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Ön söz 

Müasir iqtisadi nəzəriyyələrin əsas mübahisə mövzusu iqtisadiyyatın özünütən-
zimləmə mexanizmləri ilə dövlət tənzimləməsi arasında effektiv müvazinət proble-
midir. Əsas sual odur ki, dövlət iqtisadiyyatı nə qədər tənzimləməli, ona nə dərəcə-
də müdaxilə etməlidir. Bu müdaxilənin elə formaları var ki, müxtəlif ölkələrin iqti-
sadi modelləri məhz onların dərəcəsinə (çoxluğuna-azlığına) görə fərqlənir. Biz 
bunları dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilə formaları adlandırırıq. 

Bu cür müdaxilə formalarının özəlliklərindən biri odur ki, onlar prinsipcə bir-birini 
inkar edən iqtisadi imperativlərin müəyyən bir nisbətdə “qarışığını” ifadə edir. Mə-
sələn, eyni zamanda həm xarici ticarəti tam liberallaşdırmaq, həm də daxili bazarı 
tam qorumaq mümkün deyil: bunların biri artdıqda digəri mütləq azalır. İqtisadiy-
yata bu qəbil müdaxilələrin ölçülməsi əsasında iqtisadiyyatın nə dərəcədə liberal 
(yaxud əksinə, nə dərəcədə dirijist) olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür. 
Məsələnin praqmatik tərəfi də var: bazar özünütənzimləməsi ilə dövlət tənzimlə-
məsi arasında optimal nisbət iqtisadi inkişafı sürətləndirməyin və ictimai rifahı 
yüksəltməyin təməl şərtlərindəndir. 

2014-cü ildən etibarən AMEA İqtisadiyyat İnstitutu bu fundamental problemin 
həlli üzərində çalışır. İnstitutun hazırladığı yeni metodologiya dövlətin iqtisadiyya-
ta modelyaradıcı müdaxilələrini ölçməyə, iqtisadiyyatın liberallıq potensialını qiy-
mətləndirməyə imkan verir. Bu kitab həmin mövzuda 2016-cı ildə hazırlanmış He-
sabatla başlayır və İnstitut əməkdaşlarının Hesabatda təklif edilən metodologiya-
nın ayrı-ayrı məsələlərə tətbiqi üzrə araşdırmaları ilə davam edir. 

Biz, əlbəttə, bilirik ki, tədqiqat bitkin, alınmış nəticələr mükəmməl deyil. Ona görə 
də hər cür tənqidi minnətdarlıqla qəbul edəcəyik. Sadəcə, ümid edirik ki, mühaki-
mənizə verdiyimiz kitab Sizin üçün maraqlı və nə dərəcədəsə faydalı olacaq. 

 

prof. Nazim Müzəffərli (İmanov) 
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METODOLOGİYA 

2015-ci il üçün İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi aşağıdakı altı sub-in-
deks əsasında hesablanmışdır (2014-cü ilin İndeksləri iki variantda hesablanmış, 
birinci varianta Sosial xərclər sub-indeksi də daxil edilmişdi): 

• Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM), 
• Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi (QT), 
• Xarici ticarət sub-indeksi (XT), 
• Lisenziyalaşdırma sub-indeksi (L), 
• Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi (MT), 
• Minimum əmək haqqı sub-indeksi (MƏH). 

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi, onun bütün sub-indeksləri və bunla-
rın alt-indeksləri 0-1 aralığında dəyişir. “0” – iqtisadiyyatın “mütlə ́q sağlığını” 
(dövlətin iqtisadiyyata heç bir müdaxilə etməməsini), “1” – “mütlə ́q solluğunu” 
(iqtisadiyyatın tamamən dövlət tərəfindən tənzimlənməsini) göstərir. Bütün gös-
təricilər 0-1 aralığına (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düsturu ilə gətirilmiş və bəzi hallar-
da 1-dən çıxılmışdır. 

Bəzi ölkələrdə iqtisadi tənzimləmənin ayrı-ayrı formaları üzrə (yəni ayrı-ayrı 
sub-indekslər üzrə) mütlə́q sağlıq və ya mütlə ́q solluq halları olsa da, ümumən, hər 
hansı bir ölkə iqtisadiyyatının “mütlə ́q sağ” və ya “mütlə ́q sol” nöqtəyə düşməsi 
mümkünsüzdür. Odur ki, bütün ölkələr üzrə İS(S)İ 0 və 1 nöqtələrindən müəyyən 
kənarlaşmada yerləşir. 

