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ınınıvi olaraq, cımiyyıtin xarakterini müıyyınlııdirın
ümumilııdirilmiı iqtisadi kateqoriyalar, obyektiv qanunlar
ısasında inkiıaf edın tısırrüfatçılıq obyektlırinı
münasibıtdı ”sırbıstlik” vı insanların subyektiv fıaliyyıtinı
nisbıtdı “nizam” anlayıılarıdır. Müasir cımiyyıtdı dı bu
anlayıılar, ın çox ehtiyac duyulan mıhfumlardır. Gündılik
hıyatda sırbıstlik insanın fıaliyyıti ilı, nizam isı dövlıtin
fıaliyyıti ilı assosiyasiya olunur. Mahiyyıt etibarilı, bazar
iqtisadiyyatının
fıaliyyıtinin
sımırıliliyi,
insanın
sırbıstliyini qoruyan vı dövlıt institutlarını yaratmaqla,
cımiyyıtdı nizamı tımin edın elmi konsepsiyanın mövcudluıundan asılıdır. Sırbıstlik vı nizam arasında
ziddiyyıt yoxdur, onlar qarıılıqlı ılaqılidir, bir-birinı
xidmıt edir vı bir-birini tamamlayır. Nizam ancaq sırbıstlik
ııraitindı tımin oluna bilır. ıgır hır hansı proses
nizamlanırsa, demıli mıqsıdli istiqamıtdı inkiıaf edir.
Nizamlama
mahiyyıt
etibarilı
yalnız
insanların
davranııının intizamlııı halında mümkündür. Öz
növbısindı insanların belı davranııı ancaq o zaman
mümkündür ki, sırbıstlik arzuolunan (iqtisadi) nizam kimi
baıa düıülür. ıstınilın cımiyyıtdı iqtisadi nizam aıaııdakı
üç mısılınin hıllini ıhatı etmılidir:
 ıqtisadiyyatın iı qabiliyyıtini yaratmaq vı tımin
etmık;
 ıqtisadi fıaliyyıtin mıqsıdyönlü koordinasiyasını
tımin etmık;
 ısas ictimai – siyasi mıqsıdlırı nail olmaq.
Dövlıtin ın mühüm vızifılırindın biri, iqtisadi
siyasıtin formalaıdırılması vı aparılmasıdır. Dünya
tıcrübısi göstırir ki, belı mısılılırin sımırıli hılli, bazar
iqtisadiyyatında
adekvat
çırçivı
ıırtlırinin
müıyyınlııdirilmısi vı nızırdı tutulan tıdbirlırin iqtisadi
proseslırı vı iqtisadi inkiıafa mıqsıdyönlü tısirini tımin
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etmıklı mümkündür. ıqtisadi siyasıtin ısas mısılılıri
sırasına normal fıaliyyıt göstırın rıqabıt prosesinin dıstıklınmısi, tam mıııulluıun
tımin edilmısi, milli
müıssisılırin beynılxalq rıqabıtliliyinuin tımin edilmısi,
stabil ekoloji inkiıafın reallaıdırılması vı s. aid edilir.
Dövlıtin iqtisadi siyasıtini formalaıdıran vı tımin edın
hökumıtlırin mühüm vızifısi, bir tırıfdın iqtisadi fıaliyyıt
subyektlırinin nızırdı tutulan sıpkidı fıaliyyıtini stimullaıdırmaq, digır tırıfdın isı iqtisadi fıaliyyıtlı mıııul
olmaqla,
qırar
qıbulunda
xüsusi
sırbıstliyi
mıhdudlaıdırmaq
vı
bununla
normal
inkiıafdan
yayınmalara yol vermımıkdın ibarıtdir.
İqtisadi siyasət - mahiyyət etibarilə, əmək bölgüsünə əsaslanaraq iqtisadiyyata məqsədyönlü təsir edən – dövlət institutları, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hüquqi normativ qaydalar və digər fəaliyyət alətlərini özündə cəmləşdirən tədbirlər
toplusudur. Müasir anlamda “İqtisadi siyasət“ kateqoriyasının
yaranması tarixi çox qədim olmasa da onun mahiyyət etibarilə
ayrı-ayrı elementlərinin iqtisadi idarəetmədə tətbiqi təcrübəsi
qədimdir.
İqtisadi siyasətin hazırlanmasının ilk elementləri XIX əsrin
sonlarına aid edilir. Bu elementlər Almaniya kansleri O.Bismarkın təklifi ilə yaranmışdır. Bütövlükdə ilk iqtisadi siyasət tədbirlərinin əsas xarakterik cəhəti, onların “nöqtəvi təsir” strategiyası olması hesab edilə bilər. Yəni ilk dövrlərdə, iqtisadi siyasət
ayrı-ayrı seçilmiş istiqamətlər - gömrük, aqrar, sənaye və sosial
tənzimləmə üzrə tədbirləri əhatə edirdi. Yalnız XX əsrin
əvvəllərində belə “dispersion“ yanaşmanın əvəzində kompleks
təsir xarakterli siyasət formalaşdırılmağa başlanıldı.
Elmi ədəbiyyatda iqtisadi siyasət anlayışını müxtəlif formalarda şərh edirlər. Tanınmış alman iqtisadçısı X.Girin təbirincə, dövlətin iqtisadi siyasəti iqtisadi proseslərin gedişini nizamlamaq, onlara təsir etmək və ya onların axarını müəyyənləşdirməyə xidmət edən tədbirlər toplusudur.
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Beləliklə iqtisadi siyasət, iqtisad elmi və təcrübəsinin spesifik bir istiqamətidir. Məlum olduğu kimi, iqtisadi nəzəriyyələrin
tarixi olduqca qədimdir və geniş spektrə malikdir. Fərqli səbəblərdən yaranması, fərqli məqsədlərə xidmət etmələri, fərqli alətlər
vasitəsilə reallaşdırılması ayrı-ayrı iqtisadi nəzəriyyələri səciyyələndirən mühüm atributlardır.
Fırqliliyi yaradan ısas faktorlardan biri, iqtisasi
proseslırin hır birinin özünımıxsus daxili inkiıaf xıttinı vı
mıqsıdlırinı malik olması sıbıbindın, mıntiqi olaraq
müxtılif nıticılırı hıdıflınmısidir. ıqtisadi inkiıafın
olduqca mürıkkıb vı dinamik, qeyri müıyyın vı eyni
zamanda dıqiq ölçülı bilın xarakterı malik olması, onun
proqnozlaıdırılması,
idarı
olunması
vı
qiymıtlındirilmısini çıtinlııdirın ısas amillır hesab edilı bilır.
ıqtisadi proseslır, bütünlüklı vı o cümlıdın ayrı-ayrı
sahıvi, coırafi vı funksional müstıvilırdı, xarakter etibarilı
fırqlınsılır dı, faktiki olaraq, proseslırin miqyasından asılı
olmayaraq, inkiıafa tısir edın faktorların sayı vı
ıhımiyyıtliliyi azalmır.
ıqtisadi inkiıafın mürıkkıbliyi vı fırdiliyini göstırın
ibrıtamiz nümunılırdın biri kimi, dünya iqtisadiyyatının vı
bütövlükdı cımiyyıt hıyatının sürıtlı qloballaıdııı, bıııri
dıyırlırin sürıtlı eynilııdiyi, o cümlıdın iqtisadi inkiıafda
resursların limit mıhsuldarlııının tımin edildiyi müasir
dövrdı dı ayrı-ayrı ölkılırdı vı hıtta ayrı-ayrı iqtisadi
fıaliyyıt subyektlırindı fırqli iqtisadi tısırrüfatçılıq
modellırinin istifadı olunmasıdır. Müxtılif ölkılırdı sosialsiyasi idarıetmı modellırinı nisbıtın iqtisadi idarıetmı
modeli daha çox fırqlınir. Mıhz buna görı, tıxminın eyni
formalaıma vı inkiıaf yoluna, tarixinı malik olmuı, yaxın
hırbi, siyasi vı hıtta iqtisadi müttıfiq olan ölkılırin, mısılın
ABı,Yaponiya, Almaniya, Fransa vı s. kimi ölkılırin bir-birindın kıskin fırqlının iqtisadi inkiıaf modelinı malik
olması, iqtisadi böhranın eyni xarakterli tısirlırinin
fırqlınmısi vı ya hımin tısirlırı qarıı aparılan eyni tipli
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siyasıtin fırqli nıticılır vermısi yuxarıdakı fikirlıri
tısdiqlıyir.
Dırs vısaitinin ısas mıqsıdi iqtisadi siyasıtin qeyd
olunan xüsusiyyıtlırini iqtisadi profil üzrı tıhsil alan vı öz
biliklırini real iqtisadi proseslırin tınzimlınmısi vı
qiymıtlındirilmısinı tıtbiq etmık istıyınlır üçün, iqtisadi
nızıriyyı,
dünya tıcrübısi vı Azırbaycan reallıqları
baxımından ıırh etmık vı qiymıtlındirmıkdir.
FƏSİL 1. İQTİSADİ SİYASƏTİN MAHİYYƏTİ,
PREDMETİ, NƏZƏRİ ƏSASLARİ VƏ FORMALARI
1.1. “İqtisadi siyasət” kateqoriyasının nəzəri
metodoloji mahiyyəti. Ənənəvi siyasi iqtisadda
dövlətin iqtisadi funksiyalarının şərhi
İqtisadi siyasət - mahiyyət etibarilə, əmək bölgüsünə əsaslanaraq iqtisadiyyata məqsədyönlü təsir edən – dövlət institutları, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hüquqi normativ qaydalar və digər fəaliyyət alətlərini özündə cəmləşdirən tədbirlər
toplusudur.
Dövlət institutları müəyyən vəzifələrin həyata keçirilməsini
təmin etmək məqsədi ilə qanunvericilik və ya normativ aktlarla
yaradılmış təşkilatlardır. İnstitutlar və müvafiq hüquqi qaydaların
əsas missiyası iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin davranışlarını
məhdudlaşdırmaq və iqtisadiyyatın stabilliyini təmin etməkdən
ibarətdir. Başqa sözlə institutlar və qaydalar ixtisaslaşma və rəqabət əsasında iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin effektiv qarşılıqlı
fəaliyyəti və bu fəaliyyətin məqsədyönlü tənzimlənməsi üçün şərait yaradılmasını təmin edirlər. Onların iqtisadiyyata təsiri iqtisadi nizamın yaradılması tədbirləri və həmçinin təsərrüfat
proseslərinə təsir vasitəsilə həyata keçirilir.
Mahiyyət etibarilə, liberal dəyərlərə əsaslanan və daimi rəqabət mübarizəsini ehtiva edən bazar iqtisadiyyatı “özü inkişaf
edən sistem” kimi mürəkkəbləşməyə meyillidir. İqtisadiyyatın inkişafı və təkmilləşməsi sürətləndikcə iqtisadi proseslərdə iştirak
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edən və qarşılıqlı münasibətlərdə olan təsərrüfat subyektlərinin
sayı da artır. Müxtəlif iqtisadi və qeyri-iqtisadi faktorların təsiri
altda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin davranışı isə xaraktercə müxtəlif olur. Real təcrübədə, bazar mexanizminin
səmərəliliyinin yüksəlməsi adətən, inkişafın ümumi yekunu kimi
dəyərləndirilir. Lakin bununla belə, bazarda təsərrüfat subyektlərinin davranışının proqnozlaşdırılması və ya hansısa mənada
idarə olunması, istiqamətləndirilməsi zərurəti daima artır.
Bazar iqtisadiyyatının inkişafının bütün tarixi mərhələlərində- əmtəə mübadiləsinin sadə formalarının meydana gəlməsindən
başlamış milli dövlətlər cərcivəsində bazar təsərrüfatlarının və
müasir, mürəkkəb beynəlxalq kooperasiya formalarının yaranmasınadək yuxarıda şərh olunanlar zərurət olmuş və indi də qalmaqdadır.
Bunun ən yaxşı nümunəsi kimi XVII əsrin sonu XIX əsrin
əvvəllərində baş verən və bəşəriyyətin həyatında yeni sosial –
iqtisadi inkişaf mərhələsinin əsasını qoyan sənaye inqilabları
dövrünü göstərmək olar.
İqtisadi artımın yeni keyfiyyət səviyyəsinə qalxması “kütləvi istehsal üsullarının” mənimsənilməsi və “maşınlı istehsalın”
tətbiqi ilə birbaşa bağlı olub, istehsal xərclərinin azalmasını və bu
səbəbdən də bazar dövriyyəsinin genişlənməsini təmin etdi. Lakin
bu nəticələri təsadüfi və ya yalnız bəşəriyyətin “toplanmış” biliklərinin maddiləşmiş ifadəsi kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Çünki, çox saylı nümunələr sübut edir ki, əslində elmi-texniki
tərəqqi, iqtisadi şəraitin dəyişməsinə olan reaksiyadır. Mübadilə
həçminin və tiçarətin dövriyyəsinin artması rəqabəti gücləndirir.
Ona görə də “işgüzar təbəqə” yeni texniki və texnoloji həllər
axtarmağa çalışırlar.
Beləliklə, XVIII-XIX əsrlərdə baş verən iqtisadi proseslər
fonunda, təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına
yaranan zərurət, dövlətlə digər sosial-iqtisadi fəaliyyət subyektləri arasında yeni münasibətlərin formalaşmasına ehtiyac yaratdı. Təsərrüfat sisteminin inkişafı dövlətin təminedici və təhsis
edici rolunun güclənməsini tələb edirdi. Bu, dövlət tərəfindən
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müvafiq infrastrukturanın və hüquqi bazanın yaradılmasını, xarici
və daxili təhlükəsizliyin, milli valyutanın dayanıqlığının təmin
olunmasını nəzərdə tuturdu. Belə infrastruktura bazar mexanizminin özünün səmərəliliyinin artırılması üçün çox vacib idi.
İlk dövrlərin təcrübəsi göstərdi ki, bazar − sənaye inqilabı, bazar- dövlət münasibətlərinin apriori tapılan formalarının səmərəsi
olduqca yüksəkdir. Bu isə öz növbəsində, iqtisadi dinamizmin
hədsiz yüksəlməsinə gətirdi. Lakin, həmin dövrdə təsərrüfat sisteminin ümumi iqtisadi tarazlığının təmin edilməsi mexanizminin olmaması şəraitində hədsiz yüksək dinamizm ciddi təhlükə
mənbəyinə çevrilə bilərdi.
1929-1933- cu illərdə baş vermiş qlobal iqtisadi böhran
bu təhlükəni aşkar göstərdi. Qlobal iqtisadi böhran əslində
iqtisadi nəzəriyyə və təcrübədə inqilabi dəyişikliklərə yol acdı.
Artıq hamıya aydın oldu ki, dövlətin iqtisadi proseslərdə rolu
dəyişməlidir. İqtisadiyyatın dövlətin tənzimləyici dəstəyinə ehtiyacı inkaredilməz zərurətə çevrildi. Beləliklə “iqtisadi siyasət”
kateqoriyası təsərrüfatçılıq və idarəetmənin mühüm vasitəsinə,
alətinə çevrildi.
Təsərrüfatçılıq şəraitinin dəyişməsi dövlətin infrastruktur
xarakterli tədbirlərinin kəskin çoxalmasına rəvac verdi. Lakin
bazar mexanizminin yeni keyfiyyətdə əsas tələbi - kənar təhsis
edici vasitələrin tapılması idi, çünki baş verənlərin həlledici
səbəbi bu mexanizmin özünütənzimləmə imkanlarının məhdudluğu hesab olunurdu. Ən mühüm təhsisedici tədbirlərə ilk növbədə daima inkişaf edən bazar iqtisadiyyatının makroiqtisadi tarazlığının qorunması tədbirləri aid edildi. Tarazılıq anlayışı özü isə
yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial mahiyyət daşımağa başladı.
Beləliklə, geniş sosial sığorta sisteminin yaranması zərurəti meydana gəldi.
Müasir anlamda “İqtisadi siyasət“ kateqoriyasının yaranması tarixi cox qədim olmasa da onun mahiyyət etibarilə ayrı-ayrı
elementlərinin iqtisadi idarəetmədə tətbiqi təcrübəsi isə yuxarıda qeyd
olunduğu kimi qədimdir.
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İqtisadi siyasətin hazırlanmasının ilk elementləri XIX əsrin sonlarına aid edilir. İlk dəfə Almaniya kansleri O.Bismarkın
təklifi ilə iqtisadi idarəetmədə yeni sahə -sosial sığortalama yaranmışdı. 1883-çü ildə sənayedə calışanların xəstəliklərdən sığortalanması haqqında, 1884-çü ildə bədbəxt hadisələrdən və nəhayət 1889-cu ildə əlillikdən sığortalanma haqqında qanunlar qəbul edildi və fəhlələrin pensiya təminatı məsələsi həll edildi.
Bütövlükdə ilk iqtisadi siyasət tədbirlərinin əsas xarakterik cəhəti
onların “nöqtəvi təsir” strategiyası olması hesab edilə bilər. Yəni
ilk dövrlərdə, iqtisadi siyasət ayrı-ayrı seçilmiş istiqamətlər –
gömrük, aqrar, sənaye və sosial tənzimləmə üzrə tədbirləri əhatə
edirdi. Yalnız XX əsrin əvvəllərində belə “dispersion“ yanaşmanın əvəzində kompleks təsir xarakterli siyasət formalaşdırılmağa başlanıldı.
Elmi ədəbiyyatda iqtisadi siyasət anlayışını müxtəlif formalarda çərh edirlər. Bu sırada fikrimizcə ən yaxşı şərh tanınmış
alman iqtisadçısı X.Girşə məxsusdur. Onun təbirincə, dövlətin
iqtisadi siyasəti iqtisadi proseslərin gedişini nizamlamaq, onlara
təsir etmək və ya onların axarını müəyyənləşdirməyə xidmət
edən tədbirlər toplusudur.
İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsi tədbirləri sistemini
bir necə çəhətdən xarakterizə etmək olar. İlk növbədə siyasəti
elmi və ya təçrübi baxımdan dəyərləndirmək vacibdir. Təçrübi
baxımdan siyasət - dövlət tənzimlənməsinin konkret tədbirlər
kompleksini əhatə edir. Nəzəri baxımdan isə siyasət, milli iqtisadiyyatın ən səmərəli inkişaf yolunun müəyyənləçdirilməsini
şərtləndirən tədbirlər və əməli fəaliyyətin aparıçı motivlərinin
sistemli və elmi tədqiqini nəzərdə tutur. Bu baxımdan iqtisadi
siyasətdə elmi yanaşmalara, inkişaf modeli və proqnozların yaradılmasıda aid edilir.
Elmi çəhətdən iqtisadi siyasətin ən mühüm vəzifələrindən
biri rasional iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılmasıdır. Belə təfəkkürün əsas aksiomatik əlaməti, azad rəqabət şəraitində dövlətin
vəzifəsinin, təsərrüfat subyektlərinin özlərinin rasional həlli
axtarmalı olduqları “cərcivə” yaratmaq olmasının dərk edilməsi-
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dir. Bu baxımdan iqtisadi siyasətin səmərəliliyinin təmin olunması üçün aşağıdakı üç mühüm şərtin qorunması olduqca vacibdir:
1. İqtisadi siyasət həmişə iki mühüm faktorun təsiri altda formalaşır: daima dəyişən təsərrüfat şəraiti və iqtisadi
təfəkkür səviyyəsi. Bu iki faktor qarşılıqlı asılı olsa da nisbi
sərbəstliyə malikdirlər. Çəmiyyətin inkişaf səviyyəsi yüksəldikcə
iqtisadi təfəkkür dəyişir, cünki dəyərlər haqqında təsəvvürlər
dəyişir. Beləliklə hətta ənənəvi vəzifələri, yeni dəyərlər prizmasından həll etməyə calışırlar.
2. İqtisadi siyasət ölkənin reallıqları ilə uzlaşdırıldıqda,
o cümlədən siyasi qüvvələr nisbəti, istehsal-texniki potensial,
sosial şərait, ümumdövlət və yerli idarəetmədə institusional
qaydalar və s. nəzərə alındıqda daha effektli olur.
3. İqtisadi siyasət ölkənin qlobal maraqlarının və ona
müvafiq formalaşdırılan dövlətin siyasi kursunun təmin
edilməsinin həllediçi vasitəsidir. Basqa sözlə iqtisadi siyasət
ümumi, milli qlobal siyasətin tamamlayıcısıdır.
Müasir iqtisadi siyasətin mahiyyəti, elmi kateqoriya kimi
evolyusiyası, tətbiqi xüsusiyyətləri və nəzəri-metodoloji əsaslarını daha aydın təhlil etmək, bu məsələdə yeni və klassik siyasi
iqtisadın fərqlərini daha aydın dərk etmək üçün, fərdi və ictimai
rifahın istehsalının xüsusiyyətlərini, o cümlədən bazarın və
dövlətin rolunu müqayisə etmək vacibdir.
Klassik siyasi iqtisadın diqqət mərkəzində maddi sərvətlərin
istehsalı dayanırdısa, yeni siyasi iqtisadda qeyri – maddi sərvətləri
daha vacib hesab edilir. Yəni, klassik siyasi iqtisad ilk növbədə
iqtisadi prosesləri öyrəndiyi halda, yenisi daha çox siyasi proseslərə diqqət verir. Lakin bu o demək deyildir ki, ənənəvi siyasi
iqtisad, dövlət siyasəti məsələlərini öyrənmirdi. Yanaşma üsulu
fərqli idi. Bu fikri təsdiq etmək üçün siyasi iqtisadın əsas inkişaf
mərhələlərinə diqqət yetirmək vacibdir. İlk növbədə isə, ənənəvi
siyasi iqtisadda dövlətin rol və funksiyaları haqda baxışları təhlil
etmək zəruridir. Siyasi iqtisadın müstəqil elm kimi yaranması –
kapitalizmin yaranması ilə şərtlənmişdir. İlk dövrlərdə bu elmin
tədqiqi obyekti istehsal sferası yox, mübadilə sferası olmuşdur.
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Sonralar isə dünya ticarətinin inkişafı ticarətçilərin rolunun artmasına gətirmişdir. Siyasi iqtisadın ilk “məktəbi” – “merkantilizm”
(XVI-XVIII əsrlər) məhz ticarətçilərin maraqlarının ifadəsi kimi
meydana çıxmışdır. 1615-ci ildə Antuan de Monkretyen (15751621) “Siyasi iqtisad traktatı” adlı əsərini nəşr etdirməklə, əslində
gələcək elmə ad vermişdir.
Merkantilistlərin tədqiqatlarının mərkəzində ticarət və
tədiyyə balansının problemləri dayanırdı. Merkantilistlər sadə
müşahidəçi deyildilər, onlar iqtisadi həyata dövlətin fəal müdaxiləsini “mütləqləşdirməyə” çalışırdılar. Ticarət burjuaziyası öz
maraqlarının ümumilli dövlət maraqları kimi ifadə etməyə can
atırdı. Məhz bu prizmadan proteksionit (himayəçi) siyasət ticarət
burjuaziyası ilə zadəganlığın müvəqqəti ittifaqının ifadəsinə çevrilmişdi.
Lakin inkişafın sürətlənməsi, o cümlədən, manufakturanın
yayılması və maşınlı istehsalın yaranması kapitalizmin adekvat
maddi – texniki bazasını formalaşdırdı. Belə şəraitdə isə, siyasi
iqtisadın klassikləri kapitalizmdə sərvətlərin mənbəyini artıq mübadilə sferasında yox istehsal sferasında tapmağa çalışırdılar.
Lakin, hətta ən yaxşı “klassik” siyasi iqtisadçılar bilavasitə
ictimai istehsal prosesini yox, onun yekunları – kapitalist sərvətini
tədqiq etməyə üstünlük verirdilər. Məsələn, A.Smit “kapitalist
sərvətinin istehsalı və yığımı şərtlərini”; D.Rikardo – “bölgü
münasibətlərini”; S. de Sismondi – istehlak münasibətlərini əsas
tədqiqat obyektinə çevirmişdilər.
Bununla belə, merkantilistlərdən fərqli olaraq Adam Smit
(1723-1790) özünün məhşur “Xalqların sərvətliliyinin səbəbləri
və xarakterinin tədqiqi” (1776) adlı əsərində dövlətin əhəmiyyətini və rolunu xüsusi mülkiyyətin xarici və daxili təcavüzlərdən
mühafizə və müdafiəsində; xüsusi mülkiyyətçilər üçün əlverişli
olmayan istehsalın təşkilində görürdü. David Rikardo (17721823) özünün əsas tədqiqatını (“Siyasi iqtisadın başlanğıcı və
vergi qoyma”) vergi qoymanın prinsiplərinin təhlilinə (1817) həsr
etmişdir. C.Mill (1806-1873) isə özünün “Siyasi iqtisadın prin-
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sipləri” (1848) adlı əsərində ilk dəfə olaraq bazarın “boşluqları”
anlayışının şərhini verməyə çalışmışdır.
Artıq XIX əsrin 30-cu illərində liberal doktirina iki istiqamətə ayrılır: “Klassik liberal” nəzəriyyə - azad sahibkarlığı müdafiə etməklə dövlətin iqtisadiyyata hər hansı müdaxiləsinin yolverilməzliyini bəyan edirdisə, “islahatçı” müasir liberal konsepsiya tərəfdarları (İ.Bentam, Ceyms Mill və Con Mill) fundamental
liberal dəyərlərdən imtina etməyərək dövlətin fəal rolunun
zəruriliyini iddia edirdilər.
“İslahatçı liberal” İeremiya Bentam (1748-1842) hesab
ediridi ki, maraqların harmoniyasını (”xoşbəxtliyin hesabı” (arifmetika)) düşünülmüş qanunvericiliklə təmin etmək olar. Ona görə
də o, qanunvericilik sahəsində liberal islahatların ardıcıl tərəfdarı
kimi tanınmışdır. İ.Bentam “irsi aristokratiya” qaydasını tənqid
edərək seçki hüququnun demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparırdı. O “ciddi cəzalandırma” tərəfdarı deyildi, çünki hesab
edirdi ki, “cəzanın qaçılmazlığı” onun ciddiliyindən daha vacibdir. Bentamın ictimai siyasət konsepsiyası dövlətin əsas vəzifələri
kimi yaşayış minimumu, təhlükəsizlik, bərabərlik və normal dolanışığın təmin edilməsini əhatə edirdi. I.Bentamın bu konsepsiyası
klassik siyasi iqtisadın görkəmli nümayəndələri hesab olunan ata
və oğul Ceyms Mill və Con Stüart Millin iqtisadi baxışlarının
formalaşmasında çox mühüm rol oynamışdır.
“Liberal islahatçılıq” konsepsiyası “proqressiv inkişaf
faktoru” kimi dövlətin iqtisadiyyata fəal müdaxiləsi problemini
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Doğrudur həmin dövrdə
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi dedikdə müasir anlamdakı
iqtisadi siyasət başa düşünülmürdü. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi ilk növbədə, iş günün, əməyin təhlükəsizliyi şərtləri və
minimum əməkhaqqı səviyyəsinin tənzimlənməsinə istiqamətlənən qanunvericilik fəaliyyəti və zərurət yarandıqda sosial konfliktlərin həllində iştirak baxımından qəbul edilirdi. Bu ideyalar
sonralar “fransız həmrəyçiliyi” və alman “kateder - sosializmi”
tərəfdarları tərəfindən inkişaf etdirilmiş və güclü “paternalist
dövlət” yaradılması cərəyanının meydana gəlməsində mühüm rol
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oynamışdır. Lakin iqtisadi nəzəriyyələrin əsas inkişaf istiqamətlərinin formalaşmasında bu konsesiyaların ciddi təsiri olmamışdır.
Kapitalizmin inkişafı, təsərrüfatçılıq metodlarının seçimində
ənənəvi “feodal ideologiyalarının” rolunun tədricən “əməli tövsiyələrə” keçməsini sürətləndirdi. Məsələn Alfred Marşal (18421924) özünün məhşur əsərində dövlətin roluna çox az diqqət
vermişdir. “Siyasi iqtisadın prinsiplərinin” yalnız sonuncu, 5-ci
cildində vergiqoymanın ənənəvi məsələlərinin izahı verilir. Burada artıq yeni nöqteyi-nəzər vergi yükünün dəyişməsi problemi
qoyulur. Bununla belə dövlətin iqtisadiyyatdakı roluna geniş
spektrdə A.Marşall tərəfindən baxılmamışdır.
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin tənqidi Leon Valrasın
(1834-1910) “Sosial iqtisadiyyat oçerkləri. Ictimai sərvətin bölgüsü nəzəriyyəsi” (1896) adlı kitabında ətraflı əsaslandırılmışdır.
A.Valras əsas funksiyaları ictimai nemət istehsalı və inhisarlar
üzərində nəzarətlə məhdudlaşan, “kiçik” dövləti məqbul hesab
edir. İqtisadi funksiyaların məhdudlaşdırılmasını vergilərin azaldılması üçün əsas hesab edən Valras aparıcı vergi növünün gəlir
vergisi yox, əmlak vergisi olmasını məqsədəuyğun hesab edirdi.
İtalyan iqtisadçısı U.Masolla dövlət maliyyəsini tədqiq
edərək, faktiki olaraq ilk dəfə “ictimai nemət” məfhumunun xarakterini açmışdır (1890). Artıq 1896-cı ildə Isveç iqtisadçısı
Knut Viksel (1851-1926) sübut etdi ki, fərdi və sosial xərclərin
(MPC və MSC) limit səviyyələrindəki fərq dövlət xərcləri və
vergilərin hesabına ləğv edilə bilər. Bunun üçün lazım olan ictimai nemətin zəruri həcmini isə ancaq siyasi yollar – səsvermə vasitəsilə müəyyənləşdirmək olar.
Nemətlərin “ictimai” və “fərdi” növlərə ayrılması isə, bir
tərəfdən onların keyfiyyət fərqi, digər tərəfdən isə ictimai rifah
halının maksimum artırılmasını təmin etmək üçün “toplanması”
kimi problemlər doğurdu. Bu problemlər isə ilk dəfə Valfred
Paretonun (1848-1923) “Siyasi iqtisad kursu” (1896-1897) və
Artur Sesil Piqunun (1877-1959) “Sərvət və rifah halı” (1912) və
“Rifah – halının iqtisadi nəzəriyyəsi” (1920) əsərlərində qaldırılmışdır. Problemin belə qoyuluşu sonralar N.Kaldar, T.Sitovski,
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A.Berson, E.Mindol və başqaları tərəfindən rifah – halının meyarlarının yaradılması üçün özünə məxsus stimul rolu oynamışdır.
Dövlətin iqtisadiyyatda rolu haqda baxışlarda ən köklü
dəyişiklik isə Con Meynard Keynsin (1883-1946) 1936-cı ildə
nəşr etdiyi “Məşğulluğun, faiz və pulun ümumi nəzəriyyəsi” adlı
əsəri ilə baş verdi. Qərb iqtisadi fikrində dövlətin iqtisadi siyasətini diqqət mərkəzinə çevirən yeni istiqamətin – keynisçiliyin
yaranması əslində C.M.Keynsin ideyalarının hamılıqla tanınmasının ifadəsidir. Öz baxışları ilə Keyns ilk dəfə bazarın ideal
özünütənzimləyən mexanizm olması haqda neoklassik cərəyan
tərəfdarlarının bəzi fərziyyələrindən imtina etdi. Keynsin təbirincə, bazar “səmərəli tələbi” təmin edə bilmir. Bunun üçün dövlətin
pul – kredit və büdcə siyasəti vasitəsilə stimullaşdırıcı fəaliyyəti
vacibdir. Belə siyasət milli gəlirin daha sürətli artımını təmin
etmək üçün xüsusi investisiya və istehlak xərclərinin artımını stimullaşdırmalıdır. Keyns nəzəriyyəsinin əməli xarakteri, istiqamətliliyi İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə onun geniş
yayılmasına səbəb oldu. Keynsin məsləhətləri “qarışıq iqtisadiyyat” və “ümumi rifah dövləti” nəzəriyyələri üçün ideoloji proqramla çevrildi.
XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq “Yeni keynsçilər”
(R.Harrod, E.Domar, E.Xansen və b.) iqtisadi dinamikanın, xüsusilə inkişaf faktorları və sürətləri problemlərinin həllində böyük
fəallıq göstərir, inflasiya və məşğulluq arasında optimal nisbətləri
tapmağa çalışırdılar.
Bazar və dövlət tənzimlənməsinin üzvü qovuşmasını təmin
etməyə çalışan Pol Samuelsonun (1915) “Neoklassik sintez” konsepsiyası məhz bu problemə həsr olunmuşdur. Ictimai nemətlər
nəzəriyyəsinin müasir versiyası ilk dəfə Samuelson tərəfindən
(1954) “İctimai rifahın təmiz nəzəriyyəsi” adlı əsərində öz əksini
tapmışdır.
“Post keynsçilər” (Doan Robinson (1903-1983), Pyero
Sraffa (1898-1983), Nikolas Kalder (1908-1986) və s. 1960-1970-ci
illərdə keynsçilik ideyalarını D.Rikardonun bəzi fikirləri ilə
tamamlamağa çalışırdılar. Yeni rikardoçular gəlirlərin daha bəra-
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bər bölüşdürülməsi, bazar rəqabətinin məhdudlaşıdırılması və inflyasiya ilə səmərəli mübarizə üçün tədbirlər sisteminin görülməsinə çalışırdılar.
Lakin hesab olunur ki, 1970-ci illər keynsçilikdə “məyusluq” dövrü yaratdı. Çünki təklif olunan məsləhətlər inflyasiyanın
güclənməsinin, istehsalın düşməsinin və işsizliyin artmasının eyni
zamanda qarşısını almaq mümkünsüz edir. Başqa sözlə Keynsçi
paradiqma neoklassik paradiqmanı tamamilə aradan çıxara
bilmədi. Bu iki paradiqmanı “neoklassik sintez” formasında
birləşdirmək cəhdləri də fayda vermədi, çünki bu konsepsiya
özlüyündə “bütöv” deyildi. Belə ki, “sintez” makroiqtisadi proseslərin təhlilində makroiqtisadi proseslərin doğurduğu fərziyyələri qəbul etmirdi. Digər tərəfdən artıq 1970-80-cı illərdə dünya
təcrübəsində neoklassik cərəyanın yeni istiqamətləri (mоnetarizm,
yeni klassik iqtisadiyyat, ictimai seçim nəzəriyyəsi) keynsçiliyi
ciddi şəkildə “sıxışdırmışdı”.
Sadalanan yeni cərəyanların güclənməsi və direktiv iqtisadiyyatın liberal prinsiplərə söykənən bazar iqtisadiyyatına nisbətən səmərəliliyinin xeyli aşağı olması səbəbindən 80-cı illərdə
sosialist sisteminin tranformasiyasının güclənməsi yeni siyasi
iqtisadda dövlətin roluna yenidən baxmağı zəruri etdi. Siyasi
iqtisadda yeni ideoloji cərəyan - neoinstitusionalizmin yaranması
məhz dövrün tələblərinə reaksiya kimi qiymətləndirilə bilər.
Bütövlükdə isə, neoinstitusionalizm dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə kifayət qədər qısqanclıqla yanaşır. Hesab olunur ki, dövlətin müdaxiləsi gücləndikcə bazar mexanizmin səmərəliliyi aşağı
düşür. Ronald Kouzun məhşur teoremi (1960) məhz dövlətin
müdaxiləsinin lüzumsuzluğunu sübut edir. Ancaq bununla belə
neoinstitusionalistlər başa düşürlər ki, müasir dövrdə həyata keçirilən mürəkkəb xarakterli mübadilə proseslərində dövlətin aktiv
müdaxiləsi ən azı ona görə vacibdir ki, dövlət “mülkiyyət hüququnu” müəyyənləşdirir və müqavilə şərtlərinə əməl olunmasını
təmin edir. Başqa sözlə, ölkə əhalisinə qarşı fövqəladə inhisarçı
hüquqa malik olan dövlət, bununla, mülkiyyət hüququnu öz
mənafeləri baxımından yenidən bölüşdürmək imkanına malikdir.
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Eyni zamanda dövlət səmərəli olmayan institutlar yaradaraq,
cəmiyyətin gəlirlərinin bir qismini mənimsəyə bilər. Ona görə də
cəmiyyətdə xüsusi maraqları olan elə qruplar meydana gəlir ki,
onlar siyasi renta axtarmaqla mövcud “oyun qaydalarını” öz
mənafeləri istiqamətində dəyişməyə çalışırlar.
Nəzərə almaq vacibdir ki, köhnə institutların dəyişməsi və
yenilərin yaranması özlüyündə böyük həcmdə vəsait xərclənməsini tələb edir. Belə vəsaitin əsas hissəsi isə adətən artıq əvvəlcədən istifadə edildiyindən onun istiqamətinin dəyişdirilməsi çətin məsələyə çevrilir. İş ondadır ki, mövcud “oyun qaydalarının”
öyrənilməsinə, mənimsənilməsinə adamlar kifayət qədər ehtiyatlar sərf ediblər. Ona görə də yeni institutların yaranması nəinki əlavə vəsait tələb edir, həm də artıq mövcud olan “institusional” kapitalın ucuzlaşmasını (dəyərinin aşağı düşməsini) doğurur.
Beləliklə əvvəlki inkişaf trayektoriyasından asılılıq effekti (path
dependence) yaranır.
Lakin nə monetaristlər, nə də keynsçiliyi tənqid edən neoklassiklər, siyasi qərar qəbulu mexanizminin özünün etibarlılığına
heç vaxt şübhə etmirdilər. Nəzəri baxışlarda bu boşluğu doldurmaq istəyənlər 1950-60-cı illərdə “ictimai seçim nəzəriyyəsini”
yaratdılar. (C.Byukenen, Q.Tallo, M.Olson, D.Müller və s.). Bu
nəzəriyyə tərəfdarları da dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin
nəticəliliyinə şübhə edirdilər. Onlar, klassik liberalizm prinsipləri
və marjinal təhlil metodlarını siyasi, hüquqi və sosioloji sahələrin
tədqiqində ardıcıl genişləndirirlər. Qısa müddətdə bu fəallıq “iqtisadi imperializm” adlı fenomenin yaranmasına gətirmişdir. Beləliklə, bu nəzəri cərəyanın tərəfdarları “hökumət qərarlarının
qəbulu prosesini” tədqiqat obyektinə çevirirlər.
“Metodoloji fərdilik” ideyasını əsas tutaraq onlar sübut edirlər ki, biznes və siyasət arasında keçilməz sərhəd yoxdur. Beləliklə, onlar “paternalist dövlət” mifinin dağılmasına səbəb olurlar. Onların fikrində “rasional siyasətçilər” ilk növbədə elə proqramları müdafiə edirlər ki, bu proqramlar həmin siyasətçilərin nüfuzunun və beləliklə, növbəti seçkilərdə udmaq ehtimalının artmasına xidmət edə bilər. Bu isə o deməkdir ki, “ictimai seçim” nəzəriy-
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yəsi fərdilik prinsipini daha da inkişaf etdirərək onu yalnız bütün
kommersiya fəaliyyətinə yox, həm də dövlətə aid edir.
İctimai seçim nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının insan kapitalına
munasibəti, bütövlükdə, insanların həmişə müəyyən davranış
prinsiplərinə sadiqliyi faktoruna əsaslanır. Məlumdur ki, adətən
adamlar faydalılığı maksimumlaşdırmağa (mümkün olanlardan ən
yaxşı nəticəni əldə etməyə); məlum və məlum olmayan xərcləri
də nəzərə almaqla iqtisadi tarazlığı təmin etməyə (mal və xidmətlər bazarında olduğu kimi) çalışırlar və bu zaman özlərinin üstünlük meyarlarını (əsas tələbləri üzrə meyarları) saxlayırlar.
Siyasətdə “İqtisadi imperializmin” inkişafı üç mərhələdə
gedir. Birinci mərhələdə “düşmən ərazisi” sürətlə işğal edilir. Politologiyanın ənənəvi anlayışları qısa müddətdə iqtisadi dilə çevrilir. Belə fikir yaranır ki, əsas problem ümumi iqtisadi prinsiplərin (davranışın maksimumlaşdırılması, bazar tarazlığı, dəyərlərin və meyarların dayanıqlığı, xərc və faydalılıq limitlərinin
nisbəti və s.) fərdi tətbiqindədir.
İkinci mərhələdə “mənimsənilmiş (işğal olunmuş)” materialın müqaviməti başlayır. İş ondadır riyazi aparat özünün inkişaf
məntiqinə malikdir və tətbiq olunduğu elmin xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Ona görə də riyazi aparatın tətbiqi üçün iqtisadi qanunların anlayış və mahiyyətinin dərindən öyrənilməsi zərurəti yaranır.
Nəticədə həqiqətlə elmi ciddilik arasında problem meydana gəlir.
Üçüncü mərhələdə isə, ilk iki yanaşmanın sintezi həyata keçirilir. Yeni keyfiyyət halı yaranır - sübut olunur ki, iqtisadiyyatın
universal elm olması iddiası özünü tam doğrultmasa da, onun
digər sahələrə müdaxiləsi yeni biliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur və bu müdaxilədən bütün tərəflər faydalanır.
Belə müdaxilənin daha bir üstünlüyü var. “İqtisadi imperializm” yalnız özünün ciddiliyi ilə yox, həm də izah etmə üstünlükləri ilə fərqlənir. Onun metodologiyasını daha asanlıqla öyrənmək və təbliğ etmək olar. Həm də o, standart şəraitdə düzgün seçim etmək üçün əlverişlidir. Lakin onun tətbiqi üçün ilkin fərziyyələrin daha dərin məna daşıması vacibdir. Bu yöndə ən çox uğur
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qazanan istiqamət isə “konstitusiyalı iqtisadiyyat” cərəyanı hesab
olunur.
Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə bazar iqtisadiyyatının uğurlu
formalaşması üçün institusional şəraitin yaradılması zəruri addımlardandır. Lakin bunun hansı nəzəri və ya əməli konsepsiyaların
bazasında aparılması xüsusi müzakirə obyektidir. Dünya təcrübəsində daha faydalı sayılan iki müvafiq konsepsiya - ordoliberal
“qayda - qanun (və ya nizam) nəzəriyyəsi” və “konstitusiyalı iqtisadiyyat nəzəriyyəsi” vardır. “Nizam nəzəriyyəsi” (V.Oyken,
F.Bem, B.Penke, A.Pyustov və s.) Almaniyanın məhşur “Sosial
bazar iqtisadiyyatı” modelinin nəzəri - metodoloji əsaslarını təşkil
etmişdir. Müharibədən sonrakı Almaniyada hökm sürən xaos,
dağıntı və dərin böhrandan çıxış yolunu yalnız 1930-40-cı illərdə
yaranmış “nizam nəzəriyyəsi”nin yenidən tətbiqində görərək
hökumət yeni “sosial iqtisadiyyatı” yaratmağa nail olmuşdur.
Konstitusiyalı iqtisadiyyat konsepsiyası isə 1960-cı illərdə
ABŞ-da yaranmışdır. Çiçəklənən “kütləvi istehlak cəmiyyətində”
yaranan bu nəzəriyyə, ilk vaxtlar, Keynsçi tənzimlənmənin əleyhdarı olan universitet professorlarının “mühafizəkar utopiyası
(əfsanəsi)” kimi qəbul edilirdi. Elmi dairələrin bir qrup nümayəndəsi bazar iqtisadiyyatını tənzimləyən fundamental qaydaların
toplusunu formalaşdıraraq onların konstitusion qaydada təsdiq
olunmasını tələb kimi irəli sürmüşlər. İdeya müəllifləri belə hesab
edirdilər ki, bu prinsiplərin qəbul edilməsi və onların realizasiyası, cəmiyyətə, “şişmiş” dövlət aparatında, çox saylı “siyasi qazanc axtaranlar” və bürokratların təyziqi ilə mübarizə aparmağa
kömək edəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai seçim nəzəriyyələri çərçivəsində konstitusiyalı iqtisadiyyat nisbətən dar mövqeyə malikdir
və riyazi - iqtisadi istiqamətin tərəfdarları bu nəzəriyyəyə sanki
əhəmiyyət vermirlər.
Bu iki nəzəriyyənin müqayisəsi paradoksal görünür. Onların
hər ikisi bazar iqtisadiyyatının təkmilləşdirilməsini istəyir və
bunu dövlətin iqtisadiyyata birbaşa müdaxiləsi vasitəsilə yox,
cəmiyyətin institusional strukturuna dolayı təsir vasitəsilə etməyi
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məqbul sayırlar. Hər iki nəzəriyyə liberal xarakter daşıyır və bu
ənənəvi yox, yeni tipli liberalizmdir.
Neoklassiklərdən fərqli olaraq, neoliberallar diqqət mərkəzi
kimi, limit qiymətləri toplusuna malik optimallaşdırıcı makromodellərə yox, tarazlı makromodellərə üstünlük verirlər. Tarazlıq
şərtləri isə kəmiyyət yox, keyfiyyət prizmasından, institusional
prizmadan şərtləndirilir və qiymətləndirilir. Hər iki yeni nəzəriyyə
klassik liberalizm ənənələrinə sadiq qalaraq, fərdi azadlıq və
xüsusi mülkiyyətçilik prinsiplərini qoruyur, lakin XVIII-XIX
əsrlərin klassik liberalizmindən fərqli olaraq dövlətin iqtisadi həyatda fəal iştirakını məqsədəuyğun sayır. Lakin bu iştirak və fəallıq keynsçilərin dediyi kimi başa düşülmür. Onların fikrincə əsas
məqsəd - dövlətin müdaxilə siyasəti vasitəsilə “səmərəli tələbi”
stimullaşdırmaq yox, rəqabətin stimullaşdırılması və gəlirin
artırılmasının institusional mexanizminin yaradılmasıdır.
Bu isə, hər şeydən əvvəl təsərrüfatçılığın inhisarlaşdırılması
və bütövlükdə “ədalətsiz rəqabəti” məhdudlaşdırılan möhkəm
hüquqi çərçivənin yaradılması vasitəsilə mümkündür.
“Nizam nəzəriyyəsi” və “konstitusional iqtisadiyyat” bu mənada insana, onun sərbəstliyi və sosial müdafiəsinə istiqamətlənən
elmi məktəblər xarakteri daşıyır. Bu nəzəriyyələr əslində azad,
iqtisadi səmərəli və dayanıqlı özü inkişaf edən cəmiyyətlərin
yaranması üçün əlverişli imkanlar yaradır.
1.2. İqtisadi siyasətin vəzifələri və subyektləri
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi siyasətin həll etməli
olduğu vəzifə və problemlər müxtəlif yanaşmalarla müəyyənləşdirilə bilər. İqtisadi inkişafın nəticəliliyi və səmərəliliyi baxımından siyasətin vəzifələrinin realizasiyası və müvafiq problemlərin
həlli əslində qarşılıqlı asılıdır. Ümumi şəkildə iqtisadi siyasətin
əsas vəzifə və problemlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:
♦ İqtisadi sistemin məhsuldarlığının və resursların bölgüsünün səmərəliliyinin təmin edilməsi. Ölkənin iqtisadi sisteminin effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün ilk növbədə iqtisadi
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nizam yaradılmalıdır. Belə nizam – iqtisadi subyektlərin motivasiyasını təmin edir və onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Ona
görə də qiymətlərin səviyyəsi və gəlir əldə etmək imkanları
konkret iqtisadi qərarları şərtləndirir.
♦ Resursların yenidən bölgüsünün səmərəliliyi və nəticəliliyinin təmin olunması. Hətta iqtisadi sistemin effektli fəaliyyət
göstərdiyi ölkələrdə belə ehtiyatların yenidən bölgüsü dövlətin
aktual vəzifələrdən hesab olunur. Bu ilk növbədə mülkiyyət
münasibətlərinin tənzimlənməsində çevikliyin təmin edilməsi baxımından vacibdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət, mülkiyyət münasibətlərinə özəlləşdirmə, valyuta-maliyyə islahatları
və əmlak vergisi vasitəsilə təsir edir.
♦ Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi və dövlət büdcəsinin formalaşdırılması. Dövlətin davamlı müddət ərzində öz
iqtisadi funksiyalarını yerinə yetirməsi, o cümlədən həmin xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün ölkənin dövlət büdcəsinin formalaşdırılması və icrası üçün elə bir sistem qurulmalıdır ki, bu iqtisadiyyatda ağır yük yox, əksinə tənzimləyici və stimullaşdırıcı
dominanta çevrilsin.
♦ İqtisadiyyatda dayanıqlığın, inkişafın davamlılığı və
tarazlığın təmin olunması. Bazar münasibətləri və rəqabət mühiti yalnız müəyyən çərçivədə baş verən dəyişiklər və təsirlər qarşısında iqtisadiyyatda stabilliyi təmin edən mexanizmlərin fəaliyyətini mümkün edir. Lakin aydındır ki, faktorların müxtəlifliyi
və gözlənilməzliyi, təsirlərin kumulyativ effektinin mümkünlüyü,
stabilliyin və inkişafın davamlılığı və tarazlığının təmin edilməsini çətinləşdirir. Bu baxımdan dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi
zərurəti yaranır. Lakin bu müdaxilənin xarakteri və onun parametrləri çox ehtiyatla seçilməlidir, çünki dövlətin düzgün olmayan addımları makroiqtisadi stabilliyi daha ciddi şəkildə poza
bilər. Beləliklə bazar iqtisadiyyatı şəraitində rasional stabilləşdirici siyasətin əsas vəzifəsi müxtəlif təsirlərin qarşılıqlı kompensasiya – obsorbasiya edici mexanizmini möhkəmləndirməklə
yanaşı, dövlətin iqtisadiyyata mənfi təsirlərini azaltmaqdan ibarət
olmalıdır.
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♦ Ətraf mühitin qorunması və ekoloji tarazlığın təmin
edilməsi. Dünyada iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi, insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində qısa və uzunmüddətli dövrlərdə təzahür oluna biləcək iqtisadi problemlərin sayının çoxalmasına gətirmişdir. Buna görə də təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində
hansı istehsal üsulu və məhsulunun ətraf mühitə daha çox zərər
vurması və ya zərərli tullantıların toplanması mexanizminin necə
fəaliyyət göstərməsinin öyrənilməsi təbiətə daha az zərər vuran
iqtisadi siyasətin aparılmasına imkan yaradır. Belə siyasət zərərli
tullantıların azaldılması və ya məhsulların istifadə müddətini
çoxaltmaqla, ehtiyatlardan istifadənin məhsuldarlığını və nəticəliliyini artırar və təbiətə dəyən zərərin dolayı azaldılmasını təmin
edə bilər. Dünyanın inkişaf yolu göstərir ki, əgər dövlət ətraf mühitə zərərli təsiri azaltmaq üçün reaksiya göstərmirsə, iqtisadiyyatda adekvat struktur dəyişikləri aparmırsa, artan istehsal nəticə
etibarilə son həddə çata bilər və iqtisadi inkişafı dayandıra bilər.
Ümumi, funksional yanaşma baxımından iqtisadi siyasətin 6 əsas istiqaməti və ya sahəsi fərqləndirilə bilər:
1.İqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən hüquqi normalara münasibət siyasəti;
2.İqtisadiyyatın tənzimlənməsi, rəqabətin qorunması və
azad ticarətin inkişafı baxımından iqtisadi nizama münasibət siyasəti;
3. İnteqrasiya və xarici iqtisadi siyasət;
4. Təsərrüfat proseslərinə təsir siyasəti;
5. İnkişaf (artım) və struktur siyasəti;
6. Ətraf mühitə təsir siyasəti.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin və planlarının koordinasiyası bazar vasitəsilə azad rəqabət
mühiti, sərbəst müqavilə bağlamaq imkanları və sərbəst qiymətqoyma şəraitində həyata keçirilir. Rəqabət mühitinin mövcudluğu
məhdud ehtiyatların qiymət mexanizminin fəaliyyətini təmin etməklə, ehtiyatların ilkin bazar bölgüsünü şərtləndirir. Mülkiyyətçilər və ya onların səlahiyyət verdikləri menecerlər istehsal və
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innovasiya ilə bağlı müstəqil qərarlar verirlər. Bazar qiymətlərindən və gələcək istehsal xərclərindən asılı olaraq gözlənilən gəlir
və bir sıra hallarda müəssisənin digər məqsədləri istehsal sferalarının genişlənməsini və inkişafını stimullaşdırır. Belə istehsal
sferaları əsasən cəlb olunan kapital vasitəsilə gəlir gətirirlər.
Rəqabət mühiti şəraitində iqtisadi subyektlərin uzunmüddətli
dövrdə öz qazanclarını maksimuma çatdırmağa çalışmaları istehsal faktorlarının cəmiyyət üçün optimal yerləşməsini təmin edir.
Beləliklə, Pareto mənasında optimallıq şəraiti yaranır. Başqa
sözlə, ehtiyatların yenidən bölgüsünün başqalarına zərər vurmadan kimlərinsə xeyrinə dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü şərti
yaranır.
Lakin yuxarıda qeyd olunanlar bazarın ideal halında mümkün olur. Təcrübədə isə bazarın özünü tənzimləmə xüsusiyyətləri
müxtəlif səbəblərdən zəifləyir. Ona görə də dövlət iqtisadi siyasət
vasitəsilə bazarın tənzimlənmə potensialına təkan verməyə
məcburdur. Bu baxımdan dövlətin bazar iqtisadiyyatında daha
bir neçə mühüm vəzifəsi müəyyənləşmişdir: - Təhsil siyasətli;
Əmlak siyasəti; Allokasiya siyasəti (bu siyasət dövlətin istehsal
təşəbbüsləri-dövlət sifarişləri və ya bilavasitə dövlətin iqtisadi
fəaliyyəti ilə aparılır); Stabilləşdirmə siyasəti; Vəsaitlərin yenidən
bölgüsü siyasəti və ya sosial siyasət və s.
Ənənəvi olaraq iqtisadi siyasətin subyektləri dedikdə ilk
növbədə dövlət basa düsülür. Lakin bu səthi yanaşma hesab
edilməlidir.Belə ki, xüsusilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi
siyasətin subyektləri cox müxtəlif ola bilir. Həmin subyektlərin
sırasına dövlət və onun yerli, regional strukturları ilə yanaşı qeyridövlət ittifaqları və birlikləri aiddir. Aydındır ki, dövlət hakimiyyəti, ictimai xidmətlərin təminedicisi kimi, ayrı-ayrı istehsalçı
qruplar ilə müxtəlif istehlakçı, o cümlədən, əhali qruplarının iqtisadi maraqlarının uzlaşmasına xidmət etməlidir. Demokratik cəmiyyətdə, ictimai- siyasi statusa malik struturlar da, iqtisadi siyasətin subyektləri kimi, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində içtirak edə
bilərlər. Dünya təcrübəsində, iqtisadi siyasətə təsir gücünə malik
orqanlar arasında, üstmilli xarakterli orqanlar da fərqləndirilir.
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İqtisadi siyasətin qeyri-dövlət subyektlərinə ayrı-ayrı qrupların maraqlarını ifadə edən qurumlar aiddir. İqtisadi siyasətin
formalaşması prosesində onun subyektləri arasında daimi mübarizə gedir. İqtisadi siyasətin vəzifəsi, əslində daima yeni razılaşma variantlarının hazırlanmasıdır. İqtisadi siyasət bütövlükdə,
«dövlət tənzimlənməsindən» geniş anlayışdır. Dövlət iqtisadi
siyasətin həyata keçirərkən onun əsas təşəbbüskarı və icraçısı
olur. Makroiqtisadi tənzimlənmənin müvəffəqiyyəti dövlətin totalitarlığında yox, onun rasional siyasət aparmasındadır.
1.3. İqtisadi siyasətin əsas konsepsiyaları
və məqsədlər piramidası
İqtisadi siyasət konsepsiyası dedikdə, iqtisadiyyata məqsədyönlü və əsaslandırılmış təsirin qarşılıqlı əlaqəli məqsədləri,
prinsipləri, strategiyaları və alətləri sistemi başa düşülür. Belə
konsepsiyanın məğzini, iqtisadi siyasətin rasional mahiyyəti fərziyyəsi təşkil edir. Təcrübədə iqtisadi siyasətin əsas tərkib hissələri kimi sosial siyasət, maliyyə-valyuta siyasəti, beynəlxalq inteqrasiya siyasəti, büdcə-vergi siyasəti, regional siyasət, struktur
siyasəti və ayrı-ayrı real fəaliyyət sahələrinin siyasəti və s. ayrılır.
İqtisadi siyasətin məqsədləri mahiyyət etibarilə iqtisadi
inkişafın xarakteri və potensialı ilə müəyyənləşir. İqtisadi inkişafın qlobal məqsədi -cəmiyyətin maksimum rifah halının təmin
olunmasıdır. Lakin bu məqsədin dəqiq kriteriya ilə ifadəsi yoxdur.
Ona görə qlobal məqsəddən əlavə əsas məqsədlər qrupu mövcuddur. Onları adətən dövlətin iqtisadi funksiyaları adlandırırlar. İqtisadi siyasətin məqsəd və vasitələrini ierarxik strukturlu piramida formasında sxemlə ifadə etmək olar. Bu məqsədləri öyrənərkən ən vacib metedoloji aspekt onların dialektik əlaqəsinin olması
- yəni aşağı səviyyəni məqsədə nail olunmanın yuxarı məqsəd
üçün vacibliyinin qəbul olunmasıdır.
Müasir sosial cəmiyyətdə əsas məqsədlərə-cəmiyyətin azad
inkişafı və hüquqi qayda-qanunların fəaliyyəti üçün əlverişli
şəraitin təmin edilməsi (buraya daxili və xarici təhlükəsizlik mə-
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sələləri də daxil edilir) aid olunur. Belə məqsədlər bazar iqtisadiyyatının çərçivə prinsipləri hesab olunur.
İqtisadi siyasətin əsas məqsədlərindən əlavə praktiki məqsədləri də vardır. İqtisadi təcrübədə və elmi ədəbiyyatda adətən,
praktiki məqsəd müəyyənləşdirilir.-iqtisadi artım; tam məşğulluq;
qiymət səviyyəsinin və milli valyutanın stabilliyi. Bir sıra iqtisadçılar
buraya xarici iqtisadi tarazlıq gəlirlərin ədalətli bölgüsündə aid
edirlər.
İqtisadi siyasətin qarşılıqlı əlaqəli məqsədlər toplusunu bir
neçə qrupa ayırmaq mümkündür: iqtisadi sistemin məqsədləri
(məsələn, ehtiyatların bazar vasitəsilə bölüşdürülməsi prioritetləri); iqtisadi proseslərin xarakteri ilə bağlı məqsədlər (məsələn,
qiymətlərin stabilliyi, tam məşğulluq); iqtisadiyyatın strukturuna
təsirlə bağlı məqsədlər (məsələn, xidmət sferasının inkişafı və ya
istehsal sektorunun ətraf mühitə zərərli təsirini azaltmaq üçün modernləşdirilməsi). Əhatə müddətinə görə qısa, orta və uzunmüddətli məqsədləri də ayırmaq mümkündür.
İqtisadi siyasətin bütövlükdə mövcudluğu və nəticəliliyi
baxımından məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi çox vacibdir. Lakin
mahiyyətinə görə, məqsədlərin doğru olub-olmadığını, onlara
bəslənilən gözləntilərin doğrulmasını yalnız müəyyən vaxt ötdükdən sonra müəyyənləşdirmək mümkündür. Əksər hallarda isə, bu
vaxt artıq buraxılmış səhvləri düzəltməyə ehtiyac yaranır. Eyni
zamahda nəzərə almaq vacibdir ki, bir çox sahələrdə məqsədlər
əvvəlcədən ya ənənələrlə və ya Konstitusiya ilə müəyyənləşə
bilir. Siyasətin qalan sahələrində isə məqsəd seçimi sərbəstdir.
Məqsədlərin düzgün seçimində yaranmış şəraitin elmi əsaslara
təhlili mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Belə təhlilin ən həlledici meyarı Məqsədlərin uzlaşması və
realizasiyasının səmərəlilik məhdudiyyətləri daxilində mümkünlüyü hesab olunmalıdır.
Məqsədlər bir-birinə münasibətdə komplementar (bir-birini
tamamlayan), neytral və ya konfliktli (bir-birinə zidd) ola bilər.
Əgər məqsədlər konfliktlidirsə, məsələn, A məqsədinə çatmaq
üçün atılan hər bir addım B məqsədini uzaqlaşdırırsa, onda məq-
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sədlərin prioritetliyini müəyyənləşdirmək və ya siyasi kompromis
tapmaq zərurəti yaranır. Nəzərə almaq vacibdir ki, hətta məqsədlərin qısa müddətli konflikti uzunmüddətli dövrdə öz-özünə həll
ola bilər. Əgər eyni vaxtda, bir neçə məqsəd müəyyənləşirsə
onda, rasional iqtisadi siyasət baxımından, aşağıdakı kimi bəzi
məqamları nəzərə almaq vacibdir.
Məqsədlərin ziddiyyətsizliyi. Məqsədlərin rasional sistemi
daxilən ziddiyyətli ola bilməz. Məsələn, əgər bütün partner ölkələr cari tədiyyə balansının müsbət saldoya malik olması məqsədini qabartmağa çalişarsa, onda belə məqsədlər sistemi ziddiyyətli olacaqdır.
Ölkə daxilində məqsədlərin uzlaşması o vaxt baş verə bilər
ki, məsələn tədiyyə balansının müsbət saldosu (bu inflyasiyanın
artması deməkdir) məqsədlərdən biri kimi qoyulur, eyni zamanda
iqtisadi siyasətin əsas məqsədi kimi aşağı inflyasiya səviyyəsinin
təmin olunması müəyyənləşdirilir. Məqsədlər nəzəri və təcrübi
baxımdan uyuşmazdırsa, onda iqtisadi siyasət konsepsiyası özünü
göstərir.
Məqsədlər siyahısının tamlığı. Məqsədlərin siyahısı bütün
əhəmiyyətli məqsədləri əhatə etməlidir. Əks halda iqtisadi siyasət
konsepsiyasını sistemli və obyektiv təhlil etmək, onun ziddiyyətlərini aşkar etmək mümkün deyil.
Məqsədlərin ierarxiyası. Məqsədlər ən mühüm və az vaciblərə, ilk növbəli və təcili olmayanlara ayrılmalıdır. Alt məqsədlərə
nail olmaq əsas məqsədlərə nail olmaq üçün fundament hesab
olunmalıdır (Məsələn məhsuldarlığın artımı iqtisadi artımın
əsasıdır). Vaxta görə prioritet ilk növbəli məqsədələrə məxsusdur.
Məqsədlərin açıqlığı. Məqsədlər sistemi elə qurulmalıdır ki,
məqsədlərin vacibliyi və onların bir-biri ilə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək mümkün olsun.
İcra orqanlarının razılaşdırılması. Hər bir məqsəd üçün
onun realizasiyasına məsul təşkilat müəyyənləşdirilməlidir. Bu
təşkilat məqsədlərin realizasiyası üçün səlahiyyətlərə malik olmaqla, öz fəaliyyəti haqda hesabatlar verməlidir.
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Məqsədlərin həyata keçməsi ehtimalı. Məqsədlər həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan real olmalıdır.
Məqsədlərin ölçü indikatorlarının müəyyənləşdirilməsi.
Məqsəd kəmiyyət ifadəsinə malik olmalıdır, yəni elə indikator
müəyyənləşdirilməlidir ki, onun vasitəsilə məqsədin hansı dərəcədə əldə olunduğunu təyin etmək mümkün olsun. Belə prosedura
“əməliyyatlaşdırma” adlanır. Məsələn, qiymət səviyyəsinin stabilliyi məqsədi, müxtəlif qiymət indekslərinin vasitəsilə müəyyənləşdirilə bilər (ÜDM-in qiymət indeksi və ya həyat səviyyəsi
indeksi, yəni istehlak qiymətləri səviyyəsinin dəyişməsi). Lakin
bir mənalı demək olmaz, hansı inflyasiya sürəti - orta illik 1% və
ya 2% qiymət səviyyəsinin stabilliyini ifadə edir.
Alətlərin istifadəsinə nəzarət. Məqsədlər elə müəyyənləşdirilməlidir ki, aparilan siyasətin nəticələri imkan daxilində istifadə olunan alətlərlə əlaqələndirilsin. Bunun üçün məsuliyyət,
qərar qəbul edənlərin üzərinə düşür. Hökumətin sərəncamında
müəyyən məqamlarda olan alət başqa təşkilatlarda, məsələn, Mərkəzi Bankda da ola bilər. Ona görə də belə aləti siyasət aparmaq
üçün ideal hesab etmək olmaz. Ən azı ona görə ki, bir-birinə zidd
tədbirlərin aparılması təhlükəsi var.
Məqsədlərin seçimini şərtləndirən mühüm bir məqamda
kollektiv qərar qəbulu vasitəsilə məqsədlərin qoyuluşunun
xüsusiyyətləri hesab olunmalıdır.
Nəzərə alsaq ki, demokratik və liberal dəyərlər baxımından
məqsədlərin müəyyənləşdirilməsində ən vacibi – fərdin fikridir,
onda razılaşmaq lazımdır ki, siyasi məqsədlərin seçimi üçün ya
fərdi mülahizələrin aqreqasiyası və ya seçilmiş təmsilçilərin (parlament üzvləri) fikirləri əsas götürülməlidir. Hər bir zəruri halda
referendumun keçirilməsi mürəkkəb və bahalı prosedura olduğu
üçün, inkişaf etmiş ölkələrdə parlament demokratiyası sistemi
mövcuddur və bu sistemdə siyasi məqsədlər, aşağı səmərəliliyə
malik olan yekdilliklə səsvermə vasitəsilə yox, çoxluğun səsverməsilə müəyyənləşdirir. Yekdilliklə səsvermə sisteminin müəyyən üstünlükləri olsa da, məsələn bu prinsip faktiki olaraq istənilən halda azlığın hüquqlarını təmin edir, bütövlükdə onun səmə-
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rəli olmaması nümunəsi kimi tarixi faktlar çoxdur. Məsələn,
XVIII əsrdə Polşada hər bir zadəgan “Liberum veto” hüququna
malik idi. Ona görə də düzgün və tez qərar qəbul etmək faktiki
mümkün deyildi. Müasir siyasi sistemlərdə isə, effektli qərarların
stabil qəbulu əksəriyyətin səs verməsi qaydası, hüquqi dövlət və
hakimiyyət bölgüsü, o cümlədən fərdin hakimiyyətinin müvəqqəti
məhdudlaşdırılması (bir mandatla) vasitəsilə təmin olunur. Qərarların səs çoxluğu ilə qəbulu və siyasi rəqabət şəraitində kompromissin tapılması problemin həllinin rasionallaşmasına xidmət
edir. Lakin nəzərə almaq vacibdir ki, qərarların səs çoxluğu ilə
qəbulunda aqreqasiya problemi yarana bilir. Çünki əksəriyyət
bir-biri ilə rəqabət aparan alternativlərdən yalnız birini seçməlidir.
Problem yalnız o halda olmur ki, fərdlərin seçdiyi üstünlüklər
eynidir və ya oxşardırlar.
Erroy (Arrow) qərar qəbulunda alternativlər sırasında seçimdə problemin mövcudluğunu əks etdirən “Qeyri-mümkünlük
teoremi” təklif etmişdir. Bu teoremə görə, aşağıdakı şərtlərin
eyni zamanda ölənilməsi şəraitində iki alternativdən birinin seçilməsi mümkün deyil:
- Bütün şəxslərin səs hüququ var, bu isə diktaturanı mümkünsüz edir;
- Yalnız bu iki alternativə münasibətdə üstünlük vermə kollektiv qərar qəbulunu müəyyənləşdirir (başqa alternativlərin təsirini rədd edir);
- Qərar qəbul edənlərin üstünlük vermələrinin bütün kombinasiyaları mümkündür (fərdi üstünlük vermə sistemlərinin qeyriməhdudluğu);
- Əgər bütün fərdlər II varianta nisbətən I varianta üstünlük
verirlərsə, reallaşdırılmalıdır (“pareto - meyarı”).
Məqsədlər piramidası. İqtisadi siyasətin məqsədləri nadir
hallarda əvvəlcədən apriori məlum olur (məsələn, ənənələrlə
müəyyənləşir). Əksər hallarda onları, çağdaş dövrdəki cəmiyyət
üzvlərinin təsiri altda olan siyasətçilər müəyyənləşdirir. Konkret
məqsədlər isə daha yüksək səviyyəli mücərrəd məqsədlərdən asılı
olaraq formalaşır. Məsələn, nümunə üçün aşağıdakı məqsədlər
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piramidasını göstərmək olar. Ali məqsədi cəmiyyətin max rifahının təmin edilməsi kimi, belə məqsədə nail olunmasını isə cəmiyyətdə sülh, əmlak varidatı, azadlıq və ədalətliliyin təmin olunması
kimi qəbul etsək, iqtisadi siyasətin məqsədlərini aşağıdakı kimi
konkretləşdirmək olar:
Sülh. Bu məqsədə çatmaq üçün növbədə ölkə daxilində və
başqa ölkələrlə müharibə olmaması təmin edilməlidir. Çox vacibdir ki, həm də sosial sülh yaransın, bu həm həmkarlar ittifaqı
ilə sahibkarlar arasında münaqişələrin dinc nizamlanmasını (məsələn, əməkhaqları üzrə); həm də müxtəlif ictimai qrupların maraqlarının kompromisini əhatə edir. Xarici sülhü qorumaq üçün
ordu, daxili sülhü qorumaq üçün isə hüquqi baza, məhkəmə sistemi vacibdir. Sosial sülhü təmin etmək üçün isə münaqişələrin
nizamlanmasının müəyyən mexanizmi və həmçinin müvafiq iqtisadi və sosial siyasət yaradılmalıdır.
Azadlıq. İqtisadi siyasətin məqsədləri kimi bu baxımdan
sahibkarlığın sərbəstliyi; sənət və iş yeri seçmə sərbəstliyi, həmçinin istehlak və sərmayə qoyuluşu sərbəstliyi seçilə bilər. Belə
azadlıqların təmin edilməsi tədbirləri rəqabətin stimullaşdırılması
və təhsil siyasətləri daxilində aparıla bilər.
Rəqabətin nizamlanması siyasəti, bir tərəfdən iqtisadi sərbəstliyi, digər tərəfdən isə əmək bazarında rəqabət aparan müəssisələrin müxtəlifliyini təmin edir. Peşə seçimi və iş yeri seçiminin
sərbəstliyini təmin etmək üçün bu, çox vacibdir. Təhsil siyasəti
ümumi və peşə təhsili almaq üçün və bütövlükdə məlumatlanmaq
üçün geniş imkanlar yarada bilər. Bu zaman dövlətin pulsuz təhsil
vermək imkanları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təhsil eyni zamanda rasional istehlak və yığım qərarlarının qəbulunu şərtləndirir. Azadlığın daha başqa mühüm cəhəti hərəkət sərbəstliyidir.
Rifah. Bu məqsəd, adambaşına gəlirin yüksək həddi, ictimai
nemətlərlə təminolunmanın yüksək səviyyəsi, təbii ehtiyatların
mövcudluğu, əhalinin hər nəfərinin sərbəst vaxtının həcmi və s.
kimi göstəricilərlə ifadə edilə bilər. Bu məqsədə istiqamətlənən
iqtisadi siyasət, ilk növbədə istehsal faktorlarının (əmək, kapital,
təbii / torpaq ehtiyatları və texniki biliklər) müxtəlif təsərrüfatçılıq
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sahələri arasında səmərəli bölüşdürülməsini həll etməlidir. İşsizlik
və istehsal güclərinin yarımçıq istifadəsi, ehtiyatların səmərəsiz
xərclənməsi hesab olunur. İşsizliyin səviyyəsi yüksək olduqca,
cəmiyyət istehsalı genişləndirə bilər (tam məşğulluğu təmin edənədək) və ya cəmiyyətin bütün üzvləri (ən azı əksəriyyəti) öz sərbəst vaxtlarını daha səmərəli istifadə edə bilərlər. Uzunmüddətli
dövrdə istehsal güclərinin tam yüklənməməsi keçmişdə ehtiyatlarin qeyri-səmərəli istifadə olunmasını (indi istifadə olunmayan maşınlar istehsalında) göstərir. Nəhayət daha çox aktivlərin
əldə olunması məqsədi də qoyula bilər. Böyük aktivlər həm də
ona görə faydalı ola bilər ki, onlar həm də təhlükəsizlik “mühiti”
və ictimai qürur hissi yaradır.
Ədalət. Hər bir cəmiyyətdə ədalət haqda təsəvvürlər müxtəlifdir. Ədaləti bəziləri bərabər əməyə görə eyni miqdarda əməkhaqqı verilməsində; vətəndaşların maddi və qeyri maddi dəyərlərlə təminatında (transfert ödəmələri vasitəsilə sosial ədalətin
bölgü su vasitəsilə) bərabərlikdə; dövlət qulluğuna daxil olmaq,
cinsi, irqi və dinindən asılı olmayaraq aktiv və passiv seçki hüququna malik olmaq kimi qəbul edirlər. Bütün əhali üçün bərabər
imkanlar ayrıca siyasi məqsədlər kimi də qəbul edilə bilər. Belə
bərabərliyin əldə olunması üçün isə əsasən təhsil və əmlak siyasəti alətləri istifadə olunur. Ədalətin mühüm bir cəhəti də ondan
ibarətdir ki, indiki nəsillər təbii ehtiyatları həddən artıq istifadə
edərək gələcək nəsillərin iqtisadi inkişaf imkanlarını azaltmasın.
Alt məqsəd kimi tam məşğulluğun təmin edilməsi götürülə bilər.
Ədalətlilik yalnız maddi aspektlərlə yox, həm də hamının eyni
dərəcədə dövlət qulluğuna daxil olması, açıq məhkəmə, KİV-lərə
çıxmaq imkanı və s. məqsədlər toplusuna daxil olmasını əhatə
edir.
Sülh
Xarici
sülh
Daxili
sülh
Sosial

Azadlıq
Azad sahibkarlıq

Ali məqsədlər
Rifah
Adambaşına
gəlir

Sərbəst rəqabət

İctimai

rifah

Informasiya

Sərbəst vaxt

Ədalət
Bölgünün ədalətliliyi
İmkanların bərabərliyi
Tam məşğulluq
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azadlığı
Hərəkət sərbəstliyi

Təbii sərvətlər

Müxtəlif
nəsillərin
imkanlarının bərabərliyi

Aralıq məqsədlər

İqtisadi siyasətiin prinsipləri dedikdə qərar qəbuluna təsir
edən, uzunmüddətli xarakterə malik mülahizələr başa düşülür.
Belə mülahizələrə, məsələn, bazar qanunlarının uçotu prinsipi və ya
xarici istehsalçılara ayrı - seçkiliyin yol verilməzliyi aid edilə bilər.
Prinsiplərin pozulmasına çox nadir hallarda yol verilə bilər.
Belə hallara iqtisadi vəziyyətin hədsiz ağır olduğu şərait və ya
qərar qəbulu müddətinin böyüklüyü, yəni qərar qəbulu zərurəti
yalnız müəyyən məqamlarda yaranan (məsələn, iqtisadiyyatın
stabilləşdirilməsinin keynsçi siyasəti) hallar aid edilə bilər. Rasional iqtisadi siyasət baxımından belə hallarda nəzərdə tutulan tədbirlərin əhali üçün vacibliyi əsaslandırılmalı və bu zaman strategiyanın düzgün seçimi, o cümlədən, ölkə daxili və beynəlxalq
strategiyaların fərqləndirilməsi təmin edilməlidir. Əks halda iqtisadi siyasəti ölçülüb-biçilmiş hesab etmək olmaz.
İqtisadi siyasət strategiyaları. Rasional iqtisadi siyasətin
mühüm tələblərindən birini seçilmiş strategiyaların nəticələrinin
dövrü olaraq qiymətləndirilməsi və onun realizasiyasının nəzarətdə saxlanılması təşkil edir. Bu zaman qiymətləndirmə meyarı
kimi iqtisadi səmərəlilik, siyasi hərəkətlərin rasionallığı, istifadə
olunan metodların rasionallığı (hüquqi normaların qorunması) qəbul edilə bilər. Vasitələrin seçimində isə xərclərin və nəticələrin
təhlilini aparmaqla alternativ variantların müqayisəsi məqsədəuyğundur. Bu zaman müddətin ölçüsü xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qısa müddət seçimi məhdudlaşdırır (məsələn, gözlənilən
siyasi seçkilər).
Qısa, orta və uzunmüddətli əsas effektlər ictimai məhsulun
allokasiyası, bölgüsü və maliyyələşdirilməsi sferalarında müşahidə olunur. Allokasiya sferasında resursların istehlak və ya investisiya məqsədlərinə istifadəsi fərqləndirilirsə, bölgüdə ictimai
məhsulun şəxslər və ya nəsillər arasında bölgüsü effektinə baxılır.
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Maliyyələşmə baxımından isə daxili və xarici maliyyələşmə
effektləri nəzərdən keçirilir.
Alətlərin seçiminə gəldikdə isə siyasi hakimiyyətin daşıyıcıları kimi səlahiyyət institutlarını müəyyənləşdirmək vacibdir.
Belə institutlar arasında məsuliyyət dəqiq bölüşdürülməlidir. Ayrı
- ayrı institutların qarşılıqlı əlaqəsinin problemin effektli həllinə
təsirini müəyyənləşdirməkdə mühüm məslələrdəndir. Institutlar
arasında məsləhətləşmələr, koordinasiya və kooperasiyanın aparılması da iqtisadi siyasətin ümumi effektivliyini artırmaq baxımından vacib sayılır.
1.4. İqtisadi siyasətdə xətalar və onlardan
qaçmaq yolları
“Dövlət xadimləri cərrahlara bənzəyir,
onların səhvləri öldürücüdür”!
Mauriak Fransis,
fransız yazıçısı, 1952-ci il
Nobel mükafatı laureatı
Mahiyyət etibarilə, iqtisadi siyasətin məqsədləri hər bir
halda, dövlətin və xalqın mənafelərinə xidmətə hədəflənir. Lakin
nəzərdə tutulan fəaliyyətin obyektiv və arzuolunan nəticəlilyini,
müxtəlif səbəblərdən, heç də həmişə təmin etmək mümkün olmur. Bu əslində iqtisadi siyasətin predmetinin olduqca mürəkkəb
və zərif olması ilə əlaqələndirilə bilər. İqtisadi siyasətdə düzgün
olmayan motivlər, institusional iqtisadi sistemin yalançı siqnalları
ümumi idarəetmədə səhvlərin yaranmasına səbəb olur. Başqa
sözlə, iqtisadi inkişafın olduqca çox sayda faktorlardan asılı olması, iqtisadi siyasətdə xətaları qaçılmaz edir. Tanınmış alman
iqtisadçısı Horst Zibertin fikrincə aparılan siyasətin ən mühüm və
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ən çətin vəzifəsi mümkün və gözlənilən arzuolunmaz nəticələr
haqqında vaxtında siqnallar verməkdir1.
Dünya təcrübəsində, ilk baxışdan obyektiv meyarlara və
adekvat nəticələrə istiqamətlənmiş, və müxtəlif ölkələrdə tətbiq
edilmiş, iqtisadi siyasət strategiyalarının çoxsaylı nəticələri göstərir ki, iqtisadi siyasət olduqca həssas və incə yanaşmalar tələb
etdiyindən onun realizasiyasının nəticələri, heç də həmişə istəninlən kimi olmur. Bu fikrin doğruluğunun sübutu kimi, iqtisadi
siyasətin faktiki nəticələrinin aşkarladığı, müxtəlif və ibrətamiz
xətalarından aşağıdakı iki nümunəni nəzərdən keçirməyi məqsədəmüvafiq hesab edirik.
•İngilis müstəmləkəsi zamanı Hindistanda çoxlu gürzə ilanı
yaranmışdı. Hökumət onunla mübarizə üçün hər öldürülən gürzə
başına mükafat verməyi qərara alır. Lakin əks effekt yaranır, insanlar daha çox pul qazanmaq üçün ilanları artırmağa başlayır.
•1992-1994-cü ildə neft böhranı zamanı Venesuela hökuməti neft ixracını artırmaq üçün ölkə daxilində neft məhsullarının istehlakını azaltmaq qərarına gəlir. Siyasi səbəblərdən daxili qiymətləri artıra bilmədiyi üçün, hökumət inzibati yola keçir. Qərar
verilir ki, cüt günlər cüt nömrəli maşınlar, tək günlər isə tək
nömrəli maşınlar işləsin. Venesuelalılar isə çox tez müddətdə
çıxış yolu tapırlar. Onlar ikinci maşını alaraq hər gün maşın
sürmək imkanı əldə edirlər.
Məsələ ondadır ki, “iqtisadi özünü təminetmə” zərurəti və
onun yaratdığı yanaşma məharəti, insanları hər cürə hiyləgərliyə
əl atmağa məcbur edir. Çox müxtəlif şəraitdə çalışan adamlar, öz
həyatlarını yüngülləşdirmək üçün, cari istehsal və istehlak çərçivəsindən çıxaraq daha geniş baxmağa, bütün imkanlardan bəhrələnməyə çalışırlar.
Müasir iqtisadi nəzəriyyədə bu “assiosativ qabiliyyətlər”
termini ilə adlandırılır. Buraya öz fəaliyyətində müxtəlif hiylə1

