İsveç, ABŞ, Avstraliya, Fransa, 

Niderland, İngiltərə, Almaniya, İslandiya və başqaları.  

Cəmiyyətlərin quruluşundan və formasından asılı ol-

mayaraq, müxtəlif təyinatlı maddi nemətlərin, habelə xid-

mətlərin varlığı üçün insan əməyi (iş qüvvəsi), əmək ci-
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simləri, əmək vasitələri zəruri bir şərt kimi olmalıdır. 

Əmək - insanın şüurlu fəaliyyəti olub, insanla təbiət 

arasında baş verən proseslərdə müxtəlif maddələri, cisim-

ləri, şeyləri məqsədəuyğun surətdə öz tələbatına uyğunlaş-

dırmasıdır. Ağacdan ox və müxtəlif alətlərdən başlamış, 

müasir texnika və raketlərə qədər hər şey, məhz insan 

əməyinin məhsuludur. 

Maddi və mənəvi sərvətlərin yaradılmasının əsas 

amili sayılan əmək yalnız insana məxsusdur. İnsan şüurlu 

və məqsədəuyğun şəkildə təbiətin verdiyi nemətlərdən 

özünün, habelə cəmiyyətin konkret tələblərinə uyğun 

məhsullar yaradır. Bu mənada, əmək öz mahiyyətinə görə 

həmişə ictimai xarakter daşıyaraq, əkinçinin əməyi maşın-

qayıranın və nəqliyyatçının əməyi isə mədənçinin əməyi 

ilə qarşılıqlı təsirdə fəaliyyət göstərmişdir. 

Əmək öz məzmununa görə sadə (xüsusi hazırlıq tə-

ləb etməyən, yaxud ixtisassız) və mürəkkəb (ixtisaslı) 

əməyə ayrılır. Müasir elmi-texniki inqilab şəraitində ixti-

saslı, yaxud mürəkkəb əməyə olan tələbin artması təbiidir. 

Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əmək məhsuldar-

lığının, yəni vaxt vahidi ərzində daha çox və keyfiyyətli 

məhsul istehsalı, şübhəsiz işçinin ixtisasından, peşə hazır-

lığı səviyyəsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Bu mənada yük-

sək ixtisaslı mütəxəssis kadrlara, hazırlıqlı «insan amili-

nə» lazımı qayğı göstərməyən ölkə, müasir elmi-texniki 

tərəqqi əsrində qarşısında duran ciddi iqtisadi-sosial prob-

lemləri uğurla həll edə bilməz. 

Əmək cismi - istehsal prosesi gedişində əməyin təsir 

etdiyi bütün maddi ünsürlərdir. İnsan əmək vasitələri ilə 

əmək cisimlərinə təsir edərək, onları öz konkret tələblərinə 

uyğunlaşdırır. Təbii sərvətlər, materiallar, xammal əmək 
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cismi sayıla bilər. Lakin hər hansı bir əmək cismi hələ 

xammal deyildir. Əmək cisminin xammala, xammalın ya-

rımfabrikata, onun isə hazır satış məhsullarına çevrilməsi 

üçün, şübhəsiz müəyyən əmək sərf olunmalıdır. 

Əmək vasitələri dedikdə, ilk növbədə əmək alətləri 

nəzərdə tutulur. Əmək vasitələrinə torpaq sahələri, müxtə-

lif istehsal binaları, yollar, kanallar, körpülər, anbarlar və 

sairə daxildir. 

Cəmiyyət inkişaf edib irəlilədikcə, yeni təsərrüfat sa-

hələri meydana çıxıb fəaliyyət göstərdikcə, daha mükəm-

məl əmək vasitələrinə ehtiyac yaranır. Dünya ölkələrinin 

təsərrüfat həyatının təcrübəsi sübut edir ki, cəmiyyətin və 

istehsal sahələrinin müəyyən ehtiyacları yarandıqda, ona 

uyğun da əmək vasitələri hazırlanır, kəşflər edilir, texniki 

baza formalaşır. Doğru deyilmişdir ki, müxtəlif iqtisadi 

dövrlərin fərqi nə istehsal etmələrində deyil, necə və hansı 

əmək vasitələri ilə istehsal etmələrindədir. Ona görə də in-

sanlar ən qədim zamanlardan başlayaraq bu günə qədər 

əmək vasitələrini  tədricən təkmilləşdirib, yeniləşdirmək 

sahəsində, həqiqətən ciddi uğurlar qazanmışlar. Əmək cis-

mi ilə əmək vasitəsi birlikdə cəmiyyətin istehsal vasitə-

lərini təşkil edir. 

b) İnsanların varlığı, yaşayışı və inkişafı, həyatda hə-

mişə əmək fəaliyyəti, habelə istehsal prosesi ilə bağlı ol-

muşdur. Lakin aydındır ki, insan cəmiyyətinin inkişafı bo-

yunca istər əmək fəaliyyəti, istərsə istehsal prosesi daima 

dəyişib təkmilləşərək yeni formalar almışdır. Məsələn, 

oddan ilk istifadə edən, sadə əmək alətləri ilə silahlanan, 

təbiət qüvvələri qarşısında aciz qalan insanlarla, müasir 

nəsillərin əmək fəaliyyəti, istehsalı, tələbləri, yaşayış tərzi 

arasında çox böyük fərqlər vardır. İnsan cəmiyyəti inkişa-
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fının müxtəlif mərhələlərində iqtisadi həyatda müəyyən 

ümumi təsərrüfat formaları, yaxud tipləri fəaliyyət göstər-

miş və göstərməkdədir. Aydındır ki, cəmiyyətin iqtisadi 

həyatının formaları, sabit və dəyişməz bir anlayış deyildir. 

Vəziyyət dəyişdikcə, insanların tələbatları, əmək bacarığı 

və fəaliyyəti, istifadə etdikləri avadanlıq və texniki vasitə-

lər təkmilləşdikcə, təsərrüfatın təşkili (aparılması, həyata 

keçirilməsi) əvvəlkindən fərqlənir. Həyat özü tələb edir ki, 

cəmiyyətin təsərrüfat həyatı köhnə qaydalarla deyil, yeni 

daha mütərəqqi, səmərəli, faydalı surətdə təşkil olunsun. 

Cəmiyyətin tarixi təkamül və inkişaf prosesi gedişin-

də, məhsuldar qüvvələrin inkişafı və istehsal münasibətlə-

rinin dəyişilməsi nəticəsində, iqtisadi həyatda mövcud 

olan, fəaliyyət göstərən təsərrüfat formaları, tipləri də 

dəyişir. Bu həyatın, təsərrüfatın inkişaf qanunudur. Çünki 

qədim yunan müdriklərinin dediyi kimi “hər şey axır, hər 

şey dəyişir”. 

c) Hər bir cəmiyyətdə və onun iqtisadi sistemində iki 

istiqamətli münasibətlər vardır. Bu münasibətlərdən birin-

cisi insanların, cəmiyyət üzvlərinin təbiətə olan münasibə-

tidir. İkincisi isə istehsal prosesində, yəni maddi nemət-

lərin yaradılması və müxtəlif xidmətlər göstərilməsində 

insanların bir-birinə olan qarşılıqlı münasibətləridir. 

Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri dedikdə, istehsal 

vasitələri (əmək cisimləri ilə əmək vasitələri) və bunları 

hərəkətə gətirən insanlar nəzərdə tutulur. 

Məhsuldar qüvvələr cəmiyyət həyatının əsası sayılan 

çoxcəhətli istehsal prosesində, insanların təbiətlə olan bi-

lavasitə əlaqəsini, qarşılıqlı münasibətlərini ifadə etməklə 

yanaşı, həm də onların bu real amillərdən nə dərəcədə 

faydalanmaq imkanlarını göstərir. Təbiətin və cəmiyyətin 
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ən qiymətli sərvəti sayılan insan, onun içindən çıxdığı və 

əhatəsində yaşadığı təbiətlə öz qarşılıqlı münasibətlərini 

düzgün qurmalıdır. O, təbiət və ekoloji mühitlə öz qarşı-

lıqlı münasibətlərini tam ağalıq, habelə «mənəmlik» prin-

sipləri əsasında qursa, şübhəsiz son iqtisadi-sosial nəticə-

lər baxımından yüksək səmərəliliyə nail ola bilməz. 

70 il davam etmiş sovet quruluşu və planlı sosialist 

təsərrüfatı sistemində, ideoloji prinsiplərə əsaslanan belə 

bir mövqe dəbdə olmuşdu ki, biz təbiətdən mərhəmət göz-

ləyə bilmərik, onu mütləq özümüzə tabe etməliyik. Şübhə-

siz, insan təbiət və onun dağıdıcı, hələ ram edilməmiş 

qüvvələri qarşısında aciz qalmamalıdır. O, nəhəng su elek-

trik stansiyaları da tikməli, bəndlər də qurmalı, meşələr-

dən də faydalanmalı, suvarma kanalları da çəkməlidir. 

Lakin insanın bu fəaliyyəti düşünülmüş, öz əməllərinin 

gələcək nəticələrini nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir. 

İnsanın təbiətlə qarşılıqlı münasibətləri zəruri olduğu qə-

dər də, ehtiyatla, bərpa işləri aparmaqla, ətraf mühitin qo-

runması qayğılarına diqqət yetirməklə reallaşdırılmalıdır.  

Bəşəriyyətin müasir mərhələdə rastlaşdığı və həll 

etməyə çalışdığı qlobal problemlər arasında ekologiya 

məsələləri, ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısının 

alınması, təbiətin qorunması, habelə cəmiyyətlə təbiət 

arasında tarazlı münasibətlərin formalaşdırılması olduqca 

vacibdir. Təsadüfi deyildir ki, marksist iqtisadi nəzəriyyə 

məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan F.Engels, 

özünün «Təbiətin dialektikası» əsərində tarixən insanların 

yaşadıqları təbiətə və ətraf mühitə dağıdıcı, sırf istehlakçı 

münasibətlərinin acı nəticələr verdiyini göstərmişdi. O, 

təbiətə bu cür münasibətin gələcəkdə daha ciddi təhlükələr 

doğura biləcəyinə diqqəti cəlb edərək yazmışdı ki, biz 
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təbiət üzərində bir işğalçı xalqın əsarət altına saldığı başqa 

xalq üzərində hökmranlıq etdiyi kimi ağalıq edə bilmərik. 

Çünki biz təbiətdən çıxmışıq və onun bir hissəsiyik. «Biz 

bütün canımız, qanımız, beynimizlə təbiətə mənsubuq və 

təbiət üzərindəki bütün hökmranlığımız ondan ibarətdir ki, 

bütün başqa canlılardan fərqli olaraq, biz təbiət qanunları-

nı dərk edib, bunları düzgün tətbiq edə bilərik». 
Hər hansı bir istehsalın həyata keçirilməsi və fəaliy-

yət göstərməsi üçün bu prosesin maddi (obyektiv, təbii), 
habelə şəxsi (subyektiv) amilləri qarşılıqlı surətdə birləşə-
rək, bir-birinə təsir  göstərməlidirlər. İstehsal vasitələri ilə 
insan əməyinin vəhdətindən ibarət olan məhsuldar qüvvə-
lərin müxtəlif problemləri ilə ayrı-ayrı elmlər məşğul olur. 
İqtisadi nəzəriyyə elmi isə məhsuldar qüvvələrin ictimai 
təbiəti, onun inkişaf səviyyəsi, xüsusiyyətləri, quruluşu və 
vəzifələrini öyrənir. 

Ölkənin və cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin sə-
viyyəsi, işçilərin təhsili, ixtisası, peşəkarlığı, texnika-tex-
nologiyanın inkişaf dərəcəsi ilə ölçülür. Məhsuldar qüvvə-
lərin xarakteri - istehsalın ictimailəşdirilməsi səviyyəsi, 
əmək bölgüsü və kooperasiyanın dərinliyi, istehsalın iqti-
sadi-inzibati təşkilinin səmərəliliyi ilə ölçülür. 

Məhsuldar qüvvələrin quruluşu dedikdə, onun mad-
di, mənəvi və ictimai, yəni birgə fəaliyyət nəticəsi olması 
kimi cəhətlər nəzərdə tutulur. 

Həyatda insanlar müxtəlif istehsal prosesləri gedişin-
də təbiətlə, onun nemətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqları 
kimi bir-biri ilə də ictimai-iqtisadi münasibətlərə girirlər. 
İnsanlar həyatda əməkdaşlıq edir, şərikli iş görür, muzdla 
işləyir, sahibkarlıq və işgüzar biznes fəaliyyəti ilə məşğul 
olur, bəzən rəhbərlik edir, bəzən də adi icraçı kimi müx-
təlif vəzifələri yerinə yetirirlər. 
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İstehsal münasibətləri dedikdə, ilk növbədə mülkiy-
yət münasibətləri, yəni kimin mülkiyyətin sahibi və kimin 
isə mülkiyyətin istifadəçisi, icraçısı, idarəedicisi olması 
nəzərdə tutulur. Həmin insanların, yaxud insanlar qrupu-
nun istehsal prosesində tutduqları mövqe və oynadıqları 
roldan asılı olaraq, bir sahibkar, fermer, şirkət başçısı, fəh-
lə kimi cəmiyyətin yaratdığı ümumi məhsuldan müəyyən 
pay alırlar.        

Bu pay mənfəət (sahibkar), əmək haqqı (fəhlə-qul-
luqçu), renta (fermer), faiz (səhm sahibi) formalarında ola 
bilər. 

Real həyatda mülkiyyətin - əqli (zehni, intellektual); 

daşınmaz (ev, mülk, torpaq, zavod, sex, bina, meşə, mə-

dən); daşınar (məhsul, yük, mebel, zinət şeyləri, pal-paltar, 

meyvə tərəvəz, ərzaq); kapital (pul, səhm, əmanət) kimi 

növləri (formaları, tipləri) ilə rastlaşırıq. 

İqtisadi münasibətlər real, təkrar olunan, həyati mü-

nasibətlərdir. İnsanlar həyatda cəmiyyətdən və təbiətdən 

asılı olduqları kimi, şübhəsiz eyni zamanda bir-birlərindən 

də asılıdırlar. İqtisadi nəzəriyyə öyrədir ki, istehsal müna-

sibətləri ilə iqtisadi münasibətlər arasında qarşılıqlı sıx 

əlaqə olsa da, lakin onlar eyni anlayış deyildir. İstehsal 

münasibətləri bilavasitə istehsalı, yəni insanların fəaliyyət 

göstərdikləri sahəni-bankı, şirkəti, fermer təsərrüfatını 

əhatə edirsə, iqtisadi münasibətlər bütövlükdə təkrar isteh-

sal prosesini (istehsalı, bölgünü, mübadiləni, istehlakı) 

əhatə edir. 

İstehsal münasibətlərinin daşıyıcısı ayrı-ayrı cəmiy-

yət üzvləri, əmək kollektivi, ictimai qruplar, dövlət ola 

bilər. İstehsal münasibətlərinin aşağıdakı növləri (tipləri) 

var: 
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- beynəlxalq istehsal münasibətləri; 

- dövlətlə istehsal vahidləri (müəssisə, şirkət, təsər-

rüfat arasındakı münasibətlər; 

- müəssisə və şirkətdaxili münasibətlər; 

- ayrı-ayrı idarə, təşkilat, şirkət, birliklər arasındakı 

münasibətlər; 

- dövlətlə xüsusi istehsalçılar arasındakı münasibətlər; 

- müəssisələrlə bilavasitə istehlakçılar arasındakı mü-

nasibətlər. 

Cəmiyyətdəki müxtəlif istehsal subyektləri arasın-

dakı münasibətləri şərtləndirən zəruri amil tələb və maraq-

dır. Məhz bu amillər cəmiyyət üzvlərini və başqa subyekt-

ləri çoxcəhətli istehsal münasibətlərinə girməyə yönəldir. 

Bu mənada, cəmiyyətin və insanların tələbləri, marağı, is-

tehsalın, habelə xidmətlər göstərilməsinin inkişafına güclü 

təkan verir. 

İstehsal münasibətləri cəmiyyət həyatında keçici (ta-

rixən dəyişən) bir rol oynayır. Bu münasibətlər maddi 

məzmuna malik olub, obyektiv bir xarakter daşıyır. 

Cəmiyyətin istehsal münasibətlərini 2 hissəyə ayır-

maq mümkündür: birincisi, ictimai əmək bölgüsü, koope-

rasiya, təmərküzləşmə səviyyəsində təşkilati-iqtisadi mü-

nasibətlərdir. Buraya istehsalın təşkili gedişində ayrı-ayrı 

subyektlər arasında meydana çıxan münasibətlər daxildir; 

ikincisi, sosial-iqtisadi münasibətlərdir. Buraya insanların 

müxtəlif nemətlərə və xidmətlərə münasibəti, onların sahi-

bi, yoxsa istifadəçisi, istehlakçısı olması daxildir. Deməli, 

sosial-iqtisadi münasibətlər ilk növbədə mülkiyyət müna-

sibətləri ilə bağlıdır. 

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, bütün 

cəmiyyətlərdə məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri 
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arasında müəyyən nisbi uyğunluq olur. Lakin eyni zaman-

da istehsal münasibətləri ilə məhsuldar qüvvələr arasında 

ziddiyyətlərin yaranması da təbiidir. Bu ziddiyyətlər dinc 

yollar və üsullarla öz həllini tapmadıqda, cəmiyyətdə so-

sial narazılıqlar, inqilablar baş verə bilər. 

ç) Cəmiyyətin inkişafının və təsərrüfat həyatının 

tədricən dəyişərək, daha mütərəqqi, səmərəli, insanlar 

üçün, onların tələbatlarının dolğun ödənilməsi məqsədilə 

yeni formalarda (tiplərdə) davam etdirilməsi bir sıra sə-

bəblərlə bağlıdır. ^-—I— 

İlk səbəb kimi əmək kooperasiyasını göstərmək la-

zımdır. Əmək kooperasiyası - insanların əmək fəaliyyə-

tinin birləşməsi formasıdır. Başqa sözlə, bir çox adamın 

(şəxsin) birləşərək eyni növ məhsul istehsal etməsi, yaxud 

müəyyən bir işi görməsi əmək kooperasiyası adlanır. 

Əməyin kooperasiya şəklində (formasında) birləşməsi 

özünü ibtidai insanların ovçuluq, balıqçılıqla birgə məşğul 

olmalarında göstərmişdi. Sonrakı dövrlərdə Misir pirami-

dalarının (ehramlarının) inşa olunmasında, Şərqdə suvar-

ma sistemlərinin yaradılmasında, Qərbdə iri binaların ti-

kilməsində, Çin səddinin yaradılmasında, Cənubi Amerika 

və Meksika ərazisində tarixi Maya mədəniyyəti abidələ-

rinin nümunəsində əmək kooperasiyasına rast gəlirik. 

İstehsalda əməyin birgə fəaliyyət formasının başqa 

bir növü (tipi) əmək bölgüsüdür. Əmək bölgüsü anlayışı, 

iqtisadi kateqoriya kimi təbii və ictimai əmək bölgüsünə 

ayrılır. 

Təbii əmək bölgüsü - insanların cinsinə və yaşına 

görə olan əmək bölgüsüdür. Ailədə və məişətdə hər kəsin 

yaşına və cinsinə uyğun müəyyən işi-gücü vardır. İnsanın 

öz bacarıq və imkanı dairəsində iş görmək qabiliyyəti təbii 
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əmək bölgüsü kimi qiymətləndirilir.  

İctimai əmək bölgüsü isə, insanların bir məhsul, ya-

xud həmin məhsulun hissəsini istehsal etmək üzrə ixtisas-

laşması deməkdir. 

Bəşər cəmiyyəti tarixində birinci iri ictimai əmək 

bölgüsü maldar tayfaların əkinçilərdən ayrılmasıdır. Za-

man keçdikcə, tədricən ayrı-ayrı çoban tayfalar əkinçi tay-

falardan ayrılmış və bunların yolları ayrılaraq, xüsusi tə-

sərrüfat sahələri kimi inkişaf etməyə başlamışlar. Şübhə-

siz, bu bölgü əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalını artırmağa, habelə onların mübadiləsinə, dəyiş-

dirilməsinə daha əlverişli bir şərait yaratmışdı.  

Belə bir bölgü öz növbəsində daha mükəmməl əmək  

alətləri yaradılmasını,  qab-qacaq,  zinyət əşyaları, müxtə-

lif paltarlar hazırlanması zəminində sənətkarlığın forma-

laşmasını şərtləndirmişdi. 

Sənətkarlığın meydana çıxması və inkişafı cəmiyyət 

tarixində ikinci iri ictimai əmək bölgüsü deməkdir. 

Sənətkarlığın müstəqil bir sahə kimi formalaşaraq, 

əkinçilik və maldarlıqdan ayrılması, təbii olaraq, əkinçilik- 

maldarlıq-sənətkarlıq məhsullarının mübadiləsini xeyli 

sürətləndirmişdi. Bu mərhələdə, artıq müxtəlif məhsulların 

istehsalı prosesi ilə yanaşı, onların mübadiləsi (alqı-satqısı) 

böyük əhəmiyyət qazanırdı. Əmtəə mübadiləsi isə geniş-

ləndikcə, bu işlə bilavasitə məşğul olan xüsusi bir qrup - 

tacirlər təbəqəsi meydana çıxdı. Əmtəələrin mübadiləsi ilə 

məşğul olan tacirlər təbəqəsinin formalaşması, cəmiyyətdə 

insanlar arasında üçüncü əmək bölgüsünü yaratmışdı. 

d) Bəşəriyyət tarixində, onun ictimai-iqtisadi həyatında 

fəaliyyət göstərmiş təsərrüfat tiplərinin təşkili formaları - 

natural təsərrüfat və əmtəə istehsalı şəklində olmuşdur. 
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Natural təsərrüfat - tarixən insanların bir cəmiyyət 

kimi yaşamağa başladıqları dövrün ilk təsərrüfat forma-

sıdır. Bu cür tipli təsərrüfatda istehsal olunan məhsullar, 

bilavasitə həmin məhsulları istehsal edənlərin özlərinin və 

ailələrinin ehtiyaclarına gedirdi. Ona görə də bəzən natural 

təsərrüfatı ev, ailə, qapalı təsərrüfat da adlandırırlar. Natu-

ral təsərrüfatın əsasını əkinçilik, maldarlıq və ev sənayesi 

(sənətkarlıq məhsulları xalça-palaz hazırlanması, bəzək 

şeyləri, corab, tikiş məmulatları təşkil etmişdi. 

Natural təsərrüfat, müəyyən istisnalarla, bazar üçün 

məhsullar istehsal etmədiyindən, burada tələblə - təklif, 

yaxud istehsalla-istehlak üst-üstə düşürdü. 

Bu təsərrüfat formasında işlədilən alət və müxtəlif 

təyinatlı avadanlıqlar son dərəcə sadə-bəsit olmuş, həmin 

alətlərin əksəriyyəti, istehsalçıların özləri tərəfindən hazır-

lanmışdı.  

Natural təsərrüfat formasına - ibtidai icma cəmiyyə-

tində, quldarlıq quruluşunda, feodalizmdə geniş miqyasda 

rast gəlinir. Doğrudur, həmin quruluşlarda istehsalçılar öz 

hazırladıqları müxtəlif məhsulları bəzən dəyişmiş, bəzən 

də satmışlar. Lakin o mühitdə, onlar müxtəlif ehtiyaclarını 

məhz özləri təmin etməyə çalışmışlar. 

Müasir şəraitdə də Afrika, Asiya, Latın Amerikası-

nın geridə qalmış ölkələrində, ucqar yerlərdə, uzaq adalar-

da natural təsərrüfat forması qalıqlarına rast gəlinir.  

İlk təsərrüfat təşkili tipi (forması) olan natural iqtisa-

diyyat (təsərrüfat), ibtidai insanların və cəmiyyətin həya-

tında, şübhəsiz çox böyük rol oynamışdır. İnsanlar natural 

təsərrüfat şəraitində min illər boyu yaşamış və fəaliyyət 

göstərmişlər. 

Lakin cəmiyyətdə tədricən baş vermiş kəmiyyət və 
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keyfiyyət dəyişiklikləri, ictimai əmək bölgüsünün genişlə-

nib - dərinləşməsi, əmək alətləri və vasitələrinin xeyli 

təkminləşdirilməsi, ticarət, alqı-satqı əlaqələrinin genişlən-

məsi, natural təsərrüfatın dağılmasına səbəb oldu. İnsanla-

rın və cəmiyyətin iqtisadi həyatında natural təsərrüfatın 

yerini əmtəə təsərrüfatı tutmağa başladı. Əmtəə təsərrü-

fatı istehsalın elə bir təşkili formasıdır ki, burada istehsal 

edilən məhsullar mübadiləyə, dəyişmə dairəsinə, satışa 

daxil olurlar. Bu təsərrüfatın meydana çıxıb, fəaliyyət 

göstərməsi üçün aşağıdakı şərtlər lazımdır: 

- ictimai əmək bölgüsü olmalı, müxtəlif təsərrüfat 

sahələri yaranmalı, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, 

tikinti, rabitə, xidmət-ticarət ixtisaslaşmalıdır. 

- xüsusi mülkiyyət olmalıdır ki, onun sahibi istehsal 

etdiyi məhsulların artıq hissəsini bazara çıxarıb sata bilsin. 

- istehsalçılar arasında sərbəst alqı-satqı, ticarət, 

mübadilə əlaqələri olmalıdır. 

- qiymətlərin sərbəstliyi və rəqabət sahəsində, bazar  

təsərrüfatı forması özü-özünü tənzimləməlidir.  

Tarixən, əmtəə istehsalı təşkilinin 3 forması, yaxud 

tipi vardır: sadə əmtəə təsərrüfatı forması, kapitalist 

əmtəə istehsalı forması və planlı əmtəə təsərrüfatı for-

ması. 
Sadə əmtəə istehsalı, təsərrüfat təşkilinin elə bir for-

masıdır ki, burada istehsal vasitələri üzərində istehsalçı-

ların xüsusi mülkiyyəti var və onlar öz məhsullarını bazar-

da satmaq üçün hazırlayırlar. 

Kapitalist əmtəə istehsalı - istehsal vasitələri və ha-

zırlanmış məhsul üzərində sahibkar mülkiyyətinə əsasla-

nır. Kapitalist əmtəə istehsalı şəraitində muzdlu əməkdən, 

yəni haqqı ödənilən iş qüvvəsindən istifadə olunmaqla, 

/Kapitalist
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müxtəlif məhsullar hazırlanır, yaxud xidmətlər göstərilir. 

Kapitalist istehsal üsulu şəraitində sahibkar, istehsal 

amillərinə (torpağa, kapitala, işçiyə) sahib olaraq, öz 

müəssisəsinin fəaliyyətini sərbəst təşkil edir. Kapitalist-

sahibkar öz məhsullarını bazara çıxararaq reallaşdırır 

(satır). İstehsala çəkdiyi xərclərin əvəzi ödənildikdən, işçi-

lərin haqqını verdikdən, vergi və digər ödənişlər yerinə 

yetirdikdən sonra, yerdə qalan müəyyən məbləğ sahibka-

rın mənfəəti kimi ona çatır. Bu onun kapitalına, zəhməti-

nə, bacarığına görə aldığı haqdır, onun halal qazancıdır. 

Sahibkar öz fəaliyyətini fərdi rəhbərlik (ağalıq) qay-

dasında, təkbaşına və şərikli (ortaq) surətdə qura bilər. 

Sahibkarlığın müştərək, qrup, səhmdar formaları da müm-

kündür. 

Kapitalist əmtəə istehsalı, inkişaf etmiş bazar siste-

minin olmasını və ona müvafiq infrastrukturun (xidmət 

göstərən sahələrin-bankların, sığorta şirkətlərinin, nəqliy-

yat təşkilatlarının və sair) olmasını tələb edir. 

Kapitalist əmtəə istehsalının formalaşması üçün ilkin 

kapital yığımı prosesi getməlidir. Bu proses bir tərəfdən 

zorakılıq (istehsalçıların istehsal vasitələrindən məhrum 

edilməsi), digər tərəfdən isə sərvət toplanması (müstəqil 

gəlir göstəricisi, vergi sistemi, himayədarlıq siyasəti) 

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. 

Təsərrüfat tiplərindən biri də, mərkəzləşdirilmiş qay-

dada idarə olunan planlı iqtisadiyyatdır.  

Planlı iqtisadiyyatın əsasını istehsal vasitələri üzərin-

də dövlət mülkiyyəti (kolxoz-kooperativ mülkiyyəti) təşkil 

etmişdi. Bu təsərrüfat formasında əmtəə istehsalı və bazar 

əlaqələri saxlanılır. Lakin bütün bunlar dövlətin sərt nəza-

rəti altında olur və dövlət cəmiyyətin təsərrüfat həyatının 
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bütün sahələrinin fəaliyyətinə qarışır. Ona görə də bu cür 

iqtisadiyyatın idarə olunması inzibati - amirlik qaydaları 

kimi səciyyələndirilir. 

Bu tip ictimai təsərrüfatda iki model fəaliyyət göstə-

rir: birincisi, direktiv-planlaşdırma modeli; ikincisi, nor-

mativ-planlaşdırma modeli. Hər iki model sərt qayda-qa-

nunlara əsaslanır. Bu qaydalara əsasən, müəssisələrin müs-

təqilliyi əsasən nəzərə alınmır, onların təsərrüfat fəaliy-

yətinin qiymətləndirməsi direktiv və normativ planların 

yerinə yetirilməsi ilə ölçülmüşdü. Bu modellərin ümumi 

cəhəti, sərbəst bazar münasibətlərini məhdudlaşdırmaq 

xətti olmuşdu. 
Məlumdur ki, planlı sosialist əmtəə təsərrüfatında 

hakimiyyət orqanları əmr, göstəriş, tapşırıq, qanunlar ver-
mək yolu ilə iqtisadiyyatı idarə edirdi. Dövlət Plan Komi-
təsi geniş bir əraziyə malik ölkədə ən adi istehlak malla-
rından başlayaraq, strateji raketlərə qədər hər şeyi plan-
laşdırır və milyonlarla istehsalçılardan bu göstəriciləri 
danışıqsız yerinə yetirməyi tələb edirdi. «Plan-qanundur» 
prinsipi ilə işləyən sosialist təsərrüfat sistemi, real vəziy-
yət, bazardakı tələblə-təklif, insanların maraq və zövqü ilə 
hesablaşmadığından, eyni zamanda dünya miqyasında el-
mi-texniki nailiyyətlər əsasında genişlənən kəskin rəqabət 
mübarizəsinə davam gətirə bilmədiyindən, məğlubiyyətə 
uğradı. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı müxtəlif mülkiyyət forma-
larının və sahibkarlıq fəaliyyətinin qarışığından ibarət 
olan kompleks iqtisadi sistem kimi fəaliyyət göstərir.  Bu 
şəraitdə qarışıq iqtisadiyyat modeli tədricən üstün bir 
mövqe tutmaqdadır. Deməli, ölkənin iqtisadiyyatında xü-
susi mülkiyyət sahibləri, dövlət-hakimiyyət orqanları (qu-
rumları), kollektiv mülkiyyətçilər, xarici investorlar və 
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digər işgüzar biznes adamları birgə fəaliyyət göstərirlər.
 Bunu, keçmiş Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra, ya-
ranmış müstəqil dövlətlərin iqtisadiyyatı timsalında daha 
aydın görmək olar. Məsələn, Rusiya kimi böyük bir ölkə-
də son illərdə böyük dəyişikliklər baş verərək, mülkiyyətin 
65-70%-i xüsusi mülkiyyətçilərin əlinə keçmişdir. 

Son məlumatlara görə Azərbaycan Respublikasında 
ÜDM-un 82% özəl bölmənin payına düşür. Respublikada 
sənaye məhsulunun 33-35%, kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının isə 95-98%-i özəl bölmənin payına düşür. Hazırda 
respublikanın iqtisadiyyatında dövlət bölməsi, xüsusi sa-
hibkarlar, şərikli müəssisələr, xarici investorlar fəaliyyət 
göstərməkdədirlər. 

Bəzən belə fikirlər irəli sürülür ki, dövlət iqtisadiy-
yatın işinə qarışmamalı və təsərrüfat məsələləri ilə məşğul 
olmamalıdır. Lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlətin 
müəyyən hüdudlar çərçivəsində ölkənin təsərrüfat həyatın-
da iştirakı məqsədəuyğundur. Çünki, ölkənin və milli iqti-
sadiyyatın elə problemləri, sahələri vardır ki, dövlətin 
həmin işdə iştirakı, habelə tənzimləyici fəaliyyəti, ölkənin 
milli maraqları, onun iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından 
məqsədəuyğundur. 
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MÖVZU 6. 

 

CƏMİYYƏTİN İQTİSADİ SİSTEMİ 

 

a) İqtisadi sistemin mahiyyəti və prinsipləri. 

b) İqtisadi sistemin daxili quruluşu(strukturu). 

c) İqtisadi sistemlərin təsnifatı (formaları, tipləri və mo-

delləri). 

 

a) Sistem (sustem) sözünün yunancadan tərcüməsi 

müxtəlif hissələrdən ibarət tam, yaxud bütöv mənasını ve-

rir. 

İqtisadi sistem dedikdə təbiətin, cəmiyyətin və insan 

fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi, habelə kompleksli surətdə 

inkişafı başa düşülür: Deməli, iqtisadi sistem təsərrüfat hə-

yatı hadisələrinin və prinsiplərinin inkişafı gedişini özündə 

əks etdirir. Bu baxımdan iqtisadi sistem konkret hər hansı 

bir cəmiyyətdə onun istehsal imkanlarına, ölkənin və əha-

linin maddi-mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi səviyyəsinə 

uyğun olmalıdır. Başqa sözlə iqtisadi sistem, cəmiyyət 

miqyasında iqtisadi əlaqələrin və insanların çoxcəhətli tə-

sərrüfat fəaliyyətinin ümumi ifadəsi (məcmu) olub, bütöv-

lükdə ölkənin, habelə əhalinin maddi-mənəvi tələbatları-

nın ödənilməsinə xidmət edir. 

İqtisadi nəzəriyyə elmində iqtisadi sistemə qısa və 

geniş təriflər verilir. Qısa tərifə görə «cəmiyyətdə əsas 

iqtisadi münasibətlər (mülkiyyət) və istehsalın (müəssisə-

lərin, birliklərin) təşkilati-hüquqi formaları bazasında ya-

ranmış prosesə iqtisadi sistem deyilir». Geniş tərifə görə 

«iqtisadi sistem - iqtisadiyyatın əsas probleminin həllinin 

təşkili və idarə olunmasına görə, mövcud resurslardan 
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(torpaq, kapital, əmək, sahibkarlıq fəaliyyəti) istifadə edə-

rək, cəmiyyətin, habelə onun üzvlərinin tələbatlarının ödə-

nilməsi prosesinə deyilir» 

Aydındır ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə cəmiyyətin 

ehtiyacları və insanların tələbatlarını hərtərəfli təmin et-

mək üçün real imkanlar, konkret şərait eyni olmamışdır. 

Lakin istər qədim dövrlərdə, istərsə orta əsrlərdə, 

istərsə də müasir mərhələdə insan cəmiyyəti yaşayıb inki-

şaf etmək üçün hökmən istehsal etmiş, məhsulların böl-

güsünü həyata keçirmiş, mübadilə aparmış və nəhayət 

məhsullar, xidmətlər istehlak olunaraq, son məqsəd kimi 

reallaşdırılmışdır. 

Deməli, bütün iqtisadi sistemlər həmişə «nə istehsal 

etməli, necə istehsal etməli və kim üçün istehsal etməli?» 

problemi ilə qarşılaşmışlar. Bu həyati suallara cavab isə, 

məhdud iqtisadi resurslarla insanların sonsuz tələbatlarını 

necə ödəməyin optimal yollarının axtarışı ilə verilmişdir. 

İqtisadi sistem bu işi, məhdud iqtisadi resurslardan 

səmərəli istifadə etməklə, cəmiyyətin və onun üzvlərinin 

çoxcəhətli tələbatlarını ödəməyə çalışmışdır. 

Bütün cəmiyyətlərin təsərrüfat həyatı və iqtisadiyyatı 

- torpaq, resurslar, insan, kapital kimi müxtəlif amillərin 

qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsidir. İlk baxışda bu amillərin 

qarşılıqlı əlaqəsi, təsiri və fəaliyyəti bir növ nizamsız hərə-

kəti xatırlada bilər. 

Lakin əslində həmin müxtəlif amillərin, ünsürlərin 

hərəkəti və fəaliyyəti müəyyən qanunauyğunluqlar əsasın-

da baş verir. Bütün bunlar cəmiyyətin vahid iqtisadi siste-

mini təşkil edir. İqtisadi sistemin vəzifəsi bütövlükdə öl-

kənin təsərrüfat həyatının təşkilinə və onun idarə edilmə-

sinə xidmət göstərməkdir. 
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b) Cəmiyyətin iqtisadi sisteminin quruluşuna, yaxud 
strukturuna aşağıdakılar daxildir: 

- Ölkənin təbii sərvətləri (resursları). İqtisadi sis-
tem bu resurslardan səmərəli istifadə etməklə ölkənin iqti-
sadi inkişafının sürətləndirilməsinə, onun hərbi-müdafiə 
gücünün möhkəmləndirilməsinə, milli təhlükəsizliyinin tə-
min olunmasına, ekoloji tarazlığın qorunub saxlanmasına 
xidmət etməlidir. 

-  Əmək resursları (ehtiyatları). Ölkənin məhsuldar 
qüvvələrinin tərkib hissəsi sayılan əmək ehtiyatlarından 
səmərəli faydalanmaq, hazırlıqlı və peşəkar kadrlar hazır-
lamaq, onların hərtərəfli qayğısına qalmaq, həlledici əhə-
miyyətə malikdir. 

- Müxtəlif mülkiyyət formaları. İqtisadi sistem da-
xilində mülkiyyətin müxtəlif formalarının (dövlət, xüsusi, 
bələdiyyə) mövcudluğu, təsərrüfat həyatının ayrı-ayrı sa-
hələrində onun uyğun variantlardan konkret şəraitlə bağlı 
daha səmərəli istifadəsini təmin etməlidir. 

- Kapitalın müxtəlif formaları və ünsürləri. Maddi 
nemətlər istehsalı və xidmətlər göstərilməsi üçün yığılmış 
istehsal vasitələri ehtiyatı olan kapitalın müxtəlif formala-
rından (investisiya, maliyyə resursları, pul) bacarıqla istifa-
də olunması, iqtisadi sistemin səciyyəvi cəhətlərindəndir. 

- Sahibkarlıq qabiliyyəti və idarəetmə məharəti. 
Cəmiyyət tarixinin müxtəlif mərhələlərində, xüsusilə ba-
zar iqtisadiyyatı şəraitində bu şərtlər, iqtisadi sistemin 
uğurlu fəaliyyətində böyük rol oynayır. 

c) Tarix boyu dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində, dövlət-
lərində müxtəlif iqtisadi sistemlər meydana çıxmış, for-
malaşaraq inkişaf etmiş, özünün yüksəliş zirvəsinə çatmış, 
nəhayət bütün daxili imkanlarını itirərək, sıradan çıxıb 
getmişlər. 
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İqtisadi nəzəriyyə elmi, indiyədək bəşər cəmiyyəti 

tarixində olmuş aşağıdakı iqtisadi sistemləri və onların 

formalarını, variantlarını öyrənir. Bəzən iqtisadi ədəbiy-

yatlarda iqtisadi sistemlərin tipləri və modelləri anlayışı 

işlədilir. İqtisadi sistemləri 2 qrupa ayırmaq olar. Bunlar-

dan birincisi, bazar iqtisadi sistem olub, özündə bu sis-

temin sərbəst bazar (rəqabət bazarı) və müasir bazar 

iqtisadiyyatı kimi formalarını, tiplərini birləşdirir. 

İkincisi, isə, qeyri-bazar iqtisadi sistemi adlanıb, özün-

də ənənəvi və əmrlə idarə olunan planlı inzibati-amir-

lik iqtisadi sistemlərini birləşdirir. 

Bunlardan törəmə bir forma kimi qarışıq iqtisadi sis-

temi göstərmək olar. 

Təbiidir ki, hər hansı bir ölkənin iqtisadi resursları və 

ictimai-siyasi vəziyyətdən asılı olaraq, yuxarıda göstərilən 

iqtisadi sistemlərin müəyyən fərqlərə malik modelləri, 

variantları ola bilər, habelə mümkündür. 

İqtisadi sistemin formaları  (tipləri) və müxtəlif ölkə-

lərin təsərrüfat həyatı təcrübəsində fəaliyyətdə olan mo-

delləri (variantları) kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

 I. Bazar iqtisadi sistemi. 

1. Sərbəst rəqabət bazarı forması (tipi). 

Bazar iqtisadi sisteminin bu forması XVIII əsrdən 

formalaşaraq, XX əsrin ilk onilliyinə qədər davam etmiş-

dir. Bu sistemin fəaliyyətinin səciyyəvi cəhətləri bazarın 

tələb və təklif əsasında qurulması, sərbəst rəqabət üçün 

tam şərait olması, qiymətlərin azad surətdə yaranıb-dəyiş-

məsidir. 
Klassik iqtisadi nəzəriyyənin banilərindən biri sayı-

lan A.Smitin yazdığı kimi sərbəst bazar iqtisadiyyatını 
sanki «görünməz əllər» idarə edir. Sərbəst rəqabət bazarı 
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şəraitində istehsalçılar siyasi və iqtisadi baxımından azad-
dırlar. Eyni zamanda onlar istehsal etdikləri məhsulları, öz 
xərclərini ödəmək şərtiylə istədikləri qiymətə satmaqda 
sərbəstdirlər. 

Belə bir şəraitdə, tədricən bazarda iri kapital sahib-
ləri meydana çıxır, bazar tarazlığı pozulur, iqtisadiyyatda 
böhranlı vəziyyət yaranır. Sərbəst rəqabəti iri sahibkarla-
rın və kapital sahiblərinin yeni «oyun qaydaları» əvəz 
edir. Yaranmış çətinlik və problemləri həll etmək üçün 
azad sahibkarlıq və rəqabət iqtisadiyyatı (xalis kapitalizm) 
öz yerini tənzimlənən müasir bazar iqtisadi sisteminə 
verməli olur. 

2. Müasir bazar iqtisadiyyatı (inhisarçı kapita-

lizm) forması (tipi). 
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq azad rəqabətin 

müasir bazar iqtisadiyyatına keçidi özünü göstərir. Bu 
dəyişikliyin əsas cəhətləri kimi müxtəlif mülkiyyətlərin 
fəaliyyətini, elmi-texniki tərəqqinin güclü irəliləyişini, is-
tehsal və sosial təyinatlı infrastrukturunun əhəmiyyətli 
dərəcədə inkişafını, habelə dövlətin iqtisadiyyatın tənzim-
lənməsinə təsirinin xeyli artmasını göstərmək olar. Şübhə-
siz, bu yeni cəhətlər istehsalın inkişafına, onun idarə edil-
məsinə öz dəyişdirici müsbət rolunu əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmışdı. Eyni zamanda ölkələr arasında iqtisadi inteqra-
siya prosesləri güclənmiş və qlobal miqyasda vahid dünya 
təsərrüfat sistemi formalaşmağa başlamışdı. 

«İqtisadi nəzəriyyə» dərsliyində qeyd olunur ki, bu 
iqtisadi sistem «tipinin ən üstün xüsusiyyətləri dəyişilən 
şəraitə uyğun gələn, əsas aparıcı amil hesab olunan sahib-
karlar təbəqəsinin meydana gəlməsi və resurslardan istifa-
də etmək hüququnun dövlət nəzarətinə keçməsindən ibarət 
olmuşdur». 
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Müasir bazar iqtisadi sistemi elmi və praktik araşdır-

malar əsasında istehsal və xidmət dairəsinin perspektivlə-

rini müəyyənləşdirməyə real imkanlar yaradır. Bu iqtisadi 

sistemdə resurslardan istifadə və onların yenidən bölüşdü-

rülməsi iri şirkətlər, habelə inhisar birlikləri tərəfindən 

strateji planlaşdırma prinsipləri təməlində həyata keçirilir. 

Eyni zamanda təsərrüfat həyatının bir sıra yeni sahələrinin 

meydana çıxıb inkişaf etməsinə dövlət tərəfindən büdcə 

hesabına yardım göstərilir.  

Ümumiyyətlə götürdükdə bazar iqtisadi sisteminin 

üstünlüyü, bu formanın (tipin) istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi naminə daimi axtarışlar üçün şərait yarat-

masındadır. Bu sistem istehsalın və xidmət dairəsinin 

maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi ilə, şəxsi habe-

lə ictimai mənafelərin əlaqələndirilməsini təmin edir. 

II. Qeyri-bazar iqtisadi sistemi. 

1.  Ənənəvi iqtisadi sistem forması. 

Bu sistemin mahiyyəti, onun milli adət və ənənələrə 

əsaslanmasında, habelə dini etiqadlara, etik normalara 

söykənərək, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməsindədir. Bu sis-

temdə cəmiyyətin bütün həlledici iqtisadi problemləri əsr-

lər boyu davam etmiş tayfa və «dədə-baba» qaydaları ilə 

həll edilir. Təsərrüfat həyatının idarə olunması başçı və 

rəhbərliyin idarəsi ilə reallaşdırılır. 

Doğrudur, bu sistem şəraitində müasir sivilizasiyanın 

müəyyən nailiyyətlərindən istifadə olunur. Lakin bu təsa-

düfi və ötəri xarakter daşıyır. Bu sistemdə ölkənin iqtisa-

diyyatı yarı inkişaf etmiş vəziyyətdə olur, onun qayğıları 

vərəsəlik prinsiplərinə tabe edilir, resursların və gəlirlərin 

bölgüsü isə adət, habelə ənənələrə uyğun aparılır. 

Ənənəvi iqtisadi sistem ölkənin təbii sərvətlərindən, 
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məsələn Ərəb ölkələrində zəngin neft yataqlarından səmə-

rəli istifadə olunmasına, neft ixracından əldə edilən və-

saitin düzgün yerləşdirilməsinə, habelə onun yaratdığı im-

kanlardan səmərəli faydalanmağa mane olur. Eyni zaman-

da milli ənənələrə əsaslanan bu iqtisadiyyat ölkənin təsər-

rüfat həyatını kofe, çay, banan, pambıq kimi bir məhsul 

üzərində qurmağa yönəldərək, monokulturizm, yəni bir 

məhsul üzərində ixtisaslaşmaya şərait yaradır.  

Bu gün də Asiya, Afrika, Cənub Amerikanın bir sıra 

ölkələrində, uzaq adalarda məhz bu cür, yaxud ona yaxın 

iqtisadi sistemin ünsürləri hökm sürür. Təbii sərvətlərin 

zənginliyinə baxmayaraq, ənənəvi sistemin mövcud olduğu 

yerlərdə əhalinin iqtisadi-sosial vəziyyəti xeyli aşağıdır. 

2. İnzibati-amirlik sistemi forması (tipi).  

Bu sistem keçmiş Sovet İttifaqında, Şərqi Avropa so-

sialist ölkələrində, hazırda isə qismən Çin, Şimali Koreya 

və Kuba Respublikasında olmuş, habelə vardır. Azərbay-

can Respublikası da 70 il müddətində obyektiv səbəblər 

üzündən inzibati-amirlik sistemi daxilində yaşamışdır. 

Bu iqtisadi sistem sözdə hamının bərabərliyi və əha-

linin rifahım yüksəltməyi özünün ən əsas məqsədi, praktik 

vəzifəsi elan etsə də, əslində öz gündəlik fəaliyyəti, siya-

səti, ideologiyası ilə işdə həmin prinsipləri pozmuşdur. 

İnzibati-amirlik sisteminin səciyyəvi xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

- cəmiyyətin bütün sərvəti ictimai mülkiyyət adı al-

tında dövlətin  sərt nəzarəti sayəsində mərkəzləşdirilərək, 

planlı surətdə və inzibati-amirlik üsulları ilə (əmrlə, direk-

tivlərlə, göstərişlərlə) idarə olunmuşdu;  

- ölkənin iqtisadi resursları dövlətin nəzarəti altında 

olduğundan, istehsalçıların müstəqilliyi məhdudlaşdırıla-
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raq yox dərəcəsinə endirilmiş, iqtisadiyyatın idarəetmə 

mexanizminin əsasını mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma təş-

kil etmişdi; 

- cəmiyyətdə yaradılmış nemətlər və məhsulların ölkə-

nin regional (bölgə), habelə yerli (milli) xüsusiyyətləri nə-

zərə   alınmadan   bölgüsü   mexaniki   surətdə   həyata keçi-

rilmişdi; 

- əhalinin iqtisadi fəallıq və təşəbbüskarlığı boğul-

muşdu; 

- iqtisadi resursların istifadəsi ideoloji prinsiplərə 

tabe edilərək, hərbi-sənaye kompleksinin tələblərinə yö-

nəldilmişdi. 

III. Qarışıq sistem. Bu sistem bazar və inzibati sis-

temlərin qarışığı olub, həmin sistemlərin müəyyən cəhət-

lərini özündə birləşdirir. 

Qarışıq sistem dünyanın bir çox ölkələrində uğurla 

fəaliyyət göstərməkdədir. Bu ölkələrin bəziləri bazar iqti-

sadiyyatı, digərləri isə inzibati iqtisadi sistemə daha yaxın-

dırlar. Qarışıq iqtisadi sistemdə resursların bölgüsü və 

müxtəlif təyinatlı hazır məhsulların, xidmətlərin istehsalı, 

habelə satışı ayrı-ayrı mülkiyyətçilər (xüsusi, dövlət, şə-

rikli), o cümlədən xarici investorlar tərəfindən həyata ke-

çirilir. 

Keçmiş Sovet İttifaqının, sosialist ölkələrinin ərazi-

sində formalaşmış yeni müstəqil dövlətlərdə, o cümlədən 

də Azərbaycan Respublikasında qarışıq iqtisadiyyatın 

müəyyən ünsürlərilə rastlaşmaq mümkündür. Bu isə tama-

milə təbiidir, çünki həmin ölkələr hələlik inzibati sistemin 

prinsiplərindən birdəfəlik uzaqlaşmamış və bazar münasi-

bətlərini hərtərəfli formalaşdıra bilməmişlər. Lakin bunun-

la yanaşı Şərqi Avropa ölkələri, Rusiya, Qafqaz respubli-
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kaları, Orta Asiya dövlətləri, Çin, habelə başqa ölkələrin 

qarışıq iqtisadi sistemi arasında ciddi fərqlər, özünəməx-

sus xüsusiyyətlər vardır. 

İqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif istiqamət və məktəb-

ləri nümayəndələrinin fikrincə, perspektivdə ayrı-ayrı öl-

kələrin təsərrüfat həyatında qarışıq iqtisadi sistem daha 

mühüm bir rol oynayacaqdır. Sosial yönümlü bazar iqtisa-

diyyatının formalaşmasına real imkanlar yaradan qarışıq 

iqtisadi sistem cəmiyyətin sabitliyi, istehsalın səmərəliliyi, 

əhalinin gəlirlərinin artırılması baxımından daha əlveriş-

lidir. 