2014-cü ildən fərqli olaraq, 2015-ci il üzrə hesablamalarda sub-indeksləri 
formalaşdıran alt-indekslərin hər biri üzrə mümkün minimal göstərici Vmin, müm-
kün maksimal göstərici Vmax olaraq qəbul edilmişdir. 

 
# # # 
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Dövlət maliyyəsi sub-indeksi gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölün-
məsinin səviyyəsini ifadə edir və öz növbəsində iki alt-indeksin – Büdcə xərcləri 
alt-indeksinin və Müəssisələrin vergi yükü alt-indeksinin cəbri ortası kimi hesab-
lanmışdır. Büdcə xərcləri alt-indeksi büdcə xərclərinin ÜDM-də faizlə ifadə edilən 
pay göstəriciləri əsasında hesablanmışdır. Faktik informasiya BVF-in statistik baza-
sından əldə edilmişdir (World Economic Outlook Database).* Vergi yükü alt-in-
deksi, modelləşdirilmiş özəl şirkətin bir il ərzində ödədiyi vergilərin onun illik 
mənfəətinə nisbəti göstəricilərinin əsasında sayılmışdır. Statistik məlumatlar Dün-
ya Bankının “Biznes mühiti” (Doing Business) hesabatından götürülmüşdür.**  

Əgər təhlil olunan ölkələr arasında resurs ixracatçıları olmasaydı, büdcə 
xərclərinin ÜDM-ə nisbəti müəssisələrin vergi yükünü (və ümumiyyətlə vergi yü-
künü) də adekvat əks etdirərdi. Büdcə vəsaitlərinin mühüm bir qismi neft-qaz 
fondlarından trasferlərlə formalaşanda vergi yükü göstəricilərinin ayrıca nəzərə 
alınmasına ehtiyac yaranır. Bəzi araşdırma mərkəzləri vergi yükünü gəlir və mən-
fəət vergilərinin yuxarı həddi əsasında hesablayır, lakin yuxarı hədlə vergi ödənmə-
si əksər ölkələr üçün tipik deyil. Buna görə də Vergi yükü alt-indeksinin hesablan-
ması üçün hipotetik şirkətin vergi yükü göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Nə-
zəri baxımdan, Dövlət maliyyəsi sub-indeksi gəlir vergisi vasitəsi ilə yenidən bö-
lünən milli gəliri də əks etdirməlidir, amma bəzi ölkələrdə proporsional, digərlə-
rində isə proqressiv vergi sistemi tətbiq edilir və onları vahid bir ölçüyə gətirmək 
yanlışdır. 

Hər iki alt indeks üçün Vmin = 0, Vmax = 100 götürülmüşdür. 
* http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx 
** http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes 

 

# # # 
 

Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi qiymətlərin nə dərəcədə sərbəst 
əmələgəlməsini (sağ qütb) və eyni zamanda, dövlətin qiymətlərin formalaşmasına 
nə dərəcədə müdaxilə etməsini (sol qütb) ifadə edir. Sub-indeksin sıfıra yaxınlaş-
ması qiymətqoymada liberallığın artmasını, birə yaxınlaşması isə qiymət tənzim-
lənməsinin güclənməsini ifadə edir. İki alt-indeksin – Qiymət azadlığı alt-indeksi-

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
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nin və Monetar azadlıq alt-indeksinin sadə hesabi ortası kimi hesablanmışdır. Qiy-
mət azadlığı alt-indeksi Freyzer İnstitutunun (Kanada) 2011-ci il üçün (sonrakı il-
lərdə müəssisələrin qiymətqoyma sərbəstliyi ayrıca bir indikator kimi ölçülməmiş-
dir) statistik bazası əsasında (Economic Freedom of the World 2011),* Monetar 
azadlıq alt-indeksi isə Heritage (İrs) Fondunun The Wall Street Journal’la birlikdə 
hazırladığı “İqtisadi Azadlıq İndeksi” hesabatının statistikası əsasında (2015 Eco-
nomic Freedom İndex)** hesablanmışdır. 

Qiymət azadlığı alt-indeksi üçün Vmin = 0, Vmax = 10, Monetar azadlıq alt-in-
deksi üçün isə Vmin = 0, Vmax = 100 götürülmüşdür. Alt-indekslərin sayılmasında is-
tifadə olunan statistik mənbələrdə daha yüksək ballar daha məhdud dövlət müda-
xiləsini ifadə etdiyinə görə sub-indeksin yekun qiymətləri 1-dən çıxılmaqla hesab-
lanmışdır. 