Х.Зиберт. Эффект кобры. Как можно избежать заблуждений в экономической политике. Пер. с немецкого, СПб, 2003.
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lərlə, başqalarına zərər vurmamaqla, öz qazanclarını əhəmiyyətli
artıranlar da aid edilir. Məsələn Qreqar fon Ressorinin “Məğrib
əhvalatlarında” hər malın altı qiyməti müəyyənləşdirilir: kasıblar
üçün, varlılar üçün, xaricilər üçün; bu qiymətlər özləri də iki
növdür: ağıllı kasıb və axmaq kasıb, ağıllı varlı və axmaq varlı,
ağıllı xarici və axmaq xarici üçün qiymətlər müəyyənləşdirilir.
Aydındır ki, hətta bazarda sövdələşən iki nəfərin arasında,
kiminsə insafsız hərəkəti mümkündürsə, onda ayrı-ayrı fərdlərlə,
kollektivin və ya hökumətin münasibətlərində insafsızlığa daha
tez-tez rast gələ bilər. “Gürzə effekti” belə münasibətlərdə hər an
yarana bilər. Yəni adamlarda həmişə siyasətçilərin yaratdığı
“qaydaları” üstələmək imkanları yarana bilər. Siyasətçilər insanların belə davranışını “sui-istifadə” adlandırırlar. Lakin əslində
onların davranışı aparılan siyasətlə şərtləndirilir.
Bir çox iqtisadi problemlər insanların azadlığı və iqtisadi
müstəqilliyi məsələləri ilə çıx bağlıdır. Əsas problem ondadır ki,
hətta ən yaxşı məramlı dövlət qulluqçusu, hər hansı qaydanı
müəyyənləşdirəndə belə, böyük çətinliklərlə üzləşir. Belə ki, o
insanların yeni qaydalara mümkün reaksiyası haqda, çox az informasiyaya malik olur. İqtisadi nəzəriyyədə bu “agent-prinsipial”
modeli ilə şərh edilir. Prinsipial qaydaları yaradır. Bu hüquq ona
ya seçki yolu ilə və ya səlahiyyətli şəxsin qərarı ilə verilir.
Agent-vətəndaşlardır. Onlar qaydalar daxilində fəaliyyət göstərməlidirlər. Hökumətin (və ya idarə edən şəxsin) məqsədi – elə
qayda yaratmaqdır ki, adamlar özlərini onun istədiyi kimi aparsınlar. Deməli Prinsipial qayda yaradarkən çalışmalıdır ki, adamların
mümkün reaksiyaları nəzərə alınsın, o bilməlidir ki, adamların
məqsədləri və onların reaksiyasını şərtləndirən amillər hansılardır.
Məsələn vergi tutma ilə bağlı Kolberin məşhur ifadəsində olduğu
kimi: “Vergi tutma – qazı elə yolmaqdır ki, ən az toxunmaqla
daha çox tük qoparmaq mümkün olsun”.
İkinci problem ondadır ki, dövlət qulluqçuları qaydaları
yaradarkən, ayrı-ayrı firmalarda və iqtisadi sahələrdə vəziyyətin
necə olduğunu tam və dəqiq bilmirlər. Ona görə də qərarın necə
təsir edəcəyini görə bilmir.
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Dövlət və ilkin iqtisadi subyektlər arasında informasiya
“assimetrik” paylanır. Ona görə də dövlət əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilmir ki, xalq təsərrüfatında bazar sövdələşmələrində iştirakçıların qaydalardan yayılmaları-hansı səviyyədə olacaqdır.*
Başqa sözlə, iqtisadi siyasəti quranların informasiyaların
azlığı və bazar sövdələşmələrində iştirakçıların müstəqil davranışı elə şərait və ya nəticələr yaradır ki, bu nəticələri əvvəlcədən
görmək mümkün olmur.
Ona görə də, iqtisadi qərar qəbul edən siyasətçi nəzərə
almalıdır ki, həyata keçirilən hər bir tədbirin elə nəticəsi yarana
bilər ki, onu əvvəlcədən görmək mümkün olmamışdır və ya mümkün deyildir. Bir çox hallarda isə nəticələr gecikən zamanlarla baş
verir. Həm də 2-ci, 3-cü, 4-cü və s. raundlarda nəticələr gözlənilən ilkin effektdən tam fərqlənə bilər. Bu onunla bağlıdır ki, iqtisadi qarşılıqlı asılılıq münasibətləri olduqca mürəkkəb xarakterə
malikdir. Ona görə də “ümumi iqtisadi tarazlıq konsepsiyası”
yaranmışdır. Bu konsepsiyanın əsas ideyası “hər şey hər şeydən
asılıdır”, əsas yanaşma üsulu isə “iqtisadiyyata bütöv sistemi
baxılmalıdır” kimi müəyyənləşir. İqtisadiyyat elə bir mürəkkəb
sistemdir ki, hər bir dəyişiklik orada çoxlu müxtəlif effekt yaradır.
Bu effektlər - nəticələrin “xərcləri” hesab olunmalıdır. Məsələ ondadır ki, gözləmələrin dəyişməsi ilə yanaşı, əhatə edən həqiqətlərin paradiqması da dəyişir. Məhz bu zaman insanlar hər şeyi
yenidən dəyərləndirməyə cəhd edirlər. Anlaşılmazlıqlar, yeni
mülahizələrlə izah olunur, köhnə sistemin qalıqları üzərində yeni
qarşılıqlı münasibətlər yaranır.
Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, ictimai strukturları
şərh edən iqtisadi modellərdə, mütləq kəmiyyət dəyişikliklərinin,
keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsini mümkün edən “kandar
qiymətləri” müəyyənləşdirilməlidir. Çünki iqtisadi sistemlərdə
qarşılıqlı asılılıqlar determinləşdirilmiş deyildir, onlar qeyrimüəyyənliyə malikdirlər və tam dəyişənə qədər addım-addım stoxastik dəyişə bilərlər. Belə şəraitdə isə sistemi tarazlıqdan çıxaran
amillər, tarazlığı təmin edən amillərdən az əhəmiyyətli deyildir.
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Aydındır ki, böyük dəyişikliklər dövrü, siyasətçilər üçün
çox risklidir, çünki artıq keçmiş - gələcək üçün nümunə ola bilmir. Dəyişikliklər çox asanlıqla hakimiyyətə qarşı çevrilə bilər.
Lakin siyasətçi vəziyyəti öz mənafeyinə doğru dəyişə bilər.
Otto fon Bismark bunu belə izah edir: “Dünya tarixi özünün
böyük məqamlarına - dayanacaqlarına stabil sürətli qatar kimi
yaxınlaşmır. O, irəliyə doğru qeyri-müəyyən gücə malik sıçrayışlarla hərəkət edir. Baxmaq lazımdır ki, tarixin yürüşü arxasından
Allah görünürmü, və onda yürüş qatarına tullanaraq kənardan tutmaq lazımdır ki, o səni nə qədər lazımsa o qədər aparsın”.
Yuxarıda şərh olunan mülahizələr, fərdlərin qaydalara mümkün reaksiyasına və onunla bağlı olaraq qaydaların necə hazırlanmasına həsr olunmuşdur. Burada ən vacib məqamlardan biri,
qanunvericinin (prinsipialın) legitimliyi və onun hansı səviyyədə,
həqiqətən, fərdlərin marağını qoruması hesab olunur. Dünyanın
əksər ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, əslində prinsipial – agent
modeli həmişə düz işləmir. Çünki prinsipial əslində siyasətçilər
yox, onların hesabat verdikləri vətəndaşlardır. Vətəndaşların könüllü razılığı əsasında, qərar qəbulu ictimai institutlara verilə
bilər. Lakin bu, uzunmüddətli evolyusiyalı inkişaf tələb edir.
Bazar sövdələşmələrində, qeyri müəyyənliyin aradan qaldırılması
və iştirakçıların faydalılıq səviyyəsi və alternativ xərcləri müəyyənləşdirilməsi üçün, əsas institusional qaydalar, mülkiyyət və
istifadə hüquqlarıdır.
Konstitutsiya məhz belə funksiyanı həyata keçirir. Konstitusiya – hər bir vətəndaşa dair qərar verə biləcək mərkəzi hakimiyyəti formalaşdırır. Belə hakimiyyətə isə həmişə nəzarət lazımdır.
1995-ci ildə Nobel mükafatı almış, amerikan iqtisadçısı
R.Luksın “Rasional gözləmələr nəzəriyyəsinin”, əsas istinad nöqtəsi ondadır ki, – fərdlər qarşılaşdığı hər bir şeyi diqqətlə qiymətləndirir. Bu nəzəriyyəyə görə, bazar əqdlərinin iştirakçıları,
bazardakı proseslər haqda təsəvvürlərə malikdirlər və proseslərin
doğuracağı nəticələri, əvvəlcədən hesablaya bilirlər. Ona görə də,
siyasətçilər nəzərə almalıdırlar ki, bazar iştirakçıları onların hər
bir çağırışına, “rasional gözləmələr tərəzisi” ilə gələcəkdir. Yəni
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siyasətçilərin fəaliyyət dairəsi məhduddur. Avraam Linkolnun dediyi kimi “Ayrı-ayrı adamları həmişə aldatmaq olar, hamını da bir
müddət aldatmaq olar, ancaq hamını, həmişə, aldatmaq olmaz”.
Beləliklə iqtisadi siyasətin əsas problemi doğru və səhv
stimullar arasında düzgün seçim etməkdir.
• Məhşur Avstriya filosofu Frois Qrilpalseçin (1791-1872)
təbirincə hər bir xəta (azma) üç mərhələdən keçir: birinci mərhələdə o heçdən doğurur, ikinci də onu qəbul etmək istəmirlər,
üçüncü də isə artıq onunla heç nə etmək olmaz.
• İqtisadi siyasət diskresion xarakter almışdır. Hökumət
spontan fəaliyyət göstərək böhran – menecerinə, və ya yanğınsöndürənə çevrilir. İndi siyasətçilər C.Keynisin məşhur ifadəsində
olduğu kimi düşünürlər - “Uzunmüddətli dövrdə biz hamımız
öləcəyik”. Yəni siyasətçilər qısamüddətli dövrdə nəticələr almaq
məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər, ona görə də uzunmüddətli
effektləri boğmağa çalışırlar.
• “İkinci ən yaxşı” nəzəriyyəsinə görə optimumun (“birinci
ən yaxşı”) əldə etmək üçün zəruri olan şərtlərdən biri yoxdursa,
onda “ikinci ən yaxşını” əldə etmək üçün optimumun qalan şərtlərinin hamısının ödənilməsi vacib deyildir. Məsələ ondadır ki,
bəzi tədbirlər ancaq müəyyən şərtlər daxilində müsbət nəticə
verir, başqa hallarda isə həmin tədbir əks məhsuldar ola bilir.
Nobel mükafatı laureatı (1988) Moris Alle isə, iqtisadiyyatın səmərəliliyinin təmin olunması şərtlərini daha vacib hesab edərək,
iqtisadi siyasətin əsas vəzifəsinin cəmiyyətin öz qarşısına qoyduğu inkişaf məqsədlərini müəyyənləşdirmək yox, həmin məqsədlərin qarşılıqlı uzlaşmasını və istifadə olunan vasitələrin həmin
məqsədlərə nail olunması üçün ən əlverimlisi olmasını göstərmək
kimi təsbit edir*.
Onun təbirincə, istənilən siyasi sistemin əsas məqsədini, insanlara adətən uyuşmaz olan məqsədlərini həyata keçirmək üçün
zəruri olan norma və qaydaların formalaşdırılması təşkil edir.
* М.Алле. Условия эффективности в экономике, М., 1998.
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Mahiyyət etibarilə isə, belə norma və qaydaların öyrənilməsi və
yaradılmasında aparıcı rolu siyasətçilərə yox, məhz iqtisadçılara
məxsusdur.
1.5. İqtisadi siyasətin formalaşdırılması
və realizasiyasının təşkilində icraçıların seçimi
və koopdinasiyanın zəruriliyi
İqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ən mühüm məqamlarından biri siyasətin ayrı-ayrı istiqamət və sahələrinin, müxtəlif
idarəetmə orqanları və ya təşkilatları arasında bölüşdürülməsidir.
Bu adətən stasionar, daimi xarakter daşıyan məsələləri əhatə etməklə, əslində özündə, iqtisadiyyatın dövlət idarəetməsi sisteminin yaradılmasını ehtiva edir. Dövlət iqtisadi idarəetmə stukturu, ümumdövlət idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi olmaqla,
qanunvericilik bazası üzərində formalaşdırılmış, nisbi fəaliyyət
avtonomluğuna malik, sistem xarakterli, institusional müstəvidir.
İqtisadi idarəetmə sisteminin stasionar xarakterinə rəğmən, müvəqqəti xarakter daşıyan, xüsusi problemlər yarandıqda, bu sistemin
funksional çərçivəsi daxilində, ayrıca strukturlar yaradıla bilər.
Siyasəti reallaşdıran təşkilatlar sistemi yarandıqdan və
onların səlahiyyət dairəsi müəyyənləşdikdən sonra, iqtisadi siyasətin konkret vəzifələrinin, onlar arasında bölüşdürülməsi baş
verir. Bu zaman ən vacib və çətin problem, səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsində subsidarlıq prinsipini qorumaqla mərkəzləşmə
dərəcəsini müəyyənləşdirməkdir.
Subsidarliq prinsipi – problemin həlli səlahiyyətlərinin ən
aşağı səviyyədə olan təşkilata verilməsidir. Bu prinsipə əməl
olunması bir sıra problemlərin həllində, məsələn kommunal və
regional səviyyəli təşkilatların nisbətən üstünlüyünü təmin edir.
Əslində bu onunla izah olunur ki, “öz müqəddəratını müəyyənləşdirmə” və məsuliyyət prinsipləri, siyasi sferada, maksimum şəffaflığın olmasını zəruri edir. Lazımsız dövlət müdaxiləsi və səmərəsiz siyasi qərarlardan qaçmağın ən yaxşı yollarından birini, məhz
zəruri qərarların daha aşağı səviyyədə qəbul edilməsi təşkil edir.
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Nəzərə almaq vacibdir ki, siyasi qərarların qəbulu, ictimai
rifahın qiymətləndirilməsi ilə oxşardır. Yəni, optimal qərarın
qəbulu üçün çox adamların fikrini öyrənmək vacibdir. Təbiidir ki,
burada da “ictimai rifah” teoremində rast gələn “biletsizlik problemi” (free rider), yəni üstünlük vermənin səhv olması halına rast
gəlmək olar.
Qərarların, xüsusi ilə iqtisadi qərarların, effektliyi üçün, qərar qəbulu və zəruri tədbirlərin görülməsi ilə bağlı xərclərin, bütövlükdə həcmi, nisbətən az və əksinə, problemin həlli haqda qərarın gözlənilən yekun faydalılığı, böyük olmalıdır. Bu şərtin
ödənilməsi, müvafiq təcrübənin toplanması sisteminin təşkilini və
xüsusi biliklərin olmasını tələb edir. (Məsələn, arxivləşdirmənin
köməyi ilə müxtəlif ssenarilərin təhlili, modellərin yaradılması və
qiymətləndirilməsi kimi ola bilər). Lakin eyni zamanda, nəzərə
almaq vacibdir ki, qərarların yüksək səmərəliliyi haqda ancaq o
vaxt danışmaq olar ki, iqtisadi siyasət tədbirlərinə cəlb olunan
şəxslərin hamısının istəkləri (üstünlükləri) və bütün xalq təsərrüfatı xərcləri, o cümlədən aparılan tədbirlərlə bağlı xərclər nəzərə alınıbdır. Əksər hallarda bunun üçün xərclərin və nəticələrin
mürəkkəb və ətraflı hesabatını tərtib etmək lazımdır.
Qərar qəbulu ilə bağlı xərclər, onun üçün tələblərin (məsələn, səsvermədə həlledici çoxluğun tələb olunması) və səsvermə
hüququna malik olanlar arasında fərqlərin artması ilə çoxalır.
Ancaq qərar qəbulunun möhkəm qaydası, cəmiyyətdə psixoloji
mühiti yaxşılaşdırır. Çünki belə qayda, hər bir təklifin ,bütün fikirləri nəzərə almadan qəbul edilməsi (birsəslə qəbul qaydası bu
ehtimalı sıfır edir) ehtimalını azaldır və qərarların qəbulunun kimlərinsə maraqlarından asılı olmaması üçün əlverişli şərait yaradır.
Müasir iqtisadi siyasət modelinin yaradıcılarından hesab
olunan Byukenen və Tallok təsdiq edir ki, qərarın limit xərcləri,
limit faydalılığına bərabər olduqda onu optimal qərar kimi qəbul
etmək olar*.
* Р.М.Нуреев. Теория общественного выбора, М., 2005.
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Qərarın iqtisadi faydalılığı, onun daha məqsədəuyğun olması və daha az mənfi törəmə effektlər yaratmasından asılıdır.
Düzgün həll, optimal informasiyaya malik olmaqdan asılıdır.
Optimal informasiyanı isə, yaxşı qarşılıqlı əlaqə mexanizminə
malik, paylanmış sistemdən əldə etmək olar. Siyasi qərarın qəbulu
sistemi nə qədər çox mərkəzləşmişdirsə, informasiya əlaqəsinin
keyfiyyəti, o qədər pis olur (mərkəzləşmiş idarəetməyə malik iqtisadi sistemlərdə ən mühüm problem). Mərkəzləşmənin güclənməsi ilə, regionlar və inzibati strukturlar arasında rəqabət zəifləyir, nəticədə əhali üçün faydalı ola biləcək, rəqabət aparan ideya
və planların sayı azalır. Qərarların təsirinə məruz qalacaq şəxslər,
onun qəbulunda iştirak edirsə, onda seçki vasitəsilə bu və ya başqa tədbirin aparılmasına, razılıq və narazılılığı ifadə etmək olar.
Ona görə də, siyasi qərarın qəbulunda, bu qərarın təsir edəcəyi
şəxslərin, maraqlarını qorumaq zərurəti yaranır.
Yüksək dərəcədə, kollektiv istifadəyə malik olan rifahın
(yəni bu rifahdan eyni vaxtda daha çox seçici istifadə edir) idarə
olunmasını, daha yuxarı səviyyənin səlahiyyətlərinə, aid etmək,
məqsədə uyğundur. Məsələn, xarici təhlükəsizlik, valyuta qanunvericiliyi, rəqabət mübarizəsini tənzimləyən hüquqi normalar və s.
kimi, ölkənin bütün əhalisinin həyatına təsir edən sferaları, milli
səviyyəli səlahiyyətlərə, aid etmək məqsədəuyğundur. Lokal
səviyyəli məsələlərə, əhaliyə bilavasitə təsir edən sahələri, məsələn, ictimai nəqliyyat, kommunal problemlər və s. aid olunması
daha effektli hesab olunur. İqtisadi siyasətin realizasiyası zamanı,
lokal və beynəlxalq səviyyədə «kənar effektlər» yarana bilər.
Lokal səviyyədə, ölkədaxili inzibati vahidlər arasında problemlər,
danışıqlarla tənzimlənə bilir. Beynəlxalq səviyyədə yaranan problemlərlə bağlı isə, başqa ölkələrin əhalisi, səsvermə vasitəsilə öz
münasibətlərini bildirmək hüququna malik deyil. Çünki, səsvermə
hüququ milli sərhədlərlə məhdudlaşır.
Əhalinin geniş kütləsinin maraqlarını, daha yaxşı təmin etmək üçün, daha az mərkəzləşdirilmiş siyasi strukturların yaradılması və siyasi proseslərin dəqiq təşkilinə çalışmaq lazımdır.
Bunun üçün dəqiq prosessual qaydaların yaranması və siyasi bal-
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lastın (əsas məqsədə birbaşa xidmət etməyən yük) aradan qaldırılması (o cümlədən dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi)
vacibdir. Burada «subsidarlıq» prinsipini tətbiq etmək məqsədəuyğundur.
İqtisadi siyasətin bir çox sahələri, ilk baxışdan təcrid olunmuş xarakterli, müxtəlif idarələrin qərarları isə, razılaşdırmaya
ehtiyacı olmayan kimi görünə bilir. Lakin müasir iqtisadi həyatın
mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələri, iqtisadi siyasətdə, müxtəlif idarələrin fəaliyyətinin diaqonal koordinasiyasını (həm horizontal,
həm də şaquli koordinasiyanı) zərurətə çevirir. Əks halda razılaşdırılmış iqtisadi siyasətin aparılması mümkün deyildir. Real
təcrübədə, belə koordinasiyanı aparmaq üçün, ilk növbədə idarələrarası işçi qruplar yaradılır, daha sonra, birgə fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi zərurəti yaranırsa, maliyyə idarəsi, həmin idarələrin dolayı koordinasiyasını təşkil edir. Bu onunla izah olunur ki,
dövlət bücəsinin vəsaitləri məhduddur. Məsələn, ətraf mühitin qorunmsına yönələn bəzi tədbirlər, həmin regionda, iqtisadi fəaliyyətin cəlbediciliyinin aşağı düşməsinə və vergi daxilolmalarının
azalmasına səbəb ola bilər. Bunun əksi də ola bilər. Məsələn, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması ekoloji situasiyanı pisləşdirə bilər.
Müxtəlif idarələrin fəaliyyətinin koordinasiyası, digər başqa
sahələrdə də zəruri ola bilər. Məsələn, rəqabətin və xarici iqtisadi
siyasətin stimullaşdırılması tədbirlərinin razılaşdırılması həmişə
vacibdir. Koordinasiyanın, yalnız vertikal xarakterli, yəni müxtəlif qərar qəbulu səviyyələrində (mərkəzi və yerli), fəaliyyətin
uzlaşdırılması kimi qəbul edilməsi kifayət deyil. Horizontal koordinasiya (regionlar arası) və dioqanal koordinasiya da vacibdir.
Hər bir səviyyədə idarəetmə institutları elə formalaşdırılmalıdır
ki, hər üç tələb asanlıqla reallaşa bilsin.
Səmərəli iqtisadi siyasətin mühüm atributlarından biri, məsələlərin rasional bölgüsüdür. Belə bölgünün ən mühüm meyarlarına, xərclərin həcmi ilə yanaşı, siyasi qərarın açıqlığı dərəcəsi,
vətəndaşlara yaxınlığı və yeniliklərin intensivliyi aiddir. Yeniliklərin intensivliyi dedikdə, ideya və konsepsiyaların rəqabəti başa
düşülür. Belə rəqabət, investisiya mühitinin milli və beynəlxalq
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rəqabətliliyi şraitində, mobil istehsal faktorlarının cəlbi üçün,
əlverişli imkanlar yaraldılmasında mühüm rol oynayır.
İqtisadi siyasətdə qərar qəbulunun mühüm bir əlamətini də,
məsələlərinin şaquli bölgüsünün xüsusiyyətləri təşkil edir. Dünya
təcrübəsində, bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində, ümumdövlət
miqyaslı məsələlərin hansı səviyyədə həll edilməsi, siyasi yolla
müəyyənləşir. Məsələn, Avropa İttifaqı çəçivəsində, Maastrixt
müqaviləsində təsbit olunmuş subsiarlıq prinsipi, hər bir müvafiq
məsələnin həlli modelini müəyyənləşdirir. Avropa İttifaqı bilavasitə, ancaq elə məsələləri həll edə bilr ki, onları milli səviyyədə,
adekvat həll etmək mümkn deyildir. Bütövlükdə qeyd olunduğu
kimi, subsidarlıq prinsipi tələb edir ki, qeyri müəyyənlik olduğu
təqdirdə, məsələlərin həlli səlahiyyətini, mümkün olan ən aşağı
səviyyəyə həvalə etmək lazımdır. Lakin bu, heç də o demək deyildir ki, məsələlərin həllində, səlahiyyətlərin bölgüsü dəyişməz
olmalıdır. Çünki, zaman ötdükcə, ayrı-ayrı səviyyələrdə, qərar qəbulunun nisbi səmərəliliyi, dəyişə bilir. Ona görə də, bölgünün rasionallığını saxlamaq üçün, müstəqil ekspertlərdən ibarət komissiya, bölgünün səmərəliliyini sistematik olaraq yoxlamalıdır.
Subsidarlıq prinsipi, əhaliyə ən yaxın səviyyədə, qərar qəbulunu məqsədəuyğun hesab etməklə idarəedicilərin fərdi məsuliyyətini təmin edir.
Dar mənada subsidarlığı – qərar qəbulunda sərbəstliyi dövlətə yox, təşkil olunmuş ayrı-ayrı qruplara vermək üstünlüyü kimi
də şərh etmək olar.
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FƏSİL 2. İQTİSADİ SİYASƏTİN
NƏZƏRİ-KONSEPTUAL ƏSASLARI
İqtisadi siyasətin başlıca vəzifəsinin nəticə etibarilə inkişafın sürətlənməsi və onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sərf olunan resursların nəticəliliyinin artırılması olması, mülahizəsini əsas
götürdükdə, siyasətin inkişaf modelinə adekvatlığının təmin
olunması baxımından qiymətləndirilməsi, daha düzgün hesab
olunmalıdır. Dünya təcrübəsi, ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf
yolunun nəticələri göstərir ki, inkişaf modeli və bu modellərin
əsaslandığı nəzəri konsepsiyalar, əslində, dövrün inkişaf səviyyəsi, elmi-texniki tərəqqinin xüsusiyyətləri və ölkənin milli - tarix
dəyərləri ilə səciyyələnir. Bununla belə, yuxarıda qeyd olunduğu
kimi, iqtisadi siyasət, bir sıra ilkin mülahizələri, o cümlədən inkişaf modeli və müvafiq nəzəriyyənin, tələb və xüsusiyyətlərini
nəzərə alaraq formalaşdırılırsa, inkişafın keyfiyyətinə ciddi təsir
etmək imkanına malik olur. İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri, geniş
diapozona və fərqli analtik tədqiqat aparatına malikdir. Həmin nəzəriyyələri, müxtəlif meyarlarla qruplaşdırmaq və qiymətləndirmək mümkündür.
2.1. İqtisadi inkişaf nəzəriyyələri: şərtləndirən
amillər və aparıcı meyilləri
İqtisadi sistemin inkişafını izah edən iqtisadi dinamika nəzəriyyələrinin iki əsas istiqaməti vardır: iqtisadi inkişafın artım
nəzəriyyələri və dövrülük nəzəriyyələri.
İqtisadi inkişafın artım nəzəriyyələri. Müasir iqtisadi nəzəriyyə, artımı, istehsalın öz təbii səviyyəsinə görə qısa müddətli
artıb-azalması kimi yox, məhsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsində, real istehsal həcminin, uzun müddətli dəyişməsi kimi izah
edir. Bu halda, bir tarazlıq vəziyyətdən digərinə doğru, inkişaf
edən istehsalın potensial həcmi, tədqiqat obyektinə çevrilir. Real
iqtisadi artımın mahiyyəti, iqtisadiyyatın potensial ehtiyatlarının
məhdudluğu və ictimai tələbin sonsuzluğu kimi, əsas ziddiyyəti-
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nin, yeni səviyyədə həll olunmasındadır. İqtisadiyyatın bu əbədi
probleminin iki həll yolu var: - istehsal gücünün artırılması və ya
mövcud güclərdən daha səmərəli istifadə olunması. Aydındır ki,
iqtisadi subyektlər, həmişə yeni artıma çalışırlar. Lakin real inkişaf, heç də həmişə, potensial imkanlara müvafiq olmur.
İqtisadi artımın əsas və inteqral məqsədləri, əhalinin rifah
halının yaxşılaşdırılması və milli təhlükəsizliyin təminatıdır. Əhalinin rifah-halının yaxşılaşdırılması məqsədi isə, bütövlükdə aşağıdakı göstəricilər – meyarlarda konkretləşir:
Əhalinin adambaşına gəlirlərinin artımı. Bu adambaşına
düşən milli gəlirin artım sürətində əks olunur;
Sərbəst vaxtın artması. Bu ümumi milli məhsul və ya milli
gəlirdə əks olunur. Onu qiymətləndirmək üçün iş günü, həftəsi, əməkçilərin təqaüdə qədərki ümumi iş stajı və s. dəyişməsi əsas götürülür.
- Milli gəlirin bölgüsü. Bu milli gəlirin, əhalinin ayrı-ayrı təbəqələri arasında paylanmasının yaxşılaşmasını ehtiva edir. Yəni,
milli gəlirin artımı onun paylanmasının yaxşılaşması ilə müşayiət olunmursa belə artımı adekvat hesab etmək olmaz.
- İstehsal olunan məhsul və xidmətlərin müxtəlifliyinin çoxalması və keyfiyyətin yaxşılaşması. Bu göstərici milli gəlirin
tərkibinə birbaşa yox, dolayı, yəni tələbin artması vasitəsilə
təsir edir.
Təcrübə göstərir ki, bütövlükdə iqtisadi inkişafın sürəti və
keyfiyyəti arasında müəyyən ziddiyyət və ya uyuşmazlıq vardır.
Ona görə də bir çox iqtisadçılar, dayanıqlı xarakterə malik 2-3%-lik
artım sürətini, daha məqsədəuyğun hesab edirlər.
İqtisadi artım faktorlarını, təsir formasına görə, birbaşa və
dolayı faktorlara ayırırlar. Birbaşa faktorlar, məcmu istehsal və təklifin dinamikasını müəyyənləşdirən aşağıdakı beş qrupdan ibarətdir:
- əmək ehtiyatlarının sayının və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
- əsas kapitalın həcminin və tərkibinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
- istehsalın texnologiyası və təşkilinin yaxşılaşdırılması;

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

47

- təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunan təbii ehtiyatların kəmiyyət və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
- cəmiyyətdə sahibkarlıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi.
İqtisadi artıma təsir edən dolayı faktorlara - bazarın inhisarlaşma səviyyəsinin aşağı salınması; istehsal ehtiyatlarının qiymətinin azalması; gəlir vergisinin azaldılması, kredit alınması imkanlarının genişləndirilməsi və s. aiddir. Dolayı faktorlar sırasında, tələbin strukturu və bölgünün xarakteri də çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tələbin tərkibində isə istehlak, investisiya və
dövlət xərclərinin həcmi, ölkənin ixrac etdiyi məhsulların dünya
bazarında rəqabət qabiliyyətliliyi vacibdir. Tələbin artımı, istehsalın real inkişaf sürətindən geri qaldıqda, artım sürətinin aşağı
düşməsi baş verir və bu inkişafın ləngiməsi effektini doğurur.
Bölgünün xarakterinin iqtisadi artıma təsiri isə, aşağıdakılarla
müəyyənləşir:
- istehsal ehtiyatlarının, sahələr və müəssisələrdə faktiki
allokasiyası;
- təsərrüfat subyektləri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi
qaydası.
Bölgünün, artımın keyfiyyətinə ən yaxşı təsiri, ölkədə maksimum faydalı, məhsul istehsalının təmin olunması və istehsal
faktorları sahiblərinin gəlirlərinin, artım sürətinin, məhsuldarlığın
artım sürətinə müvafiqliyi şəraitində baş verir.
Məhsulun artım sürəti ilə, istehsal faktorlarının həcminin
dəyişməsinin nisbəti, iqtisadi artımın tipindən asılıdır. Nəzəri
cəhətdən, iqtisadi artım və onun birbaşa faktorları, iki növ – intensiv və ya ekstensiv ola bilər. Doğrudur, təcrübədə artım tipləri,
«təmiz» şəkildə mövcud olmur. Çünki, artım faktorlarının təkmilləşdirilməsi, ETT tətbiqi əsasında baş verir. Bu isə istehsal vasitələrinə və ya işçi qüvvəsinə investisiya qoymaq deməkdir. Yəni,
nəticə etibarilə, keyfiyyətin mütləq yaxşılaşması baş verir. Ona
görə də, real iqtisadi prosesləri tədqiq edərkən, əsasən intensiv
və ya əsasən ekstensiv artım tipləri təsnifləşdirilir.
Dünya təcrübəsində, artımın tipi müəyyənləşdirilərkən, real
ÜMM-in artım sürətində, intensiv faktorların xüsusi çəkisi, əsas
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götürülür. Həmin faktorların xüsusi çəkisi, 50%-dən çox olduqda,
iqtisadi artım intensiv tipli, əks halda isə, ekstensiv tipli hesab
olunur. Məsələn, 70-80-ci illərdə SSRİ-də intensiv faktorların
milli gəlirin artımında payı 20-30%, inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində isə 50%-dən çox olmuşdur.
İstehsal prosesində istifadə olunan, əmək və kapitalın nisbətlərini müəyyənləşdirən, makroiqtisadi göstəricilərin dəyişməsinə təsirin xarakterinə görə ETT-in bir neçə növü fərqləndirilir:
- Əməyin kapital tutumunun, hər bir müəyyən qiymətinə
(K/L -const) istehsal faktorlarının limit məhsuldarlıqlarının eyni
nisbətləri uyğun gəlirsə, başqa sözlə ∆Υt /∆Lt = ∆Υt / ∆Κt → hər
bir t dövrü üçün stabil olduqda , Xiksə görə neytral ETT var.
Əməyin kapital tutumunun sabitliyi şəraitində, əməyin limit məhsuldarlığı (∆Υt /∆Lt), kapitalın limit məhsuldarlığına (∆Υt / ∆Κt)
nisbətən daha sürətlə artarsa, əməyə qənaətli, əks halda isə kapitala qənaətli, texniki tərəqqi olması qəbul edilir.
- Elmi texniki tərəqqi inkişaf etdikcə, əmək məhsuldarlığının müəyyən orta qiymətinə, əmək məhsuldarlığının limit qiyməti
uyğun gəlirsə, yəni Υt /Lt – const ; ∆Υt /∆Lt – const olursa, belə
növ tərəqqi Solouya görə neytral ETT adlanır.
- Kapitalın limit məhsuldarlığının sabitliyi şəraitində (∆Υt /
∆Κt - const), onun orta məhsuldarlığı sabit qalırsa (Υt / Κt - const)
onda elmi texniki tərəqqi Harroda görə neytral adlanır.
İqtisadi nəzəriyyədə artım problemi, «uzunmüddətli» və
«hədsiz uzunmüddətli» dövrlər üçün öyrənilir. İkinci halda, ən
çox tətbiq edilən nəzəriyyə, «iqtisadi artım mərhələləri» konsepsiyası adlanır. Onun mahiyyətini, cəmiyyətin inkişafındakı keyfiyyət evalyusiyasının qiymətləndirilməsi təşkil edir və əsas məqsəd, hər mərhələdə, cəmiyyətin inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Cəmiyyətin inkişaf mərhələlərinin
təsnifatında iki məşhur konsepsiya vardır:
K.Marksın «formasiya nəzəriyyəsi». Bu nəzəriyyənin mahiyyətini, hər bir inkişaf səviyyəsində mövcud olan, «istehsal
qüvvələrinin», «istehsal münasibətlərinə» müvafiqliyi təşkil edir.
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Bu iki kateqoriyanın üzvü vəhdəti, «istehsal üsulunu» yaradır və
iqtisadi bazis üzərində sosial-siyasi üstqurum formalaşır. Bu nəzəriyyənin ən böyük fərqləndirici cəhəti inkişafın determinləşdirilməsidir. Məhz ona görə də Marks formasiyaları bir-birini
inqilablarla əvəz edir və kommunizmlə bitir.
U.Rostounun «iqtisadi artım mərhələləri» nəzəriyyəsi
isə əksinə, evolyusiyalı inkişafın mövcudluğunu əsas götürür.
Rostou iddia edir ki, tarixi iqtisadi inkişafın əsasında üç ümumiləşdirici cəhət dayanır: - texnikanın inkişaf səviyyəsi; iqtisadi
artım sürətinin yığım norması; istehlak norması. Bu cəhətlərin
keyfiyyət fərqliliyinə görə Rostou iqtisadi inkişafın beş mərhələsini fərqləndirir.
1. Ənənəvi və ya sinifli cəmiyyət. Onun əsas əlamətləri:
kənd təsərrüfatının üstünlüyü, iqtisadiyyatda statik tarazlıq,
aşağı yığım norması, istehsalçıların ETT-ni inkar etməsi,
yüksək əhali artımı. Aşağı iqtisadi artım və əhalinin yüksək
artımı, gəlir səviyyəsi və əhalinin sayının stabilləşməsinə
gətirir.
2 Yüksəlişə doğru inkişaf üçün şəraitin yaradılması
dövrü. Bu dövr istehsalın səmərəliliyinin və iqtisadi artımın
təmin olunması üçün şəraitin tədricən yaradılması ilə xarakterikdir.
3. Yüksəliş dövrü. Onun əsas əlamətləri, milli gəlirdə yığım normasının artırılması, ETT-nin nəaliyyətlərinin tətbiqi
vasitəsilə hakimiyyət institutları və ənənələrin inkişafa maneələrinin aradan qaldırılması və s. hesab olunur.
4 Yetkinliyə doğru inkişaf dövrü. İqtisadi artımın sürəti
çoxalır. İstehsal həcminin genişlənməsi, əhalinin artım sürətini üstələyir və nəticədə əhalinin həyat səviyyəsi yüksəlir.
5. Yüksək kütləvi istehlak cəmiyyəti. Bu mərhələdə, istehsalın artımı üçün, resurs məhdudluğu problemi yox olur.
Əksinə, istehlak və ekoloji təmizlik cəhətdən məhdudiyyətlər yaranır, uzunmüddətli istehlak məhsullarına və
xidmətlərə tələbin əhəmiyyəti artır.
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Son dövrlərdə isə, iqtisadi inkişaf konsepsiyaları sırasında,
«Sənaye və postsənaye cəmiyyəti» nəzəriyyəsi daha çox şərh
olunur. Konsepsiyanın müəllifi Helbreyt hesab olunur. Onun mahiyyətini, müasir sənaye strukturunun inkişaf perspektivləri meyli
təşkil edir.
Bütövlükdə iqtisadi dinamikanın inkişafı, yuxarıda qeyd
olunduğu kimi, uzunmüddətli xarakterli meyillər əsasında formalaşan, artım nəzəriyyələri ilə izah olunur. Lakin, iqtisadi inkişafın
artım nəzəriyyəsi ilə yanaşı, iqtisadi fəallığın rəqslərinin xarakteri
əsas götürülən «inkişafın dövrülüyü» nəzəriyyələri, daha çox
istifadə olunur.
İqtisadi inkişafın dövrülüyü nəzəriyyələri. İqtisadi inkişafın
dövrülüyü nəzəriyyələri, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını xarakterizə edən göstəricilər toplusunun vəziyyəti ilə, «iqtisadi konyunkturanı» qiymətləndirməyə imkan verir.
İnkişafın dövrülüyü nəzəriyyələri, dünyanın inkişafının əsası kimi dünya elmində Qədim Yunanıstan və Qədim Çin dövründən (xüsusi ilə Çin daosların əsərlərində) məlumdur.
İqtisadi inkişafın dövrülüyü nəzəriyyələrinin, elmi əsaslandırılmış şəkildə formalaşması, iqtisadi böhran və tənəzzüllərin
getdikcə qloballaşması fonunda baş vermişdir.
Doğrudur, hələ XVIII əsrdə geniş miqyaslı böhranlar, o
cümlədən 1720-ci ildə Fransa və İngiltərədə, Missispi və Cənub
Dəniz Kompaniyası ətrafında baş verən təlatümlər, dövrünün inkişaf etmiş ölkələri kimi yenə də Fransa və İngiltərədə 17631793-cü illərdəki ticarət böhranları, konyukturanın güclü dəyişmələrini doğuran səbəblər kimi, ciddi müzakirələrə səbəb olmuşdur. Lakin həmin dövrlərdə bu hadisələr, daxili səbəblərlə yox,
xarici və formal səbəblərlə izah olunmuşdur. 1815-ci ildə, məşhur Vaterleo döyüşündən sonra, ticarətin qısa müddətdə canlanması istehsalın kəskin artmasına səbəb oldu. Lakin, cəmi bir il
sonra, alıcılıq qabiliyyətinin kəskin aşağı düşməsi səbəbindən
böhran yarandı. Daha bir ildən sonra, 1817-ci ildə canlanma baş
verdi, sənayedə yüksəliş yarandı, ancaq 1819-cu ildə yenə aşağı
düşmə və 1821-ci ildən isə yüksəliş baş verdi. Yeni canlanma
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1825-ci ildə, artım pikində, panikaya çevrildi. Məhz bu hadisələr
Adam Smit və David Rikardonun ilkin bitkin elmi-iqtisadi
nəzəriyyələrində, inkişafın dövrülüyünü, təsadüfi faktorlarla izah
etmək cəhdlərinin doğru olmadığını göstərdi.
Klassik iqtisadçıların mövcud baxışlarının, reallıqdan fərqlənməsi, iqtisadi inkişafın yeni prinsiplərini formalaşdırmağı
zəruri edirdi. Yeni baxışların formalaşmasında, pionerlik Simon
de Sismondiyə məxsusdur. «Yeni Edinburq ensiklopediyası»
üçün, «Siyasi iqtisadın yeni prinsipləri» adlı məqalə yazan Sismondi (1819 il) Vaterleodan sonra baş verən böhranları təhlil
edərək, bir sıra yeni iqtisadi prinsiplər təklif etdi. Onun fikrincə,
dövrülük və böhranların baş verməsinin aşağıdakı kimi əsas
səbəbləri vardır.
1. Cəmiyyətin iqtisadi strukturunun təşkili qeyri-təkmil olduğundan, sahibkar «metofizik cəmiyyət» düşüncəsi ilə hərəkət
edir. Onun istehsal üçün əsas meyarı, qiymət-xərc münasibətidir. Lakin, öz aralarında, hər hansı digər koordinasiya olmadığına görə, həmişə mümkün sərhədlər pozulur.
2. Sənaye yüksəlişi dövründə, istehlaka yönəldilə biləcək gəlir,
bazarın təklifindən az olur. Çünki istehlaka tələb, Sismondiyə görə, əvvəlki ilin gəliri ilə müəyyənləşir. İnkişaf dövründə
isə, cari ilin məhsulu ilə, əvvəlki ilin gəliri arasında ciddi fərq
yaranır.
3. Zəngin ölkələrdə istehsalın həcminin artımı, tələblə yox,
kapitalın artması ilə bağlıdır. Bu isə qeyri-düzgün meyildir.
4. Sismondinin ən vacib tezisi isə, böhranın səbəbinin, gəlirin
qeyri-bərabər bölgüsündə olmasıdır.
Dünya təcrübəsində, iqtisadi inkişafda müşahidə olunan
dövrülüyün intensivləşməsi, onu izah edən nəzəriyyələrin çoxalmasına səbəb oldu. U.Mitçellin fikrincə, artıq XIX əsrdə onları
ideoloji tezislər üzrə aşağıdakılar kimi quruplaşdırılması mümkün
oldu1.
1 Уэслей К.Митчелль. Экономические циклы. М., 1930. С.5-6.
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İqtisadi dövrlərin fiziki proseslərə müvafiq izahı
nəzəriyyələri.
1. Helbert Cevons nəzəriyyəsi. Məhsuldarlıq dövrlərinin 3,5 illik
günəş radiasiyası dövrləri və 7-illik, 10-illik konyuktura dövrləri
ilə üst-üstə düşməsini iddia edir. Bu nəzəriyyə 1801-ci ildə
Uilyam Herşelin günəş ləkələrinin dəyişməsinin, metroloji şəraiti
və beləliklə məhsuldarlıq və qiymətləri dəyişməsi tezisinə əsaslanırdı. Bu tezis Şvab tərəfindən kəşf olunmuş və 1857-ci ildə
Kral Astronomik cəmiyyət tərəfindən təsdiq olunmuş günəş
ləkələrinin dövrülüyü ideyası ilə daha da inkişaf etmişdir.
İlk dəfə Uilyam Stenli Cevons (ata) 1721-1878-ci illərin
ticarət konyukturunu tədqiq edərək, 157 ildə 16 böhranın olduğunu aşkar etdi. Başqa sözlə, konyukturanın 10,466 illik dövrünün, günəş dövrü ilə 10,45 tam üst-üstə düşdüyünü göstərdi.
Lakin 1878-ci ildə, astronomlar günəş dövrünü 11 il hesablamağa
başladılar. Ona görə də H.Cevons (oğul) konyuktura dövrlərinin
3,5 illik tezisini əsaslandırdı. Onun fikrincə iqtisadi artımın 1 dövrü bum yaratmır. İki və ya üç dövr birlikdə isə bum yarada bilər
və onun mənfi təsiri güclənər.
2. Henri Murnəzəriyyəsi. Amerikan alimi Henri Mur,
1814-cü ildə, Veneranın Yerə nisbətən vəziyyətinin dəyişməsinin
8 illik dövrünü əsas götürərək təklif etdi ki, metreoloji şərait,
məhz bu dövrülüklə dəyişir. Murun ideyasının əsasını, 8 ildən bir
Veneranın, Yerə istiqamətlənmiş günəş şüalarının qarşısına çıxması nəticəsində, maqnit sahəsinin dəyişməsi müddəası təşkil
edirdi.
Yerin maqnit sahəsinin dəyişməsi, yağıntının miqdarını və
beləliklə məhsuldarlığı dəyişir. Buna görə Mur, 8 illik və 33 illik
konyuktur dövrləri təklif etdi. Lakin, Murun nəzəriyyəsi, hamılıqla qəbul edilmədi. Məsələn, U.Beveric, Avropada taxılın qiymətlərinin 300 illik (1545-1844) dinamikasını harmonik analiz üsulları ilə, tədqiq edərək, metreoloji şəraitin dəyişməsinin, bir neçə
müxtəlif dövrülüyünün olmasını aşkar etdi. Onun dövrləri, 5,1 və
35,5; 5,671; 9,750; 54,0; 68,0 və s. arasında, 8 illik dövr olmamışdır. Bevericin əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, günəş sistemində
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dəyişmələr, 10-20 müxtəlif istiqamət üzrə baş verir. Belə dəyişmələr, müntəzəm və parabolik xarakterli, həm də qeyri-müntəzəm, ani ola bilər. Ona görə də, onların Yerdəki məhsuldarlığa təsiri müxtəlifdir.
3. 1919-cu ildə Ellsuore Xentiqton, metreoloji şəraitin
konyukturaya təsiri, ideyasını irəli sürdü. O, 1870-1914-ci illərin
statistikasını təhlil edərək, nəticə çıxarmışdır ki, «əhalinin sağlamlığı, konyukturanın nəticəsi yox, səbəbidir». «İqtisadi dövrlər,
əhalinin mənəvi vəziyyətindən daha çox asılıdır. Mənəvi vəziyyət, daha çox sağlamlıqdan, o isə daha çox havadan asılıdır».
İqtisadi inkişafın dövrülüyünü, fiziki proseslərlə izah edən
nəzəriyyələrin bəziləri, onun institusional xarakterindən tam imtina etmir. Bu tipli nəzəriyyələrin ən mühümlərindən biri, Verner
Zombartın nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə, üzvü və qeyriüzvü xammalı emal edən sənaye sahələrinin dinamikası, fərqli
ritmlərə malikdir. Məsələn, polad sənayesi və pambıq mahlıcı
sənayesinin inkişafında, müxtəlif dövrlər ola bilir. Zombart
nəzəriyyəsinin əsas nəticəsi ondadır ki, iqtisadi böhranlar, fiziki
və iqtisadi proseslərin uyğunsuzluğu ilə bağlıdır.
İqtisadi dövrlərin emosional proseslərə müvafiq izahı
nəzəriyyələri
1. A.Piqu nəzəriyyəsinə görə, istənilən dinamikanın qiymətləndirilməsində optimizm və pessimizm meyilləri, müəyyən səhvlər nəticəsində, əksinə çevrilə bilir. Yəni «konyukturanın əlverişliyinə olan inamın dəyişməsi, dövrün ritmliyinin əksinə dəyişməsinə gətirir. Bu proses yeni səhvlər doğurur və onlar bir-birini
əvəzləyərək zəncir yaradır». Piqu hesab edir ki, belə vəziyyətin
yaranması, psixoloji amillə bağlıdır və qeyri-müəyyənlikdən,
informasiya qıtlığından doğur.
2. M.Xekster nəzəriyyəsinə görə isə, qeyri-müəyyənlik və
psixoloji amilin kökü, təsərrüfatdan kənarda yerləşir. Xeksterin
fikrincə «...əhvali-ruhiyyədə olan dəyişmə, topdansatış qiymətlərində baş verən dəyişmələrdən əvvəl baş verir; doğum faizində
dəyişmələr isə ... işsizlikdə dəyişmələrdən 17 ay əvvəl, ölüm
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faizində – qiymətlərdən 17 ay və ... işsizlikdən isə 10 ay əvvəl baş
verir».
Xekster nəzəriyyəsi, Piqu nəzəriyyəsinə və Xentiqnton nəzəriyyəsinə son dərəcə oxşardır. Yeganə fərq, demoqrafik statistika ilə havanın dəyişmə dinamikası arasında asılılıqların, Xeksterin, nəzərə almamasıdır.
İqtisadi dövrlərin institusional proseslərə müvafiqliyi nəzəriyyələri
İqtisadi dövrlərin yaranmasının əsas səbəbini, təsərrüfat
institutlarının dəyişməsi ilə əlaqələndirən nəzəriyyələr. Bu tipli
nəzəriyyələr iki qismə ayrılır:
a) E.Fogel nəzəriyyəsinə görə, sosial proqress addımlarla
gedir, onun sürəti və istiqamətinin dəyişməsi, iqtisadi proseslərin
sakitləşmiş tarazlığını müəyyən vaxtdan bir dəyişir. Xüsusi mülkiyyətin və təşəbbüsün mövcud olduğu cəmiyyətdə, müxtəlif faktorların təsiri ilə tarazlıq pozulur. Yəni, qeyri-müntəzəmlik iqtisadiyyatın təşkilindən doğur. Ona görə də «proqres», ümumiyyətlə,
«rəqslərin» əsas səbəbidir.
b) C.Şumpeter nəzəriyyəsinə görə, yenilik «dalğavari» gəlir
və yüksəlişə səbəb olur, onun ardınca isə, böhran və tənəzzül
yaranır. Şumpeter hesab edir ki, çox məhdud sayda sahibkarlar
tərəfindən həyata keçirilən mexaniki kəşflər, yeni məhsul istehsalı, yeni fəaliyyət forması, yeni bazarın tapılması və s. kimi yeniliklər, iqtisadi fəaliyyətdə canlanma yaradır. Bütün iqtisadi subyektlər, yeni şəraitdən bəhrələnməyə çalışır. Müəyyən dövrdən
sonra isə, yeni səviyyədə ifrat istehsal baş verir və yeni böhran
başlayır.
İqtisadi dövrləri, mövcud təsərrüfatçılıq institutlarının fəaliyyəti ilə izah edən nəzəriyyələr. Bu tipli nəzəriyyələr, daha çox
saylıdır və müxtəlif müddəalara əsaslanır.
a) Pul gəlirlərinin alınmasının, texniki şərtlərinə görə yaranan dövrlər.
T.Veblen, J.Leskyür hesab edir ki, gəlirin alınmasının perspektivlərinin dəyişməsi, müəssisələrin kapitallaşmasında və işgüzar planda dalğa yaradır, bu isə öz növbəsində rəqslərə səbəb olur.
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Bu cərəyanın digər tərəfdaşları, Q.Dennison, L.Frank, S.Kuznes,
T.Mitçel və s. hesab edirlər ki, pulun hərəkətində rəqslər, vasitəçilərin, hazır məhsul və xammala olan sifarişlərdən doğur və
xammal istehsalı mərhələsinə doğru getdikcə artır. Bu rəqslərin
amplitudası, tələbin amplitudasından xeyli böyükdür. Onun səbəbini isə, təsərrüfat sisteminin «rəqabətliyi» tezisində axtarmaq
lazımdır.
b) Dövrülüyün yaranması səbəbini, bir tərəfdən gəlirlərin
bölgüsü və xərclənməsi və digər tərəfdən, istehsal prosesində olan
qeyri-tarazlıqda izah edən nəzəriyyələr.
R.Mey – İstehsal olunan məhsulların, pul dəyərinin dəyişməsinə nisbətən əməkhaqqının dəyişməsi gecikir, ona görə də
istehlak tələbi, cari təklifi gah üstələyir, gah da geri qalır.
E.Lederer – Qiymətlərin artması və azalması sürətlərinin
fərqli olması istehlakçıların gəlirinin yüksəlişi dövründə istehsaldan geri qalmasını və əksində enmə dövründə onu qabaqlamasını
doğurur.
P.Martin – Yüksəliş, dövriyyə kapitalının artımını tələb
edir. Belə kapital isə, canlanmanı davam etdirmək üçün, istehlaka
yönəldilən fondların hesabına əldə oluna bilər. Canlanma o vaxt
başlaya bilər ki, tənəzzül dövriyyə kapitalına olan tələbi azaltsın.
c) İnkişafda dövrülüyün, ümumi istehsal və istehlakda tarazlığın olmaması səbəbindən, baş verməsini əsaslandıran nəzəriyyələr.
Ç. Xardi – xüsusi təsərrüfat planlarının mövcudluğu, qeyrimüəyyənliyin yaranmasına və beləliklə məhsul istehsalında,
çatışmamazlıq və artıqlığa səbəb olur.
A.Aftalyon, M.Bunyatyan – əlverişli ticarət-sənaye konyukturası, sənaye avadanlığının kəskin artımına və daha sonra isə
məhsul artımına səbəb olur və istehlak mallarına tələbin limit
qiymətlərini aşağı salır. Nəticədə, tənəzzül başlayır və məhsul artımı azalır. Limit qiymətləri qalxdıqca isə ,əksinə proses başlayır.
d) İqtisadi dövrlərin yaranmasını istehlak, yığım və yeni
tikintiyə kapital qoyuluşu proseslərində, tarazlığın pozulması ilə
əsaslandıran nəzəriyyələr:
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M.Tuqan-Baranovski – Canlanma dövründə kapitala tələb,
nəqd yığımı üstələyir. Tənəzzül dövründə isə, kapital qoyuluşu,
cari yığımdan geri qalır. Sərbəst borc kapitalı, o vaxtadək yığılır
ki, onun investisiyaya yönəldilməsi, yenidən gərginləşir və
yüksəlişin yeni dövrü başlayır.
C.Qabson – Yüksəliş dövründə gəlirin kəskin artımı, kapitalın artıq yığımı və onun, yeni zavod və fabriklərin tikintisinə yönəlməsinin çoxalması baş verir. Ona görə də, tələb, kapital təklifindən geri qalır. Bundan sonra tənəzzül başlayır, gəlir azalır və
kapital yığımı kəsilir, istehlak, istehsala çatır və yeni canlanma
başlayır.
C.Xell – İstehlak mallarına tələbdə və tikinti xərclərində
nisbi azalma, tikinti işlərində böyük dəyişiklik yaradır. Bu dəyişiklər isə, istehlak tələbində dəyişikləri gücləndirir.
d) Dövrülüyün yaranmasını, bankların fəaliyyəti ilə əlaqələndirən nəzəriyyələr.
A.Hakksen – Gələcək haqda təsəvvürlər əlverişli olduqda,
banklar kreditləşdirməni asanlaşdırmaqla, iş adamlarının alıcılıq
qabiliyyətini artırır. Canlanma o vaxtadək davam edir ki, banklar,
ssudanı kəsmək məcburiyyətində qalır. Bu vəziyyətdə, böhran və
tənəzzül baş verir, həmin müddətdə isə, banklarda vəsait toplanır
və onlar yeni ekspansiyaya başlayırlar.
R.Xoutri – Banklarda böyük ehtiyat olduqda, onlar uçot faizini aşağı salır və ssudanı stimullaşdırır, sahibkarların ehtiyat fondunu zəiflədir. Onda onlar dərəcəni qaldırır və pula tələb azalır.
Banklarda pul yığılır və yeni dövr başlayır.
2.2. İqtisadi nizamlılıq və konstitutsiyalı iqtisadiyyat
XX əsrin əvvəlləri, Birinci Dünya müharibəsinin başa çatması dövrü, adətən, müasir, dünya təsərrüfat sisteminin formalaşmasının başa çatması dövrü kimi qiymətləndirilir. Lakin, eyni zamanda bu dövr, həm də, iqtisadi inkişafın, hər hansı ölkə daxilində və sırf, iqtisadi səmərəlilik meyarları əsasında, qiymətləndirilməsi dövrünün də başa çatması kimi, dəyərləndirilə bilər. Belə ki,
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bir tərəfdən yeni, dünya təsərrüfat sisteminin yaranması ilə
səciyyələnən, ölkələrin iqtisadi qarşılıqlı asılılığının güclənməsi,
iqtisadi proseslərin təsir zonasını xeyli genişləndirir və ölkədən
kənar təsir faktorlarının rolunu artırır. Digər tərəfdən isə, birinci
amilin də təsiri ilə, ənəvi iqtisadi faydalılıq göstəricilərinə münasibət dəyişirdi. Çünki bütövlükdə iqtisasi fəaliyyətin ictimailəşməsi səviyyəsi artırdı, başqa sözlə baş verənlərdə birbaşa və
xüsusi ilə, dolayı, maraqlı elementlərin sayı hədsiz artdığından,
onların reaksiyalarını əvvəlcədən nəinki müəyyənləşdirmək, hətta
onları görmək çətinləşir və ya mümkün olmurdu. Beləliklə, ənənəvi liberal iqtisadiyyata münasibətdə, yeni fərqli qiymətləndirmələrin və geniş mənada, təsərrüfatçılığa metodoloji yaxınlaşmaların axtarışı aktuallaşırdı. Dünya iqtisadiyyatında, çoxtərəfli tənzimləmə qaydalarını yaradılması, iqtisadi böhranların qarşısının
alınması, faktiki olaraq, yeni dünya iqtisadi nizamının yaradılması
üzrə axtarışlar və müzakirələr, bir çox digər mühüm nəticələrlə
yanaşı, bazar iqtisadiyyatının klassik modelinə olan münasibətlərində transformasiyasını şərtləndirdi. Belə demək mümkünsə,
fərdi merkantil maraqlara əsalanan iqtisadi səmərəlilik, daha çox
ictimai maraqlara istiqamətənirdi. Məşhur “böyük tənəzzül” və
ondan çıxış modelləri və nəzəriyyələri, o cümlədən iqtisadi
fikirdə, Keyns inqilabı və onun doğurduğu nəticələr, Almaniyada
Hitlerin, ABŞ-da isə Ruzveltin praqmatizm və sərt dövlət nəzarətinə əsaslanan, iqtisadi inkişaf strategiyaları (eyni paraleli, qismən və şərti olaraq, SSRİ –nin iqtisadi siyasəti üzrə də aparmaq
olar), bazarın tam sərbəstliyinin səmərəsizliyini sübut edərək,
onun məhsuldar elementlərinin yeni prinsiplərlə tətbiqini əsaslandırdı. Belə yeni prinsiplər məhz ictimai maraqların daha geniş
nəzərə alınması ideyasına əsaslanırdı.
İqtisadi təsərrüfatçılıqda ilk dəfə belə ideyalara əsaslanan,
“Sosial bazar təsərrüfatı” (sosiale Markwiztschaft) nəzəriyyəsi və
kateqoriyası, termini, II Dünya müharibəsindən sonra, Qərbi
Almaniyanın iqtisadiyyat naziri Ludviq Erxard tərəfindən aparılan, iqtisadi siyasət sayəsində məşhurlaşmışdır. Həmin dövrdə
Avropada hakim olan, lakin ABŞ və Böyük Britaniya iqtisadçıla-
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rının bəyənmədikləri, iqtisadi baxışlara tam uyğun olmayan,
liberal bazar siyasəti, Almaniyada, 1948-ci ildə, pul islahatlarının
başlanması ilə, rəsmən qəbul edildi. Bu islahatlar, sonralar “alman
iqtisadi möcüzəsi” adı ilə tanınan, məşhur, iqtisadi dirçəlişin əsasını təşkil etmişdir. İndiyədək, sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyası, alman iqtisadi siyasətinin, aparıcı istiqaməti hesab olunur.
Almaniyada sosial bazar təsərrüfatının tətbiqi və onun
nəzəri əsaslarının təkmilləşdirilməsində, bu nəzəriyyənin, metodoloji fundamenti hesab olunan “nizamlılıq nəzəriyyəsi”nin, böyük rolu vardır. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları,Volter Oyken, Frans
Byem, Vilhelm Pienke, Aleksandr Pyustov, Leongard Mikş,
Alfred Müller-Armak, hələ kecən əsrin 30-cü illərindən başlayaraq, nizamlılıq nəzəriyyəsinin formalaşmasında, mühüm rol
oynamışlar.
“Nizamliliq nəzəriyyəsinin” mahiyətini, daha dolğun dərk
etmək üçün, rəqabətli bazar təsərrüfatının formalaşmasını şərh
edən, iki müxtəlif yanaşmanın, T.Xatçinson tərəfindən təklif olunan, müqayisəsini nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. T.Xatçinsonun müqayisə etdiyi, yanaşmaların biri, utopik “maxsimum”
və ya “optimum” səviyyəsi ilə səciyyələnən iqtisadiyyatın,
rəqabətli tarazlığını ifadə edən, xalis abstrakt modelə əsaslanan,
“Rikardoçu” yanaşma, digəri isə siyasi , sosial və xüsusi ilə iqtisadi nizamlılığın, hüquqi əsasları və strukturunu ifadə edən və
ümumi terminlərlə ifadə olunan “Simitçi” yanaşmalardır1. T.
Xatçinson sübut edir ki, sosial bazar təsərrüfatının, siyasi proqramının nəzəri konsepsiyası, hesab olunacaq “nizamlılıq nəzəriyyəsi”, “Simitçi” yanaşmaya əsaslanır. Belə ki, bu nəzəri konsepsiya,
hüquqi və institusiolnal qaydalara söykənməklə, neoklassik
ənənələrin hökmran istiqamətinə, açıq zidd xaraker daşıyır, ona
görə də, “iqtisadi fərdilik və azad bazar” anlayışlarının, digər elmi
şərhlərinə nisbətən, daha çox, Simit ideyalarına yaxındır. Ancaq
həmin mülahizələri, müasir “konstitusiyalı iqtisadiyyat” paradiq1

Hatchinson T.W. The Politics and Philosophy of Economists. Marxians,
Keynesians and Austrians, Oxford, 1981, p. 155-175.
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ması haqqında da demək olar. Belə ki, bu paradiqma da bütövlikdə, institusional təhlilə yeni yanaşmanı təmin edən, bir sıra
kəsişən nəzəri konsepsiyalar (ictimai secim nəzəriyyəsi, mülkiyyət hüququ nəzəriyyəsi, yeni institusional iqtisadiyyat ya s.)
bazasında yaranmışdır.
Sosial bazar təsərrüfatı və konstitusiyalı iqtisadiyyat, müəyyən mənada klassik siyasi iqtisadın yenidən “bərpası” kimi qəbul
edilə bilər. Bu baxımdan həmin konsepsiyaların qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi məqsədə uyğün hesab olunur.
Sosial bazar təsərrüfatının nəzəri konsepsiyası. Sosial
bazar təsərrüfatı konsepsiyası banilərinin, siyasi və nəzəri baxışları, çox fərqlidir. Bununla belə, forma və məzmun müxtəlifliyinə
baxmayaraq, onların ümumi cəhətlər çoxdur. Məsələn, Oyken və
Byemin Frayburq məktəbi ilə, Pienke, Pyustov və bilavasitə, bu
terminini ilk dəfə təklif edən, Müller- Armak məktəbinin təmsilçiləri, belə hesab edirlər ki, təmiz iqtisadi siyasət, hər şeydən
əvvəl, hüquqi və institusional strukturun yaradılmasına istiqamətlənən nizamlılıq siyasəti olmalıdır
Sosial bazar təsərrüfatı nəzəriyyəsinin baniləri, İkinci
Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə, mərkəzləşdirilmiş iqtisadi
planlaşdırmanın və müharibədən sonrakı dövrün, inzibati iqtisadiyyatının nasional-sosialist variantını, kəskin tənqid edirdilər.
Doğrudur bu zaman, onlar yeni əks nəzəriyyə yox, yalnız bazar
iqtisadiyyatının xüsusi versiyasını təklif edirdilər. Nəzərə almaq
lazımdır ki, həmin dövrdə inzibati iqtisadiyyatın çatışmazlıqları,
Almaniya cəmiyyətinə taniş deyildi, lakin cəmiyyət bazar iqtisadiyyatının, kəskin problemlərsiz, fəaliyyət göstərməsinə heç inanmırdı. Liberal “Laissez-faire” ideyası, tərəfdarlarının mülahizələrindən fərqli olaraq, alman neoliberaları eyni zamanda, normal fəaliyyət göstərən qiymət mexanizminə malik, institusional
strukturun yaradılmasında, dövlətin əlahiddə rolunu xüsusi qeyd
edirdilər. Neoliberalların, klassik liberallardan (azad rəqabət tərəfdarları) ciddi fərqi, rəqabətə yanaşmada təzahür edir. Neoliberallar elə hesab edirlər ki, dövlət, yalnız “son tələb” funksiyasını (müəyyən mülkiyyət hüquqlarını müəyyənləşdirilir və hər
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hansı müdaxilədən çəkilir) yerinə yetirirsə, rəqabət mexanizmi
öz-özünə avtomatik işləyə bilməz. Onların mülahizələrində, rəqabət prosesinə nəzarətdə həlledici rol, dövlətə verilir, çünki belə
hesab olunur ki, nəzarətsiz fərdi qüvvələrin təsiri altda, genişlənən disproporsiyalar və inhisarçı meyillər, rəqabət prosesini
pozur.
Neoliberalların qeyd etdiyi kimi, klassik liberalizmin bu baxımdan əsas xidmətləri, fərdi maraqlar və sosial qazancın əldə
olunması arasında, əhəmiyyətli əlaqənin məhz, rəqabətlə təmin
olunması, ideyasının irəli sürülməsidir. Lakin, bu mülahizə ancaq,
istehsal rəqabəti üçün doğrudur. Rəqabət nizamı, bütövlükdə
institusional siyasətin aparılmasını tələb edir. İnstitusional siyasət
isə, qaydalar və institutların müəyyən strukturuna əsaslanır.
Burada əsas mövqelərdən birini, stabil pul dövriyyəsini təmin
etməli olan, “pul konstitutsiyası” təşkil edir. Ona görə də, institusional strukturun, dəyişən şəraitdə rəqabət prosesinə təsiri, daima
izlənilməlidir.
Sosial bazar təsərrüfatı banilərinin fikrincə, ən mühüm problemlərdən biri, rəqabət nizamının yaradılmasıdır. Belə nizam, siyasi və fərdi qüvvələrin, ilk növbədə, dövlətin müdaxiləsinin,
həmçinin fərdi hakimiyyətin cəmləşməsi və sui-istifadəsinin qarşısını almalıdır. Əlbəttə, fərdi hakimiyyətin təsirindən, qorunmanı
təmin edəcək institusional zəmanətlər dedikdə, neoliberallar, yalnız kartel və inhisarların, hədsiz güclənməsinə mane olan qanunların qəbul edilməsini yox, həm də müflisləşmə, patent, kooperasiya, vergilər və s. kimi qanunların, rəqabət nizamının saxlanılmasına təsirinin ardıcıl izlənməsini nəzərdə tuturdular. Bununla
belə, sosial bazar nizamının müdafiəçiləri olan neoliberallar, rəqabət nizamının qorunmasını, dövlətin, sosial-bazar təsərrüfatındakı
fəal rolunun, yalnız bir hissəsi hesab edirdilər. Onlar rəqabətli bazara, insan həyatının digər “nizamları” ilə qarşılıqlı əlaqəli olan,
“qismən nizam” kimi baxırdılar. Hesab olunurdu ki, sosial həyatda elə fövqalədə, mühüm problem yoxdur ki, prinsip etibarilə
bazar, onu həll edə bilməsin. Bununla belə, Frayburq məktəbinin
nümayəndələri (onları ordoliberallar adlandırırdılar, ordoli-
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beralizm-neoliberalizm kimi, sosial bazar təsərrüfatı nəzəriyyəçilərinin baxışlarının özünəməxsusluğunu ifadə edən addır), bazar
prosesinin, arzuolunmaz, sosial nəticələr döğurmasını qəbul edirdi. Belə nəticələr, bəzi ümumi bəşəri meyarlara uyğun olmadığı
üçün, müəyyən korreksiyalara ehtiyac yaradır.
Neoliberalların hamısı, səmərəli fəaliyyət göstərən rəqabət
mexanizmindən kənarda, əlavə “sosial siyasət”in olmasını zəruri
hesab edirlər. Lakin, rəqabət mexanizminin institusional forması
haqda, neoliberalların fikirləri üçt-üstə düşdüyü halda, yardımçı
sosial siyasətin təbiəti haqda, onların fikirləri, fərqli idi. Frayburqlu ordoliberallarla müqayisədə, A.Müller-Armak sosial inqridientlərə, xüsusi ilə iqtisadi təhlükəsizliyin siyasi aspektlərinə,
daha çox diqqət yetirirdisə, B.Pienke daha geniş, sosial və mənəvi
qiymətlərə üstünlük verirdi. Frayburq universitetinin professoru
V.Vanberqin fikrincə, alman neoliberallarının hazırladığı sosial
siyasət proqramında, sosial ədalət və bərabərlik, iqtisadi və sosial
mərkəzsizləşdirmə ideyaları aparıcı rol oynayırdı. Ona görə də, bu
proqramda gəlirlərin yenidən bölgüsu, sosial təhlükəsizlik və
ədalətli sosial siyasət, kiçik və orta sahibkarlığa yardım, şəhər və
regional, planlaşdırma orqanlarının institusional strukturunun
islahatları və s. tədbirlər xüsusi yer almışdır.
İdeya baniləri, sosial bazar təsərrüfatını iqtisadi, sosial və siyasi nizam kimi qəbul edərək, sosial siyasətə (onun bütün təzahur
formalarında), bazarın azadlığının uzunmüddətli siyasi zəmanəti
kimi, xüsusilə önəm verirdilər. Onlar döğru olaraq belə hesab
edirdilər ki, bazar nizamının yüksək iqtisadi səmərəliliyi, özözlüyündə onun uzunmüddətli stabilliyini təmin edə bilməz. Bu,
yalniz o halda mümkün ola bilər ki, stabilliyin təmin olunması,
daha çox adamlar üçün, mühüm əhəmiyyətli məsələ kimi, (məsələn, iqtisadi təhlükəsizlik, bölgü prolblemi və s.), sosial nizamın
əhatə dairəsinə aid edilsin. Hesab edilirdi ki, siyasi baxımdan,
azad bazar nizamı, geniş ictimai dəstək aldıqda yaşaya bilər. Ona
görə də onların, yardımlı sosial siyasət, proqramını “kompensasiya yaradan mexanizm” kimi, qəbul etmək olar.
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Bazar prosesinə korreksiyanı mümkün hesab edən, alman
neoliberalları, eyni zamanda, bu siyasətin, kobud müdaxilələrlə
yox, bazara uyğün və qiymət mexanizminə mane olmamaq şərti
ilə, aparılmasını zəruri hesab edirdilər. Hətta B.Oykenin fikrincə,
sosial siyasət, bazar prosesinə birbaşa müdaxilədən fərqli olaraq,
formalaşmış struktur sərçivəsində, daha səmərəli fəaliyyət göstərən institusional siyasətin tərkib hissəsi olmalıdır.
“Nizam nəzəriyyəsi” konstitusiyalı iqtisadiyyatdır. “Nizam nəzəriyyəsi” və “Nizam siyasəti” anlayışlarının, mahiyyətcə
özünəməxsusluğunu müəyyənləşdirmək üçün, “iqtisadi nizam” və
ya “sosial nizam” anlayışlarının iki, fərqli, şərhinə nəzər salmaq
vacibdir. Bu anlayışlar bir tərəfdən, müəyyən sosial mühit daxilində, adamların seçimləri çoxluğunun birləşməsi nəticəsində, yaranan fəaliyyət və sövdələşmələrin yekun “şəklini” ifadə etmək
üçün istifadə olunur. Digər tərəfdən isə bu terminlərlə, adamların
fəaliyyəti və sövdələşmələrinin yekun “şəklini”, müəyyən mənada
“yaradan” və tərəflərin seçimini, onların sosial nizamına uyğunlaşmasını təmin edən, qanun və qaydalar sistemini işarə edirlər.
Bu fərqləri, F.Xayek “fəaliyyət nizamı” ilə, “qaydalar nizamı”
arasındakı fərqlər kimi, xarakterizə edir.
“Nizam nəzəriyyəsi” və “nizam siyasəti”, iqtisadi nizam
anlayışını, sözün ikinci mənasında, yəni fərdlərin öz seçimlərini
həyata keçirdikləri, institusional sərhədləri müəyyənləşdirən, qaydalar (qanunlar) sistemi kimi qəbul edir. Bu mənada, sosial bazar
təsərrüfatı konsepsiyası, müasir konsitusiyalı iqtisadiyyatın əsas
xüsusiyyətini ifadə edir. Belə konsepsiya, institusional iqtisadi
nizam probleminə, siyasi seçim problemi kimi baxmaqla, əsas
diqqəti, hüquqi institusional strukturun, bazar elementlərinin
fəaliyyəti və sövdələşmələrin yekun şəklinə, necə təsir etməsinə
yönəldir.
Alman “nizam nəzəriyyəsinin” və müasir konstitusiyalı iqtisadiyyatın, əhəmiyyətli oxşarlığına baxmayaraq, onlar bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənirlər. Məsələn, konstitusiyalı iqtisadiyyat nəzəriyyəsində, hüquqi konstitutsion qaydaların, alternativ sıralarının xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili, ilk dəfə,
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iqtisadçı Valter Oyken və hüquqşunas Frans Byem tərəfindən,
təklif olunmuş və sonralar, onların tələbələri tərəfindən davam etdirilmişdir. Lakin, alman neoliberalizminin digər, tanınmış nümayəndəsi olan A.Müller-Armak üçün, bu yanaşma, aparıcı olmamış
və heç də həmişə, onun sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyası ilə,
üst-üstə düşməmişdir. B.Vanberqenin fikrincə, məhz bu baxımdan, demək olar ki, “oyun qaydaları” kimi qəbul edilən, konstitusiyalı iqtisadiyyatla (Oyken və Byem), “nəticə” kimi qəbul
edilən konstitusiyalı iqtisadiyyat arasında müəyyən ziddiyyətlər
vardır. Əslində bu ziddiyyət, “sosial” termininin Müller-Armak
konsepsiyasındakı, iki mənalığı ilə bağlıdır. Bir tərəfdən bu, bazar
nizamının hüquqi institusional struktur və onun daha geniş, sosial
institusional nizamın tərkib hissəsi olmasına, münasibəti təzahür
etdirir. Digər tərəfdən isə bu, bazar prosesinin nəticələrinin xarakteristikası kimi qiymətləndirilir. Bu mənada Müller-Armak konsepsiyası, bazarın yaratdığı və geniş sosial məqsədlər və meyarlara tam uyğun qəlməyən nəticələrin aradan qaldırılması üçün
siyasi iradəlik və niyyətlərin mövcudluğunu ifdə edir.
Konstitusiyalı və ya qaydaların (qanunları) qorunmasına
istiqamətləndirən iqtisadiyyat, sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyasının, tam mənada, “nizam nəzəriyyəsi” kimi, qəbul edilən cəhətlərində daha düzgün əks olunur. Dövlətin, “iqtisadı nizam” yaradılmasında aktiv rolunu müdafiə edən alman neoliberalları, belə
hesab edirlər ki, bu, dövlətin iqtisadi proseslərə birbaşa müdaxiləsini yox, müvafiq “oyun qaydalarının” yaradılması, tətbiqi və
korreksiyasını əhatə edir. Qaydaların qorunması yönündə, perspektivlərin müəyyənləşdirilməsində, alman “nizam nəzəriyyəsi”
və müasir konstitusiyalı iqtisadiyyat konsepsiyası, sıx qarşılıqlı
əlaqəli olsa da, onlar kifayət qədər müxtəlif, məsələlər üzrə istiqamətlənmişdir. Müxtəlif yanaşmaların təhlili gostərir ki, konstitusiyalı iqtisadiyyatın, tətqiqat predmetinin vahid şərhi yoxdur1.
Konstitusiyalı iqtisadiyyatın mahiyyəti haqda, iki tərif var. Bu
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təriflər “konstitusiya” termininin iki şərhi ilə bağlıdır. Birincisi “ümumi” anlamda “konstitusiya” dedikdə, adamların sosial davranışını müəyyənləşdirən, bütün qaydaların “əhatə” olunması başa
düşülür. Bu halda, konstitusiyalı iqtisadiyyat konsepsiyası, əsasən
qaydaların və institutların yaranması və dəyişməsi, onların fərdlərin qarşılıqlı əlaqəsinə təsirini öyrənir. Daha “dar” anlamda,
“konstitusiya” termini, qaydaların (qanunların) xüsusi hissəsini,
məhz dövlət qaydalarını (qanunlarını) əhatə edir. Bu mənada,
konstitusiyalı iqtisadiyyat, elə qaydaları əhatə edir ki, onlar,
“dövlətin” yaradılmasının əsaslarını və onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırıcı çərçivəsini, müəyyən edir1.
Müqayisədən qörünür ki, alman “nizam nəzəriyyəsi”, əsas
diqqəti, kortəbii bazar nizamının hüquqi, institusional strukturuna
və müəyyən mənada, onun əksi olan, mərkəzləşdirilmiş planlı
iqtisadiyyata yönəldilir. Dövlətə hansı məhdudiyyətlərinin lazımlı olması, müasir konstitusiyalı iqtisadiyyat ilə müqayisədə, sosial bazar təsərrüfatı nəzəriyyəçilərini daha az maraqlandırır.
Alman neoliberallarının, elmi və siyasi proqramlarının,
ümumi məqsədinin dövlətin və özəl qüvvələrin məhdudlaşdırılması və onlara nəzərət olunması təşkil edirdi. Ümumi şəkildə
onlar, siyasi konstitusiya ilə, iqtisadi və sosial konstitusiyanı birləşdirən, tam əhatəli konstitusiya nizamı, konsepsiysının tərəfdarları kimi çıxış edirlər. Konstitusiyalı iqtisadiyyatın və ya qaydaların (qanunların), qorunmasına istiqamətlənən iqtisadiyyatın,
yuxarıda şərh olunan təhlili, sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyasının, yalnız bir tərəfini-istiqamətini əks etidirir. Qeyd olunduğu kimi, bu konsepsiyaların, qaydaların qorunmasını mütləq
hesab etməyən istiqamətidə vardır. Bu istiqamət, rəqabətli bazar
nəticələrinin, prosesin gedişində əldə oluna bilməyən, sosial
məqsədlərlə, uzlaşmasını təmin etmək üçün, siyasi korreksiyaların
aparılmasını zəruri hesab edir.
1 В.Ванберг. «Teoрия порядка» и конституционная экономика. Вопросы

1Hayek F. Low. Legistation and Librerty Vol. 11- London, 1973, p.238.

экономики. 1999, № 12. С. 99.
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Sosial bazar konsepsiyasının, birmənalı anlaşılmaması, hətta
neoliberralların, bəzi görkəmli nümayəndələrinin ona qarşı çıxmasına gətirmişdir. Belə tanınmış neoliberallardan olan F.Xayek,
“sosial” sözünün “bazar təsərrüfatı” ilə birləşdirməsinin, heç bir
mahiyyət daşımadığını göstərərək deyir ki, bu “... siyasi şuarların,
bütün zövqlərə uyğyn qələn, gözəl pərdə altda gizlədilməsidir”.
Xayekin, sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyasını, qəbul etməməsinin ən mühüm arqumenti ondan ibarətdir ki, “sosial ədalət”
meyarına cavab verən nəticələri almaq niyyəti, əslində bazar
prinsiplərinə ziddir. “Bazar nizamı, kortəbii xarakter daşıdığı və
konkret ümumi qaydalara əsaslandığı üçün, fərdlərə öz maraqlarına uyğun, sərbəst seçim imkanları yaradır, ona görə də, spesifik
nəticələr, hər hansı nəzəriyyədən kənardır. Ümumi davranış qaydalarına əsaslanan, kortəbii “bazar nizamı” prinsipi vasitəsi ilə,
konkret nəticələrin müəyyənləşdirilməsi, qeyri mümkündür. Eyni
vaxtda, “bazar nizamının” fəaliyyətindən bəhrələnmək və onun
nəticələrini idarəetmək mümkün deyildir. Bazarın yaratdığı nəticələrə nəzarət etmək cəhdi, bazar prosesinin spesifik xarakterini
pozur. Xayek, məhz bu baxımdan, sosial bazar təsərrüfatının,
“bazar təsərrüfatı” olmasına şübhə edir.
Aydındır ki, burada Xayekin məntiqi düz xətlidir: əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş nəticələr alınacaqsa, rəqabət mübarizəsi öz mahiyyətini itirir, nəticələrlə, birbaşa manipulyasiya imkanı qalan bazar, əsl xarakterini saxlaya bilməz. V.Vanberqin
fikrincə, Xayek o öz qiymətləndirmələrində, neoliberalların nəzərdə tutduqları bir məqamı görməmişdir. Neoliberallar, oyun
analogiyası ilə dedikdə, “bazar oyunun”, əsl oyun olmasını arzulamaqla, iştirakçıların, hətta bəzi səbəblərdən həmişə, “qeyri qənaətbəxş” nəticələrə malik oyunçuların, müəyyən müddətdən
sonra, oyunu “normal” hesab etməklərini məğbul sayırdılar. Əlbəttə iştirakçıların, oyunu “normal” hesab etmələri, bütün digər
şərtlər daxilində, ilk növbədə, “bazar oyununun” bölğü nəticələrindən asılı olacaqdır.
Sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyasının, tam dəstəklənməsi
baxımından, nəticələrin bölüşdürülməsi qaydası, bazar prosesinin

66

Расим Щясянов

institusional strukturunun tənzimlənməsi üçün, iki səbəbdən və
ya iki yolla, əsas hesab oluna bilər. Birinci səbəb – qaydaların
(qanunlar) istənilən qiymətinin alınmasının, gözlənilən nəticələr
modelindən, güclü asılılığıdır. Bu xüsusi ilə, bazar qaydalarına
aiddir. Digər tərəfdən, nəticələr modelinin, normativ standartlara
(daha doğrusu etik) uyğunlaşdırılması niyyətinin, “oyun” iştirakçıları üçün əhəmiyyətliliyinə baxmayaraq, qoyulmuş qaydaların,
mümkün qədər sərbəst seçilməsi və ya dəyişdirilməsinin arzu
olunmazlığının apriori izahı yoxdur.
Nəticələr haqda müzakirələrin, bazarın institusional strukturuna daxil edilməsinin İkinci səbəbi, gəlirlərin və maddi nemətlərin bölüşdürülməsi kimi, bazar nəticələri üçün, “məqbul”
variantların, müəyyən sərhədlərinin formalaşdırılmasıdır. Nəticələrə görə meyarları nəzərə alan, ikinci səbəb və ya istiqamət,
birinciyə nisbətən daha real, hesab olunur. Lakin aydın deyil ki,
nəyə görə “oyunçular”, qeyri-müəyyən nəticəli əsl oyunlarda,
daha çox uduş almağa imkan verən seçim edə bilməzlər, ancaq
eyni zamanda, oyunçular müəyyən mənada, “zəmanət nizamı” ilə
razılaşırlar. Nəticələrə istiqamətlənən, sosial bazar təsərrüfatı konsepsiyası, əslində hər iki nəticəni, hesablama üsulunu, özündə
ehtiva edir. Bazarın neoliberal müdafiəçiləri sübut edirlər ki,
“nəticələrin korreksiyası”, ancaq bazar prosesinə müvafiq vasitələrlə aparıla bilər. Qaydalara uyğun tənzimləməni, onlar, körtəbii
müdaxilənin əksinə olaraq, bazara müvafiq vasitələrlə müdaxilə
hesab edirlər. Aydındır ki, “digər sosial məqsədlərə” dəstək üçün,
təklif olunan “bazara müvafiq müdaxilə” anlayışı, başqa şərhlərə,
məsələn, siyasi məcburetməyə nisbətən, daha səmərəlidir və onlarla birgə yolverilməzdir. Əslində, “bazar prosesinə müvafiq müdaxilə” anlayışı ilə, neoliberallar möhtəkirlik edərək, bir çox yayılmış subsidiya və transfer proqramları kimi, tənzimləmə
metodlarını ört-basdıq edirlər. Belə metodlar, çox uzun müddət
alman sosial konsepsiyasında istifadə olunmuşdur. Fikrimizcə,
bəzən “sosial bazar təsərrüfatının aşınması” adlanan, belə iqtisadi
inkişaf, ola bilər ki, “bazar təsərrüfatına” ,“sosial” sözünün artırılmasının mənasızlığı haqqda, F.Xayekin şübhələrini təsdiq edir.
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“Nizam nəzəriyyəsinin” normativ aspekti. Alman “nizam
nəzəriyyəsi” və konstitusiyalı iqtisadiyyat tərəfdarları institusional struktura diqqəti cəlb etməklə, klassik ənənələrə marağı bərpa
etmişlər. Bu həm də “nizam nəzəriyyəsinin” normativ aspektlərinə aiddir.
Müasir konstitusiyalı iqtisadiyyatda, bu aspekt, iki əsas
elementlə xarakterizə olunur. Aktiv element – hansı “zəruri”
institusional strukturun, yarana biləcəyi haqqa, konstruktiv yanaşma; və institusional tədbirlərin əsas normativ qiymətləndirmə meyarları kimi, maraqlı tərəflərin razılığının öyrənilməsi ilə bağlı,
ikinci yanaşma. Bu iki cəhət, alman “nizam nəzəriyyəsini”də əhatə edir, ancaq onlarda xüsusi ilə ikinci yanaşma çox səthi istifadə olunur.
Konstitusiyalı iqtisadiyyat, F.Xayekin adı ilə bağlı olan körtəbii artım və mədəni evolyusiyaya diqqəti cəlb etməyin əksinə
olaraq, qayda və institutların, “müvafiq” strukturu şəraitində,
seçim aspektlərinə zəif əhəmiyyət verir. Konstitusion seçimə
diqqət yetirmə sayəsində, alternativ qayda və qanunların fəaliyyəti haqda, informasiya baxımından pozitiv, müqayisəli institusional təhlil, son dərəcə vacibdir. Alman neoliberalları isə, konstitusiyon nizam yaradılması sahəsində, konstruktiv siyasi məsələlərə
eyni dərəcədə əhəmiyyət verirlər. Onlar kortəbii, spontan inkişaf
edən, “lazımi” iqtisadi konstitusiyanın perspektivliyinə inamsız
yanaşırlar. Baxmayaraq ki, müqayisəli institusional təhlil ideyaları, o qədər də ümumi deyildi, hesab edirdilər ki, iqtisadiyyatın
əsas vəzifəsi – həqiqi institusional xarakteristikalar haqda,
informasiya əldə etməklə, “yaxşı iqtisadi konstitutsiya” uğrunda,
siyasi axtarışda iştirak etməkdir.
“Zəruri” və ya “arzu olunan”, konstitusiyalı nizam anlayışları, alternativ institusional vasitələri qiymətləndirməyə imkan
verən, müəyyən normativ meyarlar və ya standarların mövcudluğunu qəbul edir. Fərdi azadlıq haqda klassik, liberal suala həm
alman “nizam nəzəriyyəsi” və həm də konstitusiyalı iqtisadiyyatda, eyni dərəcədə əhəmiyyət verilir. Lakin hər iki nəzəriyyədə,
secim azadlığı kriteriyasının, onların normativ izahına daxil
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edilməsi üsulu haqda baxışlar fərqlidir. Alman neoliberalları, öz
arqumentlərini elə izah edirlər ki, sanki “fərdi azadlıq” dəyəri,
lazımı normativ standart kimi qəbul edildikdə, “zəruri” konstitusion nizamın seçimi, nəzəri obyektin ciddi pozitiv, sübut etmə
arqumentinə çevrilir.
Konstitusiyalı iqtisadiyyat problemləri ilə məşqul olan,
müasir iqtisadçılar isə, daha dəqiq ifadə etməyə ustunluk verirlər.
İnstitusional secim prosesində, analitik informasiyanın mühüm
əhəmiyyətini qəbul etsələr də, onlar, qaydaların ədalətliliyini
müəyyənləşdirən əsas instansiyanın - fərdlər olmasını ,düzgün
hesab edirlər. Onların fikrincə, bütün tərəflərin razılığı, konstitusiya tədbirlərinin “ədalətliliyi” və yüksək “keyfiyyətliliyini”
göstərir.
Beləliklə, “nizam nəzəriyyəsi”ni, müasir konstitusiyalı iqtisadiyyatın əsl sələfi hesab etmək, o qədər də düzgün olmaz. Lakin, yuxarıdakı təhlil göstərir ki, alman neoliberalları öz nəzəriyyələri ilə, konstitusiyalı iqtisadiyyat tərəfdarlarının, sonralar,
daha da dəqiqləşdirdiyi məsələlərə diqqət yetirmişlər. Yəni,
alman neoliberalları və konstitusiyalı iqtisadiyyat nəzəriyyəçiləri,
eyni istiqamətdə işləmişlər.
2.3. İctimai seçim: metodoloji və nəzəri
mülahizələr və prinsiplər
İctimai seçim nəzəriyyəsinin əsası, XVIII-XIX əsrlərdə səsvermə problemlərini öyrənən, riyaziyyatçıların əsərlərində
(J.Konorse, T.Laplas, L.Kerrol) qoyulmuşdur. Sonralar siyasi fəlsəfə tədqiqatçıları T.Qobbs, B.Spinoza və s., politoloqlar C.Medison və A. de Tokvill, ictimai seçimin müxtəlif prizmalardan, nəzəri əsaslarını verməyə çalışmışlar. Ictimai seçim nəzəriyyəsinin
aktuallığı, 1930-1940-cı illərdəki bazar sosializmi və maddi rifah
iqtisadiyyatı barəsində, diskusiyalar dövründə daha da yüksəldi.
İqtisad elminin müstəqil istiqaməti kimi isə, ictimai seçim nəzəriyyəsi 1950-1960-cı illərdə K.Errou (1951, 1963), E.Dauns
(1957), D.Blek (1958), C.Byukenen və Q.Tallok (1962), M.Olson

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

69

(1965) və U.Niskanen (1971) əsərlərinin nəşrindən sonra formalaşdı.
İctimai seçim nəzəriyyəsi, makroiqtisadi qərarların formalaşmasının siyasi mexanizmini öyrənir. Ona görə də, bəzən bu nəzəriyyəni, “yeni siyasi iqtisad” adlandırırlar1. Bu nəzəriyyə tərəfdarları dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin səmərəliliyinə şübhə
ilə yanaşmaqla keynsçiliyi tənqid edirlər. Klassik liberalizm prinsiplərini ardıcıl inkişaf etdirərək, makroiqtisadi təhlil üsullarının
vasitəsilə onlar, ənənəvi olaraq politoloqlar, hüquqşünas və sosioloqların tədqiqat sferasına daxil olan problemləri şərh etməyə və
həllinə cəhd edirlər.
Belı müdaxilı “iqtisadi imperializm” adlanır.
Iqtisadiyyatın dövlıt tınzimlınmısinin, keynsçi baxıılarını
tınqid edırık, ictimai seçim nızıriyyısi tırıfdarları, maliyyı
- kredit siyasıti vasitısilı iqtisadiyyata tısir etmıni yox,
hökumıt qırarlarının, qıbulu prosesini öyrınmıyi, düzgün
hesab edirlır.Yıni mahiyyıtcı “ictimai seçim nızıriyyısi”,
institusional nızıriyyınin tırkib hissısidir.
nstitusional iqtisadi n z riyy . ınstitusionalizm
müstıqil istiqamıt kimi, XX ısrin ıvvılırindı yaransa da,
uzun müddıt digır iqtisadi nızıriyyılırı nisbıtın kölgıdı
qalmııdır. ıqtisadi nemıtlırin hırıkıtinin, institusional
faktorlarla izahı, çoxları tırıfindın qıbul olunmurdu.
Bunun ısas sıbıblırini, iki böyük qrupa ayırmaq
mümkündür. ıvvıla, “institut” termini ilı, insanların adıt vı
ınınılırinı uyıun gılın, hıtta qanuni status almıı sosialpsixoloji hadisılır vı mıfhumlar, o cümlıdın hımkarlar
ittifaqı, dövlıt, korporasiya, adıtlır vı s. kimi anlayıılar
baıa düıülür. Digır tırıfdın isı, institusionalistlır baıqa
ictimai elmlırin (hüquq, sosialogiya, psixologiya, politologiya
vı s.), üsullarını iqtisad elminı tıtbiq etmıyı çalııırdılar.

1 Р.Нуреев. Теория общественного выбора// «Вопросы экономики».

2002 г. №8. С. 122-149
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Ona görı dı onlar, digır tıdqiqatçılarla, iqtisadiyyatın dili
sayılan qrafik vı formullarla danııa bilmirdilır. ılbıttı,
sıbıblırin bir çoxu, obyektiv ısasa malik idi. Lakin 19601970-ci
illırdı,
vıziyyıt
ısaslı
ııkildı
dıyiıdi.
Tıdqiqatçıların diqqıt mırkızindı artıq, adıtlır yox,
insanların
standart
vıziyyıtlırdı
davranıılarını
ıırtlındirın, sosial institutlar dayandı.
Bununla da, daimi təkrarlanan proseslərin (cəmiyyətdə təkrar istehsal olunan) tədqiqi və qiymətləndirilməsi üçün, şərait
yarandı. Yəni, proseslərin obyektiv qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi və formalaşdırılması vasitəsilə, iqtisadi - riyazi modellərin
yaradılması imkanı meydana gəldi. İnstitutlar, individualist - fərdi
məqsədlərin, əldə olunması vasitəsi anlamında qəbul edilməyə
başlandı.
Yaranmış prinsipial dəyişikliklərin mahiyyətini qavramaq
üçün “köhnə institusionalistlərlə” (T.Veblen, C.Kommons,
C.Helbreyt), “yeni institusionalistlərin” (R.Kouz, C.Byukenen,
X.Demses, M.Olson, R.Pozner) baxışları arasında mövcud olan
fərqləri nəzərdən keçirmək vacibdir. Əvvəla - “köhnə” institusionalistlər, qeyd edildiyi kimi əsasən hüquq və siyasətdən iqtisadiyyata gəlməyə çalışaraq, iqtisad elminin müasir problemlərini,
digər ictimai elmlərin metodları ilə həll etməyə can atırdılar. Neoinstitusionalistlər isə tam əks yolla gedir. Politoloji və siyasi
problemləri, neoklassik iqtisadi üsullarla, ilk növbədə isə müasir
makroiqtisadiyyat və oyunlar nəzəriyyəsinin aparatı vasitəsilə həll
etməyə çalışırlar.
İkincisi - ənənəvi institusionalizmin əsas həll vasitəsi,
induksiya metodudur. Yəni onlar, fərdi hallardan ümumiləşdirməyə doğru getməyə çalışırlar. Əslində, məhz buna görə, ümumi
institusional nəzəriyyə formalaşmamışdır. Neoinstitusionalizm
əksinə - deduksiya üsulundan çıxış edərək neoklassik iqtisadi nəzəriyyənin prinsipləri vasitəsilə ictimai həyatın konkret problemlərini izah edir.
Üçüncüsü - “Köhnə” institusionalizm, radikal iqtisadi fikir
cərəyanı kimi, əsasən kollektivlərin (ilk növbədə həmkarlar
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təşkilatı və hökumətin), fərdlərin maraqlarının qorumasına daha
çox diqqət yetirir; neoinstitusionalizm isə əsas diqqəti, öz maraqları və iradəsinə görə daha faydalı hesab etdiyi kollektivi
seçən, müstəqil fərdlərə yönəldir. Yeni institusional nəzəriyyə,
XX əsrin sonlarında formalaşmışdır (D.Nort və b.). Onun əsas
diqqət mərkəzi, sosial institutlara xas olan “oyun qaydaları” üzərində cəmləşmişdir. Oyun qaydaları ayrıca, həm iqtisadi agentlərdən, həm də təşkilatlardan kənarda tədqiq olunur. Lakin əvvəllər, institutlar iqtisadiyyata münasibətdə ekzogen, yəni kənar
subyekt kimi, həm də iqtisadi institutlar, siyasi institutlardan
ayrıca öyrənilirdisə, yeni siyasi iqtisadda onlar, vahid struktur
kimi, insanların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən sistemin elementləri kimi tədqiq olunur. İctimai seçim nəzəriyyəsində, iqtisadiyyat
və siyasət bir-birini şərtləndirən, qarşılıqlı münasibətdə olan və
daima bir - birinə çevrilən fəaliyyət sferaları kimi qəbul edilir.
Yeni siyasi - iqtisadi təhlil metodu, təkcə siyasi proseslərin
iqtisadi əsasını yox, həm də bazar iqtisadiyyatına müdaxilənin
siyasi metodlarını öyrənir.
Son on illiklərdə iqtisadi tədqiqatlarda və ekspert qiymətləndirmələrində institusionalist aparatın tətbiqi sürətlə genişlənir.
Bunu bir neçə, mühüm səbəblə izah etmək olar. Belə səbəblərə ilk
növbədə, ortodoksal siyasi iqtisadın, bir neçə “zəif” xüsusiyyətlərini aid etmək düzgündür. Tam rasionallıq, mütləq məlumatlılıq,
təkmil rəqabət, yalnız qiymət mexanizmi vasitəsilə tarazlığın təmin olunması və s. kimi klassik iqtisadi kateqoriya və fərziyyələr
müasir inkişaf səviyyəsində öz aksiomatik mahiyyətini dəyişir.
Ona görə də müasir iqtisadi, sosial və siyasi proseslərin kompleks
və hərtərəfli təhlilinə ehtiyac artır. Digər tərəfdən müasir inkişaf
mərhələsində ənənəvi iqtisadi tədqiqat üsullarının tətbiqi arzu
olunan nəticələr vermir1.

1

Р.Нуреев. Институтсионализм:
Вопросы экономики. 1999. №1.