Qeyd etmək zəruridir ki, yuxarıda göstərilən iqtisadi 

sistemlərin hər birinin öz milli modelləri və variantları 

vardır. Həmin model və variantlar bir-birindən istehsalın 

təşkilinə, ölkənin milli xüsusiyyətlərinə, iqtisadi imkanla-

rına, iqtisadi-sosial problemlərinə, ümumi mədəni inkişaf 

səviyyəsinə görə fərqlənirlər. Müasir bazar münasibətləri 

iqtisadi sistemində amerika, alman, isveç, yapon, çin və 

digər modellər fəaliyyət göstərir.  
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MÖVZU 7. 

 

MÜLKİYYƏT MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ ONUN 

TARİXİ TƏKAMÜLÜ 

 

a) Mülkiyyətin mahiyyəti və tarixi tipləri. 

b) Mülkiyyətin formaları. 

c) Mülkiyyətin obyektləri və subyektləri. 

ç) Mülkiyyət və sahibkarlıq fəaliyyəti. 

d) Mülkiyyət münasibətləri və dövlət mülkiyyətinin özəl-

ləşdirilməsi. 

 

a) İqtisadi həyatda və bütövlükdə cəmiyyət miqya-

sında baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial, mənəvi-əx-

laqi problemləri düzgün dərk etmək, yaşadığımız sistemin 

mahiyyətini, məzmununu, vəzifələrini başa düşüb aydın-

laşdırmaq üçün mülkiyyət münasibətlərinin həlledici əhə-

miyyəti vardır. 

Sərvət, istehsal vasitələri, torpaq, maddi və mənəvi 

nemətlər üzərində hakim, mülkiyyətçi olmağa dair müxtəlif 

nəzəri fikirlər hələ neçə min il bundan əvvəl həm Şərq, həm 

də Qərb ölkələrində söylənmişdir. Qədim Roma və Yuna-

nıstanda, Hindistan və Çində, Misir və Babilistanda filosof-

lar, hökmdarlar, saray və din xadimləri mülkiyyət anlayı-

şına (kateqoriyasına) tərif verməyə, habelə onun mahiy-

yətinin nədən ibarət olduğunu izah etməyə çalışmışlar. 

El arasında, gündəlik həyat gedişi söhbətlərində mül-

kiyyətə adi əmlak, əşya, pul, maddi sərvət kimi baxılır. Bu 

cür yanaşma tərzində müəyyən həqiqət olsa da, lakin belə 

mövqe mülkiyyət anlayışını son dərəcə sadələşdirmək de-

məkdir. 
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Dərin elmi-nəzəri mənaya malik mülkiyyət kateqo-

riyası-maddi və mənəvi sərvətlərə, nemət və xidmətlərə, 

istehsal vasitələrinə və torpağa sahib olmaq, onun mülkiy-

yətçisi sayılmaq, habelə onu mənimsəmək yolunda insan-

lar arasında yaranmış münasibətlər sistemidir. Həmin mü-

nasibətlərin bir tərəfində mülkiyyətçilər, sahibkarlar, iş 

adamları, digər qütbündə isə işçilər, icraçılar, müəyyən 

konkret tapşırığı yerinə yetirən məmurlar dururlar. 

Böyük alman filosofu G.Hegel haqlı olaraq yazmışdı 

ki, mülkiyyətə adi bir əşya kimi yox, insanlar arasında 

ictimai (sosial) münasibətlərin ifadəçisi kimi baxmaq 

lazımdır. 

Mülkiyyətə hüquqi, iqtisadi, tarixi, fəlsəfi mövqelər-

dən yanaşıb tərif vermək, onu səciyyələndirmək mümkün-

dür. Məsələn, qədim Roma hüququnda mülkiyyət müqəd-

dəs və toxunulmaz elan olunmuşdu. Lakin fransız iqtisad-

çısı P.Prudon mülkiyyəti oğurluq kimi qiymətləndirmişdir. 

Fransada Napoleon dövrünün qanunlarında (kodeksində) 

mülkiyyət hər hansı bir şeyə mütləq mənada sahib olmaq 

hüququ kimi təsbit edilmişdir. 

Çoxcəhətli və mürəkkəb məzmuna malik mülkiyyət 

kateqoriyasının mahiyyətini açmaq üçün aşağıdakılara 

diqqət yetirmək lazımdır: 

Əvvələn, hər hansı bir cəmiyyətdə mövcud olan iqti-

sadi münasibətlərin təzahür forması kimi səciyyələnən 

mülkiyyət, o cəmiyyətdəki bütün ictimai münasibətlər sis-

teminin əsası və bünövrəsidir. Çünki, digər münasibətlər 

mülkiyyət bazasında müəyyənləşib, tənzimlənirlər. Məhz 

mülkiyyət münasibətləri təməlində cəmiyyətdə istehsal, 

bölgü, mübadilə, istehlak tipləri formalaşır. 

Sonra, tarixi inkişaf prosesinin təbii qanunauyğun 
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nəticəsi olan mülkiyyətin müxtəlif formaları, tipləri zaman 

keçdikcə dövrün tələblərinə uyğun deyişir. Həm də bu 

dəyişmə və yeniləşmə prosesində həlledici rolu həmişə cə-

miyyətin məhsuldar qüvvələri, yəni istehsal vasitələri, ha-

belə bunları hərəkətə gətirən insanlar oynamışdır. 

Sonra, müxtəlif cəmiyyətlərdə ayrı-ayrı qrupların, 

təbəqələrin ictimai vəziyyəti, iqtisadi imkanları, onların 

mülkiyyətə sahib olmaq, yaxud bu mülkiyyətin istifadəçisi 

kimi rollarını, yerini müəyyənləşdirir. 

Daha sonra, hər hansı bir cəmiyyət, yaxud iqtisadi 

sistemdə müəyyən bir mülkiyyət forması (xüsusi, dövlət, 

bələdiyyə, qarışıq) aparıcı rol oynayıb, həlledici sayılsa 

da, lakin həmin iqtisadi sistemdə digər mülkiyyət forma-

ları da fəaliyyət göstərir. Bu hal, müxtəlif cəmiyyətlərdə 

özünü tarixi bir meyl kimi göstərir. 

Nəhayət, mülkiyyətin bir formasının digərinə keç-

məsi, yaxud başqasına çevirməsi (transformasiyası), həm 

təkamül  (evolyusiya), həm də inqilabi (zorakılıq, revolyu-

siya) yolu ilə gedə bilər. 

Mülkiyyətin tarixi tipləri kimi - icma mülkiyyətini, 

quldar mülkiyyətini, feodal mülkiyyətini, kapitalist mül-

kiyyətini, ümumi (ictimai, sosialist) mülkiyyətini, dövlət 

mülkiyyətini, göstərmək olar. 

Tarixdə olmuş və bəziləri məhv olub getmiş bu mül-

kiyyət tiplərinin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, 

fərqləndirici cəhətləri ilə yanaşı, eyni zamanda ümumi ox-

şar tərəfləri də mövcud olmuşdur. Cəmiyyət inkişaf edib 

dəyişdikcə, mülkiyyət tipləri də yeniləşməyə məruz qal-

mışdır. 

b) Mülkiyyətin əsas formaları kimi - dövlət, bələ-

diyyə, xüsusi mülkiyyəti və bunlardan törəmə forma kimi 
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– şəxsi və fərdi mülkiyyəti, əmək kollektivinin, kooperati-

vin, səhmdar cəmiyyətinin, istehlak kooperasiyasının, şir-

kətin, təsərrüfat birliklərinin, ictimai birliklərin, xeyriyyə 

fondlarının, dini təşkilatların mülkiyyətini, habelə qarışıq 

və intellektual mülkiyyəti göstərmək olar. 

Aydındır ki, mülkiyyətin hər bir əsas və törəmə for-

masının yaranma səbəbləri, mənbələri, formalaşması xü-

susiyyətləri, iqtisadi cəhətdən reallaşdırılması, idarə edil-

məsi mexanizmi, prinsipləri, vəzifələri, şübhəsiz müxtəlif 

ola bilər. Lakin istər mülkiyyətin əsas, istərsə də törəmə 

formalarının mahiyyətini, konkret iqtisadi sistem daxilində 

cəmiyyət üzvləri arasındakı iqtisadi münasibətlərdə axtar-

maq lazımdır. 

«Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət haqqında» 

qanununda respublikada mülkiyyətin əsas formaları və 

mülkiyyət hüququnun müdafiə olunması məsələləri öz ək-

sini tapmışdır. Həmin qanundan sonra «Müəssisə haqqın-

da», «Səhmdar cəmiyyəti haqqında», «Aqrar islahatların 

əsasları haqqında», «Sovxoz və kolxozların islahatı haq-

qında», «Torpaq bazarı haqqında», «Valyuta tənzimi haq-

qında», «Haqsız rəqabət haqqında», «Sahibkarlıq fəaliyyə-

ti haqqında», «Əmtəə birjası haqqında», «Lizinq xidməti 

haqqında», «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» və digər qə-

bul olunmuş qanunlar, mülkiyyət münasibətlərini təkmil-

ləşdirilərək, yeni iqtisadi sistemə uyğunlaşdırılması işinə 

xidmət etməkdədir. 

Mülkiyyətin əsas və törəmə formaları haqqında aşa-

ğıdakıları qeyd etmək olar: 

Dövlət mülkiyyəti. Bu mülkiyyətin subyekti, yaxud 

sahibi hər hansı bir ölkədə dövlətin özüdür. Dünya təcrü-

bəsində dövlət mülkiyyətinə hərbi müdafiə və strateji ob-
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yektlər, dəmir yolları, mühüm mədənlər, rabitə sistemləri, 

inzibati binalar, mədəni abidələr, habelə digər mühüm 

tikintilər daxildir. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət 

mülkiyyətinin ümumi daxili məhsulda payı 10-30 faiz, in-

kişaf etməkdə olan ölkələrdə 35-70 faiz, keçid mərhə-

ləsində olan ölkələrdə 40-80 faiz arasındadır. 

Dövlət mülkiyyəti makroiqtisadi tənzimləmə prose-

sində, ölkənin inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanma-

sında, milli iqtisadiyyatın səmərəliliyini yüksəltmək məq-

sədiylə struktur (quruluş) dəyişiklikləri aparılmasında və 

əhalinin iqtisadi-sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında 

mühüm rol oynaya bilər. 

Ümummilli (dövlət) və yerli (bələdiyyə) əhəmiyyətli 

dövlət mülkiyyəti əsasən 3 formada idarə olunur. Birin-

cisi, bilavasitə inzibati idarəçilik orqanlarına tabe olan və 

həmin təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən, habelə inzi-

bati qaydalarla idarə olunan müəssisələrdir. İkincisi, öz 

xərclərini ödəyən, özünü maliyyələşdirən və idarə edən 

dövlət müəssisələridir. Üçüncüsü, səhmlərin əksər hissəsi 

dövlətin sərəncamında olan, başqa sözlə, nəzarət səhm 

paketi (zərfi) dövlətə məxsus olan səhmdar-dövlət müəssi-

sələridir. Dövlət mülkiyyətində olan istehsal müəssisələri 

hüquqi şəxs statusuna malikdirlər. 

Bələdiyyə mülkiyyəti. Bu mülkiyyət forması, yerli 

dövlət təsərrüfatçılığının  əsasını təşkil edir. Hüquqi şəxs 

sayılan bələdiyyə, öz tabeliyində olan istehsal müəssisə-

lərinin və əhaliyə xidmət dairəsi obyektlərini idarə edir. 

«Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət haqqında» 

qanunun 15-ci maddəsinə əsasən, yerli dövlət hakimiyyəti 

və özünüidarə orqanlarının əmlakı, yerli büdcənin və büd-

cədənkənar fondların vəsaiti, özəlləşdirilməmiş mənzil 
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fondu, qeyri-yaşayış binaları, mühəndis infrastrukturu ob-

yektləri (su kəməri, kanalizasiya təsərrüfatı, istilik, elek-

trik və qaz təchizatı), habelə bir sıra təhsil, səhiyyə, isteh-

sal, xidmət, ticarət, idman təşkilatları, yaxud onların əmla-

kı bələdiyyə mülkiyyətində ola bilər. 

Xüsusi mülkiyyət. Qədim və mürəkkəb bir təkamül 

tarixinə malik olan xüsusi mülkiyyət, ictimai icma qurulu-

şunun son mərhələlərində, ictimai mülkiyyətin dağılması 

meylləri ilə bağlı meydana çıxmışdır. Bütün sonrakı cə-

miyyətlərin tarixi, xüsusi mülkiyyət münasibətlərinin 

müxtəlif məzmun və mahiyyət etibarilə inkişaf dövrləri ol-

muşdur. Təsadüfi deyildir ki, filosoflar və iqtisadçılar 

əmlak, mülkiyyət, əşya üzərində sahibliyi, yaxud «bu 

mənimdir» hüququnu insan azadlığı və sərbəstliyinin ilkin 

zəruri şərti kimi qiymətləndirmişlər. 

Xüsusi mülkiyyətə cəhətdən yanaşmaq olar: a) şəxsi 

əmək, yaxud ailə üzvlərinin əməyi ilə fəaliyyət göstərən 

istehsal və xidmət obyektləri; b) başqalarının əməyinin 

haqqı ödənilməklə (muzdlu əməyə əsaslanmaqla) fəaliyyət 

göstərən müəssisələr. 

Yüksək inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkə-

lərdə təsərrüfat həyatında xüsusi mülkiyyət həlledici rol 

oynayır. Postsovet və postsosialist ölkələrində xüsusi, 

mülkiyyət formalaşmaqda, habelə fəaliyyət dairəsini ge-

nişləndirməkdədir.  

c) Mülkiyyət obyekti dedikdə, onun maddi zəmini, 

yaxud varlığı nəzərdə tutulur. Bu obyekt əmlak, istehsal 

vasitələri, o cümlədən torpaq, şirkət, fabrik, material, ava-

danlıq, xammal kimi konkret şeylərdir. İnsanların mülkiy-

yətçi kimi formalaşması, mülkiyyət hüququna malik olma-

sı məhz bu konkret şeylər üzərində qurulur. İnsanlar qeyri-
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maddi nemətlər üzərində də mülkiyyət sahibi ola bilərlər. 

Məsələn, adamların iş qüvvəsi və bunun konkret ifadəsi 

olan sənət, ağıl, zəka, intellekt də mülkiyyət sayıla bilər. 

Fizikin kəşfi, mühəndisin ixtirası, rəssamın tablosu, 

bəstəkarın əsəri, alimin yeni ideyası intellektual mülkiy-

yətə nümunə ola bilər. 

Deməli, mülkiyyət həm əşya (cisim), həm daşınar-

daşınmaz, həm canlı, həm də intellektual şəkildə mövcud-

dur. 

Mülkiyyətin subyekti isə ayrı-ayrı fiziki və hüquqi 

şəxslər, əmək kollektivləri, sosial qruplar, müxtəlif cəmiy-

yətlər, təşkilatlar, birliklər, şərikli iş adamları, qarışıq mül-

kiyyət sahibləridir. 

Təsərrüfat təcrübəsi göstərir ki, insanlar mülkiyyətə 

real sahib olduqda, onda əsl mülkiyyətçi xarakteri forma-

laşır. O, müxtəlif problemlərlə üzləşdikdə bunları sərbəst 

surətdə və peşəkarlıqla həll etməyə çalışaraq, buraxdığı 

səhvlərdən düzgün nəticələr çıxarır. Lakin planlı sosialist 

iqtisadi sistemindəki kimi mülkiyyətə formal sahib olmaq 

reallığı, insanlarda həvəs və təşəbbüskarlığı boğaraq, onla-

rı başqasının ifadəsini istəmədən yerinə yetirən mexaniki 

icraçılara çevirirdi. 

ç) Mülkiyyət, əmlaka sahib olmaq, ondan istifadə et-

mək və mülkiyyət barəsində sərəncam verməklə iqtisadi 

cəhətdən reallaşdırılır. 

Mülkiyyətin mənimsənilməsi - onun digər subyekt-

lərdən kənarlaşdırılaraq, hüquqi sənədlər əsasında xüsusi 

mülkiyyətə, yəni kiminsə (şəxsin, dövlətin, bələdiyyənin) 

sahibliyinə keçməsidir. Həmin subyekt, əldə etdiyi obyek-

tin istehsal və tədavül dairəsindəki fəaliyyətinin nəticələ-

rini mənimsəyir. 
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Sahiblik tam və natamam ola bilər. Tam sahiblikdə 

mülkiyyətçi mütləq mənimsəmə hüququna malik olur. 

Natamam sahiblikdə isə torpaq, müəssisə, xidmət obyekti 

mülkiyyətçisi öz obyektinin yalnız bir hissəsinə sahiblik 

edərək, digər hissəsini başqasına verə bilər. 

İstifadə - əmlak və əşyalardan öz təyinatına görə 

faktiki istifadə edilməsidir. İstifadə etmək - mülkiyyətin, 

sahibolmanın həyata keçirilməsi, reallaşdırılması forması-

dır. Deməli, sahibolma mülkiyyətin funksiyasıdır (təyina-

tıdır), istifadə etmə isə sahibolmanın funksiyasıdır. 

Sərəncam - mülkiyyət obyektinin fəaliyyətinə göstə-

riş vermək barədə sahibkarın, yaxud onun tapşırığı ilə 

digər şəxsin qərar qəbul etməsidir. Sərəncam verən, mül-

kiyyət formasından asılı olaraq, dövlət məmuru, xüsusi 

şəxslər, fiziki və hüquqi şəxslər ola bilər. 

Mülkiyyət hüququ bazar iqtisadiyyatı şəraitində da-

ha səmərəli bir şəkildə reallaşdırılır. Çünki, bazar iqtisa-

diyyatı mülkiyyətçilərə sərbəst, azad, müəyyən qanunlar 

çərçivəsində müstəqil fəaliyyət meydanı yaradır. 

İstehsal prosesindən başlanan bazar iqtisadiyyatı, 

bölgü mübadilə, istehlak dairələrini əhatə etdiyindən, mül-

kiyyət iqtisadi həyatın bütün sahələrində reallaşdırılır. De-

məli, bazar iqtisadiyyatına mülkiyyətin bütün formalarının 

səmərəli həyata keçirilməsinin ümumi əsası kimi baxılma-

lıdır. 

Bu mənada sahibkarlıq fəaliyyəti, bazar iqtisadiyya-

tının geniş yayılmış və fərqləndirici xüsusiyyətlərindən 

biridir. Xüsusi mülkiyyət, icarə üsulu, istifadə etmə, sərən-

cam vermə kimi yollarla aparıla bilən sahibkarlıq və işgü-

zar biznes fəaliyyəti, xüsusi bacarıq, qabiliyyət, hətta iste-

dad tələb edir. 
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Təsadüfü deyildir ki, hazırda istehsalın amilləri sıra-

sına torpaq, əmək, kapitalla yanaşı, sahibkarlıq bacarığı da 

daxil edilir. Mütəxəssislərin fikrincə, sahibkarlıq və biznes 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyətinə ölkə əhalisinin 

yalnız 4-7 faizi malik olur. Bu rəqəm əsl sahibkarlıq və 

biznes fəaliyyətinin nə qədər çətin və məsuliyyətli bir iş 

olduğunu göstərir. Musiqi və rəssamlıqla, elm və təhsillə 

məşğul olmaq xüsusi bir bacarıq tələb etdiyi kimi sahib-

karlıq və biznes fəaliyyəti də özünəməxsus qabiliyyət istə-

yir. 

Bu gün sahibkar və biznes adamı dedikdə, - iqtisa-

di, təşkilatı, təşəbbüskar yaradıcı qabiliyyətlərə malik 

olan, mürəkkəb və çətin bazar münasibətləri şəraitində 

düzgün qərarlar qəbul etməyi bacaran, ağıllı riskə gedib 

yüksək mənfəət əldə etməyə qabiliyyəti olan istedadlı 

adamlar başa düşülür. 

Qərbi Avropa iqtisadi həyatında sahibkar anlayışı ilk 

dəfə ingilis iqtisadçısı Riçard Kantilyon (1680-1734) 

tərəfindən işlənmişdir. Onun fikrincə, sahibkarlar elə bir 

xüsusi qrup insanlardır ki, onlar müxtəlif növ əmtəələr 

bazarında fasiləsiz fəaliyyət göstərərək, burada formalaşan 

tələblə-təklif arasında uyğunluq yaradılmasına xidmət 

göstərirlər. 

A.Smit, J.B.Sey, V.Zombart, Y.Şumpeter, A.Mar-

şall kimi iqtisadçılar sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qiy-

mətli fikirlər söyləyərək, onu mülkiyyətçi, idarə edən, 

mənfəətə can atan bir şəxs kimi səciyyələndirmişlər. 
Müstəqillik illərində postsovet və postsosialist 

ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində bacarıqlı, sahibkarlar 

yetişməkdədir. 
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Ç) Tarixdən məlumdur ki, cəmiyyətdəki iqtisadi 

münasibətlər hansı formada təzahür etməsindən asılı ol-

mayaraq (siyasi, sosial, məişət), bu proseslər son nəticədə 

mülkiyyətlə, onun kimlərə məxsus olması ilə müəyyən 

edilir. Mülkiyyətin müxtəlif tip və formaları, istehsal 

vasitələrinin və istehsalın nəticələrinin mənimsənilməsinin 

xarakteri, sözün əsl mənasında iqtisadi sistemin əsasmı 

təşkil edir. 

Cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində iqtisadi 

sistemin transformasiyası, yəni dəyişilərək yeniləşməsi 

prosesi, məhz mülkiyyət dəyişikliklərindən başlanmışdır. 

Bu mənada, son bir neçə əsrdə dünya miqyasında bazar 

münasibətlərinə və iqtisadiyyatına keçid, mülkiyyət müna-

sibətlərinin yeni iqtisadi sistemin tələblərinə uyğun qurul-

ması ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Bazar iqtisadiyyatı mülkiyyətin müxtəlif formaları-

nın səmərəli fəaliyyəti üçün əlverişli və eyni şərtlər əsasın-

da imkanlar yaratdığından, mülkiyyətin çoxnövlüyünü tə-

min edir. 

Mülkiyyət çoxnövlüyünün bir yolu da dövlət mül-

kiyyətində olan müəssisə və obyektlərin dövlətsizləşdiril-

məsi, habelə özəlləşdirilməsidir. 

Dövlətsizləşdirmə - müəyyən bir müəssisə və ob-

yektin dövlət mülkiyyətində qalmaqla, onun idarə olunma-

sı qayğılarının, problemlərinin müəssisələrinin, obyektlə-

rin özlərinə tapşırılmalıdır. Deməli, dövlətsizləşdirmə öl-

kənin təsərrüfat həyatında dövlətin hədsiz rolunun azaldıl-

masına yönəldilmişdir. Lakin bu dövlətin iqtisadi sahədən 

tam uzaqlaşdırılması deyildir. Hələlik bütün dünya ölkələ-

rində dövlətin tənzimləyici rolu və təsərrüfat həyatında iş-

tirakı qalmaqdadır.   
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Müəssisə və obyektlərin dövlətsizləşdirilməsl, satış 

bazarına əvvəllər qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan qal-

dırılması (liberallaşdırılması); qarışıq (dövlət-xüsusi) mül-

kiyyət bazasında müəssisələrin yaradılması; dövlət mül-

kiyyətində olan müəssisələr üçün nisbətən əlverişli və gü-

zəştli vergi, kredit mühiti formalaşdırılması; əks-milliləş-

dirmə yolu ilə dövlət müəssisələrinin təkcə xüsusi şəxslə-

rin deyil, eyni zamanda bankların, digər dövlət müəssisə-

lərinin, kooperativlərin əlinə keçə bilməsi variantları ilə 

reallaşdırıla bilər. 

Özəlləşdirmə isə dövlət mülkiyyətinin müəyyən şərt-

lərlə dəyişməsini nəzərdə tutur. Özəlləşdirmə prosesi nəti-

cəsində mülkiyyətin yeni sahibi, onun təsərrüfat fəaliyyə-

tində istifadəetmə nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşı-

yır. Deməli, özəlləşdirmə dövlət mülkiyyətini ayrı-ayrı 

şəxslərin, əmək kollektivlərinin, hüquqi şəxslərin özəl 

mülkiyyətinə verilərək, həmin obyekt, yaxud təsərrüfat va-

hidlərinin dövlətsizləşdirilməsi üsullarından biri hesab 

olunur.  

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi prosesi, yaxud 

mülkiyyətin bir əldən başqasına keçməsi (transformasiya-

sı) bəsit şəkildə hələ lap qədim vaxtlardan kralların, şahla-

rın, hakimlərin öz pay torpaqlarını, kəndlərini, saraylarını, 

mülklərini bağışlamaları formasında məlumdur. Sonralar 

bu proses geniş yayılaraq, bir çox ölkələri əhatə etmişdir. 

Ötən əsrin son 20-30 ilində dünya miqyasında dövlət mül-

kiyyətinin özəlləşdirilməsinin yeni dalğası başlanmışdır. 

Bu proses dövlət mülkiyyəti ilə xüsusi mülkiyyət arasında 

daha optimal nisbətlər tapmaq axtarışı ilə bağlı olmuşdur. 

Elmi-texniki inqilab, istehsalda struktur dəyişikliklər 

aparmaq zərurəti, «insan amilinə» diqqətin artması, rəqa-
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bət mübarizəsi, istər iqtisadi-texniki, istərsə də sosial - 

mənəvi cəhətdən dövlətin əlindəki mərkəzləşmiş hədsiz 

mülkiyyətin müəyyən hissəsinin özəl bölməyə verilməsini 

irəli sürmüşdü. Təsadüfü deyildir ki, məhz dövlət mülkiy-

yətinin özəlləşdirilməsi, Avropa, Cənub Şərqi Asiya, 

Cənubi Amerikanın bir sıra ölkələrində iqtisadi-sosial 

yüksəlişin təmin edilməsində mühüm rol oynamışdır.  

Özəlləşdirmə sözü ingiliscədən tərcümədə «priva-

tus», yəni mənimki, yaxud özümünkü mənasını verir. 

Özəlləşdirmə prosesində dövlət mülkiyyəti öz dəyərinə və 

güzəştlə satıla bilər, yaxud pulsuz verilə bilər. Bu hər han-

sı bir ölkənin iqtisadi-sosial vəziyyətindən, dövlət mülkiy-

yətinin iqtisadiyyatda oynadığı roldan, özəlləşdirmənin 

qarşısına qoyulmuş vəzifələrdən, əhalinin milli mentalite-

tindən və digər kompleks amillərdən asılıdır. 

Rəsmi məlumatlara görə hazırda dünyanın 80-a ya-

xın ölkəsində özəlləşdirmə həyata keçirilmiş və bunun 

nəticəsində həmin dövlətlərin büdcəsinə yüz milyardlarla 

dollar məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Bu proses indi 

də davam edir. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən döv-

lət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi prosesi öz məqsəd və 

vəzifələrinə, üsul və metodlarına, tiplərinə və iqtisadi-so-

sial nəticələrinə görə, şübhəsiz bir-birindən fərqlənirlər. 

Lakin özəlləşdirmə hadisəsinin mahiyyəti əsasən dəyiş-

məz qalıb, dövlətə məxsus mülkiyyət obyektlərinin xüsusi 

adamlara, əmək kollektivlərinə, ayrı-ayrı qruplara satılma-

sıdır. Bu mənada, müasir özəlləşdirmə prosesinin ilk ölkə-

si sayılan İngiltərənin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 

Fransanın, Çilinin, ABŞ-ın, İtaliyanın xüsusiyyətləri ara-

sında fərqlər olması təbiidir. 
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Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bazar iqtisadiyyatına 

keçid, istər Qərbi Avropanın sosialist ölkələrində, istərsə 

də keçmiş sovet respublikalarında yaranmış yeni müstəqil 

dövlətlərdə, habelə Çin, Monqolustan, Vyetnamda özəlləş-

dirmə proseslərinə başlandı və bu gün də davam etmək-

dədir. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsi işinə, 1993-cü ilin yanvar ayında «Azər-

baycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdiril-

məsi haqqında» Qanun və 1995-ci ildə qəbul olunmuş 

Dövlət Proqramı əsasında başlanmışdır. 2000-ci ildə yeni 

özəlləşdirmə qanunu və Dövlət Proqramları qəbul olun-

muşdur. 

Müxtəlif  çətinliklər, özünəməxsus   xüsusiyyətlər və 

problemlərlə  rastlaşmasına baxmayaraq,  respublikada bu 

proses indi də davam etməkdədir. Azərbaycanda dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə dair iki Proqramın həya-

ta keçirilməsi nəticəsində minlərlə dövlət müəssisəsi və 

obyekti özəlləşdirilmişdir. Müstəqillik illərində respubli-

kada 50 minə yaxın dövlət mülkiyyətinə məxsus müəssisə 

və obyekt özəlləşdirilmiş, 1500-ə qədər səhmdar cəmiy-

yəti yaradılmış, dövlət büdcəsinə milyardlarla manat və-

sait daxil olmuşdur. 

Hazırda respublikada orta, iri və strateji əhəmiyyətə 

malik dövlət mülkiyyəti obyektlərinin yeni müəyyən olun-

muş qaydalar əsasında özəlləşdirilməsi prosesi davam 

edir.     
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MÖVZU 8. 

 

ƏMTƏƏ, DƏYƏR VƏ PUL NƏZƏRİYYƏLƏRİ 

 

a) Əmtəə-iqtisadi kateqoriya kimi. 

b) Əmtəənin dəyəri və istehlak dəyəri, onların formalaş-

masına təsir göstərən amillər. 

c) Pulun meydana çıxması, mahiyyəti və formaları. 

ç) Pulun vəzifələri (funksiyaları). 

d) Pul tədavülü və onun tənzimlənməsi. 

 

a) Gündəlik həyat və müxtəlif təyinatlı istehsal pro-

sesləri gedişində nemət, məhsul, xidmət, əmtəə kimi iqti-

sadi kateqoriyalarla tez-tez rastlaşırıq. 

Təbiətin bəxş etdiyi və insan əməyinin sərf olun-

madığı hava, bulaq suyu, meşələr, təbii sərvətlər nemətdir. 

İnsan əməyi ilə yaradılmış, hazırlanmış, becərilmiş, 

yetişdirilmiş, lakin satış, bazar, alver üçün deyil, şəxsi 

yaxud ailəvi ehtiyac üçün olan şeylər məhsuldur. 

Bəs əmtəə nədir və onu nemətdən, xidmətdən fərq-

ləndirən cəhətlər hansılardır? 

Əmtəə alqı-satqı obyekti olub, bazar və satış, yaxud 

mübadilə, yəni hansısa başqa bir məhsulla, xidmətlə də-

yişdirmək üçündür. 

Bu mənada çay və dənizdəki balıq nemətdir, onu öz 

ehtiyacımız üçün tutub sərf etsək məhsuldur, lakin bazara 

çıxarıb satmaq məqsədiylə ovlasaq, o zaman əmtəədir. 

Deməli, meşələrin sərvəti, əkilən taxıl, bağ-bağçadakı 

meyvə-tərəvəz, göstərilən müxtəlif xidmətlər öz təyinatı 

və istifadəsi baxımından nemət, məhsul, əmtəə kimi 

səciyyələndirilə bilər. 
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Nemətlər anlayışı, maddi və qeyri-maddi kimi iki 

hissəyə ayrılır. Maddi nemətlərə torpaq, təbii sərvətlər, bi-

nalar, texnika, avadanlıq və müxtəlif təyinatlı materiallar 

daxildir. Qeyri-maddi nemətlərə-insanın fiziki və intellek-

tual qabiliyyəti, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsə-

nət sahəsindəki fəaliyyət növləri aid edilə bilər. 

Eyni zamanda, istehsalın fasiləsiz davamı və inkişafı 

hazırkı (paltar, mebel, qab-qacaq, televizor, raket) məhsul-

larla yanaşı, bunların gələcək model, habelə variantlarının 

da olacağını şərtləndirir. 

Müxtəlif təyinatlı məhsul və əmtəələr qısamüddətli 

(çörək, ət, süd), həm də uzunmüddətli (soyuducu, avtomo-

bil, paltaryuyan maşın) ola bilər. 

Əmtəə - cəmiyyətin və onun üzvlərinin (insanın) 

müəyyən bir maddi yaxud mənəvi tələbatını ödəyir, habelə 

satış üçün nəzərdə tutulur. Bu iki səciyyəvi cəhət, yəni 

müəyyən bir tələbatı ödəməsi və bazara çıxarmaq üçün 

hazırlanması, əmtəənin mühüm xassələridir. 

Bütün əmtəələrin istehlak dəyəri və mübadilə dəyəri 

vardır. Əmtəənin insanların müəyyən bir tələbatını ödə-

məsi, onun istehlak dəyəri adlanır. Buna əmtəənin fayda-

lılığı da deyilir. 

Hər hansı bir əmtəənin digər əmtəələrə (xidmətlərə) 

dəyişilməsi, onun mübadilə dəyəri, yəni dəyişdirilə bilmək 

qabiliyyəti adlanır. Şübhəsiz ki, bu mübadilə (qızıl-taxıla, 

dəmir-şəkərə, paltar-meyvəyə) müəyyən bir nisbətlə, ekvi-

valentlik əsasında baş verir. Aristotel, hələ eramızdan əv-

vəl IV əsrdə yazmışdır ki, bərabərlik yoxdursa, mübadilə 

də yoxdur, çünki bu prosesdə nisbətlər gözlənilməlidir.  

Soruşula bilər ki, insanların son dərəcə müxtəlif 

tələbatlarının ödənilməsi üçün bir-birinə mübadilə olunan 
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əmtəələrin (xidmətlərin) dəyişdirilməsinin əsasında nə 

durur? 

Bu suala müxtəlif dövrlərdə fərqli cavablar verilmiş-

dir. Bəziləri göstərir ki, əmtəələrin mübadiləsinin əsasında 

ona sərf olunmuş əmək, digərləri ictimai zəruri iş vaxtı, 

başqaları əmtəənin istehsalına çəkilmiş xərclər, bir qismi 

əmtəənin faydalılığı, nəhayət tələblə-təklif durur. 

Məsələn, klassik iqtisadi nəzəriyyənin banilərindən 

biri A.Smit, dəyərin ölçü vahidi kimi bəzən əmtəənin is-

tehsalına sərf olunan iş vaxtı, bəzən də əməyin özünün 

dəyərini əsas götürmüşdü. 

D.Rikardo isə iddia edirdi ki, dəyərin ölçü vahidi, 

istehsalın ən pis şəraitində sərf olunan iş vaxtıdır. 

J.Sismondi  dəyər kəmiyyətini,  cəmiyyətin məcmu 

(bütövlükdə) tələbatı ilə onun bu tələbatını ödəmək üçün 

lazım olan əməyin miqdarı arasında yaranmış nisbət kimi 

izah etmişdi. 

K.Marks əmtəənin dəyərini onun istehsalına sərf 

olunmuş ictimai zəruri iş vaxtı ilə müəyyənləşdirməyi irəli 

sürmüşdü. Avstriya iqtisad məktəbinin nümayəndələri əm-

təənin dəyərini onun faydalılığı ilə ölçməyi zəruri hesab 

etmişlər. 

P.Samuelson, C.Klark və başqa iqtisadçılar əmtəənin 

dəyər kəmiyyətinin ona sərf olunmuş son xərclər əsasında 

formalaşdığını göstərmişlər. 

Tanınmış ingilis iqtisadçısı A.Marşall dəyər nəzəriy-

yəsi tarixində yenilik yaradaraq, daha doğrusu güzəştli 

variant taparaq, dəyərin kompleks amillər (xərclər, fayda-

lılıq, tələb, təklif, qiymət) əsasında formalaşdığını irəli 

sürmüşdür. 

Müasir dövrdə, bu problem ətrafında iqtisadçılar ara-
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sında müxtəlif istiqamətlərin nümayəndələri kimi mübahi-

sələr davam etsə də, lakin bir amilə üstünlük vermək fikri 

yox, çoxamillilik əsasında dəyərin formalaşması mövqeyi 

bəyənilir. 

Müxtəlif istehsal proseslərinin bilavasitə, yaxud do-

layı yollarla başlıca amili və əmtəə dəyərinin yaradıl-

masının mühüm şərti olan əmək - sadə, mürəkkəb, konkret 

və mücərrəd (abstrakt) kimi səciyyələndirilə bilər. 

Əmək yalnız insana məxsus olub, onun şüurlu və 

məqsədyönlü fəaliyyətidir. İstehsal və xidmət dairəsində 

çalışan insanlar, fiziki-əqli (zehni) qüvvələrini işə salmaq-

la müxtəlif təyinatlı əmtəələr hazırlayırlar, yaxud xid-

mətlər göstərirlər. 

Sadə əmək, xüsusi hazırlıq və ixtisas tələb etməyən,  

lakin cəmiyyət üçün müəyyən, əhəmiyyəti olan bir işdir. 

Yükdaşıyanın, süpürgəçinin, xadimənin, qəzet köşkündə 

işləyənin fəaliyyəti sadə əməyə nümunə ola bilər. Mürək-

kəb əməyə, mühəndisin, proqramlaşdırıcının, təyyarə sü-

rücüsünün, həkimin, alimin, bəstəkarın işini aid etmək 

olar. 

Konkret əmək - müəyyən faydalı formada sərf olu-

nan və nəticədə istehlak dəyəri yaradan əməkdir. Əmtəə-

lərin istehlak dəyərlərindəki fərqlər, onların müxtəlif 

konkret əmək növlərinin məhsulları (çörək, sement, ayaq-

qabı, kompüter, çil-çıraq, dəftər) olması ilə bağlıdır. Mə-

lumdur ki, neftçi yanacaq hasil edir, şaxtaçı daş kömür 

çıxarır, mühəndis bina tikir. 
Deməli, hər bir əmtəə istehsalçının konkret əməyi, 

öz iş şəraiti və peşəkarlıq xüsusiyyətləri ilə bir-birindən 
fərqlənirlər. Aydındır ki, hər hansı bir konkret işin görül-
məsi üçün, buna uyğun əmək cisimləri (predmetləri), ava-
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danlıq, alətlər, peşə vərdişləri, ixtisas və ustalıq lazımdır. 
Xalq arasında əbəs yerə demirlər ki, «çörəyi çörəkçiyə 
yapdır, hər işi öz ustasına gördür». 

Nəzərə almaq lazımdır ki, konkret əmək istehsal 
olunmuş, hazırlanmış müxtəlif təyinatlı əmtəələrin isteh-
lak dəyərinin yeganə mənbəyi deyildir. İnsan öz gündəlik 
istehsal və xidmət fəaliyyətində təbiətin ona verdiyi 
nemətləri (maddələri) məqsədyönlü, şüurlu surətdə öz 
tələbatlarına uyğun formalara salır. Eyni zamanda o öz 
biliyi və zəkası ilə təbiətdə mövcud olmayan birləşmələr, 
yeni keyfiyyətlərə malik maddələr yaradaraq, bunlardan 
öz konkret məqsədləri üçün bacarıqla faydalanır. Ayrı-ayrı 
istehlak dəyərləri, təbiət cisimləri və insan əməyinin bir-
ləşməsinin şüurlu konkret nəticəsidir. 

Mücərrəd, abstrakt əmək dedikdə - hər hansı bir 
əmtəənin (dəzgahın, tikinti materiallarının, ərzağın), yəni 
müxtəlif təyinatlı konkret əmək məhsulunun, ümumiyyətlə 
insan əməyinin, onun enerjisinin, ağlının, zəhmətinin məh-
sulu kimi başa düşürük. Sözün geniş mənasında, hər əmtəə 
dar bir peşə sahibinin konkret əməyinin nəticəsi olmaqla 
yanaşı, eyni zamanda ümumi, bəşəri ictimai əməyin kiçik 
hissəsi, sanki vahid materiyanın saysız-hesabsız atom-
larından biridir. Müxtəlif istehsalçıların konkret əməkləri 
belə bir ümumi iqtisadi cəhəti ifadə edir ki, konkret forma-
sından asılı olmayaraq, onların əməyi ümumiyyətlə icti-
mai əmək, yaxud abstrakt və mücərrəd əməkdir. 

b) Dəyər kateqoriyası hər bir əmtəənin təbii və icti-
mai xassəsidir. Dəyəri, onun əmtəədəki varlığını hər hansı 
bir fiziki, yaxud kimyəvi üsullarla aşkar etmək mümkün 
deyildir. Dəyər öz xassəsini əmtəə istehsalçılarının bazar 
sövdələşmələrində, münasibətlərində,  qarşılıqlı mübadilə-
lərində üzə  çıxarır. 
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Müxtəlif istehsalçılar öz əmtəələrini onlara lazım 

olan başqa əmtəələrə mübadilə etdikdə, yaxud müəyyən 

qiymətə satdıqda dəyərin mahiyyəti aydınlaşır. 

Öz dəyərini (A) başqa bir əmtəədə (B) ifadə, edən 

əmtəə - nisbi dəyər forması adlanır. Başqa əmtəənin (A) 

dəyərini ifadə edən əmtəə - (B)- ekvivalent dəyər forması 

adlanır. Deməli, nisbi və ekvivalent dəyər formaları, eyni 

dəyər ifadəsinin bir-birindən asılı, eyni zamanda bir-birinə 

əks olan tərəfləridir. 

Məsələn:    1 balta = l qoyuna 

                10 balıq = 1 səbət meyvəyə 

       1 kisə taxıl = l ov alətinə mübadilə oluna bilər. 

Bu misalda balta, balıq, taxıl nisbi, qoyun, meyvə, ov 

aləti isə ekvivalent dəyər forması rolunu oynayır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nisbi dəyər forması aktiv, 

fəal, üstün; ekvivalent dəyər forması isə passiv, seyrçi rol 

oynaması ilə fərqlənir. Çünki, ekvivalent (passiv) əmtəə, 

başqa (aktiv) olan əmtəənin dəyərini ifadə etmək üçün va-

sitəçi rolunu oynayır. Baltanın qoyuna və taxılın ov sila-

hına mübadiləsi göstərir ki, onların istehsalına təxminən 

eyni əmək sərf olunmuşdur, habelə bu mübadilə hər iki 

tərəfə faydalıdır. 

Şübhəsiz, müxtəlif əmtəə istehsalçıları öz məhsulla-

rını mübadilə edərkən, yaxud satarkən həmin əmtəələrin 

hazırlanmasına sərf etdikləri əməyin kəmiyyəti (miqdarı) 

ilə hesablaşmağa məcburdurlar. Əgər fövqəladə bir hadisə 

baş verməmişsə və ciddi ehtiyac yoxdursa, heç kəs 10 

saata hazırladığı məhsulu, 5 saata başa gəlmiş əmtəəyə, 

yaxud illik zəhmətini 2 aya başa gələn bir işə mübadilə 

etməz. 

Təsadüfi deyildir ki,F.Engels bu məsələni aydınlaş-
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dıraraq yazmışdı: «Orta əsrlərdəki kəndli mübadilə 

vasitəsilə əldə etdiyi şeylərin hazırlanması üçün lazım 

olan iş vaxtının qədərini kifayət qədər dürüst bilirdi. Kənd 

dəmirçisi və araba hazırlayanı, həmçinin dərzi və çəkməçi 

kəndlinin gözləri qarşısında işləyirdi».  

Dəyərin ilk forması - sadə və ya təsadüfi dəyər for-

masıdır. Əmtəələrin mübadiləsinin bu ilkin formasında, 

hər hansı bir əmtəə, digər əmtəəyə dəyişdirilir. 

 

Məsələn:     1 daş alət = 2 dəriyə 

                     10 balıq = 1 rəngli parlaq daşa. 

Bu prosesdə qarşılaşan əmtəələrdən konkret əmək, 

abstrakt (mücərrəd) əməyin ifadəsinə çevrilir. Bu prosesdə 

ekvivalent tarazlığı gözləmək şərtiylə, nisbətən sadə əmək 

sərfinə başa gəlmiş əmtəələr, daha mürəkkəb əməyin nəti-

cəsi olan əmtəələrə sərbəst dəyişdirilə bilir. 

Real həyat şəraiti dəyişdikcə, ictimai əmək bölgüsü 

genişlənib dərinləşdikcə, mübadilə prosesləri sürətlən-

dikcə, təsərrüfat əlaqələri intensivləşdikcə sadə, yaxud 

təsadüfi mübadilədən fərqli, yeni dəyər formalarına ehti-

yac yaranmışdır. 

Tam, dolğun və ya geniş dəyər forması adlandırılan 

bu yeni mərhələdə, əmtəələrin mübadiləsi artıq təsadüf 

xarakterindən uzaqlaşdığından, ekvivalent vəzifəsini təsa-

düfi dəyər formasında olduğu kimi tək bir əmtəə deyil, bir 

neçə xüsusi seçilmiş əmtəə yerinə yetirir.  

Məsələn:  

        {
             
         
   ə   ə
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Bu mərhələdə mövcud istehsal əlaqələri genişlənir, 

həmin əlaqələr təsadüfü deyil, daha sabit xarakter daşıyır. 

Lakin cəmiyyətin və təsərrüfat həyatının inkişafı ilə 

əlaqədar, tədricən bu forma da insanları qane etmir. Get-

dikcə ümumi əmtəələr kütləsi içərisindən, müxtəlif ölkə-

lərdə elə bir əmtəə (xəz, duz, çay, qoyun) ayrılır ki, o bir 

növ ümumi ekvivalent rolunu  oynamağa başlayır. 

Məsələn:    

 _ 
        

       

   ə  

}              ə ə              

 

Bu dəyər forması mərhələsində, ümumi ekvivalent 

rolunu oynayan bir neçə, yaxud bir əmtəənin əvəzinə, istə-

nilən bir sıra əmtəələri əldə etmək mümkündür. Çünki 

ümumi ekvivalent rolunu oynayan əmtəə, ümumi müba-

dilə olunmaq xüsusiyyətinə (xassəsinə) malikdir.  

Bəşəriyyətin tarixi inkişaf yoluna nəzər salsaq görə-

rik ki, konkret coğrafi mühit və əhalinin ənənəvi xüsusiy-

yətləri (mentaliteti) ilə bağlı olaraq, ümumi ekvivalent 

vəzifəsinə müxtəlif ölkələrdə mal-qara, balıq qulağı, metal 

və sairə yerinə yetirmişdir. Əmtəələrin mübadilə prosesi 

daha da genişlənib, yerli bölgə və bazar hüdudlarını aşdıq-

ca, vahid bir əmtəənin ümumi ekvivalent kimi sabitləş-

məsi zərurəti yaranır. Həmin əmtəə isə puldur. Pul və 

onun müxtəlif ölkələrdəki nişanları - ümumi ekvivalentin 

bitmiş və son forması olub, əmtəənin istehlak dəyəri ilə 

mübadilə dəyərini özündə üzvü surətdə birləşdirən xüsusi 

bir əmtəədir. 

Tarixi inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində pul rolunu 
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müxtəlif ölkələrdə və xalqlarda dəmir, mis, taxta, gümüş, 

qızıl, kağız, plastik lövhələr oynamışdır. Tədricən dünya-

nın bir sıra dövlətlərində xüsusi pul kəsən emalatxanalar 

yaranıb, fəaliyyətə başlamışdır. İndiyədək arxeoloqlar 

dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən də Azərbay-

canda yerli zərbxanalarda, habelə yaxın və uzaq ölkələrdə 

hazırlanmış pullar tapırlar. 

Pul rolunu müxtəlif əmtəələr yerinə yetirsə də, lakin 

tədricən bu rol qızıla nəsib olmuşdur. Qızıl öz təbii və 

kimyəvi xassələrinə görə ümumi ekvivalent rolunu daha 

yaxşı yerinə yetirir. Qızıl mübadilə vasitəsi və ümumi 

ekvivalent kimi çoxdan məlum olsa da, lakin onun əsl 

hökmranlığı XIX əsrdən başlanmış, müəyyən istisnalarla 

indiyədək davam etməkdədir. 

c) Qədim yunan müdrikləri və filosoflarından, hakim 

və şairlərdən başlamış Şekspir və Sabirə, nəhayət bizim 

günlərin iqtisadçıları və sadə peşə adamlarına qədər cə-

miyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələrini həmişə 

düşündürmüşdür ki, pul nədir, necə meydana çıxmışdır, 

hansı inkişaf mərhələlərini keçmişdir, vəzifələri nədən 

ibarətdir, tədavül dairəsindəki pulun kütləsi necə müəyyən 

olunmalıdır, nəhayət pulu istehsal-xidmət dairəsinin hansı 

sahələrinə yönəltmək daha səmərəlidir?. 

Maraqlıdır, gənclər arasında peşəkar mütəxəssislərin 

keçirdiyi sorğuda, «Siz pul haqqında nə düşünürsünüz» 

sualına bir-birindən xeyli fərqli cavablar verilmişdir. On-

lar bildirmişlər: «pul bəşəriyyətin kəşfidir»; «pul torpaq, 

hava, su, oddan sonra həyat üçün zəruri sayılan 5-ci şərt-

dir»; «pulsuz da namusla və xoşbəxt yaşamaq olar»; «mən 

yoxsul, lakin xoşbəxt adam tanımıram»; «pul adamları də-
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yişir»; «pul iqtisadiyyat maşınının sürtgü yağıdır»; «pul 

hamıya lazımdır»; «pul möcüzələr yaratmağa qadirdir»; 

«pul insanlara pis təsir göstərir»; «pul kağızdır»; «indi 

sevgiyə görə yox, pula görə evlənirlər»; «pul nə xeyirdir, 

nə də şərdir»; «zəhmətlə qazanılan pul bir şeydir, lakin 

lotereyada udulan pul isə başqa şeydir»» «insana görəsən 

nə qədər pul lazımdır?» 

Sorğu iştirakçılarından biri isə «mən pula nifrət edi-

rəm» cavabını aydınlaşdıraraq göstərmişdir ki, əvvəllər 

mühəndis işləmiş valideynləri sonralar bizneslə məşğul 

olub pul qazanmağa aludə olduqlarından məni başqaları-

nın himayəsinə vermişlər, bir növ unutmuşlar, «pulu tap-

mış, məni isə itirmişlər...». Deməli, həyatda pul və var-

dövlət qazanmaq hərisliyi, təəssüf ki, ailəni, dost-tanışları, 

insan ləyaqətini itirməklə də nəticələnə bilir. 