* http://www.freetheworld.com/2011/reports/world/EFW2011_complete.pdf 
** http://www.heritage.org/index 

 

# # # 
 

Xarici ticarət sub-indeksi xarici ticarətin liberallıq səviyyəsini (sağ qütb) və 
dövlətin bu sahədəki tənzimləmə tədbirlərinin sərtliyini (sol qütb) ölçür. Sub-in-
deksin sıfıra yaxınlaşması şirkətlərin xarici ticarət sərbəstliyinin artmasını, birə ya-
xınlaşması isə bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin sərtləşməsini ifadə edir. 

Üç konseptual müddəa üzərində qurulmuşdur. Birincisi, xarici ticarət azadlı-
ğını ixracın deyil, idxalın sərbəstliyi ilə ölçmək lazımdır. İkincisi, idxalın sərbəstliyi 
yüksəldikdə daxili bazarın qorunması, bir qayda olaraq, zəifləyir. Üçüncüsü, təbii 
resurs ixracının iqtisadiyyatda əhəmiyyətli paya malik olduğu ölkələrdə xarici tica-
rət azadlığını ixrac-idxal əməliyyatlarının mütlə ́q və nisbi həcm göstəriciləri ilə 
(məsələn, ixrac və idxal həcminin ÜDM-ə nisbəti ilə) ölçmək yanlışdır. 

Xarici ticarət sub-indeksi üç alt-indeksin – Xarici ticarət azadlığı alt-indeksi-
nin, İdxalın iqtisadi qiyməti alt-indeksinin və Ticarətin azadlığı alt-indeksinin sadə 
hesabi ortası kimi hesablanmışdır. Xarici ticarət azadlığı alt-indeksi Freyzer İnstitu-
tunun eyniadlı göstəriciləri əsasında (Economic Freedom of the World 2014),* İd-
xalın iqtisadi qiyməti alt-indeksi Dünya İqtisadi Forumunun (İsveçrə) “Beynəlxalq 

http://www.freetheworld.com/2011/reports/world/EFW2011_complete.pdf
http://www.heritage.org/index
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ticarətdə iştirak” hesabatının materialları əsasında (World Economic Forum – The 
Global Enabling Trade Report 2014),** Ticarətin azadlığı alt-indeksi isə Heritage 
Fondu ilə The Wall Street Journal’ın birlikdə hazırladığı “İqtisadi Azadlıq İndeksi” 
hesabatındakı eyniadlı göstəricilər əsasında (2015 Economic Freedom İndex)*** 
hesablanmışdır. 

Xarici ticarət azadlığı alt-indeksi üçün Vmin = 0, Vmax = 10, İdxalın iqtisadi 
qiyməti alt-indeksi üçün Vmin = 1, Vmax = 7, Ticarətin azadlığı alt-indeksi üçün Vmin 
= 0, Vmax = 100 götürülmüşdür. Alt-indekslərin sayılmasında istifadə olunan statis-
tik mənbələrdə daha yüksək ballar daha məhdud dövlət müdaxiləsini ifadə etdiyinə 
görə sub-indeksin yekun qiymətləri 1-dən çıxılmaqla hesablanmışdır. 

* http://www.freetheworld.com/2014/EFW2014-POST.pdf 
** http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014 
*** http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf 
 

# # # 
 

Lisenziyalaşdırma sub-indeksinin hesablanması zamanı dörd parametri 
nəzərə almaq lazımdır: a) lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı; b) lisenziya-
laşdırılan fəaliyyət növlərinin çeşidi; c) lisenziyaların keçərlilik müddəti; ç) lisen-
ziyaların verilmə qaydaları. Bu göstəricilər iş sahibləri üçün nə qədər əlverişlidirsə 
(yəni say azdırsa, çeşid məhduddursa, müddət uzundursa və qaydalar sadədirsə), 
iqtisadiyyat bir o qədər daha sağdadır. Lakin bu göstəricilərin heç biri üzrə elmi 
tutarlılığı şübhə doğurmayan dövlətlərarası müqayisə aparmaq mümkün deyil. 

Ona görə də Lisenziyalaşdırma sub-indeksi Dünya Bankının metodologiyası 
əsasında – modelləşdirilmiş müəssisənin hipotetik bir tikinti üçün aldığı lisenziya-
lara sərf etdiyi vaxt və xərc göstəricilərinin indeksləşdirilməsi əsasında (Doing Bu-
siness 2015: Dealing with Construction Permits),* bu alt-indekslərin hesabi ortası 
kimi hesablanmışdır. Dünya Bankının istifadə etdiyi üçüncü göstərici – prosedur-
ların sayı ümumi mənzərəni təhrif etdiyi üçün nəzərə alınmamışdır. 