прошлое,

настоящее,

будущее//
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Qloballaşma və iqtisadiyyatın getdikcə daha artıq dərəcədə
“virtuallaşması”, ayrı-ayrı ölkələrdə, bütövlükdə bazar münasibətlərinə əsaslanan təsərrüfatçılığın, müxtəlif modellərinin (amerikan, alman, yapon, isveç və s.) yaxınlaşması üçün, obyektiv
əsaslar yaratsa da, institusionalizmin “regionallığı” qalmaqdadır.
Məsələn, amerikan və qərbi Avropa institusionalizmi arasında, kifayət qədər geniş fərqlər vardır.
Amerikan iqtisadi baxışları və tədqiqat üsulları, ənənəvi
olaraq, dünyada öncül sayılır, lakin, institusionalizm metodlarının
inkişafında avropalılar daha irəlidədirlər. Bu “metomorfoza” milli
- mədəni ənənələrlə izah olunur. Tarixi ənənələrə malik olmayan
ölkə kimi, amerikalı tədqiqatçıların yanaşması mücərrəd, rasional
fərd prizmasından yanaşmadır. Qərbi Avropada isə şəxslər arası
münasibətlərin, yalnız bazar sövdələşmələri vasitəsilə məhdudlaşdırılması ilə xarakterizə olunan cəmiyyət və fərdlərin qarşı-qarşıya qoyulması, qəti yolverilməz hesab olunur. Məsələn, amerikan
neoinstitusionalistləri, normaları, ilk növbədə, seçkilərin nəticəsi
hesab edirlər. Fransız tədqiqatçıları isə, normaları, rasional davranışın ilkin şərtləri, hesab edirlər. Ona görə də rasionallıq, məhz
davranış norması kimi, izah olunur.
Müasir iqtisad elmində institutlar anlayışı, cəmiyyətin
“oyun qaydası” və ya “insanın yaratdığı” məhdudiyyətlər çərçivəsi, kimi qəbul edilir. Bu oyun qaydaları və ya çərçivə məhdudiyyətləri, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri və onların həyata keçirilməsi mexanizmləri, sistemlərini təşkil edir. Institutlar,
insanların qarşılıqlı əlaqələrini şərtləndirən motivlərin strukturunu
yaratmaqla, qeyri müəyyənliyi azaldır, gündəlik həyatı təşkil edir.
İnstitutlar formal və qeyri-formal (məsələn, adət və ənənələr), qruplara ayrılır. Formal institutlar dedikdə, təşkilatlar və
müvəkkəl olunmuş şəxslər (dövlət məmurları) tərəfindən, müəyyənləşdirilən və qorunan, qaydalar başa düşülür. Mahiyyət etibarilə, istənilən institutun yaradılması, vahid standartların formalaşdırılması yolu ilə, xərclərin azaldılması və məhdudiyyətlərin
faydasının artırılmasıdır. Cəmiyyətin inkişafı, formal və qeyri –
formal qaydaların dəyişməsi, həmçinin, bu qaydalara əməl olun-

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

73

masının təmin yolları və səmərəliliyinin dəyişməsini doğura bilər.
Aydındır ki, formal qaydaların dəyişməsi, daha çox birbaşa xərc,
tələb edir. Lakin ümumiyyətlə hesab olunur ki, xərclərin həcmindən asılı olmayaraq, qeyri-formal qaydaların dəyişdirilməsi,
daha çətin, ağrılı və uzunmüddətli prosesdir.
İqtisadi subyektlər, adətən öz bilik və bacarıqlarını, imkanlarını, daha çox fayda götürmək üçün, siyasi və iqtisadi dairələrdə
fəaliyyət göstərən, aralıq və ya əsaslı təşkilatların yaradılmasına
istiqamətləndirirlər. Belə təşkilatların yaradılmasının əsas şərti,
onların formal qaydalarda tələb olunan, dəyişikliyi təmin edə
bilməsidir. İnqilablar və ciddi islahatlar dövründə, formal qaydaların dəyişməsinin, iqtisadi nəticələri də özünü tez göstərə bilər.
Qeyri-formal qaydaların dəyişməsi isə, tədrici xarakterli olub,
təsadüfi, təbii seçmə və mədəni inkişaf səviyyəsi, faktorları ilə
şərtlənir.
İnstitusional dəyişikliklərdə təşkilatlar, çox mühüm rol
oynayır. Təşkilat - sözün geniş mənasında, hansısa məqsədə nail
olmaq üçün birləşmiş, bir qrup adamlardan ibarətdir. Dəyişikliklərin istiqamətini, məhz seçilmiş məqsədə çatma xərclərinin
aşağı salınması, təşkil edir. Ümumiyyətlə, dəyişikliklərin iki strategiyası var: mövcud məhdudiyyətlər çərçivəsində dəyişmələr və
çərçivənin özünün dəyişdirilməsi. Institusional dəyişiklər, adətən,
təşkilatı eksperiment və səhvlərin aradan qaldırılması xarakteri
daşıyır. Burada əsas problem, cəmiyyətin təklif olunan dəyişikləri, hansı çərçivədə, qəbul edə bilməsidir. Çünki, əvvəla, ayrı ayrı ölkələrdə eyni instituta münasibət və onun nəticəliliyi müxtəlif ola bilər. Digər tərəfdən, hər bir institusional sistem, məhsuldar və əks məhsuldar stimullar yarada bilir. Əgər transaksiya
xərcləri çox, əks əlaqə isə zəifdirsə, institusional inkişaf, iştirakçıların və ya oyunçuların subyektiv baxışları üzrə yönələcəkdir.
Məhz bu məqam, müxtəlif institusional məhdudiyyətlərin meydana gəlməsinə, özünəməxsus institusional tələblərin yaranmasına, imkan yaradır.
Aydındır ki, uzunmüddətli iqtisadi dəyişiklər, əsas etibarilə
siyasi və iqtisadi agentlərin, qısa müddətli qərarlarının yığılma-
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sının nəticəsidir. Agentlərin qərarları isə, onların subyektiv fikirlərinin məhsuludur. Ona görə də, nəzərdə tutulanlarla, nəticələrin
uyğun olması dərəcəsi, agentlərin subyektiv mülahizələrindən asılıdır. Bu baxımdan nəticələr, nəinki qeyri-müəyyən, hətta gözlənilməz ola bilir.
Beləliklə, institusional dəyişikliklərin, hansı nəticələrə gətirməsini öyrənmək üçün, iqtisadi agentlərin fəaliyyət prinsipləri
araşdırılmalı və onların davranışının rasionallığı, qiymətləndirilməlidir. Əslində ictimai seçim nəzəriyyəsi, rasional seçim nəzəriyyəsinin xüsusi halıdır.
Neoklassik iqtisadi nəzəriyyədə, rasionallıq dedikdə, malik
olduqları resurslar, o cümlədən biliklər və partnyorların bir – birinə qarşı davranışlarındakı gözləmələr daxilində, individlərin,
faydalılığının maksimumlaşdırılması başa düşülür. Hesab olunur
ki, rasional individlər, öz hərəkətlərinin xərcləri və qazanclarını
müqayisə edə bilməklə yanaşı, fəaliyyətlərinin nəticələrinidə dərk
edə bilirlər. Neoklassiklər, rasionallığın təmin edilməsində, qəbul
edilmiş ümumi qaydalar, adət və ənənələrə, ciddi əhəmiyyət vermirlər. Lakin bununla belə, qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün,
iqtisadi agentlər ənənələri nəzərə almağa məcburdur. Çünki ,qeyri
- müəyyənlik yüksək olan sahədə, neoklassik mülahizələrin universallığı itir. Rasional individ, optimal nəticələrə yox, sosial nəticələrə, daha çox əhəmiyyət verir. Digər tərəfdən, zaman ötdükcə,
hər hansı rasional fəaliyyət, qeyri - rasional ola bilər.
Rasional seçim nəzəriyyəsi rasionallıq probleminə bu baxımdan çevik yanaşmanın tərəfdarıdır. Belə yanaşma aşağıdakı üç
istiqamətdə formalaşmışdır:
Şotland mənəviyyat fəlsəfəsi prinsipləri - cəmiyyətdə fərdiləşdirilmiş davranış konsepsiyasını formalaşdırmışdır. (F.Xatçenson,
A.Ferqyuson, D.Yum, A.Smit);
Utilitarizm cərəyanı - mənəvi dəyərlər və qiymətləndirmələrin
üstünlüyü prinsipləri (hər bir invidiv nəyin “yaxşı”, nəyin “pis”
olduğunu dərk edir);
Neoklassik nəzəriyyə (A.Marşall) - adamlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin rolunun əhəmiyyəti.
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Rasionallıq aksiomu, reallığı hərtərəfli əhatə etmir. Bu aksiom, reallığın ideal halının təsəvvürünü formalaşdırır. Belə təsəvvür isə, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, fərdlərin davranışının əsas fərziyyələrini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Rasional seçim nəzəriyyəsi universaldır. Ayrı-ayrı elm sahələrində
mahiyyətcə, eyni seçim qaydaları, müxtəlif anlayışlarla adlandırılsa da, rasionallığın üç cəhəti - seçimin fərdi xarakteri, məhdudluğu və subyektivliyi hamılıqla qəbul edilir. Rasionallığın müəyyənləşdirilməsində, fərdin seçdiyi məqsəd, aparıcı olduğundan,
əslində rasional halların sayı, faktiki olaraq çox genişdir.
Neoklassik nəzəriyyədən fərqli olaraq, rasional seçim nəzəriyyəsinə görə, gündəlik qərar qəbulunda vaxt, transaksiya xərcləri və informasiya faktorları mühüm rol oynayır. Ona görə də rasional seçim, yalnız yeganə və ciddi (maksimumlaşdırma) prinsipə yox, həm də bu faktorlar baxımından, əlçatan səviyyədə,
tələbatın max ödənilməsi prinsipinə əsaslanır. Bu baxımdan,
rasional seçimin müxtəlif növləri mövcuddur. Məsələn, R.Kouzun
“transaksiya xərcləri”; N.Saymonun “məhdud rasionallıq”;
C.Stiqlerin “yarımçıq məlumata əsaslanan neoklassik təhlil”;
H.Bekkerin “ailə münasibətlərində qeyri-müəyyənlik” - metod və
konsepsiyaları əsasında ,rasional seçimin müxtəlif nəzəriyyələri,
mövcuddur.
Rasional seçim nəzəriyyəsi, “metodoloji fərdilik” konsepsiyasını inkişaf etdirir. Bu o deməkdir ki, ictimai strukturlara, öz
məqsədələrini güdən individlərin toplusu kimi baxılır. Lakin bu,
heç də individlərin öz məqsədlərini mütləqləşdirməsinə gətirmir.
Çünki fərdlər, təşkilat daxilində, həmişə öz maraqlarını müəyyən,
mənəvi məhdudiyyətlər daxilində güdə bilirlər.
Rasional seçim nəzəriyyəsi daxilində, ilk vaxtlarda, iki istiqamət - ictimai və sosial seçim istiqamətləri yaranmışdır. Ictimai
seçim istiqaməti daxilində isə, iki məktəb - Çikaqo və Virciniya
məktəbi formalaşmışdır. Çikaqo məktəbi 1930-cu illərin ortalarında yaranmışdır, bazarın effektivliyi və neoklassik qiymət nəzəriyyəsinin uğurlarına daha çox diqqət yetirilməsi ilə tanınır.
Virciniya məktəbi də əslində Çikaqoda yaranmışdır. Lakin 1950-ci
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ildə, C.Byukenenin Virciniya universitetinə gəlişindən sonra,
daha çox uğur qazanmışdır. Bu məktəbin nümayəndələri üçün,
əsas tədqiqat obyekti, bazarın üstünlükləri yox, aparılan siyasətin
naqislikləri olmuşdur. Siyasətin özü isə, yalnız mübadilə kimi
qəbul edilir. Həm də Virciniya məktəbi (C.Byukenen, U.Hatter,
R.Vayninq, L.İger, C.Brenani, U.Buş, R.Vaqner, Q.Tallok,
D.Müller, R.Tollison), bu mübadilədə, konstitusiyalı iqtisadiyyatın, etik əsaslarının pozitiv yox, normativ təhlilini əsas sayırlar.
Virciniya məktəbindən fərqli olaraq, sosial seçim nəzəriyyəsi
tərəfdarları isə, (ilk növbədə K.Errou, A.Berqson, A.Sen,
C.Romer, C.Elster, K.Moen) fərdlər qrupunun maraqlarını, daha
yaxşı ifadə edən rifah funksiyasını yaratmağa çalışırlar. Belə
funksiya institutları prosedur və qaydaları tətbiq etmə mexanizmi
kimi yox, siyasi sövdələşmə və ya oyunun əsasında dayanan,
tarazlıq alətləri kimi xarakterizə edir.
C.Byukenen və yeni siyasi iqtisadın təşəkkülü. Ictimai
seçim nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri, Amerika iqtisadçısı
Ceyms Maуkl Byukenendir. C.Byukenenin və Q.Tallokun, 1969-cu
ildə Virciniyada yaratdığı İctimai seçim tədqiqatları Mərkəzi
(Corc Meyson Universiteti), yeni siyasi iqtisadın əsaslarının
yaradıcısı, hesab olunur.
C.Byukenen, müqavilə (kontrakt) paradiqması çərçivəsində,
iqtisadi nəzəriyyənin predmetinə, yeni şərh vermişdir. Hələ, keynisçiliyin hökmranlığı dövründə, 1960-cı illərin əvvəlində, Cənub
İqtisadi Assosiyasiyasının Prezidenti kimi, o, assosiyasiya üzvlərinə müraciətində, iqtisadiyyatı “bazar və cəmiyyət institutları”
haqqında elm adlandırmışdır. Onun fikrincə bu elm, “Fərdlərin
hüquqları toplusu və ya strukturunu dəqiq müəyyənləşdirməkdən
başlayır; iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini, əvvəlcədən göstərən və
izah edən təsdiqləyici mülahizələr toplusunu və həmçinin struktur
dəyişmələrinin, nəticələrə təsiri haqda şərti mülahizələri təqdim
edir”. Fərdlərin hüquqlarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi, bazar
iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyəti üçün imkan yaratmaqla bərabər, digər iqtisadi sistemlərlə müqayisədə, onun əsas üstünlüklərini aşkar olunmasına əlverişli şərait açır. Dövlət və hüququn
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yaranması səbəbləri və mənşəyinin, azad fərdlərin müstəqil müqaviləsinin nəticələri kimi şərhi, “ictimai müqavilə (sosial kontrakt)
nəzəriyyəsinə aid hesab olunur. İctimai müqavilə (kontrakt),
nəzəriyyəsinin əsasını qoyanlardan biri, məhşur ingilis filosofu və
iqtisadçısı Con Lokk (1632-1704) olmuşdur. C.Byukenen Con
Lokku özünün ideya sələfi hesab edir.
Məhz C.Lokkun əsərlərində, ilk dəfə vətəndaş cəmiyyətinin
zəruri şərti və dövlət hakimiyyəti səlahiyyətlərinin müqaviləli
şərhi kimi, xüsusi mülkiyyətin əsaslandırılmasına rast gəlinir 1 .
“Müqavilə nəzəriyyəsi - ”azadlığı “təbii vəziyyət” kimi təsəvvür
edir və onun əsasında yaşamaq, azadlıq və mülkiyyət hüququnun
dayandığını göstərir. Hesab olunur ki, bu hüquqların hər biri,
digərinin realizasiyası üçün, ilkin şərtləri yaradır və biri digərinə
çevrilir. Yaşamaq hüququ, xoşbəxtlik və faydalılığa söykənən
fəaliyyətdə reallaşır. Azadlıq hüququ, despotizmi rədd edir. Mülkiyyət hüququ, bu hüquqların ilkin şərti və qarantı rolunu oynayır.
Azad fəaliyyət, müstəqil fikir, fərdi seçmə və düşünülmüş məqsədli xarakterə malikdir.
C.Lokkun bu ideyaları və onun bəzi sonrakı davamçılarının fikirləri, bazar təsərrüfatının ideal modelini təsvir etdiyi
üçün, mücərrəd xarakter daşıyır. Belə bazarda, hamı sadə məhsul
istehsalçısı kimi, tam təkmil rəqabətlilik şəraitində fəaliyyət göstərir. C.Byukenen isə, cəmiyyətin müqavilə nəzəriyyəsinə istinad
edərək, siyasi münasibətlər sferasında, ideal bazar mexanizminin
müsbət cəhətlərini və imkanlarını göstərməyə çalışmışdır.
C.Byukenenin hələ 1954-cü ildə, nəşr etdirdiyi “Səsvermədə fərdi
seçim və bazar” adlı məqaləsində, ictimai seçimin iki səviyyəsini
fərqləndirirdi. 1) ilkin, (konstitusiya qəbul edilənədək reallaşan
seçim), 2) konstitusiyadan sonrakı seçim. İlkin mərhələdə fərdlərin hüquqları müəyyənləşdirilir, onlar arasında münasibət qaydaldarı yaradılır. Postkonstitusiya mərhələsində isə, fərdlərin,
müəyyən olunmuş qaydalar daxilində, davranış strategiyası for1

Дж. Локк. Два трактата о правлении, кн. 2. В книге Локк Дж.
Сочинения. В 3 т. М. Мысль 1988, т. 3. С. 262-356
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malaşdırılır. Başqa sözlə, cari siyasət, konstitusiya qaydaları daxilində oyunun nəticəsidir. Ona görə də siyasətin nəticəliliyi və səmərəliliyi, daha çox ilkin konstitusiyanın necə tərtib olunmasından asılıdır. C.Byukenen, doğru olaraq elə hesab edirdi ki,
konstitusiya, ilk növbədə dövlətin yox, vətəndaş cəmiyyətinin
əsas qanunudur. Hüquqi sistem, ictimai nemət yox, özünəməxsusluğu ilə seçilən ictimai kapitaldır. Qanunların ictimai kapital kimi
hərtərəfli əsaslandırılması “Azadlıq sərhədləri” əsərində verilmişdir. “Təcrübədə formalaşmasından asılı olmayaraq qanunlar
sistemi, özlüyündə elə ictimai kapitaldır ki, onun faydası zaman
ötdükcə artır”1.
Adi kapitaldan fərqli olaraq etibarlı hüquqi sistemin faydası,
fərdlərarası münasibətlərin stabilliyinin artmasında, özünü təzahür
etdirir. Belə fayda, adi kapitalın faydasından fərqli olaraq, ani
yaranmır və özünü həmin anda biruzə vermir.
Digər tərfdən isə, hüququ sistemin daima “silkələnməsi”,
hüquqi prinsiplərin pozulması nəticəsində, ictimai kapital həmişəlik itrilə bilər. Postkonstitusion seçim hər şeydən əvvəl oyun
qaydalarının” - hüquqi doktrinalar və “işçi qaydaların” (working
rules) seçimidir. Bu seçim, əslində ictimai nemətlərin istehsalı və
bölgüsünə hədəflənən, iqtisadi siyasətin, konkret istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinin əsasını təşkil edir.
Məlum olduğu kimi, elmin fəlsəfəsinin yaradıcılarından
olan İ.Lakotaşın təbirincə, hər bir elm sahəsi, “əsas nüvə” və
“müdaifə kəməri”dən ibarətdir. Yeni siyasi iqtisadın nüvəsini,
aşağıdakı üç ideoloji mülahizə təşkil edir: - metodoloji fərdilik; iqtisadi insan konsepsiyası; - siyasətin mübadilə olması.
Metodoloji fərdilik. Resursların məhdudluğu şəraitində, hər
bir fərd, mövcud alternativlərdən birini seçmək məcburiyyətindədir. Fərdlərin bazarda seçim davranışının, təhlili üsulları, kifayət qədər universaldır. Bu metodları, insanın seçim etdiyi bütün
1 Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и лефиафаном.

Сочинения. М., Таурус Альфа, 1997.
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sahələrə, tətbiq etmək olar. İctimai seçim nəzəriyyəsinin əsas fərziyyəsi, ondan ibarətdir ki, insanlar siyasi sferada, öz maraqlarını
güdməklə hərəkət edirlər və bizneslə siyasət arasında, keçilməz
maneə yoxdur. Bu tezis, mahiyyətcə, dövlətin zəruriliyi haqdakı
mifi dağıdır. Çünki hesab olunur ki, dövlətin ictimai maraqlardan
qeyri məqsədləri yoxdur.
“Rasional siyasətçilər”, ilk növbədə elə proqramları müdafiə
edilər ki, bu proqramlar, həmin siyasətçilərin nüfuzunu artırır və
onların yeni seçkilərdə qələbə qazanmaq şansını çoxaldır. Beləliklə, ictimai seçim nəzəriyyəsi, fərdiçilik prinsipini ardıcıl olaraq
tətbiq etməklə, bu prinsipi bütün fəaliyyət sahələrinə, o cümlədən
dövlət qulluğuna şamil etməyə cəhd edir.
İqtisadi insan konsepsiyası. (Homo economicus) Bazar
iqtisadiyyatında insan, özünün seçim meyarlarını, əmtəələrlə eyniləşdirir. Elə qərar qəbul etməyə çalışır ki, faydalılıq funksiyasını
maksimumlaşdırsın. Yəni, insanın davranışı rasionaldır. Fərdin
rasionallığı prinsipi, bu nəzəriyyə üçün tam universal hesab
olunur. Bu o deməkdir ki, seçicidən başlayaraq, prezidentə qədər
hamı öz fəaliyyətində, ilk növbədə iqtisadi prinsipləri qorumağa
çalışır. Başqa sözlə, qərar qəbulunda həmişə, limit xərcləri və
faydası müqayisə edilir (MB ≥ MC).
Siyasət mübadilədir. C.Byukenenin təklif etdiyi, ictimai
seçim nəzəriyyəsinin mühüm prinsipi kimi, qəbul edilən siyasətin,
mübadilə prosesi xarakterinə malik olması ideyası, əslində
K.Vikselə məxsusdur. Siyasi və iqtisadi bazarlar arasında əsas
fərqi, C.Byukenen insanların, maraqlarının meydana gəlməsi şərtlərində görürdü. “Siyasət, fərdlər arasında mübadilənin mürəkkəb
sistemidir. Belə mübadilədə fərdlər, adi bazar mübadiləsində əldə
edə bilmədikləri məqsədlərə çata bilmək üçün, kollektiv cəhdlər
edirlər. Burada fərdi maraqlardan savayı, maraq yoxdur. Bazarda
insanlar, almanı - apelsinə dəyişirlər, siyasətdə isə hamıya və hər
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kəsə: xidmətçidən hakimədək, nemətləri əldə etmək üçün vergiləri ödəməyə razılaşırlar”1.
İctimai seçim nəzəriyyəsi tərəfdarları, siyasi bazarlara, analoji əmtəə bazarı kimi baxırlar. Bu baxımdan, dövlət - insanların
qərar qəbuluna təsir etmə, ehtiyatların bölgüsündə iştirak etmə,
idarəetmə ierarxiyasında mövqe tutmaq uğrunda, rəqabət arenasıdır.
Ancaq, dövlət - özünəməxsus bazardır. Bu bazarın iştirakçıları, qeyri - adi mülkiyyət hüququna malikdirlər. Seçicilər - ali
dövlət orqanlarına təmsilçiləri seçmək, deputatlar qanunları qəbul
etmək, məmurlar isə onların icrasına nəzarət etmək hüququna
malikdirlər. Seçicilər və siyasətçilər səsləri və seçkiqabağı vədlərini mübadilə edən fərdlər kimi qəbul edilir.
Bir sıra alimlərin fikrincə, Byukenenin bu yaxınlaşmasına,
bəzi zəruri əlavələrin edilməsi mümkündür. Siyasətdə, kollektiv
fəaliyyət təcrübəsi geniş yayıldığından, siyasi prosesləri və mübadilə prosesini, bir fərdin yox, bir qrup şəxsin maraqları prizmasından, təhlil etmək mümkündür və ya daha məqsədəuyğundur.
İnsanlar, sosial və ya əmlaka malik olma əlaməti, dini və ya siyasi
partiyaya mənsub olma əlaməti və s. üzrə qruplara, yəni eyni
məqsədə çalışanların qrupuna, ayrıla bilirlər. Bu zaman, hətta
metodoloji fərdilik prinsipindən uzaqlaşmaqda olar.
Qrupları öz məhdudiyyətləri, faydalılıq funksiyası və s.
olan son bölünməz obyektlər kimi təsəvvür etmək olar2. Lakin
qrupların müxtəlif faydalılıq funksiyaları və maraqlara malik
fərdlərin birləşməsi kimi tədqiq olunması daha düzgün və ardıcıl
hesab olunur. Bu mənada, siyasi mexanizmin fəaliyyətinə qrup
maraqlarının toqquşması prosesi kimi baxmaq olar. R.Xardin 3 ,
belə yanaşmanı tətbiq edərək, nəticə çıxarır ki, konkret qrup
1

Дж.Бьюкенен. Сочинения. Серия «Нобелевские лауреаты по экономике» М.: Таурус Альфа. 1997.
2
М.Олсон. Логика коллективных дейcтвий. Общественные благи и
теория групп. М. Фонд экономической инициативы, 1995.
3
Р.Нуреев. Теория общественного выбора// Вопросы экономики. 2002.
№8. С.122-149
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maraqlarının reallaşdırılması, məhz siyasi proseslər çərçivəsində
razılaşmanın məhsuludur. Bu yanaşmaya görə, siyasi proseslər
əlavə faydalar əldə etməkdə, qruplararası razılaşma üçün əlverişli
məqamdır. Siyasi seçim prosesləri ənənəvi olaraq politologiyanın
tədqiqat obyektidir. Lakin, nəzəriyyə baxımından bəzi siyasi
proseslərə iqtisadi tədqiqat üsulları tətbiq edilə bilər.
Son dövrlərdə neoinstitutsionistlər, bir neçə ilkin ideoloji
mülahizələrdən ("müdafiə kəməri”) imtina etməklə, institusionalizmin klassik, makroiqtisadi proqramını dəyişməyə çalışırlar.Yeni baza ideyası kimi, mülkiyyət hüququ anlayışını daxil
edərək, əvəzində, bazarın ideallığı mülahizəsindən imtina edilir.
Eyni zamanda, transaksiya xərclərinin mövcudluğunu qəbul edən
neoinstitusionalistlər, bəzi, ilkin mülahizələrin (informasiyanın
tamlığı və bazardakı agentlər üçün rasionallığı) qismən dəyişməsini, məqsədəuyğun hesab edirlər.
Yeni yanaşma, nəticənin insanın davranış modelindən və
fəaliyyət göstərdiyi şəraitdən asılı olması faktına, önəm verir.
Neoklassik yanaşmanın ideal modellərindən imtina, informasiyanın natamamlığı, məhdud rasionallıq, iştirakçıların opportunist
davranışının mümkünlüyünü nəzərə almaqla, yeni qərarlar və
nəticələrə gətirir.
İnformasiyanın natamamlığı. Verilən informasiyanın tamlığı
haqda mülahizələr qeyri-real hesab olunur və iqtisadi tədqiqatların dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə daraldır. XX əsrdə iqtisad elminin inkişafı bir çox hallarda qeyri - müəyyənlik probleminin və
bununla bağlı informasiya axtarışı və onun sonrakı emalı probleminin öyrənilməsi ilə müəyynələşmişdir. (F.Naytın - qeyrimüəyyənlik və risk problemləri üzrə; C.Fon Neymanın və O.Morqanşterin - gözlənilən faydalılıq nəzəriyyəsi; C.Stiqlerin informasiya axtarışı nəzəriyyəsi və s.1.
Məhdud rasionallıq. Bu mülahizə, Q.Saymonun məhdud
rasionallıq nəzəriyyəsindən törəmədir. Q.Saymon, informasiyanın
natamamlığı şəraitində seçimin alternativ proseduralarını təklif
etmişdir. Qərar qəbulu prosesi iki mərhələli: 1) axtarış; 2) məqbul
1

Р.Нуреев. Теория общественного выбора// Вопросы экономики. 2002.
№8. С.122-149.
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variantın qəbul edilməsi kimi təsəvvür olunur. Saymon konsepsiyası, C.Stiqlerin təklif etdiyi informasiya axtarışı nəzəriyyəsi ilə
oxşardır.
Hər iki yanaşmada, hazır alternativin olmaması mülahizəsi
yer almışdır. Ancaq Saymon hesab edir ki, hər hansı faydalılıq
funksiyasını maksimumlaşdırmaq mümkün deyildir.
İştirakçıların opportunist davranışı. Opportunist davranış
anlayışı, iqtisadi agentin yeni məna alan, motivasiyası ilə birbaşa
bağlıdır. Əgər ilk vaxtlarda, “öz marağı” motivi, mütləq “eqoizm”
adlandırılırdısa, sonralar bu fikirin mütləqliyi, getdikcə itməyə
başladı. Neoinstitusionalistlər bu motivi, “opportunist davranış”
kimi şərh edirlər. “Opportunist davranış”, təşkilatın maraqlarının
realizasiyasına mane olan, aldatma, informasiyanın gizlədilməsi,
düz yoldan çəkindirmək və s. kimi hərəkətləri özündə “cəmləşdirən, dəqiq hesablanmış, öz şəxsi məqsədələrinə can atmaq kimi,
başa düşülür. Opportunist davranış, sadə eqoizmdən fərqlənir.
Sadə eqoizm, fərdlərin məlum qaydalara, həmişə əməl etməklə oynamasıdır. Bu zaman təbii ki, öz marağı konsepsiyası
əsas tutulur. Beləliklə, nəticə çıxarmaq olar ki, əslində, informasiyanın natamamlığı, məhdud rasionallıq və opportunist davranış
qaydalarının nəzərə alınması siyasi proseslərin dərk olunması
üçün son dərəcə vacibdir.
Beləliklə, ictmai seçim nəzəriyyəsinin predmetini nəzərdən
keçirərək yekunlaşdırmaq olar ki, ictimai seçim nəzəriyyəsi
(public choice theory) – insanların, hökumət idarələrini, öz maraqları üçün istifadə etməsi metodları və üsullarını öyrənən
nəzəriyyədir. Nəzəriyyənin tədqiqat obyekti - birbaşa və həm də
təmsilçi demokratiya şəraitində, ictimai seçimdir. Onun əsas
sahələri - seçki prosesi, depuptatların fəaliyyəti, bürokratiya nəzəriyyəsi, tənzimləmə nəzəriyyəsi və konstitusiyalı iqtisadiyyatdır.
Əgər əvvəllər, siyasi iqtisad və iqtisadiyyat (ekonomiks)
bərabər hüquqlu elmi fənlər hesab olunurdusa, XX əsrdə siyasi
iqtisada, iqtisad elminin ancaq bir bölməsi kimi baxmağa başladılar. Lakin XX əsrin sonlarında, siyasi iqtisad, yeni mahiyyət
aldı. Yeni siyasi iqtisad - hökumətin, iqtisadi idarəetmə fəaliyyəti
metodlarını, həmçinin insanların, hökumət idarələrini öz maraq-
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ları üçün istifadə etməsi, metod və üsullarının tədqiqini əsas məsələyə çevirdi.
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2.4.

İqtisadiyyatın tarazlı inkişafı problemləri
və “unifikasiya edilmiş” artım reseptləri

İqtisadi siyasətin və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin
müasir vəzifələri sırasında, inkişafın tarazlığının təmin olunması
və müxtəlif resurslardan istifadə kombinasiyalarını dəyişməklə,
dinamikada arıtmı sürətləndirmək məsələləri, daha prioritetli
vəzifələrə çevrilmişdir.
Mahiyyət və nəzəri meyarlar baxımından, milli iqtisadiyyatın tarazlı fəaliyyəti, bütün qarşılıqlı əlaqəli bazarlarda, tələb və
təklifin bərabərliyinin təmin olunması anlamında başa düşülür.
İqtisadi fəaliyyətdə üç belə bazar qəbul edilir: məhsul və xidmətlər, istehsal faktorları və pul bazarları. Nəzəri və təcrübi baxımdan bu bazarların tarazlı fəaliyyəti, aşağıda sərh olunduğu kimi
müxtəlif məqsədlərin əldə olunmasını nəzərdə tutur.
Məsələn, məhsul və xidmətlər bazarında tarazlıq dedikdə,
istehsalçıların öz gəlirlərini maksimumlaşdırması, istehlakçıların
isə, aldıqları məhsuldan maksimum fayda götürməsi başa düşülür.
İstehsal faktorları bazarında isə tarazlıq: - bazara daxil olan bütün
ehtiyatların öz alıcısını tapmasını, təklifi formalaşdıran ehtiyatların sahibkarlarının limit gəlirinin, tələbi formalaşdıran hər
ehtiyacın limit məhsuluna bərabərliyini etiva edir. Pul bazarında
tarazlıq: - əhali və sahibkarların istədikləri qədər pul təklifinin
olmasını nəzərdə tutur.
İqtisadiyyatda ümumi tarazlıq ideyası A.Smitə məxsusdur.
Onun fikrincə, istehsalçı və istehlakçıların sərbəstliyi, xaos yaratmır, əksinə şəxsi mənafeni güdən iqtisadi subyektlərin maraqları,
hamı üçün əlverişli olan ümumi tarazlığın yaranmasını doğurur.
Təkmil rəqabət şəraitində, ilk dəfə ümumi tarazlığın prinsipcə
mümkünlüyünü və onun riyazi ifadəsini Valras vermişdir. O
sübut etmişdir ki, birindən başqa, digər bazarlarda tarazlıq varsa,
o bazarda da tarazlıq yaranacaqdır. Valras hesab edirdi ki, belə
bazar pul bazarıdır (Qeyd etmək lazımdır ki, Fridmenin məhşur
monetarizm nəzəriyyəsi Valrasın bu ideyasının əksidir).
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Mikroiqtiadi səviyyədə Valrasın tarazlıq modeli nəzərdə
tutur ki, tələb və təklif hər bir məhsul, xidmət və ehtiyatlar üçün
tarazlığa malikdir. Makroiqtisadi səviyyədə isə məcmu tələb və
təklifin bərabərliyi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə Valras qanuna
görə hər hansı bir bazarda tələbin artıqlığı varsa, digərlərində
həmin ölçüdə təklifin artıqlığı vardır. Yəni ümumi saldo həmişə
sıfıra bərabərdir. Valrasa görə tarazlığın təmin olunması təkcə
təkmil rəqabətin mövcudluğunu yox, həm də qiymətdən başqa tələb və təklifin bütün faktorlarının sabitliyini tələb edir. Təbiidir ki,
belə fərziyyələr real iqtisadiyyatda həmişə özünü doğrultmur. Ona
görə də ümumi tarazlıq tipik deyil, «ideal» hal üçün mümkündür.
Lakin bu halın tədqiqi, rəqabətli iqtisadiyyatın hədəfini müəyyənləşdirməyə və tarazlığa mane olan səbəbləri aşkarlamağa imkan
verir.
İqtisadi tarazlığın, təmin olunması üsullarının xarakteristikaları arasında, Marşall konsepsiyası, daha məhşurdur. Bu konsepsiyaya görə istehsalçı və istehlakçılar, satış və alış planlarını,
qarşılıqlı olaraq iqtisadi konyukturaya görə tənzimləyirlər. Ona
görə də, bazarda tarazlıq – tələbin qiymətinin təklifin qiymətindən
üstünlüyü və ya əksinə təsiri ilə formalaşır. Belə üstünlüyə reaksiya olaraq istehsalçılar, istehsalın həcmini müvafiq olaraq artırıb,
azaldırlar.
Müasir dövrdə makroiqtisadi tədqiqatlarda, tarazlığa doğru
hərəkəti - daha çox, iqtisadi agentlərin gözləmələri ilə korrektə
olunan stoxostik, ehtimallı proses kimi qiymətləndirirlər. Nəzərdə tutulur ki, iqtisadi subyektlər, tələb və təklifin həcmi haqda qərarları, müxtəlif vaxtlarda qəbul edirlər.Ona görədə, məcmu
tələb, cari iqtisadi konyuktura ilə, yəni qüvvədə olan qiymətlərə
görə müəyyənləşirsə, istehsal həcmi haqda qərar, istehsal prosesindən əvəl qəbul edilir. Makroiqtisadi nəzəriyyədə, «gözləmələr»
konsepsiyasını, 30-cu illərdə İsveç alimi Q.Mürdal təklif etmişdir.
Mürdal, gözləmələrin iki tipini fərqləndirməyi vacib hesab
edirdi.: «ex poste» gözləmə, yəni baxılan dövr bitdikdən sonra,
istehsalçı və istehlakçıların qiymətləndirməsi və «ex ante», iqtisadi agentlərin, qərar qəbulu prosesində formalaşan, plan və
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məramlarındakı gözləmələr. Bu tipli konsepsiyalara, ekstropolyasiyalı, adaptiv və rasional gözləmə konsepsiyalarını aid etmək
olar. Tarazlığın digər modelləri sırasında, Kene cədvəli, Marksın
geniş və təkrar istehsal sxemi, Leontyevin «xərc-buraxılış» modeli, yetərincə istinad olunan modellər hesab edilir.
İqtisadi inkişafın tarazlğı problemi, son dövrlərdə də iqtisadi siyasətin mühüm vəzifələrindən hesab olunur. Bununla belə,
tarazlıq problemi iqtisadi inkişafın dayanıqlığı və davamlılığı
xüsusiyyətləri ilə, eyni əhəmiyyətli kimi qəbul olunur. İqtisadi
siyasətdə, yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərin, uyğunluğunun təmin olunması şərti ilə həlli, düzgün həll hesab olunur. Digər tərəfdən, həmin xüsusiyyətlərin birgə həllinin təmin olunması, iqtisadi inkişafın, resurslardan istifadənin intensivliyinə, yeni
baxışların tətbiqi vasitəsilə, daha da gücləndirilməsi şəraitində
baş verməsi, son dövrlərdə xüsusi ilə aktuallaşmışdır.
Bununla belə, iqtisadi inkişafda, tarazlıq və sürətli artımın
təmin olunmasına yanaşmalarda müxtəliflik vardır. Dünya təsərrüfat sistemində, son illərdə baş verən institusional dəyişikliklər, həmçinin inkişaf etmiş ölkələrin və beynəlxalq iqtisadi
təşkilatların, inkişaf etməkdə olan ölkələrə və o cümlədən “tranzitiv” iqtisadiyyatlı ölkələrə, yardım layihələrində, müxtəlif inkişaf nəzəriyyələrinə istinad edərək, tətbiq ediləcək konsepsiyaların, benefisiar ölkələrin kompleks transformasiyasını doğuracağı haqqında, təsəvvürlər yaradılır. Belə nəzəriyyələrdə, iqtisadi
inkişafın ən mühüm şərtləndirici faktoru kimi, “idarəetmə” amili
önə çəkilir və ona görə də institutların dəyişməsi zərurəti, daha
səylə qabardılır. BMT-nin “Minilliyin layihəsi” proqramında da,
bu səpkidən insan kapitalına, infrastruktura və kənd təsərrüfatı
texnologiyalarına iri miqyaslı, koordinasiya olunan investisiya
qoyuluşları, zəruri hesab edilmişdir.
Lakin, inkişaf nəzəriyyələri ilə məşğul olan bir sıra tanınmış
ekspertlər isə, fərqli məntiqləri irəli sürürlər. ABŞ-da, sosial elmlər sahəsində, tanınmış alim olan Albert Xirşmanın məntiqinə
görə, iqtisadi artım imkanları, çox müxtəlif ola bilir. Ona görə də,
ayrı-ayrı nəzəriyyələrdə tələb olunan “şərtlər toplusu”, mütləq he-
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sab olunmamalıdır. Xirsman, hətta Helbreyti tənqid edərək qeyd
edir ki, təklif olunan kompleks proqramlar, əslində çox mürəkkəb
və geniş olduğundan , iqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələr, onların icrasını həyata keçirə bilməzlər. Eyni zamanda, Xirsman
hesab edir ki, inkişafı yarada biləcək faktorlar, olduqca çoxdur
və müxtəlif xarakterlidir. Hətta, aşağı inkişaf səviyyəsinə malik
olan ölkələr üçün, xarakterik olan inkişafın qeyri-tarazlığı belə, inkişaf üçün əlverişli imkanlar yarada biliər. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, Xirsmanın bu ideyası, əslində doğrudur. Məsələn, İkinci
Dünya müharibəsindən sonrakı Qərbi Almaniya, XX əsrin sonundakı, vahid Almaniya iqtisadiyyatının bərpası, 90-cı illərin sonunda,
məhşur dünya maliyyə böhranı şəraitində Malayziya təcrübəsi və s.
Mütəxəssislərin qənaətinə görə, son 50 ilin dərsləri göstərir
ki, effektiv inkişafın təmin olunması baxımından, inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə siyasətcilər “kompleks” yox, “strateji” məntiqə
daha çox üstünlük verməli, “qlobal” düşünərək, “lokal” fəaliyyət
göstərməlidirlər. İqtisadi inkişafda, irimiqyaslı sıçrayışlara can
atmaq yox, inkişaf priopritetlərini müəyyənləşdirərək, ardıcıl və
kumulyativ dəyişikliklərə çalışmalıdırlar.
Dünya təcrübəsinin təhlili göstərir ki, müvəffəqiyyət qazanmış ölkələrin ümumi cəhətləri, çoxdur. Belə ölkələrdə, mülkiyyət
hüququ və müqavilə öhdəlikləri, daha effektiv qorunur, makroiqtisadi stabillik təmin olunur, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyaya,
məhsulların diversifikasiyasına və yeniliklərə çalışılır. Lakin məsələ ondadır ki, belə ölkələr, öz məqsədlərinə müxtəlif yollarla
nail olurlar. Məsələn, dünya bazarına sürətli inteqrasiya, ixracın
subsiyalaşdırılması (cənubi Koreya), azad iqtisadi zonalar (Malayziya), çox milli müəssisələrin investisiya yatırımlarının stimullaşdırılması (Sinqapur), xüsusi iqtisadi zonalar (Çin), regional
azad ticarət razılaşmaları (Meksika) və ya idxalın liberallaşdırılması (Çili) vasitəsilə həyata keçirilə bilir.
Nəzərə almaq vacibdir ki, ən yaxşı inkişaf strategiyaları,
yerli özəllikləri nəzərə almalı, üstünlükləri inkişaf etdirilməli və
maneələri tədricən aradan qaldırılmasını əsas götürməlidir. Məhz
bu baxımdan, dünya təcrübəsi sübut edir ki, universal səmərəli
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islahat modeli yoxdur. Bütün məqsədlərə eyni zamanda nail olunması, praktiki cəhətdən mümkün deyildir. Ən mühümü, iqtisadi
artıma qarşı maneələri eyni vaxtda azaltmaqdır.
Ayrı-ayrı ölkələrdə belə maneələr özləridə fərqlidir. Ona
görə də islahatlar, dəqiq düşünülmüş proqramlarla aparılmalıdır.
Bu baxımdan məhşur “Vaşinqton” və“Post-Vaşinqton” konsessusları, konkret fəaliyyət strategiyası yox, ümumi problemlər
siyahısı kimi qəbul edilməlidir. Ümumiyyətlə son dövrlərin təcrübəsi göstərir ki, Xirsmanın yanaşması özünü daha çox doğruldur.
Zaman ötdükcə iqtisadiyyatın zənginləşməsi, dinamik modellərin
üstünlüyünü artırır, indi ,“sekond-best” (ikinci yaxşı), iqtisadiyyat
modelinin tərəfdarları çoxalır, “davranış” iqtisadiyyatı isə, “rasional oyunçunu” pis vəziyyət salır. İqtisadiyyatın siyasiləşməsi,
yenidən adi hadisəyə çevrilir.
2.5. Dövlətin bazar iqtisadiyyatında iştirakı zərurəti,
mahiyyəti və məqsədləri
Məlum olduğu kimi, klassik mənada iqtisadiyyat – insanların qeyri-məhdud tələbatının, məhdud xarakterli təbii resurslar
və istehsal imkanları ilə, ödənilməsi problemlərini, həll etməyə
çalışan elm və praktiki fəaliyyət sahəsidir. Bütövlükdə iqtisadiyyat, tədqiqat baxımından fərqlənən, institusional xarakterli iki
böyük bölməyə ayrılır: mikro və makroiqtisadiyyat.
Mikroiqtisadiyyat – ayrı-ayrı iqtisadi elementlərin, iqtisadi
davranışını öyrənir. Belə elementlərə, ev təsərrüfatları, firmalar,
sahələr və konkret bazarlar aiddir.
Ümumiləşmiş şəkildə, mikroiqtisadiyyatın problemləri,
ayrı-ayrı məhsul və xidmətlərin istehsal həcmləri və qiymətləri,
həmçinin müxtəlif bazarların, qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində,
məhdud ehtiyatların, yenidən bölgüsünün sonsuz alternativlərinin
yaranmasına aiddir.
Makroiqtisadiyyat isə əksinə, iqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyətini tənzimləyir. Burada əsas diqqət, məhsul və xidmətlərin
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ümumi həcmi və qiymətlərin orta səviyyəsinin dəyişməsi,
işsizliyin artıb-azalması və s. kimi problemlər üzərində cəmlənir.
Lakin diqqət mərkəzinin müxtəlifliyi, bu iki bölmənin, birbirindən tamamilə ayrı sahələr olması demək deyildir. Sadəcə
olaraq, onların tədqiqat alətləri və analitik qiymətləndirmə meyarları müxtəlifdir. İqtisadi siyasət dedikdə, adətən, makroiqtisadi
problemlərin tənzimlənməsi və ya həlli variantları arasında,
seçimlə bağlı fəaliyyyət, başa düşülür. Bu baxımdan iqtisadi
siyasət, əksər hallarda, makroiqtisadi siyasətlə eyniləşdirilir.
Makroiqtisadi siyasət – bütövlükdə iqtisadiyyata təsir edən
vasitələr və hərəkətlər toplusudur. Praktikada makroiqtisadi siyasəti, adətən hökumət həyata keçirə bildiyi üçün, onun təhlili, faktiki olaraq, bilavasitə hökumətin iqtisadi fəaliyyətinin təhlilinə
çevrilir. Hökumətin makroiqtisadi siyasəti isə, siyasi parametrlər
və ya siyasi alətlər adlanan, vergi stavkaları, dövlət xərcləri və
hökumətin subsidiyaları ilə tənzimlənir.
Ümumiyyətlə, makroiqtisadi siyasətin zəruriliyi, daimi polemika obyektinə çevrilmişdir. Bəziləri hesab edir ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində, makroiqtisadi tənzimlənməyə ehtiyac yoxdur.
Bəziləri isə hesab edir ki, məsələn, işsizlik və inflyasiya ilə mübarizə, iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə xidmət edir.
Makroiqtisadiyyat, təkcə makroiqtisadi faktların qəbul edilməsi yox, həm də iqtisadi fəaliyyətin yekunlarının, makroiqtisadi
siyasətlə qarşılıqlı asılılığını öyrənir. Əslində makroiqtisadi siyasətin zəruriliyi, onun iqtisadiyyatın səmərəliliyinə təsiri ilə müəyyənləşir. Digər tərəfdən, makroiqtisadi proseslərin istiqamətlərinin seçimində, mütəxəssislərin müxtəlif fikirlərə malik olması,
hökumətin öz siyasətinə daha məsul yanaşmasını tələb edir. Çünki, mütəxəssis rəyində fikir müxtəlifliyi, həm də qeyri-iqtisadi
xarakterli, sosial-mənəvi dəyərlərin müxtəlifliyini də yarada bilir.
Dünya təcrübəsində, əsas makroiqtisadi problemlərə inflyasiya, işsizlik və iqtisadi artım prosesləri aid edilir. İnflyasiya –ən
ümumu formada, müxtəlif səbəblərdən, qiymətlərin orta səviyyəsinin yüksəlməsidir. İnflyasiyanın hansı səbəblərdən baş verməsi
və onun sürəti, inflyasiyaya qiymət verilməsi üçün, olduqca
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vacibdir. Çünki, qiymətlərin tədricən artması, qədim tarixə malik
olmaqla yanaşı, resursların istifadəsinin intensivliyinin və məhsulların xərc stukturunun mürəkkəbləşməsinin, obyektiv olaraq
yüksəlməsi fonunda baş verdiyindən, inflyasiya özlüyündə, qaçılmaz iqtisadi proses xarakterinə malikdir. Lakin bununla yanaşı,
qeyd olunmalıdır ki, nəticə etibarilə inflyasiya, milli pulun alıcılıq
qabiliyyətini aşağı salır. Praktikada inflyasiya, ikili xarakterə
malikdir: xərclərin artmasının doğurduğu inflyasiya və məhsul
qıtlığının doğurduğu inflyasiya. Hər iki halda inflyasiya, əhalinin
pula etibarlılığını aşağı salır və onun dövriyyə sürətini artırır.
Beləliklə, iqtsadiyyatda “inflyasiya gözləmələri” ilə müəyyənləşən, qeyri-stabilliyin yaranması üçün, əlverişli mühit formalaşır.
İnflyasiyanın ölçü vahidi, onun artım sürətidir. İnflyasiyanın
artım sürəti, müəyyən dövr (il, ay) ərzində, qiymətlərin məcmu
səviyyəsinin artma faizini, əks etdirir. İşsizlik – iş qabiliyyətli
əhalinin, müəyyən hissəsinin, işlə təmin olunmamasıdır. Aydındır
ki, əhalinin iş qabiliyyətli hissəsinin hamısını, işlə təmin etmək,
əməli cəhətdən mümkün deyildir. Ən azı ona görə ki, bu say, çox
dinamik dəyişir, digər tərəfdən isə, müəyyən səviyyədə işsizlik,
iqtisadiyyat üçün sərfəlidir. İşsizliyin, ancaq müəyyən səviyyədən
ötməsi, narahatlıq yaradır. Yol verilə bilən işsizlik səviyyəsi, bir
neçə növ işsizlik səviyyələrinin cəmindən ibarətdir:
Friksion işsizlik (iş axtarmaq və ya iş gözləməklə bağlı işsizlik); struktur işsizlik (istehlakın strukturunda baş verən dəyişikliklərin, iş qüvvəsinə tələbin strukturunu dəyişməsindən yaranan
işsizlik); dövrü işsizlik (iqtisadi dövrlərin müəyyən fazasında,
tələbin azalması səbəbindən yaranan işsizlik). Tam məşğulluq
dedikdə, iqtisadçılar, friksion və struktur işsizliyin cəmi qədər,
olan səviyyəni hesaba almırlar. Yəni, tam məşğulluq şəraitində işsizlik var və onun səviyyəsi, friksion və struktur işsizliyin cəminə
bərabərdir. Bu səviyyə, işsizliyin təbii səviyyəsi, həmin vəziyyətdə baş verən istehsalın həcmi isə, ölkənin istehsal potensialı
adlanır. İşsizlik səviyyəsinin, iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi, Oyken qanununa əsasən mümkündür. Real iqtisadi
siyasətdə, çox mühüm əhəmiyyətə malik olan Oyken qanununa
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görə, «İşsizliyin faktiki səviyyəsi onun təbii səviyyəsini bir faiz
ötərsə,ölkədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulun həcmi 2,5
faiz az olar». İqtisadi artım – makroiqtisadiyyatın əsas tədqiqat
obyektlərindən biri olaraq, işsizlik və inflyasiyanın mövcudluğu
şəraitində, ÜDM-in və ya adambaşına ÜDM-in artımının xarakterini öyrənir. İqtisadi artımı yaradan faktorlar, altı qrupa ayrılır.
Onların dördü: təbii ehtiyatların sayı və keyfiyyəti; əmək ehtiyatlarının sayı və keyfiyyəti; əsas kapitalın həcmi; texnologiya –
təklif faktorları adlanır. Lakin, real artımla, iqtisadiyyatın artım
qabiliyyətini, fərqləndirmək vacibdir. Belə ki, artım tələb və
bölgü faktorlarından da asılıdır. Başqa sözlə istehsal potensialını
daha məqsədəuyğun istifadə etmək üçün, yalnız ehtiyatların
dövriyyəyə tam cəlb edilməsi kifayət deyildir. İqtisadi artıma təsir
edən, təklif və tələb faktorları, qarşılıqlı asılıdırlar. İqtisadi artımın sürət və xarakterinə münasibət, birqiymətli deyil. Ətraf mühitin aşınmasının sürətlənməsi, artımın, əhalidə sabaha ümidsizlik
yaratması və onun bəşəri mənəvi dəyərlərlə uzlaşmaması və s.
kimi arqumentlərdən çıxış edən bir sıra mütəxəssislər, müəyyən
səviyyədə və şəraitdə, iqtisadi artımın qarşısını almağı, onu zəiflətməyi məqsədəuyğun hesab edirlər.
Bazar iqtisadiyyatında dövlət, müəyyən xüsusiyyətlərə
malik adi iştirakçılardan biridir. Ona görə də, onun iqtisadi
subyekt kimi, kapital və gəlirin “dairəvi hərəkətində” iştirakı
xüsusiyyətləri, bütövlükdə, inkişaf mərhələsindən daha çox asılıdır. Müasir dövrdə, dövlətin bu prosesdə fəaliyyətinin əsas istiqaməti, “ictimai tələb” və ehtiyatlardan istifadə ilə bağlıdır. “İctimai tələb” dedikdə, bazar mexanizminin xarakterindən doğan
“boşluqların”, yaratdığı problemlərin həllində dövlətin roluna
olan tələb, başa düşülür.
Bazarın “boşluqları” (fiaskosu) (market failuers), - bazarın
ehtiyatların səmərəli istifadə olunmasını təmin edə bilməməsi
hallarıdır. Dünya təcrübəsində, adətən aşağıdakı dörd hal və ya
vəziyyət, bazarın yaratdığı “boşluq” hesab olunur: 1) inhisarçılıq;
2) informasiyanın çatışmamazlığı və ya asimmetriyası; 3) kənar
təsir effektinin yaranması; 4) ictimai nemətlər istehsalı. Bu halla-
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rın hər birində, dövlət, bazarın fəaliyyətinə müdaxilə edir. Yaranmış problemlərin həlli üçün,o, antiinhisar siyasəti, sosial sığorta
fəaliyyəti və kənar mənfi təsirlərin məhdudlaşdırılması siyasətini
reallaşdırır. Bu məqsədlə dövlət, həm müsbət, həm də mənfi stimullardan istifadə edə bilər. Eyni zamanda dövlət, müəyyən,
xüsusi hüquqlara malikdir. Ən vacib belə hüquq isə, onun fövqəladə ,məcburetmə hüququdur.
İqtisad elmində “məcburetmə” anlayışı - adamların seçim
sərbəstliyini məhdudlaşdırmaqla, onların birgə fəaliyyətə yönəldilməsi kimi, qəbul edilir. Dövlət məcburetmə üçün legitim, hüquqi və institusional hakimiyyətə malikdir. Cəmiyyətdə oyun qaydalarının müəyyənləşdirilməsi imkanları, məhz bununla formalaşır. Dövlətin, belə hüquqlara malik olması zərurəti və ya cəmiyyətdə, iqtisadi fəaliyyətdə, məcburetmənin tətbiqinin zəruriliyi,
Dövlətin bilavasitə adamlar üçün, istehsal etdiyi nemətlərin,
təbiəti ilə də bağlıdır. Belə nemətləri, iki qrupa ayırmaq olar: Xalis ictimai nemətlər və xalis fərdi nemətlər.
Xalis ictimai nemətlər - elə nemətlərdir ki, onlar haqqı ödənilib - ödənilməməyindən asılı olmayaraq, kollektiv istehlak olunur. Belə nemətlərin istehlakı, iki xüsusiyyətə malikdir: seçilməsi
və imtina olunması mümkün deyildir. Məsələn, milli müdafiə və
ətraf mühitin qorunması, belə nemətlərdəndir. İstehlakda seçimin,
qeyri-mümkünlüyü (nonrivalness) xüsusiyyəti, belə başa
düşülməlidir ki, bir nəfərin xalis ictimai neməti istehlak etməsi,
həmin nemətin başqaları tərəfindən, istifadə olunması imkanlarını
azaltmır. Belə nemətlər, rəqabət obyekti olmur, çünki istifadə
həcmindən asılı olmayaraq, əlavə istehlakçının onu istifadə etməsinin limit xərcləri sıfıra bərabərdir. Ona görə də belə nemətlərin
istifadəsi üçün, hər hansı birbaşa haqq ödənilməsini tələb etmək
mümkün deyildir. İstehlakdan imtina (nonexludability) xüsusiyyəti, o deməkdir ki, heç bir kəs, hətta istehlakın haqqını ödəməkdən imtina edərsə belə, həmin nemətlərin istehlakından məhrum edilə bilməz. Xalis ictimai nemət, özünə məxsus, müsbət
kənar effektə malikdir - kimsə onu istifadə etməyə başlarsa,
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həmin nemət, hamı üçün açıq olur. Həm də, əlavə istehlakçılardan
imtina olunması xərcləri, hədsiz yüksək olur.
Xalis ictimai nemətlərin xüsusiyyətlərini, daha aydın dərk
etmək üçün onu, xalis fərdi nemətlərlə, müqayisə etmək məqsədəuyğundur. Xalis fərdi nemətlər (pure private good) - elə nemətlərdir ki, onun hər vahidi, ayrıca haqq müqabilində satıla bilər.
Xalis fərdi nemətdən fərqli olaraq, xalis ictimai nemət, istehlak
vahidlərinə ayrıla bilmir və hissə - hissə satıla bilmir. Xalis ictimai nemətin hissəciklərinin, qiymətinin müəyyənləşdirilməsinin
qeyri-mümkünlüyü, həmin nemətlərə olan məcmu tələbin müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri ilə, izah olunur. (Şəkil 1). Bu halda
qiymət, dəyişən kəmiyyət deyil və hər vahidin qiymətini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Çünki onun istehlakı, hər kəsin öz
əlahiddə hüququdur. Ona görə də, xalis ictimai nemətə olan
tələbin əyrisi, həmin nemətin mövcud olan bütün həcminin, limit
faydalılığını əks etdirir. Xalis fərdi nemətlərə tələbin həcmini isə
adamlar özləri tənzimləyir:
Qd = Zqi.
Xalis ictimai nemət üçün bu mümkün deyildir. Bütün istehlakçılar onun bütün həcmini istifadə etməlidir.
Qs = q1 = q2 = ...... = qn
Bu, hər bir istehlakçının, nemətlərdən istifadədə keyfiyyət,
həcmi və s. meyarlar baxımından, özəl tələblərinə yol verilməməsi ilə izah olunur. Məsələn, teatrda tamaşaçılar, parter, loja və
ya amfiteatrı seçməklə müxtəlif qiymətli biletlər ala bilirlər,
lakin, ölkənin müdafiə qabiliyyətindən faydalananlar belə seçim
edə bilməzlər.
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Şəkil 1. Xalis fərdi və xalis ictimai nemətlərə
məcmu tələbin müəyyənləşdirilməsi

Göründüyü kimi, xalis fərdi nemətlərə, məcmu tələbdən
(bu tələb üfüqi xətlə fərdi tələblərin cəmlənməsi ilə alınır) fərqli
olaraq, xalis ictimai nemətlərə, məcmu tələb, şaquli xətlə, bütün
limit faydalarının cəmlənməsindən (mövcud olan həcm baxımından) alınır. Beləliklə, aydın olur ki, həm fərdi, həm də ictimai
seçim, əslində, iqtisadi qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti prosesində individlərin verdikləri üstünlükləri müəyyənləşdirir, nəzərə alır və
həyata keçirir. Hər iki halda, Pareto - optimallığının əldə olun-
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ması üçün imkan yaranır. Lakin onlar arasında, ciddi fərqlər də
vardır. Bu fərqlər, optimallıq meyarlarının seçimindən asılı
olaraq, alət və vasitələrin müxtəlifliyi səbəbindən yaranır.
Qeyd etmək vacibdir ki, istehlak seçiminin qeyri – mümkünlüyü və imtina olunması xüsusiyyətləri, ictimai nemətlərin heç də
hamısı üçün xas deyildir. Əgər, hətta bu xüsusiyyətlərin hər hansı
biri, nisbətən zəif olarsa, onda “qarışıq nemətlər” yaranır. Məsələn, əgər milli müdafiə və ya dövlət tərəfindən göstərilən səhiyyə
xidmətlərini, ictimai istehlakdan çıxarmaq mümkün deyildirsə,
Ronald Kouzun dediyi kimi, gəmilərin hərəkəti üçün mayak xidmətini, ictimai nemətlər sırasından çıxararaq, haqqı ödənilən,
fərdi nemətlərə aid etmək olar.
İctimai nemətlər, ümummilli və lokal (regional, yerli) ola
bilir. Sonuncular, yerli hakimiyyət tərəfindən istehsal olunur. Hökumət isə, ictimai nemətlərlə yanaşı digər sosial nemətlər (xidmətlər), məsələn, sosial təminat təqaüdü, işsizliyə görə müavinət,
məktəbdə oxumağa görə dotasiya, infrastruktur təminatı (yollar və s.)
istehsal edir. Bu nemətlərin əksəriyyəti, bütövlükdə (və ya bəzən
qismən) fərdi istehlak olunur. Həmin nemətlərdən kənar şəxslərin
istifadəsinin qarşısını almaq üçün, onlara bu nemətləri əvəzi ödənilməklə təklif etmək olar. Əslində, təcrübədə çox az sayda nemətlər var ki, xalis ictimai nemətlərə məxsus olan bütün xüsusiyyətlərə malikdirlər.
Xalis ictimai nemətlər istehsalı, bir sıra çox saylı müsbət
kənar effektlərin yaranması ilə müşayiət olunur. Həmin effektlərin, daxili effektlərə çevrilməsi baş verməzsə, bazar iqtisadiyyatı
şəraitində belə nemətlərin istehsalı mümkünsüz olar.
Məlum olduğu kimi, iqtisadi mahiyyətə görə, istehsalın
səmərəli həcmi elə nöqtədədir ki, orada limit ictimai fayda
(qazanc) (marginal social benefits), limit ictimai xərclərə (marginal social costs) bərabər olur. MSB = MSC. Xalis ictimai
nemətlərin istehlakı, kollektiv baş verir, lakin istehlakın fərdi faydası müxtəlifdir. Təcrübədə, hər kəsin aldığı faydanı müəyyənləşdirmək üçün, dəqiq informasiya əldə etmək çox çətindir. Ictimai
neməti qrup halında istehlak edənlərin sayı, az olduqda, könüllü
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kooperasiya əsasında, müsbət kənar effektləri, daxili effektlərə
çevirmək olar. Lakin qrupun həcmi böyüdükdə, informasiyanın
gizlədilməsi ehtimalı da sürətlə böyüyür.
Əgər xalis, ictimai nemətlərin istehlakının haqqının ödənilməsi, onların istifadə olunmasının, limit faydalılığı baxımından,
həyata keçirilirsə, alınmış faydanın real həcminin azaldılması və
düzgün informasiyanın gözlədilməsi üçün, güclü stimul yaranır.
Həqiqətən, əgər istehlakçı xalis ictimai nemətlərin istehlakından,
haqqı ödənilməsindən, asılı olmayaraq fayda alırsa, onda artıq
xərcə düşmədən, həmin nemətləri, havayı almaq arzusu yaranır.
Belə situasiya “biletsiz sərnişin” (free - rider problem) problemi
adlanır. (Şəkil 2)
“Biletsiz sərnişin” problemi necə yaranır?
İstehlakçının, xalis
ictimai nemıtdın
aldııı limit faydalılııın xırclıri,
onun ödımıdı
iıtirakdan asılı
deyil.

Bu, insanların
aldııı faydadan,
daha az, xidmıt
göstırmıyı sövq
edir

Nəticədə müəyyyən
dövrdən sonra, xalis
ictimai nemıtlırin
hıcmi, sımırıli
hıcmdın kiçik
olur.

Şəkil 2.
Arzuolunmaz belə halın baş verməməsi üçün, məcburetmə
vacibdir. Kiçik və bütöv kollektivdə, bu çox simvolikdir. “Biletsiz” problemi, iri qruplarda daha tez - tez yaranır, çünki qeyd
etdiyimiz kimi, belə qruplarda dəqiq informasiya almaq çətinləşir.
Anonimlik (tanınmamazlıq), “biletsizliyi” bir növ stimullaşdırır.
Nəticədə isə, ictimai nemətlərin istehsalının səmərəliliyi, arzuolunan səviyyədən aşağı düşür. Bazar özlüyündə, bu problemi həll
etməyə, qadir deyildir. Ona görə də, bazarın belə “boşluqlarının”
həllində, dövlət, mühüm rol oynayır.
İctimai nemətlərin istehsalı, kifayət qədər olmadıqda, problemin rasional həll yolu - vətəndaşların məcburilik əsasında, ictimai nemətlərin istehsalının maliyyələşdirilməsində iştirakını
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təmin etməkdir. Ona görə də, dövlət nəinki, xüsusi nemətlərə olan
tələbin ödənilməsini təmin edir, həm də belə istehsal üçün, dövlət,
spesifik imkanlara və ya ehtiyatlara malikdir. Məsələn, həmin
ehtiyatların ən əhəmiyyətlilərindən biri, vergilərdir. Vergiqoymanı tətbiq etməklə dövlət, vətəndaşların, gəlir alması hüquqlarını
məhdudlaşdırır. Gəlirlərin bir qismini, vergi formasında, mənimsəyən dövlət, əslində mülkiyyətçi kimi çıxış edir. Sanki, dövlət,
səhmdar cəmiyyətə kapital yatırmış və ona müvafiq dvident alan
səhmdar kimi, öz payını tələb edir. Vergilər, dövlət maliyyəsinin,
əsas fundamentini yaradır, onun bir hissəsi, sonra dövlət mülkiyyətinə çevrilir. Dövlətin sərəncamında qalan ehtiyatların məcmusu, iqtisadiyyatın ictimai sektorunu təşkil edir. Bu baxımdan,
dövlət mülkiyyətini, yığılmış ehtiyatlar, dövlət maliyyəsini
(gəlirlər və xərclər) isə, yığılan və xərclənən vəsaitlər axını kimi,
başa düşmək lazımdır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, ictimai sektorun, mövcudluğu
vacibdir. Çünki ictimai sektor olmadıqda, xüsusi sektorun
səmərəli fəaliyyəti, mümkün deyildir. Keçmiş sovet respublikaları
və digər, bəzi tranzitiv iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsi, bunu
sübut edir. İqtisadiyyatın xüsusi bölməsində, maliyyə ehtiyatlarının əsas mənbəyi kimi, istehsal faktorları üzərində mülkiyyətçilikdən gələn gəlirlər çıxış edir, əvəzsiz daxil olmalar, nadir və
ikinci dərəcəli ehtiyat hesab olunur. İctimai sektorda isə əksinə
olur. Əsas gəlir mənbəyi kimi vergilər, yəni firma və adamların
məcburi ödəmələri çıxış edir. Dövlətin malik olduğu istehsal faktorlarından, əldə etdiyi qeyri - vergi gəlirləri isə, ikinci dərəcəli
hesab olunur. İnkişaf etmiş ölkələrdə büdcə gəlirlərinin 80-90% -i
vergi gəlirlərinin, qalan 10-20% -i isə, qeyri - vergi gəlirlərinin
payına düşür.
Beləliklə, yuxarıdakı şərhləri ümumiləşdirərək, ictimai
seçim anlayışını aşağıdakı kimi dəqiqləşdirə bilərik. İctimai seçim
- ictimai nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı
haqda, kollektiv qərarların hazırlanması və qəbul edilməsidir.
Kollektiv qərar, siyasi proseslərin köməyi ilə, cəmiyyətdə mövcud zövqlərin və meyarların uzlaşdırılması, qarşılıqlı razılaşdırıl-
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masını əhatə edir, təmin edir. Ona görə də hər bir siyasi qərar hər şeydən əvvəl, ictimai nemətlər haqda qərardır. “Biletsiz”
probleminin həlli üçün, mərkəzləşdirilmiş mexanizmlər vacibdir.
Demokratiyanın əsasını təşkil edən müxtəlif institutlar, o cümlədən seçki qanunları, təmsilçilik orqanları, referendumlar və s.,
adamların zövq və üstünlük meyarlarını, aşağıdakı üç qrup sualın,
həlli baxımından sistemləşdirir və ümumiləşdirir.
1. Nemətlərin, ictimai və fərdi xarakterliliyini necə müəyyənləşdirmək, yəni nemətləri, bu qruplara necə ayırmaq məqsədəuyğundur?
2. Nemətləri cəmiyyətin üzvləri arasında necə bölüşdürmək
lazımdır?
3. “Biletsizlərə” qarşı hansı nəzarət tədbirinin görülməsi
məqsədəuyğundur?
Problemin həlli baxımından, dövlətin əsas vəzifəsi, bölgü və
yenidən bölgünün düzgün təşkilidir. Yenidən bölgü, həm vergi
tutulması, həm də maddi yardım, dotasiya və subvensiyalar vasitəsilə baş verir.
Məqsədlər baxımından, dövlətin həyata keçirdiyi yenidən
bölgü, məqsədyönlü və təsadüfi (xüsusi məqsədlərsiz) ola bilir.
Nəticə və ya mərhələ baxımından, yenidən bölgünün birinci və ya
ikinci (törəmə) effekti fərqlənir. Məsələn, az təminatlı ailələrə
maddi yardımın göstərilməsi tələbi artırır və ona görə də ərzaqın
qiyməti qalxır. Başqa sözlə, bu tədbirin həyata keçirilməsindən
yalnız ehtiyacı olanlar deyil, həm də ərzaq istehsalçıları faydalanırlar. Yenidən bölgünün obyektləri, iqtisadi (istehlak nemətləri
və xidmətlər, ehtiyatlar) və institusional faktorlar ola bilər. Belə
institusional faktorlara “oyun qaydalarının” dəyişdirilməsi, məsələn, kvota, rüsum və taariflərin tətbiqi, dəyişdirilməsi və ləğvi,
aid edilə bilər. Sonuncular, mal və xidmətlərin ixrac və idxalı
üçün yeni ticarət şəraiti yaradır, yəni yerli və xarici sahibkarların
fəaliyyətinə təsir edir və beləliklə, onların qazanclarının yenidən
bölgüsünü şərtləndirir.
İctimai nemətlərə dövlət təminatı, fərdlərin istehlak imkanlarının sərhədlərini genişləndirir. Lakin bununla bərabər, dövlətin
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iqtisadiyyata müdaxiləsinin təhlükəli həddini aşmaq ehtimalı artır.
Ona görə də belə şəraitdə ən mühüm və mürəkkəb vəzifə, dövlətin ictimai nemətlərlə təminatı sərhədlərinin düzgün (rasional və
ya optimal), müəyyənləşdirilməsidir.
Bazar mexanizminin, iqtisadi inkişafın bütün problemlərini,
həll etmək imkanına malik olmadığı, kapitalizmin ilkin dövrlərindən məlumdur. A.Smitin, “bazarın gözəgörünməz əli” prinsipi
üzərində qurulmuş nəzəriyyəsi, özündən əvvəlki dövrün “mütləq
monarxiyasının”, azad bazara ciddi maneə yaratmasına cavab
kimi, meydana gəlmişdir. Smit öz nəzəriyyəsində, bazar mexanizminin dayanıqlığının, kənar himayəyə ehtiyacsızlığını sübut
edərək, dövlətin iqtisadiyyatdakı rolunu, “gecə gözətçisi” funksiyası (ifadə Hayekə məxsusdur) ilə, eyniləşdirmişdir. Dövlət,
A.Smitin təbirincə, ancaq xüsusi mülkiyyəti və onunla bağlı münasibətlərdə, sərbəstliyi qorumaq, bunun üçün zəruri, hüquqi
bazanı yaratmaq və təmin etmək, vəzifələrini həyata keçirməlidir.
Qeyd etmək vacibdir ki, kapitalizmin inkişafı ilə, burjuaziyanın siyasi hakimiyyəti ələ keçirməsi, dövlətin, ancaq “gecə gözətçisinə” çevrilməsinə imkan vermədi. Dövlət, nəinki dünya bazarında ölkənin mənafeyini qorumaq, həm də daxildə, sosialiqtisadi prosesləri qorumağa məcbur oldu. İqtisadi infrastrukturanın yaradılması, sənayenin müdafiə və digər sahələrinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili, maliyyə-bank sistemi və pul
dövriyyəsinin təşkili, dövlətin zəruri funksiyalarına çevrildi.
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, böhranlar və tənəzzüllər
dövründə artır, normal inkişaf dövründə isə azalırdı. Ötən dövr
ərzində, proteksionistlər və fritrederçilər arasında, dövlətin rolu
haqqındakı bitməyən mübahisələr, onun rolunun inkarı yox, sərhədləri, obyekt və subyektləri, təsir forma və metodlarının seçimi,
müdaxilənin sosial qiyməti, obyektivliyi və istiqamətliyi haqda
getmişdir. XX əsrin ortalarından başlayaraq, dövlətin iqtisadiyyatdakı rolu, əsaslı transformasiya olundu. “Böyük tənəzzül”, yüksək
proqresə malik istehsal, vertikal və horizontal əlaqələrin intensiv
inkişafı, beynəlxalq mübadilənin mürəkkəbləşmiş olduğu şəraitdə, bazar mexanizminin acizliyini, tam sübuta yetirdi.
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“Böyük tənəzzüllə” eyni vaxtda, C.Keyns təsərrüfat mexanizmini
dövlət tənzimlənməsinin nəzəri əsasını, A.Hitler və F.Ruzvelt
formaca fərqli,mahiyyətcə isə, eyni olan, təcrübi əsasını qoydu.
Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın idarə olunması prosesində, Keyns nəzəriyyəsi və onun tərəfdarlarının, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi tələbi, yeganə ideya deyil. Bir sıra neokeynsçi
baxış tərəfdarları, hətta konservativ nəzəriyyəçilərlə birgə, dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməsini, müdafiə edirlər. Lakin, hər
iki nəzəri fikrin tərəfdarları ,dövləti, müəyyən mülkiyyətə malik
olan və cəmiyyətin strateji məqsədlərinə, nail olunmasına istiqamətlənmiş, iqtisadi siyasət apara bilən, təsərrüfat funksiyalarına
malik, iqtisadi sistem subyekti kimi qəbul edirlər. Onların arasında fərq, əsasən, dövlətin təsir metodlarının seçimindədir.
Keyns və onun birbaşa tərəfdarları, hesab edirlər ki, bazarın
müəyyən parametrlərinin izlənməsi, dövlətin iqtisadi funksiyalarına aiddir. Hər bir qeyri-tarazlıq təsiri, qeydə alınaraq, müəyyən
stabilləşdirici tədbirlər vasitəsilə, kompensasiya olunmalıdır.
Hökumətin, iqtisadi təsir mexanizmi belə qurulmalıdır. İqtisadi
artımın, dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin, obyektiv zərurəti
nədədir?– sualına cavab, kifayət qədər sadədir. Dövlət, bazar mexanizminin mövcud çatışmamazlıqlarını, aradan qaldırmağa borcludur. Məhz bu baxımdan, aydındır ki, dövlət tənzimlənməsinin
məqsədləri, qarşılıqlı əlaqələrdə olsalar da, əhəmiyyəti, təsir
dairəsi və nəticələrinə görə, xeyli fərqlidirlər. Əsas məqsədlər –
iqtisadi və siyasi stabilliyin qorunması, rəqabət üstünlüklərinin təmin olunması, iqtisadi təhlükəsizlik, bazar mexanizminin, müxtəlif situasiyalara, adaptasiyasının təmin olunması isə, ümumidir.
Dünya təcrübəsində, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin,
üç tipini ayırmaq mümkündür: -idarəetmədə tam dövlət inhisarı;
-bazar və dövlət alətlərinin müxtəlif kombinasiyası,( buna nümunə Yaponiya, Cənubi Koreya, İsveç, Almaniya, Çin, Avstriya
modellərini göstərmək olar); və xüsusi mülkiyyətin qeyri-məhdudluğuna əsaslanan ifrat liberalizm.
Dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyini, müəyyənləşdirən
əsas amillərdən biri, onun institusional strukturudur. Ölkədə,

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

101

idarəetmənin mərkəzləşdirilməsi səviyyəsindən asılı olaraq, qərar
qəbulu və təsir imkanları formalaşır. İnstitusional strukturun variasiyaları genişdir. Bütövlükdə isə, müasir dünya təcrübəsində,
dövlət tənzimlənməsinin idarəetmə orqanları vasitəsilə ifadəsinin
iki modelini ayırmaq olar:
1. Reaktiv (adaptasiya) modeli. (məsələn ABŞ modeli). Bu
model, bazarın səhvlərinə dəqiq reaksiya vermə imkanına malikdir. Bu, idarəetmə funksiyalarının çevikliyi, makro və mikro
səviyyələrdə, birbaşa və dolayı tənzimləmə alətlərindən istifadə,
dövlət və xüsusi biznesin əməkdaşlığının müxtəlif formalarından
istifadə olunması ilə təmin olunur.
2. Proaktiv model (məsələn Yaponiya). Bu model, bazar mexanizmində mümkün qəzaları, dövlət müdaxiləsinin dəqiq həcmlərinin müəyyənləşdirilməsi, proqnozlaşdırma, dövlət və müəssisələrin danışıqlarında, koordinasiya və təsisedici tövsiyyələrin
verilməsi yolu ilə, həll etməyi məqsədəuyğun hesab edir.
Müasir dünya təcrübəsində, dövlətin, iqtisadi funksiyalarını,
aşağıdakı əsas qruplarda ifadə etmək olar:
1. Hüquqi bazanın təmin olunması və rəqabət mühiti yaratmaqla, bazar sisteminin fəaliyyətinin himayə olunması.
Rəqabət mühiti, antiinhisar qanunvericiliyi ilə qorunmalıdır.
2. Sərvətlər və gəlirin yenidən bölgüsü, milli məhsulun
strukturunu dəyişmək məqsədilə, ehtiyatların bölgüsünün korreksiyası, məşğulluq və inflyasiya üzərinə, nəzarət vasitəsilə, iqtisadiyyatın stabilləşməsinin təmin olunması.
3. Bazar mexanizmlərinin bəzi elementlərinin, təsirinin
məhdudlaşdırılması. Məsələn, məcmu istehlak və ictimai
rifahın təmin olunması üçün, dövlət bazarın və ictimai
maraqların qorunmasını təmin etməlidir.
4. Dünya iqtisadiyyatında milli rəqabət üstünlüklərinin
yaradılması və qorunması.
Dövlətin iqtisadi funksiyalarının bu təsnifatını yeganə hesab
etmək olmaz. Xüsusilə, keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrdə,
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dövlətin əsas iqtisadi funksiyalarında mövqelərin dəyişməsi, məntiqi və qanunauyğun hesab oluna bilər. Məsələn, belə ölkələrdə,
infrastrukturanın əsas komponentlərinin, təbii inhisarların, bir sıra
xüsusilə vacib sahələrin (məsələn, müdafiə sənayesi, Azərbaycan
üçün neft-qaz sənayesi və s.), birbaşa dövlət mülkiyyətində qalması; iqtisadiyyatın restrukturizasiyasının siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi; ÜDM-in dövlət büdcəsi vasitəsilə
yenidən bölüşdürülməsində dövlətin fəal iştirakının təmin olunması, xarici iqtisadi siyasət, sosial müdafiə və sosial təminat
siyasəti və s., dövlətin əsas iqtisadi funksiyalarına aid olunması,
fikrimizcə, məqsədəuyğun sayılmalıdır. Dövlətin iqtisadiyyatı
tənzimlənmə baxımından müdaxiləsi iqtisadi siyasəti vasitəsilə
həyata keçirilir. Hökumətin iqtisadi siyasəti dedikdə, iqtisadi
alətlər vasitəsilə təsərrüfat subyektlərinin davranışının norma və
qaydalarının müəyyənləşdirilməsi başa düşülür.
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin məqsədləri, metodları və alətləri, ümumiyyətlə dəyişkəndir. Belə ki, ümumi texnoloji
inkişaf səviyyəsindən, siyasi qüvvələrin dislokasiyasından, iqtisadi siyasətdəki dəyişikliklərdən, bazar iqtisadiyyatının ümumi
inkişaf səviyyəsindən, asılı olaraq, tənzimlənmə sisteminin çevik
dəyişməsi labüddür.
Dövlətin fəaliyyətinin bu istiqaməti, sanki, dövlətin bazar
iqtisadiyyatına müdaxiləsinin, aşağı sərhəddini müəyyənləşdirir.
Ancaq müasir dövrdə, dövlətin iqtisadi funksiyaları, daha genişdir. Bu funksiyalar, infrastrukturun inkişafı; məktəb təhsilinə dotasiya; işsizliyə görə müavinət; cəmiyyətin az təminatlı kateqoriyasına verilən təqaüd və müavinətlərin, müxtəlif növləri və s.,
kimi fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Bu sahələrin kiçik bir hissəsi,
xalis ictimai nemətlərə aid edilə bilər. Onların böyük qismi,
kollektiv yox, fərdi istehlak edilir. Buna baxmayaraq, bütövlükdə
son yüz ildə, inkişaf etmiş ölkələrdə, dövlət xərclərinin payı
ÜDM-də sürətlə artma meyilinə malikdir. Digər tərəfdən dövlət,
adətən antiinhisar və anti inflyasiya siyasəti aparır və işsizliyi
azaltmağa çalışır. Son onilliklərdə dövlət, struktur dəyişikliklərinin tənzimlənməsində, daha aktiv iştirak edir, elmi-texniki tə-
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rəqqini stimullaşdırır və milli iqtisadiyyatın, yüksək inkişaf tempini, qorumağa səy göstərir. Bu funksiyalara, regional və xarici
iqtisadi tənzimləməni əlavə etsək, dövlətin rolunun XXI əsrdə
artması səbəbləri aşkar olar.
Lakin, bazar iqtisadiyyatı şəraitində, dövlətin iqtisadi tənzimləmə rolu, hədsiz arta bilməz. Bazar iqtisadiyyatı, dövlətin
iqtisadi funksiyalarına müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bazar mexanizmini dağıtmaqla, onu
birbaşa inzibatçılıqla əvəz etməyə, nəticələnə biləcək müdaxilələr,
yolverilməzdir. Burada, bazar mexanizminə üzvü qoşulan dolayı
tənzimləyicilər, (vergilər, subsidiyalar və s.) daha səmərəli metodlar hesab olunur. Ona görə də dövlət tənzimlənməsi, bazar
qüvvələrini dəyişməli, yalnız, həmin qüvvələri gücləndirməyə və
ya zəiflətməyə çalışmalıdır. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, bütün
iqtisadi tənzimləyicilərin təsiri, ziddiyyətlidir. Qısamüddətli fayda, uzunmüddətli dövrdə, böyük itkilərlə əvəzlənə bilər. Digər
tərəfdən, iqtisadi tədbirlərin çox böyük dəstəsi müxtəlif, bəzən isə
əks istiqamətlərdə təsir edir. Ona görə də birbaşa və dolayı,
inzibati metodların təsir dairələri, dəqiq müəyyənləşməlidir
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FƏSIL 3. AÇIQ İQTİSADİYYATDA MAKROİQTİSADİ
TARAZLIQ SİYASƏTİ. MİLLİ GƏLİR VƏ BEYNƏLXALQ
MÜBADİLƏNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
3.1. Makroiqtisadi tarazlığın müəyyənləşdirilməsinin
baza şərtləri
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, mahiyyət etibarilə, makroiqtisadi tarazlığın təmin olunması problemi – məcmu milli məhsul
istehsalı, məşğulluq və qiymətlərin dəyişən dünya təsərrüfatı şəraitində tənzimlənməsi probleminin həlli, iqtisadi siyasətin vacib
vəzifələrindən hesab olunur. Problemin həllini təmin edən siyasətin formalaşdırılması və reallaşdırılması kifayət qədər mürəkkəb
məsələdir. Çünki milli iqtisadiyyat ilə dünya təsərrüfat sistemi
arasında əlaqələr çox cəhətli və çox saylıdır. Digər tərəfdən isə,
dövlət tənzimlənməsi prinsiplərinin qiymətləndirilməsi çətindir. Bu
məsələnin həlli açıq iqtyisadiyyat şəraitində xüsisilə çətinləşir.
Beynəlxalq makroiqtisadiyyatda iqtisadi siyasətin əsaslarından biri, xarici ticarət və valyuta kursunun ölkənin milli gəlirinə
təsiri xarakterinin müəyyənləşdirilməsidir. İqtisadi nəzəriyyədə
Keyns “inqilabından” sonra, makroiqtisadi təhlildə əsas çətinlik,
real gəlirin və qiymətlərin dəyişilməsinin proqnozlaşdırılması
hesab olunur. Uzun müddətli polemikadan sonra, qiymət və milli
gəlirin, eyni vaxtda artırılması və azaldılmasını, təmin edə bilən
iqtisadi sistemdə məcmu tələbi, pul və digər faktorların dinamikasını müəyyənləşdirən konsensus formalaşdırılmışdır. Lakin,
standart makroiqtisadi model çərçivəsində, milli gəlir və qiymətlərin səviyyəsini, ayrılıqda müəyyənləşdirməyə imkan verən,
məcmu tələbin xarakterini müəyyənləşdirmək, mümkün deyildir.
Bu problemin həlli üçün, üç variant və ya fərziyyənin, irəli
sürülməsi mümkündür.
1. Keyns nəzəriyyəsinin, ekstremal fərziyyəsinin, əsas götürülməsi. Burada nəzərdə tutulur ki, qiymətlər, iqtisadiyyatdakı daxili proseslərə, təsir etmir. Ona görə də, məcmu gəlir və xərclər,
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qiymət dinamikasına əsasən hesablanan, real ölçülərlə ifadə oluna
bilər.
2. Keynsin, real gəlir və qiymət səviyyəsini, əlaqələndirən
təklif əyrisinin (yuxarı istiqamətlənən), istifadə olunması. Bu əyri
vasitəsilə, məcmu tələbin genişlənməsinin ölkədə məhsul istehsalına təsirini, milli gəlir və qiymət artımı elementlərinə ayırmaq
mümkündür.
3. Üçüncü fərziyyə, təklifin şaquli əyrisi ilə bağlıdır. Şaquli təklif əyrisi real gəliri (milli gəlir), “tam məşğulluq” və ya
“işsizliyin təbii səviyyəsində” fiksə edir. Gəlirin, bu səviyyədən
“sürüşdürülməsinin” yeganə mümkün yolu, təklifin genişləndirilməsidir. (Bu əmək məhsuldarlığının artırılması, əhalinin artımı,
kapital yığımı, istifadə olunan torpağın artırılması və ya məhsul
buraxılışını artıran, institusional dəyişikliklər və s. vasitəsilə
mümkündür).
Sərh olunan fərziyyələrin, Keyns ideologiyasına ən yaxın
olanı birincisidir. Lakin, qiymətlərin, real gəlir və xərclərin qarşılıqlı əlaqəsi üçün, ən əhəmiyyətli faktor olmaması ideyası, Keyns
nəzəriyyəsinin yeganə əsası olsaydı, onda, müasir iqtisadi proseslər (məsələn, yüksək inflyasiya), bu ideologiyanı və onun nəticələrini tam inkar edərdi.Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki,
2-ci və 3-cü fərziyyələrdə də (baxmayaraq ki, onlarda qiymətlərin
sərbəstlik dərəcəsi yüksəkdir), analoji nəticəyə gəlmək olar.
Başqa sözlə, Keyns nəzəriyyəsinin “günahı” yoxdur.
Beləliklə, işsizlik səviyyəsinin çox yüksək olmasını fərz edərək, hesab etmək olar ki, məcmu tələb, ilk növbədə qiymətlərə
yox, real gəlirə təsir edir, onda cari qiymətlərlə (inflyasiya nəzərə
almamaqla) dəyişən milli gəliri Y, tələbin təsirinə məruz qalan
real milli gəlir kimi, qəbul etmək olar. Tam məşğulluq və inflyasiya şəraitində isə, məcmu tələbin dəyişməsi ilə, dəyişməyən milli
gəlir, real milli gəlirin qiymət səviyyəsinin ölçüsü kimi qəbul
edilir. Aralıq vəziyyətlərdə isə, yəni gəlir və qiymət səviyyəsinin
tələbin rəqsi ilə dəyişməsi, gəlir və qiymətlərin tələbin təsiri ilə,
eyni vaxtda dəyişilməsi kimi, qəbul olunur. Bu baxımdan
aşağıdakı kimi, bir sıra hallarda, qiymətlərin dəyişməsinə tələbin
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dəyişməsinin təsiri ilə, milli gəlirin dəyişməsinin əlavə nəticəsi
kimi baxmaq mümkündür.
Xarici ticarətin gəlirdən və gəlirin məcmu tələbdən asılılığı. Emprik tədqiqatlar göstərir ki, idxalla, həmin ölkənin real
milli məhsulu arasında, birbaşa müsbət asılılıq var. Bu, iki səbəblə izah olunur.
1. İdxal, əksər hallarda milli məhsul istehsalı üçün, aralıq
məhsul və ya xammal rolunu oynayır.
2. İdxal – məcmu, real xərclərdə dəyişmələrə reaksiya verir.
Məhsul və xidmətlərə nə qədər çox xərclənirsə, onun xaricdə
istehsal olunan hissəsinə çəkilən xərclər də artır.
İdxalla gəlir arasında funksional asılılığın vacib parametri,
“idxala limit meyililiyi” göstəricisidir. Bu göstərici idxal həcmində dəyişikliklərin, həmin dəyişmələri doğuran, real milli gəlirin
dəyişmələrinə (sabit qiymətlərdə) nisbətini ifadə edir. Gəlirin artımının idxalın artımı ilə əlaqələndirilməsi sayəsində idxala limit
meyilliliyi, rifah halın yaxşılaşmasının hansı ölçüdə idxala sərf olunduğunu göstərir. Bu proses isə, ticarət balansını pisləşdirir və daxili
məhsula tələbi artırmaq üçün multiplikativ prosesə yardım etmir.
İxracın, milli gəlirlə əlaqəsi isə, daha mürəkkəbdir. Çünki
bu, milli gəlirin dəyişmələrinin - daxili tələbin, daxili təklifin və
ya xaricdə bizim ixracın strukturunun dəyişmələri nəticəsində, baş
verməsindən asılıdır. Daxili tələbin artması, milli gəliri artırırsa
da, nəticə etibarilə ixracı azaldır. Ona görə də, açıq iqtisadiyyatın
keynsçi modellərində fərz olunur ki, ixrac ümumiyyətlə milli
gəlirdən asılı deyil. İxracı, milli gəlirlə eyni istiqamətdə dəyişdirə
bilən iki faktor var: - təklifin artımı və ya istehsal xərclərinin
istənilən üsulla azaldılması; ikincisi isə, xaricdə bizim ixraca
tələbin artması.
Bütövlükdə isə, keynsçi nəzəriyyələr hesab edir ki, ixraca
olan tələb ekzogen kəmiyyətdir.
Devalvasiyanın və deflyasiyanın milli gəlirə təsiri. Açıq
iqtisadiyyat şəraitində, milli gəlirin dinamikasına təsir edən, qarşılıqlı asılılıq zəncirlərindən biri də, bütövlükdə pul kredit siyasətinin alətləri toplusu və valyutanın kursu siyasətidur. Belə
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nəzərə almaq vacibdir ki, alətlərin və faktorların çoxtərəfli təsiri
mümkündür. İndiki halda, biz onlardan yalnız - milli valyutanın
devalvasiyası və deflyasiyasının təsirini tədqiq edəcəyik.
Devalvasiya milli gəlirə necə təsir edir? İlk növbədə devalvasiya, ixracın real həcmini artırır, idxalı isə azaldır. Beləliklə,
ixrac və idxalla rəqabət sahələrində gəlir artır və yeni iş yerləri
yaranır. Ona görə də hesab olunur ki, devalvasiya milli gəliri artırır. Bu məntiq ölkənin ixracına dünya tələbinin strukturunda baş
verən dəyişikliklərlə təsdiq edilir.
Lakin, iqtisadi mahiyyətinə görə, devalvasiyanın milli gəlirə
təsiri, aşağıdakı üç səbəbdən mübahisəlidir. 1. Devalvasiya,
ticarət balansının bilavasitə yaxşılaşdırmaya bilər. Çünki ixracın
və idxalın qiymət elastikliyi, həmişə eyni istiqamətli və sürətli
olmur. 2. Devalvasiya, xarici ticarət şəraitini (P/Pm) pisləşdirə
bilər və buna görə də hər idxal vahidi müqabilində, tələb olunan
ixracın, real həcmini artıra bilər. Əgər ticarət şəraiti pisləşirsə,
devalvasiya nəticəsində, rifah-halın daha vacib göstəricisi olan,
ölkənin real alıcılıq qabiliyyəti - özümüzün istehsalı olanları almaq imkanlarına nisbətən daha çox azalacaqdır. Bu halda əhali
real alıcılıq qabiliyyətinin azaldığını dərk edərək, öz xərclərini
azaldacaqdır. Bu isə devalvasiyanın mənfi nəticələrini daha da
çoxaldacaqdır. Bu prosesin sonunu hesablamaq olar. Müvafiq
dünya təcrübəsi, belə ümumi nəticə çıxarmağa imkan verir ki,
devalvasiya, ticarət şəraitini pisləşdirirsə, o milli gəliri azaldır.
Bu baxımdan, milli gəlirin artmasının kafi şərti, ümumilikdə devalvasiyanın, ticarət şəraitini yaxşılaşdırması və ya ən azı
onu dəyişdirməməsi hesab oluna bilər. Eyni zamanda, nəzərə alınmalıdır ki, uzunmüddətli perspektivdə, alıcılıq qabiliyyəti pariteti
bərpa olunduqca, ticarət şəraiti (P/Pm), öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, ticarət şəraitini, müvəqqəti olsa da, pisləşdirən hallardan başqa, digər hallarda devalvasiya sərfəlidir.
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Lakin bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır:
♦ Uzun müddətli planda devalvasiya, tədiyyə balansının pisləşdirdikdə, ölkənin valyuta ehtiyatları itir. Bu halda, fiksə olunmuş kurs, valyuta ehtiyatlarını azaldır.
♦ Real milli gəlirlə (Yr = Y/P ), rifahı daha doğru ifadə edən,
gəlirin real alıcılıq qabiliyyəti (Yp) arasında fərq var. Çünki xarici
ticarətlə ölkə özündə istehsal etdiyi məhsullardan fərqli məhsullar
alır. Milli gəlirin real alıcılıq qabiliyyəti aşağıdakı kimi hesablanır.
Yp =

(Milli məh. nom. həcmi)_
(daxili və bizim aldığımız xar. məh.)