Pulun adi kağız parçası olması, yaxud fövqəltəbii 

səviyyədə fetişləşdirilərək dəyərləndirilməsi, cinayət və 

faciələr, zorakılıq və haqsızlıqlar yaratması, onun həyatda 

hər şeyi həll etməsi haqqındakı yanlış təsəvvürlər pulun 

«ecazkar möcüzələrə malik» xüsusiyyətlərindən irəli gəl-

mir. Buna əsas səbəb cəmiyyətdə sivil iqtisadi prinsiplərə 

əməl edilməməsi, tam demokratik təsisatların formalaşma-

ması, qayda-qanunların pozulması, iqtisadi proseslərə icti-

mai nəzarətin zəifliyi, mətbuat və söz azadlığının məhdud-

laşdırılması, insan hüquqları və haqlarının tapdalanması, 

ədalətli məhkəmə sisteminin olmaması, rüşvətxorluq və 

korrupsiya halları, hakimiyyətin və onun orqanlarının xid-

mət etməli olduqları vətəndaşları qarşısında öz üzərlərinə 

götürdükləri səlahiyyətli vəzifələrini peşəkarlıqla yerinə 

yetirməmələridir. 
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İqtisadi nəzəriyyə pulu, istehsal olunmuş əmtəələrin 

və göstərilmiş xidmətlərin dəyərini ifadə forması kimi 

səciyyələndirir. İnsan əməyinin, zəkasının, onun yaratdığı 

texnika və texnologiyanın məhsulu olan saysız-hesabsız 

əmtəələr, xidmətlər pul vasitəsilə qiymətləndirilib hesabla-

nır, mübadilə olunur, dəyişdirilir, əldən-ələ keçərək öz 

əvvəlki sahibini dəyişir, nəhayət son nəticə etibarilə insan-

ların müxtəlif təyinatlı tələbatlarını ödəyirlər. 

Vaxtilə Aristotel yazmışdır ki, «pul insanlar arasında 

müəyyən razılaşma nəticəsidir». Belə fikirlər də olmuşdur 

ki, pul nemət-xidmətlərinin əvəzində alınan hər şeydir, 

yaxud pul xüsusi növ əmtəə olub, alqı-satqı münasibətlə-

rində ümumi ekvivalent rolunu oynayır. 

Pulun meydana çıxması çox qədim, formaları müx-

təlif, istifadə üsulları dəyişkən olsa da, o, həmişə olmamış-

dır. Pul cəmiyyətin inkişafının müəyyən pilləsində, ibtidai 

icma cəmiyyəti dağıldıqdan, natural (qapalı) təsərrüfat 

aradan qalxdıqdan, əmtəə istehsalı genişləndikdən, əmək 

bölgüsü dərinləşdikdən sonra zəruri ümumi ekvivalent 

(əvəzləyici) kimi meydana çıxmışdır. İlk dövrlərdə pulu 

müxtəlif ölkələrdə mal-qara, duz, xəz, parıldayan daş-qaş, 

sonralar isə dəmir, gümüş, taxta, mis, qızıl, nəhayət kağız 

pullar, müasir dövrdə isə xüsusi plastik kartlar əvəz etmişdir. 

Düşünmək mümkündür ki, pul bəşəriyyətin tarixi 

inkişaf yolunun müəyyən mərhələsində qanunauyğun bir 

hadisə kimi meydana çıxıb öz rolunu oynadıqdan sonra, 

artıq cəmiyyətə lazım olmayan bir şey kimi sıradan çıxa-

caqdır. Məsələn, marksist iqtisadi mövqeyə görə, gələcək 

kommunizm cəmiyyətində insanların tələbatları hərtərəfli 

surətdə ödənildiyindən pula xüsusi bir ehtiyac qalmaya-
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caqdır. Qiymətli metallardan gələcəkdə, hətta davamlı 

keyfiyyətlərinə görə kanalizasiya sistemlərində istifadə 

ediləcəyini irəli sürənlər də olmuşdu. N.Gəncəvinin “İs-

gəndərnamə” əsərində təsvir edilmiş “firavan, nə qapısı, 

nə qıfılı olan” bir şəhərdə, pula ehtiyac duyulmadığı, qızıl-

gümüşün adi bir şey kimi qiymətləndirilməsi qələmə alın-

mışdı: 

Qızıla, gümüşə aldanmaz heç kəs,  

Bunlar bizim yerdə bir şeyə dəyməz. 

 

Lakin hələlik, bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin 

hakim olduğu bir şəraitdə, insanların şüur və intellektual 

səviyyələrinin xeyli irəlilədiyinə baxmayaraq, pul və onu 

əvəz edən qızıl-gümüş, qiymətli daş-qaşlar cəmiyyətin 

ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial, mənəvi-əxlaqi həyatının çox 

mühüm bir amili rolunu oynayır, eyni zamanda bir sıra 

vəzifələri (funksiyaları) həyata keçirir. 

Pulun meydana çıxması və cəmiyyət arasında oyna-

dığı rolla bağlı, rasional və təkamül nəzəriyyələri forma-

laşmışdır. Rasional nəzəriyyəyə görə, pul insanlar arasında 

əmtəə mübadiləsi prosesində müxtəlif təyinatlı dəyərlərin 

bir-birinə dəyişdirilməsi üçün ən əlverişli vasitədir. Təka-

mül nəzəriyyəyə görə isə pul insanlar arasında müəyyən 

razılaşmanın deyil, ictimai əmək bölgüsünün, mübadilə 

proseslərinin və əmtəə istehsalının tədricən inkişafının nə-

ticəsidir. Təkamül konsepsiyasına görə, bütün əmtəələr 

içərisindən tədricən bir əmtəə seçilərək ayrılmış və ümumi 

ekvivalent kimi pul rolunu oynamış, onun vəzifələrini 

yerinə yetirməyə başlamışdır. 

Tədavüldə 2 metal pulun - qızıl və gümüş pulların 
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mübadilə vasitəsi kimi işlədilməsi bimetalizm, 1 metal 

pulun, qızıl yaxud gümüş pulun işlədilməsi isə monome-

talizm adlanır. 

Ölkənin pul sistemi dedikdə, tarixən orada formalaş-

mış və dövlət tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

pul tədavülünün təşkili nəzərdə tutulur. Pul sisteminin 

ayrı-ayrı ünsürlərinin hələ xeyli əvvəl müxtəlif ölkələrdə 

meydana çıxmasına baxmayaraq, onun formalaşması XVI-

XVII əsrlərdə baş vermişdir. Dünya dövlətlərində təşkil 

olunmuş pul sisteminin mühüm tərkib hissələri bunlardır: 

qiymət miqyası; pul vahidi; milli pul vahidinin xarici 

valyutalara nisbəti; pul emissiyası, yaxud tədavülə pul 

nişanları buraxılması; pul tədavülünün tənzimlənməsi 

ilə bağlı müvafiq dövlət orqanlarının - kredit təşkilat-

larının yaradılması. 

ç) Pul meydana çıxdıqdan sonra ümumiyyətlə 5 

vəzifəni (funksiyanı) yerinə yetirmişdir. 

Həmin vəzifələr aşağıdakılardır: 

a) pul dəyər ölçüsüdür;  

b) pul tədavül (mübadilə, hesablaşma) vasitəsidir; 

c) pul yığım (toplamaq, xəzinə yaratmaq) vasitəsidir; 

ç) pul tədiyyə (kredit, borc) vasitəsidir; 

d) dünya pulu (beynəlxalq ödəniş) vasitəsidir. 

Son iqtisadi ədəbiyyatlarda, müasir bazar münasibət-

ləri sistemində pulun dəyər ölçüsü tədavül vasitəsi, 

yığım vasitəsi kimi 3 vəzifəsinə, bəzən də dəyər ölçüsü 

və tədavül vasitəsi kimi 2 vəzifəsinə daha çox diqqət 

yetirilir. Pulun mahiyyəti, onun ölkənin təsərrüfat həyatı 

və iqtisadi əlaqələr və münasibətlər sistemində yerinə 

yetirdiyi müxtəlif vəzifələr, aşağıdakı sxemdə verilmişdir. 
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Ayrı-ayrılıqda pulun cəmiyyətin iqtisadi münasibət-

lər sistemində yerinə yetirdiyi vəzifələri nəzərdən keçirib 

aydınlaşdıraq. 

Pul dəyər ölçüsüdür. Bütün əmtəələrin-xidmətlərin 

hələ tədavül dairəsinə daxil olmadan və satışa çıxarılma-

mışdan əvvəl dəyəri, qiyməti müəyyənləşdirilməlidir. Müx-

təlif əmtəə və xidmətlərin dəyəri, onların hazırlanmasına 

sərf olunmuş xərclər, bazardakı tələb-təklif, rəqabət müba-

rizəsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, habelə digər şərtlərlə 

bağlıdır. Eyni zamanda müxtəlif təyinatlı əmtəə-xidmətlə-

rin dəyəri qarşılıqlı surətdə ortaq ölçülü olduğundan, tə-

biidir ki, onları kəmiyyət baxımından, miqdarca müqayisə 

etmək mümkündür. 

Lakin unudulmamalıdır ki, bütün əmtəələrin və xid-

mətlərin öz təyinatlarına görə xeyli fərqli olmalarına bax-

mayaraq, onların müəyyən ortaq ölçülü meyarlarla mü-

qayisə oluna bilməsinin səbəbi pul deyil, həmin əmtəə-

xidmətlərin, ümumiyyətlə ictimai əməyin məhsulu olma-

Pulun vəzifələri 

Əsas vəzifələri Törəmə vəzifələri 

Dəyər ölçüsü Yığım vasitəsi 

Tədavül vasitəsi Tədiyə vasitəsi 

Qiymət miqyası Xəzinə 
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sıdır. Qeyd etmək zəruridir ki, pul özünün dəyər ölçüsü 

vəzifəsini ortada nağd pul, müəyyən məbləğ olmadan da 

ideal surətdə, yəni xəyalən də yerinə yetirə bilir. Əmtəə və 

xidmətlərin pulda ifadə olunmuş dəyəri onun konkret qiy-

mətidir. Şübhəsiz, müxtəlif obyektiv-subyektiv səbəblərlə 

bağlı, bazarda tələb-təklif qanununa uyğun, həmin əmtəə 

və xidmətlərin qiymətinin onların dəyərindən fərqli, aşağı-

yuxarı satılması, yaxud qiymətin dəyərdən kənarlaşması 

halları mümkündür. Əmtəə-xidmətlərin dəyərinin qiymət 

formasında pulla ifadəsi, təkcə keyfiyyət baxımdan deyil, 

eyni zamanda kəmiyyətcə də konkret müəyyənlik tələb 

edir. Bunun üçün cəmiyyət əvvəllər müxtəlif təyinatlı əm-

təələrin, xidmətlərin, resursların nisbi müqayisəli dəyərlə-

rini etalon (nümunə) kimi qəbul etdiyi qızılla ölçmüşdü. 

Deməli, milli pul vahidi müəyyən miqdarda qızıla bərabər 

sayılmış və bu dövlət tərəfindən rəsmiləşdirilmişdi. 

Lakin 1976-cı ildən başlayaraq, beynəlxalq aləmdə 

qızılın 1 unsiyasının (31,1 qram) dövlətlərarası hesablaş-

malarda rəsmi qiyməti və milli valyutaların məzənnəsinin 

qızıl ilə bağlılığı ləğv edildikdən sonra vəziyyət dəyişmiş-

dir. Hazırda, milli valyutalar ölkədə əmtəə-xidmətlərin 

dəyər ölçüsü kimi kortəbii fəaliyyət göstərir, amma qiymət 

miqyası olaraq, dövlət tərəfindən şərti müəyyən edilir. 

Pulun texniki vəzifəsi sayılan qiymət miqyası (he-

sablaşma vahidi), ölkə daxilində istehsal olunan məhsulla-

rın və göstərilən xidmətlərin dəyərinin müqayisəli şəkildə 

milli valyutada (dollarda, manatda, rublda, avroda, funt 

sterlinqdə) ifadəsidir. Əmtəələrə, xidmətlərə, resurslara 

pul mövqeyindən yanaşılması, istər satıcılara, istərsə də 

alıcılara müqayisələr aparıb, səmərəli və optimal qərarlar 

qəbul etməyə imkanlar açır. 
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Pul tədavül (mübadilə) vasitəsidir. Pulun tədavül 

vasitəsi vəzifəsi, cəmiyyət miqyasında çox saylı satıcılarla 

alıcılar arasında sövdələşmənin baş tutmasını təmin edir, 

hər iki tərəfə rahatlıq yaradır və onların vaxtına (vaxt da 

kapitaldır) qənaət prinsipini şərtləndirir. 

Bütün alqı-satqı proseslərində pul tədavül, yaxud 

mübadilə vasitəsi vəzifəsini, özünün dəyər ölçüsü vəzi-

fəsini yerinə yetirərkən ideal yaxud xəyali şəkildə olduğu 

kimi deyil, real iştirakı ilə, yəni nağd pulla, çeklə, qiymətli 

kağızlarla, səhmlərlə ödəməklə həyata keçirir. 

Tədavül prosesində müxtəlif formalarda iştirak edən 

pul, konkret alıcının əlindən konkret satıcının əlinə keç-

məli, yaxud onun hesabına köçürülüb ödənilməli və nəti-

cədə satıcı pula, alıcı isə əmtəəyə sahib olmalıdır. Bu pro-

ses - Ə (əmtəə) - P (pul) - Ə (əmtəə) formulu üzrə cəmiy-

yət miqyasında tədavül dairəsində fasiləsiz davam etdiyin-

dən, alıcılarla satıcılar həmişə öz yer və rollarını dəyişə-

rək, sanki vahid bir tamaşanın, yaxud bazar münasibətləri 

iqtisadi sisteminin iştirakçılarına çevrilirlər. Çünki pul va-

sitəsilə müxtəlif istehsalçılar özlərinə lazım olan iqtisadi 

resursları alır, bunları satanlar isə özlərinin istehsal-xidmət 

təyinatlı, habelə şəxsi, ailəvi, ictimai, maddi-mənəvi ehti-

yaclarını təmin edirlər. 

Pul yığım (xəzinə) vasitəsidir. Cəmiyyətdə tədricən 

əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı prosesi, xüsusilə bazar 

münasibətləri iqtisadi sisteminin bərqərar olması mühitin-

də məhsulların pula və pulun məhsullara çevrilməsi gedişi, 

pulun yığım rolunu, xəzinə yaratmaq vəzifəsini irəli sürür. 

Bu halda pul müəyyən müddətə tədavül dairəsindən çıxa-

rılaraq, dəfinə kimi toplanıb yığım vasitəsinə çevrilir. Xə-

zinə kimi toplanmış pul formasında olan yığım istifadəsiz 
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qaldıqda, inflyasiya nəticəsində onun öz əvvəlki alıcılıq 

qabilliyyətini itirməsi, həmin məbləğin dəyərinin azalması 

təhlükəsi vardır. 

Yığımı şərtləndirən səbəblərdən biri də insanların, fi-

ziki və hüquqi şəxslərin bu yoldan istifadə etməklə, malik 

olduqları pulun alıcılıq qabiliyyətini indiki zamandan gə-

ləcəyə köçürmək arzusudur. Bazar münasibətləri şəraitin-

də, obyektiv-subyektiv amillərlə əlaqədar, istehsal və təda-

vül prosesləri zəiflədiyindən, habelə qənaət rejimi ilə bağlı 

pul ehtiyatı yarana bilir. Baş verə biləcək müxtəlif gözlə-

nilməz təsadüflərdən qorunmaq üçün də, bazar subyektlə-

rinin müəyyən məbləğdə pul ehtiyatına, yığıma malik ol-

ması, təbii hal kimi qəbul olunmalıdır. 

Əvvəllər pul yığım və xəzinə formasında ayrı-ayrı 

əllərdə toplanır, istifadəsiz qalır, gələcək üçün saxlanılır, 

yaxud borc (kredit) kimi başqalarına təklif olunurdusa, 

sonralar bu mühüm işlə müxtəlif ölkələrin geniş banklar 

şəbəkəsi məşğul olmağa başladı. 

Pul tədiyyə (kredit) vasitəsidir. Tarixən cəmiyyət-

də əmtəə istehsalı artdıqca, göstərilən xidmətlərin dairəsi 

genişləndikcə, daxili-xarici iqtisadi əlaqələr sistemi inkişaf 

etdikcə, tədricən həmin məhsul-xidmətlərin nağd pulla 

deyil, müəyyən şərtlərlə və müddətə kreditə (nisyə, möh-

lətə) satışına zərurət yaranır. Müasir bazar münasibətləri 

şəraitində müxtəlif maliyyə qurumları, banklar, kredit təş-

kilatları, fiziki və hüquqi şəxslər, hətta dövlətlər arasında 

borc verən (kreditor), habelə borc alan (borclu) problemi 

adi, gündəlik bir iqtisadi münasibətdir. Mütəxəssislərin 

hesablamalarına görə, hər gün dünyada müxtəlif səviyyə-

lərdə milyardlarla məbləğdə borc-kredit əməliyyatları hə-

yata keçirilir. ABŞ-da belə bir deyimin geniş yayılması da 
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təsadüfi sayıla bilməz ki, “ölkə və onun əhalisi kreditə - 

borca yaşayır”. Müəyyən istisnalarla, bu fikri müasir dün-

yanın istehsal-xidmət dairələrinin təsərrüfatçılıq fəaliyyə-

tinə və planetin əhalisinin həyat-yaşayış səviyyəsi tərzinə 

aid etmək olar. 

Əmtəə-xidmətlərin kreditə satışı zamanı pul öz təda-

vül vasitəsi rolunu, dəyər ölçüsü kimi ideal şəkildə, xəya-

lən yerinə yetirir. Lakin satılmış məhsulların, göstərilmiş 

xidmətlərin ödəniş vaxtı çatdıqda isə pul alıcıdan satıcıya 

keçərək, öz həqiqi hesablaşma rolunu oynayır. Pulun bu 

vəzifəsi, cəmiyyətdə kredit münasibətlərinin inkişafına ge-

niş meydan açmışdır. 

Pulun dünya rolu vəzifəsi dedikdə, onun yalnız öl-

kə daxilində deyil, beynəlxalq aləmdə və xarici dövlətlərlə 

iqtisadi-ticarət əlaqələrində iştirakı nəzərdə tutulur. Müx-

təlif ölkələrin milli valyutaları xarici bazarlardakı alqı-

satqı münasibətlərində öz “milli libasını, geyimini”, yəni 

məxsus olduğu dövlətin pul vahidi nişanəsi olmasını bir 

tərəfə ataraq, qızıl və başqa valyutalara müəyyən nisbətdə 

iştirak edir, yaxud dəyişdirilir. 

Uzun müddət ərzində dünya bazarında pulun dünya 

rolu vəzifəsini qızıl yerinə yetirmişdir. Lakin beynəlxalq 

miqyasda istehsalın müxtəlif sahələrinin və xidmət dairə-

sinin əvvəllərə nisbətən surətli inkişafı, ölkələr arasındakı 

xarici ticarət dövriyyəsi həcminin durmadan genişlənməsi, 

qızılın məhdud miqdarı, bank əməliyyatlarının və köçür-

mələrinin çevikliyi, habelə rahatlığı, təhlükəsizliyi qızılın 

dünya pulu vəzifəsini yerinə yetirməsində ciddi problem-

lər yaratdı. 

Xüsusilə 1929-1933-cü illəri əhatə etmiş dünya iqti-

sadi böhranından sonra, beynəlxalq iqtisadi ticarət əlaqələ-
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rində, tədavül dairəsində hesablaşmalarda qızılla yanaşı, 

dollar və funt sterlinq kimi kağız pullardan istifadə olun-

ması təcrübəsi özünü doğrultmadığından, XX əsrin 70-ci 

illərindən etibarən qızıl rəsmi surətdə dünya pulu rolunu 

oynamır. Müasir dünyada 40 min tondan artıq qızıl müx-

təlif ölkələrdə dövlət ehtiyatı kimi saxlanılır və adi əmtəə 

kimi onun qiyməti, bazarda yaranan tələb-təklif qanunu 

əsasında formalaşır. 

d) Pul tədavülü iqtisadiyyatın “qan damarları”, ya-

xud “fırlanan çarxın sürtgü yağı” kimi vəzifəsini normal 

yerinə yetirdikdə, ölkənin təsərrüfat həyatının müxtəlif 

sahələrinin və bütövlükdə cəmiyyətin hərtərəfli inkişafı 

üçün daha əlverişli imkanlar yaranır. 

Milli iqtisadiyyatda fasiləsiz surətdə davam edən 

nağd və qeyri-nağd hesablaşmalarla bağlı tədavül üçün zə-

ruri sayılan pul kütləsi (miqdarı), onun ayrı-ayrı ümumi-

ləşdirilmiş aqreqatlarının (M-0, M-l, M-2, M-3, M-4 (L)) 

müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Eyni zamanda iqtisadi 

nəzəriyyədə pul bazarı anlayışı vardır. Bu iqtisadi anlayış-

ların izahı və qarşılıqlı əlaqəsi, ölkədə pulun hərəkəti, 

onun kütləsi, tədavülünün tənzimlənməsi proseslərini ay-

dınlaşdırır. 

Pul bazarı dedikdə, ölkədə pula olan tələb və təklif 

əsasında bank faiz dərəcəsinin səviyyəsi başa düşülür. 

Başqa sözlə, bankların bazar konyukturası şəraitində də-

yişkən faiz dərəcələri, pulun “qiymətidir”. İqtisadi yüksə-

liş mərhələsində bank faiz dərəcəsi artmağa doğru meyl 

etdiyi halda, əksinə iqtisadiyyatın geriləməsi və durğunlu-

ğu mərhələsində aşağı düşməyə başlayır. Bu mənada, san-

ki milli iqtisadiyyatın fəallıq və geriləməsinin barometri 

rolunu oynayan bank faiz dərəcələri, ölkənin dinamik 
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təsərrüfat həyatında baş verən dəyişiklikləri özündə əks 

etdirir. Belə bir cəhət də maraqlıdır ki, doğrudur pul 

bazarlarda başqa əmtəələr kimi “satılıb alınmır”. Lakin 

müxtəlif sövdələşmələr və razılaşmalar, habelə işgüzar 

münasibətlər prosesində dəyişkən bank faiz dərəcələri, 

hökmən nəzərə alınır. 

Pul tədavülünün tənzimlənməsi prosesində mühüm 

rol oynayan ümumiləşdirilmiş anlayışlara gəldikdə isə 

qeyd etmək lazımdır ki: 

M-0 __ dövriyyədə olan nağd kağız və metal pulların 

bankda deyil, əhalidə yaxud əllərdə olan məbləğidir. 

M-1 __ tədavüldə olan nağd kağız və metal pullar, 

habelə çeklər vasitəsilə hər vaxt tələb edilə bilən əmanət-

lər - depozitlərdir. 

M-2 __ M-l + çeksiz əmanətlər + az məbləğdə təcili 

(müddətsiz) əmanətlər (depozitlər) + pul bazarının qarşı-

lıqlı (əvəzləyici) fondlardan ibarətdir. 

M-3 __ M-2 + iri məbləğdə, adətən 100 mindən 

yuxarı məbləğdə olan təcili (müddətsiz) əmanətlərdən 

(depozitlərdən) ibarətdir. 

M-4 (L)__ölkənin bütün pul kütləsi, yəni M-3 + 

banklarda saxlanılan qeyri-pul vəsaitləridir ki, hər vaxt pu-

la çevrilə yaxud likvid oluna bilər. Asanlıqla pula çevrilə 

bilən şeylər arasında dövlətin qiymətli kağızları, qızıl 

ehtiyatı, qiymətli sənət əsərləri, əntiq əşyalar mühüm yer 

tutur. 

Müxtəlif ölkələrin pul-kredit siyasətində milli iqtisa-

diyyatda pul kütləsinin həcmini (miqdarını) müəyyənləş-

dirmək üçün, məsələn ABŞ-da 4, Yaponiya və Almani-

yada 3, İngiltərə və Fransada 2, Azərbaycan Respublika-

sında isə bir neçə aqreqatdan, yəni ümumiləşdirilmiş pul 
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göstəricilərindən istifadə olunur. 

Pul tədavülü ölkədə əmtəələrin alqı-satqısı və xid-

mətlər göstərilməsilə bilavasitə bağlı olduğundan təbiidir 

ki, normal dövriyyə üçün lazım olan pul kütləsinin kon-

kret həcminin müəyyənləşdirilməsi qarşıya çıxır. Ona görə 

də bu məsələ iqtisadçı və mütəxəssislərin nəzər-diqqətini 

həmişə özünə cəlb etmişdir. 

Çünki ölkənin pul sisteminin və onun tədavül dairə-

sinin sabitliyini, çevikliyini, etibarlığını, nəhayət kəmiyyət 

müəyyənliyini təmin etmədən iqtisadiyyatın hərtərəfli, 

habelə tarazlı inkişafına nail olmaq çətindir. 

Uzun illər boyu klassik iqtisadi nəzəriyyə nümayən-

dələri, tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarını (M), 3 

amillə - əmtəələrin ümumi kütləsi onun ümumi dəyəri 

(qiyməti), pulun tədavül dairəsində dövretmə sürəti ilə 

qarşılıqlı əlaqədə müəyyənləşdirməyi əsaslandırmışlar. 

Onların fikrincə, tədavül üçün lazım olan pulun küt-

ləsi (M), əmtəə qiymətləri cəminin (ƏQ), eyni adlı pul 

vahidlərinin (manat, dollar, funt sterlinq) dövriyyə sürə-

tinə (DS) olan nisbətinə bərabərdir. Deməli, 

 

  
  

  
 

 

Klassik iqtisadi nəzəriyyədə pul tədavülü qanunu 

adlandırılmış bu formulda tədavül dairəsindəki kredit 

(borc) əməliyyatları, qarşılıqlı ödənişlər və xarici ticarət 

əlaqələri nəzərə alınmamışdır. 

Sonralar pul kütləsinin miqdar nəzəriyyəsinə, onun 

tədavül dairəsindəki hərəkət sürətinə dair A.Marşall, 

C.Keyns və başqaları tərəfindən irəli sürülmüş yeni yanaş-
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malar, ABŞ iqtisadçısı İrvinq Fişerin (1867-1947) “Pulun 

alıcılıq qabiliyyəti” kitabında belə bir formulda veril-

mişdir: 

MV=PQ 

 

Burada M - pul kütləsi; V - pulun dövriyyə sürəti; P -

əmtəə və xidmətlərin qiyməti; Q - əmtəə və xidmətlərin 

kəmiyyət göstəricisi olduğundan, deməli onların hər biri 

ayrı-ayrılıqda belə tapıla bilər:  

 

  
  

 
            

  

 
           

  

 
           

  

 
 

 

Elmi-nəzəri cəhətdən neoklassik istiqamətin mövqe-

yini əks etdirən pulun bu miqdar nəzəriyyəsi, “mübadilə 

bərabərliyi, yaxud tənliyi” müəyyən qeyd-şərtlərlə bütün 

dünyada qəbul olunur. Həmin formullarda əmtəə-xidmət-

lərin həcminin və qiymətlərin artması ilə dövriyyədəki pul 

kütləsinin sürəti arasında nisbətlərin pozulmasının inflya-

siya üçün şərait yaratması ideyası, şübhəsiz aktual əhə-

miyyətə malikdir. 
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MÖVZU 9. 

 

İCTİMAİ İSTEHSAL VƏ ONUN ƏSAS AMİLLƏRİ  

 

a) İstehsal amillərinin təsnifatı. 

b) İstehsal amillərinin qarşılıqlı əvəz olunması imkanları. 

c) İstehsal amilləri ilə məhsulun həcmi arasındakı asılılıq. 

 

a) İqtisadiyyat və ölkənin təsərrüfat həyatının inkişaf 

səviyyəsi, bilavasitə onun maddi bazası sayılan istehsalın 

nəticəsidir. Hər hansı bir istehsalın çıxış nöqtəsi və mən-

bəyi, cəmiyyətin resurslarıdır. 

İstehsal resursları - əmtəələrin, xidmətlərin və baş-

qa dəyərlərin yaradılması prosesində istifadə oluna bilən 

təbii, sosial və mənəvi qüvvələrin toplusudur. 

İqtisadi nəzəriyyə elmi istehsal resurslarını aşağıdakı 

4 qrupa bölərək öyrənir: 

I. Təbii resurslar - istehsala tətbiq etmək üçün ya-

rarlı olan potensial təbii qüvvələr və müxtəlif əşyalardır. 

Bu resurslar «tükənən» («bərpa olunmayan») və «tükən-

məyən» («bərpa olunan») kimi 2 yerə ayrılır. 

II. Maddi resurslar - insanın yaratdığı, yaxud isteh-

salın nəticəsi olan istehsal vasitələridir. 

III. Əmək resursları - əhalinin əmək qabiliyyətli 

fəal hissəsidir. 

IV.  Maliyyə resursları - istehsalın təşkili və inkişa-

fı üçün cəmiyyətin ayırdığı müəyyən məbləğ puldur. 

Bu təbii, maddi, əmək, maliyyə resursları hər hansı 

bir istehsalın yaradılması və sonrakı inkişafı üçün zəruri 

şərtdir.  

İqtisadi nəzəriyyədə «istehsal resursları» anlayışı ilə 
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yanaşı, «istehsal amilləri» anlayışı vardır. Bunların fərqi 

«istehsal resurslarının» istehsala cəlb oluna bilməsində, 

«istehsal amillərinin» isə artıq real surətdə istehsala cəlb 

olunmasındadır. «İstehsal resursları» daha geniş anlayış 

olduğundan, «istehsal amilləri» resurslara daxil edilir. Eyni 

zamanda «istehsal resurslarından» fərqli olaraq, «istehsal 

amilləri» yalnız qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində olur. De-

məli, istehsal   həmişə   amillərin  qarşılıqlı   fəaliyyət  birli-

yinin nəticəsidir. 

İstehsalın başlıca və əsas amilləri kimi torpaq, kapi-

tal, əmək göstərilir. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq fəaliyyəti, 

idarəetmə qabiliyyəti, məlumat (informasiya) axını, elmi-

texniki tərəqqi, hətta reklam da bəzən istehsal faktoru 

(amili) kimi qiymətləndirilir. Lakin, müasir istehsal prose-

sində kəskin bazar rəqabəti şəraiti və elmi-texniki tərəqqi 

dövründə həmin amillərin rolu inkar edilməsə də, hər 

halda törəmə, köməkçi və ikinci dərəcəli amillər kimi sə-

ciyyələndirilirlər. 

Ümumiyyətlə, istehsal prosesinin aşağıdakı ardıcıl-

lıqla: 

 

 

 

 

 

 

 

bir dövran prosesi kimi fasiləsiz davam etməsi üçün, isteh-

salın şəxsi və maddi amillərinin birləşməsi zəruridir. 

Bu mənada, əslində istehsal amilləri - insan və tə-

Əmtəə Pul 

(kapital) 
 

İstehsal 

vasitələri 

İş qüvvəsi 

...İstehsal 

    prosesi 

...Əmtəə ...Pul 

(kapital) 
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biətdən ibarətdir. Məhz bu 2 amil həlledici olub, istehsalı, 

onun gedişini və nəticələrini müəyyən edir. İstehsalın şəx-

si amili, «insan amili» hazırda xüsusi bir əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Hər bir iqtisadi sistemdə mərkəzi yer tutan insan 

həm istehsal prosesinin amili, həm də onun məqsədidir. 

Çünki insan maddi nemətlərin yaradıcısı olduğu kimi, eyni 

zamanda da həmin maddi – mənəvi nemətlərin fəal isteh-

lakçısıdır. Məlumdur ki, ən yeni texnika və mütərəqqi tex-

noloji proseslər də insan əməyi, onun fəaliyyəti olmadan 

bir növ “ölüdür”. 

İstehsal amilləri və onların maddi-mənəvi nemətlə-

rin, xidmətlərin yaradılması prosesindəki qarşılıqlı rolunu, 

yaxud birləşməsini aşağıda verilən sxemdən görmək olar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstehsal amillərinin birləşməsi 

Şəxsi amil 

(iş qüvvəsi, əmək) 

Maddi amil 

(istehsal vasitələri) 

Əmək  

vasitələri 

Əmək  

cisimləri, 

predmeti 

Əmək  

alətləri 

(maşın, 

mexanizm, 

cihazlar) 

Əməyin 

ümumi mad-

di şəraiti (is-

tehsal binala-

rı, yollar, ka-

nallar və s.) 

Təbii resurslar 

(təbiət mad-

dələri, mə-

dənlər, ya-

taqlar və s.) 

Xammal, 

yarım-

fabrikatlar 
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İqtisadi nəzəriyyə və iqtisad elmində uzun illər boyu 

istehsal prosesində ayrı-ayrı amillərin rol, habelə əhəmiy-

yəti haqqında mübahisələr getmişdir. Məsələn, klassik iq-

tisadi nəzəriyyə nümayəndələri istehsal amilləri arasında 

əməyə müəyyən üstünlük verdikləri halda, marksistlər bu 

amili bir növ mütləqləşdirərək, əmtəələrin (xidmətlərin) 

yaradılmasında onun həlledici rolunu göstərmişlər. 

Müasir dövrdə də bu istiqamətdə mübahisə və fikir 

ayrılığının davam etməsinə baxmayaraq, təcrübədə bütün 

iqtisadçılar «üç amil» (torpaq, kapital, əmək) nəzəriyyə-

sini qəbul edirlər. Eyni zamanda, «üç amil nəzəriyyəsinin» 

hüdudlarını genişləndirib, daha çox amillər (sahibkarlıq 

qabiliyyəti, elmi-texniki tərəqqi, informasiya, reklam, eko-

logiya) irəli sürən mövqelər vardır. 

«İstehsalın üç amilli» nəzəriyyəsi, fransız iqtisadçısı 

J.B.Seyin (1767-1832) adı ilə bağlıdır. O, ilk dəfə öz əsər-

lərində belə bir fikri aydın şəkildə əsaslandırmışdır ki, 

məhsulun dəyərinin (qiymətinin) formalaşmasında torpaq, 

əmək və kapital istehsal prosesinin bərabər hüquqlu amil-

ləri kimi iştirak edirlər. 

İstehsal prosesinin bu üç amili birləşərək kəmiyyət 

və keyfiyyətcə yeni bir əmtəə (xidmət), deməli dəyər yara-

dır.  Məhz bu amillər isə müxtəlif adamlara, sahibkarlara,  

mülkiyyətçilərə məxsus olduğundan, həmin iş adamlarına 

müəyyən gəlir (qazanc, mənfəət) gətirməlidir. 

İstehsalın üç amillinin öz sahibinə gətirdiyi gəliri 

(əmək - əmək haqqı, kapital - faiz, torpaq - renta) aşağıda-

kı kimi göstərmək olar: 
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Bu sxemdən aydın olur ki, istehsal amilləri istehsal 

prosesinin müstəqil və bərabər hüquqlu iştirakçılarıdır. 
Ona görə də, istehsal prosesinin sonunda hər bir amillin 
sahibi «ədalətlə» öz mənfəət payını alır. 

Aydındır ki, maddi nemətlər istehsal edilərkən və 
əhaliyə xidmətlər göstərilərkən insanın təbiətə təsiri heç 
də birmənalı olmur. İnsan öz istehsal fəaliyyəti ilə ətraf 
mühitə və son nəticə etibarilə cəmiyyətə, habelə onun üzv-
lərinə zərər də gətirə bilər. Ona görə də müasir mərhələdə 
ətraf mühitin qorunması və ekologiya problemləri ciddi 
əhəmiyyət kəsb edir. 

b) Cəmiyyət həyatında baş verən fasiləsiz istehsal 
prosesi təcrübəsi sübut edir ki, müxtəlif təsərrüfat və xid-
mət sahələrinin fəaliyyətini uğurla təmin etmək üçün, is-
tehsal amillərinin ayrı-ayrı nisbətlərdə iştirakı tələb olu-
nur. İstehsalın maddi-texniki bazası, texnologiya dəyişik-
likləri, yeni material və xammal növlərinin tətbiqi, şübhə-
siz istehsal amillərinin yeniləri, iqtisadi-sosial cəhətdən 
daha səmərəli variantları ilə əvəz olunmasını irəli sürür. 
Belə qarşılıqlı əvəz olunma prinsipi özünü kimyəvi məh-
sullarda (dərmanlar, yuyucu tozlar, qablaşdırıcılar, tara 
materialları, kosmetika məmulatları); ərzaq məhsullarında 
(müxtəlif bitki və mal-qara yağları); yaşayış binaları tikin-
tisində (taxta, daş, blok-beton), habelə yanacaq, metallur-
giya, yüngül və yeyinti sənayesi sahələrində göstərir. 

İstehsal amillərinin qarşılıqlı surətdə bir-birini əvəz-

Resurslar 

Təbii 

Maddi 

Maliyyə 

Əmək 

Amillər 

Torpaq 

Kapital 

 

İş qüvvəsi 

Gəlirlər 

Renta 

Mənfəət 

Faiz 

Əmək haqqı 
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ləməsini təkcə istehsalın tələbləri, alıcılarını dəyişkən zöv-
qü ilə bağlamaq düzgün deyildir. Cəmiyyətin istehsal və 
istehlak xarakterli tələbatlarını tədricən genişlənib artma-
sına baxmayaraq, bunların hazırlanması üçün lazım olan 
resursların, amillərin həcmi məhduddur. 

Bu qanunauyğun meyl istehsalçılardan ənənəvi re-
surs və materiallardan istifadə etməklə yanaşı yeni, daha 
əlverişli xammal-materiallardan istifadə olunmasını irəli 
sürür. Təsadüfi deyildir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olanlar və işgüzar biznes adamları elə materiallar, tex-
nika, texnoloji rejimlər seçirlər ki, nadir və az tapılan, ha-
belə nisbətən baha qiymətə başa gələn istehsal amillərin-
dən imtina etsinlər, yaxud bunlardan az istifadə olunsun. 
Belə bir yol və istiqamətin seçilməsi, şübhəsiz zəruri is-
tehsal xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxaracaq, mövcud 
istehsal amillərindən müxtəlif variantlarda daha səmərəli 
istifadəni şərtləndirəcəkdir. 

Təsərrüfat təcrübəsində istehsal amillərindən istifadə 
edilməsinin tam, natamam, optimal, alternativ variant-
ları seçilə bilər. İstehsal amillərindən necə istifadə məsələ-
si bazarda formalaşmış tələb və təklifdən, resurs imkanla-
rından, iş qüvvəsi peşəkarlığından, ixrac həcmindən, habe-
lə digər şərtlərdən asılı surətdə həll oluna bilər. 

Aydındır ki, təsərrüfat həyatının müxtəlif sahələrində 
istehsal amillərinin bir-birini əvəzləməsi, müəyyən hədd 
daxilində mümkündür. Məsələn, eyni təyinatlı tikinti mate-
rialları, yaxud ərzaq məhsulları, sürtgü yağları, çörək mə-
mulatları bir-birini müəyyən həddə qədər əvəz edə bilər. 

Bu prinsip, insan əməyinə də aiddir. İnsanın iş qüv-
vəsindən yalnız müəyyən həddə qədər faydalanmaq müm-
kündür. Həmin həddən sonra iş rejimini daha optimal va-
riantda aparmaq üçün insan əməyini texnika əvəz etmə-
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lidir. Deməli, istehsal amillərinin bir-birini tədricən əvəz-
lənməsi, konkret şəraitdən asılı, qarşılıqlı əlaqələrin ifa-
dəsi kimi həyata keçirilir. 

c) Sahibkar və işgüzar biznes adamı öz istehsalının 
və xidmət dairəsi obyektinin fəaliyyətini elə qurub əlaqə-
ləndirməyə çalışır ki, daha çox məhsul buraxa, yaxud xid-
mət göstərə bilsin. 

İstehsal amillərinin müəyyən kompleksi (dəsti) ilə is-
tehsal olunan maksimum (ən çox) məhsul həcmi arasındakı 
nisbət - istehsal funksiyası adlanır. İstehsal funksiyası isteh-
sala cəlb olunmuş resurs məsrəfləri ilə hazır məhsul bura-
xılışı arasındakı real texnoloji asılılığı əks etdirir. İstehsal 
funksiyası adətən bir qayda olaraq, müəyyən texnoloji 
struktur üçün qurulur. Təsərrüfat təcrübəsində istehsal funk-
siyasından, hər hansı bir məhsullun müəyyən həcmdə isteh-
salına lazım olan məsrəflərin (istehsal amillərinin) mak-
simum səviyyəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. 

Konkret bir misal kimi bütün istehsal amilləri və re-
surslarını əmək – material – kapital məsrəfləri hesab et-
sək, onda istehsal funksiyasını belə ifadə etmək olar: 

 
M = f (L,K,V) 

 
Burada, M - müəyyən texnologiyada əməyin həcmi 

(kəmiyyəti); L - kapitalın və materialların kəmiyyəti (miq-
darı);  K - müəyyən nisbətdə istehsal edilən məhsulun 
maksimum həcmi; V - kapitalın cari (tətbiq olunan) həcm-
də dəyəri;  f - istehsal funksiyasıdır.  

 
Ötən əsrin 20-ci illərində Amerika iqtisadçıları 

C.Duqlas və R.Solou, son 100 il ərzində ölkədə taxıl isteh-
salının statistika materialları əsasında, əmək və kapital ki-
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mi istehsal amillərinin məhsul buraxılışının ümumi artı-
mında xüsusi çəkisini (payını) müəyyən etmişlər. Onların 
tədqiqatları göstərmişdir ki, taxıl istehsalında əmək məs-
rəflərinin 1 faiz artırılması, məhsul buraxılışı artımının  ¾ 
hissəsini təmin edir. Eyni zamanda bu sahəyə sərmayə qo-
yuluşlarının 1 faiz artırılması, məhsul, buraxılışı artımının 
¼ hissəsini əldə etməyə imkan yaradır. 

Alınan bu nəticələr bütün cəmiyyətə aid olduğundan, 
həmin indekslər (3/4 vəl/4) ümumiləşdirilmiş göstərici, 
yaxud aqreqat adlanır. Məhsul buraxılışı ilə istehsal amil-
ləri arasındakı asılılıq, iqtisadi nəzəriyyəyə Duqlas və 
Solou istehsal aqreqat funksiyası adı altında daxil olmuş-
dur. Həmin nəticələr əsasında faydalılıq nəzəriyyəsi-iqti-
sadi üsul adı ilə təklif olunmuşdur. Bu təklifə görə, «insan 
amilinə vəsait qoyuluşu», daha səmərəli olub, kapitalın 
artımına nisbətən istehsalın artmasını daha çox təmin edir. 
C.Duqlas və R.Solou əsaslandıra bilmişlər ki, əmək isteh-
salın ən mühüm amili kimi istehsalın inkişafına və məhsul 
buraxılışına həlledici təsir göstərir.  

Eyni zamanda belə bir cəhət də unudulmamalıdır ki, 
cəmiyyət öz qarşısına müəyyən iqtisadi sosial məqsədli 
vəzifələr qoyduqda, bu xətt ölkənin real resursları və buna  
uyğun iqtisadi inkişafın optimal seçim imkanları ilə də 
düzgün əlaqələndirilməlidir. 

Dünya təsərrüfat həyatı təcrübəsi sübut edir ki, müx-
təlif ölkələrdə, habelə qlobal miqyasda ayrı-ayrı resursla-
rın nisbi məhdudluğu ilə insanların tələbatlarının sonsuz-
luğu şəraitində, cəmiyyət bir-birinə əks olan, alternativ se-
çim variantları ilə üzləşir. 

Cəmiyyət öz nisbi məhdud resurslarını nəyə yönəlt-
məlidir, insanların rifahınamı, yoxsa kütləvi qırğın silah-
ları yaradılmasına, susuz ərazilərə kanallar çəkilməsinə, 
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yoxsa polis dəstələri təşkilinə?  

Bu mənada məşhur Amerika iqtisadçısı Nobel müka-

fatı laureatı P.Samuelsonun «Экономика» kitabındakı 

misal səciyyəvidir. Kitabda göstərilir ki, fərz edək cəmiy-

yətin bütün resursları 5.000 ton yağ (ərzaq, istehlak şey-

ləri) və ya 15 min ədəd silah (tank, raket) istehsalına im-

kan verir. Bunlardan birinin istehsalının artımı, digərinin 

artımının aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. Həmin qarşı-

lıqlı asılılıq aşağıdakı sxemdə verilmişdir: 
 

Resurslar,   

imkanlar, Silah (min ədəd) Yağ (min ton) 

variantlar   

A 15 0 

B 14 1 

V 12 2 

Q 9 3 

D 5 4 

E 0 5 
 

Deməli, hər bir ölkə öz imkanları və resurslarını elə 

ölçüb-biçməli, istehlakla yığım arasında elə optimal nis-

bətlər tapmalıdır ki, iqtisadi-sosial inkişaf üçün ən əlverişli 

seçim edə bilsin. Bu elmi-nəzəri mövqe, müasir inteqra-

siya prosesləri və tədricən vahid dünya təsərrüfat sistemi-

nin formalaşdığı bir şəraitdə, bəşəriyyətin qarşısında duran 

qlobal iqtisadi-sosial problemlərin həlli baxımından bütün 

dövlətlər, xüsusilə də bazar münasibətləri iqtisadi sistemi-

nin formalaşdığı keçmiş postsovet və postsosialist ölkə-

ləri, o cümlədən də Azərbaycan Respublikası üçün olduq-

ca əhəmiyyətlidir. 
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MÖVZU 10. 

 

BAZARIN MAHİYYƏTİ, VƏZİFƏLƏRİ VƏ 

FORMALARI 

 

a) Bazar anlayışının sosial-iqtisadi mahiyyəti və vəzifələri. 

b) Bazarın obyektləri və subyektləri. 

c) Bazarın müxtəlif formaları. 

ç) Bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin üstün və nöqsan 

cəhətləri. 

 

a) Bazar bəşəriyyətin od, çörək, təqvim kimi kəşflə-

rindən biri olub, iqtisadi görüş və rəqabət meydanıdır. Ba-

zar elə bir iqtisadi göstəricidir ki, cəmiyyətin nə istehsal 

etməli, nə qədər istehsal etməli və kim üçün istehsal etmə-

li suallarına dəqiq cavab verir. Avropa ölkələrində geniş 

işlədilən market, rinq (Almaniya), torq (Çexiya), rupek 

(Polşa) anlayışları bazar mənasını verir. 

Müasir iqtisadiyyat – müxtəlif təyinatlı əmtəə və 

xidmətlərin, kapitalın (pulun), əməyin (iş qüvvəsinin) 

fasiləsiz, daimi təkrar hərəkəti, habelə bir-biriylə müxtəlif 

formalarda münasibəti, yaxud görüşüdür. Bu görüş yeri və 

iqtisadi münasibətlər məkanı bazardır. Vaxtilə A.Smit ba-

zarda nə baş verdiyini aydınlaşdıraraq yazmışdır: “Bazar 

deyir ki, mənə lazım olanı ver və sən də bazardan lazım 

olanı alıb apar”. 

Bazar iqtisadiyyatı təsərrüfat təşkilinin elə bir forma-

sıdır ki, onun əsas subyektləri olan istehsalçı ilə istehlakçı 

(alıcı ilə satıcı) arasında onların fəaliyyətini (münasibət-
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lərini) tənzimləyən aralıq idarəedici, planlaşdırıcı, inzibati 

təsisat (təşkilat, orqan) yoxdur. 

Bazar iqtisadiyyatının əsasını: əmtəə (xidmətlər) is-

tehsalı; ictimai əmək bölgüsü; istehsalçıların sərbəstliyi 

(əlahiddəliyi, bir-birindən asılı olmaması); istehsal etdiklə-

ri məhsulların - xidmətlərin sahibi olmaları; xüsusi mül-

kiyyətçilər kimi cəmiyyət həyatında və bazarda fəaliyyət 

göstərmələri təşkil edir. Ayrı-ayrı ölkələrin təsərrüfat sa-

hələrində fasiləsiz təkrar olunan bu çoxcəhətli münasi-

bətləri, əlaqələri, prinsipləri tənzimləyən məhz bazardır. 

Bəşəriyyətin keçdiyi çoxəsrli iqtisadi-sosial inkişaf 

yolunda bazarın 8-10 min illik bir tarixi vardır. Bazar 

haqqında olan müxtəlif fikir və mövqelərdə göstərilir ki, o 

bütün sivilizasiyalarda olmuş, inkişaf etmiş və təkmilləş-

mişdir. Bazar, insanların gündəlik həyatında daim təkrar 

olunan alqı-satqı münasibətlərinin və mübadilə dairəsin-

dəki sosial-iqtisadi əlaqələrin vəhdəti, yaxud toplusudur. 

Bazar məhsul istehsalçıları ilə onu istehlak edənlər ara-

sında iqtisadi münasibətləri aydınlaşdırır. 

Eyni zamanda bazar elə bir iqtisadi məkandır ki, ora-

da tələblə-təklif üz-üzə dayanır. Bazarda müxtəlif əmtəə-

lərin yaxud xidmətlərin konkret sövdələşməsi baş verir. 

Satıcı pul, alıcı isə mal (əmtəə, xidmət) sahibi olur. 

Məşhur Amerika iqtisadçısı, bazar və marketinq 

problemləri üzrə tanınmış mütəxəssis Filip Kotler «Mar-

ketinqin əsasları» kitabında yazır ki, bazar mövcud olan 

və potensial əmtəə alıcılarının cəmidir. İngilis iqtisadçısı 

Alfred Marşall «İqtisadi nəzəriyyənin prinsipləri» əsərində 

göstərir ki, bazar eyni qrupların işgüzar əlaqələrə girdik-
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ləri və müxtəlif istehsalçıların iri alış-veriş sövdələşmələri 

etdikləri bir yerdir. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda bazar haqqında digər 

fikir və mövqelər də vardır. Məsələn, «bazar-iqtisadi mü-

nasibətlərdə tələblə-təklifin cəmidir», «bazar-əmtəələr və 

xidmətlər üzrə satıcılarla alıcıların birgə fəaliyyət mexa-

nizmidir», «bazar-əmtəə və əmtəə-pul mübadiləsi forma-

sıdır», «bazar-ticarət aparmaq üçün adamların qarşılıqlı 

fəaliyyətidir», «bazar-əmtəə istehsalı və pul tədavülü qa-

nunları üzrə təşəkkül tapan mübadilədir». 

Bazarın vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 

1. Bazar istehsalla istehlak arasında əlaqələndirici 

körpü, vasitəçi və bağlayıcı həlqə rolunu oynayır. 

2. Bazar mübadilə olunan əmtəə və xidmətlər üçün 

sərbəst ekvivalentlik şəraiti yaradır. 

3. Bazar, istehsalçıları ən az xərclərlə istehlakçılar 

(alıcılar) üçün lazım olan məhsulları hazırlamağa və bu 

fəaliyyətdən kifayət qədər gəlir (mənfəət) əldə etməyə hə-

vəsləndirir. 

4. Bazar əmək bölgüsünün dərinləşməsi, təsərrüfat 

həyatının getdikcə beynəlmiləlləşdirilməsi və iqtisadi in-

teqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi əsasında, ölkənin 

və dünyanın müxtəlif bölgələrinin tarazlı inkişafına təsir 

göstərir. 