Vaxt alt-indeksi üçün Vmin = 0, Vmax = 1000, Xərc alt-indeksi üçün isə Vmin =0, 
Vmax =100 götürülmüşdür. 
* http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits 

http://www.freetheworld.com/2014/EFW2014-POST.pdf
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2014
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
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Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi iş sahibi ilə muzdlu işçi arasında 
əmək prosesinin təşkili ilə bağlı münasibətlərə dövlətin nə dərəcədə müdaxilə et-
məsini ölçür. Ənənəvi sosial proqramlardan fərqli olaraq, bu müdaxilə birbaşa so-
sial müdafiə məqsədləri güdür. İşçinin birbaşa sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
bir qayda olaraq, iş sahibinin sərbəstliyini məhdudlaşdırmaq hesabına başa gəlir. 

İki alt-indeks – Məşğulluğun tənzimlənməsinin sərtliyi alt-indeksi və İşdən-
çıxarma xərcləri alt-indeksi əsasında hesablanmışdır. Bunların birincisi, öz növbə-
sində, üç göstərici – işəgötürmənin asanlığı (çətinliyi), iş vaxtının tənzimlənməsi-
nin sərtliyi və işdənçıxarmanın asanlığı (çətinliyi) əsasında sayılır. Birinci alt-in-
deksin 3 komponentdən ibarət olduğu və məşğulluğun tənzimlənməsində bunla-
rın toplam rolunun daha yüksək olduğu nəzərə alınaraq, ona 0,75, ikinci alt-indek-
sə isə 0,25 çəkiləri verilmişdir. Statistik mənbə Dünya İqtisadi Forumunun 2015-ci 
il üçün məlumat bazasıdır.* 

Dünya Bankı biznes mühitini qiymətləndirərkən ölkələri bir növ “yaxşıdan 
pisə” doğru, iş adamlarına daha rahat şərait yaradanlardan onun işini tənzimləyici 
qaydalarla çətinləşdirənlərə doğru sıralayır. İqtisadiyyatın sağlığı-solluğu üzrə təh-
lillərdə “pis” və “yaxşı” ölkələr yoxdur, sağçı və solçu iqtisadiyyata malik olan ölkə-
lər var. Birincilər üçün şirkətlərin operativ sərbəstliyi, ikincilər üçünsə işçilərin so-
sial müdafiəsi daha yüksək prioritetdir. 

Hər iki alt-indeks üçün Vmin = 0, Vmax = 100 götürülmüşdür. 
* https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

 
# # # 

 
Minimum əmək haqqı sub-indeksi dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən il-

lik minimum əmək haqqının (AQP ilə) adambaşına ÜDM-ə (AQP ilə) nisbətinin 
indeksləşdirilmiş variantıdır. Minimum əmək haqqının səviyyəsi iqtisadiyyatın sol-
luğuna-sağlığına bilavasitə təsir edir, çünki bəzi başqa göstəricilər kimi, onun da 

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015/
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yüksəldilməsi eyni vaxtda iqtisadiyyatın həm sollaşmasını, həm də sosiallaşmasını 
ifadə edir. 

Minimum əmək haqqının nə qanunvericiliklə, nə də kollektiv müqavilələrlə 
tənzimlənmədiyi ölkələrin iqtisadiyyatı bu sub-indeksə görə mütlə ́q sağ qütbdə 
(sıfır nöqtəsində) yerləşir. Minimum əmək haqqı yalnız kollektiv müqavilələrlə 
tənzimləndikdə ölkənin iqtisadiyyatı şərti olaraq 0,050 nöqtəsinə, dövlət tərəfin-
dən, amma məhdud sayda işçilər üçün müəyyənləşdirildikdə isə 0,080 nöqtəsinə 
qoyulmuşdur. 

İllik minimum əmək haqqı üzrə statistik baza Wage Indicator saytının* və 
Wikipedia’nın** məlumatlarıdır. Adambaşına ÜDM göstəriciləri Dünya Bankının 
məlumat bazasından götürülmüşdür.*** Milli valyutalardakı minimum əmək haqqı 
məbləğləri ABŞ dollarına Dünya Bankının məlumat bazasındakı rəsmi mübadilə 
kursları əsasında çevrilmişdir.**** 

Vmin = 0, Vmax = 100 götürülmüşdür. 
* http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage 
** http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 
*** http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD 
**** http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF 

 

# # # 

 