=

Y və ya Py ___
(1-a) P + a Pm

Burada - a- idxala sərf olunan milli xərclərin payı, (1-a) –
ixrac qabiliyyətli məhsul və xidmətlərin daxili bazarda alınmasına
sərf olunan xərclərin payı, P – milli iqtisadiyyatda istehsal olunan
məhsul və xidmətlərin qiymət indeksi, Pm – idxalın qiymət indeksidir. Kəsrin məxrəcindəki ifadə, satın alınan(yalnız özümüzdə istehsal olunmayan) məhsul və xidmətlərin xüsusi çəkisinin qiymət
indeksini göstərir. Bu indeks, çəki əmsalları, xərclərdəki paya
(a və (1-a))əsasən hesablandığından, ÜDM deflyatoru indeksindən, daha çox həyat dəyəri indeksinə yaxındır. Aydındır ki,bizim
ticarət şəraitini (P/Pm) pisləşdirən istənilən faktor, hətta real milli
gəliri (Y) azaltmadan bizim real alıcılıq qabiliyyətini (Yp), azalda
bilər. Devalvasiya belə nəticəyə gətirə bilirsə, deməli, o, real rifahı da aşağı sala blər.
3. Devalvasiya tədiyyə balansını tənzimləməyə istiqamətlənirsə, yəni onun kəsirini ödəməyə xidmət edirsə, iqtisadiyyata
müsbət təsir edir. Belə ki, devalvasiya, milli valyutanın qeyd
olunmuş süni kursunun saxlanılması üçün, ehtiyatların xərclənməsinin qarşısını alır. Lakin devalvasiyanın əhəmiyyəti şişirdilirsə və ya milli valyutanın sərbəst bazarda rolu düzgün qiymətləndirilmirsə, bu başqa xoşagəlməzliklər yarada bilər. Məsələn, tədiyyə balansının müsbət saldosu, valyuta ehtiyatını artırmağa
sövq edə bilər. Bu isə süni qiymətlə alınan valyutanın, uzunmüddətli dövrdə dəyərinin itməsinə gətirir. Beləliklə, bir daha aydın
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olur ki, devalvasiya milli gəliri tədiyyə balansının kəsirinin ödənilməsinə qədər yaxşılaşdırır.
Yuxarıdakı şərhləri ümumiləşdirərək, nəticə çıxarmaq olar ki,
devalvasiya və ya milli valyutanın ucuzlaşması ölkənin iqtisadi
qüdrətini o halda artırır ki, bu 1. Ticarət balansını pisləşdirmir;
2. Ticarət şəraitini pisləşdirmir; 3. Rəsmi ehtiyatların təmiz artımını və ya itkisini azaldır.
Devalvasiyanın iqtisadiyyata təsirini tam aydınlaşdırmaq
üçün onun ayrı-ayrı əhali qruplarının gəlirlərinə təsirini də
öyrənmək vacibdir. Devalvasiya ilk növbədə elə sosial qruplara
sərfəlidir ki, onlar xarici ticarət dövriyyəsi üçün istehsal edir və
ticarət aparırlar. İxracedicilər və idxalla rəqabət aparan istehsalçılar üçün, xarici istehsalçılara nisbətən daha əlverişli şərait
yaranır. Xarici ticarət dövriyyəsində iştirak etməyən qruplar isə
devalvasiyadan uduzurlar. Devalvasiya əhalinin bəzi qruplarının
(müəllimlər, həkimlər və s.) həyat dəyərini artırır. Beləliklə, gəlirin paylaşmasında dəyişiklik baş verir. Doğrudur, uzunmüddətli
planda devalvasiya gəlirin paylanması strukturunda dəyişiklik
yarada bilməz. Qısamüddətli dövrdə isə devalvasiya qiymət və
gəlirləri dəyişməyə bilər.
Deflyasiya isı, mahiyyıtcı pulun alıcılıq qabiliyyıtinin
artmasına sıbıb olan qiymıt enmısidir. Bir çox sıbıblırdın
(dövriyyıdıki pulların azaldılması, deflyasiya gözlıntilıri,
mal vı xidmıtlır tıklifinin tılıbdın artıq olması, qiymıt
enmılırinin inzibati tıdbirlıri, daxili qiymıtlırdın daha ucuz
qiymıtı malların kütlıvi surıtdı idxalı vı s.) baı vermısi vı
nıticılırinin geniı spektri baxımından (mısılın, pulun
qıtlııı, yüksık faiz, büdcınin deflyasiya baxımından itkilıri
tısırrüfat fıaliyyıtinin mıhdudlaıdırılması vı s.) deflyasiya
çoxplanlı bir prosesdir.
Deflyasiya, hımçinin, qiymıt artımını yavaııtmaq vı
ya qiymıtlıri aıaıı salmaq mıqsıdi güdın, tılıbatın
mıhdudlaıdırılması siyasıtinin nıticısi dı ola bilır.
ınflyasiya vı onun nıticılıri ilı mübarizınin ın tısirli vasitısi
olaraq, iqtisadi mahiyyıt baxımından, iqtisadi siyasıt alıti
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kimi, deflyasiya pulun kımiyyıt konsepsiyasına söykınir.
Sosial mahiyyıt baxımından isı burada, bızi sosial-iqtisadi
qrupların maraqlarının müdafiısi tılıblırinı nisbıtın bazar
iqtisadiyyatı qanunauyıunluqlarına xüsusi üstünlük verilir.
Texniki planda isı, nızırdı tutur ki, insanların inflyasiyanı
törıdın vı dıstıklıyın fıaliyyıti vı davranııına tısir göstırmı mexanizmlırinin hamısı, geri dönmı xüsusiyyıtinı malikdir. Deflyasiya tıdbirlıri müıyyın mınada, kımiyyıt nızıriyyısinin qıbul etdiyi inflyasiyaya zidd olan vıziyyıtin yaradılmasını nızırdı tutur.
Deflyasiya siyasıtinin bütün növlıri iqtisadiyyatda pul
axınlarının müxtılif üsullarla mıcburi azalmasına gıtirib
çıxarır:
 Pulun
dövriyyıdın
çıxarılması:
dövriyyıdın
çıxarılmıı vı az sayda yeni ıskinaslara dıyiıdirilmiı
ıskinasların
faktiki
mıhv
edilmısi;
bank
depozitlırindın istifadınin mıhdudlaıdırılması.
 ıqtisadiyyatın
sırıncamında
olan
maliyyı
vısaitlırinin azaldılması (maliyyı deflyasiyası);
dövlıt xızinısinin bank sisteminı olan borcunun
ödınilmısi, xüsusi tıdbirlır vasitısilı kredit verilmısi
imkanlarının
mıhdudlaıdırılması,
uçot
mızınnısinin artırılması iqtisadiyyatdakı sırbıst
ödıniı vısaitlırinin “çıxarılması” mıqsıdilı dövlıt
borc istiqrazlarının buraxılııının artırılması.
 Dövlıt xırclırinin artırılmasından ıvvıl pulların yııılmasına üstünlük verın büdcı vı vergi siyasıtinin
aparılması: xüsusilı, gılir vergisinin kömıyi ilı
istehlak vı investisiyalara yönıldilın
vısaitlırin
azaldılması. Büdcınin tarazlaıdırılması vı gılirlırin
xırclıri üstılımısi (investisiyalar vı aparatın
fıaliyyıtinı
çıkilın
dövlıt
xırclırinin
mıhdudlaıdırılması, vergi daxilolmalarının nisbıtın
yüksık hıddinin saxlanılması) siyasıti.
 Dövlıt iqtisadi idarıetmısinin (Dirijizm) müxtılif tıdbirlırinin tıtbiq edilmısi: qiymıtlırin vı hıtta ımık-
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haqlarının mıhdudlaıdırılması vı icbari aıaıı
salınması,
bızi
sosial
güzııtlırin
(sosial
müavinıtlırin) mıhdudlaıdırılması, istehsalın tııkili
vı müıssisı siyasıtinin ılaqılındirilmısi (müqavilılır).
Dünya tıcrübısindı, deflyasiya siyasıtini ıks etdirın ın
sıciyyıvi tıdbirlır, bilavasitı ıkinci Dünya müharibısindın
sonra iqtisadi cıhıtdın inkiıaf etmiı ölkılırdı yayılmııdır.
Dövl t x rcl rinin m hdudla d r lmas . 1920-ci ildı
Böyük Britaniya dövlıt xırclırini kıskin surıtdı azaltmaıa
baıladı vı nıticıdı ümumi fıallıq xeyli azaldı vı vergi
daxilolmaları aıaıı düıdü. Bu cür siyasıti Almaniya 1931-ci
ildı, Fransa isı 1935-ci ildı tıtbiq etmiıdi vı bu, mımurların
mıvaciblırinin aıaıı salınması ilı (Almaniyada 20%,
Fransada isı 10%) hımçinin, ictimai iılırin azalması ilı
nıticılınmiıdi.
qtisadiyyatda m sr fl rin azald lmas . 1920-1930 - cu
illırdı deflyasiya siyasıtinin tııkilatçıları cıhd göstırirdilır
ki, ımıkhaqqına, hımçinin, onların fikrincı, qiymıtlırı dı
tızyiq göstırmıklı mısrıflıri aıaıı salsınlar: Britaniya vı
alman hökumıtlıri ımıkhaqqının 20%, fransız hökumıti isı
10% azaldılmasını tövsiyı edirdi. Almaniyada iısizlik
müavinıtlıri alanların sayını azaltmııdı; hır üç ölkıdı
1935-1936 -cı illırdıki qiymıtlırin dondurulması vı ya
mıhdudlaıdırılması aparılmııdı. Bütün bu tıdbirlır
hıqiqıtın dı ımıkhaqqının azalmasına, iısizliyin
artmasına, iqtisadi durıunluıa gıtirib çıxarsa da, qarııya
qoyulan mıqsıdı nail olunmuıdu; qiymıtlır ımıkhaqqı ilı
müqayisıdı daha az enmiıdi, mınfııtlır isı, ıksıriyyıt
baxımından elan
edilmiı, ümumi ixtisara salmadan,
uzaqlaıa bilmiıdi.
Pulun qiym tinin art r lmas . Belı tıdbirlır möhtıkirliyin
azaldılması (ehtiyatların yaradılması, kapitalların ixracı)
vı investisiyaların mıhdudlaıdırılmasına gıtirir. Böyük
Britaniyada 1923-1926-cı illırdı uçot mızınnısi 3,5-dın 5%dık qalxmııdı. Almaniyada, sadıcı, 1931-ci ilin yayı
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ırzindı 7-dın 15%-dık, ABı-da 1928-1929-cu illırdı 3-dın
5%-dık artmııdı.
Pul v maliyy funksiyalar . Böyük tınızzül dövründı deflyasiya ilı mübarizı tıdbirlıri kimi (Almaniya 1926-1948-ci
illırdı, Fransa isı 1945-ci ildı) pul niıanlarının
dıyiıilmısindın baıqa, digır tıdbirlıri dı misal göstırmık
olar: - gılirlırin yarandııı mınbıdı vısaitlırin azaldılması
formasında icbari borcların yaradılması vı onların
istifadısi mıhdudlaıdırılmıı ımanıtlırı ılavı olunması vı
ya dövlıt istiqrazlarına çevrilmısi (Böyük Britaniya, ıtaliya,
Almaniya); borclar-kapitaldan vı ya ıldı olunmuı
sırvıtlırdın götürülmı; fövqıladı vergilır (“hımrıylik”
vergisi, Fransa, 1946, yüksık gılir üzrı vergi, Böyük Britaniya,
1945-1952-ci illır); ıirkıtlırı ödınilın dividentlırin mıhdudlaıdırılması (Almaniya, 1934, 1937, 1941; ıtaliya, 1935-1936,
1940; Fransa, 1941). Vıziyyıtdın asılı olaraq, fiskal vı ya
yarımfiskal götürmılır özlırindı sırf maliyyı vı sosial
mıqsıdlıri (ın yüksık, vı ya ın spekulyativ gılirlırı
toxunulur) ehtiva edir vı ya ıksinı, ımanıtlırlı baılı
motivlırı görı yüksık gılirlıri qorumaıa xidmıt edir. (ABı,
1953, Almaniya, 1954).
Deflyasiya siyasıti, iqtisadiyyatın idarı olunması vı
inflyasiya ilı mübarizıyı dair klassik iqtisadi nızıriyyılırin
ın sadı vı aıkar tıtbiqidir. Hidravlikanın qanunları az vı ya
çox açıq tırzdı tıtbiq edırık, sanki bu nızıriyyı, mal vı
pullara olan tıklif vı tılıb dövriyyısini tınzimlımık üsulunu
tıqdim edir. Lakin bu cür “su borusu kranı” texnikası
sıthidir, bızın dı çox sırt vı sımırısizdir. Belı ki deflyasiya:
 hır hansı proqnozlaıdırma, qıbul olunmuı
tıdbirlırin mümkün müıayiıtedici nıticılıri vı tısırrüfat
obyektlırinin reaksiyasını nızırı almır ;
 cımiyyıti ııyalar dünyası kimi qıbul edırık, o, fırdi
faciılır doıura bilır ki, onlar heç bir iqtisadi artım
ideyaları ilı ısaslandırıla bilmız. ımıkhaqqının
azaldılması vı ona tızyiq edilmısi (iısizlikdın faktiki
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olaraq bu gözlınilir) ın mübahisıli vı ın tıhlükıli
konservatizmlı baılıdır.
Ümumi anlamda, deflyasiya siyasıtinin tırıfdarları
hımiıı ümid edirlır ki, belı siyasıt, ilk növbıdı,
ımıkhaqqının azaldılması hesabına qiymıt artımının
dayandırılmasına nail olacaqdır. Lakin onlar itkinin ıvızi
üçün mınfııt sahiblırinin sırıncamında olan imkanları
nızırı almırlar. Deflyasiyanın nıticılıri hımiıı mıyusedici
olur, onun yeganı ıübhısiz nıticısi isı sosial gerilımınin
yaranmasıdır. Minimum sıviyyıdı tarazlııa nail olmaıa yönılmiı hır hansı deflyasiya ilı baılı olan addım qaçılmaz
durıunluıa vı tınızzülı aparır. Mıhz bu sıbıbdın, cımiyyıt
hımin “metodlara” ısaslanan, lakin daha yüngül dozalarla
verilın vı inkiıafı dayandırmadan iqtisadiyyatın hıddın
artıq
“qızmasını”
aradan
qaldırmaıa
yönılmiı
sabitlııdirmı siyasıtinı üstünlük verir.
3.2. Makroiqtisadi tarazlığın təmin olunmasında
valyuta siyasətinin rolu
Açıq iqtisadiyyat şəraitində, makroiqtisadi siyasətin mühüm
vəzifələrindən biri, valyuta siyasətinin seçilməsidir. Hər bir ölkə,
beynəlxalq aləmdə baş verən dəyişiklərə reaksiya verərkən, ilk
növbədə, iki yoldan birini seçir: şəraitin aydınlaşması məqsədi ilə
passiv gözləmə yolu və ya ölkənin bütün əlaqələri üzərində, ciddi
nəzarət yaratmaqla, aktiv fəaliyyət yolu. Makroiqtisadi stabilliyə
çalışan ölkə, valyuta siyasətində problemlərin (bu problemlər
əsasən tədiyyə balansında və valyuta bazarında baş verir) həllinə
beş formada yaxınlaşa bilir. Şərhlərimizin sadəliyi və qiymətləndirmələrimizin aydınlığı üçün, fərz edək ki, hər bir həll üsulu tədiyyə balansının kəsirinə və valyuta kursunun düşməsinə, reaksiya formasında təzahür edir.
1. Milli iqtisadiyyatın “status – kvo” şəraitini və ya valyuta
kursunu dəyişmədən ümumi tədiyyə balansı kəsirinin maliyyələşdirilməsi.
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a) Müvəqqəti maliyyələşdirmə: kəsirin yaranmasının müvəqqəti olması məlumdursa, ölkə öz ehtiyatlarına müraciət edir və
elə tədbirlər həyata keçirir ki, ehtiyatların azaldılması daxili bazarda pul təklifinə təsir etməsin. Eyni zamanda, ehtiyatların bərpa
olunmasını gözləyir ki, ümumi balans təmin olunsun və müsbət
saldo yaransın.
b) “Açar valyuta” ölkəsində kəsir və ya “göz yaşları yaratmayan kəsir”, halında valyuta siyasəti. Əgər ölkənin milli valyutası beynəlxalq hesablaşmalar alətidirsə, kəsirin müəyyən həcmə
qədər artması təhlükəli hesab olunmur və valyuta siyasətində heç
bir korreksiya aparılmır .
2. Valyuta nəzarətinin gücləndirilməsi. Bu halda hökumət
ölkə ilə qalan dünya arasında əlaqələri çox dəqiq tənzimləyir.
Məsələn, valyuta kursunu dəyişdirmədən, xaricə aparılmaq üçün
rezidentlərin pul dəyişməsi kəskin məhdudlaşdıra bilər.
3. Üzən valyuta kurslarının tətbiqi. Bu halda valyuta kursunun tənzimlənməsi, tamamilə, valyuta bazarının öhdəsinə buraxılır, yəni onun tarazlıq halına qədər aşağı düşməsinə, təbii “şərait
yaradılır”.
4. Daimi - qeyd olunmuş kursların tətbiqi. Bu variantda hökumət iqtisadiyyatda dəyişiklər etməklə onu formalaşmış valyuta
kurslarına uyğunlaşdırır. Əgər xarici ödəmələrdə kəsir varsa və
xaricilər ölkənin valyutasını daha saxlamaq istəmirlərsə, hökumət
valyuta ehtiyatlarını xərcləməklə, yaratdığı pul təklifini azaldaraq
deflyasiya siyasəti aparır, qiymət və gəlirləri azaldır. Bu siyasət o
vaxtadək aparılır ki, xarici valyutaya tələb və təklif qeyd olunmuş
valyuta kursu səviyyəsində tarazlaşır.(Belə siyasət tədiyyə balansının
tənzimlənməsinin “klassik üsulu” hesab olunur).
5. Valyuta kurslarında kompromis siyasət. Bu halda ölkədə
3-cü və 4-cü variantlarda şərh olunan siyasət modellərinin
kombinasiyasını həyata keçirir. Tənzimləmə, valyuta kurslarının
özünün hərəkəti ilə qismən baş verir.
a) Dəyişən valyuta paritetləri və ya Bretton-Vuds valyuta
sistemi üzrə siyasət. Burada ölkə, 4-cü variant üzrə qeyd olunmuş
kursu saxlamaq üçün iqtisadiyyatda dəyişikliklər aparır. Bu o
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vaxtadək davam edir ki, dəyişiklər mümkündür. Əks halda,
valyutanın deflyasiyası baş verir və yeni valyuta kursu qeyd
olunur.
b) Valyutanın tənzimlənən “üzməsi” siyasəti. Rəsmi orqanlar valyutanı tədricən yeni paritet yaranana qədər dəyişirlər.
Yeni paritetə doğru hərəkətdə milli valyuta hər gün, əvvəldən
nəzərdə tutulmuş və elan olunmuş ölçüdə devalvasiya oluna, yəni
ucuzlaşa bilir (sürüşkən bağlılıq). Bundan əlavə, kurs əvvəlcədən
elan olunmuş dövrlüklə, böyük ölçüdə azala bilər (sürünən bağlılıq) və ya hər gün, əvvəlcədən elan olunmayan həcmdə (çirkli
üzmə) azala bilər. Bütün belə hallarda hökumət, iqtisadiyyatın
yeni şəraitə uyğunlaşması və valyuta bazarında zəruri əməliyyatların aparılmasının, maliyyə mənbələrinin axtarılması tədbirlərini görür.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu strategiya variantlarının konkret tətbiqi, heç də asan deyildir. Məsələn 1-ci strategiya, əlverişli
və tətbiqi nisbətən asandır. Lakin, tədiyyə balansında müsbət
saldoya malik ölkələrdə rezidentlər borclu ölkədəki qazandıqlarını,
Mərkəzi Banka təqdim edərək, onu konvertasiya etmək istəyəndə,
ehtiyatlar kəskin azalır və ölkə beynəlxalq aləmdə “defolt”
vəziyyətinə gəlir. Hətta bəzən belə hallarda, BVF-da borclu
ölkəyə kömək edə bilmir, çünki onun vəsaitləri, donor ölkələrin
paylarından ibarətdir. 2-ci variantda strategiya isə, 1-ciyə nisbətən,
daha ciddi tədbirlər aparılmasını tələb edir. Lakin bu, sosial
baxımından ən pis variant hesab olunur (təcrübədə bu variant ən
çox istifadə olunur). Bu variant idxalın kvotalaşdırılması ilə eyni
tipli hesab olunur.
Yuxarıda qeyd etdiklərimiz göstərir ki, praktikada açıq
iqtisadiyyat şəraitində valyuta siyasəti faktiki olaraq aşağıdakılar
arasında seçimlə şərtlənir:
- valyuta kurslarının təmiz üzməsi strategiyası (3-cü variant);
- valyutanın tənzimlənən üzməsi strategiyası (5b variantı);
- qeyd olunmuş kurs (bütün iqtisadiyyat onun qorunmasına
istiqamətlənirsə) (4- cü variant).
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Açıq iqtisadiyyatda valyuta siyasəti tipinin düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün təklif olunan variantların müqayisəli təhlilini aparmaq məqsədəuyğun hesab edilir. İlk növbədə qeyd olunmuş kursların üstün cəhətləri hesab edilən arqumentləri araşdıraq: hesab edilir ki, qeyd olunmuş kurslar üzən kursların yaratdığı
- destabilləşdirici möhtəkirliyin və qiymət intizamının pozulmasının qarşısını almağa qadirdir. Aydındır ki, istənilən valyuta rejimi, əgər bu rejim möhtəkirlərin gələcəklə bağlı gözləmələrinin
qeyri-stabilliyini yaradırsa təhlükəlidir. Lakin, M. Fridmanın təsdiq etdiyi kimi, destabilləşdirici siyasət, bir tərəfdən, bütövlükdə
cəmiyyətə zərər vurur; maliyyə panikası və iqtisadi böhran yarada
bildiyi üçün, həm də onu yaradanlar və həyata keçirənlərə zərər
vurur. Digər tərəfdən isə, destabilləşdirici siyasət, qeyd olunmuş
sistemə nisbətən, üzən sistemdə daha böyük ehtimala malikdir.
Belə ki, qeyd olunmuş sistemdə, adətən, möhtəkirlər dövlətin kursu saxlamaq niyyətinin möhkəm olduğuna əmin olduqları üçün,
dağıdıcı addımlara meyillənmirlər.
Valyuta rejiminin, qiymət intizamının pozulması və onun
vasitəsilə, inflyasiyanı gücləndirməsinə gəlincə, demək lazımdır ki,
əlbəttə, valyuta kurslarının ciddi bağlılığı, mənfi saldoya malik
ölkələrin hökumətləri beynəlxalq hesablaşmalarda müsbət saldolu ölkələrdəkinə nisbətən daha ehtiyatlı hərəkətə sövq edir. Ona
görə də hesab olunur ki, üzən kurslara keçməklə, kəsirli ölkələr
sərbəstliklərini artırırlar. Digər tərəfdən ənənəvi olaraq, kəsirli
ölkələrdə əsas tənzimləmə vasitəsi kimi - deflyasiya tədbirləri
müsbət saldolu ölkələrdə isə, inflyasiya tədbirləri istifadə edilir.
Ona görə də, üzən rejimə keçid vasitəsilə, daha dəqiq və düşünülmüş qaydada formalaşdırılmış inflyasiya siyasətini formalaşdırmaq mümkündür. Bunlarla bərabər qeyd etmək vacibdir ki,
üzən kurslar şəraitində yüksək inflyasiya təhlükəli vəziyyətdir.
Çünki, bəzi hökumətlər qeyd olunmuş valyuta rejimini, saxlamağa məcbur olmadıqda, idarə olunmayan inflyasiyada maraqlı
olurlar.
Həqiqətən, qeyd olunmuş valyuta rejimləri tədiyyə balansı
kəsirli olan ölkələr üçün daha çox məhdudiyyətlər yaradır. Belə
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ölkələr kəsiri uzun müddət saxlaya bilmir, çünki sadəcə olaraq,
onların ehtiyatları və kredit qabiliyyətləri tükənir. Müsbət saldolu
ölkələrdə isə, bununla bağlı çətinliklər nisbətən azdır və onlar
yalnız uzun müddətdən sonra, özünü göstərə bilir: - belə ölkələrdə
uzun müddətdən sonra, valyuta-qızıl ehtiyatlarının hədsiz artmasından narahatlıq yarana bilir. Valyuta ehtiyatlarının həcmi tədiyyə balansını müsbət saldosu səbəbindən çox yüksək həddə çatdıqda hökumətlər pul kütləsinin artmasının, həmçinin daxili bazarda kreditləşdirmənin qarşısını texniki cəhətdən daha ala bilmir
və buna görə də inflyasiyanın güclənməsi dövrü başlayır. Beləliklə, dünya təcrübəsində, tədiyyə balansının kəsirliliyi və böyük
müsbət saldosunun yaratdığı asimmetriya dəyişən konyunktura
şəraitində qeyd olunmuş valyuta kurslarından, üzən kurslara
keçidi, inflyasiyalı iqtisadi siyasətə keçid kimi, xarakterizə etməyi
mümkün edir. Bu müddəanın ən yaxşı sübutu, 1971-ci ildən sonra
pul kütləsinin və qiymət səviyyəsinin, bütün dünyada, bütövlükdə artması faktı hesab edilə bilər.
Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı vurğulamaq vacibdir ki,
valyutanın sərbəst üzməsinin, həmişə yüksək inflyasiya yaratmasının bir mənalı təsdiqi yoxdur. İqtisadi siyasətin əsas məqsədi
tam məşğulluğun, təmin edilməsi kimi müəyyənləşdirilir və bu
zaman inflyasiyaya diqqət yetirilmirsə çevik valyuta kurslarına
üstünlük verilə bilər. Çünki, belə kurslar kəsir balanslı ölkələrə
deflyasiya siyasəti aparmayaraq məşğulluq və gəlirlərin azalmasından qaçmağa imkan verir. Hansı ölkə daha çox inflyasiyadan
çəkinirsə, qeyd olunmuş kurslar siyasətini seçə bilər. Beləliklə,
qeyd olunmuş və ya üzən valyuta kurslarının seçilməsinin üstünlüklərinin müqayisəsi əslində işsizlik və ya inflyasiyanın optimal
nisbətlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələsinin xüsusi halıdır.
Doğrudur, qiymət intizamı məsələsi təcrübədə hər iki sistemin
fəaliyyət göstərməsini mümkün edir. Lakin, hansı kursun üstün
olmasının qiymətləndirilməsi heç də həmişə doğru olmayan, qiymətlərin stabilliyinin əsas hesab edilməsi fərziyyəsinə əsaslandığından subyektiv seçim məsələsidir.
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Dünya təcrübəsinin, valyuta kurslarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı, bir sıra dərslərinin təhlili və yuxarıda qeyd olunan
nəzəri ümumiləşdirmələrin əsasında açıq iqtisadiyyat şəraitində
valyuta rejiminin seçimində aşağıdakı qiymətləndirici mülahizələrin nəzərə alınması məqsədəuyğun hesab edilir:
- Rəsmi dövlət orqanlarının, qeyd olunmuş kursları saxlamaq
imkanları şəksizdirsə, destabilləşdirici möhtəkirlik ehtimalı çox
kiçik olacaqdır;
- Qeyd olunmuş kurslar, “qiymət intizamının ” qorunmasını
və dünya iqtisadiyyatında bütövlükdə aşağı inflyasiya sürətini
(aşağı səviyyədə məşğulluq və gəlirliliyin mümkünlüyü ehtimalı
ilə) şərtləndirir;
- Valyuta kurslarının ciddi bağlanmasından, yarana biləcək
uduş və ya itkilər, aparılan iqtisadi siyasətdən yaranan və ya iqtisadiyyatda mümkün olan makroiqtisadi “şoklardan” asılıdır.
Bununla belə, daxili tələbin sürüşmələri ilə yaranan şokların kompensasiyası üçün, qeyd olunmuş kurslar daha üstün əhəmiyyətə
malikdir; ixrac tələbi ilə bağlı sürüşmələr üçün isə, çevik kurslar
daha əhəmiyyətli hesab edilir;
- Sonuncu qənaətə görə, üzən kurslar stabil və proqnozlaşdırılan büdcə və pul siyasətinə malik ölkələr üçün, daha əhəmiyyətlidir. Daxili qeyri-stabilliyin mənbəyi olan qeyri-stabil iqtisadi
siyasətin ləğv edilməsi mümkün “şokları” xarici ticarət bölməsi
ilə məhdudlaşdıracaq və üzən valyuta kursları isə, onları müəyyən
qədər, ”xüsusiləşdirməyə” imkan yaradacaqdır;
- Avtonom pul-kredit və büdcə siyasəti aparan ölkələr, qeyri
aşkar şəkildə öz daxili iqtisadiyyatlarında yaranan “şoklara” üstünlük verirlər. Onlar, xarici təsirlərdən özlərini qorumağa çalışaraq, daxili problemlərini, təkbaşına həll etməyə cəhd edirlər.
Belə olduqda isə, onlar üzən valyuta kurslarından istifadədə maraqlıdırlar.
3.3. Açıq iqtisadiyyatda tədiyyə
balansının tənzimləyici rolu
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Açıq iqtisadiyyatda beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ənənəvi olaraq, iki əsas kanal – beynəlxalq ticarət və maliyyə axınları
vasitəsilə həyata keçirilir. Beynəlxalq ticarət vasitəsilə istehsal və
istehlak olunmuş məhsul və xidmətlərin bir hissəsi ixrac və idxal
olunur. Maliyyə axınları sahəsində beynəlxalq münasibətlərin
yaranması isə, milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığı, insanların
milli və xarici aktivlərə malik olması, xarici banklarda pul baratının saxlanılması, qiymətli (o cümlədən xarici) kağızlar və daşınmaz əmlak alması və s. kimi səbəblərlə izah olunur.
Ölkələrin qarşılıqlı asılılığının güclənməsi, milli gəlirin və
digər əsas iqtisadi göstəricilərin, heç də həmişə daxili faktorlardan
asılı olmamağını şərtləndirən əsas amillərdən hesab olunur.
Belə şəraitdə, hər hansı dövlətin iqtisadi siyasəti, mütləq qaydada, ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq əlaqələrini, nəzərə almaqla
qurulmalıdır. Belə mexanizm isə dünya təcrübəsində, tədiyyə
balansı (TB) vasitəsilə yaradılır və tətbiq edilir.
Tədiyyə balansı – ölkənin bütün rezidentlərinin, müəyyən
təqvim dövrü ərzində (il, rüb və ya ay) ərzində, qalan dünya
ilə, bütün iqtisadi münasibətlərinin, əlaqələrinin və sövdələşmələrinin maliyyə yekunlarını əks etdirən, ikiqat qeydolunma prinsipi (kredit və debet) ilə qurulmuş matris cədvəldir.
Tədiyyə balansının kredit bölməsi – ölkədən dəyərlərin getməsi və onun müqabilində, kompensasiyaedici ödəmələrin, o
cümlədən, valyuta formasında gəlməsini əks etdirir. Debet bölməsi isə, ölkəyə yeni dəyərin gəlməsini və onun müqabilində
ödəmə kimi, valyutanın getməsini göstərir. Sövdələşmələrin kredit və ya debet bölməsinə aid edilməsi məhsul və xidmətlərin idxalı və ixracında heç bir problem yaratmır. Lakin, bir sıra hallarda
isə, bu müəyyən çətinliklər yarada bilir. Bu ilk növbədə rezident
və iqtisadi sövdələşmə anlayışlarının, müəyyən olunmasındakı
xüsusiyyətlərlə şərtlənir. Məsələn, ölkənin xaricdən aldığı uzun
və qısamüddətli borclar, tədiyyə balansının kredit bölməsində əks
olunmalıdır. Belə ki, xaricdən alınan borclar, xarakterinə görə
ixracla oxşardır, çünki bu halda da ölkə, xarici kreditora özünün
borc öhdəliyini - sadəcə bir kağız formasında ifadə olunmuş
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öhdəliyi, satır. Başqa sözlə, borc öhdəliyi də ixrac kimi, pul əldə
etmək vasitəsidir, sadəcə olaraq bu halda, pul bank depozitləri
formasında olmaqla, müvafiq qaydada xərclənməlidir. Oxşar hal,
debet hesabında da baş verir. Məhsul və xidmətlərin idxalı,
ölkəyə dəyərlərin gəlməsini əks etdirir və bu halda onların əvəzinin, nəqd pulla ödənilməsi də mümkündür. Lakin xaricilərin kreditləşdirilməsində isə, ölkə beynəlxalq statuslu öhdəliklər alır ki,
bu da faktiki olaraq gələcəkdə ödəmək haqqında zəmanətli vəd
hesab olunur. Beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş, qeyri-formal
terminoloji ifadə qaydalarına görə, xaricə kreditlərin verilməsi,
“kapitalın ixracı” və əksinə xarici borclar isə, “kapitalın idxalı”
adlanır. Lakin qeyd edildiyi kimi, “kapital ixracı” debet kimi
(məhsul və xidmətlərin idxalı kimi) ,”kapitalın idxalı” isə kredit
kimi (məhsul və xidmətlərin ixracı kimi) qeydə alınır.
Ölkənin rəsmi aktivlərinin artması tədiyyə balansında debet
kimi qeyd edilir. Rəsmi aktivlərin artması, onun strukturu ilə
birbaşa bağlı olsa da (bu struktur onu təşkil edən vasitələrin seçimi və xüsusi çəkiləri ilə müəyyənləşir), dövlət saxlanclarında
aktivlərin artması, məhsul idxalına oxşardır, baxmayaraq ki, yeni
aktivlərin bu səbəbdən artması, o cümlədən qızılın alınması üçün
mütləq “təmiz ixrac ”, yəni ixracın idxaldan artıq olması vacibdir.
Tədiyyə balansının tərtib olunmasında, ölkələr arası axınların müqayisəliliyini təmin etmək, bəzi hallarda müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Belə ki, bəzən bu axınların beynəlxalq xarakteri,
aydın olmur və ya axınlar birtərəfli olur. Məsələn hədiyyələr və
müxtəlif köməklər (təbii fəlakətlər zamanı göstərilən müxtəlif
xarakterli köməklər) iqtisadi dəyərlərin qarşılıqlı axınlarının uçota
alınması mümkün olmayan hissələri (belə hallarda balansda
“təmiz səhvlər və buraxmalar” adlı xüsusi sətir yazılır) ölkənin
aktiv və passivlərinin görünməyən və ya hiss olunmayan artımı
(məsələn, xarici firma öz gəlirlərini ölkəsinə qaytarmadan, işlədiyi ölkədə reinvestisiya edir, dünya təcrübəsinə əsasən, dövlət
statistikasında, ancaq repatriasiya edilmiş gəlir, tədiyyə balansının
müvafiq bölməsində qeydə alınır). Belə hallar, balansın tərtib
olunmasında, texniki çətinliklər yaradır və bu problemlər, ölkədə
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formalaşmış iqtisadi siyasət, o cümlədən iqtisadi uçot və statistikanın, xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Tədiyyə balansının hesabları, informasiya daşıması nöqteyi nəzərindən unikal xarakterə malikdir. Belə ki, bu hesablar, ölkələrarası maliyyə, real əmtəə və xidmətlər axınını olduğu kimi ifadə edir və ona görə də, hər bir ölkə üçün siyasi qərarların qəbulunda mühüm rol oynayır. Məsələn müasir dövrdə tədiyyə balansının daşıdığı informasiyanın üç mühüm istiqamətini aşağıdakı
kimi ifadə etmək olar:
- Ölkələr arası mübadilənin nəticələrinin, sistematik yazılışı
vasitəsi ilə milli valyutanın, “üzən” kurslarının stabilliyini
müəyyənləşdirmək olar; tədiyyə balansı, valyutanın onu
öz əllərində saxlamaqda maraqlı olan tərəflərdə (həmin
ölkə valyutasının rezidentləri) və həmin valyutanın tez
mübadiləsində maraqlı olan tərəflərdə (xaricilər) akkumliyasiya səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir.
- Tədiyyə balansı, fiksə olunmuş valyuta şəraitində, mühüm
informasiya daşıyır. Tədiyyə balansı vasitəsi ilə valyutanın xaricilərin əlində toplanmış həcminin, müəyyənləşdirilməsi və ona görə də, valyutanın fiksə olunmuş kursunun saxlanılmasının, xüsusi ilə böhran şəraitində məqsədə
müvafiqliyi haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir.
- Tədiyyə balansı borclar, faiz ödəmələri və əsas borcun,
toplanması haqqında və ölkənin gələcək ödəmələri, həyata keçirmək üçün, qazana biləcəyi valyutaların həcmi haqqında, məlumatları əks etdirir. Belə informasiya, ölkənin
öz borclarının, qaytarması xərclərini, müqayisə etməyə
imkan verir.
BVF standart təsnifatına görə, tədiyyə balansı iki əsas hesabdan ibarətdir: cari və kapital hesabları. Cari hesab, ticarət balansını əks etdirir və adətən müsbət olduqda yaxşı hesab olunur
(merkantilistlərdən miras qalmış, qədim ənənələrə əsasən). Lakin
heç də həmişə, mənfi saldolu balans, pis qiymətləndirilə bilməz.
Məsələn, investisiya mühiti yaxşı olduqda ölkəyə çoxlu avadanlıq
gəlir, ticarət balansı mənfi olur.
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Cari əməliyyatlar balansının müsbət olması o deməkdir ki,
əmtəə və xidmətlər, birtərəfli köçürmələr, hədiyyələr və s. ölkələrarası axınları üzrə, ölkənin debeti kreditindən çoxdur və ölkədə, xaricilərə, nə qədər yeni tələblər yaranmışdır. Başqa sözlə,
ölkənin xaricdə sərvəti artmışdır və o, “təmiz investora” çevrilmişdir. Cari əməliyyatlar balansının mənfi olması isə, əksinə
ölkənin “təmiz borcunu “əks etdirir. Belə yanaşmadan istifadə
edərək ölkənin milli məhsulunun hesablanmasında tədiyyə balansının rolunu qiymətləndirmək olar. “Təmiz investor” olan ölkə,
daxili yığımı (İd) artırmaq əvəzinə, özünün milli yığımının (S)
bir hissəsini xaricə investisiya (İX) edir. Başqa sözlə milli yığım
S= İd +İX kimi hesablanır. Burada İX =S - İd faktiki olaraq, milli
gəlirin, ölkənin bütün xərclərindən (E), o cümlədən daxili yığımdan, artıq olan hissəsini ifadə edir. Ölkənin bütün xərcləri, xarici
və milli, məhsul və xidmətlərə olan fərdi istehlak xərcləri(C), üstəgəl, məcmu dövlət xərcləri(G), üstəgəl, istehsal vasitələrinin
alınmasına xərclənən fərdi investisiyalardan(İd) ibarətdir.
Məlumdur ki, ölkədə istehsal olunmuş milli məhsulun istifadəsi, Y = C + İd + L + X – M kimi ifadə olunur, digər tərəfdən,
daxili milli xərcləri E = C + İd+ G kimi ifadə etsək, onda, milli
məhsul (Y) milli xərclərdən, cari tədiyyə balansı və ya təmiz
ixrac qədər fərqlənir. Y – E = X-M. Beləliklə, tədiyyə balansının
cari hesabının saldosu, eyni zamanda dörd müxtəlif qaydada hesablana bilər və ya müqayisə edilə bilər: saldo, məcmu ixracla,
məcmu idxalın fərqi; təmiz xarici investisiyalar X-M = İx; ölkə
daxilində investisiya olunmamış yığım X-M = S - İd və milli gəlirlə, milli yığımın fərqinə X-M = Y-E bərabərdir. Bu nəticələr
ölkədə makroiqtisadi şəraitin idarə olunmasında saldonu istifadə
etməyə imkan verir. Aydındır ki, cari hesabın saldosuna nail olunmaq üçün, iki müxtəlif məsələni həll etmək vacibdir: milli xərclərə nəzərən milli gəlirin artırılması (Y-E), milli yığımla daxili
investisiyanın fərqinin ( S - İd ) artırılması.
Dünya təcrübəsində tədiyyə balansının cari hesabında yaranmış mənfi saldo, adətən aşağıdakı mənbələr vasitəsilə ödənilir:
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Aktivlərin bir hissəsinin xaricilərə satılması, yəni ölkə iqtisadiyyatına birbaşa və ya portfel investisiyalar qoyulması;
- Xarici banklar, hökumətlər və ya beynəlxalq təşkilatlardan borc
alınması;
- Mərkəzi Bankda saxlanılan, rəsmi valyuta ehtiyatlarının istifadəsi vasitəsilə.
Lakin aydındır ki, cari hesabın maliyyələşdirilməsi sonsuz
davam edə bilməz. Likvidliyə malik aktivlər, azaldıqca, ölkəyə
kredit vermək arzusunda olanlar azalır. Ona görə də, cari hesabda
korreksiyalar zərurətə çevrilir. Bu xaricə ödənilən xərclərin azaldılması və ya xaricə satışın artırılması vasitəsilə mümkün olur.
Ölkənin aktivləri ilə beynəlxalq mübadilə tədiyyə balansının
kapital və ya maliyyə əməliyyatları bölməsində, hesabında əks
olunur.
Tədiyyə balansı, ikiqat qeyd prinsipi ilə tərtib olunduğuna
görə, əslində mahiyyət etibarilə, sıfıra bərabər olmalıdır, yəni,
dövlət bütün borclarını ödəməlidir. Ona görə də, cari əməliyyatlar
üzrə kəsir, kapital əməliyyatları üzrə müsbət artıma bərabər
olmalıdır. Əks halda tədiyyə balansı mənfi yekuna – kəsirə malik
olur. Onun kəsiri isə, yuxarıda qeyd olunan kimi, rəsmi valyuta
ehtiyatlarının istifadəsi və ya qismən milli valyutanın mübadilə
kursunun dəyişməsi yolu ilə örtülə bilər.
Mərkəzi Bankın, makroiqtisadi situasiyanı nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə, açıq bazarda beynəlxalq ehtiyatlarının alıb-satması rəsmi valyuta müdaxiləsi adlanır. Hazırda dünya təcrübəsində rəsmi valyuta ehtiyatlarına monetar qızıl, nəqd xarici valyuta, xarici hökumətlərin qiymətli kağızları və depozitləri; SDR
(xüsusi borc hüquqi) və BVF-da ölkənin ehtiyat kvotası aid
olunur. Beynəlxalq hesablaşmalar təcrübəsində, istifadə olunan
«təmiz rəsmi valyuta ehtiyatları» göstəricisi, ölkənin ödəmə qabiliyyətliliyini və valyuta pul-kredit siyasətinin düzgünlüyünü əks
etdirir. Bu göstərici vasitəsilə, həm də idxalın ödənməsi üçün,
valyuta ehtiyatlarının kifayətliliyi həddi hesablanır. Bu göstərici
isə, mövcud ehtiyatların hesabına ölkənin nə qədər müddətdə öz
idxalını ödəmək imkanına malik olduğunu göstərir. Bu isə, dünya
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təcrübəsində ölkənin beynəlxalq kreditlər almaq üçün imkanları
əks etdirir. BVF tövsiyələrinə görə, keçid iqtisadiyyatına malik
ölkələr üçün, bu göstərici ölkənin iki - üç aylıq idxal həcmindən
az olmamalıdır.
Tədiyyə balansı, ölkənin ödəmə qabiliyyətliliyinin göstəricisi
rolunu oynamaqla bərabər, mühüm makroiqtisadi tənzimləmə vasitəsidir. Milli hesabların iqtisadi məntiqinə görə, ölkədə istehsal
olunan milli məhsul, əhəmiyyətli dərəcədə təmiz xarici əlaqələrdən asılıdır.
Açıq iqtisadiyyatda, milli hesabların əsas eyniliyi, geniş
yayılmış, Y= C + I + G + NX formulu ilə ifadə oluna bilir.
Burada C – istehlak, I - investisiya, G - dövlət xərcləri, NX =
EX - IM tədiyyə balansının cari hesabı, təmiz ixrac göstəricisidir.
Milli hesabların əsas eyniliyini, təmiz ixrac göstəricisinin hansı
səbəbdən milli iqtisadiyyatın mühüm göstəricisi olmasını ifadə
edir. Belə ki, əsas eyniliyin sağ tərəfi ölkə daxilində istehsal
olunmuş məhsullara olan məcmu xərcləri ifadə etdiyindən təmiz
ixracda olan dəyişikliklərin, məcmu məhsul istehsalında və məşğulluğun təmin edilməsində yarada biləcəyi dəyişikləri göstərə
bilir. Əsas eynilikdən təmiz ixrac formulu NX = Y - (C + I + G)
kimi ifadə olunur. Məhsul buraxılışı daxili xərcləri üstələyirsə,
ölkə yaranan fərqi ixrac edir: təmiz ixrac müsbət qiymət alır. Əksinə, daxili istehsal xərcləri ödəmirsə, ölkə yaranmış fərq qədər
idxal edir: təmiz ixrac mənfi qiymət alır.
Keyns modelinə görə, qapalı iqtisadiyyatda təmiz ixrac sıfıra
bərabər olduğundan, avtonom daxili xərclərin hər hansı komponentinin: istehlak, investisiya və ya dövlət xərclərinin dəyişməsi,
milli gəlirin və ya milli məhsul istehsalının, multiplikativ artımını doğurur. Keyns, bu artımı müəyyənləşdirən xərclər multiplikatorunu aşağıdakı kimi təklif edir.
∆Y
1
=
∆A 1 − b
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burada, bərabərliyin sağ tərəfi xərclərin multiplikatoru
adlanır, b-istehlaka olan limit meyilliyini ifadə edir.
Xərclərin hər bir sonrakı dövründə, yığıma olan limit meyilliyi, (s = 1-b ), itki kimi təsir göstərərək, təkrar xərclərin tədricən
azalmasını yaradır.
Ölkənin beynəlxalq ticarətdə iştirakı dərəcəsi xərc multiplikatoruna təsir edir. Açıq iqtisadiyyatda bu həm də «xarici ticarət
multiplikatoru» adlanan bu multiplikatorun hesablanması üçün təmiz ixrac funksiyasının təhlili vacibdir. Qəbul edilir ki, ixrac ölkənin milli gəlirinin ölçülərindən yox, xaricdə gəlirin ölçülərindən
asılıdır. Eyni zamanda ölkənin milli gəlirinin artımı onun idxalını,
idxala olan limit meyilliyinə mütənasib artırır. Təmiz ixrac
funksiyası: NX = g - mY kimi ifadə edilir. Burada g- avtonom
təmiz ixrac, m - idxala olan limit meyilliyini, yəni, milli gəlirin
bir vahid artmasının idxalı neçə vahid artırmasını göstərir.
m=

∆IM
∆Y

İdxala olan limit meyilliyi, yığıma olan limit meyilliyi kimi,
daxili xərclər axınından olan itkidir. Ona görə də açıq iqtisadiyyatda, xərclərin dövriyyəsinin sonrakı mərhələlərində yeni xərclərə çevrilən əlavə gəlirin payı, (1-m-g) qədər olacaqdır.
Beləliklə, bu yanaşmaya əsasən, xarici ticarət multiplikatorunun qiymətini müəyyənləşdirmək üçün, aşağıdakı tənliklər
sisteminin həllə vacibdir:
1. Y = C + İ + G + NX , Milli hesabların əsas eyniliyi;
2. C = a + b( Y-T ), Kensçi istehlak funksiyası,(Y-T)
sərəncamda qalan gəlirdir;
3. İ = e – dr , investisiya funksiyası;
4. NX = g- mY, təmiz ixrac funksiyası.
Bu tənliklərin birgə həllindən xarici ticarət multiplikatorunun ifadəsi
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µ=

1
1− b + m

və ya µ =

1
kimi alınır.
s+m

Nəzərə almaq vacibdir ki, açıq iqtisadiyyatda xərc multiplikatorunun əhəmiyyəti, qapalı iqtisadiyyatdakına nisbətən azdır,
çünki idxal xərcləri, yığımla olduğu kimi, daxili məhsula olan
tələbin elementlər kimi itir.
Keyns yaxınlaşmasına görə milli gəlirin artması, daxili məcmu tələbi artırır və idxalı artırır. Bu multiplikativ prosesdir. Lakin
onun xarakteri, cari əməliyyatlar balansını və beləliklə də tədiyyə
balansını bütövlükdə hansı dərəcədə pisləşdirməsindən asılıdır.
Nəzərə almaq vacibdir ki, milli gəlirin istənilən səbəbdən artımı,
cari əməliyyatlar balansını pisləşdirmir. Məsələn, əgər xaricdə
bizim məhsula tələb artırsa, daxili istehsal və ixrac potensialı və
deməli cari əməliyyatlar balansı yaxşılaşır.
Cari əməliyyatlar balansı, daha çox, ölkənin milli gəlirinin
əmtəə və xidmətlərin artması hesabına yaxşılaşır. Məsələn, texnoloji yeniliklər səbəbindən, təklif artırsa, bu ixracı genişləndirir
və daxili bazardan xarici məhsulu sıxışdırır.
Tədiyyə balansının, cari və kapital hesablarının qarşılıqlı
əlaqəsi isə, əsas eynilikdən alınan milli yığımın həcmi Sm vasitəsilə ifadə olunur. Sm = Y - C- G ölkədə yığıma yönəldilə bilən
məhsulun həcmini göstərir. Əsas eyniliyə görə I - Sm = - NX
Başqa sözlə, yığıma gedən beynəlxalq vəsait (I-Sm) və beynəlxalq mal və xidmət axını (NX) arasında asılılıq mövcuddur. (ISm) milli investisiyanın, milli yığımdan fərqini göstərir və kapital
hərəkəti hesabını xarakterizə edir. Bu göstərici eyni zamanda
investisiyanın xarici borcla maliyyələşdirilən hissəsini göstərir.
NX = Sm-I
Cari əməliyyatlar hesabı isə, mal və xidmətlərin hərəkəti sayəsində xaricdən alınan təmiz vəsaitin həcmini xarakterizə edir.
Yəni faktiki olaraq bu iki axın bərabər olmalıdır.
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Əgər məcmu investisiya milli yığımdan çoxdursa (I > Sm)
artıq hissə xaricdən maliyyələşməlidir. Bu maliyyələşmə isə
,ixracdan çox idxal, almağa imkan verir (Im > Ex), yəni təmiz
ixrac, mənfi saldoya malik olur (NX < 0). Əksinə olduqda isə,
(Sm > I) artıq milli yığım, xariciləri kreditləşdirməyə yönəlir. Belə
ki, bu halda (Ex > Im) olur, yəni xaricilər bizim ixracımızı ödəmək
üçün kreditə əl atır. Onda bizim təmiz ixrac (NX > 0) müsbət saldolu olur. Başqa sözlə kapital hərəkəti hesabı və cari hesab birbirini tənzimləyir.
Beləliklə, milli hesabların əsas eyniliyi, həm də, tədiyyə
balansının cari əməliyyatlar və kapital hesablarının bir-birini
tənzimləməsini, kompensasiya etməsini göstərir, (burada əlbəttə,
“Rəsmi valyuta ehtiyatlarını dəyişməsi” maddəsi nəzərə alınmır,
beləki, tədiyyə balansının tərtibində məhz bu maddə, kapitalın
hərəkəti hesabının cari hesabı tənzimləməməyinin əsas amili
hesab edilir).
Açıq iqtisadiyyatda baş verən prosesləri, tədiyyə balansı
prizmasından təhlil edərək, əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq axınları modelini qurmaq və iqtisadi siyasətdə onun istifadə olunması
imkanlarını qiymətləndirmək olar. Araşdırmalarımızın Azərbaycana bir başa aid olunması üçün, təhlili, kiçik iqtisadiyyatlı ölkələr prizmasında aparmağı məqsəd uyğun hesab edirik. “Kiçik
”iqtisadiyyatlı ölkə dedikdə, dünya bazarında nisbətə kiçik mövqeyə malik olan və dünyada faiz dərəcəsinə təsir etməyən ölkələr
qəbul edilir. Başqa sözlə belə ölkələrdə, faiz dərəcəsi, qapalı iqtisadiyyatda olduğu kimi, yığım və investisiya ilə tənzimlənmir.
Burada faiz dərəcəsi, dünya maliyyə bazarlarında üstünlük təşkil
edən, real, dünya faiz dərəcəsinə (r*) bərabər tutulur.
Modeli formalaşdırmaq üçün, aşağıdakı üç fərziyyəni qəbul
edirik:
1. İqtisadiyyatda məhsul istehsalının həcmi
Y = F( K, L)
kimi, istehsal funksiyası ilə müəyyənləşdirilir;
2. İstehlakın həcmi, sərəncamda olan gəlirdən, müsbət
asılıdır: C = C (Y-T);
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3. İnvestisiyanın həcmi, real dünya faiz dərəcəsindən, mənfi
asılıdır İ = İ (r*).
Milli hesabların əsas eyniliyindən NX =Sm –İ; NX = (Y-CG)-İ olduğunu bilərək, yuxarıdakı fərziyyələri istifadə edərək,
NX = Y –C (Y-T) – G –İ(r*) = Sm – İ(r*) alarıq.
Bu ifadədən belə nəticə çıxarmaq olar ki, açıq iqtisadiyyatda, dünya maliyyə bazarlarındakı dərəcə ilə müəyyənləşən,
faiz dərəcəsi, qapalı iqtisadiyyatdakı dərəcədən yuxarı olarsa, onda yığım investisiyadan çox olacaq, yəni kapitalın hərəkətində
mənfi saldo yaranacaqdır. Kapitalın hərəkəti hesabı ilə, cari hesabın bir-birini kompensasiya etməli olması səbəbindən isə bu halda
cari əməliyyatların saldosu müsbət olacaqdır.
Beləliklə yuxarıda şərh olunanlardan, belə bir mühüm nəticə çıxarmaq olar ki, tədiyyə balansının, cari və kapital əməliyyatları və həmçinin rəsmi hesablaşmalar maddəsi bütövlükdə,
yığım və investisiyaların həcmini müəyyənləşdirən büdcə - vergi
siyasəti və dünyada faiz dərəcəsinin dəyişmələrindən asılıdır.
Başqa sözlə, tədiyyə balansının təhlili, ölkənin iqtisadi siyasətinin
formalaşmasında real təsirləri müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.
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FƏSİL 4. TİCARƏT SİYASƏTİ VƏ XARİCİ
TİCARƏTİN İQTİSADİYYATDA GƏLİRLƏRİN
BÖLÜNMƏSİNƏ TƏSİRİ
4.1. “Ticarət siyasəti” kateqoriyası:
əsas növləri və alətləri
Açıq iqtisadiyyat şəraitində ticarət siyasəti istənilən hökumətin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində fəaliyyətinin
mühüm tərkib hissəsidir. Bəzi hallarda ticarət siyasəti idxal və
ixracın dövlət tənzimlənməsi ilə eyniləşdirilir, bəzən isə bu xarici
ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla beynəlxalq ticarət sahəsindəki
qarşılıqlı münasibətlərin istiqamətləndiricisi kimi qəbul edilir.
Müasir ticarət siyasəti – bütövlükdə beynəlxalq ticarət
dövriyyəsində olan mal və xidmətləri bu ölkələrin və ölkələrarası
birliklərin daxili bazarlarına buraxılması, cəlb olunmasının şərtlərini, birbaşa və ya dolayı formada müəyyənləşdirilməsi, həmçinin ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin xarici bazarlara
çıxarılmasının təmin olunması tədbirləridir.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ümumi strukturu baxımından ticarət siyasəti, ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə,
yəni məhsulların beynəlxalq mübadiləsində iştirakı şərtlərini
müəyyənləşdirir. Aydındır ki, bu şərait, ilk növbədə iqtisadi faktorların təsiri altında formalaşır. Lakin bütün ölkələr, beynəlxalq
əmək bölgüsündən daha yaxşı faydalanmaq üçün müxtəlif tədbirlər görməyə çalışır. Çünki hər bir ölkə, eyni zamanda, xarici siyasət vasitəsilə, öz məqsədləri üçün, ciddi problemlərin həllini,
asanlaşdırmağa cəhd edir. Belə problemlərə aşağıdakılara aid
etmək olar:
Əvvəla, mal və xidmətlərin daxili və xarici bazarlara daxil
olması şərtləri − əslində milli müəssisələrin xarici müəssisələrə
nisbətən rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsini səciyyələndirir və
ona görə də bu şərtlər dünya bazarında rəqabət mübarizəsində
mühüm alətə çevrilir;
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İkincisi, beynəlxalq iqtisadi - ticari mübadilə siyasi problemlərlə həmişə sıx bağlıdır, məsələn, cərimə və sanksiyaların tətbiqi,
embaro və stimullaşdırma, qadağan olunmuş silahların yayılmasının qarşısının alınması, müxtəlif beynəlxalq öhdəliklərə əməl
olunması və s.;
Üçüncüsü, beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən
faydalanmaq, o halda mümkündür ki, daxili bazarın bütövlüyü,
ətraf mühitin, istehlakçıların maraqlarının və hüquqlarının qorunması təmin edilsin;
Dördüncüsü, hökumət həmişə nəzərə almalıdır ki, xarici
ticarət mübadiləsinin inkişafı milli təhlükəsizlik, ictimai asayıs və
son dövrlərdə xüsusilə aktuallaşan xarici və daxili iqtisadi təhlükəsizliyin qorunması çərçivəsində aparılmalıdır.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yeni-yeni formalarının
inkişafı ticarət iqtisadi problemləri həm dəyişdirir, həm də onları
mürəkkəbləşdirir.
A.Daniltsevin fikrincə, bu xüsusiyyət, ticarət siyasətinin
tarixi xarakterə malik olmasından irəli gəlir.
Ticarət siyasətinin tarixi xarakteri aşağıdakı amillərlə izah
edilir.
1. Ticarət-siyasi sahələrdə dəyişiklərlə, beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin transformasiyası arasında sıx qarşılıqlı əlaqə vardır. Ticarət siyasətinin tətbiq dairəsi genişlənir, paralel olaraq
onun alətləri genişlənir, dəyişir, müxtəlifləşir. Burada aparıcı təsir, istehsalın beynəlmilləşməsi və iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi hesabına baş verir.
2. Praktiki ticarət siyasəti beynəlxalq-hüquqi aktlar və beynəlxalq institutların müəyyən sisteminə bağlıdır. Ona görə də,
ticarət siyasətinin tətbiq dairəsində və alət seçimində dəyişikliklər, onun hüquqi bazasında əks olunur və əksinə, beynəlxalq razılaşmalarda olan dəyişiklər praktiki ticarət siyasətinə ciddi təsir
edir.
3. Ticarət siyasətinin realizasiyası, ziddiyyətli şəraitdə, çoxlu
ticarət konfliktləri və ümumi prinsiplərdən yayınmalar şəraitində
baş verir.
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Müasir ticarət siyasətinin mühüm meyillərindən biri, əsasən
daxili iqtisadi problemlər, başqa sözlə, daxili iqtisadi və ticarət
siyasəti ilə bağlı, tənzimləyici qərar və qanunvericilik aktlarının
rolunun artmasıdır.
Müasir dövrdə, ticarət siyasətinin mühüm bir xüsusiyyəti də
onun təsir dairəsinin nisbətən genişləndirilməsidir. İndi bu dairəyə
yalnız mal və xidmətlərin, beynəlxalq mübadiləsi prosesində
yaranan iqtisadi münasibətlər deyil, həm də bu proseslə, bu və ya
başqa şəkildə bağlı olan, ictimai istehsal prosesində yaranan münasibətlər aid edilir. Bu onunla bağlıdır ki, dünya iqtisadiyyatının
qloballaşması, iqtisadiyyatın bütövləşməsi və vahid təkrar istehsalı prosesinin yaranmasını doğurur və onu sürətləndirir.
4. Beləliklə ümumilləşdirərək qeyd etmək olar ki, ticarət siyasəti, daxili bazara xarici məhsulların və yerli məhsulların xarici
bazarlara daxil olunmasının təmin edilməsi və tənzimlənməsi siyasətidir. Ticarət siyasəti BƏB-lə birbaşa bağlıdır və ona görə də,
iki cəhətlə xarakterizə olunur. Bir tərəfdən beynəlxalq mübadilə,
istehsalın və gəlirin artması səmərəliliyin yüksəldilməsinə səbəb
olur, digər tərəfdən isə, ölkənin xarici ticarətdə iştirakı daxili və
xarici bazarlarda rəqabəti gücləndirir.
Bu cəhətlər, ticarət siyasətinin tarazlaşdırılmasını tələb edir.
Ticarət siyasətinin tarazlaşdırılması özlüyündə, kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Çünki milli ticarət siyasəti ticarət partnyoru
olan ölkələrin milli maraqları ilə konflikt yaradır. Təsərrüfat subyektlərinin rəqabəti isə onların ölkələrinin siyasətlərində, konflikt
yaradır. Bu konflikt üç istiqamətdə genişlənə bilər:
a) Xarici mal və xidmətlərin daxili bazara girməsinin məhdudlaşdırılması;
b) Razılaşmalar və qarşılıqlı güzəştlər əsasında BİM-də
ticarət və s. məhdudiyyətlərin zəiflədilməsi;
c) Beynəlxalq ticarət konfliktlərinin yaranması.
Bütövlükdə, ticarət siyasətinin iki əsas istiqaməti, növü
fərqləndirilir: proteksionizm və azad ticarət siyasəti. Ticarət siyasəti mahiyyətinə görə iki və çoxtərəfli əsasda həyata keçirilə bilər.
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Proteksionizm və azad ticarət siyasətinin əsas xarakterik
xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi fərqləndirmək olar.

1

Əsas
vəzifə

2

Əsas
tətbiq
sahəsi

3

Təsir
mexanizmi

4

Alətlər

5

Siyasətin formalaşması
əsasları

6

Ən
səmərəli
tətbiq
şəraiti

Daxili bazarda xarici rəqabətin zəifləndirilməsi
Milli məhsulların, xarici bazarda rəqabətliliyi üçün maneələrin
götürülməsi, daxili bazarda rəqabətin inkişaf etdirilməsi
Daxili bazar
Xarici bazarlar və daxili bazarlar
Daxili bazara daxil olmanın məhdudlaşdırılması
Xarici bazara daxilolmanın təmin olunması tədbirləri
Ticarət məhdudiyyətləri
Ticarət məhdudiyyətlərinin iki və çoxtərəfli razılaşmalar
əsasında zəiflədilməsi
Siyasət, əsasən avtonom xarakter daşıyır

Əsasən, iki və çoxtərəfli razılaşmalar və güzəştlər üzərində
qurulur

Bütövlükdə iqtisadiyyatın aşağı rəqabətliliyi, iqtisadi çətinliklər,
İqtisadiyyatın artımı üçün əlverişli şəraitin mövcudluğu.
Bütövlükdə rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat

Ticarət siyasətinin yuxarıda qeyd olunan əsas vəzifələrinin
realizasiyası ticarət siyasətinin alətləri və ticarət rejimləri vasitəsilə həyata keçirilir.
Ticarət siyasətinin alətləri dedikdə, milli bazarlara, mal və
xidmətlərin buraxılmasını tənzimləyən iqtisadi, hüquqi, inzibati
və siyasi vasitə, üsul və formalar başa düşülür.
Ticarət siyasətinin alətləri, əsasən milli qanunvericilik və
dövlətin öhdəlik götürdüyü beynəlxalq hüquqi normativ aktlara
əsasən tətbiq edilir. Lakin nəzərə almaq vacibdir ki, iqtisadi
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siyasət alətlərinin tətbiqi, hüquqi normalar daxilində baş verdikdə,
onların praktiki istifadəsində hüquqi mexanizmdən kənar, milli
adət, mentalitet və hətta sahibkarların korporativ maraqlarının
ifadəsi kimi amillərdə nəzərə alına bilər.
Tənzimləmə vasitələri, ölçüləri dedikdə isə, qanunvericilik
və onun tətbiqi təcrübəsi, həmçinin, hakimiyyət orqanlarının bazara müdaxiləsini ifadə edən hər hansı hərəkəti başa düşülür. Belə
vasitələr bəzən ticarət siyasəti çərçivəsindən kənara çıxa bilir.
Məsələn, tədiyyə balansının vəziyyətinə, milli valyuta kursuna
təsir edə biləcək makroiqtisadi xarakterli hərəkətlər və s. Ölkənin
ticarət siyasəti, onun ticarət rejimlərində təzahür edir.
Ticarət rejimi – xarici mal və xidmətlərin ölkənin daxili
bazarına buraxılmasının tənzimlənməsi, həmçinin milli məhsul və
xidmətlərin, həmin dövrdə xarici bazarlara buraxılmasının təmin
edilməsi üçün ölkədə tətbiq edilən tədbirlər kompleksidir.
Ticarət rejimi təbii olaraq ölkənin beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə səmərəli qoşulması, başqa sözlə, beynəlxalq
əmək bölgüsünün imkanlarından daha çox faydalanmasına istiqamətləndirilir.
Ölkənin beynəlxalq əmək və istehsal faktorları bölgüsündə
iştirakı iki cəhətdən dəyərləndirilə bilər. Bir tərəfdən bu, iqtisadiyyatın effektliyinin və resurslardan istifadənin səmərəliliyinin
artırılması vasitəsilə istehsalın və gəlirin genişləndirilməsidir.
Əlverişli şəraitdə ölkə, beynəlxalq mübadilədə nə qədər fəal iştirak edirsə, yəni onun iqtisadiyyatının açıqlıq səviyyəsi nə qədər
yüksəkdirsə və milli müəssisələr nə qədər çox dünya bazarlarına
çıxırlarsa məcmu effekt o qədər yüksək olacaqdır. Digər tərəfdən,
ölkə beynəlxalq mübadilədə nə qədər çox iştirak edirsə, onun
müəssisələri, daxili və xarici bazarlarda o qədər çox xarici rəqabətlə qarşılaşır.
Beləliklə, kəskin xarici rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın yüksək dinamikliyinin təmin edilməsi və effektliliyinin yüksəldilməsilə, iqtisadiyyatın və resurslardan istifadənin effektliyinin
aşağı salınması bahasına xarici rəqabətin süni şəkildə yumşal-
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dılması və iqtisadiyyatın daha səmərəsiz strukturunun təmin olunması arasında seçim problemi yaranır.
Başqa sözlə ticarət siyasəti vasitələrinin düzgün istifadə
olunması xarici rəqabətin kəskinləşməsinin mənfi təzahürlərini
azaltmaqla iqtisadiyyatın açıqlığını artırmağa imkan yaradır.
Ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı üçün əlverişli
şəraitin təmin olunması iki istiqamətdə mümkündür.
Birinci istiqamət – dövlətin, daxili bazarda milli və xarici
məhsulların rəqabəti prosesinə müdaxiləsidir. Dövlətin əsas vasitələri, bu zaman xarici malların daxili bazara daxil olmasını
məhdudlaşdırmağa yönəlir.
İkinci istiqamət isə milli istehsalçıların xarici bazarda rəqabət şəraitinin yüksəldilməsi hesab olunur. Bu zaman əsas vəzifə
xarici dövlətlərin öz daxili bazarlarını qoruma tədbirlərini, xüsusilə onlar diskriminasiya xarakteri olduqda neytrallaşmasını əhatə
edir.
Ticarət siyasətinin hər iki istiqaməti qarşılıqlı əlaqəlidir.
Dövlətin ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi həmişə ticarət tərəfdaşı olan ölkələrin eyni tipli müqavimətləri ilə qarşılaşır, çünki
həmin tərəfdaş ölkələr qarşılıqlı ticarətdə öz mənafelərini qorumağa çalışır.
Bu baxımdan ticarət siyasəti, bütövlükdə ziddiyyətli və
konfliktli xarakter daşıyır. Qarşılıqlı ziddiyyətlər və konfliktlər
beynəlxalq mübadilənin bütün kəsimlərində mövcuddur. Onlar
əslində ticarət-siyasi qərarların qəbul edilməsi, bütövlükdə ticarət
siyasəti alətlərinin tətbiqi mexanizminin formalaşması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin və ticarət mübadiləsinin genişlənməsi və sürətlənməsi ticarətdə məhdudiyyətlərin tətbiqi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi üçün vahid norma və qaydaların
yaradılmasını son dərəcə aktuallaşdırmışdır. Belə norma və qaydaların yaradılması üçün əsas məhdudiyyətlər və meyarlar aşağıdakılar hesab olunur.
1. Ölkələr arasında bərabər və ədalətli rəqabət şəraitinin
saxlanılması.
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2. Beynəlxalq mübadilənin iştirakçıları üçün hədsiz ağır
olan ticarət məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasının qarşısının alınması.
3. Ticarət məhdudiyyətlərinin stabilliyi və proqnozlaşdırıla
bilən olmasının, transperantlığının təmin edilməsi.
Ticarət siyasəti alətlərinin, istifadə olunması üçün beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, əməkdaşlığın aşağıdakı istiqamətləri
tərkib hissələri ayrılır:
- Əmtəələrlə ticarət;
- Xidmətlərlə ticarət;
- Kapitalın beynəlxalq hərəkəti;
- İntelektual mülkiyyət hüququ ilə ticarət;
- İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası;
- Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya;
- Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri.
Ümumi şəkildə ticarət siyasəti alətlərinin təsnifləşdirilməsi,
kifayət qədər çətin məsələdir. Əvvəla bu alətlər, öz təsir mexanizmi və vasitələrinə, sahə və istifadə məqsədlərinə görə çox
müxtəlifdir.
İkincisi, təsnifləşdirmə meyarları həmişə ziddiyyətli olur,
çünki eyni formalı alətlər, müxtəlif sferalarda və fərqli məqsədlərlə tətbiq oluna bilir.
Üçüncüsü, öz mexanizmlərinə görə oxşar alətlər əksər hallarda prinsipcə, artıq ticarət siyasəti alətlərinin müəyyən təsnifləşdirmə sisteminə daxil edilmişdir.
Beləliklə, ilk növbədə, ticarət siyasəti alətlərinin təsnifləşdirmə meyarlarını müəyyənləşdirmək üçün onları aşağıdakı sferalara
ayırmaq lazımdır:
- Tətbiq sferası;
- İqtisadi təsir mexanizmləri üzrə;
- Rəqabət mühitinə təsir məqsədlərinə görə;
Ticarət siyasəti dövlətin iqtisadiyyatın digər sahə və
sektorlarındakı siyasəti ilə sıx bağlıdır. Belə sahələrə:
- Ədalətli rəqabətin təmin edilməsi;
- Dövlət büdcəsinin formalaşması;
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- Ayrı-ayrı sahələrdə istehsalın stimullaşdırılması;
- Kənd təsərrüfatı siyasəti;
- İqtisadi inkişaf və sənayeləşdirmənin gücləndirilməsi;
- İqtisadi blokların yaradılması və iqtisadi inteqrasiyanın
inkişafı;
- Valyuta və pul- kredit siyasətinin həyata keçirilməsi və s.
4.2. Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi
xüsusiyyətləri və alətləri
Ticarət siyasətinin tənzimlənməsi alətlərini iki böyük qrupa
ayırırlar. Müasir dövrdə daha çox istifadə olunan gömrük-taarif
tədbirləri vasitəsi tənzimləmə alətləridir.
Gömrük rüsumu − əmtəələrin ölkə ərazisinə gətirilib-aparılması (o cümlədən, tranziti) zamanı mütləq hesab olunan dövlət
tərəfindən alınan ödəmələrdir.
Gömrük rüsumu ən qədim və ənənəvi tənzimləmə vasitələrinə aiddir. Onun ən mühüm xüsusiyyəti sağlam rəqabət mühitinin qorunması şəraitinin təmin edilməsidir. Gömrük rüsumu
xarici istehsalçıları bazara daxil olmaqdan məhrum etmir, sadəcə
onları qiymət baxımından nisbətən əlverişsiz şəraitə salır. Digər
tərəfdən gömrük rüsumları ticarət məhdudiyyətləri sırasında ən
transperent məhdudiyyətlər hesab olunur.
Dünya təcrübəsində beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsində
idxal rüsumları daha çox istifadə olunur. Çünki bütün ölkələr,
ixracı hər hansı formada məhdudlaşdırmaq yox, onu stimullaşdırmağa çalışır.
Hər bir ölkənin tətbiq etdiyi rüsumlar, onun beynəlxalq
öhdəlikləri ilə müəyyənləşdirilməsindən asılı olaraq muxtar (və
ya əsas) və müqavilə rüsumlarına ayrılır. Muxtar rüsumlar – heç
bir, iki və ya çox tərəfli müqavilə öhdəliklərindən asılı olmayaraq
müəyyənləşdirilir. Belə rüsumlar, adətən, ölkənin qarşılıqlı müqaviləyə malik olmadığı ölkədən, idxal olunan mallara qoyulur, ona
görə də, adətən yüksək olur.
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Müqavilə (konvensiya) resursları – bir-birinə qarşılıqlı
ticarət rejimi müəyyənləşdirən ölkələr arasında tətbiq olunur.
Ticarət preferensiyalarından istifadə edən ölkələrlə ticarəti
inkişaf etdirmək üçün ən aşağı dərəcəyə malik olan rüsumlargüzəştli (preferensial) rüsumlar tətbiq edilir. Preferensiya sistemi
daxilində hətta rüsumsuz ticarət rejimi tətbiq oluna bilir.
Rüsumlar alınma formasına görə advalor, xüsusi və kombinə
olunmuş formalara ayrılır.
Advalor rüsumlar − əmtəənin dəyərinə görə faizlə hesablanır. Xüsusi rüsumlar – ölçü vahidinə görə, pul həcmi ilə müəyyənləşdirilən rüsumlardır. Kombinəolunmuş rüsumlar – həm advalor, həm də xüsusi rüsum növlərinin, eyni zamanda, tətbiq
olunduğu rüsumlardır.
Gömrük rüsumları ilə yanaşı təcrübədə bir sıra digər yığımlar da tətbiq edilir. Belə yığımlar rüsumlar kimi mallar gömrük
sərhəddini keçərkən tutulur və malların dəyərini artırır. Bu yığımlar tamam başqa iqtisadi və hüquqi mahiyyət daşısa da, adətən,
ticarət rejiminin təhlili zamanı nəzərə alınır. Belə yığımlara
(liman, gömrük və s.), əsasən, müxtəlif xidmətlər üçün yığımlar
aid edilir.
Gömrük rüsumlarının müxtəlif dərəcələrinin bu və ya başqa
ölkə ilə xarici ticarətdə əmtəə təsnifatına uyğun sistemləşdirilmiş
siyahısı gömrük taarifi adlanır. Gömrük taarifi ticarət siyasətinin
mühüm aləti hesab olunur.
Taariflər üç əsas elementdən ibarət olur: gömrük rüsumunun
dərəcəsi; xarici ticarətin tənzimlənməsi və uçotu məqsədilə, formalaşdırılan əmtəələrin təsnifatı sistemi; muxtar, konvensiyalı və
güzəştli rüsumların tətbiqi qaydaları.
Gömrük taarifi bir və çoxkanallı ola bilər. Adətən, gömrük
taarifi təcrübədə istehsalçılar, istehlakçılar, ölkə daxilində proteksionizm və azad ticarət tərəfdarlarının maraqları və həmçinin,
ölkənin ticarət partnyorlarının, ticarət-siyasi maraqları arasında siyasi kompromisin nəticəsində, formalaşır.
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Lakin, aydındır ki, həmin sosial qrupların iqtisadi maraqları
arasındakı ziddiyyətlər, heç də həmişə iqtisadi nəzəriyyə baxımından, optimal qərar çıxarılmasına imkan verməyəcəkdir.
Məsələ ondadır ki, iştirakçıların maraqlarının müxtəlifliyi,
taarifqoymanın məqsədlərinin müxtəlifliyini doğurur. Ona görə
də, əslində universal taarif prinsipləri yoxdur. Belə məqsədlər,
proteksionist və ya fiskal ola bilər. Təcrübədə, ən geniş yayılan,
taarifqoyma prinsipi isə, taarifin eskalasiyası və səmərəli taarif
müdafiəsi sistemi hesab olunur.
Taarif eskalasiyası prinsipi – taarif dərəcəsinin məhsulun
emal dərinliyi ilə mütənasib artırılmasını nəzərdə tutur.
Səmərəli taarif müdafiəsi sistemi – xarici xammal və dəstləşdirici mallara aşağı dərəcədə, son məhsula isə yüksək dərəcədə
rüsum müəyyənləşdirilməsidir. Bu zaman sahənin taariflə müdafiəsi, rüsum dərəcəsindən daha çox idxal malları ilə istehsal olunan son məhsulun nisbətindən (rüsumların fərqindən) asılı olacaqdır.
Səmərəli taarif dərəcəsi hazır məhsul və onun istehsalı üçün
idxalolunan xammal və komponentlərin müəyyən olunmuş idxal
rüsumları səviyyəsinə, ölkədə emalı hesabına əmtəənin dəyərinin
artımının, taarif olmadıqda emal prosesində yaranan əlavə dəyərə
nisbəti kimi müəyyənləşdirilir.
Bu göstərici, gömrük taarifinin bu və ya başqa sahə( bu və ya
başqa məhsulun istehsalı) üçün səmərəliliyini ifadə edir.
Ümumi şəkildə, səmərəli taarif dərəcəsi aşağıdakı formula
vasitəsilə hesablanır:
t − axt1
q=
1− a
burada:
q- son məhsula səmərəli taarif dərəcəsi;
t – son məhsula nominal taarif dərəcəsi;
t1– xərc elementlərinə nominal taarif dərəcəsi;
a– son məhsulun dəyərində idxal elementlərinin xüsusi
çəkisi.