Müasir bazar, sivilizasiyanın yüksək inkişaf etmiş 

məhsulu kimi tarixən özünün əvvəlki formasından onunla 

fərqlənir ki, indi əmtəələrin əksər hissəsinin zəmanətli 

satışını, dövlətin fəal maliyyə-kredit və pul siyasətini, əha-

linin az imkanlı hissəsinin sosial mühafizəsinin müəyyən 
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sistemi olmasını irəli sürür. 

Bazarın - məlumat, vasitəçi, qiymətyaratma, nizam-

layıcı, təmizləyici kimi vəzifələri aşağıdakı sxemdə göstə-

rilmişdir:  

 

 

 

 

     

       

 

 

                

 

 

 

 

b) Bazarın ümumi strukturu (quruluşu) daxilində 

onun obyektləri və subyektləri dedikdə aşağıdakılar nəzər-

də tutulur: 

Bazarın obyektləri: 

1. Əmtəə və xidmətlər bazarı. Buraya əsasən müxtə-

lif ərzaq məhsulları, şəxsi istehlak malları, məişət, kom-

munal, nəqliyyat xidmətləri, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə 

üzrə pullu xidmət bazarları daxildir. 

2. İstehsal vasitələri bazarı. Buraya istehsal proses-

lərini həyata keçirtmək üçün lazım olan əmək cisimləri və 

əmək vasitələri, habelə onların tərkibindəki bütün kom-

pleks şeylər daxildir. Daşınmaz əmlak, əmək alətləri, xam-

Məlumat 

Bazarın 

vəzifələri 

(funksiyaları) 

Qiymətyaratma 
Nizamlayıcı 

Vasitəçi 

Təmizləyici 



161 

 

mal və materiallar, energetika resursları, faydalı qazıntılar 

da buraya aiddir. Bu bazara bəzən istehsal amilləri bazarı 

da deyilir. 

3. İş qüvvəsi bazarı. Buraya sərbəst surətdə sövdələş-

mələr nəticəsində (müqavilələr üzrə) iş qüvvəsinin alqı-

satqısı (muzdla tutulması) daxildir. 

4. Elmi-texniki tədqiqatlar bazarına hazır iş variant-

ları, innovasiya, kəşflər, patentlər, texnoloji üsulların tək-

milləşdirilməsinə, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə 

təsir göstərə bilən elmi-texniki ixtiralar, yeni ideyalar, 

bunları hüquqi cəhətdən təsdiqləyən rəsmi sənədlərin, li-

senziyaların alqı-satqısı daxildir. 

5. Valyuta, qiymətli kağızlar (maliyyə) bazarına 

müxtəlif ölkə valyutalarının, səhmlərinin, istiqrazlarının, 

çeklərin, akkredittivlərin, veksillərin və digər pul  öhdəlik-

lərini yerinə yetirə bilən qiymətli kağızların sərbəst alqı-

satqısı daxildir. 

6. Mənzil bazarı mülklərin, bağ evlərinin, özəlləşdi-

rilmiş mənzillərin sərbəst surətdə alınıb-satılmasını əhatə 

edir. 

7. Torpaq bazarı müxtəlif torpaq sahələrinin icarəsi 

və alqı-satqısını əhatə edir. 

8.  İnformasiya məhsulları bazarı, intellektual xa-

rakterli məhsulları (kitab, qəzet, şəkil, kasetlər, reklam, 

informasiya materialları) əhatə edir. 

Bazarın quruluşu daxilində onun obyektlərini aşağı-

dakı sxemdən görmək olar: 
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Bazarın subyektləri: 
1. Sahibkarlar, işgüzar biznes adamları; 
2. Bazarda işləyənlər (satıcılar, fəhlələr, xidmətçilər); 
3. İstehlakçılar və son alıcılar; 
4. Borc kapitalı sahibləri (sələmçilər, faizə pul ve-

rənlər); 
5. Qiymətli kağız sahibləri; 
6. Xırda ticarətlə məşğul olanlar, dəllallıq edənlər; 
7. Digərləri (tüfeylilər, cinayətkar ünsürlər və s.). 
Qeyd edək ki, ümumiləşdirilmiş şəkildə bazar sub-

yektlərini 4 qrupa ayırmaq mümkündür: 

İş qüvvəsi bazarı 

Maliyyə-kapital bazarı 

 

İstehsal vasitələri 

bazarı 

İnformasiya və 

intellektual məhsullar 

bazarı 

Əmtəə-xidmətlər 

bazarı  

Bazarın 

quruluşu 

Valyuta və qiymətli 

kağızlar bazarı 

Texnologiya bazarı 

Mənəvi nemətlər 

bazarı 
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I. Ev təsərrüfatı subyektləri qrupu. Buraya təkba-
şına, yaxud ailəvi istehsal-xidmət dairəsində fəaliyyət gös-
tərənlər daxil edilirlər. 

II. Müəssisə və şirkətlərdən ibarət subyektlər qru-
pu. Buraya gəlir əldə etmək məqsədiylə başqalarını da işə 
cəlb etməklə istehsal və biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan-
lar daxil edilir. 

III. Banklar və bank işinin normal fəaliyyətini tən-
zim edən maliyyə-kredit orqanları ayrıca bir subyektlər 
qrupunu təşkil edir. 

IV. Dövlət idarəetmə orqanları və təşkilatları bazar 
subyektlərinin xüsusi bir qrupunu təşkil edərək, cəmiyyə-
tin ümumi təsərrüfat həyatında ictimai istehsalın gedişini 
tənzimləyir, habelə onların fəaliyyəti üzərində nəzarəti 
həyata keçirir. 

Müxtəlif subyekt qrupları arasında bazar iqtisadiy-
yatı şəraitində müəyyən əlaqə vardır və onların fəaliyyəti 
biri-birini tamamlayır. 

c) Bazarın ən qədim zamanlardan başlayaraq indi-
yədək keçdiyi uzun və mürəkkəb inkişaf yolu, onun aşağı-
dakı formaları (tipləri) olduğunu göstərir: 

İnkişaf etməmiş bazar, elə bir formadır ki burada 
bazar münasibətləri hələ təsadüfü xarakter daşıyır. Bu tipli 
bazar formasında məhsulların bir-biri ilə dəyişdirilməsinə, 
barter əlaqələrinə, natural mübadiləyə daha çox üstünlük 
verilir. Əmək bölgüsünün geniş yayılmadığı, əmtəə-pul 
münasibətlərinin zəif inkişaf etdiyi, xarici ticarət əlaqə-
lərinin məhdud çərçivələri daxilində inkişaf etməmiş bazar 
forması, öz tarixi rolunu uzun illər boyu uğurla yerinə 
yetirmişdir. Müasir şəraitdə də zəif inkişaf etmiş ölkələr-
də, bir sıra adaların ərazisində, ucqar yerlərdə inkişaf et-
məmiş bazar formasından iqtisadi əlaqələri həyata keçir-
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mək üçün istifadə olunur. 
Azad bazar (klassik, sərbəst, rəqabət bazarı). Bu ba-

zar formasının səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
həmin bazarda istər satıcıların, istərsə də alıcıların sayı 
çox olub, qeyri məhduddur. Belə bazarda tələb-təklifin hə-
rəkətverici qüvvəsi sayılan rəqabət hökm sürür, bu isə öz 
növbəsində bazara çıxarılan məhsulların miqdarına, key-
fiyyətinə, qiymətinə, ticarət xidməti səviyyəsinə müsbət 
təsir göstərir. 

Şübhəsiz, azad bazar forması müxtəlif nöqsanlara 
malik olsa da, lakin orada inhisar, iqtisadi, inzibati əngəl-
lər, maneələr, baryerlər yoxdur.   

Tənzimlənən bazar. Bu bazar forması sivil və mə-
dəni ölkələrdə, qanun və prinsiplərin ali sayıldığı cəmiy-
yətlərdə fəaliyyət göstərir. Dövlət və onun idarəetmə or-
qanları elə müəyyən tədbirlər sistemi işləyib iqtisadi həya-
ta tətbiq edirlər ki, ölkənin çoxsahəli təsərrüfat həyatı 
uğurla tənzimlənir. Bu kompleks tədbirlər sistemi ölkənin 
gömrük-vergi, pul-kredit, xarici ticarət sahələrinə aid ola 
bilər. Lakin aydındır ki, dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə 
siyasəti müəyyən optimal hüdudlar çərçivəsində həyata 
keçirilərək, istehsalçıların sərbəstliyini, təşəbbüskarlığını 
boğmamalıdır. Dövlət tənzimlənməsi iqtisadiyyatın bütöv-
lükdə inkişafı prosesinə yardımçı olmalıdır. 

Mərkəzləşdirilmiş (planlı, inzibati-amirlik, əmrlə 
idarə olunan) bazar formasında, dövlət bazarın fəaliyyəti-
nə hədsiz qaydada qarışır. Belə bir iqtisadi siyasət xəttinin 
hansı iqtisadi-sosial nəticələrə gətirib çıxardığı, keçmiş 
Sovet İttifaqı və sosialist birliyi ölkələrinin timsalında 
özünü aydın göstərmişdir. Məhz mərkəzləşdirilmiş planlı 
iqtisadi sistem bütün imkanlara malik olan nəhəng bir 
ölkənin iqtisadiyyatını iflic vəziyyətinə salaraq, onun  ifla-
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sına səbəb oldu. 
Qarışıq bazar, xüsusi sahibkarlığın, dövlət  bölmə-

sinin, xarici kapital və işgüzar biznes nümayəndələrinin 
optimal nisbətlər çərçivəsində (60: 30: 10, yaxud 50: 25: 
25, yaxud 40: 30: 30,: faiz) fəaliyyət  göstərdiyi bir forma-
dır. 

Dünya təsərrüfat həyatı təcrübəsi göstərir ki, tədricən 
qarışıq bazar forması özünü daha çox doğruldaraq iqtisa-
diyyatda aparıcı bazar formasına çevrilir. 

Təsadüfi deyildir ki, amerikalı iqtisadçılar K.Mak-
konnell və S.Bryu «Ecоnомics» kitabında yazırlar: «Döv-
lət və xüsusi bölmələr böyük əhəmiyyət kəsb edirlər, 
çünki onlar birlikdə güclü iqtisadiyyat yaradır. Bu isə in-
sanlara rahatlıq gətirir, onların ləyaqətini qoruyur və şəxsi 
azadlıqlarını təmin edir». 

İsveçrə iqtisadçısı V.Repke «Sərbəstlik, yoxsa əmr» 
adlı əsərində göstərir ki, tam sərbəst bazar əslində bir növ 
xaos, qarışıqlıq,  nizamsızlıq yaradır. Geniş bazar münasi-
bətlərinə “dövlətin çox qarışması da istənilən nəticələri 
vermir… Xüsusi və dövlət bölmələrinin ağıllı, optimal 
nisbətinə əsaslanan qarışıq iqtisadiyyat, bu təməldə də 
formalaşan qarışıq bazar, müasir dövrdə özünü daha çox 
doğruldur”. 

Tanınmış iş adamı C.Soros qeyd edir ki, bazar iqtisa-
diyyatına hədsiz aludəçilik, son nəticə etibarı ilə «bazar 
təməlçiliyinə» (market findament) aparıb çıxara bilər. Be-
lə bir mövqe isə doğru sayıla bilməz. Çünki bazar iqtisa-
diyyatının, dövlətin düşünülmüş tənzimləyici rolu olma-
dan, arzu edilən müsbət iqtisadi-sosial nəticələr qazanması 
qeyri-mümkündür. 

İqtisadi nəzəriyyədə müasir bazarın hüquq nöqteyi-
nəzərindən (qanuni, icazəsiz, kölgə, qara); ərazi baxımın-
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dan (yerli, milli, region, beynəlxalq); iqtisadi təyinat cə-
hətdən (əmtəə-xidmətlər, iş qüvvəsi, kapital, qiymətli ka-
ğızlar, reklam bazarı və s.) kimi konkret növləri də vardır. 

ç) Müasir cəmiyyətdə bazar münasibətlərinin forma-
laşması yalnız sırf iqtisadi məsələ olmayıb, həm də icti-
mai, siyasi, sosial, əxlaqi dəyərlərlə bağlı mürəkkəb bir 
prosesdir. Şübhəsiz, bu çoxcəhətli və ziddiyyətli formalaş-
ma gedişində prosesin müsbət (pozitiv) cəhətləri inkişaf 
etdirilməli, mənfi (neqativ) cəhətləri isə ağıllı üsullarla 
tənzimlənərək, hökmən yumşaldılmalı, imkan və şərait 
yarandıqca aradan qaldırılmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatının üstün cəhətləri kimi onun 
xüsusi mülkiyyətə, azad sahibkarlıq fəaliyyətinə, insanın 
təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq imkanlarına geniş meydan 
açdığını, rəqabət yaratdığını, alıcıların tələbinə uyğunlaş-
dığını, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltdiyini, 
iqtisadi artım təmin etdiyini göstərmək olar. 

Bazar iqtisadiyyatının nöqsan cəhətləri kimi aşağı-
dakıları qeyd etmək mümkündür: 

- bazar iqtisadiyyatı ölkə əhalisinin müxtəlif  dairə-
ləri və ictimai təbəqələrinin həyat səviyyəsində kəskin 
fərqlər yaradır, işsizliyi artırır, sosial ədalətsizliyi güclən-
dirir, hər şeyi pula, alqı-satqıya yönəldir; 

- bazar münasibətləri şəraitində, xüsusilə keçid mər-
hələsində olan ölkələrdə, istehsalı və iqtisadiyyatın müx-
təlif sahələrini vaxtında, habelə çevik surətdə lazım olan 
nağd pul kütləsi ilə təmin etmək mümkün olmur; 

- bazar iqtisadiyyatı çox vaxt arzuolunmaz nəticələrə 
- ətraf mühitin çirklənməsinə, ərzaq məhsullarının tərki-
bində zərərli maddələrin (pestisidlərin) artmasına, narko-
maniyanın, sərxoşluğun, zərərli oyunların, əxlaq və milli 
mentalitetə uyğun olmayan hadisələrin, yoluxucu xəs-
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təliklərin, uşaq baxımsızlığının, cinayətkarlığın artmasına 
gətirib çıxarır; 

- bazar iqtisadiyyatı elmin nəticələrindən faydalansa 
da, lakin özü bilavasitə onun inkişafına, maliyyələşdiril-
məməsinə ciddi maraq göstərmir; 

- bazar iqtisadiyyatı sistemi ümummilli ictimai əhə-
miyyət kəsb edən sahələrin (müdafiə, ictimai nəqliyyat, 
mədəniyyət ocaqları, muzeylər, kitabxanalar) inkişafına 
lazımi qayğı göstərmir, çünki həmin sahələrdən qısa müd-
dətdə sanballı mənfəət götürmək çətindir; 

- bazar iqtisadiyyatı sabit olmur, vaxtaşırı enib-
qalxmalara, maliyyə sarsıntılarına, işsizliyə və dünya ba-
zarının təsirlərinə məruz qalır. 

Lakin bütün bu çatışmayan cəhətlərə baxmayaraq, 
bazar iqtisadiyyatı hələlik bəşəriyyətin kəşf etdiyi və 
təcrübədə sınaqdan keçirdiyi ən optimal iqtisadi sistemdir. 
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MÖVZU 11. 

 

BAZAR MEXANİZMİ VƏ ONUN FƏALİYYƏTİ 

 

a) Tələb-təklif kateqoriyalarının məzmunu və onların for-

malaşmasına təsir göstərən amillər. 

b) Tələb və təklifin elastikliyi. 

c) Bazar qiymətinin formalaşması və tarazlıq qiyməti. 

ç) İstehlakçı davranışı. 

d) Bazar infrastrukturu və onun quruluşu. 

 

a) Cəmiyyətin tarixi inkişafı boyunca insanlar hə-

mişə müxtəlif ehtiyaclar və tələblər dairəsində yaşamışlar. 

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, insanlar bir növ bu ehtiyac 

və tələblərin «əsiri» olaraq, həmin tələblərin ödənilməsi 

naminə öz axtarış-fəaliyyət dairəsini genişləndirməyə səy 

göstərmişlər. 

Aydındır ki, bizim hər birimizin şəxs və fərd kimi, 

müəyyən bir ailə, yaxud kollektiv kimi, habelə bütövlükdə 

cəmiyyət kimi ayrı-ayrılıqda, eyni zamanda ümumi (məc-

mu) tələblərimiz vardır. Həmin tələblər toplusu fiziki (ye-

mək, mənzil, paltar), sosial (iş, təhsil, sosial təminat), mə-

dəni (tamaşa, əyləncə), intellektual (elmi-nəzəri) dairələr-

də öz ifadəsini taparaq, qismən yaxud tam şəkildə ödənil-

məyi tələb edir. 

Təsadüfü deyildir ki, tələb və onun mahiyyəti barə-

sində müxtəlif fikirlər vardır. Məsələn, bir qrup müəllif 

göstərir ki, tələb cazibəli və sehrli bir söz olub, sevinc və 

təhlükə, mənfəət və müflis olmaq, məhəbbət və nifrət, aclıq 

və toxluq kimi ziddiyyətli anlayışları özündə birləşdirir. 
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Digər müəlliflər qeyd edirlər ki, tələb istehsalın canı, 

yaxud bazar iqtisadiyyatının qanunudur. 

İqtisadi baxımdan tələb - bazar mexanizminin əsas 

ünsürlərindən biri olub, alıcının müəyyən dövr ərzində hər 

hansı bir əmtəədən, xidmətdən müəyyən qiymətə və müəy-

yən miqdarda əldə etmək imkanıdır. 

Şübhəsiz, tələblə tələbatı fərqləndirmək lazımdır. 

Tələbat daha geniş və əhatəli, həm də çoxcəhətli bir anla-

yışdır. İnsanların və hər bir şəxsin tələbatı geniş, hətta 

müəyyən mənada sonsuzdur. 

Tələbə gəldikdə isə o bizim imkanlarımızla bağlı 

olub, pulla ifadə olunan və pulla da məhdudlaşan konkret 

tələbatdır. Deməli, tələb tədavül (alqı-satqı) dairəsində 

tələbatın pulla ifadəsidir. Əgər tələbatı dairə kimi təsəvvür 

etsək, tələb bu dairənin yalnız müəyyən ödənilə bilən his-

səsidir. Aydındır ki, tələbin arxasında pul, maddi imkan 

dayanmırsa, o xəyal və boş arzu olaraq qalır. Ona görə də 

iqtisadi nəzəriyyədə ödəniş qabiliyyətli, yaxud tədiyyə 

qabiliyyətli tələb anlayışı vardır və bu anlayışa tez-tez rast 

gəlinir. Tədiyyə qabiliyyətli tələb, insanlar tərəfindən əm-

təələr alınmasına və müxtəlif xidmətlərdən istifadə edil-

məsinə sərf olunan pul məbləğidir. 

Təklif dedikdə müəyyən bir dövr ərzində bazarda 

olan yaxud bazara çıxarıla bilən əmtəələrin, malların, xid-

mətlərin miqdar (kəmiyyət), yaxud pul (dəyər) ifadəsində 

həcmi nəzərdə tutulur. Təklif həmişə bazarın maddi əsası 

olmuş və istehsalçıların müxtəlif təyinatlı tələbatlarının 

ödənilməsi mənbəyi sayılmışdır. 

Lakin təklifin rolu təkcə bununla məhdudlaşmır. 

Təklif eyni zamanda istehsalın müxtəlif sahələrinin inkişaf 

edib yüksəlməsinə, texniki tərəqqinin geniş yayılmasına, 
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alıcıların zövqünün formalaşması prosesinə güclü təsir 

göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həm tələbin, həm təklifin 

formalaşmasına iki qrup amillər təsir göstərir. 

Birinci qrup amillər qiymətlərlə bağlıdır. Əmtəələrə 

və xidmətlərə bazarda müxtəlif amillərin təsiri altında for-

malaşan qiymətlər, tələblə-təklifə bilavasitə yaxud dolayı 

yollarla dəyişiklik gətirirlər. Aydındır ki, qiymətlərin art-

ması ümumi bir meyl kimi tələbi azaldacaqdır. Əksinə, 

qiymətlərin aşağı düşməsi meyli, həmin qrup əmtəə və 

xidmətlər olan tələbi artıracaqdır. 

Qeyri-qiymət amilləri də tələb və təklifin dəyişikli-

yinə öz təsirini göstərir. Məsələn, tələbə əhalinin gəlir sə-

viyyəsi; bazarda əvəzedici məhsulların (müxtəlif meyvə-

lər, paltaryuyucu tozlar, bitki və heyvan yağları) olması; 

yaxın gələcəkdə qiymətlərin dəyişə biləcəyi ehtimalı; 

mövsüm xarakterli dəyişikliklər; əhalinin zövq və istəyi, 

yaxud dəb dəyişiklikləri; ailə tərkibi, əhalinin yaş və cins 

tərkibi; müxtəlif xəbərlər və şayiələr bəzən müsbət, bəzən 

də mənfi rol oynayaraq, tələblə-təklifə hiss olunacaq dərə-

cədə təsir göstərə bilir. 

Təklifə də, qiymət amillərilə yanaşı, qeyri-qiymət 

amilləri də öz təsirini göstərə bilir. Bu amillərdən istehsa-

lın texnika və texnologiyasının təkmilləşdirilməsini; əvəz-

edici əmtəə və xidmətlərin bazara çıxarılmasını; satıcıların 

sayının artıb-azalmasını; məhsul bolluğu yaxud qıtlığını; 

reklam vasitələrinin rolunu göstərmək olar. 

b) Təsərrüfat həyatı təcrübəsindən məlumdur ki, bazar-

da hər hansı bir əmtəənin (xidmətin) qiymətinin dəyişməsi, 

yəni onun bahalaşması, yaxud ucuzlaşması şübhəsiz tələb və 

təklifin də həcmində müəyyən dəyişikliklər yaradır. 
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Qiymətlə, məhsulun satış həcmi arasında olan bu sıx, 

dialektik, üzvi asılılıq tələb və təklifin elastikliyi anlayışı-

nın əsasını təşkil edir. Lakin unutmaq olmaz ki, insanların 

tələbatları, zövqləri, imkanları müxtəlif olduğundan tələb-

lə-təklifin dəyişməsinin nəticələri həmişə eyni cür alınma-

yacaqdır. Bu halda müxtəlif variantlar qarşıya çıxa bilər: 

a) Tələb artarsa, təklif isə dəyişməz qalarsa, qiymət 

yüksələcəkdir; 

b) Tələb azalarsa, təklif isə dəyişməz qalarsa, qiymət 

aşağı düşəcəkdir; 

c) Təklif artarsa, tələb isə dəyişməz qalarsa, qiymət 

aşağı düşəcəkdir; 

ç) Təklif azalarsa, tələb isə dəyişməz qalarsa, qiymət 

yüksələcəkdir. 

İqtisadi nəzəriyyədə tələb və təklifin elastiklik səviy-

yəsini müəyyənləşdirib təyin etmək üçün elastiklik vahi-

di, yaxud vahid elastiklik anlayışından istifadə olunur. 

Vahid elastiklik dedikdə, qiymətin azalması səviyyəsinin 

(yaxud faizinin) tələbin artması səviyyəsinə (faizinə) bəra-

bərliyi başa düşülür. Bu o deməkdir ki, qiymət 2 dəfə azal-

dıqda, tələb (satış) da 2 dəfə artmışsa bu məhsulla bağlı 

tələbin elastiklik vahidi (E=1) olacaqdır. Yaxud, təklif 2 

dəfə artdıqda, qiymət də 2 dəfə aşağı düşərsə, elastiklik 

vahidi yenə (E=1) olacaqdır. 

Elastiklik vahidindən kənarlaşma halları, yəni tələb-

təkliflə əmtəə (xidmətlər) satışından əldə olunan məbləğin 

dəyişməsi, elastiklik və qeyri – elastiklik anlayışları ilə 

izah olunur. Əgər əmtəə (xidmət) qruplarının qiymətinin 

azalması nəticəsində satışın artmasından əldə edilən gəlir, 

qiymətin azalmasından itirilən gəlirdən çox olarsa (yəni 

1Е  ), gəlir elastik adlanacaqdır. Əksinə, qiymətin aşağı 
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düşməsindən itirilən gəlir, bunun nəticəsində tələbin (yəni 

satışın) artmasından əldə edilən gəliri ötərsə, şübhəsiz 

tələb qeyri-elastik (E<1) olacaqdır. 

Tələbin qiymətlə bağlı elastikliyi dedikdə, məhsulun 

qiymətinin müəyyən qədər dəyişməsi nəticəsində ona olan 

tələbin hansı nisbətdə dəyişməsi başa düşülür. Bu asılılıq 

belə ifadə olunur:    

П

П
:

Г

Г
Е

п
д


  

Burada Г  - tələb olunan məhsulun (xidmətin) sə-

viyyəsindəki dəyişikliyi; 

     Q - ilkin tələb səviyyəsini 

   П - qiymətin dəyişmiş səviyyəsini 

     P - qiymətin ilkin səviyyəsini əks etdirir. 

Deməli, E- göstərir ki, burada söhbət tələbin (d) qiy-

mətlə bağlı (p) elastikliyindən gedir. 

Təklifin qiymətlə bağlı elastikliyi aşağıdakı kimi ifa-

də olunur:  

p

p

Q

Q
Е p

s


 :  

Burada təklifin (s) qiymətlə bağlı (p) elastikliyi (E) 

öz əksini tapmışdır.   

Qeyd edək ki, tələbin və təklifin elastikliyi arasında 

oxşarlıq vardır. Lakin fərq ondadır ki, Г  birinci halda 

alıcı tərəfindən tələb edilən məhsulun səviyyəsindəki dəyi-

şikliyi; ikinci halda isə satıcılar tərəfindən təklif olunan 

məhsulun səviyyəsindəki dəyişikliyi göstərir. 

c) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər şey qiymət - 

dəyər  meyarları ilə başlayır və qiymətlə də qurtarır. 

Qiymət sistemi və onun düzgün formalaşması bütöv-
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lükdə sağlam iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oyna-

yır. Aydındır ki, qiymət vasitəsilə istehsalçı ilə istehlakçı, 

müəssisələrlə dövlət, dövlətlə əhali, müəssisələrlə icarə-

darlar, müəssisə ilə müəssisə arasındakı iqtisadi münasi-

bətlər tənzimlənir. 

Qiymət-istehsal proseslərinin son nəticələrini özündə 

yekunlaşdıran bir ölçü meyarıdır. 

Qiymət barəsində iqtisadi nəzəriyyə tarixində irəli 

sürülmüş müxtəlif fikirləri təhlil edərək, məsələyə kom-

pleks halında yanaşsaq, əmtəələrin (xidmətlərin) qiymətin-

də xərclər, sərf olunan vaxt, faydalılıq, resursların məh-

dudluğu kimi amillər öz əksini tapmışdır. Şübhəsiz, yalnız 

bu amillərin kompleks şəkildə nəzərə alınması, əmtəələrin 

(xidmətlərin) qiymətlərinin düzgün formalaşdırılmasını 

təmin edə bilər. 

Məlumdur ki, bazara çıxarılan hər bir əmtəə, yaxud 

xidmət əsasən tələb və təklifin təsiri altında formalaşan 

bazar qiymətinə uyğun olaraq satılır. Deməli, bazar qiy-

məti orada reallaşdırılan hər hansı bir əmtəənin (xidmətin) 

qiymətidir. 

Bazarda yaranmış vəziyyətlə bağlı, bu və ya digər 

məhsul öz qiymətindən (dəyərindən) baha satıla bilər. 

Buna səbəb, həmin məhsul üzrə bazarda tələbin təklifdən 

çox olmasıdır. Bu halda üstünlük istehsalçının və satıcının 

əlinə keçərək, nəticədə məhsul yüksək qiymətə satılır. Bu 

təklif qiyməti adlandırılır. 

Eyni zamanda ola bilər ki, bazarda alıcılara təklif 

olunan malların və müxtəlif təyinatlı xidmətlərin həcmi, 

alıcıların tələbindən çoxdur. Təbiidir ki, bu halda (əlbəttə, 

müəyyən istisnalarla) tələb qiyməti, həmin əmtəələrin 

(xidmətlərin) bazar qiymətindən aşağı düşəcəkdir. Bu, tə-
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ləb qiyməti adlanır. 

Bazar qiymətinin formalaşmasına tələb və təklif, is-

tehsal xərcləri, əmtəənin keyfiyyəti, qablaşdırılması, di-

zayn ünsürləri, alıcılara xidmət forması, əhalinin gəlirləri, 

alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsi, mövsümlülük, reklam, şayiə-

lər yayılması kimi amillər bilavasitə, habelə dolayı yollar-

la öz təsirini göstərir. 

Lakin, adətən bazar üçün müəyyən qiymət enib- 

qalxmalarını nəzərə almasaq, tələblə-təklifin səviyyəsinin 

şərti nisbi bərabərliyi prinsipini əsas götürsək, bazarda 

tarazlıq qiyməti əmələ gəlir. 

Bazarda tarazlıq qiyməti dedikdə, müəyyən bir vaxt 

(ay, rüb, il) ərzində mövcud qiymətlər şəraitində məhsul-

lar (xidmətlər) təklifinin ümumi həcmi və konkret çeşidi 

ilə həmin mallara alıcı tələbi arasında müəyyən uyğunluq 

başa düşülür. Həmin asılılığı sxem şəklində belə göstər-

mək olar: 

Tarazlıq səviyyəsi və 

qiyməti  göstərir ki, əks tə-

rəflər kimi çıxış edən tələb-

lə-təklifin səviyyəsi müəy-

yən vaxta tarazlaşa, uyğun-

laşa bilər. 

Lakin bu hal müvəq-

qətidir və bazarda fəaliyyət 

göstərən müxtəlif amillərin 

(rəqabət, qiymət, gəlirlər, 

zövq, vergilər) təsiri altın-

da həmin tarazlıq pozulur. 

ç) Bazar münasibətləri 

iqtisadi sistemi şəraitində fəaliyyət göstərən istehsalçıların 
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(satıcıların) əsas məqsədi, cəmiyyətin ictimai və insanların 

fərdi tələbatlarını hərtərəfli ödəmək əsasında yüksək 

(maksimum) mənfəət əldə etməkdir. Alıcıların (istehlakçı-

ların) məqsədi isə gəlirləri dairəsində, şəxsi zövq və istək-

lərinə uyğun olaraq, bazarda formalaşmış qiymətlər əsa-

sında öz müxtəlif tələbatlarını, ehtiyaclarını ödəmək və 

bundan maksimum faydalanmaqdır. 

Bazar münasibətləri şəraitində son söz alıcıya məx-

susdur və o, öz seçimində sərbəstdir. Lakin arzu və imkan-

la, qiymət və gəlirlə, şəxsi zövq və müasir dəblə məhdud-

laşan bu ziddiyyətli "nisbi sərbəstlik", alıcını tarixən hə-

mişə seçim problemi, nəyə üstünlük vermək məsələsi, 

hansı məhsul-xidmətin nə dərəcədə faydalı olması sualı ilə 

qarşılaşdırmışdır. 

İnsanlar təhsil alanda da, ailə quranda da, gün ərzin-

də vaxtlarını böləndə də, gələcək inkişaf perspektivləri 

barəsində düşünəndə də, bir sözlə istəyib-istəməsələr də, 

ictimai və şəxsi həyatlarında, məişət və davranışlarında, 

sövdələşmə və alqı-satqı münasibətlərində seçimlə rastla-

şır, müəyyən qərara gəlir, nəhayət fəaliyyətlərini davam 

etdirirlər. 

Müasir şəraitdə elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edən 

istehlakçı (alıcı) davranışı nəzəriyyəsi - insanların gəlir-

lərini xərclədikləri vaxt, onların konkret şəraitdə özləri 

üçün ən faydalı hesab etdikləri əmtəələrə-xidmətlərə üs-

tünlük verdiklərini aydınlaşdırır. 

Alıcı (istehlakçı) davranışı və rəftarı, onun cəmiy-

yətin iqtisadi həyatında baş verən mürəkkəb proseslərə 

münasibəti təkcə ayrı-ayrı şirkət və korporasiyalar üçün 

deyil, eyni zamanda hakimiyyət, dövlət orqanları üçün də 

əhəmiyyətlidir. Hər hansı bir şirkətin satışa çıxardığı yeni 
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məhsulun, yaxud göstərdiyi xidmətin qiymətinin alıcılar 

tərəfindən necə qarşılanacağı, şübhəsiz müəyyən problem-

lərlə bağlıdır. Alıcının yeni məhsullardan istifadəsi, xid-

mətlərə alışması, bazar qiymətləri ilə razılaşaraq həmin 

əmtəə-xidmətləri seçməsi o qədər də asanlıqla getmir. 

Eyni zamanda, ölkə əhalisinin gəlirlərinin artması və 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət, habelə 

hakimiyyət orqanlarının həyat keçirdikləri sosial tədbirlə-

rin, məsələn ünvanlı güzəştlərin, vergi dərəcələrinin aşağı 

salınmasının, yardımların, subsidiyaların elmi təhlilə, daha 

sanballı əməli tövsiyələr hazırlanmasına ehtiyac vardır. 

Ümumiyyətlə alıcı davranışı yaxud istehlakçı rəftarı: 

a)alıcıya həmişə seçim üstünlüyü hüququ verilməsi; 

b)onun imkan və büdcə məhdudiyyətləri ilə qarşılaşması; 

c)seçim qərarı verməsi kimi 3 mərhələni əhatə edir. 

İqtisadi nəzəriyyədə istehlakçı xərclərini müxtəlif 

variantlar üzrə səciyyələndirən büdcə məhdudluğu, büd-

cə xətti və etinasızlıq, yaxud fərqsizlik əyrisi anlayışları 

vardır. 

Büdcə məhdudluğu – istehlakçının gəlirlərindən for-

malaşan büdcəsinin onun faydalandığı əmtəə-xidmətlərə 

xərclədiyi məbləğə bərabər deməkdir. 

Büdcə xətti – istehlakçının müəyyən məbləğ pula, 

müxtəlif əmtəə - xidmətlər dəsti seçib almaq imkanıdır. 

Etinasızlıq yaxud fasiləsizlik əyrisi – bazar qiymət-

lərini nəzərə almaqla istehlakçını eyni dərəcədə razı salan 

əmtəə - xidmətlər dəstini göstərir. 

Ölkədə istehlakçıların ödəniş qabiliyyətli alıcılıq sə-

viyyəsinə, onların davranışına ən çox təsir göstərən gəlir-

ləri və bazarda müxtəlif təyinatlı məhsulların - xidmətlərin 

qiymətləridir. Lakin bu iki mühüm əhəmiyyət kəsb edib, 
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istehlakçının davranış və rəftarına güclü təsir göstərən 

amillərlə yanaşı, ilk baxışda o qədər də nəzərə çarpmayan 

bir sıra elə cəhətlər də vardır ki, onları kənara atmaq 

mümkün deyildir. 

İstehlakçıların yaşadıqları coğrafi mühit, ölkənin tə-

bii iqlim şəraiti, milli adət-ənənə xüsusiyyətləri, ailə tərbi-

yəsi, təhsili, yaşı, cinsi, hansı sosial təbəqəyə mənsub ol-

ması, şübhəsiz onların bazar subyekti və alqı-satqı müna-

sibətlərinin iştirakçısı kimi davranış mədəniyyətlərinə, rəf-

tarlarına, zövqlərinə təsir göstərir. 

Mütəxəssislərin və iqtisadçıların fikrincə, müasir 

dövrdə istehlakçı zövqünün formalaşmasına bilavasitə, 

yaxud dolayı yollarla təsir göstərən amillər qrupu sıra-

sında aşağıdakıları qeyd etmək zəruridir: 

- əmtəə və xidmətlərin keyfiyyəti, ekoloji təmizliyi, 

insan orqanizmi üçün təhlükəsizliyi; 

- dəb və yeni moda dəyişikliklərinə uyğunlaşmaq 

psixologiyasının təsiri; 

- müxtəlif reklam vasitələrinin məqsədyönlü və fasi-

ləsiz təbliğatı; 

- istehlakçıların peşə-sənət və təhsil səviyyəsində baş 

verən dəyişikliklər; 

- istehlakçıların dəyişən yaş və cins xüsusiyyətləri ilə 

bağlı problemlər; 

- istehlakçıların ailə tərbiyəsi, mədəni səviyyəsi və 

zövqlərinin formalaşması; 

- yaşadığı ölkənin milli adət-ənənələri və mentaliteti; 

- işləyib fəaliyyət göstərdiyi şirkət və təşkilatın psi-

xoloji mühit xüsusiyyətləri; 

- istehlakçının mənsub olduğu ictimai təbəqənin 

qayda və davranış qaydaları; 
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- ailə üzvlərinin, dost-tanışların, yaxın adamların rəy 

və məsləhətləri; 

- kreditə mal satışının təşkili və onun istehlakçı üçün 

əlverişli şərtləri; 

- istehlakçını həvəsləndirən rəğbətləndirici tədbirlər 

sistemindən geniş faydalanması. 

Yuxarıda göstərilən amillərin kompleks şəkildə, ya-

xud qismən istehlakçının gəliri və bazardakı qiymətlərlə 

qarşılıqlı əlaqədə təsiri, alıcıların davranışı, habelə rəftarı-

nın formalaşmasının əsasında durur. Zaman, yaş, yeni dəb 

və modalar bu prosesdə müəyyən təbii, qanunauyğun də-

yişikliklər yaratsa da, istehlakçı gəliri və qiymətlərin sə-

viyyəsi, habelə insanların zövqü, mədəni yüksəlişi mühüm 

amillər kimi öz təsirini həmişə göstərir. 

d) «İnfrastruktura» sözü, XX əsrin əvvəllərindən iq-

tisad elmi və nəzəriyyənin dövriyyəsinə daxil olaraq, təd-

ricən geniş yer tutmuşdur. İlkin mənada bu ifadə, indikin-

dən fərqli şəkildə – silahlı qüvvələrin həyat fəaliyyətini 

təmin edən obyekt və tikililəri əhatə edən söz kimi işlədil-

mişdir. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda bu anlayışın mənası xey-

li geniş olub, istehsal infrastrukturu (yollar, körpülər, elek-

trik xətləri, nəqliyyat kəmərləri); sosial infrastrukturu 

(xəstəxanalar, sağlamlıq ocaqları, məktəblər, stadionlar) 

kimi istiqamətlərə ayrılır. İnfrastruktura bütövlükdə həm 

iqtisadiyyatın, həm də onun ayrı-ayrı sahələrinin normal 

fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradan və bu məqsədə xid-

mət edən sahələrin toplusu başa düşülür. 

İqtisadiyyatın infrastrukturu təkrar istehsal prosesi-

nin-istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak kimi bütün mərhə-

lələrində əhəmiyyətli rol oynayır. 
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İnfrastrukturun mühüm xüsusiyyət və cəhətlərindən 

biri, onun fərdi deyil, ictimai yaxud kollektiv tələbləri 

ödəməsidir. 

Konkret olaraq, bazar infrastrukturu dedikdə, iqtisa-

diyyatın müstəqil qurulusu kimi fəaliyyət göstərən bir 

anlayış başa düşülməlidir. Deməli, bazar infrastrukturu, 

iqtisadiyyatın ümumi quruluşunun bazar sisteminə xidmət 

edən və onun normal fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradan 

bir tərkib hissəsidir. 

Bazar infrastrukturunun ən vacib tərkib hissələri 

kimi əmtəə, fond, valyuta və əmək birjalarını, lizinq 

kompaniyalarını, bankları, aksionları, yarmarkaları 
göstərmək olar. 

Əmtəə birjaları – müxtəlif əmtəələrin yaxud əmtəə 

qruplarının reallaşdırılması işində vasitəçilik rolunu oyna-

yır. Əmtəə birjalarında ticarət əməliyyatları, onun ümumi 

yığıncağında qəbul olunmuş, razılaşdırılmış ticarət qayda-

larına uyğun aparılır. 

Adətən birjalarda alqı-satqı əməliyyatları buranın 

üzvü olub, vasitəçi rolunu yerinə yetirən xüsusi brokerlər 

və dilerlər tərəfindən həyata keçirilir. 

Broker – birjada vasitəçilik rolunu yerinə yetirən 

şəxsdir. O, birjalarda ona almaq və satmaq tapşırığını 

vermiş başqa bir şəxsin adından hərəkət edir. Məhz ona 

tapşırıq vermiş adamın iradəsini həyata keçirən brokerin 

fəaliyyətini, həmin şəxs maliyyələşdirir. Eyni zamanda 

broker öz vasitəçilik fəaliyyətinə görə müəyyən gəlir 

(brokerc) əldə edir. 

Diler isə birjalarda şəxsən öz adından, yaxud hər 

hansı bir şirkətin təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərir. Diler 

yalnız birjada alıb-satmaqla deyil, həm də aldıqlarını sax-
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layıb, müəyyən vaxtdan sonra daha baha qiymətə satmaqla 

da məşğul olur. 

Qeyd edək ki, birjalarda fəaliyyət göstərmək üçün 

orada yer almaq lazımdır. Bu yerlərin sayı isə məhduddur. 

Məsələn, dünyanın ən nüfuzlu birjalarından sayılan Nyu-

York birjasında 1. 366 yer vardır. Ona görə də tələb və 

təkliflə bağlı, bu birjadakı yerlərin qiyməti dəyişir. 

Əmtəə birjasında müxtəlif əməliyyatlar, o cümlədən 

ticarət sövdələşmələri bağlayanlar arasında vasitəçilik 

etmək, satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətini yoxlamaq, 

ticarət mübahisələrini həll etmək, istehsalın həcmi, məhsu-

lun qiyməti, onun xüsusiyyətləri haqqında reklam məlu-

matları yaymaq həyata keçirilir. 

Fond birjaları qiymətli kağızların, müxtəlif səhmdar 

cəmiyyətləri səhmlərinin, özəlləşdirmə payları çeklərinin 

və sairənin alqı-satqısının sərbəst surətdə həyata keçiril-

diyi bazardır. 

Müasir dünyada 200-dən artıq fond birjası fəaliyyət 

göstərərək, hər gün yüz milyardlarla dollar məbləğində 

alqı-satqı əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Bu fond birja-

ları arasında Nyu-York, London, Paris, Poma, Tokio, Sin-

qapur, Frankfurt, Moskva, Sankt-Peterburq, Şanxay şəhər-

ləri bütün dünyada məşhurdur. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 

fond birjaları, qiymətli kağızların normal tədavülü, onların 

məzənnəsinin (kursunun) müəyyən edilməsi, birja iştirak-

çılarının fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradılması kimi 

vəzifələri həyata keçirirlər.  

Fond birjaları, iqtisadiyyatın müəyyən yeni və pers-

pektivli sahələrinin inkişafı üçün zəruri olan maliyyə və-

saitlərinin səhmlər vasitəsilə həmin məqsədlər üçün səfər-
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bər olunması işində də olduqca mühüm rol oynayırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fond birjalarında qiymətli 

kağızların alqı-satqısı, orada hökm sürən tələb və təklifin 

təsiri altında dəyişən müəyyən birja məzənnəsi (kursu) 

əsasında baş verir. Bu məzənnənin səviyyəsinə isə məntiqi 

və təbii surətdə, qiymətli kağızlardan götürülən gəlirin, 

yaxud dividentin, habelə bankların kreditlər üzrə borc 

faizinin həcmi öz təsirini göstərir. 

Təsadüfü deyildir ki, müasir bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində fond birjaları iqtisadi sistemin əsas hərəkətverici 

qüvvələrindən biri və onun barometri sayılır. 

Əmək birjaları, dünya ölkələrinin təsərrüfat həya-

tında XIX əsrin əvvəllərindən meydana çıxaraq fəaliyyətə 

başlamışdır. Bu birjaların fəaliyyətinin əsas məqsədi, iş 

axtaran adamların öz ixtisas, peşə və arzusuna uyğun 

müvafiq iş yeri ilə təmin etməkdən ibarətdir. 

Əmək birjaları eyni zamanda obyektiv və subyektiv 

səbəblər üzündən öz iş yerlərini dəyişmək istəyənlərə, 

peşə və ixtisaslarını təkmilləşdirmək arzusunda olanlara, 

həyatın və istehsalın tələbini ödəmək üçün yeni sənətlərə 

yiyələnməyə həvəs göstərənlərə şərait yaradır, habelə on-

lara müəyyən müddətə sosial yardım göstərir. 

ABŞ-da işsizlərə 26-47 həftə ərzində, Yaponiyada 

12-52 həftə ərzində onun əmək haqqının 50-80 faizi həc-

mində müavinət ödənilir. Dünyanın başqa ölkələrində də 

dövlət, qeyri-dövlət və bir sıra humanitar təşkilatlar işsiz-

lərə iş yeri tapmaqda, habelə maddi yardım almaqda kö-

mək göstərirlər. Azərbaycanda da əhalinin Məşğulluq 

Mərkəzi və onun yerlərdəki idarələri bu istiqamətdə fəa-

liyyət göstərirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir birjaların tarixi yar-
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markalar (hər il keçirilən bazar) və auksionlarla (hərrac-

larla) başlanmışdır. Dünyada ilk birja – 1531-ci ildə Ni-

derlandın (Hollandiya) Antiverpen şəhərində təşkil olun-

muşdur. Sonralar, 1566-cı ildə bu cür birja Londonda, 

1703-cü ildə Sankt-Peterburqda, 1792-ci ildə Nyu-York-

da, 1887-ci ildə Bakıda açılmışdır. Hazırda Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi qeydiyyatdan keçmiş bir sıra birja-

lar fəaliyyət göstərməkdədir. 

Ümumiləşdirilmiş şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, 

bazar infrastrukturunun tərkibinə aşağıdakılar daxil edilir: 

- Əmtəə (xidmət), kapital (fond, valyuta),  əmək bir-

jaları; 

- Auksion (hərrac) və yarmarkalar («illik bazar»); 

- Kommersiya bankları və kredit sistemi; 

- Əhalinin məşğulluğu ilə əlaqədar müvafiq mərkəz-

lər və onların yerli idarələri; 

- Rabitə və məlumat təşkilatları; 

- Vergi orqanları; 

- Sığorta təşkilatları, agentlikləri; 

- Lizinq xidməti; 

- Reklam agentlikləri; 

- Ticarət palatası; 

- Gömrük sistemi idarələri; 

- Keyfiyyətə nəzarət edən orqanları; 

- İstehlakçıların mənafeyini qoruyan təşkilatlar, qu-

rumlar; 

- Auditor palatası və xidməti; 

- Məsləhət və hüquq xidməti qurumları; 

- Sahibkarlığa kömək göstərən dövlət və ictimai 

fondlar; 

- Antiinhisar qurumları və təşkilatları; 
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- Kadr hazırlığı ilə məşğul olan ali və orta iqtisadi 

təhsil məktəbləri; 

- Sərbəst (azad) iqtisadi zonalar. 

Kompleks halda bazar münasibətlərinin formalaş-

masına xidmət göstərən bu infrastrukturun vəzifələrinə 

daxildir: a) bazar iqtisadiyyatı subyektləri və iştirakçıların 

maraqlarına xidmət göstərmək; b) bazar iştirakçılarının 

apardıqları müxtəlif əməliyyatların hüquqi və iqtisadi rəs-

miləşdirilməsini asanlaşdırmaq; c) ölkədə real bazar mü-

nasibətlərinin formalaşdırılmasına hərtərəfli yardım gös-

tərmək. 

Xüsusi və qarışıq mülkiyyət, azad və sərbəst sahib-

karlıq fəaliyyəti, yerli kapital və xarici investisiyalardan 

bacarıqla faydalanmaq əsasında formalaşan bazar iqtisa-

diyyatı, hələlik bəşəriyyətin kəşf etdiyi ən optimal iqtisadi 

sistemdir. 

Bazar sistemi, bütövlükdə daxili və xarici bazarların 

vəhdətini nəzərdə tutur. Real həyatda rastlaşdığımız müx-

təlif bazar tiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- coğrafi baxımdan (yerli, bölgə, ümumi, dünya 

bazarı); iqtisadi təyinatı baxımdan (istehsal vasitələri, 

istehlak şeyləri, qiymətli kağızlar, iş qüvvəsi, valyuta, əm-

lak, intellektual əmək bazarı); mal və xidmətlərlə təmi-

natına görə (tarazlı, bol, qıt bazar); rəqabətə görə (azad, 

inhisarçı, qarışıq bazar); kamillik dərəcəsinə görə (inki-

şaf etməmiş, inkişaf etmiş, formalaşmaqda olan bazar); 

qanunvericilik tələbləri baxımından (leqal, qeyri- leqal 

bazar); satış üsullarına görə (topdansatış, pərakəndə satış 

bazarı); istehsal sahələri baxımından (avtomobil, kom-

püter, neft, taxıl, paltar, ayaqqabı, kosmetika bazarı). 
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MÖVZU 12. 

 

BAZAR RƏQABƏTİ VƏ İQTİSADİYYATDA 

İNHİSARÇILIQ 

 

a) Rəqabətin mahiyyəti və məzmunu. 

b) Rəqabətin tipləri və modelləri. 

c) İqtisadiyyatda inhisarçılıq və onun tarixi formaları. 

ç) İnhisarçılığın sosial-iqtisadi nəticələri. 

d) Antiinhisar qanunları və dövlətin bu istiqamətdə tədbir-

ləri. 

 

a) Latın dilindən götürülmüş "konkurent" sözü, "toq-

quşma", "yarış", "qarşıdurma" mənasını verərək, rəqabət 

anlamında bazar iştirakçıları arasında daha yaxşı istehsal 

şəraiti, əmtəə-xidmətlərin satışı, yüksək mənfəət əldə et-

mək uğrunda müxtəlif (qanuni və qanunsuz) üsullarla apa-

rılan iqtisadi mübarizə formalarıdır. 

Rəqabətin meydana çıxması, tarixən xüsusi mülkiy-

yətin formalaşması və cəmiyyətdə əmək bölgüsünün ge-

nişlənib-dərinləşməsi nəticəsində, əmtəə-pul münasibətlə-

rinin inkişafı ilə bağlıdır. Rəqabət bazarın təbiətinə və 

ruhuna xas keyfiyyət kimi alqı-satqı sövdələşmələrinin 

reallaşdırılmasında həlledici rol oynayır. Rəqabət mübari-

zəsi prinsipləri bazarda qiymətləri, tələb-təklifi, istehsalın 

həcmini tənzimləyir, məhsul və xidmətlərin bolluğunu 

yaradır, alıcıların zövqünə, habelə alıcılıq qabiliyyətinə 

uyğun dəyişiklikləri çevikliklə nəzərə alır. Bazarda rəqa-

bət mühitinin olması həm istehsalçılar arasında, həm isteh-

salçılarla istehlakçılar arasında, həm də istehlakçıların 
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(alıcıların) özləri arasında gedən aşkar-gizli mübarizəni 

əks etdirir. 