Qeyd olunduğu kimi, 2014-cü ildən fərqli olaraq, 2015-ci il üçün İqtisadiy-
yatın solluğu (sağlığı) indeksi (İnteqral indeks) iki variantda deyil, bir variantda 
hesablanmışdır. Sosial xərclər sub-indeksi nəzərə alınmamış, amma Dövlət maliy-
yəsi sub-indeksinə daha böyük xüsusi çəki verilmişdir: 

İS(S)İi = 0,30*DMi + 0,14*QTi + 0,14*XTi + 
+ 0,14*Li + 0,14*MTi + 0,14*MƏHi 

http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF
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SUB-İNDEKSLƏR ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR 

Sub-indekslər üzrə cədvəlləri yuxarıdan aşağıya “oxuduqda” ölkələr dövlət 
tənzimləməsinin az olduğu ölkələrdən daha sərt olduğu ölkələrə doğru, başqa söz-
lə – sağdan sola, aşağıdan yuxarıya “oxuduqda” isə soldan sağa sıralanmış olur. 
Adambaşına ÜDM-i (AQP ilə) 35 min Beynəlxalq dollardan artıq olan ölkələr 
rəng fonunda kursivlə verilmişdir.  

 
# # # 

 
Dövlət maliyyəsi sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

Cədvəl 1. Dövlət maliyyəsi sub-indeksi – 2015 

Ölkə DM 

 

Ölkə DM  Ölkə DM 
Sinqapur 0,183 Yeni Zelandiya 0,343 Niderland 0,436 
Ermənistan 0,219 Bosniya-Hers. 0,356 Estoniya  0,437 
Makedoniya 0,224 İsrail 0,356 Hindistan 0,437 
Gürcüstan 0,231 Böyük Britaniya 0,365 Tunis  0,445 
BƏƏ 0,242 Latviya 0,369 Yaponiya 0,455 
İndoneziya  0,242 Rumıniya 0,380 Portuqaliya 0,464 
Tailand  0,248 Azərbaycan 0,381 Slovakiya  0,464 
Qazaxıstan 0,258 Litva 0,384 Almaniya 0,465 
İran 0,299 Türkiyə 0,391 Çex Resp. 0,465 
Kanada 0,300 Sloveniya 0,392 İspaniya 0,472 
CAR 0,304 ABŞ 0,397 Finlandiya 0,481 
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İsveçrə  0,309 Meksika 0,398 Çin 0,485 
Lüksemburq  0,312 Moldova 0,399 Ukrayna 0,485 
İrlandiya 0,321 Danimarka 0,402 Macarıstan 0,491 
Bolqarıstan 0,322 Misir 0,408 Yunanıstan  0,498 
Kipr 0,325 Polşa  0,412 İsveç 0,504 
Malayziya 0,332 Rusiya 0,412 Avstriya 0,522 
Monteneqro 0,338 Avstraliya 0,422 Braziliya  0,542 
Qırğızıstan 0,339 Malta  0,422 İtaliya 0,580 
Albaniya 0,341 Norveç 0,422 Fransa 0,601 
Xorvatiya 0,341 Serbiya 0,428  

 

 

Şkala 1. Dövlət maliyyəsi sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı (2015) 
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Dövlət maliyyəsi sub-indeksinə görə ən sağçı iqtisadiyyat Sinqapurun 
(0,183), ən solçu iqtisadiyyat Fransanın (0,601) iqtisadiyyatıdır. Azərbaycan 
(0,381) nisbi mərkəz nöqtəsinin və median’ın yaxınlığındadır. Nisbi mərkəzlə 
median arasındakı fərqin kiçikliyi ölkələrin nisbi mərkəz ətrafında sayca bərabər 
paylandığını göstərir. 

İstər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin nisbi mərkəzdən 
sağa və sola təqribən bərabər paylanması belə bir nəticə çıxarmağa əsas verir ki, 
dövlət maliyyəsi sub-indeksi ilə iqtisadi inkişaf arasında sərt asılılıq yoxdur. Bu 
parametr üzrə dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə dərəcəsi ölkənin iqtisadi inkişaf sə-
viyyəsini şərtləndirmir və onunla şərtlənmir. 