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

139

Səmərəli taarif müdafiəsi prinsipinin mühüm bir xüsusiyyəti
ondadır ki, sahənin taariflə qorunması səviyyəsini yüksəldilməsi −
yalnız taarif dərəcəsinin yüksəldilməsi yox, həm də idxal olunan
xərc elementlərinə, rüsumların aşağı salınması vasitəsilə mümkündür. Sonuncu halda isə, əvvəla, iqtisadiyyatın və istehsalçıların, idxal rüsumunun tətbiqi nəticəsində itkisi azalır; beynəlxalq
rəqabətin qorunması və ticarətin liberallaşdırılmasının davam
etdirilməsi mümkün olur; və nəhayət, ticarət tərəfdaşlarından
oxşar qarşılıqlı güzəştləri tələb etmək mümkün olur.
Ticarət siyasətinin tənzimlənməsində, qeyri-taarif tənzimlənməsi vasitələri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyri-tarif tənzimlənməsi alətləri iki böyük qrup tədbirləri, inzibati və qismən
iqtisadi xarakterli tədbirləri, əhatə edir. Birinci qrupa, xarici
ticarətin kəmiyyət məhdudiyyətləri, lisenziyalaşdırma, qadağalar
və “könüllü” məhdudiyyətlər vasitəsilə birbaşa tənzimlənməsi və
ya idxalın (ixracın) birbaşa məhdudlaşdırılması alətləri aiddir. Bu
alətlər, adətən, ölkədə müvafiq güclü qanunvericilik bazasına və
WTO/GATT çərçivəsində qəbul edilən inzibati idarəetmə bazasına əsaslanır.
Qeyri-taarif tənzimlənməsinin ikinci qrupuna inzibati, ticarət
maliyyə-kredit, texnoloji siyasət, təhlükəsizlik, o cümlədən,
sanitar və ekoloji tədbirlər aiddir. Belə tədbirlər nəticəsində, bir
qayda olaraq, mal və xidmətlərlə ticarət məhdudlaşır. Yəni, ticarətin məhdudlaşdırılması, belə tədbirlərin əsas məqsədi yox, onun
mümkün nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Həm də belə tədbirlər, əsasən, beynəlxalq mexanizmlər vasitəsilə razılaşdırıldığından
onların beynəlxalq ticarətə məhdudlaşdırıcı təsiri minimal olur.
İqtisadiyyatın qloballaşması və iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi gömrük-taarif siyasətinin liberallaşdırılması nəticəsində
müasir dövrdə qeyri-taarif tənzimlənməsinin əhatə dairəsi, xeyli
genişlənmişdir. Hazırda 500-dən artıq qeyri-taarif tənzimlənməsi
vasitəsi tətbiq olunur. Belə tədbirlər taarif məhdudiyyətlərindən
fərqli olaraq, adətən, icra orqanları səviyyəsində tətbiq edilir,
daha çevik xarakter daşıyır və seçim imkanları daha geniş olur.
Qeyri-taarif alətləri, daxili bazarın qorunması, siyasi, sosial,
fiskal maraqların təmin olunması, hətta ədalətsiz rəqabətə qarşı
mübarizə vasitəsi rolunu da oynayır. Bəzən belə tədbirlər özünün
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birbaşa təyinatından kənarlaşaraq xarici ticarətə maneələr də
yaradır, bəzən isə, tərəfdaş ölkələrə siyasi təsir alətinə çevrilir.
Qeyri-taarif alətlərinin birinci qrupunun kəmiyyət məhdudiyyətlərin diapazonu çox genişdir. Buraya idxalın (ixracın) qadağan
olunması, əmtəələrin kvotalaşdırılması və lisenziyalaşdırılması
tədbirləri daxildir.
Qeyri-taarif alətlərinin ikinci qrupuna aid edilən tədbirlər
sırasında əsas yeri xarici ticarətin vergi alətləri vasitəsilə
tənzimlənməsi tədbirləri tutur. Vergi sisteminin xarici ticarətə təsiri bazar münasibətləri şəraitində iki istiqamətdə − dolayı və
spesifik xarakterdə baş verir. Birinci halda bu, ölkədaxili iqtisadi
proseslərə təsir kimi təzahür edir. Burada xarici ticarət effekti
“müşayiətedici” nəticədir. İkinci halda, vergi alətləri, bilavasitə
xarici ticarət əməliyyatlarına tətbiq edilir və ya proteksionizmin
gizli forması kimi istifadə olunur.
Qeyri-taarif alətlərinin sırasında, həmçinin ticarətdə texniki
maneələr mühüm rol oynayır. Ticarətdə “texniki maneələr” məhsula texniki tələblər kimi ifadə olunan, dövlət tədbirləri və məhdudiyyətlər hesab olunur. Belə maneələrin əsas təyinatı xarici istehsal məhsullarının, ölkənin daxili bazarına daxil olmasının
məhdudlaşdırəlması hesab olunur.
Texniki maneələr, standartlar, texniki norma və qaydalar,
təhlükəsizlik tədbirləri, qablaşdırma tələbləri və s. kimi texniki
xarakterli tələblər formasında ola bilir. WTO tələblərinə görə
texniki tələblər texniki reqlament və standartlarda əks olunur.
Xarici ticarətin qeyri-taarif tənzimlənməsinin vacib bir
istiqaməti dövlət və hökumət satınalmalarının tənzimlənməsidir.
Məsələ ondadır ki, dövlət satınalmalarının əsas məqsədi, yalnız
dövlətin istehlak bazarının tələblərinin ödənilməsinin təmin olunmasında deyildir. Bir sıra digər funksiyalar belə satınalmaları
xarici ticarət siyasətinin elementinə çevirir.
WTO-nun məlumatlarına görə hazırda dövlət satınalmalarına ÜDM-in 10-15%-i sərf olunur. Son dövrlərdə dövlət satınalmalarının həcmi, əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
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4.3. Xarici ticarətin “ümumi rifahı
yaxşılaşdırılması” missiyası və “Ticarət şəraiti”
Xarici ticarətə dair bütün nəzəriyyələri birləşdirən ən ümumi
mülahizələrdən biri ondan ibarətdir ki, xarici ticarət bütövlükdə
ümumi rifahı yaxşılaşdırır. Bu mülahizə müəyyən dərəcədə doğrudur. Lakin “ümumi rifahın yaxşılaşdırılması” xarici ticarətin
iştirakçılarının hamısı üçün düz mütənasib ola bilməz. Çünki əvvəla, ayrı-ayrı ölkələrin qarşılıqlı ticarətdən aldıqları qazanc dünya qiymətlərindən asılı olduğu üçün müxtəlifdir. Digər tərəfdən
isə ölkənin xarici ticarətdən aldığı qazanc, ölkə daxilində istehsalçı və istehlakçılar, idxalçı və ixracçılar arasında fərqli qaydada
bölüşdürülür. Eyni zamanda nəzərə almaq vacibdir ki, xarici ticarətin, beynəlxalq əmək bölgüsünün daşıyıcısı kimi, ixtisaslaşma
nəticəsində resursların sahələr arası bölgüsündə yaratdığı dəyişikliklər, istehsal faktorlarının gəlirliliyini də dəyişir.
Beynəlxalq ticarətdən yaranan gəlirin ölkə daxilində və
ölkələrarası bölgüsünün xarakteri, nəticə etibarilə, ticarətə cəlb
olunmuş məhsul və xidmətlərin qiymət səviyyəsi və həcmləri ilə
müəyyənləşir. Ona görə də, yalnız müqayisəli xərclər və ya digər
ticarət nəzəriyyələrinin köməyi ilə, həmin məhsulların dünya
bazarına təkliflərinin həcmini müəyyənləşdirmək, yetərli hesab
oluna bilməz. Çünki məlumdur ki, hər hansı məhsulun müqayisəli
üstünlüyü o vaxt reallaşa bilər ki, həmin məhsulun dünya qiyməti,
daxili qiymətdən yüksək olsun. Nəzərə alsaq ki, dünya bazarında
məhsulun qiyməti və satış həcmi, əsasən tələb və təklif arasında
tarazlıqla müəyyənləşir, onda belə mülahizə yürütmək olar ki,
beynəlxalq ticarətdə gəlirlərin həcmini və bölgüsünün xarakterini
qiymətləndirmək üçün, ticarət nəzəriyyələri, mütləq tələbin təhlili
əhatə olunmaqla öyrənilməlidir.
Belə şəraitdə, dünya qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi və
qarşılıqlı ticarətin həcminin təyin olunması üçün, limit xərcləri ilə
müəyyənləşən, istehsal həcmi ilə qiymətlər arasında münasibətləri
ifadə edən “daxili təklif əyriləri”, indiki gəlir səviyyəsində istehlakçıların zövqləri və seçimləri ilə müəyyənləşən, istehlak həcmi
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və qiymətlər arasındakı münasibətləri ifadə edən “tələb əyriləri”
təhlili əsas vasitə və ya üsul hesab olunmalıdır .
Dünya bazarında tələb və təklifin qarşılıqlı münasibətini təsvir etmək üçün eyni məhsulu dünya bazarına çıxaran iki partnor
ölkədə ticarətin yaratdığı şəraitə nəzər yetirək. Bu iki ölkədə
daxili qiymətlərin fərqliliyi həmin məhsullara olan tələbi və dünya bazarının təsiri nəticəsində onların qiymətlərini müəyyənləşdirir. Məlum olduğu kimi, azad bazar münasibətləri və liberal
beynəlxalq ticarət şəraitində daxili qiymətlər adətən dünya qiymətləri səviyyəsinədək dəyişir. Ona görə də əgər ölkədə daxili
qiymət dünya qiymətindən ilkin olaraq aşağıdırsa (Po < Pd),
istehsal stimullaşır. Bu o deməkdir ki, daxildə istehsal və ixrac
təklifi artır, ancaq bu zaman daxili qiymətlər də artır və ona görə
daxili bazarda tələb azalır. Başqa sözlə ölkənin dünya bazarına
təklifinin həcmi, qiymətin artması şəraitində təklif və ölkə daxilindəki tələb arasındakı fərqin həcmi ilə müəyyənləşir.
Dünya bazarındakı qiymətlər daxili bazardakı qiymətlərdən
kiçik (Po < Pd) olan ölkədə isə, məhsula tələb artacaq, ancaq bu
ölkədə həmin məhsulun istehsalçıları, təklifi azaldacaqlar. Beləliklə, dünya bazarında məhsula tələbin həcmi qiymətlərin düşməsi
şəraitində ölkədə tələb və daxili təklifin həcmi arasındakı fərqlə
müəyyənləşəcəkdir. Ticarət əlaqələri gücləndikcə, (Po < Pd) olan
ölkədə qiymət və onun xarici bazara təklifi artır. (Po < Pd) olan
ölkədə isə qiymət azalır, ölkənin idxalına tələb artır. Onda ixrac
təklifi və idxal tələbi əyriləri, dünya bazarının tarazlı qiymət
səviyyəsində kəsişir.
Tələb və təklif modeli (İS-LM) göstərir ki, azad ticarət
qarşılıqlı əlverişli olsa da, ölkə daxilindəki əhali qrupları bu haldan müxtəlif dərəcələrdə faydalanır. Yəni, mahiyyətə görə beynəlxalq ticarətdə idxalçı ölkədə istehlakçılar, ticarətin inkişafından daha çox udurlar, çünki daha aşağı qiymətlə və daha çox
məhsul ala bilirlər. Lakin ixracçı ölkədə istehlakçılar uduzur
çünki daxili qiymət artımı onları daha az məhsul almağa məcbur
edir.
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Əksinə şərait istehsalçılar üçün yaranır. Belə ki, idxal əvəzedici sahələrdə istehsalın həcmi azalır, çünki daha səmərəli xarici
istehsalçılar rəqabət mübarizəsi ilə onları qiyməti və istehsal həcmini azaltmağa məcbur edir. İxrac sahələrində isə istehsalçılar
udur. Çünki dünya bazarına daxil olaraq onlar istehsalı genişləndirmək və daha yüksək qiymətlə məhsul satmaq imkanı əldə
edilir.
Beynəlxalq ticarətin, istehlakçı və istehsalçı qruplarının
maraqlarına təsirini bilərək, ixracedici və idxalçı ölkələrdə maddi
rifahın dəyişilməsini qiymətləndirmək olar. Lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, bu halda biz ayrı-ayrı qrupların öz subyektiv qiymətləndirmələri daxilində hərəkət edə bilərik. (Məsələn: aydındır
ki, kasıbın 1 manat itirməsi ilə varlının 1 manat qazanması effekti
eyni ola bilməz).
Ümumiyyətlə, “tələb-təklif” modeli vasitəsilə tarazlı bazarın
qiymətləndirilməsi, bütövlüklə sübut edir ki, beynəlxalq ticarətin
inkişafı, bütün ölkələrə qazanc gətirir. Lakin nəzərə almaq vacibdir ki, idxalçı ölkədə təmiz qazanc, istehlakçıların qazancının,
idxalla rəqabət aparan istehsalçıların itirdiklərindən, qat-qat çox
olması hesabına yaranırsa, ixrac edici ölkədə isə əksinə, rifahın
ümumi yaxşılaşması, istehlakçıların hamısının zərərə düşməsinə
baxmayaraq istehsalçıların böyük qazancı hesabına baş verir.
Əslində bu, çox mühüm və prinsipial nəticə, xarici ticarətin tənzimlənməsində dövlətin rolunu şərtləndirir.
Xarici ticarətin qazancının ölkələr arasında dəyişməsinə gəldikdə isə, bu partnor ölkələrdə qiymətlərin necə dəyişməsindən
asılıdır. Hansı ölkədə qiymətlər daha çox dəyişərsə o ölkə daha
çox udur. Başqa sözlə idxala tələbin və ya ixrac təklifinin elastikliyi nə qədər aşağıdırsa ticarətdən ölkənin əldə etdiyi qazanc o
qədər çox olmur.
“Ticarət şəraiti” indeksi və onun iqtisadi mahiyyəti. Hər
hansı ölkə üçün, xarici ticarətin əlverişli olub – olmamasının qiymətləndirilməsində, “ticarət şəraiti” (terms of trade) və ya “ticarət
şərtləri” adlanan göstərici istifadə olunur. (Mahiyyətinə görə, bu
ifadə “ticarət şəraiti” kimi qəbul edilsə daha məqsədəuyğundur.)
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“Ticarət şəraiti” göstəricisi dedikdə ölkənin ixrac qiymətlərinin
idxal qiymətlərinə olan nisbəti (Pixr./Pidx) başa düşülür. Bu göstəricinin yüksəlməsi (ticarətin şəraitinin yaxşılaşması), ümumi halda xarici ticarətin səmərəliliyinin yüksəlməsinı və əksinə göstəricinin azalması, ticarətin səmərəliliyinin pisləşməsini ifadə edilir.
Doğrudan da, əgər dünya bazarında ölkənin ixrac etdiyi malların
qiyməti onun idxal etdiyi malların qiymətinə nisbətən artırsa, bu o
deməkdir ki, ölkə, özünün 1 ixrac vahidinə görə əldə etdiyi qazanc müqabilində, daha çox idxal malı ala bilər. Yəni, ölkə xarici
ticarətdən daha çox uduş əldə edir.
Dünya təcrübəsində ticarət şəraiti göstəricisi ölkə və ya
ölkələr qrupu üçün idxal və ixrac qiymətləri indeksi əsasında hesablanır. (Adətən, bu məqsədlə daha çox, Laspeyras indeksi
istifadə olunur.)
T - ilində ticarət şəraitinin (o) - bazis ilindəkinə nisbətən
dəyişməsi, Laspeyras indeksi ilə aşağıdakı kimi hesablanır:
TŞto =

ΣP(eks)i * δXio
ΣP(imp)i * δMio

Burada, P(eks)i – i qrup ixrac məhsulunun (t) ilində qiymətinin
onun bazis ilindəki (o) qiymətinə nisbəti; P(imp)i–(i) qrup idxal
məhsulunun (t) ilindəki qiymətinin onun bazis (o) ilindəki qiymətinə nisbəti; δXio – bazis (o) ilində ölkənin məcmu ixracında (i)
qrup məhsulunun ixracının payı; δMio – bazis (o) ilində ölkənin
məcmu idxalında (i) qrup məhsulunun idxalının payını əks etdirir.
Ticarət şəraitinin dəyişilməsi ölkənin dünya ticarətində payının dəyişməsini doğurur və onu xarakterizə edir. Ticarət şəraiti
özlüyündə daxili və xarici bazarda tələbin dəyişməsindən, istehsal
şəraitinin dəyişməsindən, ayrı-ayrı məhsulların bazarlarının
inhisarlaşma səviyyəsindən asılıdır. Lakin nəzərə almaq vacibdir ki,
ölkənin xarici ticarətdən əldə etdiyi gəlir yalnız qiymətlərdən
deyil, həm də idxal və ixracın fiziki həcmlərindən asılıdır. Ona
görə də ölkənin rifahının dəyişməsi haqqında yalnız ticarət şəraitinin indeksinə görə fikir söyləmək düzgün olmaz. Məsələn, əgər
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məhsulunun qiymətinin aşağı düşməsi, onun istehsalının səmərəliyi ilə bağlıdırsa, onda, ixracçı ölkə və ya firma, dünya bazarında
həmin məhsula olan kifayət qədər yüksək elastiklik sayəsində öz
ixracının fiziki həcmini artıraraq daha çox qazanc əldə edə bilər.
Baxmayaraq ki, faktiki olaraq ölkənin ticarət şəraiti pisləşmişdir.
Eyni zamanda “müflisləşdirici inkişaf” adlanan xüsusi halı
da nəzərə almaq vacibdir. Bu hal ixracın genişləndirilməsinin
ticarət şəraitin pisləşdirilməsi, yəni rifahın aşağı salınması ilə xarakterizə olunur. Bu problem 1958-ci ildə amerikalı iqtisadçı
U.Bxaqavati tərəfindən müəyyən edilmişdir və əsas inkişaf amili
xammal hasilatı və onun ixracı olan bir çox ölkələr, hətta inkişaf
etmiş ölkələr üçün aktualdır. Çünki, xammala olan tələb, əsasən
elastikliyə malik olur, onun ixracının surətli artımı isə dünya
bazarında xammalın qiymətini o dərəcədə salır ki, bu iqtisadi artımın yaratdığı effekti mənfi təsirə çevirir. Belə olduqda ixracı
genişləndirən inkişaf əlverişsiz olur. Bütövlükdə, xarici ticarətin
istehsal və iqtisadi inkişafa təsiri çox istiqamətli olmaqla bərabər, müxtəlif mahiyyətli nəticələrə səbəb ola bilir.
Yuxarıda şərh olunanlar göstərir ki, beynəlxalq ticarətin
inkişafı, bazarda tələb və təklifin həcminin, qiymətlərin, dəyişilməsini doğurur və ixtisaslaşmanı dəyişir, yəni ixrac sahələrində
istehsalın artırılmasına və əksinə idxalla rəqabət aparan sahələrdə
istehsalın azalmasına təkan verir. Nəticədə beynəlxalq ticarət
cəmiyyətdə ikitirəlik yaradır: - həmin ticarətdən qazananlar və
itirənlər. İndiyə qədər bu məsələnin şərhini biz istehsalçı və istehlakçıların mənafeyi prizmasından təhlil etmişik. Məşhur XekşerOlin teoremi xarici ticarətin ayrı-ayrı istehsal faktorları sahiblərinə necə təsir etdiyini qiymətləndirməyə imkan verir. Belə ki,
məhsulların qiymətlərinin nisbi dəyişməsi, bəzi faktorların qazanclarının digərləri hesabına artmasına səbəb olur. Xekşer-Olin
teoreminə görə ölkə, istehsalında nisbi bolluğa malik olduğu faktorların daha çox istifadə olunduğu məhsulları, istehsalında aztapılan faktorların daha çox istifadə olunduğu məhsullara nisbətən
daha böyük həcmdə ixrac edir.

146

Расим Щясянов

Ona görə də beynəlxalq ticarət ölkədə istehsalın strukturu
dəyişə bilir. Daha sürətlə inkişaf edən sahələrdə əlavə istehsal
faktorlarına ehtiyac artır və onların cəlbi iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılır. Digər sahələrdə isə faktorların bir qismi sərbəstləşir.
Beləliklə qısa müddətli dövrdə, xarici ticarət, istehsal faktorlarının hansı sahədə istifadə olunmasından asılı olaraq, gəlirlərin
yenidən bölüşdürülməsini yaradır: ixrac yönlü sahələrdə faktorların gəlirliliyi artır, idxalla rəqabət aparan sahələrdə isə azalır.
İstehsal faktorlarının gəlirliyinin dəyişməsi və onların sahələrarası axınları, uzunmüddətli dövrdə daha ciddi nəticələr verir.
Faktor sahibləri, tələbin strukturu dəyməyən şəraitində, daha
sürətli inkişaf edən sahələrdə, özlərinə mövqe tutmağa cəhd edirlər. Uzun müddətli dövrdə faktorların sahələrarası axınları, tələb
və təklif arasında, pozulmuş nisbi tarazlığın, yenidən bərpa olunmasına gətirir. Lakin bu o demək deyil ki, uzunmüddətli dövrdə
faktorların gəlirliliyində əvvəlki “status - kvo” bərpa olunur.
Çünki ayrı-ayrı məhsulların istehsalında, faktorlar əvvəlcədən
müxtəlif nisbətlərdə cəlb olunduğundan, istehsalın həcminin dəyişməsi, faktorlara tələbin strukturunun, qeyri-bərabər dəyişməsinə səbəb olur.
Beləliklə xarici ticarətin uzunmüddətli inkişafı şəraitində
ixrac yönlü sahələrdə daha aktiv istifadə olunan faktor sahiblərinin gəlirləri daha çox artır və əksinə idxalla rəqabət aparan sahələrdə müvafiq gəlirlər daha sürətlə azalır. Bu mülahizəni, 1941-ci
ildə amerikan alimləri V.Stolper və P.Samuelson sübut etmişdir.
Ona görə də bu nəticə Stolper-Samuelson teoremi kimi iqtisadi
fikir tarixində yer almışdır. Doğrudur, Stolper-Samuelson teoremi,
müəyyən ilkin fərziyyələr şəraitində doğrudur. Belə fərziyyələrə
müəlliflər, təkmil rəqabətin mövcudluğu, istehsal faktorlarının
sahələrarası axınlarının sərbəstliyi, istehsal faktorlarını ümumi
təklifinin dəyişməzliyi və s. aid etmişlər. Bütövlükdə isə StolperSamuelson teoremi, neoklassik iqtisadiyyatın əsas nəzəriyyələrindən sayılan Xekşer-Olin nəzəriyyəsinin uğurlu davamı, onun
dərinləşməsi hesab olunur. Xekşer-Olin nəzəriyyəsi və StolperSamuelson teoreminə görə belə nəticə çıxarmaq olar ki, ixrac
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məhsulunun istehsalında, daha çox ixtisaslaşan istehsal faktoru,
xarici ticarətin inkişafından daha çox faydalanır. Əksinə, idxal
əvəzedici sahədə ixtisaslaşan faktor xarici ticarətin inkişafından
daha çox uduzur.
Təcrübədə, istehsal faktorlarının ixrac və ya idxal üzrə ixtisaslaşması dərəcəsini ölçmək üçün adətən həmin faktorların
gəlirlərinin ixrac və ya idxal istehsalının yaratdığı əlavə dəyərdəki
və ya bütövlükdə milli gəlirdəki payı göstəricilərindən istifadə
olunur:
Θix − Θim
Si, x / m =
Θiy
burada
Si, x/m – i faktorunun ixrac / idxal üzrə ixtisaslaşması dərəcəsi
göstəricisi;
Θix - i faktorunun gəlirinin ixracın dəyərindəki payı;
Θim - i faktorunun gəlirinin idxalla rəqabət aparan və idxal
həcmində olan məhsulun dəyərindəki payı;
Θiy – i faktorunun milli gəlirdəki payıdır.
Xarici ticarətin, istehsal faktorlarının gəlirliliyinə təsirini
qiymətləndirərkən, istehsal faktorlarının təklifinin sabitliyi, mülahizəsini qəbul etmişik. Çünki bu halda idarəedici təsir vasitəsi
kimi, biz məhz xarici ticarəti qəbul edirik. Lakin aydındır ki,
istehsal faktorlarının təklifi həmişə stabil qala bilməz. Xüsusi ilə
uzun müddətli dövrdə, faktorların təklifi, daha çox dəyişə bilər:
kapital ehtiyatı toplanaraq artır; əhali artımı əmək ehtiyatlarının
təklifini artırır, yeni faydalı qazıntı yataqları kəsf olunur və təsərrüfat dövriyyəsinə yeni torpaqlar cəlb olunur. Aydındır ki, ayrıayrı istehsal faktorlarının təklifləri, fərqli dərəcədə artırlar, ona
görə də müxtəlif sahələrdə istehsalın dinamikası qeyri-bərabərdir.
Məsələn, tutaq ki, ölkə əmək tutumlu məhsulu ixrac edir və kapital tutumlu məhsulu idxal edir. Əgər əmək təklifi üstün sürətlə
artırsa, onda ölkədə istehsal artacaq və təbii olaraq ixrac sahələrində gəlir çoxalacaq. Ancaq bu zaman mümkündür ki, eyni
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zamanda idxalla rəqabət aparan, kapital tutumlu sahədə, istehsalın
və gəlirlərin azalması baş versin. Çünki genişlənən ixrac həmin
sahədəki kapitalın bir hissəsini də öz tərəfinə cəlb edəcək. 1955-ci
ildə ingilis iqtisadçısı T.Rıbçinski “faktor təklifinin artımı və
istehsalın artımının nisbətləri” haqqında teorem irəli sürdü.
Sonralar iqtisad elmində yeni bir “qiymətləndirmə metodikasına”
çevrilmiş bu teoremə görə: hər hansı bir istehsal faktorunun artan
təklifi bu faktorun daha çox istifadə olunduğu sahədə istehsal və
gəlirlinin azalmasına səbəb olur.
Rıbçinski teoreminin konkret təzahür formalarından biri
məşhur “holland xəstəliyidir”. XIX əsrin 70-ci illərində Hollandiyada, Şimal dənizində təbii qaz ehtiyatlarının intensiv istismarı,
ölkənin iqtisadi resurslarının bu sahəyə axması ilə nəticələndi və
emal sənayesində istehsal həcmi və məhsul ixracı azaldı. Nəticə
etibarilə bu iqtisadiyyatın formalaşmış strukturunun, qısa müddət
ərzində dəyişməsi ilə, onun müxtəlif xarakterli nisbətlərinin pozulmasına gətirdi. Aydındır ki, belə nəticələr iqtisadi inkişafa
ciddi maneələr yaratmaqla bərabər intensiv istifadə olunan ehtiyatın yaratdığı faydanı da yoxa çıxardı. Sonralar belə təhlükəli
meyillər bütövlükdə, təbii ehtiyatların istehsalı intensiv olan ölkələrdə, çox müxtəlif formalarda tez-tez təkrar olundu (Böyük
Britaniya, Norveç, Nigeriya, Venesuela və s.).
4.4. Xarici ticarət və iqtisadi inkişafın qarşılıqlı təsir
xüsusiyyətləri
Xarici ticarətin tələbin xarakterini dəyişilməsi xüsusiyyəti.
Dünya təsərrüfatının inkişafı beynəlxalq ticarətin qanunauyğunluqlarını da dəyişir. Ona görə də müasir dövrdə xarici ticarətin
ilkin modelinin tələb və təklifin dəyişməsinin xarakterini və bu
dəyişmənin ticarətin inkişafına və onun iştirakçılarının maraqlarına təsiri nəzərə alınmaqla öyrənilməsini mühüm zərurətə çevrilmişdir. Ona görə də xarici ticarətin və müvafiq siyasətin qiymətləndirilməsi üçün iqtisadi dinamika nəzəriyyələrinin bəzi
məqamlarını nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur.

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

149

İqtisadi nəzəriyyədən məlumdur ki, adambaşına düşən
gəlirlərin artımı, iqtisadi proses kimi əhalinin şəxsi istehlakının
strukturunu dəyişir. İstehlakın strukturunun xarakterinin dəyişilməsinin iki mühüm meyilini ayırmaq olar. Birinci belə meyil,
fərdi gəlirin artımının əhalinin tələbinin strukturunda qeyri-bərabər əks olunmasıdır, yəni müxtəlif mal və xidmətlərə tələbin
artımı mütənasib olmur. İstehlakçıların belə davranışını “tələbin
gəlirə görə elastikliyi” ilə izah etmək olar. Qiymət və digər faktorlar sabit qaldığı halda hər bir i məhsulu üçün “tələbin gəlirə
görə elastikliyi”
i məhsuluna olan tələbin artımı, %
µ i = --------------------------------------------------------tələbin artımının təmin etmiş gəlirin artımı, %

kimi hesablanır. Yəni, gəlirin 1 vahid artımının tələbi nə qədər
artırdığı – tələbin gəlirə görə elastikliyi hesab olunur. Əgər istənilən gəlir səviyyəsində əhali bütün mal və xidmətləri eyni nisbətlərdə istehlak edirsə, onda deməli gəlirə görə təbəbin elastikliyi
vahidə bərabərdir. Təcrübədə bu mümkün deyildir. Gəlir artdıqca
tələbin ümumi həcmində bəzi məhsulların payı azalır (belə
məhsullar üçün µ <0, və ya daha doğrusu µ i < 1). Belə məhsulları
“zəruri tələbat məhsulları” adlandırırlar (staples). Gəlir artdıqca
istehlakda payı artan məhsulları “dəbdəbə məhsulları” (luxuries)
adlandırırlar. Belə məhsullar üçün µ i > 1 olur.
İqtisadçılar çox uzun müddət ərzində istehlakda hansı məhsulların “zəruri tələb” və “dəbdəbə” məhsulu olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışmışlar. Ailə büdcələrini öyrənməklə məşğul olmuş alman alimi Ernest Enqel ilk dəfə olaraq XIX əsrdə müvafiq
qanunauyğunluqları təklif etmişdir. Məcmu tələbin strukturunda
ayrı-ayrı məhsulların xüsusi çəkisinin mütləq dəyişməsi (µ i - 1)
kimi müəyyənləşdirilir və bu Engel effekti adlanır. Bir çox
uzunmüddətli istifadə malları üçün Engel effekti, müsbət qiymət
alır (µ i > 0). Belə malları “dəbdəbə” malları adlandırırlar, gəlir
artdıqca onlara tələb artır. Zəruri tələb mallarının ən yaxşı nümu-
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nəsi, ərzaq məhsullarıdır: Gəlir artdıqca onların tələbdə xüsusi
çəkisi azalır (µ ərzaq < 1). Engel qanununa görə: stabil qiymətlər
və dayanıqlı demoqrafik şəraitdə (ailənin ölçüləri və tərkibinin
stabilliyi) gəlirin artımı istehlakda ərzağın payını azaldır. Bu o
deməkdir ki, iqtisadi inkişafın təzahürü kimi adambaşına düşən
gəlirin artımı, gəlirə görə aşağı elastiklikli tələbə malik olan bir
sıra ərzaq məhsullarına olan tələbi dəyişəcək, daha dəqiqi, azaldacaqdır. Lakin nəzərə almaq vacibdir ki, Engel qanunu “dəyərlər
üzrə üstünlüklər ( prioritetlər ) sisteminin dəyişmədiyi şəraiti izah
edir. Yəni bu o demək deyil ki, gəlir artdıqca bu seqmentdə
“dəyərlər dəyişir”.
Engel qanunu və onun effekti “zəruri tələb” və ya “dəbdəbə”
məhsulların istehsalçıları üçün, qiymət dinamikasını proqnozlaşdırmaq imkanını yaradır. Gəlirin artımı tələbi “dəbdəbə” məhsullarına istiqamətləndirilir. Təklifin istənilən artımında (istehsal
faktorlarının və məhsuldarlığın təklifinin artımı) gəlirin artımı,
“dəbdəbə” məhsullarının nisbi qiymət artımını doğurur. Bu həmin
məhsullar istehsalı üzrə ixtisaslaşan ölkələrin qazancını artırır.
Ərzaq məhsulu istehsal edən torpaq mülkiyyətçiləri isə Engel qanununa görə itirirlər. Çünki əgər iqtisadiyyatın bütün sektorlarında məhsuldarlıq eyni templə artırsa, bunun nəticəsi olaraq
gəlirlərin artımı, ərzağa tələbin mənfi istiqamətdə dəyişməsinə
səbəb olacaqdır, yəni dünya bazarında ərzağın qiyməti aşağı
düşəcəkdir.
İstehlakın strukturunun xarakterinin dəyişməsinin ikinci
meyili “üstün tələb” fərziyyəsi təşkil edir. İsveç alimi S.B. Linderin “üstün tələb” (reprisentative demand) fərziyyəsinə görə, gəlirin dəyişməsi, tələb və xarici ticarətdə, “gəlir – üstünlük – texnologiya – xarici ticarət” kimi zəncirvarı “səbəb-nəticə” dəyişikləri
yaradır. Adambaşına gəlirin artması tələbin strukturunda “dəbdəbə” məhsuluna tələbi artırır (Engel qanunu). Yeni tələb isə texnologiyanın təkmilləşdirilməsinə zərurəti doğurur. Yeni texnologiya məhsuldarlığı artırır, məhsulun qiyməti düşür və onun ixracı
artır. Başqa sözlə gözləmək olar ki, ölkə öz istehlakında xüsusi
çəkisi böyük olan məhsulları ixrac edəcək. Doğrudur, Linderin bu
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mülahizələri hər hansı təkzibolunmaz arqumentlərə əsaslanmır.
Onun arqumentləri o vaxt mübahisəsiz ola bilər ki, “dəbdəbə”
istehsalında ya istehsalın miqyasının genişlənməsi və ya təcrübə
hesabına “qənaət effekti” yaransın. Linderin mülahizələri yalnız
bəzi sənaye məhsulları, məsələn avtomobillər üçün doğrudur. Bütövlükdə bu mülahizələr onu göstərir ki, gəlirin artması ilə onlara
tələbin artmasına baxmayaraq dəbdəbəli sənaye məhsullarının
qiyməti azala bilər.
Xarici ticarət və istehsal faktorlarının artımının qarşılıqlı
təsir xüsusiyyətləri. Zaman etibarilə bütün istehsal faktorlarının
təklifi artır. Kapital, ixtisaslaşma səviyyəsi, əmək resurslarının
həcmi, hətta, əkinçiliyə yararlı torpaq fondu və faydalı qazıntı
yataqlarının həcmi artmağa meyllidir. Bu artımlar sonsuz olmasa
da, istehsal imkanları əyrilərinin başlanğıc şərtlərini dəyişir. Yəni,
beynəlxalq ticarət üçün yeni şərait və struktura yaranır. Bu
baxımdan istehsalın arıtmının müxtəlif səbəbləri və formalarını,
fərqləndirmək mümükündür və məqsədəuyğundur.
1. Tam neytral artım. Ayrı-ayrı faktorların artım sürətinin
müxtəlifliyinin təsir gücünü dəyərləndirmək üçün, faktiki mümkün olmayan spesifik şəraitdə, yəni, bütün istehsal faktorlarının,
bütün ölkələrdə eyni sürətlə artığı şəraitdə, xarici ticarətin dəyişməsi xüsusiyyətlərini qiymətləndirək. Belə olduqda, bütün istehsal və təklif əyriləri, öz formalarını dəyişməyəcək, sadəcə genişlənəcəkdir. Bu zaman, adambaşına düşən gəlir, dəyişmədiyinə
görə Engel effekti müşahidə olunmur. Başqa sözlə, belə halda
beynəlxalq ticarət axınlarının da strukturu, nisbətləri və dünya
qiymətləri dəyişməyəcəkdir. Dəyişən ancaq həcmlər ola bilər.
Beləliklə, belə nəticə çıxarmaq olar ki, iqtisadi artım prosesində
xarici ticarətə və onun iştirakçılarının maraqlarına təsir edən ən
mühüm amil, faktorların öz aralarında və ölkələr arasında artım
sürətinin müxtəlifliyidir.
2. Hər hansı ölkədə faktorların tarazlaşdırılmamış artımı,
yəni, qeyri-bərabər artımının xarici ticarətə təsiri, həm tələb, həm
də təklif baxımından ola bilər. Faktorların təklifinin artımının
xarici ticarətə təsiri, ilk növbədə hansı istiqamətdə - idxalla
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rəqabət aparan və ya ixracyönlü sahələrdə olan faktorların artmasından asılıdır. Məsələn, idxalla rəqabət aparan sahələrdə faktor
təklifi artırsa bu, idxal mallarına olan tələbi və ola bilər ki, onların
qiymətini azaldır və nəticədə dünya ticarətinin həcmini azaldar.
Belə halı “idxal əvəzedici artım” halı adlandırmaq mümkündür.
Əks şəraitdə “ixrac genişləndirilən artım” halı müşahidə
olunur. İstehsal faktorlarının artımı təklifi, həm də ixrac təklifini
artırır. Bu dünya ticarətini həcmini artırır və eyni zamanda
müvafiq dünya qiymətlərini aşağı sala bilər.
İqtisadi siyasət üçün nəticələr: idxal əvəz edən və ixracyönlü inkişaf artım tipləri arasındakı ziddiyyət, hökumətin
iqtisadiyyatın hansı sektorlarını və ya hansı istehsal faktorlarını,
stimullaşdırılması siyasətini seçməsini, şərtləndirə biləcək mühüm
məqamlardır. Aydındır ki, hökumət belə siyasəti, vergi yüklərinin
yenidən bölüşdürülməsi və ya kapital qoyuluşunu artırmaq vasitəsilə edə bilər. Yəni bu vasitələr, xərcləri və qiymətlər dinamikasını dəyişdirə biləcək ehtimal kimi dəyərləndirilir. Doğrudur,
burada “kiçik dövlət” fərziyyəsi də var, yəni ölkənin kiçik olması
onun dünya bazarına hər hansı formada təsirini heçə çıxara bilər.
Ona görə də fərz edək ki, istehsal faktorlarının artımı, böyük ölkələrdə olduğu kimi, dünya qiymətləri nisbətlərinə təsir edə bilər.
Onda idxal əvəzedici artım, ölkənin “ticarət şəraitinin” yaxşılaşmasını (idxal etdiyi malların qiymətlərinin aşağı düşməsi hesabına), ixrac genişləndirən artım isə ticarət şəraitinin pisləşməsini (ixracın nisbi qiymətlərinin olmağı düşməsi hesabına)
doğura bilər. Belə olduqda isə hökumət “idxal əvəzedici artım”
siyasəti üçün, sanki əlavə stimul qazanır: onun müvafiq investisiya siyasəti beynəlxalq ticarət şəraitini yaxşılaşdırır. Beləliklə
əslində dünya qiymətlərinə təsir edə biləcək qüvvəyə malik olan
və digər ölkələrin mənafelərini nəzərə almayan ölkə üçün, xarici
ticarətin inkişafına xidmət etməyən “iqtisadi inkişaf tipini”
müdafiə edən yeni arqumentləri formalaşdırdıq.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, istehsal faktorlarının qeyri
rəvan artımının, iqtisadi inkişafa təsiri, yuxarıda izah edilənlərlə
bitmir. Hər hansı faktorun üstün artımı, onun aktiv istifadə olun-
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duğu sektorun xüsusi çəkisini qaldırmaqla yanaşı, iqtisadiyyatın
digər sektorlarında məhsul buraxılışını azalda bilir. Burada yuxarıda qeyd olunmuş, məhşur Rıbçinski teoreminin müddəaları
özünü doğruldur: sabit qiymətlər şəraitində və iqtisadiyyatda
yalnız iki sektor olduğu halda istehsal faktorlarının birinin artımı
məhsulların birisini azalmasına gətirir. T.M.Rıbçinskinin 1955-ci
ildə təklif etdiyi bu teorem özünü ilk növbədə ABŞ-da göstərmişdir. 50-ci illərin sonunda ABŞ digər ölkələrə nisbətdə daha
sürətli inkişaf sayəsində mineral xammalın ixracçısından idxalçısına çevrildi və bunun əsas səbəbi kapital yığımının artması və
işçi qüvvəsinin ixtisaslaşmasının güclənməsi olmuşdur.
XX əsrin son rübündə isə Rıbçinski teoremi faktiki olaraq
yuxarıda qeyd olunan “müflisləşdirici artım” şəraitinin nəzəriyyəsinə çevrilmişdir. Müasir iqtisad elmində məşhur “holland xəstəliyi” və ixracın birtərəfli artımının “sənayesizləşdirici” effekti
yaratması məhz bu teoremin müddəaları ilə əsaslandırılır. İstehsal faktorlarının artımının “müflisləşdirici” xüsusiyyətlərini araşdıran A.Yaqidin və H.Bxaqvati bu prosesin “iqtisadi artımın ekoloji limiti” adlanan yeni maltusçuluqla əlaqəli olmadığını sübut
etmişdir. Faktor artımının “müflisləşdirici” səviyyəyə çıxması, bir
çox hallarda ölkə daxilində rəqabət aparan firmaların özləri üçün
“rasional” hesab etdikləri strategiyaların,yekunda “irrasional”
nəticə verməsini ifadə edir. Artım və vaxt “müflisləşdirici” ola
bilər? Bu üç halda mümkündür:
1. İqtisadi artım yalnız ixrac sahələrinin artımı hesabına baş
verir;
2. Ölkənin ixracına olan kənar tələb, qiymətə görə elastik
olmamalıdır, yəni təklifin artımı, qiymətlərin əhəmiyyətli düşməsinə gətirməlidir.
3. Ölkənin xarici ticarətinin həcmi kifayət qədər böyük olmalıdır ki, ticarət şəraitinin pisləşməsinin mənfi nəticələri, ixracın
artımının çox olsun.
“Müflisləşdirici” artım tezisi, müqayisəli üstünlüklərin olduğunu iddia edən ortodoksal iqtisadçıların mülahizələrinə şübhə
yaradır. Belə iqtisadçılar (R.Prebiş), xammal ixracçılarının, bu
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halda heç nə qazanmadığı tezisini müdafiə edirlər. Onların mülahizələri aşağıdakı 4 arqumentə əsaslanır:
1. İlkin ticarət münasibətlərin yaranması, nisbətən yeni xammal
əldə edən ölkə üçün daha əlverişlidir. Yəni burada alıcı – satıcıdan
daha çox qazanır. Adətən burada inkişaf etmiş ölkələr qazanır.
2. Xammal ixracçılarının, ticarət şəraiti pisləşir və bu davamlı olur. Hökumət bunu görürsə, o sahəyə investisiya axımına mane
olmalı və sənayeyə investisiya şəraiti stimullaşdırmalıdır.
3. Xammal istehsalında güclərin artırılması, ticarət şəraitini
pisləşdirir və bu “müflisləşdirici” artıma gətirə bilər. İqtisadi siyasət, burada da xammal istehsalına yeni investisiyaların yönəldilməsinə mane olmalı və sənayeni stimullaşdırılmalıdır.
4. Sənayenin inkişafı həm də ona görə vacibdir və stimullaşdırılmalıdır ki, o müasir texniki bilikləri yaymaqla, əlavə dolayı
xeyir gətirir.
Dünya təcrübəsində bu mülahizələrin özünün doğrultması
haqda nümunələr olsa belə, bu nəticələrin yoxlanılmağa, hər bir
konkret şəraitdə, ehtiyac vardır.
Xarici ticarət və elmi texniki tərəqqi. Dünyanın müasir inkişaf mərhələsində xarici ticarətin xarakteri və dünya bazarının
konyukturasına ən ciddi təsir göstərən məqamlardan biri də elmitexniki tərəqqidir. Sənaye məhsulunun mürəkkəbləşməsi, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının vahidləşməsi fonunda, istehsalın
beynəlmiləlləşməsi, materialsızlaşması və virtuallaşması, texniki
tərəqqini xarici ticarətin aparıcı dominantlarından birinə çevirmişdir. İndi xarici ticarətin “istehsal faktorlarına malik olmaq
dərəcəsi ilə müəyyənləşməsi” tezisi, özünün primitiv mahiyyəti
ilə, tamamilə müzakirə dövriyyəsindən çıxmışdır.
Elmi-texniki tərəqqini xarici ticarətə təsirini bir neçə cəhətdən öyrənmək olar:
a) Texnologiya istehsal faktoru kimi qəbul edilməlidir. Ənənəvi olaraq iqtisadçılar ETT-ni istehsal faktorlarına aid etmirdilər.
Hesab olunurdu ki, ETT istehsal funksiyasındakı bütün dəyişmələri əks etdirir. Lakin, əslində ETT-ə özlüyündə, istehsal faktorlarına malik olmaqdakı dəyişiklər kimi, baxmaq olar. Yeni
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texnologiya, istehsal faktorlarını dəfələrlə gücləndirə bildiyi üçün
əslində, yeni faktora çevrilir. Bu, faktorların beynəlxalq hərəkəti
üçündə xasdır. Beləliklə texnologiya, müasir dövrdə faktor gəliri
yaradan resurs növünə çevrilmişdir. Məşhur Leontyev paradoksu
və onun müxtəlif şərtləri bu baxımdan son dərəcə maraqlıdır.
b) texnologiyanın istehsal faktoru kimi qəbul edilməsi,
beynəlxalq ticarətin strukturunun dəyişməsi qanunauyğunluqlarında, ənənəvi “müqayisəli üstünlüklər” nəzəriyyəsində olduğuna
nisbətən, yeni xüsusiyyətləri aşkar etməyə imkan verir. Belə
xüsusiyyətlərə Raymon Vernon və başqaları, ilk növbədə ayrıayrı məhsulların keçdikləri “həyat dövrü” ideyasını aid edirlər. Bu
ideyaya görə müasir dövrdə hər hansı ölkədə elmi tədqiqatlar və
kəşflər, müqayisəli üstünlüyün həlledici amili olmaqdan kənarlaşdırılırsa, onda istehsal, xərclərin başqa elementi üzrə, müqayisəli
üstünlüyə malik olan ölkəyə köçəcəkdir (məsələn hətta qeyri-ixtisaslı əmək resursu üzrə belə). Bu məntiqə görə, nə vaxtsa, üçüncü
dünya ölkələri də, aparıcı sənaye məhsullarının ixraclarına çevrilə
bilərlər, eyni zamanda onlar daha geridə qala bilərlər. Bu o halda
ola bilər ki, sahədə texnolojı sıçrayışlar baş versin. Ümumiyyətlə
təbii olaraq belə alına bilər ki, sahələr “qocaldıqca” bir-bir ölkəni
tərk edirlər. Belə olduqda “ikinci eşalon” ölkələri, nəticədə bütün
sahələrdə liderlərə çataraq, onları üstələyə bilərlər. Çünki bu ölkələrdə ucuz işçi qüvvəsi var və onlar yeni texnologiyanı itkisiz tətbiq
edə bilirlər və s. Dünya təcrübəsində buna gözəl nümunələr var:
Məsələn yeni tarixin əvvəlində Hollandiya, sonralar “dünya emalatxanası” olan viktorian Britaniyası, ən yeni tarixdə yapon “müdaxiləsi” hesabına ABŞ sənayesinin öz daxili bazarındakı geriləmələri və s. Bəzi mütəxəssislər, beləliklə liderliyin “gələcəkdə geridə
qalma” üçün, mühüm və qaçılmaz şərt hesab edirdilər. Lakin bu, heç
də belə deyildir. Amerikan alimi P.Lindertin fikrincə aşağıdakı üç
səbəbdən bu düzgün nəticə hesab oluna bilməz:
1.Liderlik özlüyündə heç kimi obyektiv və qaçılmaz olaraq
əlverişsiz şəraitə salmır.
2. Liderlik iqtisadiyyatı qaçılması mümkün olan tələlərə cəlb
edir: sahibkarların özünə arxayınçılığı, hədsiz konservatizm və
fovgəl dövlətlərin bədxərc silahlanma yarışı.
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Belə tələlərə düşən ölkə əlbəttə geridə qalmağa məhkumdur.
3. Tarixən bütün liderlər sonralar geridə qalanlar cərgəsinə
düşmüşlər.
Ümumiyyətlə problemə obyektiv qiymət vermək üçün ilk
növbədə müəyyənləşdirmək vacibdir ki, “iqtisadi və ya texnoloji
lider” kimi adlandırmaq olar. “İqtisadi lider”, bu sadəcə olaraq, nisbətən yüksək orta gəlirliliyə malik olan individlərdir. Daha yüksək
gəlir, hər hansı iqtisadi üstünlüyün nəticəsidir. “Texnoloji lider”
əslində “iqtisadi lider” ifadəsinin sinonimidir. Bu terminlər heç biri
özlüyündə geridə qalmağ şərtləndirən arqumentlər daşımır.
Beləliklə, ETT-nin xarici ticarətin inkişafına, təsiri xüsusiyyətlərini ümumiləşdirərək aşağıdakıları qeyd etmək olar. Sənaye
məhsullarının ticarəti iqtisadi artımla birgə artır və onun inkişaf
qanunauyğunluqları, Xekşer-Olin teoreminin modifikasiya olunmuş variantı ilə şərh oluna bilər. Sənaye məhsulları ilə beynəlxalq
ticarətin təkmilləşdirilməsi nəzəriyyəsi, ETT və yeni texnikanın
beynəlxalq yayınmını nəzərə olmalıdır. Ayrı-ayrı sənaye məhsulları üzrə xarici ticarətin qanunauyğunluqları, R.Vernonun “məhsulun həyat dövrü” nəzəriyyəsi ilə izah oluna bilər. Bu nəzəriyyəyə görə, istehsal texnologiyalarının standartlaşması gücləndikcə, onun istehsalı, daha yüksək gəlirlilik səviyyəsində olan ölkələrə köçür. Bu ölkələrdə əsas müqayisəli üstünlük, elmi-layihə
xərcləri yox aşağı əməkhaqqı hesab olunur. Xarici ticarətlə, ETT
arasında bu əlaqə, hər bir texniki üstünlüyə, bilik və ustalıqla daha
yaxşı təmin olunma, kimi baxmaqla, istehsal faktorlarını rolunun
qiymətləndirilməsi vasitəsilə məşhur Xekşer-Olin nəzəriyyəsi
çərçivəsində izah oluna bilər.
Elmi-texniki tərəqqidə lider, daimi yeniliklər vasitəsilə, həmişə məhsulun həyat dövrünü qabaqlaya bilir. Liderin xarici rəqabətə uduzmasının obyektivliyi, iqtisadi cəhətdən izah olunmur.
Liderin öz mövqeyini itirməsi, ETT ilə yox, institusional səbəblər
və davranışda olan səhvlər, həm də hətta əvvəlki mərhələlərdə
buraxılmış səhvlərlə izah olunmalıdır.
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FƏSİL 5. MALİYYƏ SİYASƏTİ VƏ ONUN
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
5.1. İqtisadi siyasətdə maliyyə mexanizmi
və valyuta siyasəti
Termin və iqtisadi kateqoriya kimi maliyyənin yaranması tarixi iqtisadi ədəbiyyatda müxtəlif şərhlərə malikdir. Bəziləri hesab
edir ki, bu termin XIII-XV əsrlərdə İtaliyanın ticarət şəhərlərində
dövlət və əhali arasında pul-əmtəə münasibətlərinin ifadəsi kimi
yaranmış və latınca “finiş” − son başaçatma mənalarında istifadə
edilmişdir. Bəziləri isə hesab edir ki, bu termin ilk dəfə J.Bodenin
1755-ci ildə nəşr etdirdiyi “Respublika haqqında 6 kitab” əsərində
danışılmışdır.
Pul və maliyyə iqtisadi kateqoriyaları bir-birinə oxşar olsalar
da, onlar müxtəlif təbiətə, ictimai və iqtisadi funksiyalara malik
anlayışlardır. Maliyyə münasibətləri, ancaq dövlət tərəfindən
məcmu ictimai məhsulun və milli sərvətin bir hissəsinin dəyərinin
bölgüsü və yenidən bölgüsü şəraitində yaranan pul münasibətləridir. İqtisadi mahiyyətinə görə maliyyə, geniş təkrar istehsalın
təmin edilməsi, sosial və digər ehtiyacların ödənilməsi və işləyənlərin stimullaşdırılmasını imperativ formada təmin edən pul
münasibətləri sistemidir.
Maliyyənin funksiyalarının müəyyənləşdirilməsi məsələsinə
də baxışlar birmənalı deyil. Ən çox yayılmış mülahizələrə görə
maliyyəyə iki funksiya - bölgü və nəzarət funksiyaları xasdır.
Lakin belə təyinat eyni zamanda bir sıra digər iqtisadi, o cümlədən dəyər kateqoriyalarına xas olduğundan, bəziləri hesab edir ki,
maliyyənin funksiyaları, mahiyyətcə bölgü və nəzarəti özündə
ehtiva edən və daha dəqiq xarakterə malik, dövlətin maliyyə fondlarının formalaşdırılması və istifadə edilməsindən ibarətdir. Hesab
edirik ki, sonuncu yanaşma maliyyənin həm elmi, həm də təcrübi
baxımdan mahiyyətini daha dolğun ifadə edir. Çünki bu iki funksiya maliyyə münasibətlərinin yaradıcısı olan dövlətin iqtisadi
fəaliyyətdə ən vacib funksiyası hesab edilən – tənzimləyici funk-
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siyasının dominantlarıdır. Başqa sözlə, maliyyə, ənənəvi bölgü
və nəzarət vasitəsi olmaqla, iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi,
dövlətin tənzimləyici funksiyasının həyata keçirilməsində iştirak
edir.
Məlum olduğu kimi iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
dövlətin iqtisadiyyata təsirinin kompleks mexanizmi vasitəsilə
mümkündür. Təsir mexanizminin alətləri üç qrupa ayrılır: - inzibati (əsasən, hüquqi infrastrukturun yaranması), iqtisadi (bazar
proseslərini tənzimləyən vasitələr, tələb-təklif, kapitalın cəmlənməsi, sosial struktur, maliyyə, pul, kredit və s.) və institusional
(bu nisbət yeni istiqamətdir və buraya ayrı-ayrı sosial qruplar
üçün daimi və üstünlüyə malik dərketmə, qavrama və ya fəaliyyət
hərəkətləri vasitələri aiddir. Məsələn, «hüquq institutu», «mülkiyyət institutu». Sonuncunun ifadə forması (hökumətin məqsədlərinin reallaşdırılması üçün) − dövlət hakimiyyətinin icra strukturunun yaradılması; iqtisadi proqramlar və proqnozların yaradılması, sahibkarların informasiya sisteminin yaranması, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya və s. kimi müəyyənləşdirilir).
Maliyyə siyasəti dedikdə, adətən dövlətin iqtisadi funksiyalarını yerinə yetirmək üçün, dövlət orqanlarının maliyyə münasibətlərindən müəyyən qaydada istifadə etməsi başa düşülür. Lakin belə yanaşma dolğun hesab edilə bilməz. Çünki əvvəla, dövlətin iqtisadi funksiyaları və vəzifələri ictimai siyasi şəraitdən asılı
olaraq dəyişə bilir, ikincisi, maliyyə siyasətini dövlətin iqtisadi
funksiyalarının yerinə yetirilməsi vasitəsi kimi istifadə edilməsi,
mütləq qaydada maliyyə sisteminin müxtəlif həlqələri arasında
maraqların konfliktini yaradır. Ona görə də dövlətin maliyyə
siyasəti, ölkənin maliyyə sisteminin bütün həlqələrində maliyyə
resurslarının tarazlı artmasını təmin edə biləcək dövlət sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmalıdır. Beləliklə, maliyyə siyasətində ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri konkretləşdirilir, maliyyə resurslarının ümumi həcmi, mənbələri və istifadə istiqamətləri müəyyənləşdirilir, sosial-iqtisadi proseslərin
maliyyə metodları vasitəsilə tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
mexanizmi formalaşdırılır. Eyni zamanda nəzərə almaq vacibdir
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ki, maliyyə siyasəti ictimai fəaliyyətin istənilən sahəsində dövlət
siyasətinin reallaşdırılmasının mühüm aləti olduğu üçün, dövlətin
nisbi müstəqilliyə malik olan fəaliyyət sferasıdır.
Maliyyə dedikdə pul ehtiyatlarının bölgüsü və istifadəsi ilə
bağlı dəyər axınları başa düşülür. Əsasən bu, dövlət – idarə və
müəssisələr – əhali arasında baş verir. İqtisadi təcrübədə bütövlükdə, maliyyə – maliyyə təsərrüfatı və maliyyə sistemi kimi iki
oxşar terminlə ifadə olunur.
Maliyyə təsərrüfatı – ictimai hüquqi xarakterli subyektlər
arasında dəyər axınlarını əhatə edir. Qeyd etməyi məqsədə müvafiq hesab edirik ki, milli iqtisadi ədəbiyyatda bu termin geniş
istifadə edilmir. Lakin hesab edirik ki, maliyyə təsərrüfatı mühüm makroiqtisadi mahiyyətə malikdir. Bu terminin iqtisadi
mahiyyəti və ya onun əsas strategiyasını A.Vaqnerin «Dövlət
fəaliyyətinin genişlənməsi qanunu» və ya «Dövlət tələbinin
artması qanunu» təşkil edir.
Maliyyə təsərrüfatının əsas əlamətləri: a) pul vəsaitinin məcburi alınması vasitəsilə gəlir yaradılması; b) onun istehsala yox,
istehlaka xidmət etməsidir. Bu baxımdan, maliyyə təsərrüfatının
üç əsas funksiyası müəyyənləşdirilir: allokasiya, yenidən bölgü və
stabilləşdirmə. Allokasiya – iqtisadi-maliyyə resurslarının yerləşdirilməsi hesabına, dövlət tərəfindən özəl bölmənin göstərə
bilmədiyi ictimai xidmətlərin təşkili. Yenidən bölgü – iqtisadiyyatda alınan gəlirlərin cəmiyyət səviyyəsində daha yüksək nəticəliliyinə nail olmaq məqsədilə yenidən bölüşdürülməsidir. Yenidən bölgünün əsas prinsipi – sosial bərabərliyin təmin edilməsinin vacibliyi (ilkin vəziyyəti, təsadüfiliyi və s.) və yüksək gəlirli
sosial qrupların verdikləri payın çox olması nəzərə alınmaqla resursların müəyyən qaydalar əsasında yenidən bölüşdürülməsidır.
Stabilləşdirmə – iqtisadi siyasətin məqsədlərinə nail olunması
(inflyasiya, işsizlik, iqtisadi artım və s.) tədbirlərini əhatə edir.
Başqa sözlə, stabilləşdirmə bir tərəfdən iqtisadi siyasətin fiskal,
büdcə-vergi məqsədlərinin təmin olunması tədbirləri toplusunu,
digər tərəfdən isə iqtisadi siyasətin bütövlükdə təmin olunmasının
maliyyə tədbirləri toplusunu nəzərdə tutur.
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Maliyyə sistemi isə maliyyənin struktur elementləri toplusu
kimi başa düşülür. Maliyyə sisteminin fəaliyyəti iki mərhələni
əhatə edir: gəlirlərin alınması və xərclənməsi planlarının təşkili;
maliyyə axınlarının özünün hərəkətinin təşkili.
Dövlətin maliyyə siyasətinin aşağıdakı əsas istiqamətləri
fərqləndirilir: büdcə, vergi, pul-kredit, valyuta, investisiya, sosial
və gömrük siyasəti.
Büdcə siyasəti – müxtəlif səviyyəli büdcələrin qarşılıqlı
əlaqəsini təmin edən tədbirlər toplusudur. Büdcə siyasəti, əsasən,
büdcə xərclərinin strukturunda, xərclərin müxtəlif səviyyəli büdcələrin arasında bölgüsündə, büdcə kəsirinin örtülməsi mənbələri və üsullarında, dövlət borclarının idarə edilməsinin forma
və üsullarında ifadə olunur. Məhz belə xüsusiyyətlər və tədbirlər
büdcənin sosial iqtisadi yönümünü və xarakterini müəyyənləşdirir.
Dövlət büdcəsi dövlətin öz funksiyalarını həyata keçirməsi
məqsədi ilə, milli gəlirin yenidən bölgüsü vasitəsilə yaradılıb
mərkəzləşdirilmiş pul fondudur. Dövlət büdcəsində bütün formaca müstəqil hesab olunan əsas maliyyə əməliyyatları − xərclər, gəlirlər və dövlət borclanmaları üzvü şəkildə birləşir və vahid
dövlət siyasəti formasını alır. Dövlət büdcəsi ayrı - ayrı ölkələrdə
seçilmiş iqtisadi inkişaf modellərindən, iqtisadi inkişafın səviyyəsi ilə müəyyənləşən cari inkişaf məqsədlərindən asılı olaraq
fərqli strukturlara malik ola bilər. Müasir dövrdə inkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi əsasında beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar büdcə
mexanizmi və büdcə siyasətinin ölkənin iqtisadi inkişafında təsirini və nəticəliliyini yüksəltmək üçün zəruri hesab edilən aşağıdakı ümumiləşdirilmiş büdcə prinsiplərini formalaşdırmışdır:
- vahidlik prinsipi − dövlətin bütün xərcləri və gəlirlərinin büdcədə toplanması. Dövlətin vahid büdcə sistemi yaradılmalı, maliyyə sənədlərinin və büdcə təsnifatının eyni struktur-metodoloji formalılığı təmin edilməlidir;
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dolğunluq (tamlıq) prinsipi – büdcənin hər bir maddəsi
üzrə bütün xərclər və gəlirlər nəzərə alınmalıdır;
- Reallılıq prinsipi – dövlətin xərcləri və gəlirləri faktiki
maliyyə axınları və müvafiq potensiala nisbətdə düzgün
əks etdirməlidir;
- Şəffaflıq prinsipi − əhali büdcənin əsas gəlirlərinin
mənbələri, xərcləri haqqında vaxtında və dolğun məlumatlandırılmalıdır.
Büdcənin dövlətin iqtisadi inkişafa təsiri vasitəsi kimi istifadə olunması müxtəlif nəzəri konsepsiyalara əsaslanır. Uzun
müddət ərzində inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində “neytral büdcə” konsepsiyası hakim mövqeyə malik olmuşdur. Neytral büdcə
konsepsiyası, dövlətin büdcə siyasətinin balanslaşdırılmış büdcənin formalaşdırılması və təkrar istehsal prosesinə neytrallığın
təmin etməsinə istiqamətləndirilməsi ideyasına söykənir. Konsepsiyanın iqtisadi mahiyyətini, maliyyə sisteminin normal fəaliyyət
göstərməsinin iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətini “avtomatik”
təmin etməsi ideyası təşkil edir. Başqa sözlə, büdcə bu halda
yalnız pul vəsaitlərinin yığımı və bölgüsü kimi təmiz maliyyə
məsələlərini həll etmək vəzifəsi daşıyırdı. Lakin büdcə xərcləri ilə
gəlirlərin sərt əlaqələndirilməsi büdcənin çevikliyini aşağı salmaqla, dövlətin iqtisadi fəaliyyətə təsirini əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırırdı və bu xüsusilə böhran şəraitində arzuolunmaz
nəticələrə səbəb ola bilirdi. İqtisadi fikirdə Keyns ideyalarının
yaranması ilə bir çox sahələrdə olduğu kimi, büdcə konsepsiyasında da yeni baxışların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Keyns
nəzəriyyəsinin əsas məntiqinə müvafiq olaraq, dövlət büdcəsinin
maliyyə alətindən başqa, həm də mühüm iqtisadi stabilləşdirici
olmasının mümkünlüyü və hətta vacibliyi ideyası yarandı. Yeni
büdcə konsepsiyası “funksional maliyyə” ideyasına əsaslanır. Bu
ideyaya görə, büdcə siyasəti ilk növbədə iqtisadiyyatın stabilləşdirilməsi məsələsini həll etməlidir, yəni dövlət iqtisadi idarəetməsində iqtisadi siyasətin xarakterinin müəyyənləşdirilməsi məsələsinin əsas həlli maliyyə yox, iqtisadi müstəvidə olmalıdır.
Nəzərdə tutulur ki, makroiqtisadi stabilliyin təmin edilməsi
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büdcənin müsbət saldosu halında olduğu kimi, həm də büdcə
kəsiri şəraitində mümkündür. Hətta özlüyündə mənfi qiymətləndirilən büdcə kəsirini həll etməyə çalışarkən, xüsusilə böhran və
tənəzzül mərhələlərində, iqtisadi inkişafa zərər vura biləcək maliyyə sağlamlaşdırılmasını aparmaq məqsədəuyğun hesab edilmir.
“Funksional maliyyə” konsepsiyasına görə uzunmüddətli
perspektivdə büdcə kəsirini iqtisadi stabilliyi təmin etmədən həll
etmək mümkün deyildir. Büdcə siyasətinə iqtisadi yanaşma məntiqi məhz bu ideyaya əsaslanır. Dünya təcrübəsinin son illərdəki
dərsləri göstərir ki, Keyns nəzəriyyəsinin müxtəlif modifikasiyaları və ya müxtəlif prizmalı nəticələri, o cümlədən keçən əsrin
80-90-cı illərində yayılan iqtisadi təklif nəzəriyyəsi inkişaf etmiş
ölkələrdə “funksional maliyyə” konsepsiyasını iqtisadiyyatın
dövlət tənzimlənməsinin əsas modelinə çevirmişdir.
Büdcə siyasətinin səmərəliliyi onun həll etməli olduğu məsələlər kontekstində müəyyənləşdirilməlidir. Məsələn, əgər büdcə
maliyyə məsələlərini həll edirsə, onda səmərəlilik göstəriciləri,
dövlət maliyyəsinin vəziyyətini əks etdirən, büdcənin kəsiri və
dövlət borcu göstəriciləri hesab edilir. Əksinə, əgər büdcə siyasəti
iqtisadi problemlərin həllinə yönəldilirsə, onda əsas səmərəlilik
göstəriciləri ÜDM-in artımı və məcmu investisiyaların həcmi,
investisiyaların və işsizliyin səviyyəsi göstəriciləri olacaqdır. Bu
halda maliyyə göstəriciləri iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin
tamamlayıcısına çevrilir.
Vergi siyasəti – dövlət və yerli idarəetmə orqanlarının müvafiq büdcələrin gəlirlərini təmin etmək məqsədilə, əhali və
iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin qazandıqları gəlirin müəyyən hissəsinin məcburi qaydada yığmasının nəzərdə tutan fəaliyyətidir.
Vergi siyasəti bu və ya başqa vergi sisteminin qurulmasını tələb
edir. Vergilər iki əsas funksiya daşıyır: − fiskal və iqtisadi. Fiskal
funksiya, dövlətin fəaliyyətinin bütövlükdə təmin edilməsi üçün
zəruri olan pul fondlarının yaradılmasını, iqtisadi funksiya isə
həmin fondların milli gəlirin yenidən bölüşdürülməsi üçün istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Fiskal funksiya vergi ödəyicilə-
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rinin dövlət qarşısında, iqtisadi funksiya isə dövlətin vergi
ödəyiciləri qarşısında öhdəliklərini ifadə edir.
Vergi qoymanın idarə olunmasının hüquqi-təşkilatı norma
və qaydaları toplusu ölkənin milli vergi mexanizmini təşkil edir.
Vergi mexanizminin fəaliyyəti vergi qanunvericiliyi əsasında təmin edilir. Vergi siyasətinin aşağıda ifadə olunan əsas prinsipləri
hələ iqtisad elminin klassiklərindən olan A.Smitin “Xalqların
varlı olmasının səbəbləri və təbiətinin təhlili” (1776-cı il) əsərində
verilmişdir:
- Dövlətin vətəndaşları dövlətin himayəsi və müdafiəsi altında qazandıqları gəlirlərə müvafiq olaraq dövləti maddi cəhətdən təmin etməlidirlər (yəni vergi ödəməlidirlər);
- Ödənilən vergilər ixtiyari olmamalı, onun müddəti ,həcmi
və ödənilməsi qaydası dəqiq müəyyənləşdirilməlidir;
- Hər bir verginin ödəyiciyə ən münasib vaxtda və formada
ödənilməsi təmin edilməlidir;
- Vergi siyasətinin formalaşdırılması dövlətin xərclərinin
(büdcə xərcləri), sonra isə həmin xərcləri ödəyə biləcək gəlirlərin
(büdcə gəlirləri) müəyyənləşdirilməsindən başlamalıdır. Büdcə
xərcləri cəmiyyətin maraqlarını əks etdirməlidir, bu dövlətin
“ucuzlaşmasına” səbəb olar və vergilərin “quldarlıq” yox, azadlıq
əlaməti olmasını təmin edər.
Vergi sisteminin iqtisadiyyata təsirinin əsas aləti vergi
güzəştləridir, belə güzəştlər ayrı-ayrı ölkələrdə 100-dən artıqdır.
İkinci, ən mühüm təsir vasitəsi vergi dərəcələri ilə manipulyasiya
hesab edilir. Veri güzəştləri və vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi
bir tərəfdən iqtisadiyyatda elmi-texniki tərəqqinin inkişafına,
struktur dəyişiklərinə və iqtisadi artıma təsir edirsə, digər tərəfdən dövlət büdcəsinə ciddi mənfi təsir göstərir. Müxtəlif iqtisadi
inkişaf səviyyələrində olan ölkələrdə vergi alətlərinin istifadə
olunmasının səmərəliliyini şərtləndirən amillər müxtəlif ola bilir.
Müasir dövrdə dünyada qəbul edilən ən ümumi qiymətləndirmələrə görə vergi sisteminə olan əsas tələbləri − onun dayanıqlığı, bazar mexanizminə nəzərən neytrallığı və bazar təsərrüfatının
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bütün subyektlərinə münasibətdə bərabər şəraitin təmin olunması
kimi ifadə etmək olar.
Pul-kredit siyasəti – dövlətin iqtisadiyyata dolayı təsir vasitələrindən biri olmaqla pulun iqtisadiyyatda rolu və makroiqtisadi
parametrlərə: iqtisadi artım, məşğulluq, qiymətlər və tədiyyə
balansına təsiri haqqındakı nəzəri konsepsiyalara əsaslanır. Pulkredit siyasətinin əsas mahiyyəti –Mərkəzi Bankın müəyyən
siyasət aparmaqla ölkədəki pul təklifini dəyişdirə bilməsindədir.
Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatdakı pul bazasına təsiri ölkənin bankkredit sisteminin fəaliyyəti, o cümlədən kommersiya banklarının
kredit emissiyası vasitəsilə pul kütləsini artırıb-azalda bilmə
qabiliyyəti ilə müəyyənləşir. Müasir dövrdə inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə Mərkəzi Bankda pul-kredit sferasını
tənzimləməsinin üç əsas aləti istifadə edilir: açıq bazar əməliyyatları,
uçot dərəcəsi və ehtiyat normaları. Birinci, iki alət vasitəsilə Mərkəzi
Bank bilavasitə pul bazasına təsir edir, ehtiyat normaları vasitəsilə isə
kommersiya bankları sonuncu pul vahidinədək kreditləşdirmə
aparmaqla multiplikativ effekt yarada bilir.
Pul-kredit siyasətinin son məqsədinin makroiqtisadi parametrləri tənzimləməkdən ibarət olması onun qlobal məqsədlər
sırasını müəyyənləşdirir. Belə məqsədlərə qiymətlərin stabilliyinin təmin olunması, tam məşğulluq, istehsalın real həcminin
artımı və tədiyyə balansının dayanıqlığının təmin edilməsi aid
edilir. Cari pul-kredit siyasəti isə daha konkret məqsədlərə hədəflənməklə siyasətin xarakterini müəyyənləşdirir. Bu məqsədlə pul
kredit siyasətinin aralıq hədəfləri − pul sisteminin əsas parametrlərinin − pul kütləsi, faiz dərəcəsi və mübadilə kursunun uzunmüddətli (adətən, bir il və daha çox) tənzimlənməsi göstəriciləri
müəyyənləşdirilir. Mərkəzi Bankın cari fəaliyyəti isə pul-kredit
siyasətinin taktiki məqsədlərinə istiqamətlənən tədbirləri əhatə
edir. Pul kredit siyasətinin xarakteri məhz sonuncularda əks
olunur. Məsələn, sərt monetar pul-kredit siyasəti pul kütləsinin
müəyyən səviyyədə saxlanılmasını nəzərdə tutduğu halda, çevik
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pul-kredit siyasətinin məqsədi faiz dərəcəsinin qeyd olunması
hesab edilir.
Valyuta siyasəti − iqtisadi siyasətin formalaşmasında və
onun müvəffəqiyyətliliyinin təmin olunmasında maliyyə siyasətinin mühüm bir xüsusi bölməsini valyuta siyasəti təşkil edir.
Valyuta siyasəti əslində ölkənin öz milli valyutası kursunun və
onun vasitəsilə xarici sövdələşmələrin idarə olunmasından ibarətdir. Valyuta kursunun devalvasiya və revalvasiya nəticəsində
dəyişməsi milli gəlirin dinamikasına əhəmiyyətli təsir edir. İdarəetmə baxımından təcrübədə daha çox istifadə olunan metod
valyutanın devalvasiyası yoludur.
Devalvasiya mahiyyıt etibarilı, milli valyutanın dıyırinin, pul metalı vı ya digır xarici valyutaya münasibıtdı
hökumıt tırıfindın planlaıdırılmıı vı hıyata keçirilmiı
azaldılması prosesidir. Birdıfılik inzibati xarakter daııyır
vı dövlıt orqanları tırıfindın qıbul olunmuı qırar
formasında reallaıdırılır. Keçmiıdı devalvasiya valyuta
vahidinin qızıl tırkibinin azaldılmasında vı qaçılmaz
dırıcıdı bununla baılı olan, digır valyutalarla mübadilı
mızınnısinin dıyiımısindı özünü göstırirdi. ıqtisadi siyasıt
formasında o, XX ısrdı Fransanın 1926-cı ildı vı Böyük
Britaniyanın 1931-ci ildı hıyata keçirdiklıri analoji
ımıliyyatlar nıticısindı yaranmııdır. ıqtisadi mahiyyıt
baxımından hıyata keçirildiyi ııraitdın asılı olaraq, onun
bir sıra növlırini vı hökumıtlıri ondan istifadıyı sövq edın
motivlıri fırqlındirmık vı müqayisı etmık olar.
Devalvasiya - konstatasiya − daxili inflyasiya vı ya tıdiyyı balansının kısiri sıbıbindın (çox vaxt hır ikisi eyni
zamanda) ortaya çıxan, mövcud qiymıtdındüımıni qanunilııdirmık vı sabitlııdirmı ımıliyyatını hıyata keçirmık
üçün nızırdı tutulmuı siyasıti;
Müdafi devalvasiyas − ticarıt ılaqılıri vı iqtisadiyyatın inkiıafını müdafiı etmık mıqsıdilı, tırıfdaı
ölkılırdı artıq hıyata keçirmiı devalvasiyanı nızırı alaraq
hıyata keçirilın siyasıt;
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Hücum devalvasiyas − ixracın stimullaıdırılması vı bu
ısasda fıal xarici ticarıt müdaxilısinin (mısılın, dolların 1933cü ildıki devalvasiyası) bırpası vı ya onun davamı üçün
vasitı kimi nızırdın keçirilın siyasıt.
ılbıttı, praktikada bu fırqlır özlırini o qıdır dı
aydın büruzı vermir (Cınubi Amerika ölkılırindıki
devalvasiyalar buna misal ola bilır). Bundan baıqa,
ımıliyyat xüsusiyyıtlırinin necı olmasına baxmayaraq, onu
hıyata keçirın hökumıtlır üçün fundamental problem uıur
qazanmaqdır, yıni, hımiıı ısas mıqsıd, daha saılam ısasda
iqtisadi inkiıaf üçün ııraitlırin yaradılması vı ya
bırpasıdır.
Tıcrübıdı devalvasiyanın effekti, onun ölçülırindın,
onu doıuran vıziyyıtdın vı idxal olunan malların dıyırinin
qısa müddıtdı bilavasitı artması
sıbıbindın itirilmiı
mövqedın asılıdır. Buradan belı nıticı çıxır ki,
ımıliyyatın uıurlu gediıatı üçün, artımın daxili amillırinin
xarici amillırlı yaxınlaımasına ılveriıli ıırait yaradan vı
iqtisadiyyatı “inflyasiyaya doıru qaçııdan” qoruyan
(gılirlır, kredit vı hıtta qiymıtlır, o cümlıdın, mübadilı
mızınnılırinin reqlamentasiyası baxımından uzlaıdırılmıı addımların kömıyilı) dıstık siyasıti tılıb olunur. Bu
nöqteyi-nızırdın, ımıliyyatın hıyata keçirilmı anının seçilmısi dı vacibdir; uıur üçün ılveriıli olan ıırait, ölkı
daxilindıki konyunkturanın artıq baılamıı sabitlıımısi vı
davam edın xarici ekspansiyanın uzlaıdırılmasıdır.
Çünki devalvasiya ixracın real həcminin artmasına və
idxalın azalmasına gətirib çıxarır, ona görə də ixracyönlü və
idxala rəqabətli sahələrdə yeni iş yerləri açılır və gəlir artır.
Lakin ilk baxışdan yuxarıdakı məntiq doğru olsa da, əvvəlki
bölmələrdə qeyd olunduğu kimi, bu həmişə müsbət nəticə vermir.
Beləki,
a) devalvasiya beynəlxalq ticarət şəraitini pisləşdirərək, ölkəni hər idxal vahidi üçün daha çox ixraca məcbur edə bilər. Çünki
ticarət şəraiti (R/Rm) pisləşirsə ölkənin real alıcılıq qabiliyyəti
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aşağı düşür. Digər tərəfdən əhali bunu dərk edərək öz xərclərini
azalda bilər, bu isə neqativ prosesləri daha da gücləndirir. Ona
görə də, devalvasiya ancaq ticarət şəraitini yaxşılaşdırdığı və ya
ən azı ona təsir etmədiyi halda milli gəliri artıra bilər.
b) devalvasiya tədiyyə balansını tənzimləməyə xidmət
etdikdə müsbət nəticəyə gətirir. Çünki devalvasiya yaranmış
kəsiri aradan qaldırmaqla Milli Bankı valyutanın kursunu süni surətdə stabil saxlamaq üçün daha çox valyuta ehtiyatı xərcləməkdən xilas edir.
c) devalvasiya ticarət balansını yaxşılaşdırmaya bilər, çünki
real kurs alıcılıq qabiliyyəti pariteti səviyyəsinədək artdıqda ixrac
artır. Bu səviyyədən sonra ixracın artımı baş vermir. Əksinə daxili xərclər artdığı üçün ticarət balansı pisləşir.
Beləliklə, aydın olur ki, valyuta siyasətini ancaq onun kursunun idarə olunması kimi qəbul etmək düz deyil. Valyuta siyasətinin ölkədə makroiqtisadi stabilliyin təmin olunmasına istiqamətləndirilməsinin beş üsulu vardır. Bu üsullar haqqında 3-cü
fəsildə daha ətraflı məlumat verilir.
İnvestisiya siyasəti – ilk növbədə iqtisadiyyatın real sektoruna yerli və xarici investisiyaların cəlb olunması üçün şərait
yaradılması məqsədi daşıyan tədbirlər kompleksidir. Maliyyə
siyasətinin tərkib hissəsi kimi formalaşdırılan investisiya siyasətinin əsas vəzifəsi, real sektora investisiya yatırılması üçün potensial investorlara əlverişli şəraitin yaradılması və ölkədən
kapital axının azaldılmasıdır.
İnvestisiya istənilən ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm rol
oynayır. Adətə investisiya dedikdə gələcəkdə qazanc götürmək
üçün (müasir dövrdə həm də müsbət sosial effektə nail olmada
belə qazancın bir növü hesab edilir) pul vəsaitlərinin avans şəklində istifadə edilməsi başa düşülür. Bazar iqtisadi münasibətləri
sistemində investisiya probleminə əsasən xüsusi kapitalın yığımı
problemi kimi baxılır, İqtisad elmində və təcrübədə yığım
problemi ilə bağlı A.Smit, D.Rikardo, K.Marks və b. kimi klassik
nəzəriyyəçilərin indiyədək bir çox hallarda istifadə edilən mühüm nəzəri ideya və qiymətləndirmələri vardır. Lakin XX əsrin
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20-30 illərində C.Keynsin investisiya və yığım problemi ilə bağlı
əsərləri və ideyaları xüsusilə daha çox məşhurdur. Keyns, milli
gəlir və onun istehlak və yığıma istifadəsi, pul kütləsi, əməkhaqqı və gəlir, kapitala görə faizlər, aktiv və öhdəliklərin ümumi
həcmi kimi əsas makroiqtisadi göstəricilərin qarşılıqlı əlaqəsini
öyrənərək yığımın yaranması, istifadə olunması və onun investisiya proseslərinə təsiri mexanizmini təklif etmişdir. İqtisadiyyatın
Keyns modelində yığım və onunla birbaşa bağlı olan multiplikator və akselerator əsas göstəricilər hesab edilir.
Dövlətin investisiya proseslərini tənzimləməsi və ya investisiya siyasəti, sosial iqtisadi inkişafın qlobal hədəflərinə xidmət edən məqsədlər, subyektlər, obyektlər və vasitələr toplusunu
əhatə edir. İnvestisiya prosesinin bütün iştirakçılarının müvafiq
fəaliyyətinin ölkənin sosial-iqtisadi istiqamətliliyini ifadə edən
qlobal məqsədlərə yönəldilməsi, onların iqtisadi maraqlarının
uzlaşdırılması və investisiya aktivliyinin yüksəldilməsi vasitəsi
hesab edilir. Dövlət investisiya siyasətinin ümumi məqsədləri,
sistem yaradıcı faktor kimi strateji və taktiki səviyyələrə ayrılır.
İnvestisiya siyasətinin səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm
məqamlar, investisiya siyasətinin məqsədləri ilə onun vasitələrinin və dövlətlə biznesin münasibətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. İnvestisiya prosesində dövlətin iştirakını
xarakterizə edən əsas göstəricilər iqtisadiyyatın dövlət sektoruna
qoyulan və dövlət büdcəsindən ayrılan investisiyanın həcmi təşkil
edir. Lakin bununla bərabər dövlət iqtisadi qanunvericiliyi tənzimləmək vasitəsilə də bu proseslərdə iştirak edir. Ona görə də,
indi investisiyalar makroiqtisadi tənzimləmənin mühüm tərkib
hissəsi hesab edilir. Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, tranzitiv
iqtisadiyyatlı ölkələrdə investisiya siyasəti milli iqtisadiyyatda
daimi fəaliyyət göstərən mexanizmə çevrilməlidir. Belə ki, azad
bazar və direktiv idarəetmə metodlarının ayrı-ayrılıqda tətbiqi
indi səmərəli ola bilmir. Buna görə də liberal təsərrüfatçılıqla
inzibati idarəetmənin düzgün kombinasiyasının istifadəsi vacibdir. Bir sıra ölkələrdə bu məqsədlə istifadə olunan mühüm vasitə
“inkişaf büdcəsi” adlanan xüsusi investisiyaların maliyyələşdiril-
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məsi mexanizmi istifadə olunur. Bu mexanizmin iqtisadi-təşkilati mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu büdcə, dövlətin investisiya
proqramlarının maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə daxili və xarici
resursların cəlb etdiyi dövlət maliyyə sistemidir. Bu mexanizm
kredit resurslarının sistematik bərpasına, yenilənməsinə əsaslanan
və daimi fəaliyyətdə olan iqtisadi sistemdir. İnkişaf büdcəsi
ölkənin faktiki imkanlarını üstələyən borc öhdəliklərini artırmadan dövlət büdcəsinin formalaşmasını və xərclənməsini təmin
edən investisiya həcmlərini və istiqamətlərini əhatə edir.
Sosial maliyyə siyasəti – ölkə vətəndaşlarının Konstitusiya
ilə müəyyənləşdirilmiş hüquqlarının maliyyə təminatının həllinə
xidmət edən tədbirlər kompleksidir. Sosial maliyyə siyasəti bir
sıra ölkələrdə fərqli xüsusiyyətlərə və funksiyalara malik ola bilir.
Azərbaycanda sosial maliyyə siyasəti pensiya siyasəti, miqrasiya
siyasəti, demoqrafiya siyasəti, sosial təminat siyasəti, qaçqın və
məcburi köçkünlərə yardım siyasəti və s. kimi tərkib hissələrindən ibarətdir.
Məlum olduğu kimi, sosial siyasətin əsas məqsədi əhalinin
əsas həyati tələbatının ödənilməsini təmin etmək üçün, cəmiyyətdə əlverişli sosial mühit və sosial dayanıqlığın yaradılmasıdır.
Dövlətin sosial siyasəti, bu baxımdan, özünəməxsusluğa malik
olmaqla çox istiqamətli və çox subyektlidir. Sosial siyasətin mühüm xüsusiyyəti ölkənin sosial fəzasının bir və ya bir neçə səviyyəyə ayrıla bilməsidir. Bir sıra ölkələrdə, xüsusilə federal strukturlu ölkələrdə sosial siyasət ərazi meyarı üzrə fərqli icra mexanizmlərinə malik ola bilir. Lakin dünya təcrübəsində, ərazi
baxımından Azərbaycanda olduğu kimi, ölkənin vahid sosial
fəzaya malik olması daha çox yayılıbdır. Digər tərəfdən sosial
siyasətdə normativ və real sosial fəzalar fərqləndirilir. Normativ
sosial fəza qanunvericilik səviyyəsində, real sosial fəza isə dövlətin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin realizasiyası imkanlarının
müəyyənləşdirdiyi səviyyəni göstərir. Məsələn, Azərbaycan kimi
ölkələrdə bu iki səviyyə eynidir, başqa sözlə, ölkəmizdə tam
mənada vahid sosial fəza mövcuddur.
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Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi, mahiyyət etibarilə, iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına xidmət etməlidir. Sosial siyasətin
iqtisadi səmərəliliyini üç aspektdə qiymətləndirmək mümkündür.
Sosial siyasətin makroiqtisadi səmərəliliyi dedikdə, nəzərdə
tutulur ki, cəmiyyət sosial siyasətin maliyyələşdirilməsinə mümkün qədər, lakin iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrinə zərər vurmayacaq qədər vəsait ayırır. Əsas məsələ insan inkişafı ilə iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı arasında optimal balansın
tapılmasındadır.
Mikroiqtisadi səmərə dedikdə, mövcud maliyyə resurslarının
ayrı-ayrı sosial proqramların – pul yardımları, tibbi xidmət, təhsil,
kadr hazırlığı və yenidən hazırlıq, məşğulluğun təmin olunması
və s. arasında bölüşdürülməsi məsələləri nəzərdə tutur.
Sosial siyasətin səmərəliliyinin üçüncü aspekti – sosial proqramların stimullar sisteminə təsiri nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən
isə sosial ödənişlər və güzəştlər sistemi elə maliyyələşdirilməlidir
ki, əmək fəallığına mənfi təsir etməsin.
Gömrük siyasəti − qiymət və vergi siyasətinin simbiozu
olaraq ölkə bazarına xarici məhsulların daxil olmasını artırmaq və
ya azaltmaq, yaxud ölkədən ixracı artırmaq və ya azaltmaq məqsədləri güdür. Beləliklə, gömrük siyasəti, nəinki təsərrüfat subyektləri ilə dövlət arasında, həm də təsərrüfat subyektləri ilə sahələr və regionlar arasında bölgü münasibətlərini müəyyənləşdirən
maliyyə alətidir.
Fəaliyyət müddəti, xarakteri və vəzifələri baxımından, maliyyə siyasəti maliyyə strategiyası və maliyyə taktikası kimi iki
formaya malik ola bilir. Maliyyə strategiyası və taktikası qarşılıqlı əlaqəli olmaqla bərabər maliyyə siyasətinin üstqurum kimi,
iqtisadi bazislə münasibətlərini konkretləşdirir. Bir tərəfdən maliyyə siyasəti iqtisadi münasibətlərlə yaranır: iqtisadiyyatdan kənar maliyyə siyasətini formalaşdırmaq və həyata keçirmək mümkün deyildir. Digər tərəfdən, qeyd olunduğu kimi, maliyyə siyasəti nisbi müstəqilliyə malikdir, onun inkişaf qanunauyğunluqları
və məntiqi fərqlidir. Ona görə də, maliyyə siyasəti iqtisadi sistemə və maliyyənin vəziyyətinə əks təsir göstərə bilir. Maliyyə
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siyasətinin mühüm məqsədlərindən biri maliyyə resurslarının artırılması və onun istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi olması
da, bu baxımdan, ciddi əhəmiyyətə malikdir. Maliyyə siyasətinin
realizasiyası üçün hər bir ölkədə müəyyən maliyyə mexanizmi
formalaşdırılır. Maliyyə mexanizmi – maliyyə sisteminin subyektlərinin onun obyektlərinə təsiretmə vasitəsidir, maliyyənin
funksiyalarının təcrübədə reallaşdırılması formasıdır. Maliyyə
mexanizminin əsas elementlərinə, maliyyə resurslarının formaları,
onların yaranma üsulları, dövlət gəlirləri və xərclərinin müəyyənləşdirilməsinin norma və normativləri, büdcə sisteminin, müəssisə
maliyyəsinin və qiymətli kağızlar bazarının təşkili xüsusiyyətləri
aiddir.
5.2. Büdcə mexanizminin hüquqi əsasları
Büdcə siyasəti ölkənin cari iqtisadi siyasətinin «sıxılmış»
inikası olaraq hökumətin öz iqtisadi funksiyalarını yerinə yetirmək istəyi və imkanlarını əks etdirir.
Büdcə siyasəti təkcə büdcənin tərtib olunması mexanizmi və
onun ayrı-ayrı hissələrinin məsuliyyət münasibətlərinin bölgüsü
ilə xarakterizə olunmur. Fikrimizcə, hər bir ölkənin büdcə siyasətini qiymətləndirmək üçün bir neçə cəhətdən yanaşma vacibdir.
Büdcə siyasətinin ümumi istiqamətliliyini müəyyənləşdirən
amil, onun institusional çərçivəsini formalaşdıran vahid büdcə
təsnifatı sistemidir. Əksər ölkələrdə büdcə təsnifatı dayanıqlı və
obyektiv forma daşıması üçün qanun statusuna malik olur. Əslində bununla büdcə təsnifatının və bütövlükdə büdcə siyasətinin
şəffaflığı və onun ictimai nəzarət obyektində olması təmin edilir.
Dövlətin iqtisadi funksiyalarının həyata keçirilməsinin
maddi təminatı rolunu oynayan dövlət büdcəsi, eyni zamanda, yaranan milli gəlirin və deməli, ümumi daxili məhsulun yenidən
bölgüsü mexanizmini təşkil edir.
Ayrı-ayrı ölkələrdə dövlət büdcəsinin tərkibi və onun forması müxtəlif ola bilir. Lakin onların ən ümumi cəhəti dövlət
büdcəsinin ali qanunverici orqan tərəfindən təsdiq olunaraq qanun
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statusu alması və büdcənin düzgün icrasına parlament tərəfindən
nəzarət mexanizminin mövcudluğudur.
Azərbaycan respublikası büdcə qanunvericiliyi «Büdcə
sistemi haqqında» qanundan, Vahid büdcə təsnifatı aktlarından
və hər maliyyə ilinin dövlət büdcələri qanunlarından ibarətdir.
Bilavasitə dövlət büdcəsinə xidmət edən digər qanunvericilik aktları «Vergi məcəlləsi», «Gömrük məcəlləsi» və bir sıra ayrı-ayrı
dövlət idarəetmə orqanlarının təlimatları, o cümlədən, Ehtiyat
Fondu haqda əsasnamə və s. Dövlət büdcəsinin tərkibi və icra
olunmasının əsas vasitələri hesab edilir.
Qanunla müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanda büdcə ili
təqvim ili ilə üst-üstə düşür. Dövlət büdcəsi büdcə məlumatlarının
bütün səviyyələrdə müqayisəliliyini təmin edilməsi üçün vahid
büdcə təsnifatı əsasında formalaşdırılır.
Büdcə təsnifatı dedikdə – büdcənin gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və digər prinsiplər əsasında qruplaşdırılması başa düşülür. Büdcə təsnifatına dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təsnifatı, büdcə xərclərinin funksional təsnifatı, büdcə
xərclərinin iqtisadi təsnifatı, dövlət büdcəsi kəsirinin daxili və
xarici maliyyələşdirmə mənbələrinin təsnifatı, dövlətin daxili və
xarici borcunun növlər üzrə təsnifatı, dövlət büdcəsi xərclərinin
təşkilatlar üzrə təsnifatı daxildir.
Dövlıt büdcısinin gılirlıri qanunvericiliklı müıyyın
olunmuı
vergilır,
rüsumlar,
digır
ödıniılır
vı
daxilolmalarından ibarıtdir. Büdcıyı tıdiyyılır vasitısilı
daxilolmaların digır büdcılır vı regionlar arasında bölgüsü
hır il büdcı qıbul olunarkın formalaıır vı tısdiq olunur.
Dövlıt büdcısinin xırclıri isı müvafiq tısnifata uyıun olaraq
cari
xırclırin,
investisiya
xırclırinin
vı
s.
maliyyılııdirilmısinı yönıldilir.
Dövlət büdcəsi tərkibində məqsədli büdcə fondlarının yaradılması mümkündür. Bu fondlara daxil olan vəsaitlər dövlət büdcəsinin mədaxilində ayrıca göstərilir və yalnız fondun təyinatı
üzrə xərclənir. Həmin fondların müstəqil mədaxil mənbəyi olmadıqda o dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərindən ayırmalar hesa-
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bına maliyyələşdirilir. Bu fondların istifadə olunmamış hissəsi
büdcə kəsirinə silinə bilməz.
Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmayan hallar, o cümlədən,
fövqəladə hallar üçün ehtiyat fondu yaradıla bilər. Bu fondun
əsasnaməsinə görə o vəsaitdən ancaq ölkə prezidentinin sərəncamı ilə istifadə oluna bilər.
Dövlət büdcəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrlə əlaqəsi gəlir mənbələrinin bölüşdürülməsi
vasitəsilə həyata keçirilir. Yerli büdcələrin vəsaitləri kifayət
etmədikdə dövlət büdcəsindən dotasiya (yerli büdcələrin gəlir və
xərclərini tənzimləmək üçün əvəzsiz verilən vəsait); subvensiya
(məqsədli verilən, vaxtında istifadə edilmədikdə isə geri qaytarılan vəsait); və subsidiya (yerli büdcə və təşkilatlara əvəzsiz verilən vəsait) verilməsi və ya onlara büdcə borcu (ssuda) ayrılması
imkanları qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət büdcəsinin tərtibi xüsusi qrafiklə həyata keçirilir,
müəyyən səviyyələrdə müzakirələr və razılaşmaların əldə olunmasını nəzərdə tutur. Əksər ölkələrdə yeni büdcə tərtibatı növbəti
büdcə ilinə 11 ay qalmış başlayır.
Dövlət büdcəsinin tərtibi üçün əsas sənədlər ölkənin qarşıdakı ildə sosial iqtisadi inkişafının makroiqtisadi proqnozları və
iqtisadi inkişafın nəzərdə tutulan məqsədli proqramları; iqtisadiyyatın sahələrinin, inzibati rayonların, mülkiyyət formasından asılı
olmayaraq bütün müəssisələrin cari və növbəti iş üzrə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi təşkil
edir.
Büdcənin tərtibi üçün yuxarıda qeyd olunan sənədlərin hazırlanması üçün müvafiq icra hakimiyyəti qrafik tərtib edir. Adətən,
Azərbaycanda bu Prezidentin fərmanı ilə müəyyənləşir. Bəzi
hallarda isə məlumatlar təşkilatlardan tələb qaydasında alınır.
İqtisadi və sosial inkişafın konsepsiya və proqnozlarının hazırlanmasına müxtəlif dövlət orqanları və təşkilatların mütəxəssisləri,
alim və istehsal rəhbərləri cəlb oluna bilərlər. Bir sıra ölkələrdə,
məsələn, ABŞ, Yaponiya, Rusiya, Fransa və s. ölkə başçıları qarşıdakı dövr üçün iqtisadi inkişafa öz baxışlarını elan edir və bu
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iqtisadi inkişaf platforması kimi proqnozların hazırlanmasına əsas
olur.
Büdcə qanununa görə Azərbaycan respublikasında dövlət
büdcəsinin layihəsi müzakirələrə təqdim edilərkən bir sıra digər
zəruri sənədlər də təqdim olunmalıdır. Belə sənədlərə cari ilin
büdcəsinin icrası vəziyyəti haqda arayış, növbəti büdcə ili üçün
sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri, Dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli
proqramlar, büdcə-vergi siyasətinin qarşı ildə əsas istiqamətləri;
Azərbaycan Respublikasının ərazi toplu maliyyə balansı; dövlət
büdcəsinə daxil olmayan məqsədli dövlət fondlarının büdcələrinin
layihələri və müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən olunan
digər sənədlər aid olunur.
Büdcə qanunvericiliyinə görə müvafiq sənədlərin layihələri
hər il oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq Milli Məclisə təqdim
edilməlidir. Konstitusiyaya görə büdcə layihəsini Milli Məclisə
Prezident təqdim edir və Milli Məclisdə qəbul edildikdən sonra
büdcə qanununu imzalayır. Büdcə layihəsi Milli Məclisdə iki ay
müddətində, dekabrın 20-dək müzakirə oluna bilər.
Əgər bu müddətdə Milli Məclisdə büdcə təsdiq edilməzsə,
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Prezident) dövlət büdcəsi təsdiq
olunanadək büdcədən maliyyələşmənin müvəqqəti qaydalarını,
hər aya müvafiq 1/12 nisbətdə olmaqla təsdiq edir.
Dövlıt büdcısindı tısdiq olunan ısas göstıricilır aıaııdakılardır: gılirlırin ümumi mıblııi; mıdaxil mınbılıri üzrı
gılirlırin mıblııi; ayrı-ayrı vergilırdın dövlıt büdcısinı
ayırmaların normativlıri; xırclırin ümumi mıblııi;
funksional büdcı tısnifatına uyıun olaraq xırclırin mıblııi;
büdcı kısirinin yuxarı hıddinin mıblııi; daxili vı xarici
borclar üzrı yuxarı hıddin mıblııi.
Büdcə təsdiq edildikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı gəlirləri nvə xərclərin rüblük bölgülərini aparır və onu bir
ay müddətində təşkilatlara çatdırır.
Dövlıt büdcısinin kassa icrası, yıni dövlıt büdcısinı
daxilolmaların toplanması vı onun büdcı tısnifatına
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müvafiq ünvanlı istifadısinin tımin olunması Dövlıt
xızinıdarlııı vasitısilı hıyata keçirilir. Xızinıdarlıq
malların dövlıt büdcısi hesabına alınmasının qanunvericiliyı müvafiqliyinı nızarıt edir. Dövlıt büdcısinin öhdıliklıri üzrı ımıliyyatlar büdcı ili qurtardıqdan sonrakı bir ay
ırzindı baıa çatdırılmalı, istifadı olunmayan vısait isı geri
qaytarılmalıdır.
Dövlət büdcəsinin icrasının ən mühüm şərtlərindən biri gəlir
və xərclər arasındakı tarazlığın qorunmasıdır. Büdcə ili ərzində
əlavə gəlirlər yaranarsa, ilin sonunda büdcə kəsiri tam örtüldükdən sonra artıq vəsait gələn ilin büdcəsinin ehtiyat fonduna
yönəldilir.
Büdcə ilinin ərzində onun gəlirləri təsdiq edilmiş məbləğdən
20% az yığılarsa və bu büdcə kəsirinin yuxarı həddini keçməsinə
səbəb olarsa, onda dövlət büdcəsinin bir sıra maddələri (qanunda
bu maddələr “müdafiə olunmuş xərclər” adlanır) istisna olunmaqla bütün xərclərin ilin qalan ayları üçün proporsional ixtisarı −
sekvestri nəzərdə tutulur. “Müdafiə olunan xərclər” büdcə layihəsi təsdiq olunarkən müəyyənləşdirilir.
Dövlət büdcəsinin icrasına ümumi nəzarət Milli Məclis tərəfindən həyata keçirilir. Cari ilin büdcəsinin yekun dəqiqləşdirilmiş variantı (sekvestr varsa) oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq
təsdiq olunmalıdır. Dövlət büdcəsinin kəsiri dövlət borcu, kredit
ehtiyatlarından istifadə olunması və digər mənbələr hesabına
örtülür.
Büdcənin tərtibi və icrası qaydaları Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.
5.3. Büdc