Rəqabət mübarizəsi bazar iştirakçılarını həmişə tə-

ləb-təklif dəyişikliklərini nəzərə almağa məcbur edir, is-

tehsal-xidmət dairəsinin fəaliyyətini, işini təkmilləşdir-

məyə həvəsləndirir, istehsalın gələcək inkişafı üçün işgü-

zar maraq yaradır. Tanınmış iqtisadçı alim və mütəxəs-

sislər rəqabəti "yeniliklə köhnəliyin mübarizə meydanı" 

(J.Şumpeter), "yeni imkanlar açan bir vasitə" (F.Xayek), 

"istehsalın strukturunun kəmiyyət və keyfiyyət təkmilləş-

diricisi" (C.Robinson, E.Çemberlin) kimi qiymətləndir-

mişlər. 

Rəqabət mübarizəsi mühitində bazar iştirakçılarının 

müəyyən uğurlar qazanmaq imkanları olduğu kimi eyni 

zamanda qazandıqlarını itirmək, hətta tamam müflis ol-

maq təhlükəsi, riski də vardır. Ona görə də sahibkarlar və 

şirkətlər həmişə müxtəlif istehsal-xidmət məsələlərində 

bir-birini qabaqlamağa, texniki-iqtisadi göstəricilərini yax-

şılaşdırmağa, reklam təbliğatından daha dolğun surətdə 

faydalanmağa çalışırlar. 

Belə bir mürəkkəb və ziddiyyətli, çox vaxt son iqti-

sadi-sosial nəticələrini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək çə-

tin olan bazar münasibətləri şəraitində aparılan qeyri- 

bərabər rəqabət mübarizəsi bəzən zəifləyib, bəzən güclən-

sə də, lakin heç vaxt dayanmamış, həmişə olmuş, indi də 

var, şübhəsiz gələcəkdə də olacaqdır. 

Görkəmli iqtisadçı, rəqabət problemi üzrə məşhur 

mütəxəssis Maykl Porterin (ABŞ) işləyib, hazırladığı 

aşağıda verilmiş sxemindən rəqabət mübarizəsinin 5 gücü-

nü (istiqamətini) görmək olar: 
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Rəqabətin 5 gücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Həmin sxemdə rəqabət mübarizəsinin müxtəlif isti-

qamətlərini (əmtəə-xidmətlərin satıcıları arasında; əvəzlə-

yici əmtəə-xidmətlərin satıcıları arasında; bazarı xammal 

və hazır məhsullarla təchiz edənlər arasında; alıcılar 

arasında) şərtləndirən amillər öz əksini tapmışdır.  

Eyni zamanda həmin sxemin təhlili, "rəqabətin hərə-

kətverici qüvvəsi" adlandırılan amillərin bu prosesin in-

tensivləşdirilməsi gedişinə necə təsir etdiyini aydınlaşdırır. 

Həmin amillər sırasında aşağıdakıları göstərmək olar: 

- uzunmüddətli artım templərinin aşağı düşməsi 

meyli, fəaliyyət göstərən şirkət və istehsal-xidmət sahələ-

rinin sayının azalması ilə nəticələnir yaxud əks proses baş 

verir; 

- alıcı tələbinin müəyyən əmtəə-xidmətlərə olan əv-

vəlki səviyyəsinin dəyişməsi, həmin şirkətlərin tədricən 

sıradan çıxmasına səbəb olur; 

- yeni məhsullar istehsal edib, bazara çıxaran şirkət-

lərin fəaliyyətinin genişlənməsilə yanaşı, "mühafizəkar" 

Əvəzləyici əmtəə-xidmətləri 

bazara çıxaran şirkətlərin rəqabəti 

 

Bazarı xammal 

və hazır məhsul-

larla təchiz edən-

lərin rəqabəti 

 

Eyni adlı əmtəə-

xidmətlərin satıcıları 

arasında rəqabət 

 

Alıcıların rəqabəti 

 

Yeni rəqiblərin bazara daxil olmaq 

uğrunda rəqabəti 
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(dəbdə olmayan) məhsullar, habelə alıcı zövqünü təmin 

etməyən mallar istehsal edən şirkətlərin sayı azalır; 

- istehsalın texniki-texnoloji cəhətdən təkmilləşdi-

rilməsi əsasında, onun həcmində və qiymətlərində səmərə-

liliyin dəyişməsi baş verir; 

- əvvəlki rəqiblərin yeni texnika və texnologiyadan 

istifadəsinə dair məhdudiyyətlər aradan qaldırılır; 

- iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və yeni hü-

quq - normativ aktların qəbul olunması nəticəsində, dövlə-

tin iqtisadi siyasətində müəyyən dəyişikliklər nəzərdə 

tutulur; 

- inteqrasiya və qloballaşma proseslərinin genişlən-

məsi, habelə "açıq iqtisadiyyat" prinsiplərinin tələbləri nə-

ticəsində, daxili bazara beynəlxalq səviyyəli xarici rə-

qiblərin müdaxiləsi güclənir. 

b) Bazar münasibətləri iqtisadi sistemi reallığında, 

sahibkarlıq və işgüzar biznes fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin əsas şərtlərindən sayılan rəqabət mübari-

zəsini başqa üsullarla əvəz etmək, yaxud onu inzibati 

yollarla məhdudlaşdırmaq, hətta qadağan etmək cəhdləri 

həmişə uğursuzluqla nəticələnmişdir. Çünki bəşəriyyətin 

çoxəsrlik təsərrüfat həyatı təcrübəsi sübut etmişdir ki, 

bazar yalnız rəqabət prinsipləri əsasında inkişaf edib tək-

milləşərək, cəmiyyətə və sosial-iqtisadi inkişafa xidmət 

göstərə bilər. Rəqabətin aparılmasının başlıca məqsədi isə 

bazar subyektlərinin, yəni həm satıcıların, həm də alıcı-

ların azad, sərbəst, müəyyən olmuş qayda-qanunlara 

riayət etmək əsasında daha yüksək mənfəət əldə etməkdir.  

İqtisadi nəzəriyyədə bazardakı rəqabətin mahiyyətin-

dən asılı olaraq, bu rəqabətin sərbəst və inhisarçı kimi 2 

tipi; 4 modeli (mükəmməl, inhisarçı, oliqapoliya, xalis in-
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hisar) təhlil olunur. 

 Mükəmməl (kamil, azad, sərbəst, sağlam) rəqabət 

bazarında, eyni adlı məhsul istehsalçıları-satıcıları ilə is-

tehlakçılar arasında, hamı tərəfindən qəbul olunmuş "gö-

rünməz əl" (A.Smit) prinsipi əsasında normal, halal rəqa-

bət mübarizəsi gedir. Bu rəqabətin məntiqi və mahiyyəti 

onunla izah olunur ki, bazarda eyni adlı, standart məhsul 

istehsal edib satışa çıxaran çoxsaylı şirkətlər, habelə say-

sız-hesabsız alıcılar iştirak edirlər. 

Məhsul istehsalçıları əmtəə-xidmətlərin satış həcmi-

nin, miqdarının müəyyənləşdirilməsində, alıcılar isə öz 

konkret seçimlərində sərbəst olduqları halda, onlar qiy-

mətlərə təsir göstərə, başqa istehsalçıların, yaxud alıcıların 

işinə qarışa və digərlərinin bazara daxil olmasına mane ola 

bilməzlər. 

Buna səbəb odur ki, həm çoxsaylı istehsalçılar, həm 

də alıcılar vahid rəqabət bazarının eyni hüquqlu iştirak-

çıları kimi ayrı-ayrılıqda hərəkət etdiklərindən, "dağınıq" 

olduqlarından, müstəqil sürətdə qərarlar qəbul etdiklərin-

dən, onların bazarda baş verən proseslərə, xüsusilə qiy-

mətlərin formalaşmasına təsiri çox az olub, yox dərəcəsin-

dədir. 

Məsələn taxılçılıqla məşğul olan fermer, ayaqqabı is-

tehsal edən şirkət, mebel istehsalçısı "böyük" rəqabət ba-

zarının "kiçik" iştirakçısı olduğundan, istər istehsalın 

ümumi həcminə, istərsə də orada formalaşan qiymətlərə 

təsir göstərmək imkanlarından məhrumdur. Çünki azad 

rəqabət bazarında qiymətlər əvvəlcədən verilmiş, kənar 

(ekzogen) kəmiyyət olduğundan, bazarın hər bir iştirakçısı 

bu "oyun qaydasını" qəbul etməlidir. Rəqabət bazarının bu 

qaydalarını bəyənib-bəyənməmək olar, lakin onun "iqtisa-
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di oyun qaydalarını" ləğv etmək mümkün deyildir. Bunun 

üçün cəmiyyətin təsərrüfat həyatı və iqtisadi münasibətlər 

sistemi dəyişməlidir. Sərbəst rəqabət bazarının fərqlən-

dirici xüsusiyyətləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. Bazarda öz məhsul-əmtəə və xidmətləri ilə iştirak 

edən istehsalçıların (satıcıların), eyni zamanda istehlak-

çıların (alıcıların)sayı çoxdur. 

2. Sərbəst rəqabət eyni adlı, çeşidli, standart əmtəə- 

məhsulları əhatə edir və onlara aiddir. 

3. Bazarda qiymətlər üzərində nəzarət yoxdur, o 

tələb-təklif qanunu əsasında formalaşır. 

4. Sərbəst rəqabət bazarına daxil olmaq, orada isteh-

salçı-satıcı və istehlakçı-alıcı kimi iştirak etmək, yaxud bu 

bazarı tərk etmək üçün heç bir ciddi maneə yoxdur. 

5. Bu bazar haqqında məlumat toplamaq və orada 

gedən prosesləri izləmək, hamı üçün açıqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sərbəst (azad) rəqabət ba-

zarı anlayışı nəzəri, abstrakt bir model olub, real həyatda 

çox az, məsələn taxıl, qiymətli kağızlar, balıq, gül-çiçək, 

tez xarab olan məhsullar, valyuta bazarlarında təsadüf olu-

nan haldır. Lakin bu sadə bazar vəziyyəti, bir çıxış nöqtəsi 

kimi başqa tip bazar modellərini təhlil etmək üçün nümu-

nədir. 

Mükəmməl (sərbəst) rəqabət bazarının əksi, qeyri- 

mükəmməl rəqabət bazarı tipidir. Buraya inhisarçı ba-

zar, oliqopoliya bazarı və xalis (mütləq) inhisarçı rəqa-

bət bazarı daxildir. 

Ümumiyyətlə inhisar və inhisarçılıq dedikdə, bazar-

da kiçik bir qrupun istehsal yaxud satış dairəsində ağalığı 

nəzərdə tutulur. Bu qrup əmtəə-xidmətlərin istehsal həc-

minə, onların təklifinə və bazar qiymətlərinin formalaş-
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masına güclü təsir göstərmək imkanlarına malikdir. 

İnhisarların (monopoliyaların) olması və ölkənin tə-

sərrüfat həyatının müəyyən sahələrində aparıcı mövqe 

tutması hadisəsi, hələ eramızdan əvvəl qədim yunan alimi 

Aristotel (384-322) tərəfindən göstərilmişdi. O, Yunanıs-

tanda zeytun istehsalı və dəmir məmulatları satışında in-

hisarların olduğunu qeyd etmişdi. 

Orta əsrlərdə inhisarçılıq meylləri özünü, o dövrün 

təsərrüfat həyatında mühüm yer tutmuş və müxtəlif təyi-

natlı məhsullar hazırlayıb-satan sexlərin fəaliyyəti nümu-

nəsində meydana çıxarmışdı. 

Yeni tarixi dövrdə, xüsusilə XIX əsrin ikinci yarısın-

dan başlayaraq elmi-texniki kəşflər, mütərəqqi texnolo-

giya bazasında sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, 

məlumat-informasiya sahəsindəki nailiyyətlər istehsalın 

mərkəzləşməsi və təmərküzləşməsi prosesləri təməlində 

iri istehsal-xidmət birliklərinin, yəni inhisarların (monopo-

liyaların, təkəlliyin) formalaşmasını keyfiyyətcə yeni bir 

mərhələyə qaldırmışdır. XIX əsrin sonu və XX əsrin əv-

vəllərindən yeni bir vüsət almış bu proses, klassik model-

lərin yeni formaları, çalarları ilə zənginləşərək, bizim 

günlərimizdə də öz mürəkkəblikləri, habelə ziddiyyətləri 

ilə davam etməkdədir.  

Xalis, yaxud mütləq inhisar (monopoliya) bir şirkətin 

müəyyən bir məhsulun, yaxud məhsullar qrupunun, xid-

mətin, iqtisadi resursun istehsalçısı (satıcısı) olmasıdır. Bu 

məhsul atom reaktoru, təyyarə mühərriki, futbol topu, me-

bel, kompüter, ov tüfəngi, qol saatı, pepsi ola bilər. Eyni 

tipli məhsulu bir müəssisə, şirkət də, eyni zamanda müəy-

yən sahə də istehsal edib, bazara satışa çıxara bilər. Xalis 

(mütləq) inhisar bazarını aşağıdakı xüsusiyyətlər səciy-
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yələndirir: 

- Xalis inhisarçı şirkət bazara tam nəzarət edir. 

- İstehsal olunmuş əmtəələrin, göstərilən xidmətlə-

rin əvəzləyicisi, yaxud analoqu yoxdur. 

- Xalis rəqabət bazarına daxil olmaq, rəqiblər üçün 

tam bağlıdır. 

- Bazar qiymətləri xalis inhisarçı şirkətin tam nəza-

rəti altındadır. 

- İstehsalın həcmini artırıb-azaltmaq məsələsi xalis 

inhisarçı şirkətin tam səlahiyyəti və ixtiyarındadır. 

- Xalis inhisarçı şirkət yüksək mənfəət əldə etmək 

məqsədilə öz istehsal həcmini və qiymətləri dəyişdirə bi-

lər.  

- Xalis inhisarçı şirkət bazarda müəyyən bir məh-

sul-xidmətin yeganə istehsalçısı və satıcısı olduğundan, 

onun reklama o qədər də ehtiyacı olmur. 

Azad rəqabət bazarının tam əksi sayılan xalis (müt-

ləq) inhisarçı bazar, real təsərrüfat həyatında az hallarda 

rast gəlinən bir hadisə, yaxud fərziyyə xarakteri daşıyır. 

Lakin bu hadisəni qeyri-rəqabət bazarının bir modeli, 

yüksək inhisarlaşdırılmış bazarın konkret nümunəsi kimi 

öyrənmək və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərini hərtərəf-

li təhlil etmək, şübhəsiz gələcək müqayisəli araşdırmalar 

üçün zəruridir. 

İlk növbədə xalis inhisar bazarında iri kapitala malik, 

nəhəng avtomobil, metallurgiya, energetika, elektron sə-

naye sahələri fəaliyyət göstərdiyindən, həmin bazara daxil 

olmaq son dərəcə çətindir, bəzən də mümkün deyildir. 

Məsələn, qiymətli daş-qaş, əlvan metallar, brilyant, nadir 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən sahələri buna nü-

munə göstərmək olar. 
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Müxtəlif ölkələrin hakimiyyət orqanları bir sıra şir-

kətlərə uzunmüddətli patent və lisenziyalar verməklə, baş-

qalarının bu sahəyə daxil olması yolunda aşkar əngəllər 

törətmişlər "Xerokx" surətçıxarma cihazları, “Kodak” foto 

aparatları və materialları, "Gillette" üzqırxanları, "General 

Elektrik" avadanlıqları, "Boinq" təyyarələri, "De Beers" 

almaz korporasiyalarının təşkili, istehsal-satış fəaliyyəti, 

bu prinsiplərə əsaslanmışdır. 

Xalis inhisarçı şirkətlər eyni zamanda hazırladıqları 

məhsulların xammal mənbələrini də öz nəzarətlərində sax-

layırlar. ABŞ-ın “Aliminum K°", Kanadanın "Nickel K°", 

CAR-nın "De Beers" almaz korporasiyasının fəaliyyəti 

buna misaldır. Ayrı-ayrı şirkətlər bazarda öz inhisarçı is-

tehsalçı və satıcı mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün qiy-

mətləri kəskin surətdə aşağı salmaq, reklam təbliğatını 

gücləndirmək, habelə digər vasitələrdən də istifadə edirlər. 

Xalis inhisarın xüsusi bir forması kimi səciyyələnən 

təbii inhisar - istehsalın miqyas, həcm, sahə, texniki-tex-

noloji xüsusiyyətlərinə görə rəqabətin özünü doğrultma-

dığı, yaxud məqsədəuyğun hesab edilmədiyi və bazarın 

əmtəə-xidmətlərə olan tələbatının minimum xərclərlə başa 

gəlməsini təmin edən inhisarçı təsərrüfatçılıq fəaliyyəti 

formasıdır. 

Təbii inhisar anlayışı ilk dəfə 1838-ci ildə fransız 

iqtisadçısı A.Kurno tərəfindən elmi dövriyyəyə daxil edil-

mişdir. Bu sözün hərfi mənası - ictimai, yəni dövlət təmi-

natlı xidmətlər göstərilməsi və məhsullar istehsalının, cə-

miyyətin müxtəlif təyinatlı tələbatlarının ödənilməsinə yö-

nəldilməsidir. 

Müasir iqtisadi inteqrasiya və qloballaşma proseslə-

rinin genişlənib-dərinləşdiyi bir şəraitdə, müxtəlif ölkələ-
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rin təsərrüfat həyatında, həm dövlət mülkiyyətində, həm 

də xüsusi (səhmdar, korporasiya) mülkiyyətdə olan təbii 

inhisarlar fəaliyyət göstərirlər. Onların çoxcəhətli fəaliy-

yəti ölkənin müvafiq qanunları və dövlətin iqtisadi tən-

zimləmə tədbirləri vasitəsilə həyata keçirilir. 

Dünya təsərrüfat həyatı təcrübəsi sübut edir ki, təbii 

inhisarlara cəmiyyət üçün sosial əhəmiyyətə malik, ictimai 

istifadədə olan, xüsusi və dövlət mülkiyyətindəki  energe-

tika, qaz-yanacaq sistemi, dəmir yolu nəqliyyatı, met-

ro, müxtəlif təyinatlı yeraltı-yerüstü kəmərlər, rabitə-

poçt xidməti, telefon, kabel televiziya şəbəkəsi və sairə 

daxildir. Təbii inhisarların fəaliyyətinin şərtləndirən sə-

bəblər aşağıdakılardır: 

a) dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən də 

Azərbaycan Respublikasında, müəyyən istehsal-xidmət 

sahəsinin bir şirkət (birlik) bazasında, daha az xərclərlə, 

konkret ərazidə, tələb olunan həcmdə və səviyyədə fəaliy-

yətinin daha səmərəli təşkilinin mümkün olması; 

b) təbii inhisarların məhsul istehsalı və xidmətlər 

göstərməsi (satışı) həcminin, həmin sahənin texniki-tex-

noloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, minimum xərclərlə 

fəaliyyətinə imkan yaratması; 

c) təbii inhisarların fəaliyyət göstərdiyi istehsal- 

xidmət sahələrində, bazar münasibətləri iqtisadi sisteminə 

xas olan rəqabət mübarizəsinin, son iqtisadi-sosial nəticə-

lər baxımından məqsədəuyğun və səmərəli sayılmaması; 

d) təbii inhisarların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılma-

sı, yaxud qadağan olunması xəttinin, iri məbləğdə inves-

tisiyalarla bağlı olub, həmin sahələrin maddi-texniki baza-
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sının, texnologiyasının, infrastrukturunun yenidən qurul-

ması prosesinin zəruriliyi. 

Bu səbəb və özünəməxsus cəhətlər, təbii inhisarların 

ölkənin təsərrüfat həyatındakı zəruriliyini şərtləndirməklə 

yanaşı, eyni zamanda onların işinə təkcə iqtisadi göstə-

ricilər baxımından deyil, həm də sosial-iqtisadi, habelə 

milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyi meyarları nöqteyi-nə-

zərindən yanaşılsa, bu mühüm istiqamətdə dövlət tənzim-

lənməsini irəli sürür. Çünki dövlət tənzimlənməsi, təbii 

inhisarların fəaliyyətində nəzərə çarpan və yüksək mənfəət 

əldə etmək məqsədilə qiymətlərin formalaşmasında, isteh-

salçılara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətində, vaxt amili 

hesabına "qənaət rejimi" tətbiq etmək kimi "kölgəli cəhət-

lərinin, nöqsanlarının" aradan qaldırılmasında mühüm rol 

oynayır.         

Bazar münasibətləri şəraitində təbii inhisarlarla is-

tehsal-xidmət təyinatlı məhsullarının çoxsaylı istehlak-

çıları arasında balanslaşdırılmış vəziyyət yaratmaq, səmə-

rəli və ədalətli tarif dərəcələri müəyyənləşdirmək, istehsal 

xərclərini minimum həddə saxlamaq, maliyyə şəffaflığına 

nail olmaq, investisiyaların səmərəliliyini yüksəltmək, 

normal rentabelliyi təmin etmək, müəyyən rəqabət ünsür-

ləri mühiti yaratmaq baxımından bu sahədə dövlət tənzim-

lənməsinin həyata keçirilməsi, onun iqtisadi, inzibati, 

təşkilati metodlarından düzgün, milli iqtisadiyyatın gələ-

cək perspektivlərinə uyğun istifadə olunması zəruridir. 

"Təbii inhisarlar haqqında Azərbaycan Respublikası-

nın qanunu"nda bu tipli inhisar birliklərinə aşağıdakılar 

daxil edilmişdir: a) neft və neft məhsullarının magistral 
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boru kəmərləri ilə nəqli; b) təbii qazın boru kəmərləri ilə 

nəqli, saxlanması və paylanması xidmətləri; c) elektrik və 

istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması xidmətləri; ç) 

magistral və yerli dəmir yolu xətlərinin, yol qurğu və tiki-

lilərinin istismarı, hərəkəti idarəetmə və hərəkət təhlükə-

sizliyi fəaliyyəti; d) aeroport xidmətləri, uçuş zolaqlarının 

və qurğularının istismarı; e) metro nəqliyyatında yolların, 

tunellərin və stansiyaların istismarı; ə) su limanı xidmət-

ləri, liman qurğularının istismarı; f) ümumi istifadədə olan 

elektrik və poçt rabitəsi xidmətləri; g) baş su təmizləyici 

qurğular, magistral borular, su kəməri şəbəkəsi və onun 

üzərindəki qurğuların istismarı; h) kanalizasiya təsərrüfatı 

və xətlərinin istismarı; x) meliorasiya və irriqasiya sahə-

sinə aid olan su anbarları, kanallar, kollektorlar və bəndlə-

rin istismarı. 

Bazar münasibətləri iqtisadi sistemində dünya miq-

yasında ümumiyyətlə inhisarın müxtəlif formalarının, o 

cümlədən də təbii inhisarların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

üzərində dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi və 

ictimai nəzarətin olması istər sosial-iqtisadi, istərsə də si-

yasi-ictimai baxımdan zəruri bir prosesdir. 

Müasir bazar münasibətləri iqtisadi sistemi azad 

(mükəmməl, sərbəst) rəqabət və mütləq (xalis) inhisar 

qütbləri arasında yerləşib, vaxtaşırı iki kənar hədlərə meyl 

etsə də, lakin real həyat əslində qeyri-mükəmməl rəqabə-

tin inhisarçı modelinin həlledici rol oynadığını göstərir. 

İnhisarçı rəqabət - bir sıra şirkətlərin oxşar, lakin 

eyni olmayan, müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fərqli məh-

sul-xidmətlər istehsalı və satışı bazarıdır. Bu model bəzi 
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cəhətlərinə görə sərbəst rəqabətə bənzəsə də, lakin öz ma-

hiyyətinə və səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə həmin mo-

deldən prinsipial surətdə seçilir. İnhisarçı rəqabət mode-

linin xarakterik xüsusiyyətləri kimi aşağıdakıları qeyd 

etmək olar: 

- bazarda bir-biri ilə rəqabət aparan və müəyyən alı-

cı qruplarını özünə cəlb edən xeyli şirkət, habelə çoxsaylı 

satıcıların olması; 

- müxtəlif istehsal-satış şirkətlərinin məhsul və xid-

mətlərinin eyni adlı (çörək, avtomobil, mebel) olmasına 

baxmayaraq, onların keyfiyyət, müddət və dizayn xüsusiy-

yətlərinə görə standart deyil, fərqli göstəricilər, parametr-

lər üzrə hazırlanıb reallaşdırılması; 

- bazarda rəqabət aparan çoxsaylı istehsal-satış şir-

kətlərinin olması və onların hər birinin xüsusi çəkisinin 

ümumi həcmdə az yer tutması, qiymətlərə təsir göstərmə-

yə imkan vermir; 

- bazara daxil olmaq, orada fəaliyyət göstərmək və 

istənilən vaxt bazarı tərk etmək üçün maneələr azdır; 

- inhisarçı rəqabət bazarında fəaliyyət göstərən is-

tehsal-satış şirkətləri, məhsulun həcminin və qiymətinin 

müəyyənləşdirilməsində sərbəstdirlər. 

- inhisarçı rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən şir-

kətin əmtəə-xidmətlərinə olan tələb əyrisi, xalis rəqabət 

mühitində fəaliyyət göstərən şirkətin tələb əyrisindən az 

elastik, lakin ümumiyyətlə inhisarçı (xalis və oliqopoliya) 

rəqabət bazarında fəaliyyət göstərən şirkətin tələb əyrisin-

dən daha elastikdir. 

Hazırda bazar münasibətləri iqtisadi sistemi, inhisar-
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ların qiymət, istehsal həcmi, keyfiyyət, dizayn xüsusiy-

yətləri, alıcılara mədəni xidmət göstərilməsi, reklam 

təbliğatı kimi sahələrdə apardıqları kəskin rəqabət müba-

rizəsi şəraitində davam edir. 

İnhisarçı rəqabət şəraitində bazarda sərbəst rəqabət 

mühitində olduğu kimi saysız-hesabsız, yaxud xalis inhi-

sar şəraitindəki kimi tək bir hakim şirkətin ağalığı hökm 

sürmür. Müasir vəziyyət, müxtəlif rəqabət forma və tiplə-

rinin fəaliyyət göstərdiyi qarışıq bazar modeli kimi xa-

rakterizə olunsa da, lakin bu sistemdə inhisarçı rəqabət 

həlledici rol oynayır. Həmin kəskin rəqabət və "olum ya 

ölüm!" mübarizəsinin əsas iştirakçılarının sayı isə milli 

iqtisadiyyatın həcmindən, onun quruluş xüsusiyyətlərin-

dən, beynəlxalq əmək bölgüsü və xarici iqtisadi-ticarət 

əlaqələrindən asılı olaraq, 15-70 arasında ola bilər. Opti-

mal variant kimi konkret istehsal-xidmət sahələrində, inhi-

sarların səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün onların 

sayının 10 şirkət çərçivəsində məhdudlaşdırmağı irəli sü-

rən fikirlər də vardır. 

Bazar strukturunun ümumi tarixi inkişaf mənzərəsi 

nəzərdən keçirildikdə aydın olur ki, azad rəqabətdən 

başlayaraq, tədricən inhisarçı rəqabət, mütləq rəqabət 

və oliqopoliya rəqabəti mərhələlərində bu prosesin əvvəl-

ki intensivliyi zəifləmiş, formaları isə dəyişmişdir. 

Qeyri-mükəmməl bazar rəqabətinin bir modeli olan 

oliqopoliya, bir sıra əlamətlərinə görə xalis inhisarı xatır-

ladır. Bazarda bir neçə iri şirkət, birlik eyni adlı yaxud oxşar 

tipli məhsullar üzrə istehsal - xidmət-satış dairəsində nəzarəti 

ələ keçirib, üstün mövqelər tutarsa, bu oliqopoliya adlanır. 
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Oliqopoliya yunan dilindən götürülmüş bir söz olub, 

mənası bir neçə, azsaylı deməkdir. Oliqopoliya sözünü 

ingilis utopisti Tomas Morr (1478-1535) ilk dəfə özünün 

"Utopiya" əsərində ictimai-iqtisadi bir anlayış kimi işlət-

mişdir. Sonralar isə elmi-nəzəri dövriyyəyə tanınmış ingi-

lis iqtisadçısı Edvard Çemberlen (1889-1967) tərəfindən 

daxil edilmişdir. 

Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat həyatında, istehsal-xid-

mət dairəsinin hər hansı sahəsində bir-neçə şirkətin həll-

edici rol oynaması, yaxud qrup halında kartel formasında 

birləşməsi - 2 (duopoliya) 3, 4, 6 şirkəti əhatə edə bilər. 

Bu tipli birliklərə nümunə kimi 5 ABŞ, 1 İngiltərə-Hollan-

diya şirkətlərinin təşkil etdikləri Beynəlxalq Neft Karte-

lini, neft ixrac edən ölkələr təşkilatını (OPEK) göstərmək 

olar. Ayrı-ayrı ölkələrin təsərrüfat həyatının neft-qaz, me-

tallurgiya, maşınqayırma, kimya, avtomobil sənayesi kimi 

sahələrində oliqopoliyalar müxtəlif formalarda fəaliyyət 

göstərirlər. Məsələn, ABŞ-ın avtomobil sənayesində "Ge-

neral Motors", "Ford Motor" və "Daimler Chrysler" oliqo-

poliyaları istehsal-satış bazarının 80 faizdən çoxunu öz 

nəzarətlərində saxlayırlar. Dünya ölkələrinin təcrübəsin-

dən məlumdur ki, polad borular, mis, sink, sement, texniki 

spirt, elektrik avadanlıqları, yuyucu tozlar, siqaret-tütün 

məmulatları istehsalı-satışı, bu məhsulların standart ya-

xud fərqli buraxılışını öz nəzarətində saxlayan oliqopo-

liyaların inhisarındadır. 

Oliqopoliyaların üstünlük təşkil edərək, fəaliyyət 

göstərdikləri istehsal, xidmət, satış dairələrinin təmərküz-

ləşmə səviyyəsi 40 faizdən çox olmalıdır. Lakin bəzi 
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sahələrdəki istehsal və satışın təmərküzləşmə səviyyəsi 

xeyli yüksək olub, 80-90 faizi ötür. 

İqtisadi nəzəriyyədə iri oliqopoliyaların müxtəlif 

istehsal və xidmət sahələrindəki təmərküzləşmə səviyyə-

sini müəyyənləşdirmək üçün Herfindal indeksindən 

istifadə olunur. Bu göstərici, oliqopoliya rəqabəti şəraitin-

də bazarda fəaliyyət göstərən bir neçə şirkətin, konkret on-

lardan hər birinin yerini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Fərz edək ki, kabel televiziyası sahəsində 1 şirkət, 

telefon xidməti sahəsində 2 şirkət, avtomobil sənayesində 

3 şirkət və kimya sənayesində isə 4 şirkət fəaliyyət göstə-

rir. Rəqabət modelinə görə, kabel televiziyası bazarda tək 

fəaliyyət göstərdiyindən, onun xüsusi çəkisi 100 faiz təşkil 

edəcəkdir. Bir neçə şirkətin iştirak etdiyi rabitə xidməti, 

avtomobil və kimya sənayesində isə vəziyyət başqa nis-

bətdə olacaqdır. /n6ffo#& 

Herfindal indeksinə əsasən, şərti olaraq bazarda 

fəaliyyət göstərən 1 şirkətin mövqeyi 100 vahid kimi qiy-

mətləndirilərək, onun kvadratına yüksəlir: 
 

100 x 100 = 10.000 
 

Əgər oliqopoliya şəraitindəki rəqabət bazarında 1 

deyil, bir neçə şirkət fəaliyyət göstərirsə, o zaman kvadrat 

dördbucaqlı daxilində hər birinin yeri yaxud xüsusi çəkisi 

müəyyənləşdirilir. Məsələn, bazarda şərti olaraq bir neçə 

şirkət bərabərlik prinsipi (paritet) əsasında iştirak edirlər-

sə, o zaman saylarından asılı olaraq, həmin şirkətlərin xü-

susi çəki indeksi belə olacaqdır: 

1 şirkət = 100% = 10.000 
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2 şirkət = 50% = 5.000 

4 şirkət = 25% = 2.500 

5 şirkət = 20% = 2.000  

8 şirkət = 12, 5% = 1.250  

10 şirkət = 10% = 1.000 

 

Oliqopoliya rəqabəti şəraitində bazarda şərti bərabər-

lik əsasında şirkətlərin mövqeləri, aşağıda verilmiş Her-

findal indeksi sxemində göstərilmişdir. 

 
 

Bu sxemdə şərti bərabərlik (1=10.000; 2=5.000; 

4=2.500; 10=1.000) əsasında şirkətlərin oliqopoliya rəqa-

bət bazarındakı indeksi öz əksini tapsa da, lakin real hə-

yatda həmin indekslər, hər hansı bir şirkətin real gücünə, 

imkanlarına, mövqeyinə uyğun olmaya bilər. Bu mənada, 

ABŞ-da qarğıdalıdan hazırlanmış qida məhsulları istehsal 

edən 4 iri şirkətin ümumi sahə üzrə payı 83 faiz, təyyarə 
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istehsalında 90 faiz, mis filizi istehsalında 95 faizdir. 

Oliqopoliya rəqabət bazarının xarakterik əlamətləri 

kimi aşağıdakılar qeyd olunmalıdır: 

- istehsal-xidmət sahələrində bir neçə iri şirkət 

üstünlük təşkil edir; 

- bu iri oliqopoliyalarin istehsal etdikləri məhsullar 

və göstərdikləri müxtəlif təyinatli xidmətlər standart, ya-

xud fərqli (differensial) ola bilər; 

- oliqopoliya rəqabəti mühitində fəaliyyət göstərən 

iri şirkətlərin istehsal həcmləri onların sahənin bazar 

təklifinə və qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməyə im-

kan verir; 

- həmin şirkətlərin nəhəng miqyaslari, mürəkkəb tex-

niki-texnoloji xüsusiyyətləri, daxili və beynəlxalq iqtisadi-

ticarət əlaqələrindəki üstünlükləri, buraya daxil olmaği 

son dərəcə çətinləşdirir, bəzən isə mümkünsüz edir; 

- oliqopoliya şəraitində fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

və sahələrin məhsul-xidmətlərinə olan tələb əyrisi, inhi-

sarçı rəqabət mühitindəki tələb əyrisinə oxşardır. 

Müasir şəraitdə daxili və xarici bazarlarda öz fəaliy-

yətlərini genişləndirən oliqopoliyaların istehsal həcmi, 

müəyyənləşdirdikləri qiymətlərlə bağlı bir-birilə qarşılıqlı 

əlaqədə olduqlarından, öz mənfəətlərini artırmaq məqsədi-

lə razılaşmalara, hətta bəzi hallarda birləşməyə getsələr 

də, lakin həmişə öz taktikalarını, davranışlarını dəyişmə-

yə, verdikləri sözü pozmağa hazırdırlar. 

c) Bazar iqtisadi münasibətləri sistemi tarixən icti-

mai əmək bölgüsünün genişlənib-dərinləşməsi, əmtəə-pul 

münasibətlərinin sürətli inkişafı, beynəlxalq iqtisadi-tica-

rət əlaqələrinin yeni sahələri əhatə etməsi təməlində, xüsu-
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si mülkiyyət, istehsalçıların iqtisadi sərbəstliyi və rəqabət 

mübarizəsi ilə bağlı formalaşmışdır. 

Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat həyatının keçdiyi mürək-

kəb və ziddiyyətli inkişaf yolu təcrübəsi təsdiq etmişdir ki, 

rəqabət mübarizəsi öz mahiyyəti, normal gedişi, forma 

rəngarəngliyi ilə cəmiyyətin iqtisadi həyatının fəallığını 

gücləndirir, məhsul buraxılışının, xidmətlər göstərilməsi-

nin artırılmasına əlverişli şərait yaradır, onların keyfiyyə-

tini yüksəldir, satış qiymətlərinin tədricən aşağı düşməsini 

şərtləndirir. 

Lakin XIX əsrin ikinci yansından başlayaraq, sərbəst 

rəqabət sahibkarlığının inkişaf edərək, özünün inhisarçı 

(monopolist) mərhələsinə keçməsi, rəqabət meydanında 

əvvəllər görünməmiş yeni və sərt meylləri xeyli gücləndir-

di. İstehsalın və kapitalın təmərküzləşməsi, mərkəzləşməsi 

prosesləri rəqabət mübarizəsinin yeni, daha kəskin mərhə-

ləyə daxil olması ilə səciyyələnmişdir. 

Tədricən bazarlarda yaranmış rəqabət mübarizəsi nə-

ticəsində, istehsal və xidmət dairəsinin müxtəlif sahələrin-

də üstün mövqe tutmaq, inhisarçı olmaq, tək əldə cəmləş-

dirmək meylləri güclənmişdi. Başlıca məqsəd isə bu yolla 

daha yüksək (maksimum) mənfəət əldə etmək olmuşdu. 

Bu məqsədə çatmaq üçün normal sərbəst rəqabət qanunları 

pozulmuş, rəqibi müflis edib bazardan sıxışdırmaq istiqa-

mətində, haqsız rəqabət üsullarından geniş istifadə olun-

muşdur. 

ABŞ, Ingiltərə, Fransa, sonralar isə Rusiya, Italiya və 

digər ölkələrdə inhisarlan (inhisarçılığı) yaradan səbəblər 

sırasında: satış bazarlarını itirmək təhlükəsini; satılan 

məhsulların və göstərilən xidmətlərin qiymətinin müəyyən 

həddən sonra artırmağın mümkün olmamasını; elm və tex-
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nikanın, mütərəqqi texnologiyaların ən son nailiyyətlərin-

dən faydalanmaq imkanlarının reallığını göstərmək olar. 

Ölkələrin təsərrüfat həyatında azad (sərbəst, mükəm-

məl) rəqabətə qarşı yönəldilmiş inhisarçılıq meylləri 2 

istiqamətdə getmişdir. Birincisi, satış bazarlarında fəaliy-

yət göstərən müxtəlif subyektlər (iştirakçılar) öz aralarında 

bazarın bölünməsi, satış qiymətləri, istehsalın həcmi, ha-

belə digər şərtlər barəsində konkret razılığa gəlirlər. İkin-

cisi, bazarda tutduqları üstün mövqedən istifadə etməklə, 

qiymətlər qaldırılıb-endirilir, süni qıtlıq (defisit) yaxud if-

rat bolluq yaradılaraq, rəqiblər üçün haqsız və əlverişsiz 

rəqabət mühiti formalaşdırılır. 

İnhisarın ən sadə və bəsit formaları kimi konvensiya, 

rinq, korner, habelə digərlərini qeyd etmək olar. Bu for-

malar bir neçə iri sahibkar arasında, müəyyən məhsulların 

satış qiymətləri haqqında qısa müddətli sazişlər bağlanma-

sını nəzərdə tuturdu. İnhisarların əsas formaları kimi kartel, 

sindikat, trest, konsern nümunə göstərilə bilər. İnhisarların 

sonrakı təkamül və inkişafı, konsorsium, beynəlmiləl şir-

kətlər (birliklər), transmilli korporasiyalar (TMK) kimi 

daha müasir formalarla bağlıdır. İnhisarçılığın tarixən aşa-

ğıdakı formaları olmuş və müəyyən dəyişikliklərlə indi də 

fəaliyyət göstərməkdədir: 

1. İstehsal inhisarçılığı. Müəyyən növ məhsulun is-

tehsalının əsas hissəsinin bir və ya bir neçə istehsalçının 

əlində cəmlənməsinə istehsal inhisarçılığı deyilir. İstehsal 

inhisarçılığı kartel, sindikat, trest, konsern, konsorsum for-

malarında olur. 

Kartel - eyni tipli istehsal sahələrinin, bir sıra oxşar 

məhsullar buraxan müəssisələrin ilkin elə birləşməsidir ki, 

onun iştirakçıları istehsal vasitələri və hazırladıqları məh-
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sullar üzərində öz mülkiyyətlərini saxlayırlar. Kartelə da-

xil olanlar, istehsal etdikləri məhsulların satışı ilə bazarda 

özləri məşğul olurlar. Lakin kartel iştirakçıları nə qədər 

məhsul istehsal etmək (kvota, pay), satış qiymətləri, mal 

çıxaracaqları bazarlar, mənfəət bölgüsü barəsində saziş 

imzalayırlar. Bu sazişin şərtlərini pozanlar cərimə ödəməli 

yaxud karteli tərk etməli idilər. İnhisarın bu forması XIX 

əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində geniş yayılmışdı. 

Sindikat - eyni cür əmtəələr istehsal edən müəssisə-

lərin elə birliyidir ki, burada istehsal vasitələri (bina, ava-

danlıq, dəzgahlar, xammal, materiallar) sindikata qoşulan-

ların öz xüsusi mülkiyyətində qalır. 

Bu müəssisələrdə hazırlanmış məhsullar isə sindikatın 

ixtiyarına keçir. Deməli, istehsal inhisarçılığının bu forma-

sında, istehsalçının (müəssisənin, birliyin) bazarla olan əla-

qəsi kəsilir. Sindikat iştirakçıları istehsalçılarının (müəs-

sisələrinin) hazırladıqları məhsulların reallaşdırılması (sa-

tışı) ilə xüsusi bir təşkilat, yaxud qurum məşğul olur. Əldə 

olunan gəlirdən (mənfəətdən) sindikat iştirakçılarına sa-

zişlə razılaşdırılmış qaydada müəyyən pay, haqq verilir. 

Trest - istehsal inhisarçılığının daha yüksək bir for-

masıdır. Bu inhisar formasında ayn-ayn sahibkarlar öz 

mülkiyyətlərini (müəssisələrini) birləşdirərək, bir növ 

ümumi, birgə mülkiyyət yaradırlar. Trest iştirakçıları, öz 

kapitallarının həcminə uyğun trestin səhmlərini alır və 

onun idarə olunmasında iştirak edirlər. Onlar öz səhmləri-

nə müvafiq gəlir götürür, divident alırlar. 

İnhisarın bu formasında təkcə oxşar sahələr deyil, 

eyni zamanda əlaqəli sahələr də birləşib (məsələn, daş kö-

mür, metallurgiya, maşınqayırma sahələri) müəyyən bir 

trest yarada bilərlər. 
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Konsern - daha geniş əhatəyə malik olub, özündə 

müxtəlif sənaye sahələrini, ticarət şirkətlərini, bankları, 

nəqliyyat və maliyyə kompaniyalarını birləşdirir. Dünya 

təsərrüfat həyatı təcrübəsi və ayn-ayn ölkələrin nümunəsi 

təsdiq edir ki, trestlər tədricən konsernlərə çevrilmişlər. 

Konsorsium - iri miqyaslı layihələrin həyata keçiril-

məsi üçün yaradılır. Bu cür inhisarlar iri layihələri həyata 

keçirmək üçün maliyyə, ticarət, texniki, istehsal imkan-

larını özlərində birləşdirirlər. Məsələn, Azərbaycan Dövlət 

Neft Əməliyyatları Birliyi Şirkəti (ADNƏBŞ) buna misal 

ola bilər. 

Beynəlmiləl (çoxmillətli) korporasiyalar dedikdə, 

bir sıra ölkələrin milli kompaniya və istehsal, habelə elmi-

texniki imkanlarını birləşdirən beynəlxalq qurumlar başa 

düşülür. Beynəlmiləl korporasiyaların səciyyəvi xüsusiy-

yətləri kimi: a) çoxmillətli səhm kapitalı olmasını; b) onun 

rəhbərliyinin müxtəlif millətlərdən formalaşdırılmasını; 

v)təşkil etdiyi filiallarının əsasən yerli şəraiti yaxşı bilən 

kadrlarla təmin olunduğunu göstərmək mümkündür. 

Beynəlmiləl (çoxmillətli) korporasiyalara nümunə ki-

mi "Royal - Datç şell" ingilis-holland konsernini, ABB İs-

veçrə-İsveç maşınqayırma və elektron korporasiyasını, 

"Yunilever" ingilis - Holland kimya konsernini göstərmək 

olar. 

Transmilli korporasiyalar (TMK) - xarici aktivləri 

olan milli inhisar birlikləridir. Bunların istehsal və ticarət-

təchizat fəaliyyəti müəyyən bir milli dövlətin hüdudlarını 

aşır. 

BMT-nin meyarlarına görə TMK-ın dünyanın ən azı 

6 ölkəsində filialı olmalı, illik ticarət dövriyyəsinin həcmi 

100 milyon dolları ötməlidir. Son məlumatlara görə dün-
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yada TMK-m sayı 70 minə yaxınlaşır və onların 850 minə 

qədər müəssisə, şirkət, filiallarında 150 milyondan artıq 

adam çalışır. Məhsul və xidmətlərini beynəlxalq bazarda 

reallaşdırmağa çalışan TMK-lar, hazırda dünya sənaye 

məhsulu istehsalının 40 faizdən çoxuna, dünya ticarət döv-

riyyəsinin 50 faizdən çoxuna bilavasitə yaxud dolayı yol-

larla nəzarət edirlər. Dünyanın 500 ən iri və 100 nəhəng 

transmilli korporasiyasının baş iqamətgahları ABŞ, Qərbi 

Avropa, Yaponiyada yerləşir. 

Müxtəlif ölkələrin təsərrüfat həyatında istehsal inhi-

sarçılığı və onun kartel, sindikat, trest, konsern, konsor-

sium, transmilli korporasiyalar kimi tarixi təkamül nəticə-

sində meydana çıxıb fəaliyyət göstərən formaları ilə yana-

şı, istehsalın özünəməxsus xüsusiyyətləri, habelə təşkilati-

idarəetmə cəhətləri ilə fərqlənən aşağıdakı qruplaşmaları 

vardır. 

1. Texnoloji inhisarçılıq - istehsal proseslərinin tex-

nologiyası və bundan irəli gələn müvafiq iş rejimi ilə bağ-

lıdır. Bu tipli inhisarlarda müəyyən kəşflər, elmi-texniki 

nailiyyətlər, mütərəqqi texnologiyalar, patentlər onların 

ixtiyarında və istifadəsində olduğundan, başqalarına nisbə-

tən daha yüksək mənfəət əldə edə bilirlər. Məsələn, yeni 

istehsal olunan bir avtomobilin, dərmanın, mobil telefonun 

patenti konkret hansı şirkətə, korporasiyaya məxsusdursa, 

şübhəsiz həmin qurum texnoloji cəhətdən öz sahəsində in-

hisarçı sayılacaqdır. 

Lakin müasir inteqrasiya və qloballaşma, habelə 

"açıq iqtisadiyyat modeli" şəraitində bu hal müvəqqəti bir 

xarakter daşıyır. Çünki, kəskin bazar rəqabət mühitındə 

yenilik və mütərəqqi texnologiya, qısa dövr ərzində digər 

daha mükəmməli ilə əvəz olunur. 
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2. İstehlakçı inhisarçılığı (monopsoniya), bazarda 

çoxlu sayda satıcı olduğu halda, yalnız bir alıcının olduğu-

nu nəzərdə tutur. Buna misal kimi pambıq, yun, çay, bara-

ma, mürəkkəb mexanizmlər, xüsusi avadanlıqlar, dağ-mə-

dən sənayesində istifadə olunan ağır yük maşınlarını gös-

tərmək olar ki, nəticədə yüksək mənfəət əldə etmək imka-

nı yaranır. 

3. Təşkilati inhisarçılıq, istehlakçı birliklərin forma-

laşdırılması, müxtəlif sahələr üzrə, yaxud sahələrarası, 

yaxud da regional (bölgə) qurumların, təşkilatların yara-

dılması ilə səciyyələnir. Bu istiqamət bütövlükdə iqtisa-

diyyatın inhisarlaşma səviyyəsinin yüksəlməsini təmin et-

sə də, milli iqtisadiyyatlar üçün müəyyən problemlər yara-

dır. 

4. İdarəetmə inhisarçılığında dövlət və onun müva-

fiq orqanları, ölkənin təsərrüfat həyatının konkret subyekt-

ləri kimi iqtisadiyyatın müxtəlif istehsal-xidmət dairəsi 

sahələrinin tənzimlənməsində, habelə fəaliyyətində iştirak 

edirlər. Bu meyl, inzibati-amirlik sistemlərinə və totalitar 

siyasi-ictimai quruluşlara xas olan bir cəhətdir. 

ç) İqtisadçılar və mütəxəssislər arasında uzun illər-

dən bəri mübahisələr davam etməkdədir ki, istər tarixən 

keçdiyi ziddiyyətli inkişaf yolu və onun müəyyən (konkret 

mərhələləri, istərsə də müasir iqtisadi inteqrasiya, qlobal-

laşma prosesləri, tədricən vahid dünya təsərrüfat siste-

minin formalaşması baxımından, inhisar birliklərinin müx-

təlif şirkətlərinin rəqabət mühitindəki fəaliyyəti öz sosial-

iqtisadi nəticələrinə görə, bütövlükdə cəmiyyət üçün nə 

dərəcədə səmərəlidir?        . 

Bir qrup iqtisadçının fikrincə, onların öz texniki-tex-

noloji və investisiya imkanlarından daha səmərəli, habelə 
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uzaqgörənliklə istifadə edərək, mənfəətini artırmaq nami-

nə, bu işlərə müsbət təsir göstərirlər. Bu tərəqqinin üstün-

lüklərini ABŞ-ın, İngiltərənin, Almaniyanın, Yaponiyanın, 

Fransanın "Ford", "Ceneral Motors", "Mikrosoft", "Si-

mens", "Sony” və digər iri şirkətlərin təcrübəsi sübut edir. 

İnhisarların fəaliyyətini müsbət qiymətləndirənlər 

qeyd edirlər ki, bu tipli rəqabət bazarında nisbi qiymət 

tarazlığının olması, həm iri şirkət və korporasiyaların öz 

mənfəətləri, həm də bütövlükdə cəmiyyət üçün ümumiy-

yətlə səmərəli sayılmalıdır. İndiki inkişaf mərhələsində, 

dünya ölkələrinin daxili və beynəlxalq bazarda əmək böl-

güsü prinsipləri əsasında yerləşməsi, habelə fəaliyyət xü-

susiyyətlərinin obyektiv təhlili göstərir ki, oliqopoliya ba-

zarları inflyasiya proseslərinə, işsizliyə qarşı nisbətən daha 

davamlıdırlar. 

Bu istiqamətdə qeyri-qiymət rəqabətinin fərqli (dif-

ferensial) məhsul buraxılışı təşkil etmək, rəqib şirkətlərlə 

kəskin ziddiyyətlər yaratmamaq, düşünülmüş reklam təbli-

ğatı aparmaq, kreditlə satışı genişləndirmək, alıcılara gü-

zəştə getmək, müştərilərə xidmət səviyyəsini getdikcə 

yaxşılaşdırmaq xətti, onların müxtəlif sponsorluq və xey-

riyyəçilik tədbirlərində iştirak etmək kimi üsulları müsbət 

qiymətləndirilməlidir. fv7tjt^2C^dw\ 

İnhisar birliklərinin fəaliyyətinin antiinhisar qanunla-

rının tələbləri çərçivəsində məhdudlaşdırılması və dövlətin 

iqtisadi tənzimləmə siyasətinin ardıcıllıqla həyata keçiril-

məsi, dəyişkən bazar konyukturası şəraitində, şübhəsiz 

mühüm rol oynayır.  