 
# # # 

 
Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

Cədvəl 2. Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi – 2015 

Ölkə QT 
 

Ölkə QT  Ölkə QT 

Yeni Zelandiya 0,112 BƏƏ 0,281  Malta  0,391 
Avstriya 0,149 

 
Latviya 0,281  Malayziya 0,396 

Danimarka 0,162 
 

Portuqaliya 0,286  Ermənistan 0,397 
Sinqapur 0,182 

 
İsrail 0,292  Yunanıstan  0,411 

Gürcüstan 0,187 
 

Norveç 0,292  Serbiya 0,439 
Çex Resp. 0,194 

 
Albaniya 0,296  Sloveniya 0,444 

Litva 0,194 
 

Azərbaycan 0,301  Xorvatiya 0,450 
Macarıstan 0,204 

 
Monteneqro 0,302  Tailand  0,451 

Makedoniya 0,205 
 

ABŞ 0,317  Meksika 0,462 
İsveç 0,223 

 
Yaponiya 0,317  Misir 0,463 

Avstraliya 0,224 
 

Tunis  0,326  Rumıniya 0,464 
İrlandiya 0,231 

 
Qazaxıstan 0,327  Slovakiya  0,473 

Qırğızıstan 0,231 
 

Böyük Britaniya 0,328  Moldova 0,520 
Almaniya 0,243 

 
Türkiyə 0,338  Hindistan 0,524 
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Lüksemburq  0,247 
 

İspaniya 0,344  Çin 0,529 
Niderland 0,251 

 
İtaliya 0,344  Polşa  0,544 

Braziliya  0,253 
 

Finlandiya  0,351  Ukrayna 0,557 
Kanada 0,261 

 
Fransa 0,363  İndoneziya  0,576 

Estoniya  0,262 
 

CAR 0,376  Rusiya 0,631 
İsveçrə  0,269 

 
Bolqarıstan 0,384  İran 0,657 

Bosniya-Hers. 0,280 
 

Kipr 0,387   

 

Şkala 2. Qiymət tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə 
iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymət tənzimlənməsi sub-indeksinə görə ən sağçı iqtisadiyyat Yeni Zelan-
diyanın (0,112), ən solçu iqtisadiyyat isə İran İslam Respublikasının iqtisadiyyatı-
dır (0,657). Azərbaycanın iqtisadiyyatı (0,301) median’a yaxın, nisbi mərkəzdən 
sağda yer alır. 
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Nisbi mərkəzin həndəsi ortadan sıfıra doğru sürüşməsi onu göstərir ki, bu 
sub-indeks üzrə ölkələr ümumən sağ qütbə, yəni qiymətlərin nisbətən dar çərçivə-
də tənzimlənməsinə meyl edir. Lakin bu o anlama gəlmir ki, həndəsi orta ilə sıfır 
nöqtəsi arasında yer alan iqtisadiyyatlar bu sub-indeks üzrə sağçı iqtisadiyyatlardır. 
İS(S)İ-nin nəzəri əsaslarına görə, bu və digər sub-indekslər üzrə (həmçinin inteq-
ral İS(S)İ üzrə) alınmış nəticələr iqtisadiyyatların yalnız bir-birinə nəzərən solluq-
sağlığını qiymətləndirməyə (ölçməyə) imkan verir. 

Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə inkişaf etmiş və inkişaf etmək-
də olan ölkələrin üstünlük verdiyi “iqtisadi modellər” ciddi fərqlənir. Birincilərdə 
qiymətlər, bir qayda olaraq, daha lieraldır (dövlət qiymətləri daha məhdud çərçivə-
də tənzimləyir). 

 
# # # 

 
Xarici ticarət sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

Cədvəl 3. Xarici ticarət sub-indeksi – 2015 

Ölkə XT 
 

Ölkə XT  Ölkə XT 

Sinqapur 0,070 Bosniya-Hers. 0,227 Türkiyə 0,247 
Gürcüstan 0,144 

 
Çex Resp. 0,227  Meksika 0,248 

Yeni Zelandiya 0,144 
 

İsveç 0,227  Yunanıstan  0,253 
Kanada 0,188 

 
Portuqaliya 0,227  İsveçrə  0,260 

Avstraliya 0,200 
 

Slovakiya  0,227  Malayziya 0,269 
İrlandiya 0,200 

 
Almaniya 0,230  İndoneziya  0,280 

Monteneqro 0,200 
 

Avstriya 0,230  CAR 0,282 
Albaniya 0,202 

 
Rumıniya 0,230  Moldova 0,285 

İsrail 0,202 
 

İspaniya 0,233  Qırğızıstan 0,310 
Böyük Britaniya 0,203 

 
Kipr 0,233  Serbiya 0,333 

Ermənistan 0,205 
 

Macarıstan 0,233  Azərbaycan 0,337 
Makedoniya 0,206 

 
Norveç 0,233  Çin 0,360 

Niderland 0,207 
 

BƏƏ 0,235  Braziliya  0,365 
Finlandiya  0,210 

 
Bolqarıstan 0,237  Tailand  0,369 
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Estoniya  0,213 
 