siyas ti v onun sas xüsusiyy tl ri

Ölkınin maliyyı sistemi vı müvafiq maliyyı siyasıtindı
dövlıt büdcısi vı onun iqtisadi siyasıtdı istifadısi mühüm yer
tutur. Büdcı siyasıti vasitısilı, ıslindı maliyyı sisteminin
iqtisadi inkiıafda yeri müıyyınlııir. Xüsusilı tranzitiv
xarakterli iqtisad sistemı malik olan ölkılırdı dövlıt
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büdcısinin rolu daha böyükdür. “Kisı ” mınasını verın
büdcı termini maliyyı alıti kimi, XVI –XVII ısrlırdı
ıngiltırıdı krala ayrılan subsidiyaların ıcmalar palatasında
tısdiqi zamanı formalaımıı tıcrübı zamanından istifadı
edilir. Milli iqtisadiyyatının inkiıafında büdcınin rolu iki
tarixi mırhılı yaıamııdır Klassik kapitalizmin ilk mırhılılırindın XX ısrin ortalarınadık büdcılır, dövlıtin iqtisadi proseslırdı fıal iıtirak etmımıyi sıbıbindın iqtisadi
inkiıafa ıhımiyyıtli tısir göstırmımiıdir. Hımin dövrlırdı
müxtılif ölkılırdı büdcı vasitısilı yenidın bölüıdürülın
milli mıhsulun hıcmi 9-19%-dın çox olmamııdır. Lakin XX
ısrin ortalarından baılayan ikinci mırhılıdı, dövlıt
büdcılırinin hıcmi vı iqtisadi inkiıafda rolu kıskin artmaıa
baılamııdır. Mısılın, müasir dövrdı hıtta inkiıaf etmiı,
liberal iqtisadiyyata malik olan klassik kapitalist ölkılırindı,
yeni yaranan milli mıhsulun 1/3 –dın yarısınadık hissısi
büdcı vasitısilı yenidın bölgüyı mıruz qalmaqla, bütövlükdı
iqtisadi fıaliyyıtin mühüm resurs bazasına çevrilmiıdir. ındi
büdcı xırclıri vı fiskal siyasıt vasitısilı dövlıt büdcısi,
inkiıaf etmiı bazara malik ölkılırdı, iqtisadi artım vı mıııulluıun tımin edilmısinin vacib alıti hesab olunur. Mahiyyıtinı görı dövlıt büdcısinin bir neçı prizmadan dıyırlındirilmısi mümkündür. Qeyd edildiyi kimi, iqtisadi mahiyyıtinı
görı dövlıt büdcısi ölkınin mırkızlııdirilmiı pul fondunun
yaranması vı istifadı olunması zamanı yaranan pul münasibıtlırini ifadı edir. Sosial mahiyyıtinı görı isı, büdcı bir tırıfdın ayrı-ayrı iqtisadi fıaliyyıt subyektlıri vı ıhali
qruplarının vergilırlı yüklınmısi sıviyyısinı görı, digır
tırıfdın isı büdcı vısaitlırinin istifadısinin istiqamıtliliyinı
ısasın xarakterizı oluna bilır, Daha doırusu büdcınin sosial
mahiyyıti, onun gılir mınbılıri vı xırclırinin
hansı
maraqlara xidmıt etmısi ilı müıyyınlııir.
Hüquqi baxımdan, büdcı, dövlıt funksiyalarının yerinı
yetirilmısi mıqsıdilı mırkızlııdirilmiı (dövlıt vı yerli idarıetmı sıviyyılırindı) pul fondlarının formalaıdırılması vı
onun mıqsıdıuyıun formada istifadı olunmasını
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tınzimlıyın qanun vı normativ sınıdlır toplusudur. Büdcı,
eyni zamanda, geniı tıkrar istehsalı vı iqtisadi artımı
stimullaıdıran mühüm vasitıdir. Dövlıt xırclırini vı vergi
sıviyyılırini artırıb azaltmaqla, hökumıt mıcmu tılıbin
hıcmini (istehlak vı investisiya xırclıri vasitısilı)
mıqsıdyönlü
dıyiımıklı
iqtisadi
konyunkturanı
qısamüddıtli dövrdı tınzimlıyı bilir.
Bu baxımdan,
ekspansiv (geniılındirici) vı pestiriktiv (mıhdudlaıdırıcı)
büdcı siyasıti fırqlındirilir. Büdcı siyasıti ölkınin büdcı
mexanizmi vasitısilı reallaıdırılır. Büdcı mexanizmi
iqtisadiyyatda iri struktur dıyiıiklırinin hıyata keçirilmısi,
regional iqtisadi inkiıafın tarazlaıdırılması kimi böyük
vısait tılıb edın layihılırin maliyyılııdirilmısindı tıııbbüskar, “yol göstırın” vı ya zımanıtçi qismindı çıxıı edir.
Büdcı mexanizmi, dövlıtin sırıncamına daxil olan vısaitlırlı
manevr etmıklı iqtisadiyyatı tınzimlıyir. Belı ki, büdcı mexanizminin mühüm bir xüsusiyyıti daxil olan vısaitlırin invariantlıııdır, yıni büdcıyı daxil olan vısaitlırin hansı
istiqamıtı vı nı vaxt xırclınmısi ilı baılı heç bir ekzogen
ıırtlır olmur. Müasir dövrdı inkiıaf etmiı ölkılırin büdcı
gılirlırinin ıhımiyyıtli hissısi vergilırin hesabına formalaıır
(mırkızlııdirilmiı
fondlarda
tıxminın
90%,
yerli
sıviyyılırdı isı 70%). Mısılın, milli mıhsulun ABı vı
Yaponiyada 30%-i, Almaniya, Fransa vı ısveçdı isı 40-50%
-i büdcı vasitısilı yenidın bölüıdürülür.
Azırbaycanda dövlıt büdcısinin formalaıması vı
istifadı olunması tıcrübısi, bütövlükdı dünya tıcrübısinı
müvafiqdir. Lakin ölkımizin tranzitiv iqtisadiyyata malik
olması, özünü milli büdcı mexanizmi vı siyasıtinin bızi
xüsusiyyıtlırindı göstırir. Mısılın, mılum olduıu kimi,
iqtisadiyyatın
keçid
xarakterinı
malik
olmasının
yaratdııı xüsusiyyıtlırdın biri iqtisadiyyatda
tıkrar
istehsal strukturunun temp vı proposiyalarının qeyri-stabilliyi, onların dinamik dıyiımısi tııkil edir. Lakin nızırı
almaq vacibdir ki, hıtta xoıbıxtlikdın indi Azırbaycanda
pozitiv xarakter
daııyan dıyiıiklır belı, iqtisadi
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idarıetmıdı, iqtisadi siyasıtin sımırıliliyi vı nıticıliliyi,
hımçinin, onun dünya tıcrübısinı müvafiq ııffaflııı vı
hesabatlılııının tımin edilmısindı ciddi çıtinliklır yarada
bilir. Belı ki, bütövlükdı uıurlu, neft strategiyasının multiplikativ
effektinin iqtisadiyyatda yaratdııı müasir inkiıaf ııraiti, bir
tırıfdın ölkıdı maliyyı axınlarının geniılınmısini tımin
etmıklı iqtisadiyyatın, geniı mınada, adekvat struktur
dıyiımılırini ıırtlındirir, digır tırıfdın isı iqtisadiyyatın
makroiqtisadi tınzimlınmısindı yeni vasitınin vı metodların
istifadısini zıruri edir. Son illırin tıcrübısindı ölkımizdı dövlıt
strukturları vı tııkilatlarının bizim tısırrüfatçılıq mexanizmi
üçün yeni olan bir sıra ımıkdaılıq formalarından vı idarıetmı vasitılırindın, istifadı etmısi, bu baxımdan olduqca ılamıtdardır.
Mısılın: − maliyyı vısaitlırindın sıxıntı çıkmıyın
Azırbaycan Dövlıt Neft ıirkıtinin vısait cılb etmık üçün
xarici banklarla sindikasiya saziıi baılamaqla yanaıı,
xarici ölkılırdı iri investisiya layihılırindı iıtirakı; − dövlıt
büdcısinin sterilizator vı qismın maliyyı fondu kimi
funksiyalarla tımin edilmısi, − dolayı subsidiyalar kimi yeni
“pul alıtinin” tıtbiqi; − “özünımıxsusluıu ilı” fırqlının
icmal büdcınin tırkibinin daha da “sırbıstlııdirilmısi ”; −
forma vı mahiyyıtcı inhisarçı kimi (bir çox hallarda isı
ısassız olaraq tıbii inhisarçı adlanan) tısırrüfat fıaliyyıti ilı
mıııul olan, iri dövlıt tııkilatları vasitısilı dövlıt
xırclırinin büdcıdınkınar istiqamıtlırinin geniılındirilmısi
vı s. indiki ııraitdı iqtisadiyyatda temp vı nisbıtlırin qeyristabilliyinin ısas daııyıcılarıdır. Sonuncu qeyd olunan subyektiv qiymıtlındirmılır, ıslindı tranzitiv iqtisadiyyatın
baıqa
bir qrup
xüsusiyyıtlırini
ıks
etdirir. Bu
xüsusiyyıtlır, iqtisadi idarıetmıdı dövlıtin iıtirakının
özılliklırini ifadı edir. Azırbaycanda isı bu özılliklır bir sıra
sıbıblırdın xüsusilı mühüm ıhımiyyıt daııyır. Dünya
tıcrübısindı, keçid strukturlu iqtisadiyyata malik olan
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ölkılırdı idarıetmıdı dövlıt büdcısinin, ısasın, fiskal vı
sosial funksiyalarının istifadı olunmasına rast gılinir.
Dövlıt büdcısinin tınzimlıyici funksiyasına yetırincı diqqıt
verilmir. Tııssüf ki, bu baxımdan ölkımiz istisna deyil. Son 5
ildı, Azırbaycanda dövlıt büdcısinin tınzimlıyici rolunun
geniılındirilmısinı baxmayaraq, mövcud potensiala vı
zırurıtı rıımın, bu rol hılı dı faktiki olaraq aıaııdır. Bu
ikili xarakterli xüsusiyyıtdir. Bir tırıfdın, dövlıt büdcısinin
formalaıdırılması
prosesi, onun tırkibi, illik büdcı
qanununun vızifılıri vı strukturunun müıyyınlııdirilmısi,
büdcı qanununun parlamentdı müzakirılıri vı qanunun
icrasının reqlamentlııdirilmısi, o cümlıdın, onun icrasına
nızarıtin tııkili vı xüsusilı hökumıtin büdcınin icrası ilı
baılı hesabatının qıbul edilmısi mırhılılırindı, qanunvericilik sıviyyısindı mövcud olan özılliklır, digır tırıfdın
isı dövlıtin maliyyı sistemindı dövlıt büdcısinin yeri vı
rolunun mövcud tıcrübısinin yaratdııı ııraitdın doıan xüsusiyyıtlır, ölkımizdı dövlıt büdcısinin tınzimlıyici
funksiyalarını yetırincı istifadı olunmadııını göstırir .
ılveriıli dünya neft konyunkturu vı iqtisadi inkiıafın
sürıtlınmısi sayısindı Dövlıtin maliyyı axınları artdıqca,
ölkımizdı dövlıt maliyyısinin strukturunda dövlıt büdcısinin
tısiri azalmaıa meyillidir. Son illırdı büdcıdın kınarda
qalan vı xüsusi fondlar vı proqramlar ısasında istifadı
olunan dövlıt vısaitlırinin, mütlıq vı nisbi hıcmi artır. Bu
prosesi, müıyyın
ıırtlır daxilindı normal qıbul etmıklı,
faktiki dövlıt
xırclırinin büdcıdın kınarda reallaıan
hissısinin artmasını, dövlıt
vısaitlırinin istifadısindı
sımırılilik, mıhsuldarlıq vı nıticılilik baxımından risklırin
diversifikasiyası kimi normal qıbul etmık vı dıyırlındirmık mümkündür.
Yuxarıda qeyd olunduıu kimi, Azırbaycanda dövlıt
büdcısinin dövlıt idarıetmı sistemindı formalaımıı mövqeyi
qanunvericilik sıviyyısindı tısbit olunmuıdur. Deyilınlırin
sübutu baxımından, dövlıtin sosial funksiyalarının icrası
ilı baılı qanunvericilik normaları vı mexanizmlırinı diqqıt
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yetirmık kifayıtdir. Mısılın, mahiyyıt vı forma etibarilı,
sosial ayırmaların toplanması, Dövlıt Sosial Müdafiı Fondu
(DSMF) vasitısilı hıyata keçirilir. Dövlıtin sosial tıminat vı
sosial müdafiı funksiyalarının maliyyılııdirilmısi isı
Maliyyı Nazirliyi vı DSMF vasitısilı aparılır. Maraqlıdır
ki, sosial funksiyaların icrasında da DSMF digır müvafiq
dövlıt orqanları ilı birlikdı iıtirak edir. Yıni, faktiki
olaraq DSMF maliyyı fondu olaraq müıyyın mıqsıdli dövlıt
vısaitlırinin planlaıdırılması, toplanması, maliyyılııdirilmısi, icrası vı hesabatlandırılması kimi mühüm
funksiyaları özündı cımlııdirın iqtisadi idarıetmı strukturuna çevrilmiıdir.
Dünya tıcrübısindı olduıu kimi Azırbaycanda da vahid
büdcı tısnifatı mövcuddur. “Büdcı sistemi haqqında”
qanuna ısasın dövlıt büdcısi vı bütün büdcıdın kınar
dövlıt fondlarının, o cümlıdın, DSMF-nin büdcısi vahid
tısnifata ısasın tırtib olunmalı, icra edilmıli vı
hesabatlandırılmalıdır. Dövlıt büdcısi mıhz bu tısnifat
ısasında formalaıdırılır. Lakin DSMF büdcısinin tırtibi,
icrası vı hesabatlandırılması Azırbaycan Respublikasının
Nazirlır Kabinetinin tısdiq etdiyi vı vahid tısnifatdan xeyli
fırqlının xüsusi ısasnamı ilı tınzimlınir.
Dövlıt büdcısinin strukturunun qanunvericilik sıviyyısindı formalaımasını sıciyyılındirın mıqamlardan biri dı
onun tırkibinı daxil olunan “mıqsıdli fondlar“ vı onların
istifadı olunması qaydalarıdır. Qeyd etmık vacibdir ki ,
dövlıt
büdcılırinin formalaıdırılmasında, mıqsıdli −
proqramlı yanaımaya ısaslanan nisbi “avtonom” blokların
istifadısi dünya tıcrübısindı geniı istifadı olunur vı bu
müsbıt qiymıtlındirilmılidir.
Qeyd etmık vacibdir ki, son 12-15 ildı Azırbaycanda
dövlıt idarıetmısinin digır sahılırindı olduıu kimi, iqtisadi
qanunvericilik sahısindı dı dünya tıcrübısinı vı liberal
tısırrüfatçılıq prinsiplırinı müvafiq milli idarıetmı
bazasının formalaıması sahısindı çox böyük iılır
görülmüıdür. Tam ıminliklı söylımık olar ki, artıq
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ölkımizdı sivil bazar münasibıtlırinin fıaliyyıti üçün
yetırincı ıhatıli vı tıkmil baza mövcuddur. Büdcı qanunvericiliyi dı ıhımiyyıtli dırıcıdı tıkmillııdirilmiıdir. Geniı
müzakirılırdın sonra, 2003-cü ildı qıbul edilmiı vı hazırda
qüvvıdı olan “Büdcı sistemi haqqında“ qanun ölkınin
büdcı qanunvericiliyinin ısasını tııkil edir. Bu qanun
özündın ıvvılki analoji
qanunlara
nisbıtın
xeyli
proqressivdir, lakin bir çox sıbıblırdın bızi istiqamıtlırdı,
mısılın, o cümlıdın, dünya tıcrübısinı müvafiq ııffaflıq vı
hesabatlılııın tımin edilmısi tılıblırinı tam cavab vermir.
Ümumiyyıtlı, “Büdcı sistemi haqqında” Azırbaycan
Respublikası qanunu vı onun icrasına xidmıt edın digır
qanunvericilik aktlarının mühüm özılliyi, fikrimizcı ondan
ibarıtdir ki, bu qanunvericilik büdcı prosesindı uzun dövr
ırzindı formalaımıı “qaydaları” köklü dıyiıdirmıdi. Onun
tıtbiqindın ötın 5-6 il ırzindı bu qanunvericiliyı dıfılırlı
müxtılif dıyiıikliklır edilmısi, onun büdcı vısaitlırinin istifadısindı sımırılilik vı nıticıliliyin sıviyyısi, büdcı
prosesinin ııffaflııı vı hesabatlılııı istiqamıtlırindı
tıkmillııdirilmısi üçün ehtiyacı olduıunu göstırir.
Fikrimizcı, ilk növbıdı onu qeyd etmık vacibdir ki,
“Büdcı
sistemi haqqında” qanun, ölkımizdı büdcı
prosesini, büdcı sisteminı daxil olan büdcılıri hüquqi vı
metodoloji baxımdan tam ıhatı etmir. Belı mıntiqi nıticı,
ın azı qanunun 2-ci maddısindı ıks olunmuı
mülahizılırdın doıur. Belı ki, hımin maddıdı qeyd
olunur ki, − “Büdcı sistemi haqqında AR qanunvericiliyi
AR konstitusiyasından, bu qanundan, bu qanuna müvafiq
olaraq hır büdcı ili üzrı qıbul edilın dövlıt büdcısi haqqında qanundan, dig r qanunlardan, normativ v hüquqi aktlardan, habelı Azırbaycan Respublikasının tırıfdar
çıxdııı beynılxalq müqavilılırdın ibarıtdir.” Göründüyü
kimi, qanun büdcı prosesinin mıntiqi vı metodoloji eyniliyı
malik vahid qanunvericilik bazası üzrı qurulmasını tımin
etmir. Bu problemin hılli yolu kimi müvafiq dünya
tıcrübısinı ısaslanaraq Azırbaycan Respublikasının Büdc
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m c ll sinin yaradılması zıruridir vı artıq bu fikir hıtta
hökumıt orqanları sıviyyısindı qıbul edilir. Mövcud qanunda dövlıt vısaitlırinin idarı olunmasında sistemliliyin yaradılmasına xidmıt edıcık “ıcmal büdcı” institutu tısbit olunmuıdur. Lakin qanunvericilikdı bununla baılı bızi normalar
formal xarakter daııdııından, onun formalaıdırılması,
icrası vı hesabatlılııını qiymıtlındirmık faktiki olaraq
mümkün deyildir.
Azırbaycanın büdcı qanunvericiliyinin vı tıcrübısinin,
fikrimizcı, mühüm bir xüsusiyyıti dı ondan ibarıtdir ki, ölkımizdı dövlıt maliyyısinin idarı olunması sistemi ilı inzibati
dövlıt idarıetmısi sistemi bızi hallarda fırqlınir. Bu özünü,
ilk növbıdı, onda göstırir ki, yuxarıda qeyd olunduıu kimi,
dövlıt tııkilatlarının bir qisminin maliyyı resursları büdcı
dövriyyısinı
cılb
olunmur, dövlıtin sosial-iqtisadi
funksiyalarının icrasının tııkili vı hımin funksiyaların
maliyyılııdırilmısını büdcıdın ayrılan vısaitlırin idarı
olunması sılahiyyıtlıri vı mısuliyyıti
müxtılif dövlıt
orqanlarına hıvalı olunur. Tıcrübıdı geniı tıtbiq olunan
bu yanaıma prizmasından büdcı qanunvericiliyindı özünı
yer almıı bızi anlayıılar vı kateqoriyalar, iqtisadi nızıriyyı
vı tıcrübı baxımından mücırrıd xarakter daııyır vı ya
mahiyyıtinı görı istifadı olunmur. Mısılın, toplu maliyyı
balansı, yerli gılirlır vı yerli büdcılırin gılirlıri,
büdcıdınkınar
ımıliyyatlar, yerli xırclır vı s. kimi
anlayıılar büdcı qanunvericiliyindı müxtılif anlamlarda
istifadı olunmaqla
büdcı
prosesinin
ııffaflııına
ıhımiyyıtli tısir edir.
Dövlıt büdcısi haqqında qanunvericiliyi xarakterizı
edın mühüm mıqamlardan biri dı dövlıt büdcısi haqqında
illik qanunun strukturu vı onun hesabatlandırılması
prosedurudur. ın mühüm mısılı ondan ibarıtdir ki, büdcı
qanunu vı onun icrası haqqında hesabat çox yüksık
icmallaıdırma, aqreqasiya sıviyyısinı malikdir. Mısılın, ilin
dövlıt büdcısi haqqında qanunun strukturunda büdcı
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prosesinin bütün iıtirakçılarına ayrılacaq vısaitlırin hıcmi
ıks olunmur.
Büdcı proseslırinin son dövrlırdıki tıkmillııdirilmısi
tıcrübısi daha çox bu prosesdı sılahiyyıtlırin qanunverici
orqandan icra
orqanlarına ötürülmısi ilı sıciyyılınir.
Mısılın, Büdcı sistemi haqqında qanuna edilmiı son
dıyiıiklırı görı tısdiq olunmuı dövlıt büdcısinin xırc
maddılıri
arasında
yenidın
bölgünün
aparılması
mexanizminin sadılııdirilmısi, büdcınin “sırbıst” vısaitinin
idarıetmıyı verilmısi kimi qaydaların tıtbiqini nümunı
göstırmık olar. Büdcı vısaitlırinin istifadısindı milli qanunvericiliyimizin mühüm bir xüsusiyyıti nızırdı tutulmuı büdcı xırclırinin maliyyılııdirilmısinin, “vısaitlırin daxil olması” ilı birbaıa baılanması haqqında qanunvericilik normasıdır. Bu normaya görı, büdcınin qanunvericiliklı
qorunan xırc
maddılıri
istisna olmaqla, digır xırc
maddılıri nızırdı tutulmuı gılirlırin daxil olmasından asılı
olaraq maliyyılııdirilir.
Fikrimizcı, dövlıt büdcısinin formalaıdırılmasında
дцнйа тяжрцбясиндя даща чох истифадя олунан büdc x rcl rinin
idar olunmas ndan, al nm
n tic l rin idar
olunmas na
keçilm si vacibdir. Belı yanaıma, büdcı alıcılarının büdcı
vısaitlırinin istifadısi zamanı böyük sırbıstlik qazanmasına
gıtirib çıxarır. Düzgün qurulmuı dövlıt maliyyı nızarıti
sayısindı isı bu halda büdcı sırıncamçılarının dövlıt
vısaitlırindın daha qınaıtli vı mıhsuldar istifadısinı nail
olmaq mümkündür.
Büdcı qanunvericiliyindı vısaitlırin istifadısinin sımırıliliyi, mıhsuldarlııı, nıticıliliyi, ııffaflııı vı hesabatlılııı
baxımından zıif mıqamlardan biri, fikrimizcı, büdcınin
icrası vı ona nızarıtlı baılıdır. Qanunvericilikdı tısbit
olunmuı normalara görı, büdcınin icrası ikimırhılıli
xarakter daııyır. Hır iki mırhılı xızinıdarlıq vasitısilı
hıyata keçirilir. ıkin mırhılıdı büdcı tııkilatı ona ayrılmıı
vısaitin tııkilatın xızinı hesabına köçürülmısi üçün, sonrakı
“Kassa icrası” mırhılısindı isı müvafiq hesabların
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ödınilmısi üçün müvafiq xızinı orqanlarına müraciıt
etmılidir. Tıcrübıdı, ın azı, bürokratik maneılıri azaltmaq
üçün tııkilatlar hımiıı birinci mırhılıdı mümkün qıdır
çox vısaiti öz xızinı hesablarına köçürmıyı çalııır vı
nıticıdı tııkilatın hesabında istifadı olunmayan vısaitlır
yııılır. Belıliklı, vahid xızinıdarlııın ısas prinsiplıri pozulur vı nıticı etibarilı, il ırzindı vısaitlırin istifadısi vı
ehtiyatları haqqında vahid xızinı hesabının obyektiv
informasiya potensialını aıaıı salır.
Azırbaycanın
büdcı
qanunvericiliyinin
dövlıt
vısaitlırinin
istifadısinin sımırıliliyi, mıhsuldarlııı,
nıticıliliyi, büdcı prosesinin ııffaflııı vı hesabatlılııı
baxımından mühüm özılliklırindın biri dı büdcınin
formalaıdırılması, icrası vı hesabatlandırılmasına dövlıt
vı ictimai nızarıtin tımin edilmısi
normalarıdır.
Ölkımizdı, Büdcı Sistemi haqqında, Hesablama Palatası
haqqında vı digır qanunvericilik aktlarında dövlıt maliyyı
nızarıtinin tııkili
üzrı müıyyınlıımiı normaların,
müvafiq dünya tıcrübısi baxımından tıkmillııdirilmıyı
ehtiyacı vardır. Qanunda, dövlıt büdcısinin icrasına nızarıt
mexanizmi verilmiıdir. Belı nızarıt iki dövlıt orqanına −
Hesablama Palatasına vı müvafiq icra hakimiyyıti orqanına
(Maliyyı Nazirliyi)
tapıırılmııdır. Eyni zamanda,
Azırbaycanda mövcud dövlıt idarıetmı tıcrübısindı bir sıra
digır dövlıt orqanları da öz fıaliyyıt sferaları üzrı nızarıt
funksiyalarına malikdir. Lakin bütövlükdı vı ya ıksır
hallarda, bu orqanların nızarıt sılahiyyıtlıri vı mısuliyyıt
dairılıri vahid qanunvericiliklı müıyyınlııdirilmımiıdır.
Azırbaycanda dövlıt iqtisadi idarıetmı sisteminin
qanunvericiliyini ııffaflıq vı hesabatlılıq baxımından
xarakterizı edın
mühüm xüsusiyyıtlırindın biri dövlıt
maliyyı nızarıtinin
tııkili, onun proqressiv dünya
tıcrübısinı müvafiq qaydada, daxili vı kınar sıviyyılırinin
qanunvericilik müstıvisindı ayrılmaması, onların sılahiyyıt
vı fıaliyyıt dairılırinin dıqiq müıyyınlııdirilmımısidir.
Mısılın, dünya tıcrübısindı geniı tıtbiq olunan vı Lima
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bıyannamısindı ıks olunmuı “kınar nızarıtin üstünlüyü”
prinsipi bizim qanunvericilikdı tıtbiq olunmur.
Dünya tıcrübısindı, ali kınar nızarıt orqanlarına,
hıtta
daxili nızarıt standartlarının hazırlanması hıvalı
olunur. Mısılın, ABı-da hılı 1950-ci ildı qıbul olunmuı
“Büdcı proseduraları vı mühasibat uçotu proseduraları”
adlı qanun ABı-ın Baı nızarıt idarısinı hökumıt üçün
mühasibat uçotu, maliyyınin idarı olunması vı daxili
nızarıt standartlarının hazırlanmasını tapıırmııdır.
Kınar nızarıt orqanı nızarıtin keyfiyyıtinin yüksık
sıviyyısini tımin etmık üçün aıaııdakı metodları istifadı
etmıklı xüsusi monitorinq sistemini formalaıdırmalıdır:
a) “Soyuq yoxlamalar” (cold reviews) − aparılmıı
nızarıt tıdbirindın sonra auditorların fıaliyyıtinin onlara
münasibıtdı
müstıqil olan digır auditorlar tırıfindın
kompleks yoxlanılmasıdır.
b) “Qaynar yoxlamalar” (hot reviews) − auditin keyfiyyıtinı onun gediıi prosesindı nızarıtin aparılmasıdır.
c)
ımıkdaıların
kompetentliyinin
kompleks
yoxlanılması (reviews of competence).
e) Özıl ixtisaslaımıı firmalar vı ya digır ali audit orqanları tırıfindın kınar yoxlamaların aparılması.
Azırbaycanda dövlıt büdcısinin formalaıdırılması
vı icrası qanunvericiliyinin qısa xarakteristkası, milli iqtisadi
qanunvericiliyin, iqtisadi inkiıafın sıviyyısinı vı iqtisadi
strukturun formalaımıı xüsusiyyıtlırinı çevik uyıunlaıması
zırurıtini bir daha göstırir. Ölkımizdı iqtisadi inkiıafın son
5 ildıki gediıinin, dövlıt büdcısinin evolyusiyasında ıksini
ifadı edın, aıaııda verilın qiymıtlındirmılır fikrimizin
subutu hesab edilı bilır.
2004 ilin Dövl t büdc si. ılk dıfı olaraq “2004-cü ilin
dövlıt büdcısi” layihısi yeni “Büdcı sistemi haqqında” qanunun tılıblırinı müvafiq hazırlandııından ıvvıl illırlı müqayisıdı daha çox informasiya daıımııdır. Parlamentı tıqdim
edilmiı
büdcı zırfinı ınınıvi mılumatlardan baıqa,
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ölkımizdı ilk dıfı tırtib olunan büdcı ilindın sonrakı 3 il
üçün makroiqtisadi proqnozları vı dövlıt büdcısinin
göstıricilıri proqnozu, tamamilı yeni olan icmal büdcı,
ölkınin daxili vı xarici borcları haqda mılumat, büdcı
gılirlıri vı xırclırinin paraqraf vı xırc maddılıri kısimindı
strukturu vı s. kimi mılumatlar daxil edilmiıdir. Bu
mılumatlar toplusu “2004-cü ilin dövlıt büdcısi haqqında”kı
qanun layihısinin dövlıt vısaitlırinin formalaıması vı istifadısindı ııffaflııın artırılması yönümündı irıliyı doıru çox
böyük addım olduıunu göstırir. Qanunvericiliyı müvafiq
olaraq qanun layihısinin Parlament tırıfindın kütlıvi
informasiya vasitılırindı nııri, ıslindı onun geniı xalq
kütlısinin müzakirısinı çıxarılması olmuıdur.
Büdcı gılirlırinin vergi vı qeyri-vergi gılir növlıri
üzrı ıhımiyyıtli artım müıahidı olunur. Büdcı xırclırinin
artım sürıti gılirlırinin artım sürıtindın 2 bınd çox
proqnozlaıdırılması müsbıt faktor kimi dıyırlındirilir.
Nızırı almaq vacibdir ki, daxili bazarın potensial tılıbinin
aktiv iqtisadi dövriyyıyı cılb edilmısinin stimullaıdırılması
iqtisadi inkiıafın dövlıt tırıfindın tınzimlınmısinin ın
mühüm vızifılırindın biridir. Hımin dövrdı Azırbaycanda
bu sahıdı cılb olunmamıı potensialın xeyli böyük olduıunu
nızırı alaraq xırclırin üstün artımı mıqsıdıuyıun hesab
edilmılidir. Xırc maddılıri üzrı artım sürıti müxtılif
olmuıdur. ın böyük artım “ımıyin ödıniıi” fondu üzrıdir.
Bu ölkıdı aparılan büdcı siyasıtinin “sosial yönümlüyünün”
tızahürü vı bilavasitı nıticısidir. Xırclırin strukturunu
xarakterizı edın daha baıqa bir cıhıt, onların cari tılıbı
istiqamıtlındirilmısi narahatlııı vı bu sıbıbdın “gılıcıyı
xidmıt” etmımısi hesab oluna bilır.
2004-cü ilin dövlıt büdcısi layihısi üzrı bütövlükdı
aıaııdakı qiymıtlındirmılır mümkündür.
- dolayı subsidiyanın hıcminin büdcı vısaitinı aid
edilmısi daha mıqsıdıuyıun hesab olunarsa, onda bu
büdcınin gılir vı xırclırinı aid edilmılidir; icmal büdcınin
tırtib olunması son dırıcı müsbıt addım olsa da, büdcı-
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lırarası transferlırin tıkmil mexanizminin formalaımaması
dövlıt büdcısinin ııffaflııına xılıl gıtirir;
- büdcınin bızi qeyri-vergi gılirlırinin cılb olunması
mexanizmi
formalaıdırılmadııından
belı
gılirlırin
mınbıyini vı ödımı qrafikinin müıyyınlııdirilmısi
subyektiv xarakter daııyır. Ona görı dı, onların büdcıyı
cılbinin
mıqsıdıuyıunluıunun
müıyyınlııdirilmısi
çıtinlııir;
- “dövlıt müıssisılırinin büdcıdınkınar vısaitlırinin”
cılbi vı istifadısi mexanizmi qeyri-korrektdir. Belı vısaitlırin
potensialının proqnozlaıdırılması mexanizmi yoxdur.
Onların tıklif olunan qaydada istifadısi isı mövcüd xırc
normativlırinin pozulmasına gıtirı bilır. Çünki, büdcıdı
müvafiq xırclır “sair xırclır” adı ilı verilir vı gılirdı olan
qıdır nızırdı tutulur.
2004-cü ilin dövlıt büdcısi, qeyd edildiyi kimi “Büdcı
sistemi haqqında” qanunun ilk tıtbiqi tıcrübısidir. Ona görı
dı, artıq bü tıcrübıdın çıxıı edırık qeyd etmık olar ki, bızi
çatıımazlıqların hılli üçün “Büdcı sistemi haqqında”
Qanuna bir sıra zıruri düzıliılırin aparılması, ilk növbıdı
isı “Büdcı sistemi haqqında” qanunla nızırdı tutulmuı
“Vahid büdcı tısnifatı” vı “Dövlıt büdcısinin tırtibi vı
icrası Qaydaları”nın qıbul edilmısi zırurıti özünü bir daha
göstırmiıdir. Bütövlükdı, isı “Büdcı sistemi haqqında”
Qanun büdcı qanunvericiliyindı irıliyı doıru iri addım
hesab olunsa da, o inkiıaf prosesindı “aralıq” mırhılıdir.
Bu qanunun dövlıt vısaitlırinin formalaıdırılması vı istifadısinin bütün mırhılılırini ıhatı edın, onun effektliliyi vı
sımırıliliyinin tımin olunmasını hıyata keçirın, vahid
maliyyı nızarıti sistemini formalaıdıran “Büdcı Mıcıllısi”
sıviyyısinı çıxarılması, hılı bu dövrdın dövlıtin iqtisadi
idarıetmı sisteminin islahatlarını getdikcı daha da
aktuallaıan vızifısidir.
2005-ci il hökumıtin “Büdcı zırfi” daxilindı
parlamentı tıqdim etdiyi “Azırbaycan Respublikasının
2005-ci il vı sonrakı üç il üçün iqtisadi, sosial inkiıaf
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konsepsiyası vı proqnoz göstıricilıri” ısasında 2005-ci ildı
ölkıdı gözlınilın makroiqtisadi ııraiti bütövlükdı aıaııdakı
kimi xarakterizı etmık mümkündür:
- ıqtisadiyyatın liberallaıdırılması vı makroiqtisadi
tarazlııın stabilliyi meyarlarına cavab verın iqtisadi islahat
kursu yeni büdcı ilindı qorunacaqdır; dövlıtin iqtisadiyyata
müdaxilısinin forma vı mahiyyıti dıyiımıkdı davam edir.
Dövlıtin bilavasitı iqtisadi fıaliyyıtdı xüsusi çıkisi 2005-ci
ildı dı azalmaqda davam edir; dünya neft bazarında güclının
ılveriıli
konyunktura
ölkınin
iqtisadi
inkiıafının
sürıtlınmısindı kınar faktorların tısirini artırır.
- ıqtisadi inkiıafın sosial yönümlüyü ÜDM-in yenidın
bölgüsü nisbıtlırinin artması vasitısilı daha da yüksılir.
Lakin iqtisadiyyatın cari vıziyyıtinin qiymıtlındirilmısi, statistik vı mühasibat uçotu sisteminin yenidın qurulması,
iqtisadi islahatların ümumi gediıindın geri qalır. Ona görı
dı, bir sıra struktur formalaıdırıcı göstıricilır, mısılın,
inflyasiya sıviyyısi, deflyator siyasıti, gömrük vı bank uçotu
vı s. kimi qarıılıqlı ılaqıyı malik parametrlır arasında
sinxronlaıma zıif gedir vı bu real ııraitin obyektiv
qiymıtlındirilmısinı mane olur.
Bütün bunlarla bırabır hökumıtin proqnozları vı
bıyan etdiyi hıdıflırı görı, ölkıdı gözlınilın makroiqtisadi
ıırait dövlıt büdcısinin son illırdı formalaımıı xarakterinin
2005-ci ildı saxlanılmasına, onun tarazlııının vı
dayanıqlııının güclındirilmısinı ılveriıli imkan yaradır.
Büdcı sınıdlırindı büdcı gılirlırinin bütün ınınıvi
kanalları, o cümlıdın, maliyyı tııkilatlarından büdcıyı
daxil edilmiı vergi vı qeyri-vergi gılir növlıri üzrı
ıhımiyyıtli artım müıahidı olunur. Bütövlükdı isı büdcı
gılirlırinin
ayrı-ayrı
növlır
üzrı
proqnozlarında
makroiqtisadi inkiıaf ııraiti vı gılir növlırinin qarıılıqlı
ılaqısi baxımından harmoniklik müıahidı olunmur.
Hökumıtin izahında belı mıqamların ıırhi verilmir. Büdcı
zırfinin materialları isı yetırli olmadııından müvafiq proqnozların etibarlılııını qiymıtlındirmık mümkün olmur.
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Hımin ildı büdcı xırclırinin artım sürıti gılirlırinin
artım sürıtindın 8,3 faiz bındi çox proqnozlaıdırılmııdır.
Nızırı almaq vacibdir ki, qeyd olunduıu kimi, daxili bazarın
potensial tılıbinin aktiv iqtisadi dövriyyıyı cılb edilmısinin
stimullaıdırılması iqtisadi inkiıafın dövlıt tırıfindın
tınzimlınmısinin ın mühüm vızifılırindın biridir. Eyni
zamanda, Azırbaycanda bu sahıdı cılb olunmamıı
potensialın böyük olduıunu nızırı alaraq xırclırin üstün
artımı mıqsıdıuyıun qiymıtlındirilir.
Xırc maddılıri üzrı artım sürıti müxtılif olmuıdur.
ın böyük artımın ısas vısaitlırin alınması maddısi üzrı
olmasını isı ölkıdı aparılan büdcı siyasıtindı vurıuların
tıdricın dıyiıilmısinin tızahürü kimi dıyırlındirmık olar.
Lakin xırclırin strukturunu xarakterizı edın daha baıqa bir
cıhıt
onların
hılı
dı,
ısasın,
cari
tılıbı
istiqamıtlındirilmısi sıbıbindın potensial inkiıaf effektinin
zıif olması hesab edilı bilır. Bu baxımdan, investisiyayönümlü xırclırin xüsusi çıkisinin, hılı dı kiçik olması
arzuolunmaz faktor hesab edilmılidir. Xırclırin istifadısinin
effektivliyi hım dı ıhımiyyıtli dırıcıdı onların ısas sırıncamçılar arasında düzgün bölüıdürülmısindın asılıdır.
Büdcı xırclırinin strukturuna bütövlükdı qiymıt verırkın,
onların “Büdcı zırfinı” daxil edilmiı sahı proqramları ilı
ılaqısinin olmaması xüsusi qeyd olunmalıdır. Ümumiyyıtlı,
dövlıt büdcısinin ölkıdı fıaliyyıtdı olan dövlıt
proqramlarının maliyyılııdirilmısindı iıtirakı “Büdcı
zırfi” materiallarından görünmür. 2005-ci ilin dövlıt büdcısi
layihısi haqda bütövlükdı aıaııdakıları qeyd etmık
mümkündür:
- Yeni vahid büdcı tısnifatı artıq qüvvıyı mindiyindın
büdcı hesablamalarının ona uyıunlaıdırılması, büdcınin
icrası vı icraya nızarıt üçün son dırıcı vacibdir. Lakin
qanun layihısindı bir sıra hallarda qüvvıdı olan Büdcı
tısnifatının pozulması faktları qalmııdır. Digır tırıfdın
“Büdcı zırfi”ndı ıcmal büdcınin tırkibinı daxil olan
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büdcılırarası transfertlırin reqlamenti vı mexanizmi
açıqlanmır.
2006-c il “2006-cı ilin dövlıt büdcısi haqqında” qanun
layihısindı
ıks
etdirilmiı
parametrlır
hökumıtin
hazırladııı makroiqtisadi proqnozlara müvafiq olmuıdur.
Bununla belı ıvvılki illırdı “formalaımıı” bızi
makroiqtisadi göstıricilırin vı müvafiq gılir göstıricilırinin
proqnozlaıdırılmasında “ehtiyatlı qiymıtlındirmı” meyli
yenı hiss olunmuıdur.
Hökumıtin qiymıtlındirmılıri ısasında 2006-cı ildı
ölkıdı gözlınilın makroiqtisadi ııraiti bütövlükdı aıaııdakı
kimi xarakterizı etmık mümkündür:
ıqtisadiyyatın
dövlıtsizlııdirilmısi,
liberallaıdırılması vı makroiqtisadi tarazlııın stabilliyi
meyarlarına cavab verın iqtisadi islahat kursu qarııdakı ildı
qorunacaqdır.
- Sosial - iqtisadi inkiıaf konsepsiyası vı makroiqtisadi
proqnozlar yaranmıı baza üzırindı inkiıaf meylinin ekstrapolyasiyası xarakteri daııyır. Belı ki, büdcı vısaitlırinin,
xüsusilı
investisiya
xırclırinin
“inkiıafa
xidmıt”
potensialının qiymıtlındirilmısi mexanizmi yoxdur.
Bütün
bunlarla
bırabır
ölkıdı
gözlınilın
makroiqtisadi ıırait dövlıt büdcısinin son illırdı
formalaımıı xarakterinin 2006-cı ildı saxlanılmasına, onun
tarazlııının vı dayanıqlııının güclındirilmısinı ılveriıli
imkan yaradır.
Büdcınin gılirlıri üzrı çox böyük artım baı vermiıdir.
Bu, ilk növbıdı, ölkınin iqtisadi inkiıaf sıviyyısinin
yüksılmısi, böyük “neft gılirinin” daxil olmaıa baılaması vı
ın mühümü iqtisadi siyasıtdı son illırdı güclının sosial
inkiıafa diqqıtin daha da artması ilı izah oluna bilır. Dövlıt
büdcısi gılirlırinin artımının nisbi strukturu isı tarazlı
deyildir. Normalaımıı yııım mexanizminı malik olan vergi
gılirlıri ısas mövqedı olsa da, onların xüsusi çıkisinin
azalması meyli sürıtlınir. Mısılın, 2004-cü ildı Vergi
gılirlırinin payı 81,6% 2005-ci ildı 79,7% olduıu halda,
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2006-cı ildı onun xüsusi çıkisinin 72,45%-ı qıdır düııcıyi
proqnozlaıdırılır.
Bütövlükdı büdcı gılirlırinin ayrı - ayrı növlır üzrı
gılın il gözlınilın proqnozlarında makroiqtisadi inkiıaf
ııraiti vı gılir növlırinin qarıılıqlı ılaqısi baxımından
harmoniklik müıahidı olunmur. Büdcı xırclırinin bütövlükdı
sürıti böyükdür vı maddılır üzrı artım sürıti müxtılifdir. ın
böyük artım qeyri-maliyyı aktivlıri vı o cümlıdın, ısas
vısaitlırin alınması maddısi üzrıdir. Bu meyli dı ölkıdı
aparılan
büdcı
siyasıtindı
vurıuların
tıdricın
dıyiıilmısinin tızahürü kimi dıyırlındirmık olar.
2006-cı ildı dövlıt büdcısinin qanunvericilik
bazasının tıkmillııdirilmısi davam etdirilmiıdir. Artan
maliyyı axınlarının daha sımırıli idarı olunması,
dövriyyıdı inflyasiya tızyiqinin yumıaldılması vı dövlıt
büdcısinin tınzimlıyici rolunun yüksıldilmısi istiqamıtindı
büdcı prosesinı bir sıra çox mühüm yeniliklır daxil
edilmiıdir. Burada, ilk növbıdı, dövlıt büdcısinin vahid
xızinı hesabında olan sırbıst qalııın idarıetmıyı verilmısi;
dövlıt büdcısi gılirlırinin xarici valyutada daxil olan hissısinin konvertasiya edilmıdın büdcınin müvafiq valyutada
xırclırindı istifadı edilmısi; birdıfılik tıyinatlı xırclır üzrı
yaranmıı qınaıtdın sımırıli istifadı olunması aid edilir.
Son illırin büdcı tıcrübısindın yaranan bu yeniliklır dövlıt
büdcısinin hım dı güclü “sterilizator” potensialını ıks
etdirir.
2007-ci il. Son illərdə olduğu kimi “2007-ci ilin dövlıt büdcısi haqqında” qanun layihısindı ıks etdirilmiı parametrlır
dı hökumıtin hazırladııı makroiqtisadi proqnozlara uyıun
olmuıdur. Bununla belı son illırdı “formalaımıı” bızi
makroiqtisadi göstıricilırin vı müvafiq gılir göstıricilırinin
proqnozlaıdırılmasında “ehtiyatlı qiymıtlındirmı” meyli
hılı qalmııdır. Lakin 2004-cü, 2005-ci vı 2006-cı ilin II
yarısı üçün dövlıt büdcısinı düzıliılır olunması sübut edir
ki, hökumıtin proqnozlaıdırmada “ehtiyatlılııı” üçün ciddi
zırurıt olmamııdır.
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Son illırdı olduıu kimi 2007-ci ildı dı ümumi iqtisadi
inkiıafa müvafiq olaraq büdcı gılirlırinin artımının baı
verıcıyi proqnozlaıdırılır. Büdcı gılirlırinin artım
sürıtinin ÜDM-in artım sürıtindın daha yüksık olması
hökumıtin büdcınin tınzimlıyici rolunu yüksıltmık meyli
kimi müsbıt qiymıtlındirilir.
Büdcı gılirlırinin strukturunda da müsbıt dıyiıikliklır
vardır. Bu baxımdan, ilk növbıdı, ümumi gılirlır sırasında
“vergi daxilolmaların” artması meylinin bırpa olunması
qeyd edilmılidir.
Bunlarla yanaıı büdcı gılirlırinin ayrı - ayrı növlır
üzrı gılın il gözlınilın proqnozlarında makroiqtisadi inkiıaf
ııraiti vı gılir növlırinin qarıılıqlı ılaqısi baxımından bir
sıra hallarda yenı dı harmoniklik müıahidı olunmamııdır.
2007-ci ildı büdcı xırclırinin artım sıviyyısi 44,9 % olmaqla ÜDM-in artım sıviyyısini üstılımiıdir. Eyni zamanda
xırclırin istiqamıtlıri üzrı tıhlili göstırir ki, ın böyük artım
qeyri-maliyyı aktivlıri vı o cümlıdın, ısas vısaitlırin
alınması maddısi üzrı olmuıdur. Bunu ölkıdı aparılan büdcı
siyasıtindı vurıuların 2006-cı ildın baılayan dıyiıilmısinin
davamı kimi dıyırlındirmık olar.
2007-ci ilin dövlıt büdcısi layihısi haqda bütövlükdı
aıaııdakılar qeyd etmık olar:
- ıcmal büdcınin tırkibindı dolayı subsidiyalar, xarici
kreditlır, sair daxilolmalar kimi, yeni bölmılır verilmiıdir. Bu
mövcud “Büdcı sistemi” haqqında qanunda nızırdı
tutulmayıb. Lakin bu vısaitlırin icmal büdcınin gılir vı
xırclırinı aid edilmısi büdcı potensialını xeyli artırır;
- Büdcı tııkilatlarının büdcıdınkınar vısaitlırinin
büdcıyı cılbi vı istifadısi mexanizmi ötın illırdı olduıu kimi
yenı dı yaradılmamııdır. Belı vısaitlırin potensialının
proqnozlaıdırılması mexanizmi yoxdur.
2008-ci il “Azırbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlıt
büdcısi haqqında” Azırbaycan Respublikasının Qanunun
layihısi vı “Büdcı zırfinı” daxil edilmiı digır ısaslandırıcı
sınıdlırin analitik tıhlili göstırir ki, 2008-ci ildı vı sonrakı
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üç ildı ölkımizdı böyük neft gılirlırinin aktiv dövriyyıyı
cılbinin sürıtlınmısi davam edıcıkdir. Dünya tısırrüfat
sistemindı yüksılın xıtlı davam edın ılveriıli neft
konyunkturası Azırbaycan iqtisadiyyatının imkanlarını
getdikcı artırır. “Büdcı zırfinin” tırkibinı 2008-ci il üçün
yaıayıı minimumu vı ehtiyac meyarının müıyyınlııdirilmısi haqda qanun layihılırinin daxil edilmısi vı ilk dıfı
olaraq 2008-2011-ci illır üçün dövlıt investisiya proqramının
ısas istiqamıtlıri vı layihılırin siyahısının ılavı edilmısi
isı müzakirı olunan zırfin tıkmilliyini tızahür edir.
Yeni maliyyı ilinin büdcı prosesini fırqlındirın mühüm
cıhıtlırdın biri, son illırdı ilk dıfı olaraq qarııdakı ildı
vergi qanunvericiliyinin tıkmillııdirilmısi haqda tıkliflırin
“Büdcı zırfinin” müzakirısindın ıvvıl nızırdı tutulmasıdır.
2008-ci ildı dövlıt büdcısinin xırclırinin ıvvılki
illırdın fırqli olaraq daha aıaıı artım sürıti ilı
planlaıdırılması, hökumıtin sürıtli inkiıaf ııraitindı
iqtisadiyyatda inflyasiya tızyiqinin yumıaldılması vı
dayanıqlı
inkiıafın
tımin
edilmısi
mıqsıdlırinı
istiqamıtlınmısi kimi qiymıtlındirilı bilır.
Qarııdakı ildı dı büdcı gılirlırinin artım sürıtinin
ÜDM-in artım sürıtindın daha yüksık nızırdı tutulması
hökumıtin büdcınin tınzimlıyici rolunu yüksıltmık meyli
kimi müsbıt qiymıtlındirilmılidir.
Büdcı gılirlırinin strukturunda da ısaslı dıyiıikliklır
vardır. Bu baxımdan, ümumi gılirlır sırasında qeyri-vergi
dövlıt gılirlırinin payının artması meylinin bırpa olunması
qeyd edilmılidir.
2008-ci ildı büdcı xırclırinin artımının ÜDM-in
artım sıviyyısini üstılıyıcıyi gözlınilir. Xırclırin
istiqamıtlıri üzrı tıhlili göstırir ki, ın böyük artım qeyrimaliyyı aktivlıri, o cümlıdın, ısas vısaitlırin alınması
maddısi üzrıdir. Eyni zamanda, büdcı xırclırinin
strukturunun tarazlaıdırılması meyli hiss olunur. Bu isı
ölkınin iqtisadi inkiıafında dayanıqlııın güclındirilmısinin
tızahürü kimi qiymıtlındirilı bilır.
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Бцджя сийасятиндя сон иллярдя баш верян бир сыра мцщцм
дяйишикликлярин йухарыдакы гыса шярщи эюстярир ки, дювлят бцджяси
бир игтисади категорийа кими чох мцщцм сийасят васитясидир.
Диэяр тяряфдян бу бцджя сийасяти юлкянин игтисади инкишаф
сявиййясини ян йахшы тязащцр етдирян мцщцм васитядир. Азярбайжанда ися бу сийасят алятинин ящямиййяти даща бюйцкдцр.
Чцнки юлкяиздя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин ясас
тясир васитяляри мящз дювлят бцджясидир.
FƏSİL 6. SOSİAL SİYASƏTİN ƏSASLARI
6.1. Sosial siyasət: mahiyyəti, formaları,
məqsədləri və modelləri
Əməli baxımdan sosial-siyasət dedikdə adətən əhalinin
həyati təminatına yönəlmiş konkret fəaliyyət və tədbirlər sistemi
(kompleksi) başa düşülür. Tədbirlərin təşəbbüsçüsü və icraçılarından asılı olaraq sosial siyasətin –dövlət, regional, korporativ və s.
növləri fərqləndirilir. Lakin sosial siyasətə belə yanaşma bitkin
hesab oluna bilməz. Çünki ən azı, belə yanaşmada qeyd olunan
tədbirlər və ya fəaliyyətin olmaması sosial siyasətin olmaması
kimi dəyərləndirilməlidir. Bu isə mümkün deyildir. Sosial siyasət
səhv, zəif və ya qeyri-rəvan ola bilər. Məsələ ondadır ki, elmi
prizmadan sosial siyasət, geniş mənada, sosial qruplar və cəmiyyətin sosial təbəqələri arasında qarşılıqlı münasibətlər və fəaliyyət
münasibətlərini əhatə edir. Belə münasibətlərin mərkəzində isə
insanın rifahı, onun sosial müdafiəsi və sosial inkişafını, bütövlükdə əhalinin sosial təhlükəsizliyi və həyati təminatını əhatə edən
məqsədlər dayanır. Başqa sözlə, sosial siyasət çoxcəhətli və mürəkkəb strukturlu anlayışdır. Onun predmeti və obyekti çox
səviyyəli və sistemli olmaqla bərabər qeyri-xətti xarakterlidir.
Sosial siyasətin obyekti və predmetini sosial əmək münasibətləri sferasının (SƏMS) qarşılıqlı əlaqəli elementləri təşkil edir.
Sosial əmək münasibətləri sferası (SƏMS) işçi qüvvəsinin
geniş təkrar istehsalı prosesinin üç fazasını əhatə edir:
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- sosial sfera, yəni sosial-mədəni kompleks sahələri;
- əmək bazarı, əhali məşğulluğu, kadr hazırlığı və yenidən
hazırlıq;
- məhsuldar əməyin motivasiyası sferaları (əməyin ödənişinin təşkili, həyat səviyyəsi və s.).
Təcrübədə SƏMS-ə aşağıdakı elementlər aid edilir:
- sosial sfera sahələri (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman,
turizm, mənzil-kommunal sektoru və s);
- əmək bazarı, məşğulluq, işsizlik;
- sosial əməkdaşlıq;
- əməkhaqqı və əməyin qorunması;
- sosial sığorta;
- pensiya sistemi və s.
Sosial siyasət və sosial əmək münasibətləri sferası passiv
xarakterli deyildir. Özünü təminat və inkişaf üçün ciddi maliyyə
resursları tələb edən hər iki proses, aktiv şəkildə iqtisadiyyata,
iqtisadi artıma, ÜDM-in dinamikasına, bütövlükdə cəmiyyətin tərəqqiyə istiqamətlənmiş inkişaf trayektoriyasına təsir edir. Məşğulluğun səmərəli təşkili, əmək, təhsil sistemi, səhiyyə, mədəniyyət və s. sahələrin ciddi stimullaşdırılması sistemi yaradılmadan,
istehsalı inkişaf etdirmək və digər sosial iqtisadi parametrləri zəruri səviyyəyə qaldırmaq mümkün deyildir. Məhz, bu baxımdan,
dövlətin sosial siyasətdə iştirakı olduqca vacibdir. Başqa sözlə,
sosial siyasət və sosial əmək münasibətləri sistemi cəmiyyətə,
iqtisadiyyata, bütün səviyyəli büdcələrin gəlir hissələrinin formalaşmasına əks təsir edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, belə təsirin
səmərəsi, ilkin sərf olunmuş resurslardan əhəmiyyətli dərəcədə
çoxdur.
Sosial siyasətin realizasiyasının səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi inkişafdan, büdcə təminatından, dövlətin maliyyə
ehtiyatlarından asılıdır. Eyni zamanda, sosial siyasət və onun əsasını təşkil edən sosial-əmək münasibətləri sferası iqtisadi artım,
maliyyə axınları və büdcə siyasətinə fəal təsir edə bilər və etməlidir. Belə məntiqi nəticə müasir neoliberalizmin hər iki ən mü-
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hüm nəzəri istiqaməti – monetarizm və keynsçi inkişaf nəzəriyyələrinin mahiyyətindən doğur.
Beləliklə, aydın olur ki, iqtisadiyyat və sosial siyasət üzvi
əlaqəli və qarşılıqlı asılıdır. Ona görə də bütün ölkələrdə, bu iki
istiqamətin uzlaşdırılmasını təmin etmək üçün, müxtəlif səviyyələrdə sosial siyasətin prioritetlərinin düzgün və düşünülmüş
seçiminə xüsusi diqqət verilir.
Sosial siyasət − əhalinin bütövlükdə və onun tərkibini təşkil
edən sosial icmaların (ailə, xalq, şəhərin, kəndin, regionun əhalisi
və s.), sosial demoqrafik, sosial həmkar qruplarının, sosial
təbəqələrin və siniflərin sosial vəziyyətinin qorunması, saxlanılması və dəyişdirilməsi prosesində yaranan qarşılıqlı münasibətlərdir.
Göründüyü kimi, sosial siyasətin əsas mövzusu xalqın
bütövlükdə və ayrı-ayrı hissələri kəsimində sosial vəziyyəti məsələləridir. Sosial vəziyyət əhali və onun tərkib hissələrinin həyati
fəaliyyətinin əsas kompleks xarakteristikasıdır. Sosial vəziyyət
cəmiyyətin struktur hissələrinin yaranması və mövcudluğunun
ictimai şərtlərini təşkil edən mühüm faktorlar sisteminin (səbəblər) təsiri ilə formalaşır.
Belə ictimai şərtlərə cəmiyyətin ictimai quruluşu, cəmiyyətdə mülkiyyət hakimiyyət münasibətləri, iqtisadi şərait, ekoloji
təhlükəsizlik və sosial müdafiə şərtləri aid edilir. Sosial vəziyyətin parametrlərini – onun əsas ölçü meyarları, kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikaları təşkil edir.
Belə problemlər sistemi sosial vəziyyətin kompleks qiymətləndirilməsində, onun real proqnozlaşdırılan və proqramlaşdırılan
vəziyyətinin dəyərləndirilməsində əsas götürülür. Bu parametrlər
həm də rifah halının nisbi səviyyələrinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilir (kasıblıq, varlılıq, yoxsulluq və s.).
Sosial siyasətin subyektləri − insanlar və sosial qruplar,
həmçinin onları təmsil edən və onların maraqlarını müdafiə edən,
sosial sferada real fəaliyyət göstərən institutlar, hakimiyyət
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orqanları və təşkilatlardır. Sosial siyasətin əsas subyekti sosial
siyasəti həyata keçirən dövlətdir.
Dövlətin sosial siyasəti – dövlətin sosial sferada müəyyən
mərhələli nəticələrə hədəflənən, zəruri maddi, təşkilati - təbliğat
resurslarla təmin olunan və konkret tarixi-ictimai şəraitə müvafiq
məqsədləri ehtiva edən fəaliyyətidir.
Müasir dünya təcrübəsində isə sosial siyasət demokratik
dövlətlə vətəndaş cəmiyyətinin birgə funksiyası hesab olunur.
Bununla bərabər cəmiyyətin bütövlükdə və tərkib hissələri kəsimində sosial vəziyyətinin dəyişməsində dövlət hakimiyyətinin
tarixi məsuliyyəti qaçılmaz hesab olunur.
Sosial siyasətin mahiyyətinin dəyərləndirilməsində mühüm
meyarlardan biri fəal sosial siyasət subyektlərinin öz qarşılarına
qoyduqları məqsədlər sistemi, başqa sözlə, ictimai vəziyyətin
gözlənilən, arzu olunan nəticələridir.
Totalitar cəmiyyətdə sosial siyasətin real subyekti yalnız
dövlət və hakimiyyət olmaqla yeganədir. Cəmiyyətin bütün digər
elementləri siyasətin obyektləridir. Demokratik cəmiyyətdə isə
faktiki bir subyektlilik ola bilməz. Subyektlər çoxluğunun isə
vahid məqsədi ola bilməz. Ona görə də, demokratik vətəndaş cəmiyyətində sosial məqsədlərin çoxluğu normal hal hesab olunur.
Sosial siyasətin əsas funksiyaları və ya ictimai vəzifələri
aşağıdakılar hesab olunur:
1. Sosial siyasət cəmiyyətin sosial dayanıqlığının, sosial təhlükəsizliyinin təmin olunmasına istiqamətlənir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə sosial struktura bir çox səbəblərdən fərqli ola bilər.
Lakin bu struktura müəyyən dayanıqlığa və özünü bərpa xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır, əks halda cəmiyyətin mövcudluğu
təhlükə altına düşə bilər.
2. Sosial siyasət – hakimiyyətin siyasi dayanıqlığını təmin
etməlidir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə və tarixi inkişaf mərhələlərində, hakimiyyətin siyasi dayanıqlığı fərqli üsullarla təmin edilir.
Lakin belə vəziyyətin təmin olunmasının mahiyyəti həmişə, hakim sosial qrupun siyasi qərarların qəbulunda həlledici iştirakının təmin edilməsidir. Əks halda, hakimiyyətin sinfi əsası dəyişir
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və cəmiyyətdə inqilabi dəyişikliklər şəraiti yaranır. Sonuncu dəyişikliklər isə yenə də hakimiyyətin, lakin artıq yeni hakimiyyətin
dayanıqlığını təmin olunmasına xidmətə istiqamətləndirilir.
3. Sosial siyasət – təsərrüfatçılıqda (mülkiyyət münasibətlərində) hakimiyyətin elə bölgüsünü təmin etməlidir ki, bu bölgü
əksəriyyət tərəfindən ədalətli bölgü kimi qəbul edilsin, yəni, yenidən bölgü tələb olunmasın.
4. Sosial siyasət − iqtisadi resursların və qazancın, cəmiyyətin əsas hissəsini bu və ya başqa dərəcədə təmin edəcək
bölgüsü sistemini formalaşdırmalıdır. Cəmiyyət üzvlərinin maddi
vəziyyəti və müxtəlif sosial qrupların problemlərinin həlli bir
çox hallarda məhz belə bölgüdən asılıdır. Məsələn, investisiya və
onun strukturu, gəlirlərin səviyyəsi və onların diferensiasiyası,
sosial xərclərin illik məcmu həcmi və strukturu, sosial yardım və
köməklərin göstərilməsi şərtləri və miqdarı və s. kimi iqtisadi
parametrlər mühüm sosial mahiyyətə və əhəmiyyətə malikdir.
5. Sosial siyasət − cəmiyyət və dövlət tərəfindən, ekoloji
təhlükəsizliyin zəruri və qənaətbəxş səviyyəsinin təmin olunmasına istiqamətləndirilməlidir.
6. Sosial siyasət − əhalinin bütövlükdə və hər bir sosial qrup
səviyyəsində zəruri və qənaətbəxş sosial müdafiəsinin cəmiyyət
və dövlət tərəfindən təmin edilməsinə istiqamətlənməlidir.
Sosial siyasətin bir elm kimi predmeti –cəmiyyətdəki münasibətlərin mahiyyəti (davamlı olaraq yaranan və mahiyyəti
ifadə edən), qanunauyğunluqlar; xüsusiyyətləri və həmçinin, sosial qrupların cəmiyyətdəki münasibətlərini ifadə edən qarşılıqlı
fəaliyyətini əhatə edən proseslər və ictimai birgəyaşayış formalarıdır. Siyasi rəhbərlik cəmiyyətin sosial inkişafının məqsədlərini
müəyyənləşdirir, onların realizasiyası isə sosial siyasətin vəzifələridir.
Dövlətin sosial siyasəti aşağıdakı əsas faktorlarla müəyyənləşən bütöv sistemi təşkil edir:
- Cəmiyyət tərəfindən sosial inkişafın strateji məqsədi və
vəzifələrinin, sosial prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi;
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- Əhalinin bütün təbəqələrini əhatə edən və bütöv sosial fəza
formalaşdıran vahid qanunvericilik;
- Sosial sferanın maliyyələşdirilməsinin təmin olunması baxımından dövlətin və sosial siyasətin digər subyektlərinin himayədarlığı;
- Vahid sosial infrastruktura, vahid kadr və informasiya
təminatı.
Sosial siyasıtin ıhımiyyıtliliyini göstırın faktorlardan
vı bıııri inkiıafın müasir mırhılısini sıciyyılındirın
mühüm ılamıtlırdın biri, iqtisadi yüksıliı dinamikasına
olan tılıblırin xarakterinin yeni keyfiyyıt almasıdır.
Klassik yüksıliı vı ya artım parametrlıri son dövrlırdı
ıksır ölkılırdı vı mühüm
beynılxalq tııkilatlarda
qiymıtlındirmı yox, sadıcı, ölçü göstıricilırinı çevrilmiıdir.
ınkiıafın müasir göstıricilıri
isı
iqtisadi inkiıafın
davaml l , dayan ql
v tarazl
ilı qiymıtlındirilir.
Bu yeni iqtisadi inkiıaf paradiqmasında ısas dominantlardan
biri mıhz sosial inkiıaf mısılılıridir.
Müasir iqtisadi inkiıaf konsepsiyası bütövlükdı
iqtisadi inkiıafı − ıhalinin hıyat sıviyyısinin davamlı
yüksıliıi kimi
dıyırlındirir. “ Davamlı inkiıaf “
kateqoriyası vı ya termini ilk dıfı 1987-ci ildı ıtraf mühüt
vı
inkiıafa
dair Beynılxaq Komissiyanın (Brutland
komissiyası) hesabatında iılıdilmiıdir. Bu hesabata görı
davamlı inkiıaf, yalnız sosial hıdıflırı istiqamıtlınmiı
uıurlu vı rıqabıt qabiliyyıtli iqtisadiyyatda mümkündür.
Dünyanın tanınmıı iqtisadçıları iqtisadi inkiıafın ısas
vızifılırini − böyüyın iqtisadiyyatda yoxsulluıun, ıdalıtsizliyin vı iısizliyin aradan qaldırılması kimi ifadı edirlır.
Davamlı inkiıafın elementlırinin seçimindı yanaımaların
fırqliliyinı
baxmayaraq bütövlükdı davamlı
inkiıaf
konsepsiyası
(o cümlıdın, BMT-nin Davamlı inkiıaf
komissiyasının müvafiq konsepsiyası), özündı dörd mühüm
aspekti: iqtisadi, ekoloji, sosial vı institusional quruculuq
mısılılırini birlııdirir.
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Lakin nızırı almaq vacibdir ki, sosial siyasıtin
ıhımiyyıti onun bıyan edilmısi vı ya hıtta onun hıyata
keçirilmısinı ardıcıl sıylır göstırilmısi ilı mıhdudlaıdırıla
bilmız. Belıki, sosial siyasıt mısılılıri inkiıaf sıviyyısindın
vı seçilmiı iqtisadi inkiıaf modelindın asılı olmayaraq,
bütün ölkılırdı ınınıvi olaraq siyasi mübarizı vasitısidir,
hımiıı ictimai fikrin diqqıt mırkızindıdir vı xarakterindın
asılı olmayaraq, reallaıdırılan sosial siyasıti hımiıı
hansısa prizmalardan tınqid etmık mümkündür. Bununla
belı, yuxarıda ıırh olunan yanaımadan da aydın olduıu
kimi, hıtta “ın yaxıı” sosial siyasıt iqtisadi inkiıafa adekvat
olmalıdır, daha doırusu, sosial siyasıt inkiıafdan doımaqla
yanaıı, inkiıafın tamamlayıcısına çevrilmıli vı bununla da
faktiki olaraq inkiıafın mühüm tıminedicisi olmalıdır. Belı
olduqda isı, sosial siyasıtin sımırıliliyi vı nıticıliliyi onun
maliyyılııdirilmısindın ciddi ııkildı asılıdır. Dünya tıcrübısindı sosial siyasıtin maliyyılııdirilmısinı yanaımalar
olduqca müxtılifdir vı belı yanaımalar bir çox faktorların
tısiri ilı müıyyınlııir. Lakin, ıvvılki bölmılırdı qeyd
olunduıu kimi, ilk sosial siyasıt nümunısi olan O.Bismarkın
“nöqtıvi tısir strategiyasından” indiyıdık mövcud olan
bütün sosial siyasıt modellırindı aparıcı maliyyılııdirilmı
prinsiplıri, demık olar ki, dıyiımımiıdir – xırclırin sımırıliliyi, qınaıtcilliyi vı nıticıliliyi. Faktiki olaraq bu prinsiplır iqtisadi fıaliyyıtdı universal meyarlar olsa da sosial
siyasıt modellırindı onların prioritetliyi daha mühüm
ıhımiyyıtı malikdir. Çünki digır iqtisadi fıaliyyıt
sahılırindın fırqli olaraq sosial sferada nıticılırin
yaranması böyük zaman tılıb edir (uzunmüddıtli laqa
malikdir) vı yaranan nıticılırin dıyiıdirilmısi daha böyük
xırclır (maddi, mınıvi) vı müddıt tılıb edı bilır. Ona görı
dı hır hansı
sosial siyasıti xarakterizı etmık üçün ilk
növbıdı onun maliyyılııdirilmısi modelini qiymıtlındirmık
vacibdir.
6.2. Sosial siyasətin müxtəlif modellərinin
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maliyyə mexanizmi
Sosial sferanın maliyyələşdirilməsi mexanizminin strukturunun formalaşdıran və sosial siyasətə bütövlükdə əhəmiyyətli təsir
göstərən əsas faktorlara, ilk növbədə, büdcə-vergi siyasəti aid
edilir.
1. Poternalistik modelin maliyyə mexanizmi.
Sosial siyasətin paternalist modeli sosial sferanın müasir
maliyyələşdirmə mexanizminin xüsusiyyətlərini və onun aşağıdakı problemlərini yaratmışdır:
- Sosial sferanın faktiki maliyyələşdirmə həcminin sosial
siyasətin bəyan olunmuş prioritetlərinə adekvat olması;
- Bütün səviyyəli büdcələr arasında qazanc səlahiyyətləri və
məsuliyyət sərhədlərinin qeyri-dəqiq müəyyənləşdirilməsi;
- Konkret vətəndaşa verilən sosial yardımın miqdarilə onun
maddi-rifah halı arasında əlaqənin zəifliyi;
- Əhaliyə göstərilən xidmətlərin kəsişən subsidiyalaşdırılması.
2. Ünvanlı sosial siyasətin maliyyə mexanizmi.
Paternalist sosial siyasət modeli üçün xarakterik olan problemlərin və ünvanlı sosial siyasət modelinə olan tələblərin təhlili,
sonuncu üçün maliyyələşdirmə mexanizminin elementlərini
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu mexanizmin əsas elementləri
aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
- Qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş sosial zəmanətlərinin
həcmi ilə sosial məqsədlər üçün dövlətin ayırdığı maliyyə ehtiyatlarının balanslaşdırılması;
- Maliyyə resurslarının ünvanlı bölgüsü prinsipləri;
- Sosial zəmanətlərin maliyyələşdirilməsi sistemində hakimiyyətin müxtəlif səviyyələri arasında məsuliyyət və səlahiyyətlərin dəqiq bölgüsü;
- Milli sosial standartlarının müəyyənləşdirilməsi və qorunması;
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- Sosial risklərin maliyyələşdirilməsində sığortalama prinsipi, sosial müavinətlərin səviyyəsi ilə ödəyicinin maliyyə sisteminə real ödəmələri arasında əlaqənin təmin edilməsi;
- Vahid hesablama sisteminin tətbiqi (xəzinədarlıq sistemi);
- Sosial siyasətin maliyyələşdirmə mexanizminin iqtisadi
səmərəliliyi;
- Sosial sferada pullu xidmıtlırin ıhımiyyıtli hıcmdı
olması.
3. Keçid modelinin maliyyələşdirilməsi mexanizminin
ümumi prinsiplərinin yaradılması.
Sosial siyasətin ünvanlı modelinə müvafiq effektiv maliyyələşdirmə mexanizmin yaradılması, ölkənin sosial iqtisadi inkişafının müxtəlif cəhətlərini əhatə edən kompleks dəyişikliklərin, ardıcıl islahatların aparılmasını tələb edir.
Belə islahatlar konsepsiyası, ilk növbədə, aşağıdakı vəzifə
və məqsədləri əhatə etməlidir.
- Keçid dövrünün müxtəlif mərhələlərində sosial siyasətin maliyyələşdirmə mexanizminin əsas məqsədlərinin və onlara
müvafiq vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi;
- İslahatlara ciddi təsir edən faktorların təhlili əsasında,
islahatların doğurduğu əsas təhlükə və məhdudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi;
- İslahatların alternativ variantlarının müəyyənləşdirilməsi;
- Sosial sferasının maliyyələşdirilməsinin əsas iştirakçıların vəziyyətini təhlil etməklə, sosial sferanın maliyyələşdirilməsi
üçün razılaşdırılmış yanaşmanın hazırlanması.
Sosial siyasətin əsas modellərinin və müvafiq maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təhlilinin nəticələrini, keçid dövrünün
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq sosial islahatların əsas prinsiplərini
formalaşdırmaq olar.
Sosial stabillik prinsipi. Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılmasının əsas şərti cəmiyyətdə sosial
stabilliyin qorunub saxlanılmasıdır (pisləşdirilməməsi). Bu prinsip aşağıdakı şərtləri əhatə edir:
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- Sosial ödəmələrin ödəyicilərinə eyni yanaşma, ödəmələrin
real sosial risklərlə zəif əlaqəsi;
- Əhali və müəssisələrin sosial siyasətin məqsədləri üçün
maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasında zəif maraqlılığı;
- Sosial standartların real maliyyələşdirmə ehtiyatlarının
regionlar üzrə fərqliliyi;
- Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsinin qeyri-şəffaf
sistemi;
- Sosial sferanın maliyyələşdirilməsi infrastrukturun kifayət
qədər inkişaf etməməsi, məsələn, formalaşmış könüllü sosial
sığortalanma sisteminin olmaması;
- Maliyyələşdirmə sisteminin islahatlaşdırılması sosial gərginliyin azaldılmasına gətirməlidir;
- Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılmasının əsas məqsədlərindən biri, əhalinin daha çox ehtiyacı
olan təbəqələrinin həyat səviyyəsinin daimi yüksəldilməsi olmalıdır;
- Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılması əhalinin həyat səviyyəsinə görə diferensasiyasının azalmasına gətirməlidir.
Ünvanlılıq prinsipi. Bu prinsip sosial inkişafın yeni modelinin maliyyələşdirilməsi mexanizmi üçün həlledici hesab olunur.
Bu prinsipin həyata keçirilməsi islahatlaşdırma sayəsində dövlətin sosial xərclərinin əhalinin daha çox ehtiyacı olan qrupların
xeyrinə yenidən bölgüsünü təmin etməlidir. Yuxarıda qeyd
olunduıu kimi, sosial siyasıtin predmetini cımiyyıtdıki
münasibıtlırin mahiyyıti, qanunauyıunluqlar, xüsusiyyıtlır
vı hımçinin, sosial qrupların cımiyyıtdıki münasibıtlırini
ifadı edın qarıılıqlı fıaliyyıtini ıhatı edın proseslır vı
ictimai birgı yaıayıı formaları tııkil edır. Bu baxımdan,
dövlıt rıhbırliyi cımiyyıtin sosial inkiıafının mıqsıdlırini,
sosial siyasıt isı realizasiyası vacib olan
vızifılıri
müıyyınlııdirir. Belı yanaımada Azırbaycan Respublikasında dövlıtin sosial iqtisadi siyasıtinin formalaıması vı hıyata keçirilmısi önımli nümunı hesab oluna
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bilır. Azırbaycan Respublikasında da dövlıtin son illırdı
apardııı iqtisadi siyasıtin
çox ıhımiyyıtli hissısini
inkiıafın sosial aspektlırı vı ıhalinin sosial vıziyyıtinin
ardıcıl yaxıılaıdırılması mısılılıri
tııkil
edir.
Ölkımizdı sistemli iqtisadi islahatların bütün gediıi
prosesindı sosial inkiıaf hıdıflıri, bu vı ya baıqa sıkildı
aparıcı
mövqedı olmuıdur. Ulu önd r Heyd r liyev
t r find n 1997-1998-ci ill rd
faktiki iqtisadi s m r si
olmayan bir s ra sosial güz tl rin l v edilm si haqda q rarlar v ünvanl sosial köm k konsepsiyas n n formala d r lmas bel nümun l rd ndir.
Maliyyə mexanizminin islahatların məqsədlərinə müvafiqliyi prinsipi.
Bu prinsip sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin
islahatlaşdırılmasının ümumi prinsiplərinin, məqsəd və vəzifələrinin daha yüksək sistemin, həmçinin, islahatlaşdırılan obyektlərdə sıx qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən sistemlərin inkişaf
strategiyaları, məqsəd və vəzifələrinə uyğunluğunu nəzərdə tutur.
Bu, o deməkdir ki, sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi:
- ölkənin uzunmüddətli. strateji və qısamüddətli inkişaf
vəzifələrinə müvafiq olmalıdır.
- ölkənin maliyyə-büdcə siyasətinin strateji və prioritet
vəzifələrinə müvafiq olmalıdır.
- ünvanlı sosial modelin maliyyə mexanizminə olan
ümumi tələblərə müvafiq olmalıdır.
İslahatların səmərəliliyi prinsipi. Sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatlaşdırılmasının çox mühüm vəzifəsi həyata keçirilən islahatların səmərəliliyinin, yəni nəzərdə tutulmuş məqsədlərinə nail olunmasında zaman, istifadə olunmuş
resurlar, təsir faktorları, məhdudiyyətlər və s. parametrlərin optimal istifadənin təmin olunması hesab olunur.
İslahatlaşdırma prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edən əsas qaydalar və ya tələblər aşağıdakılardan ibarətdir:
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- islahatlaşdırma prosesinin əsas iştirakçılarının ümumi razılaşdılırmış məqsədlərə nail olunması baxımından səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin olunması;
- islahatlaşdırma prosesi üçün müəyyənləşdirilən operativ
vəzifələrin uzunmüddətli məqsədə müvafiqliyi təmin olunmalıdır;
- səmərəliliyi təmin olunması üçün islahatlaşdırmanın səmərəliliyi meyarları, sosial siyasətin maliyyələşdirilməsi sisteminin
islahatlaşdırılmasının səmərəliyinin qiymətləndirilməsi proqramının hazırlanması və realizasiyası;
- islahatlaşdırma prosesinin şəffaflığının təmin olunması, o
cümlədən, sosial siyasətin realizasiyasına aid olan büdcələrin və
büdcə prosedurlarının şəffaflığı;
Adaptivlik prinsipi. Bu prinsip sosial-iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində sosial siyasət modelinin xarakteristikalarının
tədrici, evolyusional dəyişməsinin nəzərdə tutur. Sosial siyasətin
ünvanlı modelinə keçid prosesi sosial proseslərin idarə olunmasının antiböhran, sosial stabilliyin təmin olunması, sosial sferanın
dayanıqlı inkişafı kimi mərhələlərini əhatə etməlidir.
Bu baxımdan, sosial siyasətin adaptivliyi mühüm prinsiplərdən hesab olunur.
FƏSİL 7. REGİONAL İQTİSADİ SİYASƏT
VƏ REGİONAL İNKİŞAF MODELİ
Siyasi statusundan asılı olmayaraq hər bir ərazi vahidinin
inkişaf modelinin formalaşdırılması bir neçə cəhətdən vacibdir:
a) Dünya təcrübəsi göstərir ki, ərazi vahidinin, xüsusilə sosial-iqtisadi inkişafının rəvanlığı və dayanıqlığı yerli imkan və xüsusiyyətlərə əsaslandıqda uzun ömürlü olur və cari kənar təsirləri
asanlıqla kompensasiya edə bilir.
b) Sosial-iqtisadi inkişaf məqsədyönlü seçilmiş prioritetli
lokal hədəflərə çatmağa istiqamətləndirildikdə, potensialın sürətli
və səmərəli reallaşdırılması mümkün olur və regiondan kənar
şəraitin xüsusiyyətlərindən daha yaxşı bəhrələnir.
c) Həmişə qapalı olmayan iqtisadi məkan şəraitində yerləşməsinə görə ərazi vahidinin sosial-iqtisadi inkişafı, daxili pro-
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seslərin məntiqi ilə uzun müddət ərzində rasional idarəolunma
imkanlarına malik olmur.
ç) Sosial-iqtisadi inkişaf region müstəvisində iqtisadi idarəetmənin bütün rıçaqlarına malik olmur (məsələn, iqtisadi idarəetmənin valyuta vasitələri). Başqa sözlə, ərazi vahidinin iqtisadi
sisteminin bütövlüyünü təmin etmək əməli cəhətdən mümkün
deyildir və s.
Yuxarıda sadalananlardan aydın olur ki, siyasi və iqtisadi
müstəqilliyə malik olmayan hər bir ərazi vahidinin özünəməxsus
sosial-iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması ciddi elminəzəri və əməli iqtisadi problemdir.
Bu problemin həllinə dünya təcrübəsində müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Yanaşmaların müxtəlifliyi ölkənin ümumi iqtisadi
inkişaf ənənələri, təsərrüfatçılıq mexanizmi, iqtisadi strategiya və
konkret iqtisadi siyasətin xarakteri, ərazilərin təbii-iqtisadi potensial müxtəlifliyi, ölkələrarası regional və dünyəvi inteqrasiya
proseslərinin xüsusiyyətləri və s. ilə izah olunur.
Planlı sosialist idarəetmə üsulu şəraitində ölkədaxili regional iqtisadi inkişafda ən mühüm faktor, ölkənin inteqral iqtisadi
maraqlarının təmin olunması qəbul edilir. İqtisadi məntiq baxımından bu heç də tamamilə mənfi hal hesab oluna bilməz. Çünki
inteqral effekt əksər hallarda lokal effektlərin cəmindən çox olur.
Lakin bu halda ərazilərin öz potensiallarına müvafiq səviyyədə
inkişafı, daha doğrusu, aldıqları iqtisadi səmərənin resurslarla təminolunma səviyyəsinə adekvatlığı mümkün olmur.
Keçmiş SSRİ-nin regional inkişaf siyasətində son dövrlərdə
ərazilərin «inkişaf səviyyəsinin bərabərləşdirilməsi» meyarının
qabardılması dediklərimizə sübut ola bilər.
Liberal prinsiplərə əsaslanan bazar iqtisadiyyatı şəraitində
regional inkişafa bu tipli meyarlarla yanaşma məqbul hesab oluna
bilməz. Çünki iqtisadi inkişafın iqtisadi resurslara, o cümlədən, geniş
mənada təbii ehtiyatlara adekvatlığı «mülkiyyətçinin pay almada
üstünlüyü» və ya «diferensial renta» prinsipləri ilə uzlaşmalıdır.
Başqa sözlə, ən klassik iqtisadi kanonlardan olan «dəyərin
əmək nəzəriyyəsi» hər bir fərdi istehsal fəaliyyəti anı üçün nə
qədər vacib baxış nöqtəsidirsə, ərazidə istehsal fəaliyyəti üçün
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iqtisadi ehtiyatlara «mülkiyyətçilik hüququ» o qədər mühümdür.
Eyni zamanda, «regional mülkiyyətçilik» istənilən halda istifadə
və faydalanmaq baxımından anklav xüsusiyyətinə malik ola
bilməz. Yəni, hər bir regionun imkanları müəyyən mənada daha
geniş maraqların ödənilməsinə xidmət etməlidir və bu xidmət
yerli mənada mənfəətliliklə ölçülməməlidir.
Dünya təsərrüfat sisteminin aparıcı inkişaf meyilləri, beynəlxalq əmək bölgüsünün xarakterinin elmi-texniki tərəqqi ilə
şərtlənən permanent evolyusiyası regional inkişaf siyasəti və
sosial - iqtisadi inkişaf modelinin seçimini mürəkkəbləşdirir və
diferensiallaşdırır.
Müasir dünya təcrübəsində regional iqtisadi siyasət dövlətlə
regionlar və regionların öz aralarında münasibətlərini əks etdirməklə, bütövlükdə və regional baxımdan ölkənin iqtisadi inkişafının idarə olunması fəaliyyəti kimi qəbul edilir.
Başqa sözlə, sosial-iqtisadi regional siyasət müvafiq milli
siyasətin tərkib hissəsidir. Ona görə də, bəzən regional siyasət
aşkar, yarımaşkar və qeyri-aşkar ola bilir. Aydındır ki, istənilən
halda dövlətin regional siyasətinin özəyini «ölkə mənafeyinin
üstünlüyü» prinsipi təşkil edir. Şərti olaraq regional sosial-iqtisadi
siyasət aşağıdakı struktur elementlərindən ibarətdir:
- İqtisadi siyasət; sosial siyasət; demoqrafik siyasət; məskunlaşma siyasəti; ekoloji siyasət, elmi-texniki siyasət.
Bir sıra mütəxəssislər regional siyasəti fərqli meyarlar üzrə
strukturlaşdırır:
a) məqsədli – məsələn, regionların inkişaf səviyyəsinin
bərabərləşdirilməsi; yerli ehtiyatlardan maksimum istifadə və s.
b) reallaşdırma mexanizmi – məsələn, normativ-mexaniki,
yəni müəyyən qaydada bölgü; − problem ətrafında, yəni, xüsusi
proqramlı; - məqsədyönlü, yəni konkret region üzrə.
c) vəsaitlər və alətlər – məsələn, maliyyə üzrə kömək, güzəşt cərimələr və s.; inzibati tədbirlər – məsələn, icazə və qadağalar; infrastruktura tədbirləri – məsələn, yol tikintisi və s.
ç) ünvanlılıq – regional hakimiyyət, firma və təşkilatlar,
ayrı-ayrı vətəndaşlara istiqamətlər və s.
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Dünya təcrübəsi göstərir ki, regional siyasətin metodoloji
paradiqması öz inkişafında bir neçə mərhələ keçmişdir.
I mərhələ, əsasən, 1920-1940-cı illəri əhatə edir və bu mərhələdə regional siyasətin əsas qayəsini böhranlı bölgələrə təcili
yardım göstərilməsi təşkil etmişdir.
II mərhələ iqtisadi artımın regionlar arasında yenidən bölgüsü vasitəsilə regional inkişafın tarazlığının təmin olunmasına,
inkişaf qütblərin yaranmasına istiqamətlənmişdir. Bu mərhələ,
əsasən, 1950-70-ci illərə təsadüf edir.
III mərhələdə isə əsas ideya hər bir regionun daxili potensialının maksimum istifadəsinə, kiçik və orta sahibkarlığın himayə
olunmasına istiqamətlənərək, neoklassik və texnoloji nəzəriyyələrə əsaslanmaqla regionların restruktrizasiyasını həyata keçirilməsindən ibarət olmuşdur.
Regional siyasətin indiki mərhələdəki əsas metodoloji prinsipi – regionların maraqlarına cavab verən, özünü inkişaf potensialını reallaşdırmaqla regionların inkişafına məsuliyyəti yerli
hakimiyyətə verilməsi təşkil edir. Başqa sözlə, yeni regional inkişaf paradiqmasını regional inkişafın «ictimai nəzəriyyələri» təşkil
edir. Regional inkişafın «ictimai nəzəriyyələri» ümummilli və
regional maraqların (bu maraqlar bəzən siyasi formada ifadə
olunsa da, əslində həmişə iqtisadi xarakter daşıyır) qarşılıqlı mübarizəsini əsas hesab edir. Bu nəzəriyyə siyasi hakimiyyət və ehtiyatların regionlarla mərkəz arasında bölgüsü, sosial fərqlər və
münaqişələr probleminə xüsusi diqqət verir.
Qeyd etmək vacibdir ki, hazırkı dövrdə regional siyasətə
belə yaxınlaşma dünya təcrübəsində daha çox tətbiq olunur. Lakin
müasir təcrübədə zəif regionlara investisiya axınını stimullaşdırmaqla regionlararası fərqləri dövlətin iştirakı ilə tənzimləməyi
nəzərdə tutan Post Keyns nəzəriyyəsi, tənzimlənməyən bazarın
regionlararası fərqləri silə biləcəyini qəbul edən neoklassik nəzəriyyə və s. kimi nəzəri baxışlarda istifadə olunur. Bir çox ölkələrdə regional siyasətdə diqqətin daha çox «problemli regionlara»
yönəldilməsi baş verir. Yəni, regional siyasət postkeynisçi və
tənzimlənməyən bazarın regional fərqləri dərinləşdirməsini qəbul
edən qeyri-tarazlı inkişaf nəzəriyyəsi üzərində qurulur.
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Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə regional siyasət öz məntiqinə
görə bir-birini qarşılıqlı tamamlamalıdır. İqtisadi siyasət inkişafın
qarşıya qoyulmuş məqsədinə çatmaq yolunda yaranan problemlərin həllinə, ölkənin və (və ya) onun hər hansı hissəsinin rifahının təmin olunmasına istiqamətlənirsə, regional siyasət ərazi inkişafının məhz yuxarıda ifadə olunan məqsədlərə yönlü idarə olunmasına xidmət etməlidir.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, ərazi inkişafının qiymətləndirilməsi və istiqamətləndirilməsi ümumi iqtisadi inkişaf
meyarlarından bir sıra məqamlarda fərqlənir. Ona görə də, regional inkişafın xüsusi diaqnostikası sisteminin formalaşdırılması
vacibdir. Bu sistemə məqsəddən asılı olaraq aşağıdakı kimi fərqli
indikatorlar toplusu daxil olur.
1. Təbii ehtiyatlar potensialının (TEP) qiymətləndirilməsi. Bu göstərici təbii ehtiyatların inteqral göstəricisi kimi regionun investisiya cəlbetmə imkanını, regionda yığımın həcmini və
yerli iqtisadiyyatın inkişafının fundamentini xarakterizə edir.
TEP-in hesablanması bal üsulu və dəyər üsulu vasitəsilə aparılır.
Birinci halda vahid şkala tərtib olunur və hər bir ehtiyatın həcmindən
asılı olaraq yekun potensial hesablanır. İkinci üsul, əsasən, bazar münasibətləri şəraitində hesablanır. Burada hər bir ərazidə mükəmməl
texnikanın istifadəsi vasitəsilə xammalın (məhsulun) dəyəri tapılır,
sonra isə bu qruplarda və ümumi hesabda cəmlənir. İkinci üsulun
hesabatı daha mürəkkəbdir, çünki dünya konyunktunun təsiri nəzərə
alınmalıdır, təkrar hesablamalar mümkündür və s.
Regional tədqiqatlarda və planlaşdırmada göstəricilərin mütləq qiyməti ilə yanaşı, nisbi səviyyələri də, yəni, TEP-in ərazi
həcmi əsas fondlar, əhali və s. ilə nisbəti nəzərə alınmalıdır.
2. Demoqrafik vəziyyətin və əmək bazarının diaqnostikası. Bu proseslərin diaqnostikasının unifikasiyaolunmuş vasitə
və metodları vardır. Lakin demoqrafik inkişafın əsas meyillərinin
səbəblərinin araşdırılması, onların hər birinin digərinə təsirinin
dərəcəsini də müəyyənləşdirməlidir.
Əhalinin təbii və mexaniki hərəkətinin təhlili regionda keyfiyyət dəyişmələrini müəyyənləşdirməlidir. Təbii hərəkətdə bu
müsbət artım, mənfi artım və sıfır artımı səviyyələrində, mexaniki
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hərəkətdə isə miqrasiyanın aktiv saldosu, passiv saldosu və sıfır
saldosu kimi göstəricilərlə ifadə olunur.
Regional əmək bazarının diaqnostikası isə işsizlik, əmək
ehtiyatlarının tarazlı və kəsirli vəziyyətləri ilə yanaşı gizli və
mütləq işsizlik, struktur işsizlik və s. anomal vəziyyətləri də əhatə
edir. Demoqrafik göstəricilərlə sosial-iqtisadi vəziyyətin nisbətini
xarakterizə etmək üçün müvafiq korrelyasiya metodlarından (məsələn Stermen formulu Kpk=1-(6ΣD2/n(n2-1)), (burada, D − fərqi,
n − kəmiyyət cütlərinin sayı) geniş istifadə olunur.
3. Əhali məskunluğunun diaqnostikası. Regional siyasətin
sosial yönümlülüyünü müəyyənləşdirmək üçün, son dərəcə mühüm faktorlar məskunluğun xarakteri göstəriciləri hesab olunur.
Bu sırada ən ilkin göstərici əhali sıxlığıdır. Onun daha dəqiq
ifadəsi isə ərazinin mənimsənilməsi, kənd əhalisi, şəhər əhalisi,
yerli əhali və s. kimi qruplar üzrə sıxlıq səviyyəsinin müəyyənləşməsindən asılıdır. Belə göstəricilərə bir sıra əmsallar aiddir:
Məsələn, əhalinin cəmlənməsi əmsalı – bu yaxın qonşuluğun
təhlili əsasında tapılır; əhalinin regional cəmlənməsi indeksi və s.
İqtisadi ədəbiyyatda məskunluğun potensial sahəsinin
hesablanması üçün də bir sıra formulalarda istifadə olunur.
Məskunluğun öyrənilməsində nisbətən mürəkkəb sahə yaşayış sisteminin öyrənilməsidir. Yaşayış sistemi dedikdə ümumi
infrastruktura ilə birləşmiş yaşayış sahələri toplusu nəzərdə tutulur. Belə sistemin keyfiyyət göstəricilərini hesablamaq xüsusilə
çətindir. Keyfiyyət göstəricisi kimi sosial infrastruktura obyektləri
yaradılması üçün yaşayış sisteminin əlverişliliyi nəzərdə tutulur.
4. Regionun inkişafının iqtisadi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi. Belə səviyyə regionun bütün istehsal ehtiyatlarının istifadə olunmasını və ya yaradılmış iqtisadi potensialın effektliyini
xarakterizə etməklə, təsərrüfat fəaliyyətinin kəmiyyət və
keyfiyyət tərəflərini özündə birləşdirir.
Nəzəri və praktiki tədqiqatlarda iqtisadi inkişaf səviyyəsini
müəyyənləşdirmək üçün milli gəlirdə regionun payı (adambaşına
və işçi qüvvəsinə görə); maddi istehsal sahəsində çalışanların
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əməkhaqqı fondlarında paylarının milli gəlirdəki payları ilə müqayisəsi və s. hesablanır.
Əhatə və keyfiyyət dərəcəsinə görə bu göstəricilərdən ən
maraqlısı regionun iqtisadi inkişaf səviyyəsinin sintetik çəki
indeksidir. Bu indeksin hesablanma formulu aşağıdakı kimidir:
n

n

S = ∑ nq n / ∑ q ⋅ 100 .
i =1

i =1

Burada n − ayrı-ayrı göstəricilərin orta regional qiymətlərə
nisbətən faizlə qiyməti; q − hər bir göstəricinin iqtisadi inkişafa
təsir imkanına görə ekspertlər tərəfindən verilmiş çəki
əmsallarıdır.
5. Regionun sahə, funksional və ərazi strukturunun öyrənilməsi. Regionun sahə strukturu regiondaxili əmək bölgüsünü
əks etdirir. Onun təhlili ixtisaslaşma (difersifikasiya), dayanıqlılıq
dərəcəsi, komplekslilik səviyyəsi, istehsal proseslərinin təkrarlanması və s. kimi göstəricilərə əsaslanır. Bu proses sahələrarası balans vasitəsilə daha asan aparılır və nəticədə iqtisadi inkişaf səviyyəsinin həm fəaliyyət xarakterinə, həm də iqtisadi prosesin funksiyalarına nisbətdə müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Regionun sahə strukturunun öyrənilməsi, eyni zamanda
onun komplekslilik səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir. Regionun iqtisadi inkişafında komplekslilik dedikdə –
mövcud ehtiyatlardan rasional istifadə və ərazi əmək bölgüsü
baxımından iqtisadiyyatın optimal mütənasibliyinin formalaşmasına xidmət edən istehsal və sosial infrastruktura obyektlərinin
qarşılıqlı əlaqəli və uzlaşdırılmış inkişafı başa düşülməlidir.
Regional inkişafın kompleksliliyi onun çoxsahəli istehsal
komplekslərinə malik olması kimi dəyərləndirilə bilməz. Təcrübədə bunun üçün ən çox istifadə olunan regionun «özünü təminat» göstəricisi aşağıdakı kimi hesablanır.