Eyni zamanda bu şirkətlərin rəqabət bazarındakı 

fəaliyyətlərinin qiymətqoyma, istehsal həcmindəki enib- 

qalxma meylləri, gəlir və mənfəətlərini hədsiz yüksəlt-
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mək səyləri, reklam oyunları və təbliğatına sərf olun-

muş külli miqdarda vəsaitin özünü doğrultmaması, 

istehsal xərclərinin şişirdilmiş hesablanması üsulları, 

təbii sərvətlərdən və iqtisadi resurslardan istifadə yo-

lundakı nöqsanları, ətraf mühitin qorunması və ekolo-

giya problemlərinə kifayət qədər qayğı göstərməmək 

kimi cəhətləri ciddi tənqid olunur. 

Hətta, inhisarları və oliqopoliyaları "cəmiyyətə, onun 

üzvlərinə xidmət etmək əvəzinə, insanları şirkətlərin ehti-

yaclarının xidmətçilərinə çevirdiklərini" iddia edənlər də 

vardır. Tanınmış mütəxəssislər qeyd edirlər ki, istehsalın 

"məqsədi cəmiyyətin tələbatlarının səmərəli ödənilməsi" 

olduğu halda, bu şirkətlərinin rəqabət mübarizəsi mühitin-

də "məqsəd-vasitə" anlayışlarının yeri prinsip etibarilə də-

yişdirilərək, əksinə "vasitə - məqsəd" şəklinə salınmış, yə-

ni məqsəd vasitəyə tabe edilmiş, yaxud "araba atdan qaba-

ğa keçirilmişdir”. 

İnhisarların tənqidçiləri yazırlar ki, dünya təcrübə-

sində 100 görkəmli kəşfin yandan çoxu (avtomat dəzgah-

lar, kondisionerlər, vertolyot, elektrik, teleqraf, insulin, 

kserokopiya, reaktiv mühərriklər və sairə) sərbəst rəqa-

bət şəraitində və müstəqil ixtiraçılar tərəfindən edilmiş-

dir. Oliqopoliyaların kəskin rəqabəti və texniki-texnoloji 

tərəqqi yolunda maşınqayırma, kimya, neft texnologiyası, 

avtomobil, elektron sənayesi sahələrindəki böyük nailiy-

yətlərinə baxmayaraq, qazanılmış bu elmi-texniki uğurla-

rın 2/3 hissəsi qeyri-oliqopoliya şirkətlərinin payına düşür. 

Bəzən belə fıkirlər irəli sürülür ki, müasir dövrün 

mürəkkəb və ziddiyyətli sosial-iqtisadi problemlərindən 

xilas olmaq üçün bəlkə yenidən geriyə, sərbəst rəqabət 

bazarı, "görünməz əl" prinsiplərinə qayıtmaq haqqında dü-



210 

 

şünmək lazımdır.... 
Lakin tarixin geriyə dönüşü olmur. Bütün nöqsan və 

çatışmazlıqlarına, kimlərinsə bəyənib-bəyənməməsinə bax-
mayaraq, bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin konkret 
təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin bir forması sayılan inhisarlar, 
oliqopoliyalar, hələlik daha səmərəli alternativ variantlar 
tapılmadığından yaşamalı, habelə təkmilləşməlidirlər. 

Deməli, oliqopoliyalar cəmiyyətin ümumi mənafeləri 
baxımından, bazar münasibətləri sisteminin ən səmərəli 
bir forması sayılmasa da, onların rəqabət bazarında öz 
mövqelərini hər cəhdlə qoruyub saxlamaq, mənfəətlərini 
yüksəltmək səylərinə baxmayaraq, çoxcəhətli fəaliyyətləri, 
şübhəsiz müasir inkişaf mərhələsində istər milli iqti-
sadiyyat çərçivəsində, istərsə də beynəlxalq miqyasda bü-
tövlükdə faydalıdır. 

d) Dünyada ilk antitrest (antiinhisar) qanunu 1890-cı 
ildə ABŞ konqresi tərəfindən qəbul olunmuşdur. Bu qanun 
konqresin üzvi Cek Şerman tərəfmdən hazırlanıb təqdim 
olunduğundan onun şərəfinə Şerman qanunu adlandırıl-
mışdır. Həmin qanunun məqsədi və mahiyyəti, ölkə iqtisa-
diyyatının müxtəlif sahələrində inhisarların bir forması sa-
yılan trestlərin, satış bazarlarında üstünlüyü ələ keçirərək, 
müxtəlif razılaşmalar əsasında istehsalı, habelə ticarəti 
məhdudlaşdırmaq, yaxud öz nəzarətlərində saxlamaq cəhd-
lərinə qarşı mübarizə olmuşdu. 

Kapitalın, istehsalın təmərküzləşməsi və mərkəzləş-
məsi nəticəsində 1870-1880-ci illərdə, sürətlə inkişaf edən 
ABŞ iqtisadiyyatının bir sıra sahələrində iri şirkətlər, trest-
lər, istehsal-xidmət birlikləri meydana çıxmışdı. Bu meyl 
özünü xüsusilə ölkənin neft sənayesində, dəmir yolları 
nəqliyyatında, yüngül və yeyinti sənayesi məhsullarının 
emalında göstərmişdi. 
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Məsələn, "Standart Oil" tresti 1879-cu ildə ABŞ-da 

neft təmizlənməsi və emalı işinin 25 faizini öz nəzarətində 

saxlayırdı. Belə bir vəziyyət ölkənin daş kömür, qurğuşun, 

şərab, tütün, şəkər istehsalı sahələrində də nəzərə çarpırdı. 

Bu trestlər formasında fəaliyyət göstərən şirkətlərin 

istehsal-xidmət dairəsinin müxtəlif sahələrindəki bəzən 

aşkar, bəzən də gizli danışıqları, sövdələşmələri, bazarda 

birgə fəaliyyət göstərmək barəsində razılaşmaları, şübhə-

siz ictimaiyyətin, hakimiyyət orqanlarının, həmkarlar təş-

kilatlarının nəzərindən qaça bilməzdi. 

Ona görə də, XIX əsrin 90-cı illərindən etibarən 

əvvəlcə ABŞ-da, sonra isə Avropa və dünyanın bir sıra 

başqa ölkələrində inhisarların (trestlərin, kartellərin, sindi-

katların, iri şirkətlərin, korporasiyaların) fəaliyyəti üzərin-

də nəzarət gücləndirilmiş, dövlətin tənzimlənmə prosesləri 

təkmilləşdirilmiş, müvafiq antiinhisar qanunları qəbul 

edilərək, həyata keçirilməyə başlanmışdır.  

ABŞ-da inhisarların quruluşu və rəqabət bazarla-

rındakı fəaliyyətləri (davranış qaydaları) ölkə konqresində 

qəbul olunmuş 4 federal qanun əsasında tənzimlənərək, 

müəyyən əlavə, habelə dəyişikliklərlə indiyədək bu işin 

hüquqi bazasını təşkil edir. 

Şerman qanunu (Sherman Act - 1890-cı il) ölkədə 

istehsal və ticarət sahəsində gizli sövdələşmələri, sazişləri, 

razılaşmaları qadağan edirdi. Konkret 2 bənddən ibarət 

olan bu qanunda deyilirdi: 

"1. Bundan belə, statlar və xarici dövlətlər arasında 

istehsalın və ticarətin məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş 

trest yaxud digər formalarda olan birliklərin açıq və gizli 

sövdələşmələri qanunsuz elan edilir. . 

2. İstehsalın və ticarətin inhisarlaşdırılmasına cəhd 
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göstərən şirkət yaxud şəxs, onların sövdələşdikləri şəxslər 

və birliklər, istər statlarla, istərsə də xarici ölkələrlə olsun, 

bu əməllərinə görə cinayət etməkdə təqsirləndiriləcəklər". 

Şerman qanununun təfsirində göstərilirdi ki, bu 

qanunu pozaraq, istehsal-ticarət sahələrində inhisarçılıq 

yaratmaq istəyən trestlər, şirkətlər, birliklər və cavabdeh 

şəxslər, ABŞ Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə 

uyğun olaraq, 50 min dollar məbləğində cərimə ödəməli 

yaxud 1 il müddətədək azadlıqdan məhrum edilməli idilər. 

Sonralar, istehsal və ticarət sahəsində inhisarçılıq əməllə-

rində təqsirləndirilənlər üçün cərimənin məbləği 100 min 

dollara qaldırılmışdı. 

ABŞ-da son yüz il ərzində antiinhisar qanunlarını 

pozmaqda təqsirləndirilən minlərlə trest, şirkət, birlik, kor-

porasiya əleyhinə məhkəmə iddiası qaldırılmış və icti-

maiyyətin marağına səbəb olmuş hay-küylü məhkəmə pro-

sesləri aparılmışdır. İstehsal və ticarət inhisarçılığı ilə bağ-

lı ölkə məhkəmələrində 1900-cü ilədək 15, 1900-1909-cu 

illərdə 42, 1941-1945-ci illərdə 95, 1946-1951-ci illərdə 

157, 1956-1960-cı illərdə 300, 1961-1965-ci illərdə 789, 

1966-1970-ci illərdə 700, 1976-1980-ci illərdə 1623, XX 

əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində isə çoxsaylı iddialara 

baxılmışdır. 

Maraqlıdır ki, ABŞ məhkəmələri qarşısında nisbətən 

xırda-orta şirkətlər deyil, eyni zamanda "Standard Oli", 

"U.S. Steel", "Alcoa", "İBM", "Du Pant", "Microsoft" 

kimi tanınmış iri və nəhəng trestlər, şirkətlər, korporasiya-

lar istehsal-ticarət sahəsindəki inhisarçılıq fəaliyyətlərin-

dəki ittihamlara cavab verməli olmuşlar. "Şah qanun de-

yildir, qanun şahdır" prinsipini yüksək tutan ölkə məh-

kəmə sistemi, şirkət və korporasiyalara qarşı qaldırılmış it-
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tihamlara formal qanunlar mövqeyindən yanaşmaqla qal-

mamış, əsl həqiqətin meydana çıxmasına kömək edən qə-

rarlar çıxarmaqla öz yüksək peşəkarlıq səviyyəsini dəfə-

lərlə sübut etmişdir. 

Kleyton qanunu (Clayton Akt - 1914-cü il). Bu qa-

nun 25 ilə yaxın qüvvədə olub, ABŞ-ın təsərrüfat həyatın-

da, istehsal və ticarət dairəsinin müxtəlif sahələrində inhi-

sarçılığa qarşı mühüm rol oynamış Şerman qanununun 

müddəalarının daha da dəqiqləşdirilib, təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə, ölkə konqresi tərəfindən qəbul edilmişdir. Şer-

man qanununun fəaliyyəti dövründəki məhkəmə proses-

lərinin gedişində bir sıra ziddiyyətli hallar (məsələn, isteh-

salın həcmi ilə bağlı, yaxud cərimələrin məbləğinin müəy-

yənləşdirilməsilə əlaqədar) meydana çıxdığından, konkret 

dəyişikliklər edilməsinə zərurət yaranmışdı. 

Şerman qanunu qüvvədə qalmaqla yanaşı, Kleyton 

qanununun inhisarçılıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair 

nəzərdə tutduğu dəqiqləşdirici müddəların səciyyəvi xüsu-

siyyətləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdu: 

- Məhsulun hazırlanmasına sərf olunmuş istehsal 

xərclərinə uyğun gəlməyən satış qiymətləri, qiymət 

diskriminasiyası (ayrı-seçkilik siyasəti) kimi səciyyələn-

dirilərək, qanunsuz sayıldı. 

- Məcburi və müstəsna xarakter daşıyan kontraktlar, 

öhdəliklər qeyri-qanuni hesab olunurdu. 

- Bazar rəqabətinin zəiflədilməsinə yönəldilmiş ma-

liyyə-ticarət əməliyyatlarının aparılması (məsələn, rəqabət 

aparan şirkətlərin bir-birinin səhmlərini ələ keçirməsi, 

qeyri-sağlam, haqsız rəqabət formalarından istifadə etmə-

si) qadağan olunurdu. 

- Bir neçə iri şirkət və korporasiyanın direktorlar 
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şurasında rəhbər mövqe tutmaqla, rəqib qurumların bazar 

rəqabəti mübarizəsinin zəiflədilməsinə yönəldilmiş hallar 

qadağan olunurdu. 

Ticarət üzrə Federal Komissiya qanunu (Federal 

Trade Commission Act - 1914-cü il). Bu qanuna əsasən 

ABŞ-da 5 nəfərdən ibarət xüsusi komissiya yaradılmış və 

Ədliyyə Nazirliyi ilə birlikdə, onun üzərinə ölkədə antiin-

hisar tədbirlərinin həyata keçirilməsi kimi məsuliyyətli bir 

vəzifə qoyulmuşdu. Komissiya ABŞ ərazisində Şermon və 

Kleyton antiinhisar qanunlarının həyata keçirilməsində, 

habelə həmin qanunlara əməl edilməsi işində mühüm rol 

oynamalı idi. 

Komissiyaya səlahiyyət verilirdi ki, o öz təşəbbüsü, 

yaxud daxil olmuş şikayətlər əsasında, haqsız rəqabət hal-

larının aradan qaldırılmasını təmin etsin. Eyni zamanda bu 

komissiya, bazardakı "ticarət fəaliyyətində qeyri-sağlam 

rəqabət üsullarından istifadə edənlərə qarşı" müxtəlif 

qadağan tədbirləri tətbiq edə bilərdi. 

Qeyri-sağlam rəqabət, yaxud haqsız rəqabət vasitələ-

ri ilə mübarizə dedikdə, rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin 

təkrarı və təqlidi; rəqibin fəaliyyətini qəsdən və qərəzkar-

lıqla gözdən salmaq; rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müda-

xilə; reklam vasitəsilə alıcıların çaşdırılması; rəqibə qarşı 

şantaj, hədə-qorxu gəlmək kimi hallar nəzərdə tutulurdu. 

Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra, 1938-ci ildə qə-

bul edilmiş Uiler-Li qanununa (Wheeler-Lea Act) əsa-

sən, Ticarət üzrə Federal Komissiyanın səlahiyyətinə - 

məhsulların keyfiyyətinə dair yalan məlumat verən reklam 

sahiblərinin cəzalandırılması və "ticarətdə aldadıcı hərə-

kətlərə yol verənlərin cəhdlərinə hüquqi qiymət vermək 

məsuliyyəti"də əlavə olunmuşdu. 
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Federal Komissiyanın fəaliyyəti, bu sahədəki mütə-

xəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək göstərilirdi 

ki, onun yeni səlahiyyətləri bir tərəfdən işgüzar əxlaq nor-

malarını qanunsuz əməllərdən qoruyur, digər tərəfdən isə 

həmin qaydaları pozanlara qarşı məhkəmə iddiaları qaldı-

rılmasını təmin edirdi. 

Seller-Kefover qanunu (Celler-Kefauver Act - 

1950). Bu qanunun ABŞ konqresi tərəfindən qəbul olun-

duqdan sonra, 1914-cü ildən fəaliyyətdə olan Kleyton qa-

nununa belə bir əlavə edilirdi ki, rəqabət aparan tərəflər 

(şirkətlər, korporasiyalar) təkcə bir-birinin səhmlərini de-

yil, eyni zamanda əmlakını da (əsas istehsal fondlarını, 

binalarını, avadanlıqlarını) ələ keçirə bilməzdilər. Məqsəd 

isə bazarda rəqabət mühitini zəiflədən amilləri aradan 

qaldırmaq, inhisarçılığın qarşısını almaq idi. 

Əlbəttə, bu qanundan yan keçmək, onu formal surət-

də pozmamaqla, rəqibin səhmlərini və əmlakını başqa 

şəxslərin, yaxın adamların vasitəsilə almaq mümkün idi. 

Lakin qanuna görə, gələcəkdə belə bir hərəkətin üstü açıl-

saydı, həmin şəxslərin cəzadan qaçması mümkün deyildi. 

Deməli, Seller-Kefover qanunu, real təsərrüfat həyatı təc-

rübəsində baş verə biləcək bu cür bazar rəqabətinə əngəl 

törədən hallara qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndiril-

məsini nəzərdə tuturdu. 

Bütün yuxarıda göstərilən və müxtəlif illərdə qəbul 

olunmuş antiinhisar qanunları, konkret bir məqsədə-ölkə-

də əlverişli rəqabət mühitinin formalaşmasına yönəldil-

mişdir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən 

sonra, sərbəst bazar münasibətlərinə keçidin ilk dövründə, 

istehsal inhisarçılığının fəaliyyətini məhdudlaşdırıb tənzim-
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ləmək üçün ölkədə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

"Antiinhisar fəaliyyəti haqqında Azdrhaycan 

Respublikasıntn Qanunu" (1993-cü il), ölkə ərazisində 

istehsal inhisarçılığının qarşısının alınmasının, məhdudlaş-

dırılmasının və aradan qaldırılmasının hüquqi, habelə təş-

kilatı əsaslarını müəyyən etmişdi. 

Bu qanuna uyğun olaraq, ölkədə 1 müəssisə (şirkət) 

satışın 33 faizinə, 3 şirkət birlikdə 50 faizinə və 5 şirkət 

birlikdə 66,6 faizinə malik olduqda, inhisarçı hesab edilir-

di. Həmin tədbirlərdən məqsəd, bazar münasibətləri iqti-

sadi sisteminin formalaşmağa başladığı bir ölkədə dünya 

təcrübəsini nəzərə almaqla, rəqabəti məhdudlaşdıran və 

ümummilli maraqlara zidd olan istehsal-satış sahəsindəki 

inhisarçılıq meyllərinin qarşısını almaq, habelə yeni yara-

nan təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə daha əlverişli 

imkanlar açmaq olmuşdu. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında inhisarçılığın 

müxtəlif forma və təzahürlərinə qarşı mübarizə, habelə 

antiinhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi tədbirləri, Iqtisadi 

Inkişaf Nazirliyinin xüsusi departamenti tərəfindən həyata 

keçirilir. Gələcəkdə bu istiqamətdə hüquqi bazanın və 

onun fəaliyyət mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi 

nəzərdə tutulur. 
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MÖVZU 13. 

 

BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİ İQTİSADİ SİSTEMİNİN 

İSTİQAMƏT VƏ MODELLƏRİ 

 

a) Bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin 3 istiqaməti. 

b) Bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin müxtəlif mo-

delləri. 

c) İqtisadi modellərin gələcək perspektivləri. 

 

a) Xüsusi mülkiyyət tələb-təklif, iqtisadi sərbəstlik, 

rəqabət mübarizəsi, bazar qiymətlərinin dəyişkənliyi kimi 

prinsiplər əsasında formalaşıb inkişaf edən bazar münasi-

bətləri iqtisadi sistemi, ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən fərqli 

xüsusiyyətlər daşıyır. Bu özünəməxsus xüsusiyyətlər isə 

ölkənin yeraltı-yerüstü təbii sərvətlərindən, iqtisadi re-

surslardan (torpaq, əmək, kapital, sahibkarlıq qabiliyyəti), 

coğrafi – strateji mövqeyindən, tarixi inkişaf yolundan, 

çatdığı sosial-iqtisadi yüksəliş səviyyəsindən, nəhayət əha-

linin milli-psixoloji, mentalitetindən asılıdır. 

Bazar münasibətləri iqtisadi sistemi modellərinin 3 

istiqaməti (növü) vardır: a) liberal istiqamət; b) sosial yö-

nümlü istiqamət; c) sosial-demokratik istiqamət. 

Liberal istiqamət, ölkə iqtisadiyyatında xüsusi mül-

kiyyətin üstün mövqe tutması; bazar iştirakçılarının (sub-

yektlərinin) sərbəstliyinin qanunvericiliklə qorunması; 

dövlət tənzimlənməsinin məhdud xarakter daşıması; əha-

linin bir sıra gündəlik yaşayış problemlərinin həllindən 

dövlətin təcrid edilməsi; sosial məqsədlərə ayrılan vəsaitin 

ilk növbədə işsizlərə və əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin 

ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilməsi; büdcədən döv-
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lət xəttilə ayrılan investisiyaların, habelə müxtəlif təyinatlı 

dövlət orqanları xərclərinin xüsusi çəkisinin aşağı olması 

meyli ilə səciyyələnir. Bu istiqamətdən və onun müxtəlif 

ünsürlərdən ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusilə daha yüksək inki-

şaf etmiş ölkələrdə istifadə olunmuşdur. O cümlədən də 

ABŞ-da, İngiltərədə, Fransada, Kanadada istifadə olunmuş 

və olunmaqdadır. 

 Sosial – yönümlü istiqamət, ölkənin təsərrüfat hə-

yatında dövlət bölməsinin payı az olan qarışıq iqtisadiyya-

tın geniş fəaliyyəti; dövlət tənzimlənməsinin əhatəliyi; 

əhalinin bütün təbəqələrinin sosial müdafiəsi və onların 

pulsuz, yaxud güzəştli şərtlərlə təhsil alması, tibbi xidmət-

lərdən istifadə etməsi ilə xarakterizə olunur. Bu istiqamət 

II dünya müharibəsindən sonra Almaniya Federativ Res-

publikasında tətbiq edilərək, dağılmış bir ölkənin təsərrü-

fat həyatının bərpasında və nisbətən qısa müddətdə əhali-

nin həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilmə-

sində mühüm rol oynamışdır. Tanınmış iqtisadçı və siyasi 

dövlət xadimi Erhadın adı ilə bağlı olan sosial yönümlü 

istiqamət, eyni zamanda alman yaxud  neoliberal model də 

adlanır. Bu yolun müxtəlif prinsip və ünsürlərindən ayrı-

ayrı ölkələrdə, xüsusilə, bazar münasibətləri iqtisadi siste-

minə keçid mərhələsində olan ölkələrdə, o cümlədən də 

Azərbaycan Respublikasında istifadə olunmuşdur. 

Sosial-demokrat istiqamət öz mahiyyəti və prinsip-

ləri etibarilə sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatına oxşar 

olsa da, lakin bu modelin bir sıra özünəməxsus cəhətləri 

vardır. Həmin xüsusiyyətlərindən ölkənin təsərrüfat həya-

tında dövlət bölməsinin (mülkiyyətinin) mühüm yer tut-

masını; dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli rol oynamasını; 

əmək münasibətlərinin ümummilli və dövlət maraqları sə-
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viyyəsində tənzimlənməsini; hökumətin sosial siyasətinin 

əhalinin bütün təbəqələrinin mənafeyinin nəzərə almasını; 

işsizliyin azaldılması və işçilərin peşə-sənət ixtisaslarının 

təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki tədbirlərin həyata keçi-

rilməsini qeyd etmək olar. Müxtəlif ölkələrin tarixi inkişaf 

mərhələlərində, məsələn əsasən Skandinaviya dövlətlərin-

də, habelə İspaniya, Yunanıstan, Portuqaliyada bu istiqa-

mətdən istifadə olunsa da, bütün dünyada İsveç modeli 

kimi məşhurlaşmışdır. Çünki İsveç iqtisadiyyatı bu istiqa-

mətin tətbiqi nəticəsində daha çox uğurlar qazanaraq, so-

sial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə (iqtisadi inkişaf indeksinə) 

görə, hazırda dünyada ən öndə gedən dövlətlər sırasındadır. 

b) Qeyd etmək lazımdır ki, bazar münasibətləri iq-

tisadi sisteminin, ayrı-ayrı ölkələrin milli inkişaf xüsusiy-

yətlərini  əks etdirən modelləri (variantları) vardır. Həmin 

model və variantlar bir-birindən istehsalın təşkilinə, onun 

maddi – texniki bazasına, təbii sərvətlərinə, iqtisadi resurs 

imkanlarına, qarşılaşdıqları sosial-iqtisadi problemlərə 

əhalinin psixoloji durumuna, ümum mədəni inkişaf səviy-

yəsinə görə fərqlənirlər. Bu konkret iqtisadi – sosial inki-

şaf modellərinin bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

Amerika modeli, ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliy-

yətinin genişləndirilməsi, onun müxtəlif vasitələrlə həvəs-

ləndirilməsi, əhalinin daha fəal, təşəbbüskar hissəsinin 

varlanması üçün real imkanlar yaradılması prinsiplərinə 

əsaslanır. ABŞ-da belə bir qayda hökm sürür ki, özün yaşa 

və başqalarının da yaşamasına imkan yarat. Ölkə əhalisi-

nin aztəminatlı hissəsinin (təxminən 8-12 faizinin) müəy-

yən güzəştlər almasına baxmayaraq, bütövlükdə onların 

sosial bərabərliyi məsələsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyul-

mur. Bu modelin əsasını, dövlətin iqtisadiyyatı duşunül-
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müş tənzimləməsi və ölkənin təsərrüfat həyatının sərbəst 

sahibkarlıq fəaliyyəti təməlində qurulması, əmək məhsul-

darlığının yüksəldilməsinə, insanların şəxsi uğur qazan-

maq yolunda çalışqanlıq səylərinin artmasına əlverişli şə-

rait yaradır. Son 100 il ərzində ABŞ iqtisadiyyatının qa-

zandığı uğurlar, onun nəhəng təsərrüfat həyatının ayrı-ayrı 

bölmələrində müəyyən çətinlik və nöqsanların meydana 

çıxmasına baxmayaraq iqtisadi sisteminin konkret milli 

timsalı olan bu modelin (variantın) optimallığını təsdiq 

edir. 

İsveç modeli, ilk – növbədə ölkənin milli gəlirinin 

əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin xeyrinə yenidən bölgüsü 

hesabına həyata keçirilən güclü sosial siyasət ilə fərqlənir. 

İsveçdə əsas fondların cəmi 4%-nin dövlətin əlində olma-

sına baxmayaraq, dövlətin büdcə və digər xərcləri onun 

ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) həcminin yarıdan çoxu-

nu ötür. Əsasən əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi-

nə yönəldilən bu vəsait, başqa ölkələrdə müqayisədə ver-

gilərin daha böyük rol oynaması və sanballı həcmi ilə 

bağlıdır. İsveç modelinə əsasən bütövlükdə cəmiyyətin 

istehsal – xidmət təyinatlı müxtəlif vəzifələrini bazar prin-

siplərinə uyğun fəaliyyət göstərən xüsusi müəssisələr (şir-

kətlər, iri birliklər), sosial vəzifələrini isə dövlət və onun 

müvafiq orqanları yerinə yetirməlidirlər.  

Alman modeli, xırda və orta sahibkarlığa, bu tipli 

şirkətlərə, onların inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı gös-

tərməklə seçilir. Bu model Almaniyada XX əsrin 30-cu 

illərindən başlayaraq, iri inhisarların fəaliyyətinin məh-

dudlaşdırılmasından sonra ölkənin sabit inkişafını təmin 

etmək üçün xırda və orta sahibkarlığa daha əlverişli şərait 

yaratmaq siyasəti ilə bağlı olmuşdu. Dövlət qiymət və 
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gömrük tarifləri siyasəti vasitəsilə ölkədəki iqtisadi tarazlı-

ğı tənzimləmək, orta-xırda müəssisələrə-şirkətlərə (mittel-

ştandlara) öz təsərrüfat fəaliyyətlərini daha əlverişli bir 

iqtisadi mühitdə aparmağa imkan yaratmışdı. II dünya mü-

haribəsindən sonra daha da təkmilləşdirilərək, sosial yö-

nümlü inkişafa istiqamətləndirilmiş alman modeli, məğlub 

bir ölkənin təsərrüfat həyatını tezliklə bərpa edərək, dün-

yanın yüksək inkişaf etmiş dövlətləri sırasına çıxarmışdır. 

Avstriya modeli, xüsusi sahibkarlığa və işgüzar biz-

nes fəaliyyətinə geniş imkanlar yaratmaq, habelə xarici 

investorlara əlverişli fəaliyyət mühiti təmin etməklə səciy-

yələnir. Ölkənin təbii sərvətlərinin və iqtisadi resurslarının 

məhdudluğu, onun keçdiyi tarixi inkişaf yolunun özünə-

məxsus xüsusiyyətləri, burada bütün il boyu geniş turizm 

şəbəkəsinin, istirahət-müalicə ocaqlarının yüksək səviyyə-

də fəaliyyətini şərtləndirmişdir. Dövlətin başlıca vəzifəsi 

isə xüsusi sahibkarlıq əsasında fəaliyyət göstərən ölkənin 

təsərrüfat həyatının iqtisadi tənzimlənməsi proseslərinə 

nəzarəti həyata keçirməkdir. Ümumiyyətlə Qərbi Avropa 

ölkələrinin iqtisadi sistemi “sosial yönümlü bazar” kimi 

səciyyələndiyindən, ABŞ və Yaponiyada özünü daha qa-

barıq formalarda göstərən şəxsi fərdiyyətçilik prinsiplə-

rini, Avropa dövlətlərində fərdiyyətçiliklə yanaşı, eyni za-

manda həmrəyliyin (iş birliyinin, birgə fəaliyyətin) opti-

mal tarazlı nisbəti əvəz etmişdir. 

Yapon modeli, vaxtilə “qapalı” xarakter daşıyan tə-

sərrüfat həyatının tədricən liberallaşdırılması və “açıq iqti-

sadiyyat” yolu ilə irəliləyərək, müasir dünya təsərrüfatına 

qovuşması, onun tərkib hissəsinə çevrilməsi ilə səciyyə-

lənir. Ölkənin təsərrüfat modelinin ən mühüm cəhətlərin-

dən biri, onun uzunmüddətli və şərikli iqtisadi əlaqələr 
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əsasında formalaşaraq, qarşılıqlı inam prinsiplərinə uyğun 

fəaliyyət göstərməsidir. Qərbi Avropa ölkələrindən fərqli 

olaraq, Yaponiya iqtisadiyyatında dövlət bölməsinin rolu-

nun məhdudluğu və hərbi xərclərin onun ümumi daxili 

məhsulunda (ÜDM) 1 faizi ötməməsi, əhalinin gəlirlərinin 

18-20 faizinin yığım kimi banklarda toplanması, şübhəsiz 

ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin edən amil-

lərdir. Eyni zamanda bu model, yüksək əmək məhsuldarlı-

ğına, strateji planlaşdırma ünsürlərindən istifadəyə, milli 

iqtisadiyyatın ümumi inkişaf göstəricilərinin əlaqələndiril-

məsinə əsaslanır. Ölkədə əmək haqqının artım tempinin 

əmək məhsuldarlığının artım sürətindən aşağı olması və 

bu göstəriciyə görə Yaponiyanın digər yüksək inkişaf 

etmiş dövlətlərindən geri qalması, düşünülmüş bir addım 

olub obyektiv-subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Yaponiyanın 

təbii sərvətlərini, xüsusilə yanacaq-enerji mənbələrinin 

son dərəcə məhdud olmasına baxmayaraq, dünya baza-

rında rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamaq üçün ixrac 

olunan müxtəlif təyinatlı məhsulların qiymətinin nisbətən 

ucuz olması zərurətdən irəli gəlir. Belə bir taktika isə yeni 

dizayn və zövq xüsusiyyətlərinə malik yapon məhsulla-

rının ixracını artırır, onların dünya bazarında mövqeyini 

gücləndirir. Bu mənada yapon modeli müəyyən fərdi 

yaxud şəxsi qurbanlar tələb edərək ölkənin ümumi strateji 

və milli mənafeyini daha üstün tutmaq prinsipinə əsas-

lanır. Yapon dövləti özünün vergi, gömrük, büdcə siyasəti 

ilə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, xüsusilə də onun istehsal 

– xidmət dairələrinin ən yeni texnika və texnologiya 

əsasında qurulmasının başlanğıc mərhələsində, olduqca 

fəal bir rol oynayır. 

Çin modeli, ölkədə ardıcıl mərhələlərlə aparılan sis-
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temli iqtisadi islahatların uğurlu nəticəsi kimi formalaş-

mışdır. Ölkənin keçdiyi özünəməxsus tarixi inkişaf yolu-

nun xüsusiyyətlərini, xalqın mənəvi-psixoloji mentalitet 

dəyərlərini hərtərəfli nəzərə alan Çin modeli, bütün dünya-

da öz təkrarsızlığı ilə böyük maraq doğurur. Ölkənin siya-

si sisteminin, ideoloji kursunun, Kommunist Partiyasının 

rəhbər rolunun, sosializm cəmiyyəti qurmağın son məqsəd 

olduğunun əslində dəyişmədiyi bir şəraitdə, təsərrüfat hə-

yatının bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin prinsiplə-

rinə uyğunlaşdırılması yolunda ciddi addımlar atılmış və 

nailiyyətlər qazanılmışdır. 

Çin Xalq Respublikasının iqtisadiyyatında aparılmış 

təkamül xarakterli struktur (quruluş) dəyişiklikləri, qiymət 

mexanizminin, xarici ticarətin, inflyasiyanın, bank siste-

minin tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi tədbirləri im-

kan vermişdir ki, ölkə keçid dövrünün bir sıra ağrılı prob-

lemlərindən, o cümlədən istehsalın sürətlə aşağı düşməsin-

dən yan keçə bilsin. Çin modeli, bazar iqtisadi sisteminin 

müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarından istifadə etmək üçün 

geniş imkanlar yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda bu for-

malar özünü real həyatda doğrultmadıqda onların cəsarətlə 

başqaları ilə əvəz olunmasını həvəsləndirir, hətta əvvəlki 

formalara qayıtmağa da yol verir. Yeni təsərrüfatçılıq for-

maları ilk növbədə ayrı-ayrı müəssisələrdə sınaqdan keçi-

rilib, onların səmərəliliyi təsdiq olunduqdan sonra, bu for-

malar tədricən qrup müəssisələrdə, sahələrdə, regionlarda 

həyata keçirilmişdir. 

Ölkənin təsərrüfat həyatında dövlət mülkiyyətinin 

aparıcı rolu və dövlət tənzimlənməsi prinsiplərindən geniş 

istifadə olunmaqla yanaşı, eyni zamanda xırda-orta sahib-

karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara, xüsusilə xarici iş 
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adamlarına, başqa ölkələrdən, habelə beynəlxalq bank –

maliyyə təşkilatlarından iri həcmli investisiyaların müx-

təlif istehsal-xidmət sahələrinə cəlb olunmasına maksi-

mum əlverişli şərait yaradılmışdır.  

Çin modelində, dünya təcrübəsində geniş yayılmış 

sərbəst iqtisadi zonaların ölkənin tələblərinə və özünəməx-

sus  xüsusiyyətlərinə daha uyğun formalarının yaradılıb 

fəaliyyət göstərməsinə böyük diqqət yetirilmişdir. Çinin 

dəniz sahili boyu yerləşən ərazilərində sərbəst (xüsusi) 

iqtisadi zonaların təşkili, bu yerlərdə ixrac istiqamətli kənd 

təsərrüfatının, sənayenin, maliyyə-bank qurumlarının, tu-

rizmin inkişafına güclü təkan vermiş və ölkənin valyuta 

ehtiyatlarının artmasına səbəb olmuşdur. Güzəştli şərtlər 

əsasında bu zonalarda xarici investorların səmərəli işgüzar 

fəaliyyəti, sonralar ölkənin digər rayonlarında uğurla da-

vam etdirilmişdir. Nisbətən qısa tarixi bir dövr ərzində tə-

sərrüfat həyatının müxtəlif sahələrində qazanılmış nailiy-

yətlər, Çin modelinin ölkənin özünəməxsus cəhətləri ilə 

seçilən reallığı üçün əhəmiyyəti ilə yanaşı, eyni zamanda 

başqa ölkələrə, xüsusilə də Şərq dövlətlərinə müəyyən 

mənada nümunə ola biləcəyi şübhəsizdir. 

 Cənubi Koreya modeli mahiyyət etibarilə yapon 

modelinin bir variantı olsa da, lakin burada bazar münasi-

bətlərinin nisbətən zəif inkişafı, höküməti məqsədyönlü 

sürətdə “Çebol” adlanan iri korporasiyalar təşkil etməyə 

istiqamətləndirmişdir. Bu korporasiyalar ölkədə formalaş-

mış maliyyə-sənaye qruplarının bazası kimi bazar iqtisa-

diyyatının daha da inkişaf etdirilməsində mühüm rol oy-

namaqdadırlar. 

 Bu model, əhalinin milli-psixoloji xüsusiyyətlərinə, 

insanların intizam hissi və zəhmətsevərlik səylərinə tapşı-
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rılan işə ciddi məsuliyyətlə yanaşmaları ilə fərqlənir. Di-

nin, milli ənənələrin müasir iş üsulları ilə uğurlu əlaqə-

ləndirilməsi, şübhəsiz modelin daha səmərəli nəticələr 

verməsini təmin edir.  Eyni zamanda Cənubi Koreya mo-

deli iqtisadiyyatın yeniləşdirilməsi, ixrac edilən müxtəlif 

məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, vergi, 

gömrük, valyuta siyasəti, xırda-orta biznesin fəaliyyətini 

optimal tənzimlənməsi məsələlərini də nəzərdə tutur.  

c) Gələcəkdə bazar münasibətləri iqtisadi sistemin 

müasir dövrdə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət 

göstərən amerika və yapon, alman və çin, isveç və digər 

modellərindən, yaxud bu modellərin ayrı-ayrı cəhətlərin-

dən istifadə olunması mümkündür. Bəzən müxtəlif səviy-

yələrdə “bazarın iflas” ideyası istiqamətində müəyyən 

fikirlər səslənsə də, lakin hələlik bu sistem və onun ayrı-

ayrı modelləri fəaliyyətdə olduğundan, gələcək perspek-

tivdə yeni, daha mükəmməl, habelə son iqtisadi-sosial nə-

ticələrinə görə yüksək səmərəli modellərin (variantların) 

formalaşması imkanları da mümkündür.  

 Mütəxəssislərin əksəriyyətinin fikrincə, bazar mü-

nasibətləri iqtisadi sisteminin gələcək ən optimal variantı 

hazırda fəaliyyət göstərən müxtəlif modellərin hər birinin 

üstün cəhətlərini özündə birləşdirən qarışıq tipli model ola 

bilər. Bu model dövlət və xüsusi mülkiyyət, habelə xarici 

investorların da iştirakını nəzərdə tutan bir əsasda, iqtisadi 

resurslardan daha səmərəli istifadə olunması şərtiylə 

istehsal-xidmət, bölgü, mübadilə, istehlak mərhələlərində 

birgə əlaqələndirilmiş qarşılıqlı fəaliyyəti əhatə etməlidir. 

Dünya iqtisadiyyatının inteqrasiya yolu ilə irəlilə-

diyi, milli iqtisadiyyatların vahid təsərrüfat sistemi kimi 

formalaşması proseslərinin tədricən genişlənib-dərinləş-
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diyi bir şəraitdə qarışıq model, perspektiv sosial-iqtisadi 

inkişaf istiqamətinin səmərəli meyllərini özündə əks etdi-

rir. Belə bir qarışıq tipli iqtisadi model, şübhəsiz müəyyən 

fərq və nisbətlər daxilində, eyni zamanda konkret şərait və 

özünəməxsus cəhətləri nəzər almaqla, həm yüksək inkişaf 

etmiş, həm inkişaf etməkdə, həm də keçid mərhələsində 

olan ölkələr uğurlu ola bilər. 

Müasir dünyanın hərbi və iqtisadi təhlükəsizlik, ər-

zaq və yanacaq – enerji təchizatı, elmi-texniki kəşf və 

nailiyyətlərdən birgə istifadə, daxili və xarici bazarların 

getdikcə liberallaşması, işsizlik və inflyasiya proseslərinin 

tənzimlənməsi, yüksək ixtisaslı – peşəkar kadrların hazır-

lanması və onların potensialından səmərəli istifadə olun-

ması, təbii fəlakətlərə və terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə 

kimi qlobal sosial – iqtisadi problemlər reallığında, bəşə-

riyyətin gələcək iqtisadi sistem, habelə onun mümkün va-

riantlarının, modellərinin axtarışları davam etməkdədir.  

Bu baxımdan postsənaye, yaxud yeni sənaye iqtisa-

diyyatı, informasiya-məlumat iqtisadiyyatı, postmu-

dern cəmiyyəti iqtisadiyyatı, virtual iqtisadiyyat, şəbə-

kə iqtisadiyyatı, intellektual iqtisadiyyat, yeni iqtisa-

diyyat, ekoiqtisadiyyat konsepsiyaları müasir elmi –

nəzəri fikrin ifadəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bazar münasibətləri iqtisadi sisteminə keçid dövrünü 

əsasən başa çatdırmış Azərbaycan Respublikasında, sosial 

– iqtisadi inkişafın müxtəlif modellərinin ünsürlərindən, 

xüsusilə alman və isveç variantlarından, ölkənin özünə-

məxsus xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, yaradıcılıqla isti-

fadə olunmuşdur. 
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MÖVZU 14. 

 

İSTEHSAL XƏRCLƏRİ VƏ FƏRDİ TƏKRAR 

İSTEHSAL 

 

a) İstehsal xərclərinin mahiyyəti. 

b) İstehsal xərclərinin quruluşu. 

c) Kapital anlayışı və onun tarixi formaları. 

ç) Kapitalın dövranı və dövriyyəsi. 

d) Əsas və dövriyyə kapitalı. 

 

a) İnsanların istehsal fəaliyyətinin ilk mərhələsindən 

başlayaraq indiyə qədər, cəmiyyətin istehsal və istehlak tə-

yinatlı məhsullarının neçəyə başa gəlməsi, habelə hazır-

lanması xərcləri həmişə diqqət mərkəzində durmuşdur. 

İstehsalsız cəmiyyət yaşayıb inkişaf edə bilmədiyi 

kimi, xərcsiz də istehsal mümkün deyildir. İnsanların tələb 

və ehtiyaclarının getdikcə artması təbii bir proses oldu-

ğundan, həmin meyl xərclərin də artırılmasını zəruri edir. 

Bu mənada istehsalın artımı və inkişafı ilə onun xərcləri 

arasında ziddiyyət yaranır. Cəmiyyət miqyasında xərcləri 

artırmaq yolu ilə məhsul istehsalının və xidmətlər göstə-

rilməsinin həcmini artırmaq mümkündür. 

Təsadüfi deyildir ki, iqtisadçılar və mütəxəssislər 

qeyd edirlər ki, xərclər istehsalın kölgəsi kimi onu təqib 

edir. İstehsalçılar arasında rəqabət mübarizəsində mühüm 

bir amil rolunu oynayan xərclər, eyni zamanda istehsalın 

genişləndirilməsi yolunda təsirli bir səddə çevrilir. Cəmiy-

yətin çoxsaylı tələblərini ödəmək üçün isə müxtəlif təyi-

natlı, müasir zövqlərə cavab verən, nisbətən ucuz məhsul-
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lar istehsal edilməsi, yaxud xidmətlər göstərilməsi lazım-

dır. Deməli, cəmiyyət və onun üzvləri həyat üçün zəruri-

sayılan nemətlərin, habelə yaşayış üçün lazım olan müxtə-

lif xidmətlərin hansı xərclər hesabına başa gəlməsinə heç 

vaxt biganə münasibət göstərməmişdir. Əksinə, istehsal 

olunan əmtəələrə və göstərilən xidmətlərə sərf olunmuş 

xərclərin miqdarı (həcmi), bu xərclərin azaldılması yol-

ları insanları həmişə məşğul etmişdir. Çünki cəmiyyətin 

iqtisadi resursları, o cümlədən torpaq, su, iş qüvvəsi, ma-

liyyə vəsaitləri, faydalı qazıntıları, texniki imkanları əslin-

də məhduddur. Bu səbəbdən, hər bir konkret istehsalçı öz 

təsərrüfatçılıq fəaliyyətini səmərəli aparmaq üçün istehsal 

xərclərinin ən əlverişli variantını seçmək zərurəti ilə üzlə-

şir və onu həll etməyə çalışır. 

Bəs istehsal xərcləri nədir? Bazar münasibətləri şə-

raitində hər hansı bir məhsulun (xidmətin) istehsalına sərf 

olunmuş iqtisadi resurslar (xammal, material, avadanlıq, iş 

qüvvəsi) həmin amillərin alınmasına xərclənmiş pulun 

(vəsaitin) miqdarı ilə ölçülür. 

İqtisadi nəzəriyyə elmində həmişə istehsal xərcləri 

kateqoriyasına ciddi diqqət yetirilmişdir. Məsələn, klassik 

iqtisadi nəzəriyyə məktəbinin nümayəndələri A.Smit və 

D.Rikardo istehsal xərclərinə istehsal qiyməti kimi baxmış-

lar. R.Torrens, C.Mill, C.Mak-Kullox kimi ingilis alimləri 

istehsal xərclərini «yığılmış əmək xərcləri» kimi səciyyə-

ləndirmişlər. Avstriya iqtisadi məktəbinin nümayəndəsi 

F.Vizer öz subyektiv nəzəriyyəsində istehsal xərclərini ən 

yüksək faydalılıqla əlaqələndirmişdir. Marksist mövqeydə 

dayanmış iqtisadçılar istehsal xərclərini əmək-dəyər nəzə-
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riyyəsi baxımından izah edərək, onu məhsul istehsalına sərf 

olunmuş canlı və maddiləşmiş əməyin cəmi, toplusu kimi 

qiymətləndirmişlər. A.Marşall istehsal xərclərini müəy-

yənləşdirərkən həm obyektiv, həm də subyektiv cəhətləri 

birləşdirməyə çalışaraq, bunu “fəhlələrin zəhmətinə və 

kapitalistlərin imtinasına, risqinə əsaslanan iqtisadi bir an-

layış kimi qiymətləndirmişdir”.  

Müasir iqtisadi nəzəriyyə istehsal xərclərinin forma-

laşmasında əvvəllər olduğu kimi əmək amilinə yalnız is-

tehsal prosesində üstünlük vermək mövqeyindən deyil, ey-

ni zamanda qeyri-istehsal və xidmət dairəsində çalışan-

ların da əməyinin mühüm rol oynadığını nəzərə alır. Belə 

yanaşma isə istehsal xərclərinin formalaşması və hesab-

lanması mexanizminə, şübhəsiz öz təsirini göstərir. 

Digər tərəfdən sahibkara və kapital sahibinə olan 

münasibətdə də dəyişikliklər baş vermişdir. İstehsalın təş-

kilatçısı sayılan hər bir sahibkar, sərf etdiyi kapitalı, öz qa-

biliyyəti və bacarığı ilə istehsal xərclərinin fəal iştirakçısı 

kimi onun son nəticəsindən faydalanaraq normal mənfəət 

(gəlir) əldə etməlidir.  

b) Quruluşuna görə istehsal xərcləri - daxili və xari-

ci xərclərə ayrılır. 

 Daxili xərclər dedikdə, sahibkarın müəssisəyə, şir-

kətə, fermaya, müəyyən bir xidmət sahəsinə sərf etdiyi 

vəsait (kapital), çəkdiyi xərclər başa düşülür. Hər hansı bir 

istehsal-xidmət dairəsinə məxsus iqtisadi ehtiyatlardan 

(məsələn binadan, içərisindəki avadanlıqdan) və eyni za-

manda sahibkarın öz əməyindən, onun bacarığından isti-

fadə olunur. İstehsalda istifadə edilmiş bu ehtiyatlar da 
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istehsal xərclərinə aid edilir. Çünki sahibkar bunları başqa 

şəkildə tətbiq edərək, yaxud öz vəsaitini bankda əmanət 

kimi saxlayaraq mənfəət götürə bilərdi. İstehsal prosesin-

də istifadə edilən iqtisadi ehtiyatlar daxili xərclər kimi 

səciyyələnir. 

İstehsal prosesində müəssisənin əmək ehtiyatlarına, 

xammala, yanacağa, yarımfabrikatlara, enerjiyə, nəqliyya-

ta, müxtəlif təchizatlara sərf etdiyi vəsait, kənara çəkilən 

xərclər olub, xarici xərclər adlanır. 

İstehsal xərcləri: ümumi, orta, sabit və dəyişən isteh-

sal xərclərinə ayrılır. 

Ümumi xərclər (total costs-TC) – müəssisənin, şir-

kətin məhsul istehsalı üçün zəruri olan bütün xərclərinin 

cəmidir. 

Orta xərclər (averaqe  costs – AC) – istehsal olun-

muş hər məhsul vahidinə çəkilən xərclərdir. 

Sabit xərclər (fixed costs – FC)- istehsal olunmuş 

məhsulun həcmindən asılı olmayaraq dəyişməz qalır. Bu-

raya istehsal binasına, maşınlara, avadanlıqlara, icarə haq-

qına, vergilərə, inzibati işçi heyətinə çəkilən xərclər daxil-

dir. 

Dəyişən xərclər (varialle costs – VC) – istehsal edil-

miş, hazırlanmış məhsulun həcmindən asılı olaraq dəyişir. 

Buraya xammal, materiallar, yanacaq, enerji, işçilərə veri-

lən əmək haqqı daxildir. 

Ümumi və orta xərclərin necə formalaşdığını, habelə 

bu prosesdə sabit və dəyişən xərclərin rolunu aşağıdakı 

cədvəldən görmək olar: 
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Sabit, dəyişən, ümumi və orta xərclərin 

müəssisədə (şirkətdə) formalaşması. 
 

Məhsul 

buraxılışı 

(ədədlə) 

Ümumi xərclər (mln. manatla) Orta xərclər (manatla) 

Sabit Dəyişən Ümumi Sabit Dəyişən Ümumi 

0 100 0 100 100.000 0 100.000 

100 100 120 220 1.000 1.200 2.200 

200 100 240 340 500 1.200 1.700 

300 100 360 460 333 1.200 1.533 

400 100 490 590 250 1.225 1.475 

500 100 640 740 200 1.280 1.480 

600 100 810 910 167 1.350 1.517 

          

Cədvəldən aydın olur ki, müəyyən bir məhsulun (çö-

rək, ehtiyat hissəsi, sement, parça, ayaqqabı) istehsalı art-

dıqca, orta istehsal xərcləri, yəni hər məhsul vahidinə sərf 

olunan xərclər azalmağa doğru meyl edir. Eyni zamanda 

orta və ümumi xərclər məhsul buraxılışı həcmi ilə əlaqə-

dar müxtəlif səviyyələrdə ola bilər. Bu cədvəldəki rəqəm-

lərin təhlilindən aydın olur ki, orta istehsal xərcləri 100-

300 ədəd məhsul buraxılışı həcmində demək olar ki, eyni-

dir. Lakin sonrakı istehsalın genişləndirilməsi nəticəsində  

bu xərclər artır. Deməli, bu konkret misalda optimal va-

riant kimi orta istehsal xərcləri  400 ədəd məhsul buraxı-

lışına qədər aşağı düşür, 400 ədəddən yuxarı məhsul bura-

xıldıqda isə həmin xərclər artır. 

İqtisadi nəzəriyyədə, son hədd xərcləri, alternativ 

xərclər və transaksion  xərclər anlayışlarına da rast gəli-

rik. 