İtaliya 0,237  Tunis  0,382 
ABŞ 0,214 

 
Litva 0,237  Qazaxıstan 0,398 

Danimarka 0,217 
 

Yaponiya 0,239  Rusiya 0,419 
Xorvatiya 0,219 

 
Fransa 0,240  Misir 0,432 

Latviya 0,220 
 

Ukrayna 0,241  Hindistan 0,472 
Lüksemburq  0,220 

 
Polşa  0,243  İran 0,698 

Malta  0,220 
 

Sloveniya 0,243   

 

Şkala 3. Xarici ticarət sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı (2015) 

 

 

 
 

 

 

 

Xarici ticarətin tənzimlənməsi üzrə ən liberal iqtisadiyyat Sinqapurun 
(0,070), ən solçu iqtisadiyyat isə İranın iqtisadiyyatıdır (0,698). 62 ölkə arasında 
xarici ticarət əməliyyatlarının dövlət tərəfindən ən sərt tənzimləndiyi 10-cu ölkə 
Azərbaycandır (0,337). Median nisbi mərkəzdən sağdadır, yəni sıralanan ölkələrin 
çoxunda xarici ticarət nisbi mərkəz nöqtəsinin göstərdiyindən daha liberaldır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə xarici ticarət fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə nisbətən daha azdır. Bu, əlbəttə, anlaşılandır: inkişaf etmiş 
ölkələrdə istehsal edilən əksər məhsul və xidmətlərin rəqabət qabiliyyəti, bir qayda 

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000

0.0500.1000.1500.2000.2500.3000.3500.4000.4500.5000.5500.6000.6500.700

İqtisadiyyatın 
solluğu 

İqtisadiyyatın 
sağlığı 

Nisbi mərkəz 
(0,258) 

İr
an

 

A
zə

rb
ay

ca
n 

H
in

di
st

an
 

M
is

ir 

Q
az
ax
ıs
ta
n 

B
ra

zi
liy

a 

Q
ırğ
ız
ıs
ta
n 

M
ol

do
va

 
İs
ve
çr
ə 

B
Ə
Ə

 
A
B
Ş 

İs
ra
il 

G
ür

cü
st

an
, 

Y
en

i Z
el

an
di

ya
 

Si
nq

ap
ur

 



İS(S)İ – 2015: Sub-indekslər 
_____________________________________________ 

25 
 

olaraq, daha yüksəkdir və həmin ölkələr beynəlxalq ticarətin liberallaşmasında da-
ha dərindən maraqlıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr isə öz daxili bazarlarını daha 
sərt qorumağa çalışır, lakin daxili bazarın qorunması üzrə tədbirlər iqtisadi inkişafı 
yalnız müəyyən şərtlər daxilində stimullaşdıra bilir. 