N s = Pr ⋅ ∑ C r / P ∑ C s .
Burada Ns- komplekslilik səviyyəsi; R – regionun istehlak
etdiyi məcmu məhsul; Rr – regionda istehsal olunmuş məhsul he-
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sabına olan istehlak; ΣCr - regionda istehsal olunmuş məhsul vahidinin maya dəyəri; ΣCs – ölkə üzrə analoji maya dəyəri göstəricisidir. Bu formulanın tətbiqi ΣCr/ΣCs≤1 şərtilə müəyyənləşir.
Təcrübədə regional inkişafın kompleksliliyi göstəricisi üçün
regional multiplikator; regionda istehsal olunan məhsulun hazırlıq
səviyyəsi; əmək ehtiyatlarının istifadəsində mütənasiblik dərəcəsi
kimi göstəricilərdə istifadə olunur.
Regional inkişafın diaqnostikası sisteminə çox vaxt yuxarıdakı bölmələrlə yanaşı ekoloji qiymətləndirmə, regionun inkişafının dinamikliyinin qiymətləndirilməsi və s. kimi bölmələr də
daxil edilir. Əlbəttə, deyildiyi kimi, sistemin və hər bir bölmənin
genişliyi və əhatəliliyi qoyulan məqsədlər və informasiya təminatı
ilə sıx bağlıdır.
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək Azərbaycan Respublikasının indiki inkişaf şəraitində regional sosial-iqtisadi siyasət
paradiqmasını formalaşdırmaq olar.
1.Regional siyasət inkişafın sürət və xarakterinə məsuliyyəti
yerli idarəetmə orqanlarının üzərinə qoymaqla, regionun təbiiiqtisadi, demoqrafik potensialının tam reallaşmasını təmin
etməlidir. Başqa sözlə, müəyyən ümumdövlət iqtisadi siyasət çərçivəsində regionun iqtisadi fəaliyyətin potensiala tam adekvatlığı
təmin olunmalıdır.
2.Regionun iqtisadi fəaliyyətdə məsuliyyəti onun müstəqil
iqtisadi məkana çevirməməlidir. Başqa sözlə, ölkənin digər regionları arasında bütün istehsal faktorlarını qarşılıqlı hərəkətinin
tam sərbəstliyi təmin olunmalıdır. Əlbəttə, xüsusi iqtisadi rejim
qaydalarının tətbiqində müvafiq istisnalar mümkündür.
3.Azərbaycanın milli-tarixi xüsusiyyətlərini və etnik müxtəlifliyini nəzərə alaraq, hər hansı bir ərazinin təbii-iqtisadi potensialını orada məskunlaşmış əhali qrupunun mülkiyyəti hesab
etmək olmaz. Başqa sözlə, respublikanın bütün ərazisində təbiiiqtisadi ehtiyatların ümumi mənafeyə xidməti təmin edilməlidir.
4.Ölkənin geosiyasi mövqeyi, milli-etnik tərkibini nəzərə
alaraq iqtisadi rayonlaşma və ya xüsusi fəaliyyət zonalarının
yaradılmasında milli-etnik tərkibin yekcinsliyi yol verilməzdir.
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5.Regional siyasətin əsas vəzifələrindən biri, ölkə daxilində
regionlararası əmək bölgüsünün beynəlxalq əmək bölgüsü prinsipləri, müqayisəli üstünlüklər və istehsal faktorlarının qarşılıqlı
əvəzlənməsi prinsipləri üzərində qurulmasını təmin etməkdən
ibarət olmalıdır.
6.Regional siyasət ölkənin iqtisadi fəzasının bütövlüyünə
xidmət etməklə, anklav və ya problemli regionlarda xüsusi iqtisadi rejim yaradılmasını istisna etmir. Azərbaycan şəraitində iqtisadi federalizm yolverilməzdir.
7.Regionda iqtisadi fəaliyyətin idarə olunması şaquli və
üfüqi modellərin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Bu zaman şaquli
sistemin aparıcılığı təmin olunmalıdır.
Təsərrüfat-maliyyə mexanizmi respublika səviyyəsindəki
mexanizmin üzvü elementi olmaqla, xüsusi rejimlər istisna
olmaqla bütün ərazilər üçün eyni olmalıdır.
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FƏSİL 8. İQTİSADİ İSLAHATLAR İQTİSADİ
SİYASƏTİN MÜHÜM VƏ UNİVERSAL
VASİTƏSİ KİMİ
8.1. Postsosialist iqtisadiyyatın transformasiyasının
nəzəri-metodoloji əsasları
XX əsrin sonları bəşəri inkişafda çoxcəhətli transformasiya
prosesləri − əsaslı islahatlarla zəngin olmuşdur. Dünyanın böyük
bir ərazisi, təbi-iqtisadi ehtiyatların və dünya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsinin həyatında baş verən köklü dəyişiklər bir sıra elm
sahələri, o cümlədən, iqtisad elmi qarşısında baş verənlərin nəzəri
əsaslandırılması problemi yaratmışdır. İqtisadi siyasətin qəbul
olunmuş nəzəri yanaşmaları və təcrübi üsullarının, transformasiyanın doğurduğu qeyri-standart şəraiti düzgün qiymətləndirə bilməməsi, iqtisad elminin klassik qaydalarına «kölgə» salmaqla yanaşı onların yenidən dərki zərurətini yaratmışdır.
Son 20-25 ilin təcrübəsi göstərir ki, bir-birilə rəqabət aparan
iqtisadi islahat konsepsialarının müxtəlifliyi əsasən, iqtisadi
reallıqların fərqli qəbul edilməsindən yaranır, bu baxımdan, artıq
kifayət qədər müxtəlif xarakterli təcrübi nümunələrə malik olan
postsosialist transformasiyanın tədqiqi bir sıra nəzəri metodoloji
nəticələri ümumiləşdirməyə imkan verir.
İlk növbədə, islahatların öz metodoloji çərçivəsini müəyyənləşdirmək vacibdir. Formalaşmış və inkişaf etmiş elmi istiqamətlərdə metodoloji çərçivə şərtləri sınaqdan çıxmış qanun və fərziyyələrlə potensial razılaşma xarakteri daşıdığından xüsusi diqqətlə
tədqiq olunmur. Bu cür razılaşmanı elmi paradiqma (Kun, 1975),
reallığın tədqiqi şərtləri (Stepin, 1981), tədqiqat proqramının nüvəsi (Lakotoş, 1978) və s. kimi adlandırırlar. Onların kökündə
müvafiq elmi biliklərin xüsusi fərziyyələrə əsaslanması və bu fərziyyələrin xüsusilə böhran məqamlarında özünü doğrultması
dayanır.
Direktiv planlaşdırmadan liberal iqtisadiyyata keçid konsepsiyalarının müxtəlifliyini doğuran əsas cəhətlərdən biri, məhz
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yuxarıda qeyd olunan xarakterli ilkin elmi fərziyyələrin olmamasıdır.
Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan islahatların ilkin əsası kimi
müxtəlif fərziyyələrin seçilməsi, islahatların start və finiş nöqtələrinin müxtəlifliyi, aparıcı faktorların seçimi, endogen faktorların
(xüsusilə qeyri-iqtisadi xarakterli) müxtəlifliyi irəli sürülən nəzəri
konsepsiyaların müxtəlifliyini şərtləndirmişdir. Bir sıra alimlərin
fikrincə konsepsiyaların müxtəlifliyi və bəzən ziddiyyətliliyini
doğuran digər mühüm bir səbəb müxtəlif elmi ideyalara və cərəyanlara məxsus ilkin fərziyyələrin bir konsepsiya çərçivəsində
cəmləşdirilməsidir.
İslahatlaşdırmanın konsepsiya müxtəlifliyi, onların müəyyən
prinsiplər üzərində qruplaşdırılmasına mane olmur. Postsosialist
transformasiyasının bütün nümunələrini, əsasən üç qrupa ayırmaq
olar: «Ağrılı müalicə» (Merrel, 1995), «Təmkinli (qradualist)»
(Bxaduri, 1993) və «Qarışıq fəaliyyət (deterortodoksal)» (Ofer, 1993).
Birinci qrupa aid olunan konsepsiyalar üçün transformasiya
prosesinin son nəticəsi əsas hesab olunur. Ona görə də konsepsiyanın aparıcı ideyasını «öz maraqlarını güdən iqtisadi fəaliyyət
subyektləri üçün effektli nəticə əldə etməyə imkan verə biləcək
şəraitin yaradılması» təşkil edir. Bu ideya əslində bazar iqtisadiyyatının «klassik» modelinin elementidir. Təcrübədə belə modelin ən yaxşı tətbiq nümunəsi Polşada aparılan islahatlardır.
İdeya müəllifləri Balseroviç − Qelb olan Polşa islahatlarının iki
əsas istiqamətini ayırmaq olar. Radikal islahatlar bir tərəfdən maliyyə stabilliyinin təmin olunması və mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi (özəlləşdirmə vasitəsilə) məqsədlərinə istiqamətlənmişdir.
Digər tərəfdən isə islahatlar təsərrüfat münasibətlərinin liberallaşdırılması vasitəsilə iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin hüquqlarının
radikal genihlənməsinə yönəlmişdir. Başqa sözlə, Balseroviç −
Qelb, islahatlarının məğzini iqtisadiyyatda yeni makroiqtisadi və
institusional hüquqi fəaliyyət çərçivələrinin yaradılması təşkil edir.
Mahiyyət baxımından etiraz doğurmayan bu məqsədlərin realizasiyası üçün müəyyənləşdirilən strategiyanın özəlliyi hər üç
istiqamətdə islahatların eyni vaxtda və sürətlə aparılmasıdır.
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Müəlliflərinin fikirincə «Agrılı müalicə»nin doğurduğu xərclər,
əks halda yarana biləcək xərclərdən və itkilərdən xeyli az
olacaqdır.
İkinci qrupa aid olunan islahat konsepsiaları «təmkinli (qradualist)» hərəkət ideyasına əsaslanır. Bu ideyaya görə transformasiya uzunmüddətli xarakter daşıyır və son nəticəyə istiqamətlənən
«ağrılı müalicə» ideyasından fərqli olaraq məcmu tələb və təklifin
strukturunun dəyişməsinə xidmət edir. Ona görə də, bu transformasiya prosesləri uzunmüddətli və böyük resurs tutumlu olur. Belə
strategiya istehsalın stabilləşdirilməsinə önəm verir, çünki hesab
olunur ki, artan resurs tələbini ödəmək üçün məhsul istehsalı stabil
olmalıdır. Bu, istehlakın və investisiyanın mövcud səviyyəsini
saxlamaq və strukturunu yeniləşdirməklə əhalinin islahatlara uyğunlaşması üçün zəruri sosial şəraiti yaratmağa imkan verir.
İstehsalın həcminin aşağı düşməsi, «qradualistlərin» fikrincə,
onun ilkin aşağı səmərəlilik səviyyəsini saxlanılmasından daha
pis nəticədir. Çünki bu halda, transformasiyanın məqsədə çatmadan sürətdən düşməsi, iflasa uğraması mümkündür. İqtisadi transformasiyanın bu iki ideologiyası, əslində nəzəri baxımdan qarşılıqlı olaraq bir-birini tamamlayır (O.Ananı). Lakin iqtisadi siyasətin konkretləşdirilməsində onlar koklü fərqlənir. «Ağrılı müalicə»
tərəfdarları cəmiyyətin mövcud tələblərini və içtimai fikri nəzərə
almağı vacib hesab etməyərək, «təhlükəli islahat marşrutunda»
dayanmamağı məqsədəuyğun sayırlar. «Qradualistlər» isə əksinə
tələskənliyin əlehinə çıxaraq hər addımda ehtiyatlığı vacib
sayırlar. Bu baxımdan, «ağrılı müalicə» tərəfdarları «qradualistlərə» nisbətən istiqamət seçimində konkretliyə və təklif olunan
istiqamətlərin nəticəliliyinin ehtimallığı baxımından üstünlüyə
malikdirlər.
İqtisadi sistemin transformasiyasına olan mövcud yanaşmaların nisbətən az əhəmiyyətli bir qrupu, yuxarıda şərh olunan
standart xarakterli konsepsiyalarla ziddiyyət təşkil edən «qarışıq
fəaliyyət» strategiyasıdır. Bu strategiya «heterotodoksal» nəzəriyyəyə əsaslanır. Yəni, burada «ortodoksal» «ağrılı müalicə»
üsulunun əsas «tez maliyyə stabilləşdirilməsi» ideyasını, digər nə-
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zəriyyəyə əsaslanan tezislə − qiymətlərin stabilliyi (və ya müvəqqəti dondurulması) ideyası ilə tamamlamaq təklif olunur (Ofer,
1993, Sapir, 1994). Əslində bu yanaşma praqmatik xarakter daşımaqla «ortodoksal» nəzəriyyənin təftişidir, çünki ilkin şərtə təklif
olunan dəyişiliklə yanaşı, bu nəzəriyyə sürətli hərəkət və son
nəticənin vacibliyi tezisini rədd etmir. Nəticədə «ağrılı müalicə»
«ortodoksal» nəzəriyyəsinin əsas məğzi − azad bazar məntiqi və
«qradualizmin» əsas məğzi − istehsal sisteminin inersiyalılığı
rədd olunur. Əvəzində isə yeni nəzəri ideya yaranmır. Ona görə
hesab olunur ki, qarışıq strategiyalar sosial təcrübə baxımından
maraq doğura bilər, nəzəri baxımdan isə bu tipli ideyalar
dayanıqlı ideya kimi qəbul edilə bilməz.
Qarışıq strategiyanın daha bir mənfi cəhəti onun institusional
dəyişmələrə olan laqeyd munasibətidir. Doğrudur, bu nəzəriyyə
sürətli özəlləşdirməni rədd etmir. Lakin institusional dəyişmənin
sadələşdirərək, özəlləşdirmə ilə əvəzlənməsi və həm də özəlləşmənin ancaq hüquqi proses kimi qəbul olunması məqbul hesab
edilə bilməz.
İqtisadi transformasiyanın mühüm obyekti sayılan institusional
mühit daha geniş anlama və təsir dairəsinə malikdir. Nobel mükafatı
laureatı D.Nortun dediyi kimi: «İqtitsadiyyatın necə işləməsi formal
qaydalar və qeyri-formal norma və mexanizmlərin qarışığı ilə müəyyənləşir». Əgər qaydanı bir gecədə dəyişmək olarsa, qeyri-formal
normaları ancaq tədricən dəyişmək mümkündür. Ancaq, məhz qeyriformal normalar, qaydalar sisteminə «leqitimlik» verir. Əslində,
məhz bu amilə görə inqilabi dəyişiliklər, onun tərəfdarlarının gözlədikləri kimi inqilabi xarakter daşımır.
Müasir institusionalizmin lideri sayılan D.Nortun bu fikri
«köhnə institusionalizm» tərəfdarlarının analoji fikri ilə səsləşir.
Məhşur «Bazar ağrısı» (Rınoçnıy şok) məruzəsində (1992-ci il
Kreqer və b.) müəlliflər iddia edirdilər ki, «mərkəzləşdirilmiş
planlı iqtisadiyyat şəraitində formalaşmış iqtisadiyyata, bazar
mexanizminin uğurlu tətbiqi, ancaq sosial-iqtisadi mühitin bütünlüklə yenidən qurulması vasitəsilə mümkündür» (P.Merrel).
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İqtisadi islahatların dünya təcrübəsinin əsas versiyalarının yuxarıda qeyd olunan cəhətləri göstərir ki, transformasiyanın doğurduğu hadisə və proseslərin özünü də iki qrupa ayarmaq olar: birinci qrupa iqtisadi nəzəriyyənin daim öyrəndiyi və iqtisadi siyasətdə geniş tətbiq olunan hadisə və proseslər, ikinci qrupa isə nəzəriyyədə və təcrübədə kifayət qədər diqqət yetirilməyən cəhətlər
aiddir. Belə qruplaşmanın mövcudluğu iqtisadi nəzəriyyənin
transformasiyanı yetərincə izah edə bilməməsi kimi də dəyərləndirilə bilər. Lakin burada iqtisadi nəzəriyyənin elm sahəsi kimi
çatışmazlığından daha çox, hər bir transformasiya ideologiyasının, Y.Şumpeterin təbirincə, öz ilkin baxış bucağına malik olması
faktoru əsas götrülməlidir. Məsələn, «ağrılı müalicə» doktrinası
neoklassik mənşəyə malikdir. Yəni, burada iqtisadiyyat, təsərrüfat
subyektlərinin fəaliyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi baxımından öyrənilir. Başqa sözlə, təsərrüfat fəaliyyətinin, çərçivə şərtləri və ondan
doğan predmetinin formalaşmış mühitdə (ilk növbədə, institusional və fiziki) müəyyənləşdiyi qəbul olunur. Digər tərəfdən,
belə hesab olunur ki, mühitin xarakteri fəaliyyət və qarşılıqlı
əlaqələrin keyfiyyətinə ciddi təsir edir. Fəaliyyət baxımından
«təkmil» mühitdə iqtisadiyyat maksimum məhsuldarlığa malikdir
və əksinə «qeyri-təkmil» mühitdə nəticələrin səmərəliliyi xeyli
aşağıdır. Nəzəriyyə müəlliflərinin fikrincə «təkmil» mühit «azad
bazar iqtisadiyyatıdır». Məsələn, Xoenin (1999) təbirincə «neoklassik nəzəriyyənin baza kateqoriyalarının əsasında ümumi
tarazlıq şəraitində individlərin rasional davranışı dayanır».
Beləliklə, «ağrılı müalicə» idealogiyasının qlobal hədəfi «təkmil təsərrüfatçılıq mühitinin» yaradılması kimin identifikasiya
oluna bilər.
«Qradualist» islahat idealogiyası isə klassik və «keynisçi»
siyasi iqtisadın ənənələrinə əsaslanır. Məlum olduğu kimi burada
iqtisadiyyat-sərvətlərin dövriyyəsi, ilk növbədə sərvətlərin istehsalı
və cəmiyyətin təbəqələri arasında bölgüsü prosesi kimi başa düşülür. Hesab olunur ki, sərvətlərin dövriyyəsi formalaşmış institusional çərçivədə baş verir və təsərrüfatçılıq subyektlərinin öz sərvətlərini artırmağa yönəldilmiş davranışı ilə istiqamətlənir. Lakin
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institusional çərçivə və davranış meyarları kənardan verilmiş, asılı
olmayan parametrlər kimi qəbul olunur. Sərvətlərin yaranmasının
həlledici faktoru istehsal hesab olunur. Sərvətlərin dövriyyəsi
iqtisadi sistemin inersiyalılığını özündə daşıyan transformasiyanın
dinamikasına ciddi təsir gücünə malikdir. Başqa sözlə, iqtisadi
transformasiya prosesinin özünə, resurs axınlarının strukturunun
tədricən dəyişdirilməsi kimi baxılır. Resurs axınının strukturunun
dəyişməsi istehsal, istehlak və investisiyanın struktur parametrlərini
formalaşdırır. Yəni, onları institusional mühitdə və adamların iqtisadi davranışında baş verən dəyişiliklərə uyğunlaşdırır. Beləliklə,
«qradualist strategia» istehsal sisteminin inersiyalılığına əsaslanmaqla islahatların aparıcı quvvəsi kimi –resurs axınlarının stabilliyi
və kəsilməzliyini təmin edəcək istehsal səviyyəsinin stabilləşdirilməsinə önəm verir.
İqtisadi transformasiya problemlərinə yanaşmada ayrıca bir
istiqamətə çevrilmiş institusional baxışların yuxarıda şərh olunan
nəzəriyyələrlə kəskin fərqləri çox deyil. İqtisadi reallıqları daha radikal institusional çərçivədə şərh edən «köhnə institusionalistlərdən»
fərqli olaraq «neoklassik» iqtisadçılar iqtisadiyyatda «institusional»
mühitin «təkmilləşdirilməsini» və hətta həmin mühitin evolyusiyalı
və spontan formalaşma xarakterini qəbul edirlər. «Köhnə institusionalistlər» iqtisadiyyatı sosial-mədəni kontekstdə öyrənərək, hər
bir iqtisadi transformasiyanı sosial dəyərlərin evolyusiasının ardınca
istiqamətlənmiş və spontan olmayan proses kimi təsvir edirlər.
«Yeni institusionalistlər» isə iqtisadi transformasiyanı yaxşı institusional formalardan spontan seçmə yolu ilə aparılan evolyusiyalı
institusional dəyişikliklər kimi qəbul edirlər. Onlar belə hesab edirlər
ki, son nəticədə bu prosesdə «təkmil» azad bazar iqtisadi modeli
formalaşacaqdır.
Beləliklə, iqtisadi transformasiyanın nəzəri əsaslarının qısa
icmalı göstərir ki, iqtisadi reallıqları əks etdirən ən azı üç baxışlar
sistemi mövcuddur. İqtisadiyyatı təsərrüfatçılıq subyektlərinin
davranışı (fəaliyyəti) toplusu kimi, sərvətlərin dövriyyəsi kimi və
iqtisadi institutların toplusu kimi təsvir edən baxışların hər biri,
özlüyündə iqtisadi reallığı tam və ya əsasən əks etdirdiyini iddia
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edir. Lakin, fikrimizcə bu doğru deyil. Bu sistemlər əslində iqtisadi reallığın ayrı-ayrı müstəvilərdə təsvirini verir. Ona görə də
daha dolğun əksetdirmə onların qarşılıqlı tamamlanması şəraitində mümkündür.
Postsosialist transformasiyanın nəticələri göstərir ki, hər bir
islahat ideologiyasının konkret iqtisadi siyasətdə reallaşması,
ancaq bu və ya digər istiqamətdə baş verən proseslərə hesablanmışdır. «Ağrılı müalicədə» − maliyyə stabilliyi və qiymətlərin
liberallaşdırılması, sürətli özəlləşdirmə və daxili bazarın açılması;
«qradualizmdə»-istehsal və məşğulluğun struktur adaptasiyası,
kapitalın yaranması və sənaye siyasətinin formalaşdrılması; institusionalizmdə –mülkiyyət hüququnun təmin olunması, antiinhisar
tənzimlənməsi, maliyyə bazarları infrastrukturunun inkişafı kimi
konkret məqsədlər iqtisadi siyasətdə aparıcı mövqe tutur.
İqtisadi transformasiyanın mövcud təcrübəsinin yuxarıda sadalanan elmi-nəzəri və konkret siyasət aspektlərindən təhlilinin
ümumiləşdirilməsi üçün bir-birindən əsaslı fərqlənən üç islahat
təcrübəsi və müvafiq strategiyasının dərslərinə, nisbətən daha
geniş baxılmasını məqsədəuyğun hesab edilər. Belə təcrübələr
kimi ən radikal, sürətli və ardıcıl transformasiya hesab olunan
Çexiya respublikasında aparılan islahatlar; nəticəliliyinə və xarakterinə görə fenomenal hadisə hesab olunan Çin iqtisadi islahatları
çox böyük bir qrup postsosialist ölkəsi üçün islahatlar proqramının və islahatlar dövrü iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edən
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı qrupunun birgə hazırladıqları «Vaşinqton» və «Post Vaşinqton» konsessusları adlı
strategiyalar seçilmişdir.
Çexiya respublikasında həyata keçrilmiş islahatlar bir neçə
cəhətdən əlamətdardır. İlk növbədə islahatların sürətliliyi və ardıcıllığı, onun sosial dəstəyinin kifayət qədər yüksək olması və
nəhayət, nəticəliliyi qeyd olunmalıdır. İndi Mərkəzi Avropanın bu
kiçik ölkəsi iqtisadi gücünə, inkişaf səviyyəsinə, demokratiyanın
dayanıqlığına görə, özünün «stajlı» kapitalist ölkəsi olan, qonşularından geri qalmır. Çexiya indi NATO və Avropa birliyinin
üzvüdür.
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Çexiyada iqtisadi islahatların memarı hesab olunan sabiq baş
nazir və hazırki prezident Vaslav Klaus hesab edir ki, onun apardığı islahatlar bütövlükdə postsosialist ölkələri üçün nümunəvi
strategiya ola bilər. V.Klaus Çexiya islahatların ilk mərhələsinin
mühüm dərslərini ümumiləşdirərək «XXI əsr iqtisadiyyatı üçün
on önəmli vəzifə»ni aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmişdir.
1. Cəmiyyətin həyatının fundamental dəyişməsini doğuran
islahatlar üçün, əvvəlcədən planlaşdırılmış «təmiz» iqtisadi qərarların, strategiyaların hazırlanması mümkün deyil.
2. Yenidənqurma prosesində xarici köməyin rolu keçicidir.
İslahatlar daxildə yaradılmalıdır və əsasən daxili faktorlarla təmin
olunmalıdır.
3. İslahatlar prosesində qiymət subsidiyası, süni tələb, dövlət
himayəsi və s. əsaslanan qeyri-təbii iqtisadi proseslərin qarşısını
almaq olmaz. Heç bir makroiqtisadi idarəetmə, ÜDM-ın azalmasını, işsizliyin artmasını, qiymətlərin sıçrayışını və ya kəskin
devolvasiyanı məhdudlaşdıra bilməz. Düşünülmüş makroiqtisadi
siyasət yalnız hiperinflyasiyanı, təkrar devolvasiyanı təkrarlanan
büdcə defisitinin və xarici borcun artmasının qarşısını ala bilər.
4. Real həyatda əvvəlcədən müəyyənləşmiş ardıcılıqla islahat tədbirlərini görmək mümkün olmasa da müəyyən makroiqtisadi qaydalara əməl olunması vacibdir. İlk növbədə müəyyən
məhdudlaşdırıcı makroiqtisadi addımlar atmaqla qiymətlərin və
xarici ticarətin liberallaşdırılması həyata keçirilməlidir. Bu vacib
addım əmtəə və xidmətlərə real məzmun verməklə tələbin strukturunu dəyişir. İqtisadi tarazlığı yaradır və bazarı tənzimləyir. Bütün bu proseslərdə ən stabil parametr və istinad nöqtəsi mübadilə
kursu olmalıdır. Hökumət islahatın bu mərhələsində bütün təsirlər
və təzyiqlərə davam gətirdikdən sonra aşağıdaki istiqamətlərdə
sürətli və dərinləşdirilmiş özəlləşdirmə aparmalıdır:
a) sonraki dəyişiklər üçün əlverişli şəraitin yaranması;
b) həqiqi və effektli mülkiyyətçilərin tapılması mexanizmin yaradılması;
c) dövlət bürokratiyasının iqtisadi idarəetməyə olan iddialarına son qoyulması.
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Digər mexanizmlər isə (vergi islahatı, qanunçuluğun təsbiti, bazar iqtisadiyyatının yaranması və s.) hazır olduqları məqamda sistemə qoşula bilər.
5. Ən incə məqamlardan biri makroiqtisadi siyasətdə məhdudlaşdırıcı meyardan neytral və ya eksponsionist meyara keçid
zamanının müəyyənləşdirilməsidir. Mərkəzi bankın müstəqilliyi
və pul dinamikasının xarakterinin dəyişkənliyi, iqtisadiyyatı inflyasiyaya doğru yönəldən, populist təsirlərə qarşı dayanmağı çətinləşdirir. Çexiya təcrübəsi sübut edir ki, ilkin mərhələdə maliyyə-pul sistemində nəzarəti zəyiflədərək Keyns tipli tələbin
stimullaşdırılması siyasətini aparmaq olmaz.
6. Qiymətlərin liberallaşdırılması nəticəsində yaranacaq qiymət şoku haqda əvvəlcədən izahat aparılmalıdır. Liberallaşmadan
sonrakı ilk qiymət artımı ölkədə mövcud makroiqtisadi disbalansı
xarakterizə edir. Sonrakı qiymət dinamikası isə cari pul-kredit
siyasətinin məhdudiyyət dərəcəsini göstərir.
7. Mülkiyyət hüququnun strukturunu əhəmiyyətli dəyişmədən iqtisadiyyatda yenidənqurmanı həyata keçirmək olmaz.
Özəlləşdirmə aparmadan iqtisadi quvvələrin davranışında ciddi
dəyişiliklər gözləmək mümkün deyildir. Özəlləşdirmə isə effektli
mülkiyyətçilərin tapılmasına istiqamətlənməli və dövlət səviyyəsində yox, mikrosəviyyədə aparılmalıdır. Özəlləşdirmə xidmətləri
ancaq prosedur funksialarını yerinə yetirməlidir.
8. İslahat strategiyası yenidənqurmanın nəzərdə tutulmayan
xərclərinin maksimal bölgüsünə əsaslanmalıdır. Bu sosial baxımdan gəlirlərin kəskin diferensiallaşmasının izahı və iqtisadi
baxımından səmərəsiz istehsal, ümidsiz borclar, yarımçıq investisiya layihələri və s. dövlət büdcəsinə əlavə yük yaratmaması üçün
vacibdir.
9. Xarici faktorun iştirakı yenidənqurmada vacibdir. Ancaq
bu güzgü simmetriyası xarakteri daşımalıdır. Yəni, bu əlaqələr
ticarət və mübadilə üzərində qurulmalıdır.
10. İslahatların müvəffəqiyyətinə onu aparanların inanması
vacibdir. İslahat akademik problem yox, siyasi problem olduğundan geniş xalq kütləsinin dəstəyinə böyük ehtiyac vardır.
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Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatın ən sistemli, ardıcıl
və uzunmüddətli transformasiya təcrübəsi Çin xalq respublikasına
aiddir. XX əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlayan islahatlar cəmiyyətin həyatının bütün istiqamətlərini əhatə etmişdir. Özünə
məxsusluğa malik sosializm qurulması məqsədinə nail olması
üçün − sosialist bazar iqtisadiyyatının dayanıqlı və stabil iqtisadi
artımı təmin edən mexanizm yaradılması Çin Respublikasında
iqtisadi islahatların əsas vəzifəsi elan olunmuşdur.
Uzun müddət ərzində iqtisadiyyatın islahatlaşdırılması və
açılması yönümündə aparılan ardıcıl dövlət siyasəti sayəsində indi
Çin xalq respublikasında fenomenal iqtisadi dirçəliş əldə olunmuşdur. Ən vacibi isə odur ki, bu iqtisadi dirçəliş həqiqətən dayanıqlı və stabil artımla davam edir. Hətta 1997-1999-cu illərdəki
dünya maliyyə böhranları ölkənin iqtisadi inkişafına nəyinki
mane olmamış, hətta ciddi təsir belə göstərə bilməmişdir.
Çinin iqtisadi islahatlarının xarakterik cəhətləri transformasiyanın əsas vəzifələri ilə müəyyənləşir: 1. İqtisadi sistemin planlı
iqtisadiyyatdan sosialist bazar iqtisadiyyatına transformasiyası;
2. İqtisadi artımın formasının dəyişməsi-ekstensiv formadan
intensiv formaya keçilməsi (Li Tein).
«Qradualsit» transformasiyanın ən yaxşı nümunəsi hesab
olunan Çin islahatlarının ən ümumi prinsipini «Dövlət bazarı tənzimləyir, bazar isə müəssisələri istiqamətləndirir» kimi ifadə olunan tezis təşkil edir. Dövlətin iqtisadi funksiyalarının tədricən
dəyişdirilərək, ciddi inzibati idarəetmədən dolayı tənzimləmə və
nəzarətə istiqamətləndirilməsi Çində aparılan islahatlar təcrübəsinin həm də müvafiq metodoloji nümunə kimi qəbul edilməsini
şərtləndirir.
Çin islahatları təcrübəsinin əsas ümumiləşdirici xüsusiyyətlərini və əslində metodoloji prinsipləri aşağıdakılar təşkil edir.
1. İslahatların strategiyası və istiqamətləri ölkənin konkret
reallıqlarına əsaslanmalıdır.
2. İlkin vəzifə məhsuldar qüvvələrin inkişaf etdirilməsi olmalıdır. İslahatlar iqtisadiyyatın stabilliyi və inkişafı ilə paralel
getməlidir. İslahat tədbirləri müəyyənləşdirilərkən onların üç isti-
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qamətdə – içtimai məhsuldar qüvvələrin, ölkənin iqtisadi gücünün
və əhalinin həyat səviyyəsinin «artımına təsiri» əsas götürülür.
3. İslahatlar elə üsüllarla aparılmalıdır ki, bütövlükdə və
ayrı-ayrı mühüm istiqamətlər üzrə inkişaf təmin olunsun. Çin islahatları əhalinin geniş və hərtərəfli dəstəklənməsi şəraitində
aparılır.
4. Bazar mexanizminin fəaliyyəti şəraitində, makrotənzimləmə və makronəzarət arasında münasibətlərin düzgün tənzimlənməsi vacibdir. Eyni zamanda, ehtiyatların yerləşdirilməsində
bazarın aparıcı rolu gücləndirilməlidir.
Əldə olunmuş fövqəladə əhəmiyyətli nəticələrə baxmayaraq
Çin iqtisadiyyatının bir sıra mühüm problemlərinin həlli hələ də
tapılmamışdır. Belə problemlərə kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsinin aşağı olması, dövlət müəssisələrinin aşağı səmərəliliyi,
regionların inkişaf səviyyəsindəki kəskin fərqlərin qalması nümunə göstərilə bilər. Bütövlükdə, Çində aparılan islahatların düzgün
istqamətliliyinə əmin olan transformasiya ideoloqları, 2010-cu
ilədək olan dövrdə islahatların davam etdirilməsi və sosialist bazar iqtisadiyyatı sisteminin formalaşdırılmasını nəzərdə tuturlar.
Bu məqsədə nail olmaq üçün iqtisadi inkişafın ümumi səviyyəsini nəzərə alaraq, islahatların dərinləşdirilməsində vacib
alət sayılan elmi makroiqtisadi tənzimləmə və nəzarətin əsas
prinsipləri aşağıdakılar kimi müəyyənləşdirilmişdir.
- Müxtəlif iqtisadi sektorların birgə inkişaf etdirilməsində
mərkəzi həlqə ictimai mülkiyyət olmalıdır;
- Dövlət müəssisələrini islahatlaşdırılmasının dərinləşdirilməsi və müasir müəssisələr, sisteminin yaradılması prioritetə malik olmalıdır;
- Dolayı idarəetmə formalarından istifadə etməklə, hökumət
funksiyaları makrotənzimləmə və makronəzarətə istiqamətləndirilməlidir;
- İqtisadi alətlərin səmərəli istifadəsi və makroiqtisadi siyasəti koordinasiya etməyə imkan verən, plan, pul dövriyyəsi, maliyyə ehtiyatlarının qarşılıqlı fəaliyyəti və asılılığını təmin edən mexanizm yaradılmalıdır;
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Sosial təminat sisteminin islahatlaşdrılmasının sürətləndirilməsi, sosial fondun vəsaitləri və əhali yığımını istifadə
etməklə qocaların sosial təminat sistemi və tibbi sığorta
sistemi yaradılmalıdır;
- İqtisadiyyatın açıqlığını davam etdirməklə yerli və xarici
müəssisələr üçün start vəziyyətinin bərabərləşdirilməsi
təmin olunmalıdır;
- İqtisadi qanunvericilik tədricən yeni iqtisadi modelə uyğunlaşdırılmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Çin tərcrübəsinin yüksək iqtisadi
nəticələri və elmi-nəzəri əsaslandırılmasının praqmatikliyinə baxmayaraq, postsosialist ölkələr arasında bu təcrübətən yararlananlar yox dərəcəsindədir. Ölkələrin böyük əksəriyyəti, ilk baxışdan
daha məntiqli və ardıcıl görünən, monetarist liberallaşdırma
xarakterili islahatlar yolunu seçmişdir. Fikrimizcə bunun vacib bir
səbəbi, keçid ölkələrinin islahat-xərclərinin maliyyələşdirilməsində rastlaşdıqları problemlərdir. Yəni, monetarist liberallaşdırma ideologiyasını qəbul edən ölkələr üçün sərfəli xarici maliyyə
mənbəyinin təklif olunması, seçimdə həlledici rol oynamışdır.
Dünyanın təxminən üçdə birini təşkil edən sosialist sisteminin dağılması dünya iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər təhlükəli
vəziyyət yaratmışdır. İqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi şəraitinə
ideoloji maneələrin itməsi postsosialist məkanının digər ölkələrə
iqtisadi problemləri «ixrac» etməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.
Qlobal problemlərə qarşı birgə hərəkət edən inkişaf etmiş
ölkələr və onların nəzarət etdikləri beynəlxalq təşkilatlar, ilk növbədə, arzuolunmaz «ixracın» qarşısını almaq, geniş bazarlara
malik iqtisadi fəzanı öz mənafelərinə uyğun istiqamətləndirmək
üçün təcili əməli tədbirlər kompleksi hazırladılar.
Əslində bu tip məsələlərin həlli üçün gözəl tarixi nümunə –
Marşall planı var idi. Lakin dünyanın dəyişmiş inkişaf şəraitini
nəzərə alaraq yeni plan fərqli formal meyarlara və məqsədlərə
istiqamətləndirmişdir.
Bütün «inkişaf etməkdə olan» ölkələr üçün universal iqtisadi model roluna iddia edən bu model Beynəlxalq Valyuta
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fondu və Dünya bankı qrupunun razılaşdrılmış təkliflər paketindən ibarətdir. İlk dəfə 1990-cı ildə J.Vilyamson tərəfindən elan
olunan və «Vaşinqton konsessusu» adlanan bu paket 10 dəqiq
ifadə olunmuş prinsip və ya təklifdən ibarət idi. Bazar prinsiplərinə əsaslanan iqtisadiyyat qurmaq istəyən ölkələr üçün «Liberal
göstərişlər» rolunu oynayan bu toplunun, fəaliyyət üçün əsas
qəbul edilməsi, BVF və DB tərəfindən güzəştli kreditlər üçün yol
açırdı.
Bu prinsiplər aşağıdakı kimi ifadə olunmuşdur.
1. Büdcə kəsiri o qədər kiçik olmalıdır ki, onun maliyyələşdirilməsi inflyasiya doğurmasın.
2. Sosial xərcləri siyasi həssas sahələrdən daha çox, iqtisadi
xeyir gətirən və gəlirlərin bölgüsünü potensial yaxşılaşdıran sahələrə istiqamətləndirmək lazımdır.
3. Vergi islahatları vergi bazasını genişləndirməli və vergi
tutmanın limit dərəcəsini aşağı salmalıdır.
4. Son məqsədi – faiz dərəcələrini bazarın müəyyənləşdirməsi olan maliyyə liberallaşdırılması həyata keçirilməlidir.
5. İxracın uzunmüddətli stimullaşdırılması üçün milli valyutanın məqbul səviyyədə unifikasiyaolunmuş mübadilə
kursu müəyyənləşdirilməlidir;
6. Ticarətin qeyri-tarif məhdudiyyətləri dərhal 10-20%-ə qədər aşağı salınaraq tarif məhdudiyyətləri ilə əvəzlənməlidir;
7. Birbaşa xarici investisiyanın cəlbini stimullaşdırmaq üçün,
daxili və xarici kompaniyalara bərabər rəqabət şəraiti
yaradılmalıdır;
8. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi həyata keçirilməlidir;
9. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması, ətraf mühitin
mühafizəsi və maliyyə institutları üzərində zəruri hallarda
tənzimlənmə tədbirləri istisna olmaqla, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi ləğv edilməlidir.
10. Qanunvericilik və mülkiyyət hüququ təsbit edilməlidir.
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«Vaşinqton konsessusunun» prinsipləri öz mahiyyətinə görə
«texnokrat hökumət» üçün konkret siyasətdə aktiv istifadə oluna
bilər. Təcrübə göstərdi ki, bu həqiqətən belədir. Yenidən qurmanın
ilk dövründə «islahatlar naminə konsessus» tezisindən istifadə edən
hökumətlər ancaq müəyyən dövrlərdə müvafiq islahatları apara bildi.
Qısa dövrdən sonra müəyyən sosial qrupların təsiri ilə siyasətdə
məcburi ciddi dəyişiklər baş verdi. Çünki «Vaşinqton konsessusu»
islahatların cari sosial xərclərinin əhəmiyyətini qətiyyən nəzərə
almır. Bir çox ölkələrdə bu prinsiplərin qorunmasının qeyri-mümkünlüyü, ideoloqları «Vaşinqton konsessusunu» dəyişdirməyə məcbur etdi. 1990-cı illərin birinci yarsında Latın Amerikasında, Şərqi
Avropada və keçmiş SSRİ respublikalarında yaranmış təcrübənin
dərslərindən nəticə çıxararaq, 1997-ci ildə «Post Vaşinqton konsessusu» ideyası irəli sürüldü. Yeni konsessusun prinsipləri əvvəlkilərdən ciddi fərqlənirdi.
1. Yığımın artırılması, o cümlədən vergi intizamının yüksəldilməsi;
2. Büdcə vəsaitinin xərclənməsi istiqamətlərinin dəyişdirilməsi, o cümlədən, sosial xərclərin ünvanlılığının təmin
olunması;
3. Vergi sisteminin islahatlaşdırılması, o cümlədən yüksək
həssaslığa malik torpaq vergisinin tətbiqi;
4. Banklar üzərində nəzarətin gücləndirilməsi;
5. Effektli valyuta kursunun qorunması;
6. Regionlararası ticarətin liberallaşdrılması siyasətinin
aparılması;
7. Rəqabətli bazar iqtisadiyyatının yaradılması;
8. Mülkiyyət hüququnun dəqiq təsbit olunması və hamı üçün
qorunması;
9. Həlledici institutların yaradılması (müstəqil mərkəzi bank,
güclü fiskal orqanlar, müstəqil və korrupsiyalaşmamış
məhkəmə hakimiyyəti).
10. İbtidai və orta təhsil xərclərinin artırılması.
İqtisadi islahtlar tərcrübəsinin və strategiyasının bir
neçə nümunəsinin təhlili onların iqtisad elmi kateqoriyaları
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baxımından identifikasiya olunmasını imkan verir. İqtisadi
nəzəriyyənin pozitiv və normativ istiqamətləri üzrə mövcud
təcrübələri liberal və etatist qruplar kimi qiymətləndirmək
məqsədəuyğun hesab olunur.
8.2. Çağdaş Azərbaycanın iqtisadi islahatlar
modelinin formalaşması xüsusiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən dövrdə, ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafının qiymətləndirilməsi üçün transformasiya faktorunun rolu istinad
nöqtəsi hesab oluna bilər. Çünki dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi
və müstəqilliyin uzun ömürlülüyünü təmin edə biləcək iqtisadi
fundamentin gücləndirilməsi meyarı baxımından transformasiya
proseslərinin səmərəliliyi və nəticəliliyi cox muhumdür.
Son iyirmi ildə ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə və o cümlədən, onun tərkib hissəsi olan radikal islahatlara arqumentli
qiymət verilməsi iqtisadi inkişafımızm perspektiv paradiqmasının
formalaşdırılması üçün mühünı əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki ötən dövrdə Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasətin
ən mühüm xüsusiyyəti inkişafın əsaslı islahatlar şəraitində təmin
olunmasıdır. Belə ki, dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi Azərbaycanda yeni, bütöv iqtisadi sistemin qurulmasını radikal islahatların vacib vəzifəsinə çevirmişdir. Eyni zamanda yeni sistemin
müstəqil fəaliyyət qabiliyyətinin təmin olunması, dünya təcrübəsinin müsbət dərslərinin nəzərə alınmasını tələb etdiyindən,
islahatların ikinci əsas vəzifəsi kimi təsərrüfat mexanizminin bazar
prinsiplərinə uyğunlaşdırılması zərurəti yaranmışdır.
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı
ilk illərdə (1991-1993) iqtisadi idarəetmədə bir sıra islahat xarakterli tədbirlər aparılsa da, sistemli və ardıcıl siyasətdən əsərəlamət yox idi. Əslində dövlətin məqsəd və strateji hədəflərini
ifadə edən konseptual, ideoloji baxışlar mövcud deyildi.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf və transformasiya
hədəfləri ilk dəfə 1993-cü ilin iyun ayının 15-də, xalqın təkidi ilə
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Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilmiş Heydər
Əliyevin parlamentin tribunasındakı ilk çıxışında bəyan olunmuşdur: “Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət,
insan azadlığı, insan haqlarının qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır”.
Ulu Öndərin bu bəyanatı, müasir Azərbaycanın çağdaş
iqtisadi inkişaf strategiyasında sistemli transformasiyanın başlanğıcı hesab edilməlidir. Dövlət rəhbəri kimi özünün ilk çıxışında
“İstədiyimiz məqsədlərə çatmaq üçün vəzifə, iqtisadiyyatın bütün
sahələrində islahatlar aparmaqdan və bu islahatlar vasitəsilə
Azərbaycanın mövcud iqtisadiyyatını sərbəst iqtisadiyyat prinsipləri əsasında irəlilətməkdən ibarətdir” deməklə Heydər Əliyev
islahatların istiqamətini göstərirdi. Eyni zamanda o, xüsusi qeyd
edirdi: “Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini tətbiq edərək, sərbəst
iqtisadiyyata geniş yol verərək və onu əsas yol hesab edərək, bunların hamısını əhalinin bütün təbəqələrinin rifah halının sosial
vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönəltməliyik”.
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası dərin elmi məntiq üzərində qurulsa da, O dahiyanə tərzdə dünya təcrübəsinin dərclərindən müdrik nəticələr çıxararaq, eyni zamanda, qeyd edirdi ki,
“Azərbaycanda iqtisadi islahatlar ideologiya əsasən deyil real
həyat həqiqətlərinə uyğun aparılacaq”.
Dahi Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi inkişaf strategiyasının evolyusiyasını və onun əməli nəticələrini daha düzgün
qiymətləndirmək üçün dövlət müstəqilliyimizin start şəraitini
nəzərə almaq vacibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı keçmiş SSRİ tərkibində kifayət qədər yüksək, lakin
birqiymətli müsbət qiymətləndirilməyən inkişaf səviyyəsinə
malik olmuşdur. Müstəqillik ərəfəsinin son iyirmi illik dövründə
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı rəvan getməmişdir. Məsələn,
1970-1980-cı illərdə respublikada iqtisadi artımın orta illik sürəti
1960-1970-cı illərdəki 5,2%-dən 7,4%-ə yüksəldiyi halda, 19801990-cı illərdə kəskin azalmışdır. 1981-1985-ci illərdə orta artım
sürəti 4,9% olmuş, 1986-1990-cı illərdə isə artım sürəti orta
hesabla ildə 5-6% azalmağa başlamışdır. 1989-cu ildə isə istehsal
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həcminin mütləq azalması baş vermiş və 1990-cı ildə ölkədə milli
gəlir əvvəlki ilə nisbətən 7% azalmışdır.
Tədqiqatlar göstərir ki, SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması ilə başa çatan planlı idarəetmə dövrünün iqtisadiyyatımızda miras qoyduğu əsas problemlər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
•
Xalq təsərrüfatının strukturunun qeyri-təkmil formalaşması. Respublikada mövcud sənaye-istehsal fondlarının
60%-i xammal və aralıq məhsullar istehsal edən sahə
komplekslərində cəmlənmiş, istehsalın səmərəliliyi və
texniki tərəqqini təmin edən sahələrin payı isə cəmi
30,4% təşkil etmişdir.
•
İqtisadiyyatda komplekslilik səviyyəsinin aşağı olması,
xammal və materialların istehsalı, ilkin və son emalı
sahələri arasında əlaqənin zəif inkişaf etməsi nəticəsində ölkədən aparılan məhsulun 45-55%-i son istehlak
təyinatlı olmurdur.
•
Məhsuldar qüvvələrin qeyri-bərabər yerləşməsi sayəsində iqtisadiyyatın sahə və ərazilər üzrə qeyri-mütənasib cəmlənməsi baş vermişdir. 90-ci illərin sonunda sənaye məhsulunun 35%, sənaye-istehsal fondlarının
70%-i və işçi heyətinin 41%-i neft-qazçıxarma və
onunla sıx bağlı sənaye sahələrinin payına düşmüşdür.
1981-1990-cı illərdə maşmqayırma sənayesinin yeni başlayan tikintilərinin 60%-i Bakıda, 40%-i isə Gəncədə yerləşdirilmişdir.
•
Xalq təsərrüfatmm vacib səmərəlilik göstəricisi hesab
olunan fond verimi uzun illər ərzində azalma meyli olmaqla 1985-1990-cı illərdə 10%-dək aşağı düşmüşdür.
•
İstehsal olunan məhsulun, xüsusi ilə xalq istehlak mallarının keyfiyyəti aşağı olmaqla bərabər, əhalinin hər
nəfərinə düşən miqdar üzrə keçmiş İttifaqda 2 dəfə az
olmuşdur.
• İqtisadiyyatın qeyri-təkmil quruluşu nəticəsində Azərbaycan aparılan və gətirilən malların həcmi 80-ci illərin sonların-

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

231

da stabil müsbət saldoya malik olmuşdur. Bu dövrdə ixrac idxalı
30-40% üstələmişdir.
İqtisadi inkişafda yol verilmiş nöqsanlar ümumi iqtisadi
yüksəlişə mane olduğu kimi, əhalinin sosial vəziyyətinə də öz
mənfı təsirini göstərmişdir. Belə ki, 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan həyat səviyyəsini səciyələndirən əksər göstəricilər üzrə
keçmiş İttifaqda ən axınncı yerləri tuturdu.
Keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan iqtisadiyyatınm düşdüyü şəraitin qısa xarakteristikası sübut edir ki,
Dövlət müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi böhranın dərinləşməsi
kimi arzuolunmaz faktla eyni vaxta təsadüf etmişdir.
Təbii ki, belə şəraitdə iqtisadi transformasiya müəyyən faktorların ciddi təsirinə məruz qalmışdır. Bunların ən vacibləri və
obyektiv hesab olunanları müstəqil ölkənin bütöv iqtisadi sisteminin yaradılmasının, təsərrüfat münasibətləri və mexanizminin
əsaslı dəyişdirilməsi və hərbi-siyasi çaxnaşmalar şəraitində aparılmasınm məcburiliyi olmuşdur.
Əsasən təbii xammalın, ucuz və bol işçi qüvvəsinin intensiv
istifadəsinə əsaslanan material və enerji tutumlu sahələrin inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatın struktur böhranları üçün “münbit” quruluşunun formalaşmasına şərait yaratmışdır.
Məhsuldar qüvvələrin inkişafının "Ümumittifaq" mənafelərinə
tabe etdirilməsi direktiv idarəetmədən, "effektli tələb" idarəçiliyinə
keçiddə multiplikativ reqressiya doğurmuşdur.
İqtisadi inkişafda yol verilmiş nöqsanlar ümumi iqtisadi
yüksəlişə mane olduğu kimi, əhalinin sosial vəziyyətinə də öz
mənfi təsirini göstərmişdir. Belə ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın həyat səviyyəsini səciyyələndirən əksər göstəricilər üzrə keçmiş İttifaqda ən axırıncı yerləri tuturdu.
Keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının düşdüyü şəraitin qısa xarakteristikası sübut edir ki, dövlət
müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi böhranın dərinləşməsi kimi arzuolunmaz faktla eyni vaxta təsadüf etmişdir.
Təbii ki, belə şəraitdə iqtisadi transformasiya müəyyən faktorların ciddi təsirinə məruz qalmalı olmuşdur. Bunların ən vacibləri və
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obyektiv hesab olunanları müstəqil ölkənin bütöv iqtisadi sisteminin
yaradılmasının təsərrüfat münasibətləri və mexanizminin əsaslı dəyişdirilməsi və hərbi-siyasi çaxnaşmalar şəraitində aparılmasının
məcburiliyi olmuşdur.
Ötən dövrdə aparılmış iqtisadi islahatların xarakterini qiymətləndirmək üçün onun çərçivə şərtlərini və iqtisadi sistemin ümumi
dinamikasına, inkişaf mərhələlərinə adekvat aktual vəzifələrini
müəyyənləşdirmək zəruridir. Azərbaycanda iqtisadi sisteminin
transformasiyası ötən dövrdə iki ən mühüm məqsədə istiqamətləndirilmişdir:
•
müstəqil ölkəyə məxsus bütöv iqtisadi sistemin yaradılması;
•
təsərrüfat mexanizminin bazar prinsipləri üzrə transformasiya olunması.
Bütün digər vəzifə və məqsədləri özündə birləşdirən bu iki
qlobal hədəfın realizasiyasının iki sistemdənkənar istiqamətləndiricisi olmuşdur. Bunların birincisi, mahiyyət etibarilə heç də obyektiv xarakterli olmayan cəlb olduğumuz müharibə, ikincisi isə əsasən obyektiv mahiyyətli dünya təsərrüfat sisteminin inkişaf tendensiyasıdır.
İslahatların ölkədə bütöv iqtisadi sistem yaratmaq məqsədi
mahiyyət və ardıcıllıq baxımından ilkin hesab olunur. Həm də bu
daha çox institusional struktur xarakterli məsələdir. Onun əsas vəzifələri sırasına milli valyutanın, milli bank-kredit sisteminin və
vergi-gömrük sisteminin yaradılması; ölkədə fəaliyyət göstərən
bütün iqtisadi agentlər üçün hüquqi və idarəetmə baxımından vahid
məkanın formalaşdırılması; özünü inkişaf və dayanıqlığın təminedici potensialının bərpası üçün iqtisadiyyatm strukturunun təkmilləşdirilməsi; zəruri proporsiyaların yaradılması və s. aiddir.
Heydər Əliyev strategiyasına əsaslanan iqtisadi sistemin tnasformasiyası yönümündə görülmüş işlər Azərbaycanın iqtisadi islahatlar modelini və onun analitik xüsusiyyətlərini formalaşdırmağa
imkan verir.
Dinamik inkişaf məntiqinə malik olan iqtisadi transformasiya
modelinin ötən dövrdəki realizasiyasının ən mühüm xüsusiyyəti
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kimi onun inkişafının aşağıdakı istiqamətlərdə cəmlənməsi hesab
oluna bilər.
1. Ölkənin əsas təbii-iqtisadi ehtiyatlarının aktiv təsərrüfat
dövriyyəsinə cəlb olunması: − belə ehtiyatlara Xəzərin karbohidrogen yataqları; geosiyası mövqeyin yaratdığı tranzit potensialı; şəxsi
mülkiyyətə verilmiş torpaq və nəhayət, yüksək əməksevərliyə malik
əhali potensialı aid olunur.
2.Liberal-demokratik yönümlü bazar prinsiplərinə əsaslanan
təsərrüfat mexanizminin yaradılması.
Bu istiqamətdə ən vacib vəzifələrə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan sahibkarlıq mühitinin yaradılması; ölkənin maliyyə-bank sisteminin liberallaşdırma yönümündə islahatı; dövlət iqtisadi idarəetmə
sisteminin istehsalın idarəedicisindən əsas ictimai xidmətlərin təminatçısına çevrilməsi; iqtisadiyyatın dövlətsizləşdirilməsi, o cümlədən, torpaq islahatı və özələşdirmənin həyata keçirilməsi aiddir.
3.Ölkə iqtisadiyyatının ardıcıl tədbirlər vasitəsilə açılması,
onun dünya təsərrüfat sisteminə rasional inteqrasiyanın təmin olunması. Bu istiqamətdə fəaliyyət qlobal və regional, funksional və
sahə iqtisadi birliklərində fəalı siyasətin təmin olunmasını nəzərdə
tutur.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsinə baxışlarını səciyyələndirən ən mühüm cəhətlərdən biri
– islahatların həyata keçirilməsinin öncül istiqamətlərinin düzgün və
məntiqli ardıcıllıqla seçilməsindən ibarət olmuşdur.
Təcrübəli dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev yenidən ölkə
rəhbərliyinə qayıtdığı 1993-cü ilin yayında, çox ağır sosial-siyası və
hərbi şəraitdə belə iqtisadiyyatda ciddi addımlar atılmasının zərurətini aydın görürdü. Məhz bu baxımdan, çağdaş Azərbaycanın iqtisadi sisteminin yenidən qurulması baxımından islahatların ilk vacib addımı milli valyutanın ölkə ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi
elan olunması hesab edilir. Heydər Əliyevin bu qərarı ilə, əslində
ilk dəfə ölkənin bütöv iqtisadi fəzasının yaradılması başlandı.
1993-cü ilin payızından başlayaraq Heydər Əliyev Azərbaycan Prezidenti kimi iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınması və
dirçəlişin təmin olunması üçün ciddi səylər göstərirdi. Ona görə də
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dünyanın iqtisadi inkişaf tarixinin dərslərini və ölkəmizin həmin
dövrlərdəki ağır vəziyyəti, nəzərə alınaraq, iqtisadi dirçəlişin təmin
edilməsi üçün xarici investisiyaların cəlbi prioritet vəzifə kimi
qarşıya qoyuldu. Xəzərin dərin qatlarında yerləşən yataqlardakı neft
ehtiyatlarının çıxarılması üçün dünyanın qabaqcıl transmilli korporasiyalarının bu layihəyə cəlb edilməsi üçün uzunmüddətli, gərgin
danışıqlar aparıldı.
Əslində dünya təcrübəsi göstərir ki, qeyri-stabil sosial-siyasi
şəraitə malik, faktiki müharibə şəraitində olan ölkə kimi Azərbaycana investisiya yatırımının təmin edilməsi olduqca qeyri-realdır.
Lakin müdrik rəhbərin ardıcıl səyləri və qətiyyəti sayəsində fövqəladə hadisə baş verdi. Azərbaycana böyük həcmdə investisiya
qoyulması barədə çoxtərəfli saziş imzalandı. Beləliklə, həm də
Azərbaycan daxili siyasi sabitliyin təsdiqi kimi 1994-cü ildə "Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ilə ölkənin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində sıçrayış baş verdi.
Həmin dövrün üçüncü ən mühüm hadisəsi ictimai-siyasi həyatımızda, o cümlədən iqtisadi sistemdə yeni eranın başlanğıcını qoyan müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının qəbulu oldu. Məhz
yeni Konstitusiya demokratik dəyərlərə əsaslanan liberal bazar
iqtisadiyyatının qurulmasının legitimliyini təsdiq etdi.
Xüsusi mülkiyyətin, azad sahibkarlığın, yeni torpaq münasibətlərinin, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın hüquqi əsasları təsbit edildi və dövlətin idarə olunmasında müstəsna əhəmiyyəti olan
hakimiyyətin bölgüsü baş verdi.
Bu səbəblərdən Azərbaycanda genişmiqyaslı iqtisadi islahatların 1995-ci ildən başlandığını söyləmək olar.
Məhz bu dövrdən bütövlükdə iqtisadi islahatlarda hüquqi bazanın yaradılması; prioritetlərin seçilməsi; taktiki forma və üsulların müəyyənləşdirilməsi sahəsində sistemlilik və məntiqi ardıcıllıq; icra məsuliyyəti və tələbkarlıq; yaranmış vəziyyətin operativ
qiymətləndirilməsi və perspektivin proqnozlaşdırılması imkanları
özünü göstərmişdir.
Bütün bunlar bərabər qeyd edilməlidir ki, bazar iqtisadiyyatına, liberal və demokratik dəyərlərə əsaslanan iqtisadiyyata
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keçid dövrünü yaşayan ölkəmizin ötən dövrdəki sosial-iqtisadi inkişaf yolu da kifayət qədər hamar olmamışdır.
Yəni, ölkənin iqtisadi uğurları dövlətin və xalqın gərgin əməyi
sayəsində mümkün olmuşdur. Akademik R.Mehdiyevin doğru
olaraq qeyd etdiyi kimi, “Son illərdə həyata keçirilən “yenilikçi”
qərarlar Azərbaycanı zəif və tənəzzülə uğramış iqtisadi sistem,
geridə qalmış siyasi instutsional quruluş və marqinal içtimai
şüurla xarakterizə olunan cəmiyyətdən, dayanıqlı siyasi sistem,
bazar xarakterli iqtisadi struktur və mərhələlərlə formalaşan
demokratik institutlarla səciyyələnən ölkəyə çevrmişdir”.
İqtisadi islahatların son illərdəki fərqləndirici cəhətləri onların,
eyni zamanda, müxtəlif istiqamətlər üzrə aparılması, strateji əhəmiyyətli, real və bir sıra cəhətlərdən qeyri-populyar, lakin iqtisadi
effektli qərarların qəbulu, onun sosial yönümlüyü və qabaqcıl dünya
təcrübəsinə və köməyinə arxalanmasından ibarətdir.
İstehsal və təsərrüfat mexanizminin mahiyyəti baxımından isə
Azərbaycanda islahatların özünəməxsus cəhəti iqtisadi sistemin yenidən qurulmasında yanacaq-enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadənin strateji meyar olmasıdır.
Bu iqtisadi siyasətin doğruluğunun ən yaxşı sübutu əldə
olunmuş nəticələrdir.
Əsas makroiqtisadi parametrlərin son dövrlərdəki dinamikası
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf yolunu adekvat əks etdirir. Statistik rəqəmlər sübut edir ki, 1996-cı ildən başlayan yüksəliş son 5
ildə daha böyük sürət almışdır. Ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalı 1995-ci ildəki 2133,8 mln. manatdan 2000-ci ildə 4718,2 mln.
manata qədər yüksəlmişsə 2005-ci ildə bu göstərici 12522 mln.
manata, 2008-ci ildə isə 25288,1 mln. manata çatmışdır.
Fərəhləndirici cəhət kimi qeyd etməyi vacib sayırıq ki, son
dövrlərdə ÜDM istehsalında qeyri-neft sektorunun payı da durmadan artır. Məsələn, 2000-ci ildə bu sektorda istehsal olunmuş
ÜDM-in həcmi 3055,8 mln manat olmuşdursa, 2008-ci ildə bu
9290,5 mln manata çatmışdır.
Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcmi 1995-ci ildəki
228 mln manatdan, 2000-ci ildə 967,8 mln manata, 2008-ci ildə isə
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6774,8 mln manat yüksəlmişdir. Əhalinin nominal pul gəliri və orta
aylıq əməkhaqqı isə daha yüksək sürətlə artmışdır. 1995-ci ildə bu
göstəricilər müvafiq olaraq 1314,0 mln manat və 13,4 manat olmuşsa, 2000-ci ildə 3511,4 mln manat və 44,3 manat, 2008-ci ildə
isə 14305,6 mln manat və 214,0 manata çatmışdır.
Son 5-6 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı özünün inkişaf
xüsusiyyətlərinə görə dünyanın lider ölkəsinə çevrilməklə bərabər,
tamamilə yeni istiqamət almışdır.
Bu özünü ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev cənablarının bəyan etdiyi ölkəmizin “stabillikdən inkişafa doğru” tərəqqi strategiyasının məntiq nəticəsi hesab olunmalıdır.
Bu baxımdan hökumətin son üç ildəki iqtisadi siyasəti çox
önəmlidir. Böyük neft gəliri erasının başlaması ilə iqtisadi siyasətdə
ciddi dəyişiklər baş verir. Bu dəyişikliklər iqtisadi inkişafın meyarları kimi ənənəvi kəmiyyət göstəricilərindən yaxın gələcəkdə imtina
olunacağını əks etdirir. Məsələn, əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin
aşağı salınması, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədləri və
onların proqramlı realizasiyası; yeni iş yerlərinin açılması üzrə
2003-cü ildə elan olunan beşillik hədəflər; ölkə regionlarının sosial
iqtisadi inkişafında tarazlığın təmin olunması məqsədləri; iqtisadi
konyunkturanın stabilliyinə istiqamətlənən antiinflyasiya siyasəti;
dövlət büdcəsinin inkişafın tənzimləyicisi və sterilizatoru funksiyalarının genişləndirilməsi və s. dayanıqlı və stabil dinamikalı inkişaf
siyasətini şərtləndirən mühüm faktorlar hesab olunmalıdır.
Böyük "neft gəliri dövrünün" astanasında iqtisadi siyasətdə
baş verən bu proqressiv dəyişikliklər sevindirici olmaqla yanaşı iqtisadi transformasiyanın müasir vəzifələrinə də yenidən baxmağı
tələb edir.
Hesab edirik ki, yaxın beş ildə iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi aparılan iqtisadi islahatları dərinləşdirmək yolu
ilə, müasir bazar münasibətləri və dünya təsərrüfat sisteminin
inkişaf meyilləri əsasında ölkənin iqtisadi sisteminin aşağıdakı
xarakteristikalara malik yeni inkişaf səviyyəsinə keçməsinin təmin
olunması kimi qəbul edilə bilər.
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Dinamik inkişaf edən və bazar münasibətlərinə əsaslanan
iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının əsasən başa çatdırılması;
- Sənayenin aparıcı sahələrinin, o cümlədən yerli xammalla
işləyən və dünya bazarında likvidli tələbə malik məhsullar
istehsal edən qeyri-neft baza sahələrinin müasir texnoloji
əsasda dinamik inkişafının təmin olunması;
- Ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsi;
- Müasir və çevik iqtisadi idarəetmə sistemi və tənzimləmə
vasitələri ilə dövlətin bilavasitə iqtisadi fəaliyyətdəki rolunun azaldılması və onun ictimai xidmətlərin təminatçısına
çevrilməsinin sürətləndirilməsi, iqtisadi inkişafda istiqamətləndirici rolunun yüksəldilməsi;
- Ölkənin ayn-ayrı bölgələrinin dinamik inkişafını təmin
edəcək məqsədyönlü regional siyasətin davam etdirilməsi;
- Əhalinin etibarlı sosial müdafiə və sosial təminat sisteminin
müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və iqtisadi yüksəlişin hesabına əhalinin həyat səviyyəsinin daha yüksək
pilləyə qaldırılmasının təmin olunması.
- ÜDM-in büdcə vasitəsilə yenidən bölüşdürülən hissəsinin
həcmini 35-40 faizə çatdırmaqla dövlətin iqtisadi funksiyaları üçün dayanıqlı bazanın yaradılması.
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi quruculuğun dövlət
rəhbərliyi tərəfindən elan edilmiş strateji məqsədini, mövcud təcrübə və reallıqları nəzərə alaraq hesab edirik ki, indiki mərhələdə
ölkənin keçid dövrünün iqtisadi siyasət modelinin formalaşdırılması
vacibdir. Fikrimizcə, həmin modelin məntiqi paradiqması aşağıdakı prinsipləri özündə etiva etməlidir.
1. İqtisadi siyasətin vahidliyi, bölünməzliyinin və varisliliyinin
təmin olunması;
2. İqtisadi siyasətin sistemliyinin, məqsəd və hədəflər ardıcıllığının
təmin olunması, ancaq bu halda ayrı-ayrı tədbirlərin qarşılıqlı
gücləndirici multiplikativ effektinə nail olmaq mümkündür;
3. İqtisadi siyasət sosial - strukturlaşdırılmış iqtisadi sistemin yaradılmasına istiqamətlənməklə, struktur siyasəti və strategiyası
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əsasında yaradılmış proqramlarla reallaşdırılmalıdır;
4. Sosial-iqtisadi inkişafın cari vəziyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi − bu monitorinq vasitəsilə aparılmalı, tədbirlərin
qabaqlama və gecikmə effektləri nəzərə alınmalıdır;
5. İqtisadi siyasət keçid dövründə dövlətin əlahiddə tənzimləmə
rolu nəzərə almalıdır.
Strateji baxımdan ölkədə aparılan iqtisadi islahatların və
bütövlükdə iqtisadi siyasətin paradiqmasını şərtləndirən son dərəcə
mühüm digər bir amil, iqtisadi sistemimizin dünya təsərrüfat sisteminə qovuşmasının zəruriliyi və məqsədəuyğunluğudur. Ona görə
də yuxarıda qeyd edildiyi kimi islahatların çərçivə şərtləri sırasında
dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal proseslər və yaranmış
meyllər mühüm yer tutur. Fikrimizcə, yuxarıda sadalanan hədəflərə
nail olunması Azərbaycanda əsaslı iqtisadi transformasiya dövrünün başa çatması ilə nəticələnəcəkdir. Başqa sözlə, ölkənin iqtisadi
siyasətində mühüm istiqamətləndirici, əslində isə, həm də məhdudlaşdırıcı rol oynayan transformasiya faktorunun əhəmiyyəti azalacaqdır.
Beləliklə, Azərbayçanda yüksək demokratik dəyərlərə əsaslanan çəmiyyətin formalaşması, ölkəmizin dünya miqyasında özünəməxsus söz sahibi olan, dinamik, tarazlı və dayanıqlı yüksək inkişaf səviyyəsinə malik ölkəyə cevrilməsinə nail olunaçaqdır.
8.3. Azərbaycanın iqtisadi islahatlar strategiyasının
realizasiyası istiqamətləri
1. Структур ислащатлары вя тясяррцфат механизминин трансформасийасынын ясас истигамятляри. Азярбайcанда апарылан игтисади ислащатлар дюврцндя сосиал-игтисади инкишафын эедишинин
тядгиги эюстярир ки, мцряккяб дахили вя хариcи факторларын тясири
алтында игтисади ислащатларын давам етдирилмяси вя дяринляшдирилмяси трансформасийа стратеэийасына müntəzəm olaraq коррексийалар верилмясини зярури еtmiшдир.
Azərbaycan xalqının ulu öndəri və müasir mərhələdə
dövlətçiliyimizin faktiki yaradıcısı olmuş Heydər Əliyevin prezi-
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dentliyi dövründə, bir çox sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi islahatlar sahəsində də sistemlilik və ardıcıllıq təmin olunmuş və indiki
yüksək inkişafın əsası qoyulmuşdur.İqtisadi islahatların 19891991 vя 1992-1995 illяrdяki xaotik mяrhяlяsindя, ясасян,
”Сынаг-сящв” цсулу иля апарылан ислащатларын бир нечя юнямли
”дярсиндян” нятиcя чыхармагла vя дцнйа тяcрцбясиндян бящрялянмякlя hюkumяt, яslindя tamamilя fяrqli bir islahatlar vя
siyasяt modeli formalaшdыrmалыdыr.
Ян мцщцм ”дярс” таразлашдырылмыш вя ясасландырылмыш игтисади трансформасийа идеолоэийасына сюйкянмяйян ислащатларын
вердийи нятиcялярин чякилян мадди-мя’няви хярcляря адекват олмамасынын, тяяссцф ки, бир даща юз тяcрцбямиздя сцбут олунмасыдыр. Bir daha sübut olunmuшdur ki, aйры-айры мцхтялиф
функсионал мягсядляря хидмят едян нязяри ясаслар вя тяcрцбялярин гейри-системли тятбиги иля гаршылыглы-ялагяли системин таразлы
инкишафына наил олмаг мцмкцн дейил.
Икинcи ”дярс” радикал игтисади трансформасийанын халг тяряфиндян дястяклянмясидир. Азярбайcанда бу факторун хцсуси
характерини, халгын менталитетини нязяря алсаг беля, айрылмыш
лимитин сона чатмасы тящлцкясиni görяrяk hюkumяt islahatlarыn
şəfaflığı və sosial yönümlüyünə diqqəti artırmışdır.
Цчцнcц ”дярс” билаваситя ислащатларын апарылмасынын щансы
”габилиййят“ сявиййясиндя тямин олунмасыдыр. Чцнки ян йахшы
ясасландырылмыш идейа беля йетяринcя баcарыгла щяйата кечирилмядикдя арзу олунан нятиcяни вермяйяcякдир.
Дюрдцнжц ”дярс” юлкянин игтисади инкишафынын дахили потенсиал вя имканлара ясасланмасынын ваcиблийидир. Чцнки базар
игтисади мцнасибятляринин фундаментал принсипи олан ”юз марагларынын тямин олунмасы” истянилян хариcи йардымын дахили имканларла рягабятини эцcсцз едир. Дахили имканлара ясасланмаг
щям дя коррупсийа вя ганун позьунлуьу сайясиндя cямиййятин
гейри-ади сцрятля диференсиаллашмасынын вя беляликля, игтисади ислащатлар идейасынын дегредасийасынын гаршысыны алмаг цчцн ящямиййятлидир.