Son hədd xərcləri – növbəti əlavə məhsul istehsalı 

(məsələn 1000 ədəddən çox paltar, 10 tondan artıq çörək, 

100 min metrdən çox parça) ilə bağlı ümumi xərclərin 
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artan kəmiyyətini göstərir. Bu xərclərin öyrənilməsi, 

müəssisə və şirkətin təsərrüfat fəaliyyəti üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edərək, hər hansı bir istehsalın optimal, 

səmərəli variantını müəyyən edir. Müəssisənin və şirkətin 

konkret məhsul buraxılışı ilə onun müxtəlif, xərcləri 

arasındakı asılılığı, habelə son hədd xərcləri ilə bazarda 

formalaşan qiymətləri aşağıda verilən cədvəldən görmək 

olar: 

Məhsul buraxılışı ilə müxtəlif xərclər  

arasındakı asılılıq 

 
Məhsul 

bura-

xılışı 

(ədədlə) 

Sabit 

xərclər 

Dəyi-

şən 

xərclər 

Ümumi 

xərclər 

Orta 

xərclər 

Sabit 

orta 

xərc-

lər 

Dəyi-

şən 

orta 

xərclər 

Son 

hədd 

xərc-

ləri 

Qiy-

mət 

0 6.000 0 6.000 - - - - - 

100 6.000 4.000 10.000 100 60 40 40 40 

200 6.000 7.000 13.000 65 30 35 30 40 

300 6.000 9.000 15.000 50 20 30 20 40 

400 6.000 10.000 16.000 40 15 25 10 40 

500 6.000 14.000 20.000 40 12 28 40 40 

600 6.000 18.000 24.000 40 10 30 40 40 

700 600 23.400 29.400 42 8,6 33,4 54 40 

 

Cədvəldə verilən rəqəmlərdən aydın olur ki, son 

hədd xərcləri rəqabət şəraitində bazarda formalaşmış qiy-

mətlərdən aşağı olduqda, şübhəsiz istehsalın həcmini artır-

maq mümkündür. Verilmiş konkret misalda bu son hədd 

400 ədəd (vahid) həddidir. Əgər son hədd xərcləri bazar 

qiymətindən yüksək olarsa, şübhəsiz istehsal səmərəsiz iş-

ləyəcək, mənfəət olmayacaqdır. Belə halda istehsalı da-

vam etdirmək iqtisadi baxımdan faydalı olmayacaq və 

müəssisəyə (şirkətə), habelə sahibkara ziyan vuracaqdır. 
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İstehsalın dəyişən müxtəlif amillərinin hazır məhsu-

lun həcminə nisbətən daha sürətlə artması, yeni texnika-

texnologiyanın tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldil-

məsi, sahibkarlıq bacarığı, reklam fəaliyyəti kimi müxtəlif 

şərtlərlə əlaqədardır. Bütün bu obyektiv-subyektiv amillər 

diqqətlə öyrənilib və təhlil olunub elə əməli, praktik məs-

ləhətlər verilməlidir ki, müxtəlif istehsal sahələrinin ən 

optimal iş rejimi müəyyənləsdirilərək, həyata keçirilsin. 

İstehsalın alternativ xərcləri - təsərrüfat həyatının 

hansı sahələrindən eyni xərclərlə daha səmərəli iqtisadi 

fəaliyyət göstərilməsinin iqtisadi cəhətdən əlverişli seçi-

mini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Konkret bir təsərrü-

fat sahəsinə çəkilmiş xərclər, həmin məbləğin başqa sahə-

lərə yönəldilərsə verdiyi səmərə, yaxud itkilərlə müqayisə 

olunmalıdır. Məsələn, kimya və neft sənayesinə yönəldi-

lən sərmayələrin kənd təsərrüfatına və balıqçılığın inkişa-

fına qoyulması, yaxud bu problemin ətraf mühitə, ekolo-

giyaya təsiri alternativ xərclər prinsipi əsasında öyrənilib, 

həyata keçirilməlidir. 

Transaksion xərclər – bazar subyektləri (agentlə-

ri) arasındakı alqı - satqı sövdələşmələrinə sərf olunmuş 

xərclərin məbləğidir. Geniş mənada bu xərclər hər bir 

iqtisadi sistemin əlavə xərcləri, dar mənada isə bazar isti-

rakçılarının öz aralarındakı münasibətləri tənzimləyib yo-

luna qoymaq üçün çəkdikləri müəyyən konkret xərclərdir. 

Bu xərclər bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin qeyri-

kamilliyi, nöqsanları, obyektiv-subyektiv xarakterli çətin-

likləri ilə bağlı olub, şirkətlərin son hədd xərclərinə aid 

edilir. 

c) Mürəkkəb və ziddiyyətli inkişaf yolu keçən bazar 

münasibətləri iqtisadi sisteminin formalaşıb müasir səviy-
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yəyə çatması prosesində, kapital, kapital qoyuluşları, in-

vestisiya, kapitalın dövranı və dövriyyəsi, əsas və dövriy-

yə kapitalı anlayışları, onların istehsal – xidmət dairəsinin 

müxtəlif sahələrindəki fəaliyyət mexanizminin öyrənilmə-

si mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Kapital və onun tarixi formaları, tətbiqi xüsusiyyət-

ləri, hərəkət meylləri, məqsədi, mahiyyəti, vəzifələri haq-

qında ayrı-ayrı dövrlərdə meydana çıxmış fikirlər müxtə-

lifdir. 

Merkantilistlər pulu, fiziokratlar isə torpağı kapital ki-

mi qəbul edib, səciyyələndirmişlər. Klassik iqtisadi mək-

təbin banilərindən sayılan A.Smitin fikrincə, kapital yığıl-

mış yaxud toplanmış əməkdir. D.Rikardoya görə isə kapi-

tal istehsal vasitələri deməkdir. Marksist iqtisadi məktəbin 

yaradıcıları və davamçıları kapitalı öz-özünə artan dəyər, 

izafi (əlavə, artıq) dəyər yaradan amil, eyni zamanda istis-

mar münasibəti, yaxud başqasının əməyini mənimsəmək 

aləti kimi xarakterizə etmişlər. 

Başqa müəlliflərin fikrincə, kapital “istehsal” vasitə-

lərinin alınmasına yönəldilmiş maliyyə vasitəsidir; “insan-

ların yaratdıqları bütün istehsal vasitələridir”; “sahibkarlıq 

və biznes fəaliyyətində istifadə olunan iqtisadi resurslar-

dır”; “təhsil vasitəsilə əldə edilən bilik və bacarıqdır”; 

“insandır, vaxtdır, reklamdır”. 

Müasir anlamda kapital – istehsal vasitələrindən 

biri olub, fiziki kapitala (binalara, avadanlıqlara, qurğu-

lara) və insan kapitalına (iş qüvvəsinə, peşəkar kadrlara, 

onların ixtisaslarının təkmilləşdirilməsinə) yönəldilən və-

saitlərlə həyata keçirilən istehsal fəaliyyətidir.  

Kapital qoyuluşları, iqtisadiyyat və təsərrüfat həya-

tının hər hansı bir konkret sahəsinə müəyyən məbləğdə 
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vəsait qoyuluşunu nəzərdə tutur. 

Fasiləsiz davam edən fərdi təkrar istehsal prosesində 

onun maddi və şəxsi amillərinin birləşməsi hesabına isteh-

salın həcminin artması, kapital toplanması yaxud investi-

siya adlanır. İnvestisiya – kapitalın hərəkət forması olub, 

əsas kapitalın (istehsal fondlarının) yaradılması, genişlən-

dirilməsi, texniki cəhətdən yenidən qurulması ilə bağlı 

xərclərdir. Təsadüfi deyildir ki, C.Keyns investisiyanı 

“müəyyən dövr üçün istehsal fəaliyyəti nəticəsində isteh-

sal vasitələrinin cari (indiki) dəyərinə əlavələr” kimi izah 

etmişdir. Eyni zamanda investisiyalar müəyyən gəlir 

(mənfəət) əldə etmək məqsədilə, təsərrüfat fəaliyyətinə 

yönəldilən bütün növ vəsaitlərə (aktivlərə) deyilir. Belə 

yanaşma maliyyə mövqeyini əks etdirirsə də, lakin iqtisadi 

məzmun baxımından investisiyalar geniş mənada əsas 

kapitalın (istehsal fondlarının) yaradılması, genişləndiril-

məsi, texniki cəhətdən modernləşdirilməsi bazasında, həm 

də dövriyyə kapitalının (xammal, materiallar) dəyişməsi 

yenilikləri ilə bağlı olan xərclərdir. 

Qeyd etmək zəruridir ki, fərdi kapital ayrı-ayrı şir-

kətlərin, müəssisələrin; ictimai kapital isə cəmiyyət miq-

yasında bütün fərdi kapitalların qarşılıqlı əlaqəsi və 

asılılığının nəticəsidir. Bu mənada həmişə hərəkətdə olub, 

müxtəlif formalar (pul, məhsuldar, əmtəə) alan və öz 

hərəkətini istər istehsal, istərsə də tədavül dairəsində fası-

ləsiz  surətdə davam etdirən kapital, təbiidir ki, yalnız “tə-

davüldə əmələ gələ bilməz və eynilə də tədavüldən kənar-

da əmələ gələ bilməz. Kapital tədavüldə və eyni zamanda 

da tədavüldən kənarda əmələ gəlməlidir”. (K.Marks)   

Müxtəlif dövrlərdə kapitalın tarixi formaları kimi 

borc (sələm), ticarət, torpaq kapitalı fərdi təkrar istehsal 
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və tədavül dairəsində iştirak edərək, bu proseslərə xidmət 

göstərmişdir. 

Borc kapitalı, öz sahibinə müəyyən şərt və razılaş-

malar nəticəsində faiz (gəlir) gətirən ilkin kapital forması 

kimi hələ sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti, yəni kapitalizm-

dən əvvəlki quldarlıq, feodalizm cəmiyyətlərində geniş 

yayılmışdı. O dövrdə borc verənlər müəyyən varlı adam-

lar, tacirlər, məbədlər olmuşlar. Borc alanlar isə imkanlı 

adamlarla yanaşı, xırda istehsalçılar, kəndlilər, sənətkarlar, 

digər yoxsul təbəqənin nümayəndələri olmuşlar. Müxtəlif 

məqsəd və ehtiyaclara yönəldilmiş borc kapitalı, qeyri-

məhsuldar şəkildə sərf olunmaqla yanaşı, eyni zamanda 

cəmiyyətin işgüzar mühitinin canlanmasına, vergilərin 

ödənilməsinə, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə xid-

mət etmişdir. 

 Tədavül (alqı-satqı) dairəsində tətbiq olunan ticarət 

kapitalı iki formada - əmtəə ticarət kapitalı və pul tica-

rət kapitalı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Lakin sonralar, 

kapitalizm mərhələsində hər iki forma öz əvvəlki müstə-

qilliyini tədricən itirərək, getdikcə sürətlə inkişaf edən sə-

naye kapitalına xidmət edən vahid ticarət (tacir) kapitalı 

formasını almışdır. 

 Tarixən torpaq üzərində xüsusi, dövlət, kollektiv, 

şərikli, bələdiyyə kimi müxtəlif mülkiyyət formalarından 

sahiblik, sərəncam vermək, istifadə etmək, icarəyə götür-

mək hüququnu reallaşdırmaq əsasında, torpaq sahəsindən 

gəlir (renta) əldə etmək təcrübəsindən geniş istifadə olun-

muşdur. Mülkiyyətçinin öz hüququnu müstəqil təsərrüfat-

çılıq fəaliyyəti, torpaq sahəsini icarəyə vermək, girov qoy-

maq, nəhayət satmaq yolu ilə həyata keçirməsi prosesi, 

torpağı kapitalın bir forması kimi səciyyələndirir. 
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ç) Kapital üçün fasiləsiz hərəkətdə olmaq, öz konkret 

formasını pul, məhsuldar, əmtəə şəklində dəyişərək, 

müxtəlif ardıcıl mərhələlərdən keçmək, təbii və zəruri bir 

prosesdir. Kapital həm istehsal, həm də tədavül (alqı-sat-

qı) dairəsində hərəkətini davam etdirərkən 3 mərhələdən 

keçir: 

  

 

 

  II mərhələ --------------- İP ------- 

  III mərhələ -------------- Ə′ – P′ 

 

Burada, P – pul vəsaiti; Ə - əmtəə, İV – istehsal 

vasitələri; İQ – iş qüvvəsi; İP – istehsal prosesi;  Ə′ - satış 

üçün hazır məhsul; P′ - məhsul satışından əldə olunmuş 

pul. 

 Müəyyən bir kapitalın ardıcıl mərhələlərlə, pul for-

masından məhsuldar formaya və əmtəəyə çevrilərək satışa 

çıxarılması, nəhayət yenidən pul formasını alması prosesi, 

vahid bir proses kimi belə baş verir: 

  

        

 

Kapitalın ardıcıl surətdə bir formadan digərinə çev-

rilməsinə və 3 mərhələni əhatə edən hərəkəti, kapitalın 

dövranı adlanır. Bu mərhələlərin hər biri məntiqi ardıcıl-

lıqla sıx əlaqədə olub, qarşılıqlı təsir gücünə malikdir. Ka-

pitalın dövranı yalnız o halda normal proses sayılır ki, 

göstərilən mərhələlər bir-birinə ardıcıllıqla keçərək isteh-

sal və tədavül dairələrinin vəhdətini yaradır. 

Kapitalın dövranının birdəfəlik proses (əməliyyat) 

I mərhələ P - Ə 

İV 

İQ 

P - Ə 

İV 

İQ 
... İP ...Ə′ - P′ 
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kimi deyil, fasiləsiz bərpa olunan və təkrar edilən axın ha-

lında dövranı, kapitalın dövriyyəsi adlanır. 

Müxtəlif təyinatlı əmtəələrin hazırlanması və xid-

mətlərin göstərilməsi prosesi onların istehsalı, habelə təda-

vülü müddətinin uzunluğu, yaxud qısalığından asılı ola-

raq, ayrı-ayrı istehsal-xidmət sahələrində kapitalın dövriy-

yə sürəti xeyli fərqlənir. Biznes və sahibkarlıq fəaliyyəti 

kapitalın dövretmə sürətinə laqeyd olmayıb, bu işin da-

ha intensiv surətdə həyata keçirilməsi və son nəticə etiba-

rilə yüksək mənfəət təmin etməsində maraqlıdır. 

Kapitalın dövriyyəsi vaxtı, istehsal və dövriyyə vax-

tı kimi 2 hissəyə ayrılır. İstehsal vaxtı – kapitalın bilava-

sitə istehsal dairəsində olduğu müddətdir. İstehsal vaxtının 

mühüm hissəsini iş dövrü təşkil edir və istehsal yaxud 

emal edilən məhsul bu zaman əməyin birbaşa təsiri altında 

olur. İş dövrü istehsal – xidmət dairəsinin ümumi xarakte-

rindən, sahənin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən, texniki-

texnoloji vasitələrin səviyyəsindən, işçilərin peşəkarlığın-

dan, istehsalın təşkili mədəniyyətindən asılıdır. Məsələn, 

pambıq və yundan iplik hazırlamağa, yaxud çörək və 

xörək bişirməyə nisbətən az bir vaxt sərf olunduğu halda, 

sərnişin gəmisinin yaxud kosmik raketin istehsalına daha 

uzun bir vaxt tələb edilir. Eyni zamanda istehsal vaxtı 

adətən iş dövründən uzun olur. Lakin istehsalın maddi-

texniki bazası təkmilləşdikcə, əmtəələrin istehsalına və 

xidmətlərin göstərilməsinə lazım olan vaxt (iş dövrü) təd-

ricən qısalmağa doğru meyl edir. 

 Tədavül vaxtı – kapitalın pul formasının məhsul-

dar formaya və əmtəə formasının pul formasına çevrildiyi 

vaxtdır. Bu müddət bir sıra şərtlərdən, o cümlədən bazar-

dakı tələb-təklifdən, rəqabət mübarizəsindən, qiymətlərin 
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səviyyəsindən, satış bazarının yaxın-uzaqlığından, nəqliy-

yat və rabitə vasitələrinin inkişafından, reklam işinin təş-

kilindən asılıdır. 

d) İstehsal prosesində iştirakına və dəyərini hazır 

məhsulun üzərinə keçirməsi üsulun görə kapital əsas və 

dövriyyə kapitalına ayrılır. Kapitalın bu bölgüsü, onun tər-

kib hissələrinin dövretmə xarakterindəki müxtəliflikdən və 

öz dəyərlərini konkret məhsulun üzərinə keçirməsi xüsu-

siyyətindən irəli gəlir. Əsas kapital məhsuldar kapitalın o 

hissəsinə deyilir ki, istehsal prosesində iştirak edərək, öz 

dəyərini məhsulun üzərinə birdən-birə deyil, hissələrlə, 

yəni bir sıra istehsal dövrləri (müddətləri) ərzində keçirir. 

Əsas kapitala müxtəlif əmək vasitələri – binalar və dəz-

gahlar, qurğular və avadanlıqlar daxildir. Məsələn, çilin-

gərin istehsal prosesində istifadə etdiyi dəzgah, yaxud mü-

hərrik 10 il işləyə bilirsə, o zaman həmin avadanlığın də-

yərinin onda bir hissəsi hər il istehsal olunmuş hazır əm-

təənin üzərinə keçir. 

Əsas kapitalın müxtəlif ünsürləri istehsala bir neçə il 

ərzində xidmət etdiyindən, tədricən aşınaraq sıradan çıxır 

ki, buna avadanlığın fiziki aşınması deyilir. Əsas kapitalın 

aşınmış hissəsinin ödənilməsinə ayrılan amortizasiya ayır-

maları bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan fond toplanılır. 

Amortizasiya - əsas kapitalın aşınmasına uyğun, vaxtaşırı 

ayırmalar yolu ilə onun dəyərinin pul formasında ödənilmə-

si olub, yığım kimi saxlanılır. Müəyyən olunmuş amorti-

zasiya norması əsasında toplanmış bu vəsaitdən, aşınmış 

bina və avadanlıqların təmiri, habelə təzələnməsində isti-

fadə olunur. Əsas fondların mənəvi aşınması köhnə ava-

danlıqların daha məhsuldarla əvəz olunması, yenilərin ya-

radılması, habelə əmək vasitələrindən satış qiymətlərinin 
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aşağı düşməsi ilə bağlıdır.  

Dövriyyə kapitalı – bir istehsal dövrü ərzində öz də-

yərini bütünlüklə məhsulun üzərinə keçirən kapitaldır.  

Dövriyyə kapitalına müxtəlif əmək cismləri – xammal, ya-

nacaq, material, yarımfabrikatlar və s. daxildir. İş qüvvəsi 

də dövriyyə kapitalının tərkib hissəsi və mühüm şərtidir. 

Əmək cisimləri bir istehsal dövrü ərzində tam sərf oluna-

raq, öz dəyərini hazır məhsulun üzərinə keçirir. İş qüvvəsi 

isə istehsal prosesi gedişində öz dəyərini məhsula həmin 

vaxt və tədricən keçirmir, o yeni dəyər yaradır. Biz isteh-

sal dövrü ərzində təkrar istehsal edilmiş iş qüvvəsinin də-

yəri əmtəə satıldıqdan sonra müəyyən məbləğ pul forma-

sında sahibkara qayıdır. Sahibkar isə növbəti istehsal döv-

ründə həmin puldan, iş qüvvəsinin cəlb olunması üçün is-

tifadə edə bilər. 

Müasir elmi-texniki yeniliklər, iqtisadi inteqrasiya və 

qloballaşma şəraitində, istehsal-xidmət dairəsinin maddi-

texniki bazasında köklü mütərəqqi dəyişikliklər baş ver-

məsinə baxmayaraq “insan amili” bu gün də istehsalın 

həm təşkilatçısı, həm də aparıcısı rolunu oynayır. İstehsa-

lın əsas amili və son məqsədi sayılan insan bütün iqtisadi 

sistemlərin mərkəzində durmuş, həmişə də belə olacaqdır. 
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MÖVZU 15. 

 

ƏMƏK HAQQI, RENTA, FAİZ VƏ MƏNFƏƏT  

 

a) Əmək haqqının formaları və sistemləri.  

b) Aqrar münasibətlərin mahiyyəti və tarixi təkamülü. 

ç) Rentanın müxtəlif formaları və torpağın qiyməti. 

d) Xidmət dairəsi və onun xüsusiyyətləri. 

e) Faiz dərəcəsi və ona təsir edən amillər. 

ə) Sahibkarlıq fəaliyyəti və mənfəət. 

 

a) "İşləməyən dişləməz" və "əməyin, zəhmətin, iş 

qüvvəsinin haqqı ödənilməlidir" - fikirləri hələ qədim 

dövrlərdən başlayaraq bizim günlərimizə qədər müxtəlif 

mənbələrdə, ayrı-ayrı ölkələrin Konstitusiyalarında bu 

yaxud digər şəkildə öz ifadəsini tapmışdır. 

Hər gün dünyanın 200-dən artıq ölkəsinin 4 milyard 

nəfərə yaxın fəhləsi, fermeri, mühəndis-texniki işçisi, alimi, 

müəllimi, qulluqçusu, yaradıcı peşə sahibləri, elm və 

mədəniyyət sahəsinin adamları öz peşələrinə uyğun işə 

yollanırlar. Həyat - iş  və fəaliyyətdir, ən mükəmməl texni-

ka belə insan əməyi, onun iştirakı, idarəediciliyi olmadan 

səmərəsizdir, bəzən isə ümumiyyətlə mümkün deyildir. 

Bazar münasibətləri iqtisadi sistemində, insanın şü-

urlu və məqsədyönlü əqli-fiziki qabiliyyətlərinin toplusu 

sayılan əmək fəaliyyətinin konkret ifadəsi kimi iş qüvvəsi 

alınıb-satılır, onun dəyəri (qiyməti) vardır. Bu isə öz əksi-

ni müxtəlif ölkələrin ümumi inkişaf səviyyəsi, keçdiyi 

iqtisadi-sosial tərəqqi yolu, milli xüsusiyyətləri ilə bağlı 

formalaşmış fərqli əmək haqqında tapır. 

Əmək haqqı, işləyən (çalışan, fəaliyyət göstərən) hər 
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bir adamın öz fiziki, əqli, intellektual səviyyəsinə görə al-

dığı müəyyən məbləğdə puldur. Bəzi hallarda əmək haqqı 

pulla deyil, məhsul-xidmətlərlə də, yəni natural formada 

da ödənilə bilər. Əmək haqqına belə təriflər də verilir: 

"əmək haqqı və ya əmək haqqı dərəcəsi, əməyin istifadəsi 

üçün ödənilən qiymətdir", yaxud "əmək haqqı - vaxt vahi-

di (saat, gün, həftə, ay, il) ərzində başqasının əməyindən 

istifadə üçün ödənilən qiymətdir". 

Real həyatda və gündəlik təsərrüfatçılıq təcrübəsində 

əmək haqqı - mükafat, qonorar, peşkeş formalarında da 

verilə bilsə də, bunları əmək haqqı kimi yox, "gəlir", ya-

xud "qazanc" kimi səciyyələndirmək elmi cəhətdən daha 

doğrudur. Ona görə ki, əmək haqqı və onun fərqli dərəcə-

ləri rəsmi qayda-qanunlar, hüquqi aktlar əsasında müəy-

yənləşdiyindən, onu "qazanc, gəlir" kimi səciyyələndir-

mək olmaz. Çünki, əmək haqqı hər bir insanın məqsəd-

yönlü surətdə öz iş qüvvəsinin sərfi əvəzində, onun əldə 

etdiyi müəyyən məbləğdir (maaşdır, məvacibdir, zəhmət 

haqqıdır). 

Əmək haqqının səviyyəsi həm ayrı-ayrı ölkələr, həm 

ölkə daxilindəki müxtəlif bölgələr (regionlar), həm də 

peşə-sənətlər üzrə fərqlənir. Məsələn, ABŞ-da istehsal-

xidmət dairəsində çalışanların orta aylıq əmək haqqı, baş-

qa ölkələrdə eyni sahələrdə çalışanlarla müqayisədə xeyli 

yüksəkdir. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə fəhlə-qulluqçu-

ların əmək haqqı, inkişaf etməkdə olan və postsosialist 

məkanındakı ölkələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. 

Bunu aşağıdakı rəqəmlərdən görmək olar: 
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XXI əsrin əvvəllərinə dünyanın müxtəlif ölkələrində 1 

saatlıq əmək haqqının orta məbləği 

(dollarla) 

 

Ölkələr 
1 saatlıq əmək haqqının 

orta məbləği 

Almaniya 22,5 dollar 

Danimarka 21 dollar 

Isveçrə 20,5 dollar 

ABŞ 20 dollar 

Yaponiya 18 dollar 

Isveç 17 dollar 

İngiltərə 16 dollar 

Fransa 16 dollar 

Kanada 15 dollar 

Avstraliya 13 dollar 

Koreya 8 dollar 

Rusiya 7 dollar 

Tayvan 6 dollar 

Meksika 3 dollar 

Azərbaycan 3 dollar 

 

Eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə ayrı-ayrı peşə və 

sənət sahiblərinin ümumi gəlirlərinin konkret bir hissəsi 

sayılan əmək haqqı dərəcələri xeyli fərqlidir. Hətta eyni 

peşə-sənət üzrə çalışan işçilərin cinsinə, irqinə, etnik xüsu-

siyyətlərinə və digər əlamətlərinə görə də fərqləndirilməsi 

hallarına rast gəlinir. 

Ölkələrin əmək bazarında tələblə təklifin qarşılıqlı 

əlaqəsi əsasında formalaşan əmək haqqının səviyyəsinə 

işçinin yüksək peşəkarlığı, təhsili, əməli təcrübəsi böyük 

təsir göstərir. Təbiidir ki, beyində mürəkkəb cərrahiyə 

əməliyyatı aparan həkimlə taksi sürücüsünün, bank qul-

luqçusu ilə dülgərin, zərgərlə daşyonanın, aktyorla bərbə-
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rin, mühəndislə restoran xidmətçisinin əmək haqqı dərəcə-

ləri və səviyyələri arasında müəyyən fərq olmalıdır. 

İqtisadi nəzəriyyədə iş verən, işə götürən (prinsipial); 

işə qəbul olunan, işə götürülən (agent); əmək haqqı dərə-

cəsi; minimum əmək haqqı; nominal əmək haqqı; real 

əmək haqqı anlayışları vardır. 

Prinsipial - iş verən sahibkar və hər hansı bir isteh-

sal-xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətdir, müəssi-

sədir, təşkilatdır. 

Agent - işə qəbul olunan yaxud götürülən işçidir, 

qulluqçudur. 

Prinsipial - agent münasibətləri şifahi razılaşma və 

rəsmi əmək müqaviləsi əsasında formalaşıb, müəyyənləş-

dirilə bilər. 

Əmək haqqı dərəcəsi - vaxt vahidi (saat, gün, həftə, 

ay, il) ərzində işçinin əməyindən (iş qüvvəsindən) istifadə-

nin qiymətidir. 

Minimum əmək haqqı - əmək haqqı səviyyəsinin 

ən aşağı dərəcəsidir ki, ölkə qanunvericiliyinə əsasən iş 

gününün hər saatı, həmin həddən aşağı məbləğdə ödənilə 

bilməz. Bu məbləğ isə ölkədəki orta aylıq əmək haqqının 

35-50 faizi həcmində müəyyənləşdirilə bilər.        

Nominal əmək haqqı - işçinin və qulluqçunun 

müəyyən vaxt (saat, gün, ay, il) vahidi ərzində öz zəhməti-

nə görə aldığı pulun konkret məbləğidir. Təhsil, ixtisas, 

bacarıq və şəxsi qabiliyyəti  səviyyəsində, eyni zamanda 

müəyyən şərtlər-hüdudlar dairəsində çilingərin, poladəri-

dənin, sürücünün, müəllimin, şirkət başçısının bir-birindən 

fərqli nominal əmək haqqı alması, tamamilə təbiidir.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan və fəaliy-

yət göstərən həmkarlar təşkilatları işçilərin hüquqlarını 
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müdafiə edərək, onların nominal əmək haqqının yüksəldil-

məsi, yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlarla 

işçilər arasında baş verən münaqişələrin nizama salınma-

sında mühüm rol oynayırlar. Həmkarlar təşkilatları müəy-

yən istisnalarla ölkəyə xaricdən iş qüvvəsi axınını məh-

dudlaşdıran qanunları dəstəkləyir, kiçik yaşlı uşaqların 

əməyindən istifadənin əleyhinə çıxır, müəyyən yaş həd-

dində işçinin-qulluqçunun pensiyaya çıxmasını nəzərdə 

tutur, iş həftəsinin qısaldılması istiqamətində səy göstərir-

lər. Öz üzvlərinin mənafeyini qorumağa xidmət edən həm-

karlar təşkilatları bu yolda müxtəlif üsul və taktikalardan, 

o cümlədən barışıq, razılaşma, vasitəçilik, arbitaj məh-

kəməsi, piketlər və narazılıq nümayişləri, etiraz mi-

tinqləri, tətillər, boykot kimi vasitələrdən, yaranmış kon-

kret vəziyyətə, habelə əmək münaqişəsinin xarakterinə uy-

ğun olaraq istifadə edirlər. 

Qeyd etmək zəruridir ki, nominal əmək haqqı hər 

bir işçinin, onun ailəsinin və yaşadığı cəmiyyətin ümumi 

inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün mühüm bir 

amil olsa da, lakin istər işçinin, istərsə də ailəsinin sosial-

iqtisadi vəziyyəti haqqında dolğun təsəvvür yaratmır. İs-

tehsal-xidmət dairəsinin müxtəlif sahələrində çalışan hər 

bir işçi, nominal əmək haqqından vergi ödəməli, müxtəlif 

təyinatlı ödənişlər etməli, ərzaq-paltar almalı, sağlamlığı, 

istirahəti, rahatlığı üçün müəyyən xərclər çəkməlidir. İşçi 

və qulluqçuların, onların ailə üzvlərinin yaşayış səviyyəsi, 

təhsil-peşə hazırlığı, gündəlik həyat-məişət qayğıları real 

əmək haqqı ilə bağlıdır.  

Real əmək haqqı, nominal əmək haqqının alıcılıq 
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qabiliyyəti olub, işçinin nominal əmək haqqına ala biləcə-

yi müxtəlif istehlak şeyləri və xidmətlərin, yaxud yaşayış 

vasitələrinin cəmidir. Bu mühüm göstərici ilk növbədə no-

minal əmək haqqının kəmiyyəti (məbləği) və ölkədə qiy-

mətlərin enib-qalxması dəyişikliyi (indeksi) ilə bağlıdır. 

Deməli, real əmək haqqı nominal əmək haqqı göstəricisi 

ilə düz, qiymətlərin dəyişməsi ilə tərs mütənasibdir. 

Məsələn, ölkədə qiymətlərin sabit qaldığı şəraitdə, 

nominal əmək haqqı il ərzində 5 faiz artmışsa, deməli real 

əmək haqqının da, 5 faiz yüksəldiyini söyləmək olar. 

(Əmək haqqı 5%>Qiymətlərin orta səviyyəsi 0). Əgər il 

ərzində işləyənlərin əmək haqqı 7 faiz və ölkədə qiymətlə-

rin də orta səviyyəsi 7 faiz artmışsa, o zaman real əmək 

haqqı sabit qalmışdır. (Əmək haqqı 7% = Qiymətlərin orta 

səviyyəsi 7% = 1). Nominal əmək haqqının 8 faiz artdığı-

nı, qiymətlərin isə ölkə üzrə orta hesabla 10 faiz yüksəldi-

yini fərz etsək, o zaman real əmək haqqı 2 faiz aşağı düş-

müş olacaqdır. (Əmək haqqı 8%<Qiymətlərin orta səviy-

yəsi 10%). Nəhayət, nominal əmək haqqının sabit qaldığı 

halda, ölkədə qiymətlərin artması prosesi baş vermişsə, 

deməli real əmək haqqı azalmış və milli valyutanın alıcılıq 

qabiliyyəti zəifləmişdir. Əksinə, nominal əmək haqqının 

sabit qaldığı şəraitdə, ölkədə qiymətlərin aşağı düşməsi 

müşahidə olunarsa, deməli real əmək haqqı yüksəlmiş və 

milli valyutanın alıcılıq qabiliyyəti artmışdır. 

Real əmək haqqının səviyyəsinə, nominal əmək haq-

qı və ölkədə qiymətlərin enib-qalxması (indeksi) amilləri 

ilə yanaşı, işçinin ailə tərkibi, kiçik yaşlı uşaqların sayı, 

ictimai vəziyyəti, həyat tərzi də, şübhəsiz öz təsirini göstə-

rir. Ümumiyyətlə, qiymətlərin nisbi sabitliyi şəraitində 

real əmək haqqının artması prosesi, milli iqtisadiyyatın 
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tərəqqisi və ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəlişinin 

göstəricisi olduğu halda, tənzimlənməyən iqtisadiyyat, in-

flyasiya, real əmək haqqının aşağı düşməsi meylləri cə-

miyyətdə sosial narazılıq, hökumətin iqtisadi siyasətinə 

qarşı inamsızlıq, ictimai gərginlik yaradır. 

b) Dövlət, xüsusi (özəl), bələdiyyə, qarışıq, şirkət, 

korporativ kimi əsas və törəmə mülkiyyət əsasında fəaliy-

yət göstərən müxtəlif istehsal-xidmət dairəsi obyektlərin-

də, əmək haqqının bütün dünyada tarixən geniş yayılmış 2 

forması olmuşdur. Bu formalardan biri vaxta görə (vaxta-

muzd), digəri isə işə görə (işəmuzd) adlanır. 

Ayrı-ayrı istehsal və xidmət dairəsi sahələrinin miq-

yasından, məhsul həcmindən, quruluşundan, texniki-tex-

noloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, həmin əmək haqqı 

formalarından biri, yaxud konkret şəraitlə bağlı, müəyyən 

hallarda hər ikisindən istifadə olunur. 

Əvvəllər işə görə əmək haqqı forması üstünlük təşkil 

etdiyi halda, müasir inkişaf mərhələsində isə vaxta görə 

əmək haqqı forması daha geniş yayılmışdır. Belə ki, kon-

veyer-axın xətləri ilə işləyən istehsal-xidmət sahələrındə 

son məhsul həcmi ayrı-ayrı işçilərdən deyil, müəyyən bir 

qrupdan, briqada üzvlərindən, kollektivdən asılıdırsa, şüb-

həsiz orada vaxta görə əmək haqqı formasının tətbiqi daha 

məqsədəuyğun və səmərəlidir. İstehsal olunan məhsulun 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ayrı-ayrı işçilərin şəxsi 

qabiliyyət, xüsusi bacarıq səviyyəsindən asılı olduqda isə 

əmək haqqının işə görə formasından istifadə etmək daha 

faydalıdır. 

Dünya ölkələrinin istehsal-xidmət dairəsi sahələrinin 

tarixi inkişaf təcrübəsi göstərir ki, maşınqayırma, kimya, 

avtomobil, metallurgiya sahələrində vaxta görə əmək haq-
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qı forması daha yüksək xüsusi çəkiyə (80 faiz) malik oldu-

ğu halda, tikintidə, yaradıcılıq sahələrində, elmdə, mədə-

niyyət və incəsənətdə əmək haqqının işə görə forması 

özünü daha çox doğruldur. Tanınmış fizikin, məşhur bəs-

təkarın, görkəmli ixtiraçının, böyük alim və sənətkarların 

uzun illərin əzablı axtarışlarının son nəticələrini sırf vaxt 

amili ilə ölçüb qiymətləndirmək, şübhəsiz düzgün, eyni 

zamanda iqtisadi-sosial baxımdan səmərəli sayıla bilməz. 
Vaxtilə Paris kafelərindən birində məşhur ispan 

rəssamı Pablo Pikasso ilə rastlaşan amerikalı turist, ondan 

öz xanımının portretinin eskizini çəkməyi xahiş edərək, 

haqqını ödəməyə hazır olduğunu bildirir. Rəssam bir neçə 

dəqiqə ərzində sifarişi yerinə yetirərək deyir: 

- Buyurun, xanımınızın portretinin eskizi, sizə 

10.000 franka (2.000 dollara) başa gələcəkdir...  

Belə yüksək qiyməti gözləməyən turist, əsəbləşərək 

etiraz edir: 

- Axı, siz bu işi görmək üçün cəmisi bir neçə dəqiqə 

vaxt sərf etdiniz, baha deyilmi? 

Pablo Pikasso təmkinini pozmadan cavab verir: 

- Yox cənab, bu işi bir neçə dəqiqəyə yerinə yetir-

mək üçün bütün əvvəlki həyatım və təcrübəm lazım ol-

muşdur. 

Vaxta görə (vaxtamuzd) və işə görə (işəmuzd) əmək 

haqqı formalarının, real həyat, habelə təsərrüfatçılıq fəaliy-

yətində bir sıra sistemləri tətbiq olunur. Ötən əsrin əvvəl-

lərində əməyin intensivliyinin sürətləndirilməsi və onun 

məhsuldarlığının yüksəldilməsinə əsaslanan teylorizm, 

fordizm sistemləri ABŞ-da geniş yayılmışdı. Müəyyən 

müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, sonralar dünyanın müxtə-

lif sənaye ölkələrində yayılmış əmək haqqının bu sistem-
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ləri, yaxud onun müəyyən ünsürləri, əslində işçilərin sağ-

lamlığının pozulması, fiziki-mənəvi imkanlarının tükən-

məsi, nəhayət işçinin texniki proseslərin "mexaniki əlavə-

sinə" çevrilməsi prinsipi üzərində qurulmuşdu. Təsadüfi 

deyildir ki, əmək haqqının yüksəldilməsinə yönəldilmiş 

sistemlər, onun həvəsləndirici vasitələri, "tərtökdürücü" 

sistem adını almışdı. 

XX əsrin ikinci yarısından etibarən, az səmərəli və 

işçini (insan amilini) istehsal vasitələrinin adi əlavəsinə 

çevirməyə yönəlmiş əmək haqqının bu sistemləri, yeniləri 

ilə əvəz olunmağa başlamışdı. Müasir mərhələdə, işçinin 

istehsal-xidmət sahələrindəki şəxsi marağını artırmaq və 

onu həvəsləndirmək üçün yeni vasitələrdən istifadə olu-

nur. Həmin vasitələr arasında işçilərin şirkətin səhmlərinə 

sahib olmaqla onun "mülkiyyətçisinə" çevrilməsi ("iqtisa-

di demokratiya"); onların şirkətin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinə cəlb olunması ("mənfəətdə və nəzarətdə işti-

rak"); şirkətin vəziyyəti haqqında işçilərə ətraflı məlumat 

verilməsi ("analitik təhlil") işçilərin peşə-sənət hazırlıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi ("əməyin 

humanistləşdirilməsi") sistemləri mühüm yer tutur. 

c) Bəşəriyyətin həyatı və çoxcəhətli təsərrüfat fəaliy-

yəti həmişə torpaqla, onun yeraltı-yerüstü sərvətləri ilə 

bilavasitə yaxud dolayı yollarla bağlı olmuşdur. Qədim 

dövrlərdən əsas istehsal vasitəsi sayılan Torpaq, müqəd-

dəslik rəmzi kimi Ana və Vətən anlayışları ilə eyni məna-

da işlənmişdir. Təsadüfi deyildir ki, klassik siyasi iqtisad 

məktəbinin banilərindən U.Pettinin "sərvətin atası əmək, 

anası isə torpaqdır" fikri müdrik aforizmə çevrilmişdir. 

Nadir və bərəkətli təbii sərvət olan torpağı yaratmaq, 

artırmaq, təkrar istehsal etmək mümkün deyildir. Planetin 
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1/3 hissəsini təşkil edən quru ərazilərin heç də hamısı 

təsərrüfatçılıq fəaliyyəti üçün əlverişli hesab olunmur. 

Xüsusilə son 200 ildə dünya əhalisi sayının 7 dəfə artması 

və yeni şəhərlərin salınması, sənaye obyektlərinin tikilmə-

si, magistral yolların çəkilməsi, istehsal-xidmət təyinatlı 

geniş infrastruktura şəbəkəsinin yaradılması nəticəsində, 

ümumiyyətlə torpaq sahələrinin, o cümlədən də əkin-biçin 

üçün yararlı, münbit torpaqların azalması meyli bəşəriy-

yəti düşündürməyə bilməz. İlkimiz və sonumuz, qida və 

xammal mənbəyimiz, havamız və suyumuz, həyatımız və 

rifahımız sayılan Torpağın qədri bilinməli, əvəzsizliyi 

dərk edilməli, qayğıkeşliklə istifadə olunmalı, hər qarışı 

qeyrət-şərəflə qorunmalıdır. Müdriklər demişlər ki, torpa-

ğı əkib-biçməsən qorumağa və qorumasan əkib-becərmə-

yə dəyməz... 

Milli iqtisadiyyatın ən mühüm sahələrindən biri – 

torpaq və onunla istifadə ilə bağlı kənd təsərrüfatı, aqro-

biznes, aqrar bölmədir. Bu sahə ölkənin və beynəlxalq 

bazarın müxtəlif təyinatlı xammala olan ehtiyaclarını ödə-

məklə yanaşı, eyni zamanda istər daxili, istərsə də xarici 

bazarlarda əhalinin ərzaq-sənaye, gündəlik tələbat məhsul-

ları ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. 

Torpaq və ondan istifadə ilə bağlı problemlər, bütöv-

lükdə ölkənin təsərrüfat həyatının, habelə iqtisadi təhlükə-

sizliyin tərkib hissəsi olub, aqrar bölmədə baş verən isteh-

sal münasibətlərini əhatə edir. Ümumiyyətlə maddi nemət-

lərin istehsalı prosesində torpaq mülkiyyətçisi, torpağa 

sahiblik etmək, onun haqqında sərəncam vermək, tor-

paqdan istifadə hüquqlarının reallaşdırılması gedişində 

yaranan qarşılıqlı, çoxcəhətli münasibətlər sistemi, tam bir 

kompleks halında aqrar münasibətlərə daxildir. 
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Torpaq üzərində ağalıq və mülkiyyət hüququ məsə-

ləsi həmişə insanların, sosial qrupların, hətta dövlətlərin 

mənafeyi ilə bağlı olmuşdur. Ona görə də torpaq və ona 

sahib olmaq uğrunda aşkar-gizli mübarizə təkcə ayrı-ayrı 

şəxslər arasında deyil, hətta dövlətlər arasında da uzun 

mübahisələrə, diplomatik danışıqlara, gərgin münaqişələ-

rə, qanlı müharibələrə səbəb olmuşdur. 

Torpaq üzərində mülkiyyətin - dövlət, xüsusi, bələ-

diyyə kimi əsas formaları ilə yanaşı, eyni zamanda şərikli, 

kollektiv, payçı, ictimai kimi törəmə formaları da vardır. 

İbtidai icma cəmiyyətində torpaq üzərində ümumi mülkiy-

yət olduğundan, heç kəs müəyyən sahəni özününkü hesab 

edib, tam istifadəsinə keçirə bilməzdi. Lakin ictimai əmək 

bölgüsü nəticəsində, cəmiyyətdə qeyri-bərabərlik meylləri 

yarandıqca, insanların torpağa olan münasibətləri də də-

yişmişdir. 

Quldarlıq və feodalizm cəmiyyətlərində torpaq üzə-

rində quldarın, feodalın tam ağalığı yaxud mülkiyyətçisi 

hüququ hökm sürmüşdü. Qul öz əməyinin məhsulunun ha-

mısını, kəndli isə öz məhsulunun müəyyən hissəsini "ağa 

torpağının" haqqı kimi feodala, mülkədara, xana, bəyə 

verməyə məcbur idi. 

Sərbəst rəqabət bazarı şəraitində, cəmiyyət həyatının 

bütün sahələrində alqı-satqı münasibətləri adi hala çevril-

dikdən sonra, torpaqla bağlı əvvəlki məcburi, qeyri-iqti-

sadi hökmranlıq və şəxsi asılılıq münasibətləri aradan 

qaldırıldı. Azad sahibkarlıq fəaliyyəti mühitində, torpaq da 

digər əmtəələr kimi bazarda yaranmış tələb və təklif me-

yarlarına uyğun, alınıb-satılmağa başlandı. Eyni zamanda 

torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qalmaqla, onun müəy-

yən müddətə və konkret şərtlər əsasında icarəyə verilməsi 
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geniş yayılmışdı. Deməli, bazar münasibətləri iqtisadi sis-

temi şəraitində, torpaq bir təsərrüfat obyekti kimi hüquqi 

cəhətdən öz mülkiyyətçisinin tabeliyində qalsa da, həmin 

torpaq sahəsinin əsl istifadəçisi və müvəqqəti də olsa "sa-

hibi" icarəyə götürən şəxs sayılır. Bu proses, iqtisadi nə-

zəriyyədə mülkiyyətin öz əsl sahibindən yaxud mülkiyyət-

çisindən "ayrılması" kimi səciyyələndirilir. Buna səbəb əsl 

torpaq mülkiyyətçinin sahəsinin genişliyi, torpaqdan isti-

fadə imkanlarının məhdudluğu, pula olan ehtiyacı, başqa 

işlə məşğul olması, nəhayət öz torpağını becərməklə deyil, 

onu icarəyə verməklə, renta hesabına yaşamaq arzusudur. 

Bazar münasibətləri mühitində ayrı-ayrı torpaq sahə-

ləri kəmiyyət və keyfiyyətindən, satış bazarlarına yaxın-

uzaqlığından, münbitlik göstəricilərindən asılı olaraq, müx-

təlif şərtlərlə, fərqli qiymətlərlə alınıb-satılır. Öz torpaq 

sahələrini satıb, mülkiyyət hüququnu itirmiş dünənki 

kəndlilər isə ya şəhərlərə üz tutub muzdlu işçilərə çevrilir, 

ya da iri torpaq sahiblərinin yanında çalışmağa məcbur 

olurlar. Eyni zamanda yaranmış yeni şəraitə uyğunlaşan 

müəyyən qrup işgüzar adamlar, xüsusi mülkiyyətə əsasla-

nan ailə və fermer təsərrüfatlarını formalaşdıraraq, aqro-

biznes fəaliyyəti yolu ilə getmişlər. 

Sosializm cəmiyyətində, torpağın milliləşdirilməsin-

dən başlayaraq, sonralar kolxoz, sovxoz, aqrar-sənaye bir-

likləri kimi müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının meydana 

çıxmasına baxmayaraq, iqtisadi maraq, şəxsi təşəbbüs, rə-

qabət prinsiplərinin pozulduğu bir sistemdə, aqrar müna-

sibətlər iflasa uğradı. Həmin iqtisadi sistem dağıldıqdan 

sonra postsosialist və postsovet məkanında formalaşmış 

yeni müstəqil dövlətlərdə, o cümlədən də Azərbaycan 

Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatları nəticə-
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sində torpaq sahələri kənd əhalisinə paylandı. 

ç) "Renta" alman sözü olub, müəyyən torpaq sahə-

sindən istifadə edən hər hansı bir şəxsin, yaxud torpağı 

icarəyə götürənin əldə etdiyi gəlirin müəyyən hissəsinin, 

həmin torpağın mülkiyyətçisinə verdiyi haqdır. Geniş mə-

nada renta məhdud iqtisadi resurslardan və torpaqdan isti-

fadə üçün ödənilən qiymətdir. Əgər torpaq sahəsini onun 

öz mülkiyyətçisi (əsl sahibi) əkib becərirsə, təbiidir ki, 

əldə olunan gəlir torpağın mülkiyyətçisinə çatır. Torpaq 

sahəsi dövlətindirsə, o zaman renta dövlətə, bələdiyyəyə 

məxsusdursa bələdiyyə, şirkətindirsə həmin şirkətə, müəy-

yən ictimai təşkilatın yaxud qurumundursa, ona çatır.  

Rentanın tarixi tipləri kimi quldar, feodal, kapita-

list (sərbəst sahibkarlıq) rentalarını göstərmək olar. Tor-

paq rentası quldarlıq dövründən başlanmış, feodalizm 

mərhələsindən keçmiş, müasir bazar münasibətləri iqtisadi 

sistemində də davam etməkdədir. Onun mənbəyi, cəmiy-

yətdə hökm sürən mülkiyyət münasibətləri (torpaq kimə 

məxsusdur) və torpaq sahəsini əkib-becərən (ondan istifa-

də edən) şəxsin, yaxud bir qrupun əməyi, zəhmətidir. Ren-

tanın konkret kəmiyyəti, ödəniş forması, müddəti isə müx-

təlif olub, torpaq mülkiyyətçisi ilə torpağı icarəyə götü-

rən arasındakı sövdələşmədən asılıdır. 

Torpaq rentasının işləyib ödəmə (biyar), məhsulla 

ödənilən (natural) və pulla ödənilən formaları təsər-

rüfatçılıq təcrübəsində geniş yayılmışdır. Bu 3 formanın 

müəyyən ünsürlərini özündə birləşdirən qarışıq bir for-

madan da istifadə olunması halları mümkündür. 

Tarixən bütün dünyada kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının yaxud aqrobiznes sahəsinin özünəməxsus xü-

susiyyətləri olmuşdur. Elmi-texniki nailiyyətlərə, biologi-
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ya sahəsindəki ciddi uğurlara, irriqasiya-meliorasiya isti-

qamətindəki böyük işlərə baxmayaraq, aqrar bölmədə tor-

paq sahələrinin məhdudluğu və əkin üçün yararlı torpaq 

sahələrinin təbii münbitliyi problemi bu gün də qalmaq-

dadır. 

Bu səbəbdən iqtisadiyyatın başqa sahələrindən fərqli 

olaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının (taxıl, çay, meyvə-

tərəvəz, pambıq, tütün və sair) satış qiyməti, nisbətən az 

məhsuldar, əlverişsiz torpaq sahələrindən götürülən məh-

sullara sərf olunmuş xərclər əsasında formalaşır. Həmin 

qiymət, kənd təsərrüfatı məhsullarının orta satış qiyməti 

sayılır. Bu orta qiymət səviyyəsi kəmiyyətindən artıq (+) 

əldə edilən gəlir - diferensial yaxud fərq rentası adlanır. 

Diferensial rentanın əmələ gəlməsini şərtləndirən amillər: 

a)torpaq sahələrinin münbitliyinin bir-birindən fərqli ol-

ması; b)bu sahələrin satış bazarından yaxın-uzaq yerləş-

məsi; c)həmin torpaqlardan müxtəlif intensivliklə istifadə 

edilməsi; ç)torpaqdan istifadəçinin şəxsi bacarıq və təşki-

latçılıq qabiliyyətidir. 

İqtisadi nəzəriyyədə  diferensial rentanın iki forması 

vardır: 

I diferensial renta - müəyyən torpaq sahəsinin təbii 

xüsusiyyətləri, münbitliyi, satış bazarına yaxın-uzaq yer-

ləşməsi şərtləri ilə əlaqədardır. Aydındır ki, bu amillərin 

hər biri ayrı-ayrılıqda və kompleks halında, torpaqdan isti-

fadə edən fermerlərə, icarədarlara əlavə gəlir (renta) əldə 

etməyə real imkanlar açır. 

II diferensial renta - konkret torpaq sahəsinə əlavə 

kapital qoyuluşu, müxtəlif xərclər çəkilməsi, suvarma sis-

temi yaradılması, aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilmə-
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si, torpağın şoranlaşmasının və münbitliyinin azalmasının 

qarşısının alınması hesabına əldə edilir. İcarədarın şəxsi 

təşəbbüsü və işgüzarlıq istedadı sayəsində əldə olunmuş 

əlavə gəlir torpaq mülkiyyətçisinə deyil, icarədara çatır. 

Torpaq rentasının hasilat, mədən, tikinti kimi müx-

təliflikləri vardır ki, bunları diferensial rentanın konkret 

təzahür formaları adlandırmaq olar. 

Torpaq sahələrinin istifadəsi ilə bağlı əmələ gələn 

rentanın bir forması da inhisar rentasıdır. Təsərrüfatçılıq 

təcrübəsindən məlumdur ki, bəzi kənd təsərrüfatı məhsul-

larının, məsələn zəfəranın, şampan növ üzümün, müxtəlif 

ədviyyatın, yüksək keyfiyyətli çayın, kofenin, balın yetiş-

dirilib hazırlanması üçün bir sıra xüsusi təbii şərtlərin ol-

ması zəruridir. Ona görə də, nadir və aztapılan kənd təsər-

rüfatı məhsulları sırasına aid edilən bu əmtəələr, daxili-

xarici bazarlarda yüksək qiymətə satılaraq, öz mülkiy-

yətçilərinə yaxud icarədarlara inhisar rentası gətirir. 

Torpaq kimi əzəli-əbədi bir nemətin əslində qiyməti 

yoxdur, o əvəzsizdir. Lakin zaman keçdikcə torpaq sahə-

ləri parçalanaraq qazanc mənbələrindən birinə çevrilmiş, 

hələ qədim dövrlərdən başlayaraq aşkar-gizli alınıb-satıl-

mışdır. 

Müxtəlif torpaq sahələri müəyyən meyar və şərtlər, 

obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı dəyərləndirilib, lakin 

tələb və təklif əsasında satıldıqda 2 amil əsas rol oynayır. 

Birincisi, satılan torpaq sahəsinin əkilib-biçilməsi 

nəticəsində il ərzində əldə oluna biləcək gəlirin (rentanın) 

məbləğidir. İkincisi bankların onlara qoyulmuş əmanətlər 

(depozitlər) üzrə ödədiyi illik faiz dərəcəsi, yaxud həmin 

əmanətin gətirdiyi dividenddir. Bu iki şərti nəzərə almaqla, 

satılan torpaq sahəsinin bazar qiymətini belə hesablanır:  
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Torpaq sahəsinin qiyməti =

Torpaq sahəsının il ərzində 

verdiyi gəlir (renta) 

Bankın əmanətlər üzrə 

ödəniş faizi

        

 

Fərz etsək ki, satılan torpaq sahəsinin illik gəliri 

(rentası) 10.000 manat (dollar, avro) və bankın əmanətlər 

üzrə ödənişi 5 faizdirsə, o zaman bu torpaq sahəsinin qiy-

məti aşağıdakı məbləğdə olacaqdır: 

 

T=
                          

  
                                    

 

Deməli, yuxarıdakı şərtlər daxilində, həmin torpaq 

sahəsinin satış qiyməti 200.000 manatdır (dollardır, avro-

dur). 

Şübhəsiz, burada göstərilən konkret bir torpaq sahə-

si, bazarda yaranmış real tələb və təklifdən asılı olaraq, 

daha yüksək yaxud nisbətən ucuz qiymətə satıla bilər. Ta-

nınmış yazıçı, Nobel mükafatı laureatı C.Steynbek (ABŞ) 

"Həyacanlarımızın qışı" romanında, əyalətlərdən birində 

adi torpaq sahəsinin, hərbi-strateji məqsədli obyekt tikin-

tisi üçün zəruri olduğundan, son dərəcədə baha qiymətə 

satışı prosesinin dramatik səhnələri, yüksək bədii ustalıqla 

təsvir olunmuşdur. 

Eyni zamanda bəzən zərurət, bəzən də hərtərəfli dü-

şünülməmiş, ölçülüb-biçilməmiş addımlar nəticəsində 

vaxtilə dəyər-dəyməzə satılmış torpaq sahələrinin, ata-

baba mülklərinin sonralar insanlarda necə acı təəssüf və 

nisgilli həsrət hissləri doğurduğu yaxşı məlumdur. 

Maraqlıdır ki, hələ 250 il bundan əvvəl, fiziokratlar 
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iqtisadi məktəbinin banisi F.Kene (Fransa) müəyyən bir 

torpaq sahəsinin satış qiymətinin, həmin sahənin 20 illik 

gəlirinə bərabər olduğu fikrini söyləmişdi. 

Müasir dövrdə qlobal problemə çevrilmiş torpaq 

qıtlığı və əkin üçün yararlı sahələrin getdikcə məhdudlaş-

dığı şəraitdə, istehsal-xidmət dairəsini müxtəlif xammal, 

əhalini isə kifayət qədər ərzaq məhsulları ilə təmin etmək 

üçün ən mükəmməl elmi-texniki nailiyyətlər əsasında, tor-

paq resurslarından səmərəli faydalanmaq xətti, mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

d) Bəşər cəmiyyətində baş verən və fasiləsiz surətdə 

davam edən istehsal prosesləri istər istehsalın sonrakı inki-

şafı, istərsə də insanların müxtəlif təyinatlı maddi (çörək, 

mebel, ət, maşın, paltar) və mənəvi (tamaşa, musiqi, rəsm 

əsəri, kinofilm) nemətlərin (məhsulların - xidmətlərin) 

yaradılması ilə nəticələnir. 

Şübhəsiz, həm maddi, həm də mənəvi sahələrin hər 

ikisi cəmiyyətin və onun üzvlərinin normal yaşayıb fəaliy-

yət göstərmələri üçün zəruridir. İnsana ərzaq məhsulları 

ilə yanaşı, kitab, təhsil, xidmət dairəsi də vacibdir. Çünki 

insan ayrı-ayrılıqda nə maddi nemətlərlə, nə də mənəvi 

nemətlərlə tox ola bilməz. Sanki bunlar uçmağa hazırlaşan 

quşun iki qanadıdır. 

Dünya ölkələrinin təsərrüfat həyatı təcrübəsi göstərir 

ki, maddi və qeyri-istehsal sahələrinin düşünülmüş, tarazlı 

nisbətlər əsasında bir-birini məntiqi ardıcıllıqla tamamla-

yan inkişafı olmadan, cəmiyyətin əsl tərəqqisi mümkün 

deyildir. Qeyri-istehsal sahələrinin normal inkişafı, iqtisa-

di sistemin ictimai əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi-

nin, onun son sosial-iqtisadi nəticələr baxımından səmərəli 

fəaliyyətinin və cəmiyyətdəki qarşılıqlı münasibətlərin 
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humanistləşdirilməsi səviyyəsinin meyarlarını şərtləndirir. 

Bu mənada dünya miqyasında qeyri-istehsal dairəsinin 

maddi istehsal sahəsinə nisbətən üstün templərlə artması 

meyli, getdikcə özünü qanunauyğunluq kimi daha aydın 

bir tərzdə göstərməkdədir. 
Lakin hər halda etiraf etmək lazım gəlir ki, cəmiy-

yətin və insanların həyatında maddi nemətlər istehsalı 
həlledicidir. Doğrudur, hər şey deyil, amma onsuz yaşa-
maq da mümkün deyildir. Nizami Gəncəvinin «İsgəndər-
namə» əsərində belə bir mənzərə təsvir olunur ki, İsgəndə-
rin anası torpaqlar fəth edən oğlunun torpağa tapşırılma-
sına razı olmur. Lakin vəzirin məsləhəti ilə oğlunun tabutu 
ilə bir otaqda ac-susuz qalan ana, tavandan asılmış bir 
parça quru çörək üçün doğma balasının sinəsindən basır... 

İqtisadi nəzəriyyə maddi istehsal sahəsinə - sənayeni, 
kənd təsərrüfatını, tikintini, hasilat dairəsini, energetikanı, 
meşə təsərrüfatını, balıqçılığı, ovçuluğu daxil edir. Qeyri-
istehsal, yaxud xidmət sahəsinə isə təhsil, elm, səhiyyə, 
elmi müəssisələr, təminat xidməti (bank, sığorta, pensiya), 
əhaliyə məişət xidməti, mənzil-kommunal müəssisələri, 
sərnişin nəqliyyatı, mədəniyyət, incəsənət, turizm, idman, 
qeyri-istehsal xarakterli rabitə, ticarət, dövlət idarəetmə 
orqanları və əhalinin asayişini qoruyan orqanlar daxildir. 

Milli iqtisadiyyat çərçivəsində maddi istehsal və qeyri-
istehsal sahələri bir-birinin inkişafı, habelə fəaliyyətinə 
qarşılıqlı təsir göstərirlər. Eyni zamanda belə bir cəhətə də 
diqqət yetirilməsi vacibdir ki, maddi istehsal sahələrindən 
fərqli olaraq, qeyri-istehsal sahələri təbii nemətlərin və 
istehsalın ciddi dəyişdirici təsirinə məruz qalmır. Bu sahə 
bilavasitə əmək alətləri, dəzgahlar, maşınlar, istehsal 
vasitələri kimi şeylər yaratmaqla məşğul olmur. Qeyri-
istehsal sahələrinin bilavasitə təsir obyekti insan və onun 
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həyat fəaliyyətinin müxtəlif sosial şərtləri, amilləridir. 
Lakin həmin amillər olmazsa, həyatın sonrakı tam 

mənasında davamı mümkün sayıla bilməz. Qeyri-istehsal 
dairəsində çalışan həkim bizim sağlamlığımızı qoruyur, 
müəllim- tərbiyyəçilər yeni nəslin yetişdirilməsində iştirak 
edir, müğənni öz sənəti ilə dinləyicilərə mənəvi qida verir, 
aktyor yaradıcılığı ilə tamaşaçıları ruhlandırır. Vaxtilə 
müqəddəs kitablarda öz əksini tapmış «insan təkcə bir qis-
mət çörəklə kifayətlənə bilməz» müdrikliyi, həmişə maddi 
və mənəvi nemətlərin həyatda bir-birini üzvü surətdə ta-
mamladığını təsdiq edir. 

Təsadüfi deyildir ki, tanınmış iqtisadçı U.Rostau 
(ABŞ) bəşəriyyətin inkişafının ən yüksək, zirvə mərhələ-
sini "keyfiyyətli həyat səviyyəsi" kimi səciyyələndirərək, 
orada insanların mənəvi-intellektual inkişafını şərtləndirən 
xidmət dairəsinin cəmiyyətin maddi istehsal sahələrinə 
nisbətən daha üstün templərlə irəliləməsi zəruriliyinin qa-
nunauyğun, təbii bir proses olmasını elmi-nəzəri cəhətdən 
əsaslandırmışdır. Bu mənada müasir dövr, əvvəllər dəbdə 
olmuş "əşya-şey üstünlüyü" mərhələsindən, "insana xid-
mət" mərhələsinə dönüş kimi səciyyələndirilərək, cəmiy-
yətin maddi imkanlarının onun ən qiymətli sərvəti sayılan 
"insan amilinə - kapitalına", onun mənəvi-intellektual sə-
viyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilməsi zəruriliyi irəli 
sürülür. 

Hazırda dünya ölkələrinin iqtisadi-sosial göstəriciləri 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tövsiyə etdiyi Milli He-
sablamalar Sistemi (MHS) əsasında aparılır. Hesablama 
sistemində ölkənin istehsal etdiyi məhsullar (maddi isteh-
sal) və göstərdiyi müxtəlif təyinatlı xidmətlər (qeyri-isteh-
sal) eyni əsaslarla (pul ifadəsində) nəzərə alınaraq, ölkənin 
ÜDM-na (ümumi daxili məhsuluna), MG-nə (milli gəlirinə) 
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daxil edilir. Şübhəsiz, bu üsulla hesablamalarda müəyyən 
təkrar və qüsurlara yol verilə bilir. Lakin dünya təcrübə-
sində və bazar münasibətləri şəraitində BMT-nin tövsiyəsi 
ilə ölkələrin əksəriyyəti hesablamaları məhz bu metodika 
ilə aparırlar. 

BMT-nin məsləhəti ilə tətbiq olunan Milli Hesab-
lamalar Sisteminə görə, hazırda hər hansı bir ölkənin iqti-
sadiyyatı (xalq təsərrüfatı) 2 sahəyə (maddi istehsal sahə-
sinə və qeyri-istehsal sahəsinə); 3 bölməyə (maddi nemət-
lər istehsalına, maddi xidmətlər istehsalına və qeyri-maddi 
xidmətlər, mənəvi nemətlər istehsalı) ayrılır. Bu cür böl-
günü aşağıda verilmiş cədvəl aydın əks etdirir: 

 

Xalq təsərrüfatının (iqtisadiyyatın) 2 sahəsi və 3 

bölməsi. 

            I sahə    II sahə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İqtisadiyyatın 

ikinci bölməsi: 

Sənaye sahələri  

Hasilat sənayesi 

Emal sənayesi 

Energetika 

 

İqtisadiyyatın 

birinci  bölməsi: 

Kənd təsərrüfatı 

Aqrar istehsal 

Balıqçılıq 

Ovçuluq 

Meşə təsərrüfatı 

 

 

 

 

 

İqtisadiyyatın üçüncü bölməsi: 

Xidmət dairəsi – nəqliyyat və rabitə, tic-

arət, mənzil-kommunal təsərrüfatı, təhsil 

elm, səhiyyə və sosial təminat, mədəniy-

yət və incəsənət, bədən tərbiyəsi və 

idman, turizm, maliyyə-kredit sisteminin, 

dövlət və ictimai təşkilatların xidmətləri 

 

 

 

 

Qeyri - istehsal sahəsi 
 

Qeyri-maddi xidmətlər, 

mənəvi nemətlər istehsalı 

 

 

Maddi istehsal sahəsi 

 
Maddi nemətlər       Maddi xidmətlər  

      istehsalı         istehsalı    
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Cədvəldən aydın olur ki, I sahə - maddi istehsal sa-

hələrini; II sahə - qeyri-istehsal sahələrini əhatə edir. İs-

tehsalın bu 2 sahəsi aşağıdakı 3 bölməyə - maddi nemətlər 

istehsalına; maddi xidmətlər istehsalına; qeyri-maddi xid-

mətlər, yaxud mənəvi xidmətlər istehsalına. Maddi və 

qeyri-maddi xidmətlər istehsalının texnologiya oxşarlığı, 

idarəçiliyi və əhalinin rifahına yönəldilməsi, üçüncü böl-

məyə - birləşdiricı təsərrüfat kompleksi kimi baxmağa 

imkan verir. Eyni zamanda xidmət sahələrinə tam şəkildə 

baxılması, qeyri-maddi (mənəvi) xidmətlər yaradan isteh-

sal sahəsini, xalq təsərrüfatının 3-cü bölməsindən ayırma-

ğa imkan verir. 

Qeyri-istehsal, yaxud xidmət dairəsində (sferasında) 

olan iqtisadi münasibətlər, müəyyən mənada maddi isteh-

sal sahəsindəki münasibətlərə bənzəsə də, lakin buranın 

özünəməxsus bir sıra xüsusiyyətləri vardır. Həmin xüsu-

siyyətlər kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

Əvvələn, maddi istehsal fəaliyyəti prosesində insan 

təbiətə və ümumiyyətlə ətraf mühitə (ekoloji məkana) də-

yişdirici təsir göstərərək, onu öz tələbatlarına uyğunlaşdı-

rır. İnsanlar bütövlükdə cəmiyyətin və özünün şəxsi ehti-

yaclarını ödəmək üçün meşələrdən faydalanır, onun bitki 

və meyvələrindən istifadə edir, mədənlərdən daş-kömür, 

filiz hasil edir, yataqlardan neft-qaz çıxarır, torpaqları 

əkib-becərir. 

Mənəvi istehsalda (qeyri-istehsal dairəsində, xidmət 

sahəsində) isə insan fəaliyyətinin nəticələri başqa meyar-

larla ölçülür. Bu sahə cəmiyyətin, onun ayrı-ayrı qrupla-

rının, hətta fərdlərinin də mənəvi tələbatlarını ideyalar, 

bədii obrazlar, musiqi əsərləri, rəssamlıq və heykəltəraşlıq 

nümunələri, elmi kəşflər, müəllimlik və həkimlik fəaliy-
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yəti ilə ödəyir. Deməli, maddi istehsal prosesinin sonunda 

insan əməyinin, onun iş qüvvəsinin nəticələri konkret əş-

yalar timsalında maddiləşir. Qeyri-istehsal və xidmət 

dairəsində isə bu hadisə elmi biliklər, ideyalar, bədii ob-

razlar, incəsənət nümunələrində öz əksini tapır. Eyni za-

manda bu prosesdə nəticələr maddi istehsala nisbətən daha 

uzun bir müddətə başa gəlir. 

Sonra, qeyri-istehsal dairəsində maddi istehsaldan 

fərqli olaraq, xidmətin göstərilməsi və onun istehlakı pro-

sesi çox zaman eyni vaxtda baş verir. Bu həkimin, müəlli-

min, artistin əməyinə aid edilə bilər. Həmin xidmət növləri 

«qorunub saxlana bilmədiyindən», o maddi əşya, yaxud 

konkret şey şəkli ala bilmir. Bəzən bu xidmətləri bir yer-

dən başqa ünvanlara aparmaq da mümkün olmur. Çox za-

man qeyri-istehsal və xidmət dairəsi məkan etibarilə daha 

məhdud bir xarakter daşıyır. 

Daha sonra, qeyri-istehsal sahəsində yaradılmış 

məhsullardan və göstərilən xidmətlərdən, yaxud bu sahə-

lərin son nəticələrindən bir çox hallarda, elə o dairədə də 

istifadə olunur. Müəllimin, həkimin, idmançının əməyi 

buna misal ola bilər. Lakin eyni zamanda unutmaq olmaz 

ki, qeyri-istehsal dairəsində çalışanların əməyi, şübhəsiz 

maddi istehsal sahəsi və orada işləyənlərin öz fəaliyyət-

lərini normal surətdə həyata keçirmələri üçün zəruridir. 

Təsadüfi deyildir ki, müasir mərhələdə hər hansı bir 

ölkənin ümumi iqtisadi-sosial göstəriciləri arasında xalq 

təsərrüfatında çalışanların istehsal və qeyri-istehsal sahələr 

üzrə bölgüsü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yüksək inkişaf 

etmiş ölkələrdə qeyri-istehsal və xidmət dairəsində çalı-

şanların sayı sürətlə artmağa doğru meyl edir. Bu meyli 

aşağıda verilmiş cədvəldən görmək olar. 
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XXI əsrin birinci onilliyində dünya ölkələrinin ümumi 

daxili məhsulunda (ÜDM) ayrı-ayrı sahələrin xüsusi 

çəkisi (faizlə) 

 

Ölkə qrupları 
Kənd 

təsərrüfatı 
Sənaye 

Xidmət 

dairəsi 

Yüksək inkişaf etmiş 

ölkələr 
2-3 33-35 72-75 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 10-15 34-36 46-55 

Zəif inkişaf etmiş ölkələr 32-35 26-28 41-49 

 

Cədvəldə qrup ölkələr üzrə verilmiş ümumiləşdiril-

miş orta göstəricilər belə bir meylin qanunauyğunluğunu 

təsdiq edir ki, bütövlükdə dünyanın ümumi daxili məhsu-

lunda (ÜDM) tədricən maddi istehsal sahələrinin (sənaye-

nin, kənd təsərrüfatının və digərlərinin) mütləq rəqəmlərlə 

artımı müşahidə olunsa da, lakin xüsusi çəki (faiz) etiba-

rilə payı isə həm mütləq rəqəmlərlə, həm də payı aşağı 

düşür. Əksinə, xidmət dairəsinin payı isə həm mütləq 

rəqəmlərlə, həm də faiz etibarilə getdikcə artmaqdadır. Bu 

mütərəqqi meyl özünü müstəqillik yolu ilə irəliləyən 

Azərbaycan Respublikası təsərrüfat həyatının sosial-iqti-

sadi inkişaf parametrlərində, habelə ölkənin ümumi daxili 

məhsulunun (ÜDM) sahə (bölmə) quruluşunda baş verən 

dəyişikliklərdə aydın göstərir. 

Bazar münasibətləri şəraitində xidmət dairəsinin 

kommersiyalaşdırması və tədricən bu sahədə genişlənən 

pullu xidmətlərə keçilməsi prosesi təbii bir hal kimi qiy-

mətləndirilməlidir. Lakin aydındır ki, bütün dünyada cə-

miyyət və onun üzvləri üçün elə vacib məsələlər vardır ki, 

onların həyata keçirilməsini sırf pulla bağlamaq doğru 
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sayıla bilməz. Bu BMT-nin İnsan Hüquqları Bəyannamə-

sinə və ölkə Konstitusiyasının tələblərinə zidd olardı. 

Müəyyən istisnalarla xidmət dairəsi sahələrində əha-

liyə sosial zəmanət verən minimum səviyyədə pulsuz xid-

mətlər göstərilməsi prinsipi, cəmiyyətdə sosial ədaləti qo-

ruyub saxlamaq naminə hamı üçün təmin edilməlidir. Bu 

səviyyədə xidmətlərin göstərilməsini hər bir sivil, demo-

kratik və ədalətli cəmiyyət hökmən öz üzərinə götürmə-

lidir. Eyni zamanda, sosial zəmanət səviyyəsindən əlavə, 

cəmiyyət üzvlərinə göstərilən xidmətlər pullu şərtlərlə, 

yəni haqqı ödənilməklə yerinə yetirilə bilər. Bütün dün-

yada əhaliyə sosial xidmət dairəsi dövlətin qayğısı və 

nəzarəti altındadır. Əlbəttə, ölkənin iqtisadi yüksəlişi nəti-

cəsində əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin miqdarı 

artdıqca, insanların rifahı yüksəldikcə, pullu xidmətlərin 

dairəsi, şübhəsiz genişlənə bilər. Dövlət büdcəsi vasitəsilə 

cəmiyyətin gəlirlərinin düşünülmüş surətdə bölüşdürülüb-

tənzimlənməsi nəticəsində, ölkə əhalisinin zəruri sosial 

ehtiyacları onların maliyyə imkanlarına görə deyil, ölkə 

vətəndaşı kimi real surətdə hiss etdikləri ehtiyaclarının 

minimum səviyyədə ödənilməsi yolu ilə həyata keçirilmə-

lidir. 

Bazar münasibətləri şəraitində, pulsuz sosial xidmət-

lərlə yanaşı, qeyri-istehsal sahəsi obyektlərində, mülkiyyə-

tin özəlləşdirilməsi, müəssisələrin icarəyə verilməsi, koo-

perasiya, fərdi əmək fəaliyyəti, şərikli müəssisələrin geniş-

lənməsi reallığında, haqqı ödənilən xidmətlər də olmalıdır. 

Aydındır ki, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, onların 

nominal və real gəlirlərinin durmadan artması, şübhəsiz 

insanların zövq, habelə fərdi arzularına uyğun pullu xid-

mətlər şəbəkəsinin genişləndirilməsini şərtləndirir. Lakin 
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belə bir cəhət unudulmamalıdır ki, xidmət dairəsində pul-

suz və pulla göstərilən xidmətlər arasında elə nisbət və 

hədlər olmalıdır ki, əhalinin geniş təbəqələri həqiqətən 

azad, demokratik, ədalətli cəmiyyətdə yaşadıqlarına əmin 

olsunlar. 

e) Ümumi bir anlayış olan gəlir, təsərrüfatçılıq təcrü-

bəsində müxtəlif variant və formalarda, o cümlədən də 

faiz dərəcəsi kimi meydana çıxır. İstehsalın torpaq və 

əmək kimi amillərinin mülkiyyətçiləri (sahibləri) bunları 

müəyyən qiymətə sataraq, yaxud icarəyə verərək, gəlir 

(renta, əmək haqqı) əldə edirlərsə, pul formasında olan 

kapital sahibləri də faiz şəklində gəlir əldə edirlər. Deməli, 

istər maddi (torpaq, bina, obyekt, avadanlıq, müəssisə), 

istərsə də pul şəklində olan kapital öz mülkiyyətçisinə 

müəyyən gəlir verməlidir. Torpaq və əməkdən fərqli ola-

raq, istehsalın törəmə amili sayılan kapital bu prosesdə 

həm iqtisadi resurs, həm də məhsul rolunu oynayır. 

Həmişə hərəkətdə olan kapital öz ilkin pul forma-

sından məhsuldar formaya keçərək, müxtəlif təyinatlı əm-

təələrin-xidmətlərin hazırlanmasında iştirak edir və həmin 

məhsullar reallaşdırılaraq, yenidən müəyyən məbləğdə pul 

kapitalına çevrilir. Bu halda bazarda həm satıcı, həm də 

alıcı kimi iştirak edən müxtəlif bazar subyektlərinin (ev 

təsərrüfatlarının, dövlətin, şirkətlərin, korporasiyaların) 

əlində müəyyən məbləğdə "artıq" pul kapitalı toplamaqla 

yanaşı, eyni zamanda başqalarının xammal almaq, istehsa-

lı genişləndirmək, habelə digər səbəblərlə bağlı, pul kapi-

talına, borc götürməyə, kreditə ehtiyacı yaranır. Alınan 

borc və götürülən kredit üçün isə müəyyən məbləğdə 

haqq, yaxud faiz ödənilir. 

Uzun bir tarixə malik olan borc kapitalı və faiz 
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dərəcəsi məsələləri ilə müasir bazar münasibətləri iqtisadi 

sistemi şəraitində əsasən banklar, habelə müxtəlif maliy-

yə-kredit qurumları məşğul olurlar. 

Banklar, kommersiya müəssisəsi olduğundan, onla-

rın geniş şəbəkəli xidmət sistemi müəyyən gəlir əldə et-

mək prinsipi əsasında qurulmuşdur. Onlar bazar münasi-

bətləri mühitində apardıqları müxtəlif əməliyyatları ilə bü-

tövlükdə istehsal-xidmət dairəsinin inkişafına əməli yar-

dım və böyük təsir göstərirlər. İndiki inkişaf mərhələsində 

bankların öz müştərilərinə müxtəlif, o cümlədən əmanət-

ləri saxlamaq və kredit (borc) vermək kimi faydalı, 

etibarlı, fasiləsiz əməliyyatları olmadan, təsərrüfat həya-

tının tarazlı gedişini, habelə uğurlu perspektivlərini təmin 

etmək çətindir. 

Banklar, fiziki və hüquqi şəxslərdən qəbul etdikləri 

əmanətlər üçün müəyyən faiz ödədikləri kimi, eyni za-

manda verdikləri borc pul, kredit üçün haqq tələb edirlər 

ki, buna faiz dərəcəsi deyilir. 

Faiz dərəcəsi - kreditə götürülmüş (borc alınmış) pul 

üçün ödənilən haqdır, yaxud həmin məbləğin qiymətidir. 

Məsələn, kreditə verilən hər 1.000 manat (dollar, avro) 

üçün ildə 50 manat (dollar, avro) haqq ödəmək tələb olu-

nursa, deməli faiz norması yaxud dərəcəsi 5% olacaqdır. 

Faiz dərəcəsi belə hallanır: 
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Şübhəsiz bankların faiz dərəcələri dəyişkən bir kə-

miyyət olub, milli iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətindən, 

borc kapitalına olan tələb-təklifdən, sosial-iqtisadi inkişa-

fın perspektiv proqnozlarından bilavasitə, yaxud dolayı 

yollarla asılıdır. 

Dünya miqyasında kreditlər üçün faiz dərəcəsi 1-8% 

arasındadır. Postsosialist və postsovet ölkələrində, o cüm-

lədən Azərbaycan Respublikasında faiz dərəcəsi nisbətən 

daha yüksəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, faiz dərəcəsi kredit götürə-

nin borc verənin alıcılıq qabiliyyətinin bir hissəsini indi-

dən gələcəyə keçirdiyi üçün ödədiyi qiymətdir. Başqa 

sözlə, faiz dərəcəsi 1 manatdan (dollardan, avrodan) il ər-

zində istifadə etmək üçün borc alanın, borc verənə ödə-

diyi məbləğdir. 

Borc üçün faiz (haqq) almaq, sələmçiliklə məşğul 

olmaq peşəsi müqəddəs kitablardan başlamış sosialistlərə 

qədər müxtəlif dövrlərdə tənqid olunsa da, lakin bu proses 

bazar münasibətləri sisteminin danılmaz reallığıdır. Faiz 

dərəcəsinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün tanınmış 

ABŞ iqtisadçısı İrvinq Fişerlə bağlı belə bir hadisəni 

nümunə göstərirlər. 

Masaj salonunun xidmətçisi İ.Fişerə deyir ki, o əqi-

dəcə sosialist olduğundan, kredit üçün faiz ödəməyi 

"oğurluq hesab edir". İqtisadçı ona göstərdiyi xidmət üçün 

çatacaq 30 dolların əvəzinə həmin məbləğdə veksel (borc 

öhdəliyi) verməyi və bu pulu 100 ildən sonra heç bir faiz 

artımı olmadan almağı təklif edir. Xidmətçi razılaşmadıq-

da, İ.Fişer soruşur: “Yaxşı, bəs 10 il müddətinə, bu məb-
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ləği müəyyən faiz artımı ilə almağa razısanmı?" Xidmətçi 

ona çatacaq haqqın müəyyən vaxtdan sonra müəyyən faiz 

artımla qaytarılması şərti ilə razılaşdıqda, iqtisadçı gülüm-

səyərək demişdi: "Elə faiz dərəcəsinin mahiyyəti də 

bundan ibarətdir!". 

Doğrudur, kreditlər üçün faiz dərəcələrinin müxtəlif-

liyi, xüsusilə həmin dərəcələrin yüksək olması iş adamla-

rına, biznes-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara bir 

sıra çətinliklər yaratsa da, lakin ümumi makroiqtisadi sa-

bitlik və inflyasiyanın nəzarətdə saxlanması baxımından, 

bu yol məqsədəuyğun sayılır. 

İqtisadiyyatda inflyasiya prosesi ilə bağlı nominal 

və real faiz dərəcələri anlayışları vardır. Nominal faiz 

dərəcəsi borclar üzrə cari məzənnə (kursla), yaxud qiy-

mətlərlə ölçülür. Real faiz dərəcəsi isə müqayisəli qiy-

mətlərlə, inflyasiya səviyyəsi nəzərə alınmaqla hesablanır. 

Əgər bankın faiz dərəcəsi 10% və ölkədə illik inflyasiya 

səviyyəsi də 10%-dirsə, deməli real faiz dərəcəsi sıfıra (0) 

bərabərdir. Əksinə, faiz dərəcəsi 6% və inflyasiyanın sə-

viyyəsi 3%-dirsə, o zaman real faiz dərəcəsi (6%-3%) = 3 

faiz olacaqdır. 

Faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi və ayrı-ayrı 

fiziki-hüquqi şəxslərə tətbiqində, kreditlə bağlı risq ami-

li, borcun müddəti, onun həcmi, hökumətin və yerli 

hakimiyyət orqanların vergi siyasəti, banklar arasında 

rəqabət mübarizəsi, qeyri-mükəmməl rəqabət bazarının 

xüsusiyyətləri kimi öz təsirini göstərir. Sivil bazar münasi-

bətləri şəraitində faiz dərəcəsinin müəyyənləşməsi, pul 

kapitalının (saxta, fiktiv) real kapitala (məhsuldar) çev-

rilməsi prosesində mühüm rol oynadığından, bu işi cəmiy-

yət üçün səmərəli hesab etmək lazımdır. 
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ə) Gəlirin bir forması (növü) olan mənfəət anlayışı 

bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin fərqləndirici xüsu-

siyyətlərindən sayılan sahibkarlıq və işgüzar biznes fəaliy-

yəti ilə bağlıdır. Müasir anlamda sahibkar dedikdə, xüsu-

si iqtisadi qabiliyyətə, təşəbbüskarlıq səylərinə, təşkilat-

çılıq bacarığına malik, mürəkkəb bazar münasibətləri mü-

hitində düzgün və səriştəli qərarlar qəbul etməyə qadir, 

yenilik naminə ağıllı-düşünülmüş risqə gedən şəxs (qrup) 

başa düşülür. Sahibkar mülkiyyətçisi olduğu hər hansı bir 

istehsal-xidmət obyektini şəxsən özü, yaxud bu işi onun 

meneceri idarə edə bilər. Mülkiyyət obyektinin idarəçili-

yindən asılı olaraq, əldə edilən sahibkar gəlirinin ümumi 

məbləği, istifadə istiqamətləri, bölgü prinsipləri, şübhəsiz 

fərqlənəcəkdir. 

Müəyyən qanun və prinsiplər əsasında sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olanların öz mülkiyyətləri, kapital-

ları, imkanları, şəxsi qabiliyyətləri sayəsində gəlir, 

mənfəət əldə etməsi təbii sayılmalıdır. Bir qrup iqtisadçı, 

xüsusilə marksist iqtisadi məktəbin baniləri və bu yolun 

doqmatik davamçıları, kapitalist adlandırdıqları sahibkar-

lara, işgüzar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanlara sinfi, 

habelə siyasi rəqib mövqeyindən yanaşaraq, cəmiyyətin 

həmin təbəqəsini "tüfeyl, istismarçı, başqasının haqqını 

tapdalayan, qanını soran" qrup kimi ittiham etmişlər. On-

lar bəşəriyyətin gələcəyini xüsusi mülkiyyətsiz, kapita-

listlərsiz, istismarsız və vahid bir mərkəzdən idarə olu-

nan "kamil cəmiyyət" kimi təsəvvür etmişlər. 

Lakin, qədim yunan müdriklərinin dediyi kimi "dü-

şüncə tərzi cəzalandırıla bilməsə" də, iqtisadiyyatdan baş-

lamış mənəviyyata qədər hər şeyin "axdığı, dəyişdiyi" 

dünyada, müxtəlif elmi-nəzəri konsepsiyalara, doqmatik 
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sxemlərə sığışmayan bəşəriyyətin real təsərrüfatçılıq təc-

rübəsinin yüksələn tərəqqisi, bu fikirləri kənara atdı. Əl-

bəttə, şəxsi maraq və mənfəət prinsipləri üzərində qurulub, 

"sosial ədələt" meyarları ilə deyil, "iqtisadi səmərəlilik" 

çağırışları və qayğıları əsasında idarə olunan ictimai-iqti-

sadi sistemin "kamilliyinə" zəmanət vermək, habelə bəşə-

riyyətin qədimlərdən arzuladığı "işıqlı ümidlərinə" uyğun 

olduğunu söyləmək çətindir. Hələlik isə nə qədər ki, daha 

mükəmməl və insanları hərtərəfli qane edə biləcək ic-

timai-iqtisadi bir quruluş, sistem forması tapılmamışdır, 

deməli yaşadığımız cəmiyyət, onun təsərrüfatçılıq qayda-

qanunları, idarəçilik prinsipləri, mədəni-mənəvi əxlaq 

normaları kiminsə bəyənib-bəyənməməsindən asılı olma-

yaraq, fəaliyyətdədir. 

Bazar münasibətlərinin kəskin rəqabət bazarında 

fəaliyyət göstərən hər bir sahibkarın, işgüzar biznes ada-

mının, şirkətin, birliyin, transmilli korporasiyanın (TMK) 

son məqsədi gəlir və mənfəətdir. İstehsal prosesində işti-

rak edən iqtisadi və maliyyə resurslarının səmərəli istifadə 

olunmasının son yekunu özünü mənfəətdə göstərir. Bəzən 

mənfəəti, bazar münasibətləri sisteminin "hərəkətvericisi" 

və "dirijoru" kimi də səciyyələndirirlər. 

Hər hansı bir şirkətin gəlirindən onun xərclərini çıx-

dıqdan sonra əldə olunan mənfəət, istehsalın səmərəliyinin 

əsas göstəricisidir. Onun mənbəyi isə insan əməyi ilə ya-

naşı, müasir elmi-texniki tərəqqi, beynəlxalq əmək bölgü-

sü və daxili-xarici bazarlardakı rəqabət mübarizəsi şə-

raitində - sahibkarın yaradıcı, novator (yenilikçi) fəaliy-

yəti, yüksək təşkilatçılıq istedadıdır. 

İqtisadi nəzəriyyədə mühasibat mənfəəti, iqtisadi xa-

lis mənfəət, normal mənfəət anlayışları vardır. Mühasibat 
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mənfəəti, satışdan əldə olunmuş məbləğdən şirkətin görü-

nən xərclərini) çıxmaqla hesablanır. İqtisadi xalis mənfəət 

şirkətin həm görünən (xarici), həm də görünməyən (daxili) 

xərclərinin satışdan əldə edilmiş məbləğdən silinməsi 

(çıxılması) yolu ilə hesablanır. Nəhayət normal mənfəət 

isə sahibkarın öz vəzifəsini yerinə yetirdiyinə görə aldığı 

haqq, yaxud mükafatdır. 

Sahibkarın kapitalının və istehsal-xidmət dairəsi ob-

yektınin işini rəqabət bazarı şəraitində səmərəli təşkil 

etməsinin konkret məbləğdə ifadəsi olan mənfəət, onun 

halal haqqıdır. Bu mənfəətin həcmi, başqa şərtlərlə yanaşı 

istehsalın genişləndirilməsinə imkan yaradır, yeni texnika-

texnologiyaların tətbiqinə yol açır, məhsul və xidmətlərin 

bolluğunu təmin edir, əlavə iş yerləri açılmasını şərtlən-

dirir, son nəticə etibarilə milli iqtisadiyyatın inkişafına öz 

töhfəsini verir. Ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımına 

xidmət edən sahibkarlıq bölməsinin mənfəətdən səmərəli 

faydalanmasına yönəldilmiş məqsədyönlü fəaliyyəti, bazar 

rəqabəti şəraitində alternativ istehsal sahələrinin forma-

laşmasına əlverişli imkanlar açır. 

Şirkətin və sahənin sabit mənfəəti, habelə tədricən 

artması meyli, alıcıların və bütövlükdə cəmiyyətin həmin 

sahəyə diqqət yetirməsi, habelə onun daha da genişlən-

dirilməsi arzusunun ictimai ifadəsidir. Eyni zamanda, hər 

hansı bir sahənin (şirkətin) məhsul və xidmətlərinə alıcı 

tələbinin aşağı düşməsi, ictimai rəyin onları dəstəkləmə-

məsi kimi qiymətləndirilə bilər. Birinci halda həmin şir-

kət və sahələrin mənfəəti artacaq, ikinci halda isə mən-

fəətin azalması şirkətin ziyanla işləməsinə, habelə lazımı 

tədbirlər həyata keçirilmədikdə, tez-gec müflisləşməsinə 

səbəb olacaqdır. 
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Qeyd etmək zəruridir ki, müxtəlif ölkələrin milli gə-

lirlərinin yarıdan çoxu əhali araşında əmək haqqı, renta, 

faiz və mənfəət kimi bölüşdürülür. Yüksək inkişaf  etmiş 

ölkələrdə bu rəqəm daha sanballıdır. Maraqlıdır ki, 

əhalinin ümumi gəlirlərinin quruluşunda, əmək haqqının 

və mülkiyyətdən alınan gəlirin payı, tədricən artır. Əksinə, 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların müxtəlif mən-

bələr hesabına formalaşan gəlirləri mütləq rəqəmlərlə artsa 

da, lakin əhalinin ümumi gəlirlərində faiz etibarilə onun 

xüsusi çəkisi azalmağa doğru meyl edir. Birləşmiş Ştatlar 

tipik sahibkarlar və kapitalistlər ölkəsi olmasına baxma-

yaraq, bu ictimai qrupun milli gəlirdən aldığı pay - 20 faizə 

yaxındır. Bu fakt, ABŞ-ın və dünya iqtisadiyyatının ümumi 

mənzərəsində, xüsusilə gəlirlərin quruluşunda, bölgüsündə 

gedən kəmiyyət-keyfiyyət dəyişikliklərini göstərir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT  

 

1. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Bakı, 2001. 

2. İqtisadi nəzəriyyə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2003. 

3. İqtisadi nəzəriyyə. Mikroiqtisadiyyat – 1,2. Dərslik. 

Bakı, 2009. 

4. S.İbadov. İqtisadiyyat (İqtisadi nəzəriyyə).Dərslik. 

Bakı, 2008. 

5. M.Q.Mənkyü. Ekonomiksin əsasları. Bakı, 2007. 

6. Р.Самуельсон, И.Нордхаус. Экономика. М.2005. 

7. К.Р.Макконнел, С.М.Брю. Экономикс. М.2007. 

8. С.Н.Ивашковский. Микроэкономика. М.2002. 

9. Экономика. Учебник. Под редакцией А.С.Була-

това. М.2008. 

10.  Экономическая теория. Под редакцией 

 В.Д.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.,2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 

 

 

 

İqtisadi nəzəriyyə kursundan “Mikroiqtisadiyyat” 

bölməsi üzrə imtahan sualları 

 

1. Klassik iqtisadi nəzəriyyənin formalaşması 

2. Əmtəə-iqtisadi kateqoriya kimi 

3. Natural təsərrüfat və onun xüsusiyyətləri 

4. İqtisadi nəzəriyyənin başqa elmlərlə əlaqəsi 

5. Pulun vəzifələri (funksiyaları) 

6. Əmək kooperasiyası anlayışını izah edin 

7. Sərbəst sahibkarlıq - biznes fəaliyyəti nə deməkdir 

8. İqtisad elminin metodları 

9. İstehsal amillərinin əvəz təsnifatı 

10. Məhsuldar qüvvələr anlayışını izah edin 

11. İqtisadi nəzəriyyənin öyrənilməsinin məqsəd və 

     vəzifələri 

12. Analiz və sintez metodunu izah edin 

13. İqtisadi biliklərin formalaşması mərhələləri 

14. Mezoiqtisadiyyat nəyi öyrənir 

15. Makroiqtisadiyyat nəyi öyrənir 

16. İstehsal münasibətləri anlayışı və onun formaşması 

17. Natural təsərrüfat formasını və onun xüsusiyyətlərini 

      izah edin 

18. Mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi 

      proseslərinin fərqli cəhətləri  

19. İqtisadi sistem anlayışı və onun mahiyyəti  

20. Sosialist təsərrüfat sisteminin xüsusiyyətləri 

21. İqtisadi sistemin formalaşması prosesi 

22. Klassik iqtisadi məktəb və onun nümayəndələri 

23. İstehsal amilləri və onların əvəzlənməsi prosesi 
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24. İnduksiya və deduksiya metodunu izah edin  

25. Elmi abştraksiya metodunu izah edin 

26. Təbii və ictimai əmək bölgüsü 

27. İstehsal amillərinin əvəz olunması prinsipləri 

28. Mülkiyyətin subyektləri  

29. İstehsal xərclərinin mahiyyəti və məzmunu  

30. Planlı (sosialist) əmtəə təsərrüfatı və onun dağılması 

31. Kapitalist əmtəə təsərrüfatı və onun xüsusiyyətləri 

32. Qarışıq iqtisadiyyat anlayışını izah edin 

33. İstehsal amilləri ilə məhsulun həcmi arasında asılılıq 

34. İqtisadi biliklərin tarixi inkişaf yolu  

35. Neoklassik istiqamət və onun nümayəndələri 

36. Mülkiyyətin mahiyyəti və tarixi tipləri 

37. Sadə əmtəə istehsalı və onun xüsusiyyətləri 

38. İqtisadi sistemin mahiyyətini izah edin 

39. Əmək bölgüsünü izah edin 

40. N.Gəncəvinin iqtisadi görüşləri 

41. Sadə əmtəə istehsalının meydana çıxması səbəbləri 

42. İqtisadı sistemlərin təsnifatı 

43. İqtisadi nəzəriyyənin elmin başqa sahələri ilə əlaqəsi 

44. Mülkiyyətin tarixi tipləri 

45. Fiziokratlar məktəbi və onun nümayəndələri 

46. Mənfəət anlayışı və onun formaları 

47. Dövlət mülkiyyəti və onun xüsusiyyətləri 

48. İqtisadi sistem və onun formaları 

49. Kapitalist əmtəə istehsalı və onun xarakterik cəhətləri 

50. İstehsalın maddi və şəxsi amilləri 

51. İstehsal xərclərinin quruluşu 

52. Cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri və istehsal  

      münasibətləri 

53. İqtisadi nəzəriyyənin (ekonomiksin) 10 prinsipi 
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54. Mənfəətin yüksəldilməsinə təsir edən amillər 

55. Aqrar münasibətlərin mahiyyəti 

56. İqtisadi nəzəriyyənin elm sistemində yeri və rolu 

57. Azərbaycanda iqtisadi fikrin inkişafı 

58. Əmtəənin dəyəri və istehlak dəyərini izah edin 

59. Mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir 

60. Pulun meydana çıxmasının səbəbləri 

61. Pul tədavülü və onun tənzimlənməsi 

62. İstehsal amillərinin və iqtisadi resursların fərqli  

     cəhətləri 

63. Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmə prosesi və  

     onun nəticələri 

64. N.Tusinin iqtisadi görüşləri 

65. Mülkiyyətin obyektləri və subyektləri 

66. Pul haqqında rasional və təkamül nəzəriyyələri 

67. Pul tədavülü qanununun formulunu yazıb  

      aydınlaşdırın 

68. Renta və onun tarixi formaları 

69. Torpaq sahələrinin qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

70. İqtisadi sistem və onun quruluşu  

71. İqtisadi biliklərin meydana çıxması və sonrakı inkişafı 

72. Aqrar bölmədə iqtisadi islahatlar 

73. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti haqqında müxtəlif  

     fikirlər 

74. Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun xüsusiyyətləri 

75. İqtisadi nəzəriyyəni öyrənmək üçün mənbələr 

76. Bazar anlayışını izah  edin  

77. Bazarın meydana çıxması və mahiyyəti 

78. Bazarın sosial-iqtisadi mahiyyəti 

79. Bazarın vəzifələri hansılardır 

80. Bazarın obyektlərinə nələr daxildir 
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81. Bazarın subyektləri kimlərdir 

82. Bazarın müxtəlif formalarını izah edin 

83. Sərbəst rəqabət bazarı və onun xüsusiyyətləri 

84. İnkişaf etməmiş bazar haqqında məlumat verin 

85. İnhisarçı bazar  nə deməkdir 

86.Tənzimlənən bazar nə deməkdir 

87. Əmrlə idarə olunan bazarın əsas xüsusiyyətləri 

88. Qarışıq bazar və onun başlıca cəhətləri 

89. Bazar iqtisadi sisteminin üstün cəhətləri 

90. Bazar iqtisadi sisteminin nöqsan cəhətləri 

91. Bazar mexanizminin fəaliyyətini izah edin 

92. Tələbin mahiyyəti və tələb qanunu 

93. Təklifin mahiyyəti və təklif qanunu 

94. Tələblə təklifin qarşılıqlı əlaqəsi 

95. Tələbin formalaşmasına təsir göstərən amillər 

96. Təklifin formalaşmasına təsir göstərən amillər 

97. Tələbin qiymətlə bağlı elastikliyini izah edin və    

      formulunu yazın 

98. Təklifın qiymətlə bağlı elastikliyini izah edin və 

      formulunu yazın 

99. Bazarda qiymətin yaranması 

100. Bazarda tarazlıq qiymətini izah edin və onun 

        sxemini çəkin 

101. Xalis inhisar nə deməkdir 

102. Kartel və sindikat anlayışını izah edin 

103. İnhisarların müxtəlif formaları 

104. C.Şerman qanunu - ilk antiinhisar qanunu kimi 

105. Antiinhisar qanunları və onların fəaliyyəti 

106. İnhisarçılığın sosial-iqtisadi nəticələri 

107. Xalis rəqabət       : 

108. Oliqopoliya rəqabəti 
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109. İnhisarçı rəqabət 

110. Mükəmməl (kamil, sərbəst, halal) rəqabət 

111. Bazar rəqabətinin tiplərini izah edin 

112. İqtisadi modellərin gələcək perspektivləri 

113. Bazar rəqabətinin mahiyyəti 

114. Cənubi Koreya modelinin üstün cəhətləri 

115. Çin modelinin xüsusiyyətləri 

116. Yapon modeli nə deməkdir 

117. Bazar infrasrukturu və onun quruluşu 

118. Ənənəvi bazar və onun xüsusiyyətləri 

119. Avstriya modelinin oxşar və fərqli cəhətləri 

120. Alman modelini izah edin 

121. İsveç modelinin fərqli cəhətləri 

122. Amerika modelinin xüsusiyyətləri 

123. İqtisadi model anlayışını izah edin 

124. Sosial iştiqamətin əsas cəhətləri 

125. Liberal istiqamətin xüsusiyyətləri 
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“İqtisadi nəzəriyyə” kursunun “Mikroiqtisadiyyat” 

bölməsi üzrə dərs saatlarının bölgüsü 

 

Sıra 

№ 
Mövzuların adı 

Saatların 

miqdarı 

Müha-

zirə 

Məş-

ğələ 
Cəmi 

1.  “İqtisadi nəzəriyyə” kursuna giriş 4 - 4 

2.  
İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və 

metodları 
4 2 6 

3.  
İqtisadi fikrin meydana çıxması və 

formalaşması mərhələləri 
4 2 6 

4.  
İqtisadi nəzəriyyənin müasir əsas 

istiqamətləri 
4 2 6 

5.  
Təsərrüfat fəaliyyətinin ictimai tipləri 

və onun təşkili 
4 2 6 

6.  Cəmiyyətin iqtisadi sistemi 4 2 6 

7.  
Mülkiyyət münasibətləri və onun 

tarixi təkamülü 
4 2 6 

8.  Əmtəə, dəyər və pul nəzəriyyələri 4 2 6 

9.  İctimai istehsal və onun əsas amilləri 4 2 6 

10.  
Bazar anlayışı, onun mahiyyəti, 

vəzifələri və formaları 
4 2 6 

11.  Bazar mexanizmi və onun fəaliyyəti 4 2 6 

12.  
Bazar rəqabəti və iqtisadiyyatda 

inhisarçılıq 
4 2 6 

13.  
Bazar münasibətləri iqtisadi 

sisteminin istiqamətləri və modelləri 
4 2 6 

14.  
İstehsal xərcləri və fərdi təkrar 

istehsal 
4 2 6 

15.  Əmək haqqı, renta, faiz və mənfəət 4 4 8 

Cəmi 60 30 90 
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