240

Расим Щясянов

Бешинcи ”дярс” нятиcя етибариля игтисадиййатын саьламлашдырылмасы мягсяди дашыйан ислащатларын ”сябяб-нятиcя” ардыcыллыьынын дцзэцн гиймятляндирилмямяси щесаб едиля биляр. Йахын вя
”узаг” тяcрцбямизин радикал тядбирляри гиймятлярин щазырлыгсыз
либераллашдырылмасы, милли валйутанын тялясик дювриййяйя бурахылмасы, сярт пул-кредит сийасяти, юзялляшдирмянин эедиши, хариcи
ялагялярин сцрятли либераллашдырылмасы сайясиндя юлкянин ”ачыглыьынын” гейри-нормал дяряcяйя йцксялмяси вя с. кими факторлар
дедикляримизя сцбут ола биляр.
Ислащатларын hяmin дюврdяki тяcрцбяси щаггында чыхарылмасы мцмкцн олан нятиcяляри чохалтмаг мцмкцндцр. Лакин
проблемляри ”фикся” етмякдян даща чох онларын мцмкцн щялли
йолларыны эюстярмяйин ваcиблийини нязяря алараг, sonrakы мярщялядя ислащатларын дяринляшдирилмяси стратеэийасынын бир сыра
ясас мягамларыны шярщ етмяйи мягсядя мцвафиг щесаб едирик.
Дцнйа дювлятляринин тяcрцбяси мцвафиг вязиййятдян
мцмкцн олан ики йолу gюstяrirdi. Биринcиси, радикал йол. Бурада яsas вязифяляря дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин минимума ендирилмяси, гиймятqoyma вя хариcи игтисади фяалиййятин
там либераллашдырылмасы, малиййя-кредит сийасяти сащясиндя сярт
хяттин эютцрцлмяси (кясирсиз бцдcя, дювлят хярcляринин mümkün
qяdяr azaldыlmasы, субсидийалар вя эцзяштли кредитлярин верилмясинин дайандырылмасы, йцксяк кредит фаизи вя верэи шкаласынын
тятбиги) вя с. аид олунур.
Икинcи йол, тякамцл вя йа тядриcи, еволйусийалы инкишаф
йолудур. Игтисади сийасят, о cцмлядян игтисади ислащатларын апарылмасында бу йолун башлыcа мягсяди истещсалын щяcминин вя
ящалинин щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясинин гаршысыныn алынмасы вя онун йцксялдилмясиня наил олунмасы, инфлйасийа просесинин нязарятдя сахланылмасы вя нящайят, ислащатларын щяйата
кечирилмясиндя тядриcилик принсипинин юн плана чякилмясиндян
ибарятдир.
Бу йолларын щяр биринин айры-айрылыгда мцсбят вя мянфи cящятлярини арашдырaraq hökumət tərəfindən, ölkə iqtisadiyyatının
cari эерчяклийи бахымындан бу йолларын hяr щансынын дейил,

Игтисади сийасят: методолоэийа вя практика

241

онларын щяр бириндя игтисадиййатын düşdüyü бющрандан чыхара
биляcяк, ислащатлашма йолу иля ону тярягиййя чатдыра биляcяк
елементлярин, шахялярин сечилмяси üçün ciddi cəhdlər göstərildi.
İlk növbədə, дцнйа дювлятляринин тяcрцбясиnя яsasяn игтисадиййатында кяскин бющранын, гейри-сабитлийин, бцрократизмин, коррупсийанын вя диэяр бу кими негатив щалларын щюкм сцрдцйц
щяр бир юлкядя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин эцcляндирилмяси вязифяси юн плана чякildi. Бизим шяраитдя бу гойулушун ваcиблийи юлкянин даьыдыcы мцщарибяйя cялб олунмасы
иля йанашы кющня тясяррцфатчылыг методлары, онларын яталят гцввясинин чох йцксяк олмасы иля шяртлянирdi. Ona gюrя dя Азярбайжан Республикасында бцтювлцкдя игтисади сийасят, о cцмлядян дя ислащат стратеэийасы мцяййянляшдириляркян кечид дюврц
цчцн икинcи йола цстцнлцк верилди. Бцтювлцкдя ися игтисади
системин трансформасийасы, азад базар мцнасибятляриня кечидин
Азярбайcан йолунун стратеэийасынын ясасында ачыг, сярбяст
базар мцнасибятляриня кечидин лянэидилмядян щяйата кечирилян
тядриcилийи vя мярщялялийи принсипи qoyuldu.
Бу принсип вя ирялидя гейд олунмуш шяртляр нязяря алынмагла кечид дюврц цчцн Азярбайжан Республикасы игтисадиййатынын сабитляшдирилмяси вя радикал игтисади ислащатларын дяринляшдирилмяси, ашаьыдакы мцщцм истигамятляр цзря апарылмасы
мягсядяуйьун щесаб олунmuшdur:
- Структур ислащатлары вя реструктризасийа.
- Инвестисийа фяаллыьынын тямин олунмасы.
- Верэи системинин тякмилляшдирилмяси.
- Малиййя, пул-кредит вя банк системинин тякмилляшдирилмяси.
2. Игтисадиййатын дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмя
стратеэийасынын дяринляшдирилмяси. Бяшяриййятин инкишафынын
бцтцн мярщяляляриндя, игтисади системин трансформасийасынын ян
ясас, мяркязи мясяляси мцлкиййятя мцнасибят, онун тякмилляшдирилмяси мясяляси олмушдур. Mяркязляшдирилмиш планлашдырма
вя идаряетмя системиндян азад базар мцнасибятляриня кечиди
нязярдя тутан трансформасийа просесинин аьырлыг мяркязи дя би-
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лаваситя мцлкиййят чохнювлцлцйцнц нязярдя тутан мцлкиййят
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси цзяриня дцшмцшдцр.
Дцнйа практикасында мцлкиййят чохнювлцлцйцнцн тямин
олунмасынын ики яsas йолu varдыр: биринcиси, дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисялярин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси; икинcиси, диэяр мцлкиййят нювляринин, илк нювбядя, хцсуси
мцлкиййяти тямсил едян йени юзял гурумлар шябякясинин йарадылмасы.
Игтисади системин тякмилляшдирилмяси, трасформасийасы мягсядиндян асылы олараг айры-айры юлкяляр шяраитиндя мцлкиййятин
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси мцхтялиф мягсядляр
эцдцр.
Мяркязляшдирилмиш идаряетмя вя планлашдырманын щюкм
сцрдцйц, дювлятин мцтляг щаким мцлкиййятчи олдуьу кечмиш
сосиалист юлкяляриндя мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси гаршысында дуран башлыcа вязифя игтисадиййатда азад
рягабят мцщитинин йарадылмасынын тябии зямини кими мцлкиййят
чохнювлцлцйцнцн тямин олунмасы вя дювлятин мономцлкиййятчи сферасынын эенишляндирилмяси, йцксяк мящсулдар ямяйя
щявясин ойадылмасы вя с.-дян ибарятдир.
Тябии ки, мягсяд мцхтялифлилийи, нечя онилликляр бойу формалашмыш игтисадиййатын юзцнямяхсус хцсусиййятляри (истещсалын
йцксяк сявиййядя инщисарлыьы, тямяркцзляшмяси, ихтисаслашмасы
вя и. а.) вя щабеля ящалинин бу просесдя щям мадди вя щям дя
сырф психолоjи cящятдян иштирак имканларындан асылы олараг дювлят мцлкиййятинин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмясинин
форма, метод вя истигамятляри, бу просесин ящатя даиряси вя
щяйата кечирилмя сцряти мцхтялиф олаcагдыр.
Дювлят мцстягиллийинин бярпасынын илк илляриндя Азярбайcан Республикасында игтисадиййатын формалашмыш структурунун щяддян артыг аьырлыьыны (məsələn, сянайедя ясас истещсал
фондларынын 87%-я гядяри онун база сащяляриндя cямлянмишдир), йцксяк инщисарлыьы (мцяссисялярин 90%-дян артыьы юз
сащясиндя инщисарчыдырлар) вя тямяркцзляшмя сявиййясини (инди
Азярбайcан сярбяст балансда олан сянайе мцяссисяляри ишчиля-
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ринин сайы бахымындан инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя
мцяссисялярин мцвафиг орта эюстяриcилярини 10-15 дяфя ашыр) ясас
истещсал фондларыннын 80%-я гядяринин физики вя мяняви cящятдян ашынмайа мяруз галдыьыны вя нящайят, ящалинин бюйцк
яксяриййятинин мадди щяйат сявиййясинин ашаьы олмасыны нязяря
алараг 1-жи Дювлят Юзялляшдирмя Програмынын гябулу мярщялясиндя мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмясинин
mцxtяlif формаларда щяйата кечирилмяси мягбул щесаб
едilmiшdi.
Mяsяlяn, iгтисадиййатында аграр секторун мцщцм рол
ойнадыьы Азярбайжан Республикасыnda апарылан игтисади ислащатларын ян интенсив истигамятляриндян бири аграр вя торпаг ислащатлары олмушдур. Халг тясяррцфатынын мцщцм структур бюлмяси
кими кянд тясяррцфатында мцлкиййят мцнасибятляринин йениляшдирилмяси бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн мцяййян олунмуш
ясаслар цзря апарылмышдыр. Aграр ислащатынын мцщцм шярти кими
истещсалын тяшкилинин сямяряли системинин формалашмасына, аграр
бюлмянин дирчялдилмяси цчцн ялверишли мадди зяминлярин йарадылмасына вя аграр-сянайе сферасында базар структурунун
тякмилляшдирилмясиня наил олунмасы мцлкиййят чохнювлцлцйцня
кечид ашаьыдакы cящятлярин нязяря алынмасы зярурилийини шяртляндирmiшdир.
Биринcи, торпаг мцнасибятляринин йениляшдирилмяси, торпагларын башдан-баша юзялляшдирилмяси дейил, торпаг цзяриндя
дювлят мцлкиййяти инщисарынын ляьв едилмяси ясасында аграр ислащатын мягсядинин реаллашдырылмасына тяминат йарадан торпаг
сащибинин вя торпагдан истифадя системинин формалашдырылмасы
hesab edilmiшdir. Беля бир системин йарадылмасы - кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг цчцн мцлкиййятя верилян торпаьын мягсядли тяйинатынын дяйишдирилмясинин гадаьан олунмасы;
- мцлкиййятиня кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащяси верилянляря мцнасибятдя зярури тяляблярин мцяййян едилмяси;
- щцгуги шяхсляря вя хариcи юлкя вятяндашларына кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын хцсуси мцлкиййятя верилмяси;
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- торпагларын мцлкиййятя верилмядийи яразилярин мейарларынын мцяййян едилмяси.
Икинcи, аграр сферада мцлкиййят чохнювлцлцйцнцн тяшяккцлц проблеминин щялли, садяжя олараг, кянд тясяррцфатынын чохукладлылыг шяраитиндя инкишафына кечидля мящдудлашдырылмамалыдыр.
Цчцнcц истещсалчынын торпагла мцстягил гайдада бирляшдирилмясини тямин етмякля йцксяк мящсулдарлыгда аграр системин формалашдырылмасы, стратеъи бахымдан мцасир типли фермер
тясяррцфатларынын йарадылмасы иля баьлыдыр.
Диэяр сабиг сосиалист юлкяляри вя мцттяфиг республикаларда
олдуьу кими, Азярбайcан Республикасында да мцлкиййятин
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси кими мцряккяб, cямиййят цзвляринин демяк олар ки, бцтцн тябягяляринин мянафейи иля
баьлы просесин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси мцвафиг тяшкилати-идаряетмя тядбирляринин вахтында эюрцлмясиндян билаваситя асылы олмушдур.
Мялум олдуьу кими, мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси
щяйата кечирилян радикал игтисади ислащатлар комплексиндя
cямиййят цзвляринин щяр биринин мянафейиня бирбаша вя долайы
йолла даща чох тохунан вясилядир. Мящз буна эюря дя мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси эедишиндя, ондан
сонракы дюврдя ишчилярин вя бцтювлцкдя ящалинин щцгугларынын
горунмасы проблеминин юн плана чякилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едирди. Bu mяqsяdlя Азярбайcан Республикасы Президентинин 8 феврал 1997-cи ил тарихли фярманына уйьун олараг, 1997-cи
ил мартын 1-дян август айынын 15-ня гядяр Азярбайcан
вятяндашларына 7 милйон 183 мин 803 ядяд дювлят юзялляшдирмя
пайы верилмишдир.
Юзялляшдирмя просесиндя хариcилярин иштиракы цчцн дя ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Хариcи сярмайячиляря 18-19 милйон
ядяд юзялляшдирмя опсиону сатылмыш вя hяmin dюvrdяki Дювлят
Ямлак Назирлийинин мялуматына эюря бцдcяйя 50 милйард манатдан(AZM) чох вясаит дахил олмушдур.
3. Игтисадиййатын сосиал йюнцмлцлцйцнцн эцcляндирилмяси
истигамятляри. Бцтцн инкишаф тарихи ярзиндя инсанларын ясас гай-
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ьысы юз йашайышлары цчцн лазым олан шяраитин йарадылмасы олмушдур. Инкишафын ясас сябяби ися инсан cямиййятинин мцхтялиф
тялябатларынын там юдянилмясиня имкан верян мадди сярвятляр
истещсалы цчцн шяраит йаратмагдан ибарят олмушдур.
Инсан капиталы − cямиййятя мяхсус олан чохcящятли кейфиййятлярин инсана тясиринин мящсулу кими тясвир едилир. Беля тясирин сявиййяси ону характеризя едян дяйярляр топлусу иля мцяййянляшдирилир. Cямиййятин сивиллик мейарлары ня гядяр йцксяк
олса, онун инсанлара тясири даща мящсулдар вя инсан капиталы
даща дяйярли олар. Инсан капиталы − мадди рифащын, пешякар
биликлярин сявиййяси вя инсанларын юз истещсал вязифялярини йериня
йетирмяк бажарыьы, мядяни инкишафы, щямчинин, сящщяти иля гиймятляндирилир. Инсан капиталынын мягсядйюнлц истифадясиня сосиал
инфраструктурун вязиййяти, ян яввял мянзил-коммунал тясяррцфатынын сявиййяси, дювлятин вя онун йерли органларынын диггят
мяркязиндя олан мянзилля, сярнишин няглиййаты иля тяминат кими
елементляр тясир эюстярир.
Бу бахымдан Азярбайжанда апарылан игтисади ислащатларын бцтцн функсионал истигамятиндя сосиал фактор ясас доминантлардан бири кими истифадя олунмушдур.
4. Игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы
истигамятляри. Дцнйа тяcрцбяси эюстярир ки, мцасир дюврдя милли
игтисадиййатын тяшяккцлц вя инкишафы просесиндя гаршыйа чыхан
проблемлярин уьурлу щялли ящямиййятли дяряcядя хариcи игтисади
ялагялярин мягбул васитялярля эенишляндирилмяси вя инкишафы щесабына юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли
шякилдя интеграсийасынын тямин едилмясиндян асылыдыр.
Игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасынын Азярбайcан цчцн ящямиййяти ися даща да бюйцкдцр. Belə
ki, Азярбайcанда дювлят мцстягиллийинин игтисади ясасларынын
мющкямляндирилмяси вя сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасы проблемляринин щяллини бир сыра диэяр амилляр: мяcбури cялб
олундуьумуз мцщарибя вя онун доьурдуьу нятиcяляр (юлкянин
яразисинин 20 фаизинин зябт олунмасы, игтисади потенсиалын 15
фаиздян чохунун итирилмяси, 1 милйондан артыг дидярэин вя
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гачгынын сосиал-игтисади проблемляри вя с.), он иллярля формалашмыш игтисади ялагялярин, о cцмлядян истещсал-кооперасийа ялагяляринин позулмасы, дцнйа базарларына, о cцмлядян яняняви
базарлара чыхыш йолларында йаранмыш манеяляр вя с. даща да
чятинляшдирмишдир. Ona gюrя dя, бир-бири иля кясишян беля чохсайлы
сосиал-игтисади проблемляри Азярбайcан игтисадиййатынын аьыр
вязиййятиндя, хцсусиля инвестисийа гытлыьы шяраитиндя тякcя дахили
имканлар щесабына щялл етмяк мцмкцн дейилдир.
Бурадан айдын олур ки, хариcи игтисади ялагялярин мягбул
васитялярля эенишляндирилмяси вя инкишафы йолу иля юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасы haqlы
olaraq islahatlar дюврцnдя Азярбайcан Rеспубликасында сосиал-игтисади инкишафын тямин едилмясинин зярури шяртi hesab edilmiшdir.
Мялумдур ки, дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли дахил
олмаг цчцн, илк нювбядя, йаранмыш шяраитя адекват, елми
cящятдян ясасландырылмыш хариcи игтисади фяалиййят сийасятинин
формалашдырылмасы важибдир.
Методолоjи бахымдан эюстярилян проблемин щялли мцасир
дюврдя милли игтисадиййатын дцнйа тяясяррцфат системиня интеграсийасынын ясас принсипляринин, юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя цстцнлцкляринин мцяййянляшдирилмясини, хариcи игтисади
ялагяляр системиндя мювcуд проблемлярин ашкарланмасыны,
онларын йени шяраитя уйьун щялли йолларынын тапылмасыны вя бунлар ясасында ямяли тяклифляр системинин щазырланмасыны нязярдя
тутур.
Dцнйа тясяррцфат системиндя эедян просесляри вя Икинcи
Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя инкишаф едяряк, дцнйада юнcцл йер тутан ихраcатчылар сырасына чыхмыш юлкялярин тяcрцбясини тядгиг едяряк бу нятиcяйя эялмяк олар ки, мцасир
дюврдя щяр щансы бир юлкянин хариcи игтисади фяалиййяти, дахили
потенсиалы вя мювcуд шяраити нязяря алынмагла формалашдырылмалы вя щяйата кечирилмялидир. Тящлил эюстярир ки, игтисадиййатын
дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасы цчцн Азярбайcанда реал имканлар вардыр вя бу имканлардан баcарыгла
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истифадя олунмасы юлкя гаршысында дуран бир чох актуал сосиалигтисади проблемлярин щяллиндя мцщцм рол ойнамагла йанашы
перспективдя Азярбайcанын дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри сырасына чыхмасыны тямин едя биляр vя юtяn dюrцn nяticяlяri artыq
bu fikri tяsdiq etmiшdir.
Юлкямизин Бейнялхалг Валйута Фонду, Дцнйа Банкы,
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы,
Dцнйа Тиcарят Тяшкилаты вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла сых ялагяляр йаратмасы, бир сыра бейнялхалг сазиш вя мцгавиляляря гошулмасы, МДБ, Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты,
Гара дяниз Сащили Юлкяляри Бирлийи кими бирликляря дахил олмасы
вя онун йени игтисади бирликлярин (ЭУАМ) йарадылмасынын
тяшяббцскары кими чыхыш етмяси тягдирялайиг щал олмагла
йухарыда гейд олунанларын яйани тясдигидир.
Ислащатларын мцщцм нятижяси кими, игтисадиййатын либераллашдырылмасы, Азярбайcана хариcи инвестисийа гойулушларынын эетдикcя артмасына сябяб олмушдур. Бунунла беля, хариcи игтисади
ялагялярин йаратдыьы имканлардан мювcуд игтисади потенсиала вя
юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя малик олдуьу цстцнлцкляря мцвафиг шякилдя там вя сямяряли истифадя олунмасы цчцн
елми cящятдян ясасландырылмыш хариcи игтисади фяалиййят сийасяти
ашаьыдакы вязифялярин щяллини тямин етмяйя йюнялдилмишдир:
- Дцнйа тясяррцфат системинин динамик дяйишян шяраитиня
уйьун чевик ихтисаслашма вя инвестисийа ямякдашлыьы стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси;
- Дцнйа тясяррцфат системинин динамик конйуктурасыны
нязяря алмагла онун институтсионал вя функсионал бюлмяляри
кясиминдя фяалиййят стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси;
- Дцнйа базарында юлкянин мювгейинин мющкямляндирилмяси стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси, бу ликвидли истещсал
сащяляринин цстцн инкишафыны нязяря алмалыдыр;
- Юлкянин милли марагларына вя эеосийаси шяраитя мцвафиг
xarici игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын формалашдырылмасы.
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Садаланан бу истигамятлярин щяр биринин хцсуси локал
мягсяд вя вязифяляри вардыр. Бу мягсяд вя вязифяляри индики
шяраитдя ашаьыдакы кими мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр:
1. Дцнйа тясяррцфат системинин динамик дяйишян шяраитиня
уйьун ихтисаслашма вя инвестисийа ямякдашлыьы стратеэийасы:
- юлкянин игтисади потенсиалына, дахили тялябатына вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя малик олдуьу цстцнлцкляриня уйьун
дайаныглы вя стабил бейнялхалг игтисади ихтисаслашмасынын тямин
олунмасы. Бу мягсядя наил олунмасынын ян мцщцм шяртляриндян бири юлкянин ДТС iriмигйаслы инкишаф мейилляриня чевик
реаксийасыдыр;
- милли техники, сянайе вя сосиал сийасятин дцнйа стандартларына истигамятляндирилмяси. Бу дцнйа сявиййясиндя эедян интенсив ЕТТ просесляриня вахтында гошулмаг вя онлардан максимум сявиййядя файдаланмаг мягсяди эцдцр;
- ихраc потенсиалынын инкишаф етдирилмяси вя ихраcын структурунун дцнйа базарында рягабятядавамлы вя ликвидли сон мящсул щесабына йахшылашдырылмасыдыр;
- идхалы явяз едян мящсул истещсалынын артырылмасы вя бунун
цчцн дахили базарын rяqabяtliliyiни tяmin etmяklя, горунмасынын тямин олунмасы;
- няглиййат вя рабитя коммуникасийаларынын, щямчинин,
диэяр истещсал vя хидмят сащяляринин, о cцмлядян, хцсусиля бизнеся хидмят едян базар инфраструктурu сащяляринин инкишаф
етдирилмяси;
- юлкянин инвестисийа иглими хяритясинин щазырланмасы вя
елан олунмасы, о cцмлядян, хариcи инвестисийанын тяшвиги вя стимуллашдырылдыьы, гадаьан олундуьу вя аз сямяряли щесаб едилян
сащялярин мцяййянляшдирилмяси; ачыг игтисадиййатын гурулмасы,
юлкя игтисадиййатына хариcи инвестисийанын актив cялб олунмасыны
тяляб едир. Бунун цчцн, илк нювбядя, юлкядя ялверишли инвестисийа иглими йарадылмалыдыр. Хариcи инвестисийаны мцхтялиф ганунлар васитяси иля щимайя етмяк мцяййян дювр цчцн ялверишли
олса да, дцнйа мигйасында щазырда беля цсул щеч дя оптимал
щесаб олунмур. Ян йахшы гябул едилян йол юлкядя хариcи вя
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дахили инвестисийа цчцн ейни, стабил шяраит йарадылмасы щесаб
олунур. Инвестисийанын юлкя цчцн сямярялилийи артырмаг вя игтисади тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн инвестисийа хяритяси вя
мцвафиг гайдалар системи йарадылмалы вя елан едилмялидир.
Хариcи инвестисийанын стимуллашдырылдыьы вя гадаьан олундуьу,
аз сямяряли щесаб олунан тятбиг сащяляри дювлят тяряфиндян игтисади сийасятя мцвафиг мцяййянляшдирилмялидир. Хариcи инвестисийанын коммерсийа кредити ясасында cялб олунмасы эениш
инкишаф етдирилмялидир. Гейд етмяк важибдир ки, юлкямиздя бу
сащядя апарылмыш ишляр дцнйада ян жядбедижи нцмуняляр сырасындадыр. Бунун сцбуту юлкянин инвестисийа рейтингинин ардыжыл
йцксялмяси щесаб едиля биляр.
2. Дцнйа тясяррцфат системинин институтсионал вя функсионал бюлмяляри кясиминдя фяалиййят стратеэийасы:
- икитяряфли дювлятлярарасы ялагялярин гаршылыглы файда ясасында даща да эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси;
- Азярбайcанын милли мянафеляриня cаваб верян бейнялхалг вя реэионал, сащя вя функсионал характерли игтисади бирликляря вя тяшкилатлара дахил олмагла онларын ишиндя фяал иштиракын
тямин олунмасы. Бейнялхалг вя реэионал игтисади бирликляря вя
тяшкилатларла ишин игтисади сямярялилик цзяриндя гурулмалы вя беля
тяшкилатлара гошулма просесиндя Азярбайcан цчцн кечид игтисадиййаты олан юлкяляря верилян эцзяштляр системинин эенишляндирилмясиня наил олмаьа чалышмаг сон дяряжя мцщцм мясялялярдян биридир;
- трансмилли кооперасийаларла ямякдашлыьын гаршылыглы файда ясасында эенишляндирилмяси, илк нювбядя, ТМК дахили базарларын имканларындан эениш истифадя олунмасы вя с.
3. дцнйа базарында юлкянин мювгейинин мющкямляндирилмяси стратеэийасы:
- ихраc олунан хаммалын вя аралыг мящсулларын юлкя дахилиндя емал олунараг дцнйа базарына ликвидли вя рягабятя
давамлы сон мящсул кими чыхарылмасы;
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- хариcи базарларда милли ихраcчыларын мянафеляринин горунмасы тядбирляри, о cцмлядян, ихраc рискляринин сыьорталанмасы системинин формалашдырылмасы;
- ихраcын стимуллашдырылмасы вя хариcи игтисади ялагялярин
мцтярягги формаларынын тятбигинин эенишляндирилмяси;
- игтисади резидентлярин дцнйа базарына чыхышынын там либераллашдырылмасы вя с.
4. Юлкянин милли марагларына вя эеосийаси шяраитя мцвафиг
хариcи игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын формалашдырылмасы:
Hесаб olunur ki, ки, ислащатлар шяraitdя юлкянин xarici игтисади
тящлцкясизлик консепсийасы ашаьыдакы истигамятляря йюнялдилмишдир.
а) Xarici игтисади тящлцкясизлик системинин тяшкилати-структурунун tяkmillяшdirilmяsi;
- юлкядя игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин щцгугинорматив базасынын бейнялхалг щцгцг нормаларына вя дцнйа
практикасына уйьунлашдырылмасы вя онун тамамланмасы;
- ихраcын инкишафыnыn дювлят програмынын щазырланmasы, o
cцmlяdяn, ихраcын кредитляшдирилмяси вя сыьорталанмасы системинин йарадылмасы;
- идхалын тариф тянзимлянмяси системинин вя верэийя cялбетмя системинин дахили базары вя игтисади шяраити нязяря алынмагла
тякмилляшдирилмяси;
- юлкяйя идхал олунан малларын техники тящлцкясизлийиня
нязарят системинин бейнялхалг стандартлара уйьун олараг гурулмасы;
- ихраcа вя валйутайа нязарят системинин тякмилляшдирилмяси vя с.;
- дцнйа тясяррцфат конйунктурасынын инкишафынын излянмяси вя тиcарят ялагяляриндя ондан истифадя механизминин йарадылмасы;
б) xarici игтисади тящлцкясизлик консепсийасынын елми
идеолоэийасынын щазырланмасы.
Бу вязифялярин щялли конкрет олараг ашаьыдакылара тязащцр
едир:
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- Эюмрцк ишинин tяkmillяшdirilmяsi. Эюмрцк nяzarяti
mцhцm iqtisadi tяnzimlяmя alяti kimi юlkя iqtisadiyyatыnыn
dюvlяt idarяetmя sisteminя daxil olan aparыcы tяnzimlяyici vasitяlяrdяn biridir. Bu sistem щазырда яsasяn, ики мцщцм вязифяни щяйата кечирир. Биринcиси, юлкянин хариcи игтисади ялагяляри,
ясасян дя мящсул вя хидмятлярин юлкя яразисиня апарылыб эятирилмяси васитясиля щяйата кечирилян ялагялярдя мцяййян олунмуш
гайда-ганунлара ямял едилмясиня нязарят етмякля юлкя игтисадиййатына мцмкцн мянфи тясирлярин гаршысыны алмаг, икинcиси ися
эюмрцк рцсумлары вя верэиляри васитясиля дювлят бцдcясиня
вясаит дахил олмасыны тямин етмякдян ибарятдир.
- Лакин нязяря алмаг важибдир ки, щазырки шяраитдя эюирцк
фяалиййятинин игтисади фяалиййятдя функсионал тянзимляйижи ролунун артырылмасы даща мягсядяуйьундур. Она эюря дя, фикримизжя, инди ясас диггят gюмрцк тарифляри вя рцсумларынын дяряcяляринин мцяййянляшдирилмяси мейарларынын щазырланмасы,
чцнки дахили базарын горунмасы юлкя игтисадиййатынын баьланмасына эятирмямялидир. Ейни заманда хариcи малларын вя
гиймятлярин юлкянин тясяррцфат конйунктуруна щялледиcи тясиретмя имканына йол вермяк олмаз. Она эюря дя gюмрцк тарифляринин дяряcяляри ейнитипли мящсуллар цчцн юлкялярарасы, мцхтялиф
типли мящсуллар цчцн ися дахили мцгайисяли хярcляр вя мянфяятлилик эюстяриcиляри ясасында щазырланмалыдыр;
- Tяdiyyя балансынын тяртибi методикасынын tяkmillяшdirilmяsi. Мяrkяzi Банкда тяртиб едиляn son illяrin tяdiyyя балансы иля Дювлят Статистика вя Эюмрцк комитяляринин ейни параметрляр цзря мцхтялиф эюстяриcиляр вермяси TБ-нин тяртиби
tяcrцbяsinin игтисади сийасят принсиплярiля узлашмадыьыны gюstяrir. Tяdiyyя балансынын дцзэцн тяртиби вя хариcи борcларын
идаря олунмасы ихраc вя валйутайа етибарлы нязарят системинин
йарадылмасыны зярури едир. Tяdiyyя балансына дахил едилян параметрляр Азярбайcан игтисадиййатынын ясас истещсал эюстяриcиляри
ясасында формалашдырылмалыдыр. Мясялян, yuxarыda qeyd edildiyi
kimi, БВФ тяклиф етдийи стабилляшдирмя сийасяти цчцн 2-3 айлыг
бейнялхалг ещтийатлар нормасы, cари щесаблар цчцн кясири юдямя
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габилиййятинин игтисади сийасятдя ясас щесаб едилмяси щалында
доьру олараг мягбул щесаб едиля билмяз;
- бейнялхалг игтисади, малийyя тяшкилатлары, хариcи юлкялярля игтисади сазишлярин чярчивя мящдудиййятляринин мцяййянляшдирилмяси;
- хариcи борc сийасятинин мцяййянляшдирилмяси, боrc сийасяти tяdiyyя балансынын прогнозлашдырылан сявиййяси иля мцяййянляшдирилмялидир;
- игтисади интеграсийа сийасятинин щазырланмасы вя щяйата
кечирилмяси актив хариcи итисади фяалиййят принсипи ясасында гурулмалы, Азярбайcанын тябии, игтисади cоьрафи потенсиалынын реаллашмасына вя юлкянин сийаси нцфузунун артмасына хидмят едир.
Хариcи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын йухарыда садаланан ясас истигамятляри щеч дя там дейил. Мясялян,
Азярбайcан цчцн ян ящямиййятли истигамятляр сырасында технолоjи, няглиййат, еколоjи тящлцкясизлийин тямин олунмасы da
ваcиб щесаб едиliр.
8. 4. Иqtisadi transformasiyasыnыn
analitik informasiya sistemi
8.4.1. Makroиqtiсади вя сосиал инкишафын мониторинги
Трансформасийа дюврц йашайан игтисади системин ян ваcиб
хцсусиййятляриндян бири онун юзцнц тянзимлямя имканларынын
азалмасыдыр. Бунун сябяби ислащатлашдырманын мащиййяти иля
бирбаша баьлыдыр. Йяни, гябул едилмиш тясяррцфат механизми чярчивясиндя формалашмыш систем дахили мцнасибятляр, ислащат просесиндя мяcбури дяйишмяляря мяруз галыр. Беля олан щалда ися систем йарадыcы факторлар арасындакы нисбятляр позулур вя бунунла
да юзцнцтянзимлямя механизми даьылыр.
Истянилян щалда трансформасийанын мягсядинин игтисади
системин мящсулдарлыьынын вя сямярялилийинин артырылмасы олдуьуну нязяря алсаг, бу просесин эедишатынын излянмяси вя гиймятляндирилмяси ваcибдир. Бу бир тяряфдян обйектив олараг йениляшмянин йаратдыьы чятинликлярин ашкарланмасы иля онларын йол
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верилян щяддинин горунмасына, диэяр тяряфдян ися ислащатларын
юзцнцн стратеэийа вя тактикасында зярури коррективлярин апарылмасына имкан веря биляр.
Дцнйа тяcрцбясини вя Азярбайcан реаллыгларыны нязяря
алараг, игтисади ислащатларын эедишинин гиймятляндирилмяси цчцн
аналитик моделляр системинин формалашдырылмасы мягсядяуйьун
щесаб олунмушдур. Hesab edilir ki, bу систем юзцнямяхсус
макроигтисади вя сосиал инкишаф маниторинги ролуну ойнайа
bilяr. Иqtisadi idarяetmя vя iqtisadi tяhlil tяcrцbяsindя ilk dяfя
tяkilif olunan bu modelin formalaшdыrыlmasы zamanы (бax:
R.Hяsяnov. Azяrbaycan Рespublikasыnыn sosial-iqtisadi inkiшafыnыn bazar modelinin konseptual яsaslarы. Bakы: Elm, 1998),
Азярбайcан игтисадиййатынын бир сыра хцсусиййятляри:
- тябии-игтисади потенсиалынын характеристикасыны вя онун
индики мярщялядя реаллашдырылма мейилляри;
- ишчи гцввясинин боллуьу вя онун натамам истифадя олунмасы;
- Азярбайcан игтисадиййаты, о cцмлядян, сянайесинин вя
кянд тясяррцфатынын гейри-мцтянасиб инкишафы мейиллярини;
- сосиал шяраитин игтисади потенсиала адекватлыьы сявиййяси;
- игтисадиййатда йаранан эялирлярин игтисади аэентляр арасында гейри-бярабяр бюлцнмяси вя бунун сайясиндя базар
игтисадиййатында ясас апарыcы бюлмя олан орта тябягянин дяйишмяси вя с. кими хцсусиййятляринин юлкянин эяляcяк инкишафындакы
фювгяладя тясир потенсиалы нязяря алыnmышdыr. Analиtik monitorinq sisteminя Кейнс инвестисийа мултипликатору; чохвариантлы
Кобба-Дуглас истещсал функсийасы; Солоу функсийасы; Кейнс
типли Клейн економетрик модели; Филлипс яйриси; Лоренс яйриси вя
Жин ямсалы; орта тябягянин динамикасы дaxil едилмишдир.
1. Милли эялирин Кейнс инвестисийа мултипликатору иля тяйин
едилмяси. Mяlum olduьu kimi, iстещсал едилян, ялдя олунан вя
сярф едилян цмуми дахили мящсул (ЦДМ) вя цмуми милли мящсул (ЦММ) юз тяркиб щиссясиня эюря цч гайда иля щесаблана
биляр. Тящлилин мягсядиндян асылы олараг щям милли эялир, щям дя
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ЦММ вя йа халис мадди мящсул анлайышларыдан истифадя едиля
bilяr.
Милли эялир бир ил мцддятиндя йени йарадылан бцтцн немят
вя хидмятлярин дяйяридир. Милли эялир цч гайда иля: 1) истещсал
просесинин йаратдыьы немят вя хидмятлярин дяйяриня эюря;
2) эялир эюстярижиляриня эюря; 3) истещлак вя йыьым эюстяриcиляриня
эюря (тяляб эюстярижиляри) тяйин олуна биляр.
Истещсал просесинин йаратдыьы немят вя хидмятлярин дяйяриня эюря милли эялир ашаьыдакы кими щесабланыр.
n

Y = ∑ Рi x i

(1)

i =1

Y − милли эялир; n - немят вя хидмятлярин сайы;
немят вя йа хидмятин натурал

x − i - жи
i

мигдары (i = 1, n); Pi − i -жи

немят вя йа хидмятин (i = 1, n) гиймятидир.
Эялир эюстяриcиляриня эюря милли эялир, цмуми щалда
Y = Z +W + T

(2)

кими тяйин едиля биляр, бурада, Z − эялир (амортизасийа
айырмалары, сащибкарлыг эялири, дивидент вя с.), W − ямяк щаггы,
T − долайы верэилярdir.
Истещлак вя йыьым (яманят) эюстяриcиляриня эюря милли эялир.
Y =C+S
(3)
кими тяйин едилир.
Бурада С − истещлакы, S − йыьымы (яманяти) эюстярир.
Милли эялирин щесабланмасы сямяряли тяляб принсипиня ясасландыгда мяжcму сямяряли тяляб С − истещлак вя I − инвестисийа
эюстяриcиляринин cями D = C + I кими тяйин олунур.
Кейнсин статик нязяриййясиня эюря С истещлак тяляби милли
эялирин хятти функсийасыдыр:
C=cY+A ,

0<c<1

(4)
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Бурада, А − сабити игтисади мянасына эюря база дюврцндя
истещлак щяжмини, с ися Y милли эялиринин артмасындан асылы олараг истещлак щяcминин артым нисбятини характеризя едян ямсалдыр. с -йя истещлака мейллилийин дяряcяси дя дейилир.
Гыса мцддятли дювр цчцн инвестисийанын дяйишмядийини
( I = I 0 ) йяни, милли эялирин щяcминдян асылы олмадыьыны фярз етсяк, милли эялирин Yе мцвазинятли (таразлыг) гиймяти D сямяряли
тялябин Y милли эялириня бярабярлийи шяртиндян тяйин едиля биляр.
Милли эялирин Yе мцвазинятлик гиймяти тясяррцфат обйектляринин, иш адамларынын еля активлийиня уйьун эялир ки, бу мцяййян
мянада фярди тясяррцфатлар (аиля тясяррцфаты) вя мцяссисялярин
фяалиййяти иля тямин олунур. Лакин эялирин сявиййяси щямишя милли
эялирин арзу олунан сявиййясиндян (йяни, там мяшьуллуьу тямин
едян сявиййясиндян) кичик олур.
Она эюря дя бу сащядя дювлят сийасятинин башлыcа истигамяти ялавя инвестисийа гоймаг щесабына щяллин бярабярлийини
тямин етмяк олмалыдыр. Йалныз бу щалда фярди тясяррцфатлар, иш
адамлары вя с. банклардакы яманятлярин, йяни S0-ын мцяййян S
щиссясиндян ялавя йердя галан щиссясини гыса дюврдя сярмайя
гоймаг мягсядиля истифадя едяcякдир.
Гыса дюврдя сярмайя гоймаг мягсядиля истифадя олунаcаг щиссянин, Y милли эялирин артмасындан асылы олараг, мцяййян
фаиз нисбятдя артаcаьыны гябул етсяк, онда милли эялирин мцвазинятлик сявиййясини
Ye =

1
1
( A + I 0 ) = ( S0 + I 0 )
1− c
s

(5)

кими ифадя етмяк мцмкцндцр.
Истещлак хярcляри вя сярмайя ещтийатынын щяр бири иля милли
эялир арасындакы асылылыьын дашыйыcылары олан марjинал истещлак
мейли с вя марjинал ещтийат мейли s, асылы олмайан истещлак вя
сярмайя хярcляри иля бирликдя мцвазинятлик сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Бу параметрлярин тясирини тядгиг
едяряк Кейнс
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µ=

1
1− c

вя ν =

1
s

(6)

кямиййятляриня мултипликатор ады вермишдир. Бунларын макроигтисади тящлилдя хцсуси ящямиййяти вардыр. Игтисади мянасы инвестисийа ещтийатынын верилмиш сявиййясиндя милли эялирин ня гядяр
артдыьыны характеризя едир. Еля она эюря дя, µ вя ν инвестисийа
мултипликатору адланыр. Бунлар Кейнс нязяриййясинин ясас елементляридир. Игтисади тящлил эюстярир ки,
1
µ=
= 1 + с + с 2 +...+ c k ...
(7)
1− с
вя
∆Y = ∆I + c∆I + c 2∆I + ... + c K ∆I + ... =
(8)
1
= (1 + c + c 2 + ...c k + ...)∆I =
∆I = µ∆I .
1− c
мцнасибяти доьрудур, башга сюзля, милли эялирин артымы инвестисийа
мултипликатору иля инвестисийа артымынын щасилиня бярабярдир.
Гысамцддятли дювр цчцн Кейнс моделиндя сярмайя гойулушундакы артымлар садяcя тяляб артымындан ялдя едилир. Бу, о
демякдир ки, гысамцддятли дювр цчцн йаранан тяляб-тяклиф мцвазинятлилийи узун мцддят давам едя билмяз вя дювр узандыгcа мцвазинятин сявиййяси дяйишяcякдир. Тяляб-тяклиф мцвазинятлилийинин мцнтязям давам етмяси цчцн яввялки дюврлярдяки сярмайя гойулушларынын сонракы дюврлярдя йарадаcаьы
тяклифин тясириля сонракы дюврдяки сярмайя гойулушу артымлары
узлашмалыдыр.
Кейнс мултипликаторунун vя o cцmlяdяn, analtik monitorinqя daxil edilmiш digяr parametrlяrin Азярбайcан игтисадиййатына тятбиги имканларыны йохламаг цчцн 1990-1997-cи
илlяrdя игтисади inkiшaf dinamikasыnыn тядгиги апарылмышдыр. Нязяря алмаг важибдир ки, бу дюврдя инкишафын гейри-бярабярлийи
сычрайышлы характери вя хцсусиля дюврцн илк илляриндяки тядбирлярин
гейри-ардыжыллыьынын тясири чох ящямиййятли олмушдур. Бунунла
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беля тяklif olunan analtik informasiya sisteminin praktiki
яhяmiyyяtini gюstяrmяk цчцn hяmin monitorinqin bir sыra
nяticяlяrinin qыsa шяrhi aшaьыda verilmiшdir. Mяsяlяn, rяsmi mяlumatlar яsasыnda aparыlmыш hesablamalara gюrя, 1997-ci ildя
инвестисийа мултипликатору
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Мялумдур ки, Кобба-Дуглас истещсал фуnксийасы, мящсул
истещсалы (У) иля она тясир едян истещсал фондлары капитал (К) вя
ишчи гцввяси (L) арасындакы кямиййят характеристикасыны юйрянир
вя бу ашаьыдакы шякилдядир:
У=аКα Lβ,

µ

1
1
=
=
= 5,555556
1 − c 1 − 0,82

oлmuşdur. Qяbul edilmiш metodoloji yanaшmaya gюrя, юlkяdя
халис мадди мящсулун сявиййяси сонракы илдя Y = 10290000 +
+7857283 = 18147283 милйон манат олмалы иди. Lakin faktiki
olaraq, 1997-cи илдя цмуми дахили мящсулун щяcми 15352000
милйон манат (сонрадан Статистика Комитясинин дягигляшдирмяляриня эюря 17760000 милйон манат) олмушдур. Rяsmi statistikada xалис мадди мящсулун щяcми эюстярилмямишдир. Lakin
xалис мадди мящсул, цмуми дахили мящсулдан амортизасийа айырмалары чыхдыгдан сонра алындыьы цчцн айдындыр ки, 1997-ci илдяки
халис мадди мящсул цмуми дахили мящсулдан аз олаcагдыр.
Беляликля, дейя билярик ки, 1997-cи илдяки халис мадди
мящсулун сявиййяси Кейнс мултипликатору иля тяйин олунмуш
таразлыг сявиййясиндян ашаьы олмушдур.
Кейнс нязяриййясиня эюря тяклиф едилир ки, бу заман дювлят
игтисадиййата мцдахиля етмякля истещсал вя мяшьуллуьун сявиййясини галдырмалыдыр. Чцнки йухарыда гейд едилдийи кими, истещсалын сявиййясинин мяшьуллуг сявиййясиндян ашаьы олмасы бир
тяряфдян истещсалын сямярялилийинин таразлыг ашаьы олмасыдырса,
диэяр тяряфдян дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин лазыми
сявиййядя олмамасыдыр.
2. Милли эялирин Кобба-Дуглас истещсал функсийасы иля
гиймятляндирилмяси. Кобба-Дуглас истещсал функсийасы игтисади
просеслярин тядгигиндя, анализи вя прогнозлашдырылмасында эениш истифадя едилир вя о истещсал функсийаларынын бир нюв ”чемпиону” щесаб едилир. Мящз, буна эюря дя, милли эялирин бу функсийа васитясиля тядгиг едилмяси dя зярури щесаб едиlir.

α+β=1

Бурада, α, β − параметрлярдир вя уйьун олараг К вя L-ин
еластиклик ямсалларыдыр. а − сабит ядяддир.
Тящлил заманы У − нятиcя эюстяриcиси кими милли эялир,
К − ясас истещсал фондлары, L − ишчилярин орта иллик сайы гябул
едилмишдир.
Бу эюстяриcиляр 1990-1996-cы илляр цчцн рясми статистикадан
эютцрцлмцш vя hяmin иллярдя юlkяdя инфлйасийанын эцcлц олмасы
нязяря алынараг гиймят индексиня уйьун олараг милли эялир вя
ясас истещсал фондларынын щяcми индексляшдириляряк тящлил цчцн
йарарлы щала салынмышдыр.
Моделин реализасийасы цчцн iqtsadi нязяриййядя гябул
олунмуш ашаьыдакы цч щалда параметрляри гиймятляндирмишдир.
I. Интенсив инкишаф йолу. Бурада α+β≠1 гябул олунур.
Игтисади мянтигя эюря яэяр α+β<1 оларса истещсалын сямярялилийи
азалыр, α+β>1 оларса истещсалын сямярялилийи артыр. Алынмыш
нятиcя ашаьыдакы кими олмушдур.
DW = 1,911,
R2 = 0,51565
0,2263
У = 2,625Е - 24 К
L12,4648
Эюрцндцйц кими, α+β = 16,4939 >1 алындыьы цчцн дейя
билярик ки, юлкядя бу дюврдя ващид мигдарда милли эялир йарадылмасына сярф едилян мялум истещсал факторлары эет-эедя азалмышдыр. Бу фикрин ня дяряcядя доьру олмасыны тянлийин статистик
характеристикаларындан билмяк олар. R2=0,516 олмасы милли
эялирин дяйишмясинин 51,6%-и нязяря алынан К вя L факторлары
щесабына олдуьуну эюстярир. Диэяр тяряфдян алынмыш тянлик юзц
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зиддиййятлидир. Беля ки, а-ямсалынын щяддян артыг кичик алынмасы,
истещсалын сямярялилийинин ашаьы олмасына ишарядирся, α+β>1
алынмасы яксиня олараг сямярялилийин йухары олмасыны эюстярир.
II. Екстенсив инкишаф йолу. Бурада α+β=1 гябул едилир.
Бу шяртя эюря фярз едилир ки, истещсалын сямярялилийи истещсалын
мигйасындан асылы дейил.
Бу щал цчцн Кобба-Дуглас истещсал функсийасы
R2=0,330 , DW=0,418
У = 0,69799К0,326 L0, 674
кими тапылмышдыр.
Артым темпинин мцнасибяти ρy=0,674ρ L +0,326ρ K кими
олажагдыр. Бурада, ρу=lnУ, ρL =lnL, ρK =lnK. Гиймятляндирилмиш тянликдян эюрцнцр ки, К − цчцн еластиклик ямсалы α=0,326,
L − цчцн ися β=0,674 бярабярдир. β=0,674-я бярабяр олмасы эюстярир ки, 1990-1996-cы илляр ярзиндя милли эялирин йарадылмасында
ишчи гцввясинин тясири ясас истещсал фондларындан даща бюйцк
olmuшdur. Башга сюзля, hяmin dюvrdя ишчилярин сайынын 1% дяйишмяси милли эялир щяcминин 0,674% дяйишмясиня сябяб олдуьу
щалда, ясас истещсал фондларынын 1% дяйишмяси, милли эялири
0,326% дяйишдирmiшdir. DW вя R2 цчцн алынмыш ядядляр ися
тянлийин верилмиш иллярдяки реал вязиййятини ящямиййятли шякилдя
якс етдирмядийини эюстярир.
III. Елми-техники тяряггинин нязяря алынмасы. Фярз едилир
ки, α+β=1 вя ЕТТ милли эялирин йарадылмасына еλt вуруьу иля
тясир едир. Бурада t − заманы, λ − ися ЕТТ-нин сцрятидир. Модел
беля алынмышдыр:
R2=0,86967 , DW=2,346658
У = 1,039214е-0, 196985 t К 0,135 L 0, 865
Характеристикалар эюстярир ки, бу ифадя рийази cящятдян
адекватдыр. λ = - 0,196985 олмасы республиканын милли эялиринин
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щяжминин К − ясас истещсал, истещсал фондлары вя L − ишчилярин
орта иллик сайы сабит галдыгда беля яввялки иля нисбятян 19,7%
азалмасыны эюстярир.
Буну беля изащ етмяк олар ки, hяmin dюvrdя базар мцнасибятляриня кечид просесиндя стуруктур дяйишиклийи апарылmasы sяbяbindяn, ясас фондлар там эцcц иля ишлямяmiш, йени технолоэийаlar vasitяsиля ися там мяшьуллуьу тямин етмяк мцмкцн
олмуdуr.
Мялумдур ки, артым темпи ρу=-0,196985 + 0,865ρ L +
0,135ρ K тянлийи иля изащ олунур. Яэяр эяляcякдя мяшьуллуьун
артмайаcаьы фярзиййясини гябул етсяк (ρL=0), онда λ-ЕТТ
мянфи тясирини компенсасийа етмяк цчцн ρК=1,459 олмалыдыр.
Милли эялирин иллик 1% артымыны тямин етмяк цчцн капиталын,
(ρK=8,87) 8,87% артырмаг лазымдыр олдуьуну тапарыг.
Беляликля, тядгигат дюврцндя юлкянин милли эялиринин
Кобба-Дуглас функсийасы иля йухарыдакы цч щала уйьун тядгиги
эюстярир ки, йалныз цчцнcц щала уйьун алынмыш модел адекватдыр. Лакин гейд едяк ки, онунла прогноз вермяк олмаз,
чцнки щямин илляр тяняззцл иллярини ящатя едир. Адятян тяняззцл
илляри цчцн гурулмуш моделля верилян прогнозлар хейли хяталара
эятириб чыхарыр.
3. Милли эялирин CES - истещсал функсийасы (Солоу функсийасы) иля гиймятляндирилмяси. Кобба-Дуглас истещсал функсийасы
иля йанашы эениш тятбиг едилян неоклассик истещсал функсийаларындан бири дя явяз етмя еластиклийи сабит олан CES (Constant
Elasticity of Substitution) истещсал функсийасыдыр. Техники тяряггини нязяря алмагла бу функсийа цмуми шякилдя ашаьыдакы
кими ифадя олунур.
У= а еλt ( δ К-р + ( 1- δ ) L-р )-1/ρ
Бу функсийайа чох вахт онун мцяллифинин ады иля Солоу функсийасы да дейилир. CES функсийасында да Кобба-Дуглас функсийасында олдуьу кими К вя йа L-я эюря сон явязетмя нор-
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масынын сабит азалан олмасы гябул едилир. Лакин бу функсийалар
арасында ашаьыдакы ящямиййятли фяргляр дя вар.
1) Мялум олдуьу кими явязетмя еластиклийи бир факторун
диэяри иля явязедилмяси мцмкцнлцйцнцн юлчцсцдцр. Мясялян,
капиталын ямякля вя йа яксиня. Кобба-Дуглас функсийасында
бу явязетмя еластиклийи щямишя ващидя бярабярдир. СES – функсийасында ися ихтийари гиймят ола биляр.
2) Кобба-Дуглас функсийасында σ = 1, CES-дя ися
σ =1/(1-ρ) гябул олунур. Башга сюзля, CES - функсийасында
σ ≠ 1. (Бахмайараг ки, Кобба-Дуглас функсийасында олдуьу
кими сабитдир). Мящз, CES–функсийасынын ады да онун
явязетмя еластиклийинин сабит олмасына ишарядир.
3) ρ →0 олдугда σ →1 олур. Йяни функсийа Кобба-Дуглас функсийасына, ρ → ∞.. олдугда ися σ → 1 олур вя функсийа
Леонтйев функсийасына чеврилир. Она эюря дя CES функсийасыны
истещсал функсийасынын даща цмуми щалы адландырырлар.
1990-1996-cы илляр Азярбайcан игтисадиййаты цчцн CES
истещсал функсийасы ашаьыдакы кими гиймятляндирилмишдир:

Y = 1,05733e−0,1919t (0,3217946K 0, 666 + 0,6782054L0, 666 )1, 4999
R2 = 0,87346 ;

DW = 2,394745

явязетмя еластиклийи σ = 3. Статистик характеристикаларын алынмыш
гиймятляри эюстярир ки, модел адекватдыр. Явязетмя еластиклийинин Азярбайcан игтисадиййаты цчцн ващиддян кифайят гядяр
бюйцк алынмасы сцбут едир ки, Кобба-Дуглас истещсал функсийасы иля гиймятляндирилмяси заманы алдыьымыз моделлярин щеч
бири CES-дя олдуьу гядяр адекват алынмамышдыр. Даща доьрусу, явязетмя еластиклийини яввялжядян ващидя бярабяр гябул
едиб гиймятляндирмя апарылмасы доьру олмайан нятижя веря биляр. Лакин бунунла бярабяр CES-функсийасында алдыьымыз aсабити вя λ-техники тяряггинин артым темпинин гиймятляри,
демяк олар ки, Кобба-Дуглас истещсал функсийасыда алдыьымыз
гиймятлярля цст-цстя дцшцр. Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар
ки, Кобба-Дуглас истещсал функсийасы иля гиймятляндирдийимиз
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игтисадиййатын сямярялилийи (a - сабити игтисадиййатын сямярялилик
юлчцсц кими дя интерпретасийа едилир) вя елми-техники тяряггинин
тясири CES-функсийасы цчцн алдыьымыз гиймятляндирмя иля бир
даща сцбут олунур.
ЫВ. Кейнс типли Клейн модели. Кейнс игтисади нязяриййясиня ясасланан мяшщур макроигтисади моделлярдян бири Клейн
моделидир. Лоренс Клейн бу модели 1950-жи илдя дярж етдирмишдир. Л.Клейн 1921-1941-жи иллярдя Америка игтисадиййатында баш
верян ики бюйцк депресsийаны (бющраны) тящлил едяряк, бющранын
инкишафыны якс етдирян рийази моделляри тяклиф етмишдир.
Индики мярщялядя бир сыра хцсусиййятляриня эюря Азярбайcан Республикасында макроигтисади просеслярин юйрянилмяси,
тядгиги вя прогнозлашдырылмасында Кейнс типли моделлярдян
истифадя едилмяси фикримизcя сон дяряcя ваcибдир.
Клейн моделиндя бцтцн нязяри ялагяляр хятти ифадя
едилмишдир. Модел цч структур тянликляриндян вя цч ейниликдян
ибарятдир. Структур тянликляри ашаьыдакылардыр:
Истещлак функсийасы:
С= β11+ β12 П+β13 П-1+ β14 (W1+W2) + U1
Бурада, С − истещлакы, П − эялири, П-1 − яввялки дюврдяки
эялири, W1 − юзял секторда ямякщаггындан алынан эялири,
W2− дювлят секторунда ямякщаггындан алынан эялири вя
U1 − регресийа галыьыны эюстярир.
Инвестисийа функсийасы:
I= β21+ β22 П + β23 П-1+ β24 K-1 + U2
Бурада, I − инвестисийаны, K-1 − яввялки периодун сонунда
ясас капиталы эюстярир.
Юзял секторда ямякщаггы функсийасы :
W1= β31+ β32 (Y+T- W2)+β33 (Y+T- W2)-1+ β34( t-1993 ) +U3
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Бурада Y − милли эялир, T − долайы верэиляр, t − вахт индекси,
(Y+T-W2)-1 ися яввялки ж.врц эюстярир.
Ейниликляр:
Y+T=C+I+G
Y = W1 + W2 + П
∆ К = ( К - К-1 ) = I
Бурада, G − дювлят хярcляридир.
Клейн модели гаршылыглы асылы игтисади моделляр синфиня,
башга сюзля, еля моделляр синфиня дахилдир ки, юз тянлийинин саь
тяряфиндяки дяйишянляр бир-бириндян асылыдыр.
Моделин реализасийасы ашаьыдакы кими нятиcяляр вермишдир:
1. Истещлак функсийасы:
С = -112,6162+1,018835 П+0,425163 П-1+ 0,259447 (W1+W2)
R =3566,181, DW =1,839249, *R2 = 0,9652672
2. Инвестисийа функсийасы:
I = -4129,076+24,2812 П + 2,851562 П-1- 2,630749 K-1
R = 2278805, DW =1,661538 ,
*R2 = 0,8898061
3. Юзял секторда ямякщаггы функсийасы:
W1=-20,43382+0,175844(Y+T-W2)+0,013392(Y+T-W2)-1+4,432711(t-1993)

R =347, 5369, W =2,850652, *R2 = 0,8405794
Истещлак функсийасынын регресийа тянлийинин статистик характеристикасы эюстярир ки, гурулмуш модел адекватдыр. Беля ки,
дягигляшдирилмиш детерминасийа ямсалы ващидя хейли йахындыр.
(*R2=0,9652672). Йяни, Азярбайcанда истещлакын щяcминин
1990-1996-cы илляр ярзиндя илбяил дяйишмясинин сябябинин
тяхминян 96,5 фаизи, бахылан амиллярин (бахылан илдяки вя яввялки
илдяки эялирляр, дювлят вя юзял секторда ямякщаггындан алынан
эялирлярдян) щяжмляринин дяйишмяси иля изащ едиля биляр.
В. Инфлйасийа вя ишсизлик арасында функсионал ялагянин Филлипс яйриси васитясиля гиймятляндирилмяси. Инэилис игтисадчысы
А.У.Филлипс Бюйцк Британийанын 1861-1957-жи иллярдяки дюврдя
номинал ямякщаггынын вя ишсизлик сявиййясинин орта иллик темпини характеризя едян статистик рягямляри тядгиг едяряк, онлар
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арасында функсионал ялагянин мювжудлуьуну сцбут етмишдир.
.

Тядгигатлар нятижясиндя номинал ямякщаггынын ( w ) артым
темпи иля ишсизлик сявиййясинин артым темпи ( u ) арасында алынмыш
яйри Филлипс яйриси адланыр.

.

w
.

w = f (u)
0

u

Игтисади ислащатларын дяринляшдийи дюврдя Азярбайcанда ишсизлийин проблем олараг галдыьыны нязяря алараг, бу цсулун тятбигини мониторингин тяркибиня дахил етмяйи мягсядяуйьун щесаб
едирик.
Ишсизлийин нювляри вя формаларына мцхтялиф ядябиййатларда
мцхтялиф шякилдя йанашылмышдыр.
.

Филлипсин классик яйриси w = f (u) практикада мцяййян дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Беля ки, номинал ямяк щаггы
дювлятин игтисади сийасятинин мягсяд функсийасына дахил едилмир
вя эюстярилян асылылыьы сийаси мясялялярин щялляринин оптималлашдырылмасында истифадя етмяк гейри-мцмкцндцр.
Филлипс яйрисини американ игтисадчылары П.Самуелсон вя
Р.Солоу (1960-cы илдя) модификасийа етмишляр. Онлар исбат етмишдиляр ки, номинал ямякщаггы темпини гиймятин артма темпи
.

.

иля ( p ) явяз етмяк олар. Даща доьрусу, яйрини p = h(u)
шяклиндя ахтармаг лазымдыр.
Бу функсионал асылылыг практики cящятcя даща ялверишлидир.
Беля ки, гиймятин артым темпи (инфлйасийа темпи) игтисади сийасятин мягсяд функсийасына дахил едилир.
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Монетаристляр isя инфлйасийанын эюзлянилян темпи анлайышыны дахил едяряк стагфлйасийа вязиййятини изащ етмяйя наил
олмушлар.
Стагфлйасийа механизмини нязяря алмагла Филлипс яйриси рийази шякилдя ашаьыдакы кими йазылыр.
.
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дюврлярин, мцхтялиф йанашмалара щесабланмыш нятиcялярини нязярдян кечирмяйи зярури щесаб едирик.
Яввялcя инфлйасийа эюзлямясини нязяря алмайан тянликляри
гиймятляндиряк:

Π = − β (u − u * ) = β u * − β u ,

.

β ( u * − u) = p − p e
.

бурада, β − сабит ядяддир, β > 0 , p − инфлйасийа темпинин
эюзлянилян сявиййясидир.
Беляликля, инфлйасийанын эюзлянилмясини нязяря алмадан
Филлипс яйрисинин тянлийи

Π = − β (u − u * )
кими, инфлйасийанын эюзлянмясини нязяря алан тянлик ися

Π = Π e − β (u − u* ) ,
.

Расим Щясянов

u * − тябии ишсизлик сявиййяси Азярбайcан цчцн гиймятляндирилмядийи цчцн, β u * = α иля ишаря едяк, α − сабит ядяддир.
Онда
Π = α − β u аларыг.
1990-1997-cи илляр цчцн алынмыш нятиcя ашаьыдакы кими олмушдур:
Π = −1332,47 − (−75,94)u
R = 0,085527,

.

кими верилир. Бурада, p = Π − инфлйасийа сявиййяси, p e = Π −
e

инфлйасийанын эюзлянилян сявиййяси, u − ишсизлик, u * − ися тябии ишсизлийин сявиййясидир.
Инфлйасийа эюзлямяси иля Филлипс яйриси моделиндя, инфлйасийа темпиндя дяйишиклик йаратмайан ишсизлийин ”тябии” сявиййяси
гябул едилир. Бу сявиййя хариcи ядябиййатларда NAIRU (Not
Accelerating Iyflation Rafe of Unemployment) кими гейд
олунур. Онда яйринин тянлийи ашаьыдакы шякил алыр:

Π = a(u * − u) + вΠ( −1) .
Бурада, Π( −1) яталяти вя яввялки дюврдяки (илдяки)
инфлйасийанын артым темпини якс етдирир.
Азярбайcан игтисадиййатынын 1990-1997-жи илляр дюврцндя
инфлйасийа иля ишсизлик арасындакы функсионал асылылыьы характеризя
едян Филлипс яйриляринин тянликлярини тядгиг етмяк цчцн мцхтялиф

R 2 = −0,37171,

DW = 1,079247

демяли, α = β u * = −1332,47
β = −75,94 олдуьундан, u * − тябии ишсизлийи щесаблайа
билярик.
u * = 1332,47 : 75,94 ≈ 17,5%
Нятиcядян эюрцндцйц кими, ишсизлийин сявиййяси иля инфлйасийанын артым темпи арасында дцз мцтянасиб асылылыг вардыр,
щалбуки классик Филлипс яйриси бунун яксини эюстярир. Бу ися стагфлйасийанын яламяти демякдир. Лакин тянлийин статистик характеристикаларындан эюрцндцйц кими алынмыш нятиcяляр йцксяк етибарлылыьы иля гябул едилян дейил.
Цмумиййятля, Филлипс яйриси ишсизлик иля инфлйасийа арасындакы ялагяни гысамцддятли дюврдя якс етдирир. Ондан узунмцддятли тящлилдя истифадя етмяк олмаз. Мяcму тяляби стимуллашдырмагла ишсизлийин азалдылмасына йюнялдилмиш игтисади сийасят
о вахта гядяр сямяряли олур ки, игтисади аэентляр юзлярининин инфлйасийа эюзлямялярини дяйишмямиш олсунлар. Мясялян, дювлятин
стимуллашдырма сийасятиня уйьун олараг тяляб едилмир ки,
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гиймятлярин артмасы иля ялагядар номинал ямякщаггы галдырылсын. Лакин сонрадан инфлйасийанын инкишафы юз эюзлямялярини
дяйишдирир, номинал ямякщаггынын артымы башланыр вя башга
хяржляр артыр, нятижядя истещсалын эенишляндирилмясиня стимул йох
олур, ишсизлик яввялки сявиййясиня галхыр вя игтисадиййат йени инфлйасийа эюзлянмяси сявиййясиня кечир.
Сямяряли эюзлямя нязяриййясинин тяряфдарлары щесаб едирляр ки, игтисади аэентляр юз эюзлямялярини тякcя кечмиш иллярин
тяжрцбясиндян дейил, бцтцн мцмкцн информасийа мянбяляри
ясасында формалашдырырлар. Она эюря дя, онлар дювлятин стимуллашдырма сийасятинин нятиcясини доьру гиймятляндиря билиб,
юзляринин инфлйасийа эюзлямялярини кифайят гядяр тез дяйишиб,
номинал ямякщаггынын артырылмасыны тяляб едярляр. Нятиcядя
практики олараг щеч бир мящсул бурахылышы артымы баш вермяз,
щятта гысамцддятли дюврдя мяcму тялябин артымы анcаг гиймятлярин артмасына эятириб чыхарар.
Беляликля яняняви Филлипс яйриси инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы якс ялагяни бу дяйишикликлярин гысамцддятли динамикасы
цчцн якс етдирир.
Узунмцддятли дювр цчцн мяжму тялябин стимуллашдырылмасы адятян пул кцтлясинин артымы иля мцшащидя олунур, ишсизлийин сявиййясиня вя реал мящсул бурахылышына ящямиййятли тясир
эюстярмир.
6. Сосиал бярабярсизлийин Лоренс яйриси васитясиля гиймятляндирилмяси. Базар игтисадиййатынын формалашмасы мярщялясиндя
ящалинин щяйат сявиййясинин юйрянилмяси, юлкядя сосиал диференсиаллашманын вя орта тябягянин гиймятляндирилмясини Азярбайcан цчцн хцсусиля ваcиб мясялялярдян щесаб едяряк,iqtisadi
siyasяtdя бир нечя мцхтялиф ящятлярин, мейарларын гиймятляндирилмяси вя бунун мониторингя аид едилмяси мягсядя уйьун
щесаб olunur.Сосиал диференсиаллашманын ян ясас факторларындан
бири сосиал сийасятин формалашдырылмасынын мцасир тенденсийасыдыр. Бу тенденсийа инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя там
тядгиг едилир. Онларын тяcрцбяси щазырда бизим кечид дюврц
цчцн дя ящямиййятлидир.
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Базар игтисадиййатына малик ихтийари юлкялярин ящалисинин
кялирляри диференсиаллашдырылыр. Эялирлярин диференсиаллашма дяряcясини (сявиййясини) юлчмяк цчцн графики эюстяриcи кими aшaьыda
ifadя olunan Лоренс1 яйрисиндян истифадя едилир.
Эялирлярин диференсиасийа дяряcясини гиймятляндирмяк
цчцн isя Жин2 ямсалындан (индексиндян), щабеля медиан (Ме),
квартил (Q), десил (d), йарымдесил вя персентил ямсалларындан
истифадя едилир.
Жин ямсалы aшaьыdakы qrafikdяki ОАЕ фигурунун сащясинин ОАВ цчбуcаьынын сащясиня олан нисбятиня бярабярдир.
Жин ямсалы сыфырла ващид арасында олур. Жин ямсалы сыфра
йахын олдугда сосиал бярабярсизлийин (диференсиаллашманын) сявиййясинин ашаьы олмасыны, ващидя йахын олдугда ися сосиал бярабярсизлийин (диференсиаллашманын) сявиййясинин йухары олмасыны эюстярир.

Лоренс
яйриси

Э
я
л
и
р

Ящали

Азярбайcан Республикасы цчцн 1990-1997-жи иллярдя трапесийа цсулу вя полиномиал регресийа иля гурулмуш Лоренс яйриси

1 А.Лоренс (1876-1959) − американ игтисадчысы вя статистикидир.
2 Коррадо Жин (1884-1965) − италйан игтисадчысы вя статистикидир.
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вя она уйьун щесабланмыш ямсаллар WINDOWS 95 мцщитиндя
ишляйян Mathcad 7.0 PLUS системиндя щяйата кечирилмишдир.
8.4.2. Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын сечилмяси
Игтисади системин глобал трансформасийасы дюврцндя обйектив вя субйектив сябябляря эюря игтисадиййатын идаряолунма
сявиййяси кяскин ашаьы дцшцр. Планлы тясяррцфатчылыг формасындан
базар мцнасибятляриня кечилмяси сайсыз-щесабсыз мцстягил
тясяррцфат субйектляринин йаранмасына эятириб чыхарыр. Беля субйектляр ися игтисади гярар гябулетмя просесиндя юз гярарларынын
макроигтисади вязиййятя тясирини нязяря алмаьы щеч дя зярури вя
йа мцтляг щесаб етмирляр.
Бу шяраитдя сосиал-игтисади системин трансформасийасы
«хярclяринин» азалдылмасы, cямиййятя вя дювлятя дяйя биляcяк
зярярлярин гаршысынын алынмасы цчцн юлкя игтисадиййатынын миллидювлят мянафе вя марагларынын эеополитик вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси принсипиал ящямиййятя маликдир. Азярбайcан
Республикасы цчцн щямин факторларын хцсусиля мцщцм ящямиййятя малик олдуьуну мялум мягамлар шяртляндирир.
Дцнйа тяcрцбяси вя игтисади нязяриййя бир-бири иля кясишян
беля чохсайлы игтисади проблемлярин щялли цчцн ян ялверишли йолун
юлкя игтисадиййатынын дцшцнцлмцш ардыcыллыгла «ачылмасында»,
онун дцнйа тясяррцфат системиня расионал говушмасында олдуьуну тясдиг едир. Мцасир дюврдя щятта ян инкишаф етмиш юлкялярдя беля игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасы бейнялхалг
ихтисаслашма вя кооперасийанын дяринляшмяси, технолоэийанын
бейнялхалг мцбадиляси щесабына ялдя едилир. Инди бейнялхалг
рягабят техники тяряггинин эцcлц факторуна чеврилмишдир. Мящз
бу сябябдян, щятта инкишаф етмиш сянайе юлкяляринин беля игтисади системляринин там ачылмасыны зярури щесаб едир. Бцтцн
бунлара эюря, Азярбайcан игтисадиййатында мцасир проблемлярин щялли цчцн онун дцнйайа тялясмядян, лакин сцрятли ачылмасы зярури щесаб едиlir. Дцнйа тясяррцфат системиня цзви говушмагла нятиcялянян беля ачылма цмуми игтисади ислащатлар прог-

270

Расим Щясянов

рамынын тяркиб щиссяси олмагла, юлкянин игтисади тящлцкясизлийи,
о cцмлядян, хариcи игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
шяраитиндя апарылмалыдыр.
Игтисади тящлцкясизлик нисбятян йени игтисади анлайыш, категорийа олмагла бярабяр мцряккяб дахили гурулуша, мянтигя
малик олдуьу цчцн елми-тяcрцби ядябиййатда онун мцхтялиф
шярщ вя изащларына раст эялинир. Академик Л.Абалкинин фикринcя
игтисади тящлцкясизлик цч шяртин:
- игтисади сярбястлик, йяни дювлятин бцтцн милли ещтийатлара
вя истещсала там нязаряти, сярбяст игтисади гярар гябул едя билмяси;
- милли игтисадиййатын дайаныглыьы вя стабиллийинин тямин
едилмяси, йяни мцлкиййятин бцтцн формаларынын горунмасы вя
фяалиййятиня шяраит йарадылмасы, вязиййятин дайаныглыьыны поза
биляжяк аддымларын гаршысынын алынмасы;
- юзцнц инкишафетдирмя габилиййятинин олмасы шяртляринин
юдянилмясини тяляб едир.
Йапон алимляри ися игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасыны бейнялхалг факторларын юлкя игтисадиййатына даьыдыжы тясирляринин гаршысынын алынмасы кими гябул едирляр. Мясялян, ютян
ясрин 80-cи илляриндя Йапонийанын игтисади тящлцкясизлийини дюрд
фактор: игтисади вя енеръи ещтийатлары, ярзаг мящсуллары иля тямин
олунма вя дяниз няглиййатынын тящлцкясизлийинин сявиййяси иля
мцяййянляшдирирдиляр. Бир сыра алимляр, мясялян, В.Рубанов,
В.Сенчагов, К.Самсонов, Е.Бухалд вя башгалары игтисади тящлцкясизлийин сямяряли игтисадиййат, дахили сосиал дайаныглыг,
игтисадиййатын таразлы инкишафы, хариcи ялагялярин идаряолунмасы
дяряcяси, технолоjи йениликлярин тятбигетмя имканлары вя с. иля
ялагяляндирирляр. Сон дюврлярдя бейнялхалг игтисади ялагялярин
сцрятли инкишафы игтисади тящлцкясизлийин бейнялхалг сявиййядя
tяmin olunmsы zяruriliyini габартмышдыр. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, щяля ХХ ясрин 80-жи илляриндя бу сащядя БМТ сявиййясиндя ики мцщцм сяняд гябул едилмишдир. БМТ Баш мяcлисинин «Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик» адлы 42/165 сайлы гятнамяси вя БМТ Баш катибинин «Бейнялхалг игтисади тящ-
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лцкясизлик консепсийасы» адлы мярузясиндя дцнйа игтисадиййатынын ясас проблемляри арашдырылмыш, игтисади тящлцкясизлийин
бейнялхалг вя милли мянбяляри тяснифляшдирилмишдир.
Игтисади тящлцкясизлийя даир чох эениш цфцглц бахышлары тящлил едяряк, щямчинин, кечмиш сосиалист юлкялярин игтисадиййатынын
ислащатлашдырылмасы просесинин нятиcя вя дярслярини нязяря алараг,
фикримизcя, мцасир Азярбайcан игтисадиййатынын тящлцкясизлийинин тяmiн едилмясинин ясас проблем вя вязифялярини ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар:
- юлкянин мювcуд игтисади комплексинин иш габилиййятинин
горунмасы вя щимайя олунмасы иля баьлы проблемляр;
- давам едян мцщарибя шяраити вя няглиййат блокадасы иля
баьлы фювгяладя шяраитдя игтисадиййатын фяалиййятинин тямин
олунмасы проблемляри;
- ящалинин трансформасийа просесляринин дястяклянмясини
эцcляндирмяк цчцн онун игтисади инкишафда бярабяр мараглылыьынын тямин олунмасы вя сосиал диференсиаллашманын йумшалмасы
проблемляри;
- базар мцнасибятляриня кечидля, о cцмлядян мцлкиййят
мцнасибятляринин дяйишилмяси иля баьлы проблемляр;
- дцнйа тясяррцфат системи иля гаршылыглы ялагянин эцcлянмяси, игтисадиййатын ачылмасы, хариcи игтисади фяалиййят вя эеополитик мювгенин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы проблемляр.
Бу проблемляр групунун щяр биринин юз дахили гурулушу
вя щялли мянтиги вардыр. Mяsяlяn, iстещсал эцcляринин бярпасы йаранмыш шяраитдя фикримизcя ашаьыдакы мейарлар цзря апарылмалыдыр:
- дцнйа базарында ликвидли тялябя малик истещсал сащяляринин приоритетли инкишафы тямин олунмалыдыр, бурайа, илк нювбядя,
йерли тябии ещтийатлардан истифадя цзяридя гурулан сащяляр аид
едилмялидир;
- рягабят мцбаризясинин кяскинляшдийи дцнйа базарында
юз сегментинин йарадылмасы ихтисаслашма истигамятини формалашдыран амиллярдян бири кими гябул едилмялидир;
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- йахын он ил ярзиндя щасилат сянайесинин цстцнлцйцнц
мяcбури шярт кими гябул едяряк, стратеjи планда эцcлц емал
сянайесинин йарадылмасына истигамятлянмяк зяруридир;
- бярпа олунан истещсал ещтийатларынын истифадя интенсивлийини артырмагла, цмуми дахили мящсулда бу тип сащялярин
пайынын 50-70%-я чатдырылмасы стратеъи щядяфя чеврилмялидир;
- там мяшьуллуьун тямин олунмасы факторуну ясас эютцрмякля ЦДМ-дя эениш мянада инфраструктур сащяляринин инкишафы, о cцмлядян, няглиййат-коммуникасийа, аграр вя мяишятрекреасийа сащяляринин йени инкишаф сявиййяси тямин олунмалыдыр.
Истянилян юлкядя радикал трансформасийа просесляри эениш
халг эцтляляринин онлары дястяклядийи щалда, сцрятли уьурлар газана билир. Игтисади просеслярдя ися бу даща юнямлидир. Чцнки
игтисади трансформасийа билаваситя щяр кясин шяхси мянафейиня
тохунур вя бурада сийаси ягидя мянсубиййяти мцщцм рол ойнамыр.
Азярбайcанда бу сащядя вязиййят юзцнямяхсуслуьа
маликдир. Яввяла, ящалинин tam яксяриййяти дювлят рящбярлийиня
там етимад эюстярир вя она эюря апарылан игтисади ислащатларын
дцзэцнлцйцнц бцтювлцкдя тясдиг едир. Диэяр тяряфдян сон
иллярдя дювлят ящалинин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн
ардыcыл тядбирляр эюрцр.
Йаранмыш шяраитдя фикримизcя, апарылан игтисади сийасят
ашаьыдакы мейарлары горумалыдыр:
- бцтювлцкдя бцтцн игтисади трансформасийа сосиал-структурлашдырылмыш игтисади системин йарадылмасына истигамятлянмялидир;
- ящалинин игтисади ислащатлары дястяклямясинин ян ваcиб
шярти кими тякcя сосиал шяраитин щансы сявиййядя tяmin olunmasы
deyil, hяr kяsin яdalяtli пай алмасынын тямин олунмасы гябул
олунмалыдыр;
- игтисади йцксялишдя дахили потенсиалын сяфярбяр олунмасы
базар игтисадиййаты шяраитиндя орта тябягянин щяcм вя кейфиййятcя йени тяркибинин формалашдырылмасы ясасында апарылмалыдыр.
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Азад рягабят вя мцлкиййят чохнювлцлцйцнцн тямин
олунмасы бцтцн постсосиалист юлкяляри кими Азярбайcан цчцн
дя сон дяряcя актуал вя щялледиcидир. Юлкядя апарылан бу ваcиб
ислащатларын йетяринcя нятиcялилийини артырмаг цчцн мцвафиг
сийасятя ашаьыдакы мягамлар призмасындан коррексийа верилмяси зяруридир:
- игтисадиййатын дювлятсизляшдирилмяси вя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси просеси йени игтисади мцнасибятлярин формалашдырылмасы васитяси кими дяйярляндирилмялидир. Буна ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы вя дювлят бцдcясиня
ялавя эялир каналы йарадылмасы кими бахмаг онун стратеjи
ящямиййятини хейли ашаьы салыр;
- мцлкиййят мцнасибятляринин ясаслы трансформасийасы игтисадиййатын идаря олунмасыны йени ясаслар цзяриндя гурмаьы
тяляб едир. Чцнки яввяла, игтисади фяалиййят субйектляринин, о
cцмлядян юлкядя игтисади вязиййятя тясир эюстяря биляcяк субйектлярин мигдарынын кяскин артымы баш верир. Бу субйектлярин
игтисади мянафеляри бир-бириндян фяргляндийи цчцн онларын сивил
координасийасы системинин йарадылмасы зярури олур;
- мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишмяси бир тяряфдян милли
сащибкарларын йаранмасы иля обйектив олараг ящали арасында
тябягяляшмя доьурур, диэяр тяряфдян ися юлкядя хариcи капиталын
иштиракыны эенишляндирир. Она эюря дя, бу просесин эцcлц тяблиьатла дястяклянмяси ваcибдир;
- мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишмяси щям дя ики мцщцм игтисади эюстяриcини − цмуми милли мящсул вя цмуми дахили мящсулун нисбятляринин дяйишмясини доьурур. Бу обйектив
просесдир. Лакин Азярбайcанда щямин эюстяриcилярин фярги
експерт гиймятляндирмяlяrinя эюря 40%-я чатыр. Бу хцсусиля
игтисади артым динамикасында даща габарыг якс олунур. Щесаб
едирик ки, бу фяргин индики мярщялядя щеч олмаса 10%-я гядяр
ендирилмяси мягсядяуйьундур;
- мцлкиййят мцнасибятляринин базар принсипляриня ясасян
формалашмасынын сцрятляндирилмяси «кюлэя игтисадиййат», о
cцмлядян, «криминал игтисадиййат» вя щямчинин, верэилярдян
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йайынмалар вя гейри-легал капитал ахыны кими хошаэялмяз щалларла мцбаризяни эцcляндирмяйи тяляб едир vя s.
Азярбайcанын мцасир инкишаф сявиййясинин характерини
нязяря алараг сонунcу груп проблемляр − хариcи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы проблемляри цзяриндя даща эениш
дайанмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик. Хариcи игтисади ялагяляр сащясиндя танынмыш алим проф. И.Фамински ачыг игтисади
системдя хариcи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасыны
ашаьыдакы кими шяртляндирир: − яввяла, юлкянин дцнйа тясяррцфат
ялагяляриндя иштиракы милли истещсалын инкишафы цчцн ялверишли шяраит
йаратмалыдыр; икинcи ися дцнйада баш верян сийаси вя игтисади дяйишикликлярин милли игтисадиййата мянфи тясирляри минимума
ендирилмялидир.
Бир-бирини тамамлайан бу шяртляри Азярбайcан цчцн дя
тамамиля мягбул щесаб етмяк олар. Лакин щямин шяртлярин
конкрет реализасийасына хидмят едян вязифялярин мцяййянляшдирилмяси юлкянин потенсиал вя cари хцсусиййятлярини нязяря
алмалыдыр. Мцасир дцнйа тясяррцфат системинин ясас инкишаф тенденсийасы − игтисадиййатын бейнялмиляllяшмясинин дяринляшмяси,
онун миллиляшмяси вя дцнйа тясяррцфат комплексинин формалашмасынын сцрятлянмяси игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасына
стратеjи йюнцмдян бахылмасыны тяляб едир.
Hesab olunur ki, мцстягил Азярбайcан Республикасынын
хариcи игтисади фяалиййятинин вя игтисади тящлцкясизлийинин тямин
олунмасынын идеолоjи ясасларыны ашаьыдакы cящятляр тяшкил етмялидир: яввяла, хариcи игтисади сийасят стратеjи планда Азярбайcанын дцнйанын мцяййян реэиону вя дцнйа базарынын
мцяййян секторларында игтисади инкишафын истигамятвериcи ролунун формалашмасына йюнялмялидир.
Тактики планда ися хариcи игтисади сийасят дярин игтисади
бющранын сянэимясиня, структур дяйишмяляринин сцрятлянмясиня,
тясяррцфат механизминин дцшцнцлмцш трансформасийасына вя
сосиал-игтисади эярэинлийин арадан галдырылмасына хидмят етмялидир.
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Икинcиси - хариcи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы
Азярбайcан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сцрятли
вя расионал гошулмасына принсипиал манеяляр йаратмамалыдыр.
Йухарыда гейд олунан мейарлар ясасында Азярбайcан
Республикасынын хариcи игтисади тящлцкясизлик консепсийасы,
проблемин бир-бири иля цзви олараг баьлы ики cящятинин хариcи
игтисади фяалиййятин ясас истигамятляринин мящдудлашдырыcы вя
инкишаф принсиплярини мцвафиг фяалиййятин игтисади-тяшкилати механизминин ясасларыны ящатя етмялидир.
8.5. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf
strategiyasının perspektivləri
Müasir mərhələdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası 1995-2008-cu illərdə əldə olunmuş nəticələrə söykənməli və bu dövrdə başlanmış sosial-iqtisadi
transformasiyanın yeni keyfiyyət mərhələsinə keçirilməsinə istiqamətlənməlidir.
Yaxın gələcəkdə iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi
aparılan iqtisadi islahatları dərinləşdirmək yolu ilə müasir bazar
münasibətləri və dünya təsərrüfat sisteminin inkişaf meyilləri əsasında ölkənin iqtisadi sisteminin yeni inkişaf səviyyəsinə keçməsinin təmin edilməsi olmalıdır.
Nəticə etibarı ilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin sürətli yüksəlişini təmin edəcək bu strateji məqsəd, ölkənin əsas təbii iqtisadi
ehtiyatlarının aktiv təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunmasının
sürətləndirilməsi, o cümlədən: Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının
iqtisadiyyatın kompleks inkişafının təminedicisinə çevrilməsi;
ölkənin tranzit potensialının genişləndirilməsi və ondan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, yeni torpaq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi vasitəsilə əhalinin torpağa bağlılığının gücləndirilməsi və insan ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin
artırılması kimi əsas vəzifələrin həllini nəzərdə tutur.
Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli fikrimizcə iqtisadi inkişafda aşağıdakı kimi bir sıra keyfiyyət dəyişikliklərini yarada biləcəkdir:
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- dinamik inkişaf edən və bazar münasibətlərinə əsaslanan
iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının əsasən başa çatdırılması;
- sənayenin aparıcı sahələrinin, o cümlədən yerli xammalla
işləyən və dünya bazarında likvidli tələbə malik məhsullar istehsal edən baza sahələrinin müasir texnoloji əsasda dinamik
inkişafının təmin olunması;
- ölkədə azad rəqabət və mülkiyyət çoxnövlülüyün sərbəst
fəaliyyətini təmin edən və sahibkarlığı stimullaşdıran çevik təsərrüfat mexanizminin formalaşdırılmasının başa çatdırılması;
- ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsi;
- iqtisadiyyatın dövlətsizləşdirilməsi vasitəsilə dövlətin bilavasitə iqtisadi faliyyətdəki rolunun azaldılmasının davam etdirilməsi ilə yanaşı, müasir və çevik iqtisadi idarəetmə sistemi,
tənzimləmə vasitələrilə dövlətin iqtisadi inkişafda istiqamətləndirici rolunun yüksəldilməsi;
- ölkənin ayrı-ayrı bölgələrinin dinamik inkişafını təmin
edəcək məqsədəyönlü regional siyasətin həyata keçirilməsi ;
- əhalinin etibarlı sosial müdafiə və sosial təminat sisteminin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və iqtisadi yüksəliş hesabına əhalinin həyat səviyyəsinin daha yüksək pilləyə
qaldırılmasının təmin olunması.
Qeyd olunan strateji məqsədlərə nail olmaq üçün ölkənin
iqtisadi siyasəti məqsədli proqramlar vasitəsi ilə yaxın illərdə
aşağıdakı konkret vəzifələrin həllinə yönəldilməlidir:
I. Makroiqtisadi hədəflər.
1989-cu ildən başlayan və 1991-94-cü illərdə xüsusilə dərinləşən iqtisadi böhranın aradan qaldırılması üçün son beş ildə müşahidə olunan sürətli artımı daha da sürətləndirərək stabil inkişaf
dinamikasına nail olmaq, o cümlədən:
- ÜDM istehsalının orta illik artım sürətinin 10% yuxarı
olmasını təmin etmək;
- iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi yolu ilə əsas
fəaliyyət sahələrinin ÜDM-in formalaşmasında mütənasibliyini
təmin etmək;
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- dövlət büdcəsinin formalaşmasında birbaşa və dolayı vergilərin paritetli nisbətlərinin təmin olunması vasitəsi ilə vergi
yükünün optimal bölüşdürülməsi;
- əhalinin pul gəlirlərinin xərcləri üstələməsi meylinin gücləndirilməsi üçün dövlət bölməsində çalışanların orta aylıq əməkhaqqının
minimum istehlak büdcəsi səviyyəsini ötməsinin təmin olunması;
- təsərrüfat mexanizminin şəffaflığını artırmaqla qarşılıqlı
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və ödəmə intizamının qeyri-şərtsiz
qorunmasının təmin olunması;
- real iqtisadiyyatın normal fəaliyyəti üçün pul-kredit
siyasətinin iqtisadi şəraitə adekvatlığının təmin olunması.
II. Real sektorun yenidən qurulması vəzifələri.
İslahatların müasir mərhələsində iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi mövcud təbii-iqtisadi ehtiyatların aktiv təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunmasını intensivləşdirilməsini tələb edir. Buna nail
olmaq üçün müasir tələblərə cavab verən və dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan strateji meyilləri nəzərə alan yeni sənaye
siyasətinin həyata keçirilməsi zəruridir. Sənaye siyasətinin aparıcı
prinsiplərini ayrı-ayrı sahələrin cari ödəmə qabiliyyətinin təmin
olunması, enerji ehtiyatlarının qənaətli istifadəsi, dünya bazarında
likvidli məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşma və təsərrüfat mexanizminin şəffaflığı təşkil etməlidir.
Sənayenin mühüm bölməsi olan yanacaq-enerji kompleksi
iqtisadiyyatın həlledici sahələrindən biri kimi qalır. Eyni zamanda
o yüksək enerji tutumlu digər sahələrin fəaliyyəti və perspektiv
inkişafı üçün çox vacib rol oynayır. Ona görə də, iqtisadi
siyasətdə neft faktoru aparıcı mövqe tutur. Bu sahələrin intensiv
inkişafı iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini artırır və həm də
dünya təcrübəsində məlum neft sindromlarının ölkəmizdə baş
verməməsinə zəmin yaradır.
Neft müqavilələrinin uğurla reallaşdırılması Azərbaycanda
de-fakto dünya əhəmiyyətli neft bazarı yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə şəraitdə neftayırma sənayesinin inkişafı bir sıra
digər sənaye sahələrinin də intensiv inkişafını təmin edir.
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Neftayırma sənayesinin inkişafı istehsal gücünün bərpasını
təmin edəcək və neft məhsullarının maya dəyərini aşağı salmaqla
onların dünya bazarında rəqabət qabiliyyətliliyini artıracaqdır.
Fikrimizcə, neftayırma sahəsi dövlət büdcəsinin əsas gəlir
kanallarından biri olmaqla bərabər, gələcəkdə beynəlxalq neft
müqavilələrindən daha çox xeyir əldə etmək vasitəsinə çevrilməlidir. Ona görə də, neftayırmanın xüsusi İnkişaf Proqramının
həyata keçirilməsi zəruridir.
Hələ ötən əsrin 70-ci illərində ölkə rəhbərliyinin ciddi səyləri
sayəsində Azərbaycanda enerji müstəqilliyini təmin edə biləcək
sistem yaradılmışdır. Son illərdə xeyli zəifləmiş bu sistemin bərpası üçün radikal addımların atılması təqdirəlayiq hesab olunur.
Kənd təsərrüfatı siyasəti ölkənin daxili istehlak bazarının təmin olunması, iqtisadiyyatın neftdən asılılığının azaldılması, əmək
ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması kimi ciddi sosial problemlərin həllinə istiqamətləndirilməlidir. Belə siyasət və onun
realizasiya mexanizmi bazar iqtisadiyyatı prinsipləri, aqrar və torpaq
islahatının mənafeyini əsas tutmaqla həyata keçirilməlidir.
Aqrar islahatlarının ötən dövrdəki təcrübəsinə əsaslanaraq
deyə bilərik ki, kənd təsərrüfatında normal iş ahənginin bərpası
üçün ilk növbədə, aşağıdakılar həll olunmalıdır:
* meliorasiya və irriqasiya sisteminin və torpaq fondunun
məhsuldar iş qabiliyyətinin bərpası;
* emal güclərinin modernləşdirilməsi və yenilərinin yaradılması;
* müasir xidmət sferasının, o cümlədən ipoteka, maliyyə-sığorta sisteminin inkişafı;
* ayrı-ayrı istehsal və infrastruktura vəsilələri arasında
stabil iqtisadi münasibətlər sisteminin yaradılması.
III. Geosiyasi mövqeyin iqtisadi potensialının reallaşdırılması.
Yaxın illər ərzində dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri ölkəmizin geopolitik mövqeyinin yaratdığı
tranzit potensialının genişləndirilməsi, onun iqtisadiyyatın inkişafının əsas faktorlarından birinə çevrilməsi olmalıdır. Bu məqsədlə son illərdə əsası qoyulmuş bir sıra beynəlxalq və regional
layihələrin reallaşdırılmasının sürətləndirilməsi zəruridir.
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Məşhur İpək yolunun bərpası üçün aparılan genişmiqyaslı
tədbirlər, bu yolun özünün geosiyasi əhəmiyyəti ilə yanaşı iqtisadi
inkişaf vasitəsinə çevrilə bilər. İpək yolu Qərblə Şərq arasında
körpü olmaqla Azərbaycan məhsullarının satış bazarının genişlənməsinə, daxili bazarın təminatının yaxşılaşmasına və onun tutumunun artmasına, əhalinin məşğulluğunun çoxalmasına və beləliklə, iqtisadiyyatın gəlirliliyinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.
Lakin bizim fikrimizcə burada «çoxqütblü» siyasət aparılması zəruridir. Belə ki, ölkənin tranzit potensialının genişləndirilməsi üçün Şimal-Cənub istiqamətində də müvafiq strateji layihələrin reallaşdırılması son dərəcə aktualdır.
Tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün nəqliyyat növlərinin
hamısının iştirakı ilə ölkədə vahid nəqliyyat sisteminin sürətli
inkişafı təmin olunmalıdır.
Son dövrlərdə regionumuzun təbii ehtiyatlarının istifadəsi
istiqamətində həyata keçirilən beynəlxalq layihələrin tərkib hissəsi kimi neft və qaz kəmərlərinin yeni regional sisteminin yaradılmasında istismarında Azərbaycanın aparıcı mövqeyinin təmin
edilməsi çox vacibdir və bu baxımdan, dövlətinin mövqeyi düzgün, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış və ədalətlidir.
Neft müqavilələrinin və tranzit layihələrinin reallaşdırılması
Azərbaycanda bir sıra fəaliyyət sahələri üçün beynəlxalq mərkəzlərin, o cümlədən, neft, qaz və neft məhsulları bazarı, maliyyəkapital bazarı iş qüvvəsi bazarlarının yaranmasına, infrastruktura
və xidmət sferasının sürətli inkişafına əlverişli şərait yarada bilər.
Fikrimizcə hökumət orqanları artıq bu istiqamətdə konkret
fəaliyyətə başlamalıdır.
IV. İnvestisiya siyasətinin vəzifələri.
Son illərdə Azərbaycanda investisiya prosesinin əhəmiyyətli
fəallaşması bu prosesin gələcəkdə sürətləndirilməsi üçün möhkəm
əsas yaradır. Ötən dövrdə investisiya prosesinin bütövlükdə təhlili
investisiya mühitinin yaxşılaşması, sahə quruluşunun və mənbəə
müxtəlifliyinin genişlənməsini sübut edir. Lakin son 4-5 ilin
təcrübəsi göstərir ki, investisiyaların multiplikativ effekti bizim
iqtisadiyyatımızda, xüsusilə böyük gecikmə addımlarına malikdir.
Ona görə də, çıxış yolu investisiyanın daha tez səmərə verə
biləcəyi sahələrə, xüsusilə qeyri-neft bölməsinə yönəldilməsi çox
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vacibdir. Təcrübə göstərir ki, belə sahələrə qoyulan investisiya
qısa müddətdə real inkişafı təmin edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi son dövrlərdə bu meyil güclənir. Ancaq hazırki sürəti qənaətbəxş hesab etmək olmaz.
İnvestisiya siyasətində daha bir yeni addım fikrimizcə investisiyaların sığortalanması sisteminin yaranması, investisiya
fondları və qiymətli kağızlar bazarının formalaşdırılmasının sürətləndirilməsi vasitəsilə ölkəyə portfel investisiyaların axınının
stimullaşdırılmasıdır.
Bütövlükdə, investisiya siyasətinin indiki mərhələdəki ən
mühüm şərtlərindən biri onun real sektorun sağlamlaşdırılması və
restrukturizasiyasının sürətləndirilməsinə istiqamətləndirilməsidir.
İqtisadiyyatın inkişaf sürətinin və əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün fikrimizcə yaxın beş ildə aşağıdakıların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
- istehsal və infrastruktur fondları potensialının əsaslı modernləşdirilməsi və yenilərinin yaradılması üçün məcmu yığımının stimullaşdırılması siyasətinin aparılması;
- xarici və yerli investorlar üçün daha əlverişli investisiya
mühitinin yaradılması;
- real iqtisadi imkanları nəzərə alaraq dövlət investisiyasının
həcminin, o cümlədən, qaytarıla bilən xarici və daxili kreditlərin
cəlb olunması hesabına artırılması;
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb olunması
siyasətində ölkənin maraqlarını maksimum qorumaqla beynəlxalq
təcrübədə qəbul olunmuş əsas prinsiplər tətbiq edilməlidir.
Yaxın illərdəki investisiya siyasətinin xüsusiyyəti yerli
investorların milli iqtisadiyyatın inkişafında iştirakını stimullaşdırılması olacaqdır. Bunun üçün: vergi qoymağın ağırlıq mərkəzinin
tədricən istehsal sferasından istehlaka keçirilməsi; müəssisələrin
yenidənqurulması; əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsindən
sonra amortizasiya ayırmalarının payının artırılması; kommersiya
banklarının kredit ehtiyatlarının istehsala cəlb olunması; əhalinin
yığımının səviyyəsinin qaldırılması nəzərdə tutulmalıdır.
V. İqtisadi inkişafın sosialyönümlülüyünün gücləndirilməsi.
Dövlətin iqtisadi siyasətinin ən vacib vəzifəsinin əhalinin
maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması olduğunu nəzərə alaraq,
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yaxın gələcəkdə iqtisadi siyasətin sosial yönümlülüyünün gücləndirilməsi zəruridir. Bunun üçün bütün prinsipial iqtisadi qərarların
strateji baxımdan sosial xarakterinin təmin olunması nəzərdə
tutulur və bu real iqtisadi şəraitə adekvat olmalıdır.
Bütövlükdə, son illərdə iqtisadiyyatda stabil inkişafın təmin
olunması, iqtisadi siyasətin sosialyönümlülüyünün artırılması
üçün son dərəcə əlverişli şərait yaratmışdır.
Hazırda dövlət büdcəsindən ayrılan sosialyönümlü xərclərin
həcminin və orta əməkhaqqının artım sürəti təmin olunsa da,
ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin sosial istiqamətliliyi ilə kifayətlənmək olmaz. Çünki ən azı minimum istehlak səbəti ilə orta
əməkhaqqı arasında fərq hələ də qalır.
Ona görə də, əhalinin ödəmə qabiliyyətli tələbi və imkanları
sürətlə artmır. Hər bir ölkədə iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsi hesab
olunan orta təbəqə ölkəmizdə getdikcə azalır və bu təhlükəli
meylin qarşısı alınmalıdır. Fikrimizcə, sosial siyasətin parametrləri formalaşdırılarkən yoxsulluq həddini müəyyən edən təminat
səviyyəsini artırmaq vacibdir.Hətta bu, yeni hökumət proqramının
aparıcı elementinə çevrilməli, bu və ya bütün digər göstəricilər bu
prizmadan qiymətləndirilməlidir.
VI. İqtisadiyyatın idarə olunması.
Qarşıdakı beş ildə iqtisadi siyasətin başlıca vəzifələrindən
biri də dövlətin iqtisadi fəaliyyətdəki rolunun müəyyənləşdirilməsidir. Bazar münasibətləri şəraitində dövlət idarəetmə orqanlarının iqtisadi fəaliyyətin təşkil olunmasında ümumi ictimai
xidmətlərin təminatçısına çevrilməlidir. Yaxın vaxtlarda yeni
iqtisadi idarəetmə sisteminin formalaşdırılması başa çatdırılmalıdır. Çevik və azsaylı dövlət idarəetmə orqanlarından ibarət
olacaq bu sistemin əsas vəzifəsi iqtisadi siyasətin formalaşdırılması, onun həyata keçirilməsi üçün zəruri qanunvericilik bazasının yaradılması, nəzarətedici və stimullaşdırıcı mexanizmin qurulması olmalıdır.
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