 
# # # 

 
Lisenziyalaşdırma sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

Cədvəl 4. Lisenziyalaşdırma sub-indeksi – 2015 

Ölkə L 
 

Ölkə L  Ölkə L 

Sinqapur 0,015 İsveç 0,070  Fransa 0,115 
BƏƏ 0,023 

 
Çex Resp. 0,073  İrlandiya 0,123 

CAR 0,029 
 

Latviya 0,076  İndoneziya  0,127 
Finlandiya  0,036 

 
Bolqarıstan 0,078  Moldova 0,128 

Gürcüstan 0,036 
 

İsveçrə  0,081  Rusiya 0,129 
ABŞ 0,044 

 
Qırğızıstan 0,081  Albaniya 0,131 

Danimarka 0,044 
 

Lüksemburq  0,082  Kanada 0,131 
Malayziya 0,044 

 
Ukrayna 0,083  İtaliya 0,135 

Litva 0,047 
 

Makedoniya 0,086  Rumıniya 0,139 
Macarıstan 0,047 

 
Qazaxıstan 0,086  Monteneqro 0,140 

Ermənistan 0,048 
 

Meksika 0,095  İspaniya 0,141 
Yeni Zelandiya 0,050 

 
Azərbaycan 0,096  Slovakiya  0,144 

Estoniya  0,053 
 

Malta  0,098  Xorvatiya 0,149 
Almaniya 0,054 

 
Misir 0,099  Çin 0,160 

Tailand  0,057 
 

Niderland 0,100  İran 0,186 
Avstraliya 0,059 

 
Avstriya 0,102  Bosniya-Hers. 0,188 

Böyük Britaniya 0,059 
 

Türkiyə 0,102  Braziliya  0,215 
Tunis  0,060 

 
Yaponiya 0,102  Hindistan 0,234 

Norveç 0,064 
 

Polşa  0,108  Serbiya 0,261 
Portuqaliya 0,064 

 
İsrail 0,113  Kipr 0,345 

Yunanıstan  0,065 
 

Sloveniya 0,113   
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Şkala 4. Lisenziyalaşdırma sub-indeksi üzrə 
iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı (2015) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sinqapur bu sub-indeks üzrə də 62 dövlət arasında ən sağçı iqtisadiyyata 
malik ölkədir (0,015), ən solçu iqtisadiyyat isə Kiprin iqtisadiyyatıdır (0,345). 
Azərbaycan iqtisadiyyatı (0,096) 29 ölkəninkindən sağda, 32 ölkəninkindənsə 
solda yerləşir və nisbi mərkəzdən sağa düşməsi onunla əlaqədardır ki, sağ qütbdəki 
iqtisadiyyatlarla müqayisədə sol qütbdəki iqtisadiyyatlar nisbi mərkəzdən daha 
aralıdır (2014-cü il üçün 37 ölkə üzrə hazırlanmış Hesabatda Azərbaycan iqtisa-
diyyatı nisbi mərkəzdən solda yer alırdı). 
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Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

 

Cədvəl 5. Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi – 2015 

Ölkə MT 
 

Ölkə MT  Ölkə MT 

Danimarka 0,025 Qırğızıstan 0,210  İran 0,308 
İsveçrə  0,025 

 
Macarıstan 0,211  Almaniya 0,312 

ABŞ 0,050 
 

Malta  0,212  CAR 0,337 
Çex Resp. 0,051 

 
Hindistan 0,214  Çin 0,338 

İrlandiya 0,083 
 

Polşa  0,225  Niderland 0,338 
BƏƏ 0,086 

 
Slovakiya  0,230  Yunanıstan  0,34 

Gürcüstan 0,086 
 

Litva 0,245  Norveç 0,349 
Böyük Britaniya 0,099 

 
Latviya 0,249  Sloveniya 0,354 

Kanada 0,102 
 

Tailand  0,251  Braziliya  0,358 
Yeni Zelandiya 0,103 

 
Albaniya 0,254  Finlandiya  0,361 

Sinqapur 0,107 
 

Bosniya-Hers. 0,254  İspaniya 0,363 
Bolqarıstan 0,110 

 
Avstraliya 0,257  Moldova 0,367 

Makedoniya 0,116 
 

İtaliya 0,270  Ukrayna 0,368 
Malayziya 0,135 

 
Türkiyə 0,283  Tunis  0,372 

İsrail 0,146 
 

Rumıniya 0,285  Portuqaliya 0,402 
Yaponiya 0,146 

 
Estoniya  0,291  Xorvatiya 0,415 

Azərbaycan 0,179 
 

İsveç 0,294  Meksika 0,430 
Avstriya 0,180 

 
Misir 0,295  Fransa 0,446 

Qazaxıstan 0,180 
 

Serbiya 0,296  Lüksemburq  0,448 
Kipr 0,198 

 
Rusiya 0,302  İndoneziya  0,525 

Ermənistan 0,202 
 

Monteneqro 0,305    
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Şkala 5. Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə 
iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahibkarla muzdlu işçi arasındakı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində 
ən liberal ölkələr ifrat sağ nöqtəyə yaxın yerləşən İsveçrə və Danimarkadır (0,025). 
Bu sub-indeks üzrə ən solçu ölkə isə İndoneziyadır (0,525). Lüksemburq (0,448), 
Fransa (0,446) və Meksika da (0,430) işçilərin sosial haqlarının qorunmasına ən 
çox önəm verən və qarşılığında şirkətlərin sərbəstliyini ən çox məhdudlaşdıran öl-
kələr sırasındadır. ABŞ (0,050), Çex Respublikası (0,051), İrlandiya (0,083), Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Gürcüstan isə (hər biri – 0,086), əksinə, iş sahiblərinə 
bu sahədə geniş hüquqlar verir, amma əvəzində işçilərin hüquqlarını məhdudlaşdı-
rır. Azərbaycan (0,179) bu sub-indeks üzrə liberal dövlətlər sırasındadır və nisbi 
mərkəzdən də, mediandan da xeyli sağdadır. 
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İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların stoxastik sıralanması 
təsdiq edir ki, iş vaxtının, işəgötürmə və işdənçıxarma qaydalarının liberallığı və ya 
dövlət tərəfindən, müəyyən həddlər daxilində, sərt tənzimlənməsi iqtisadi inkişafı 
şərtləndirmir və onunla şərtlənmir. 

 

# # # 

 

Minimum əmək haqqı sub-indeksi üzrə nəticələr 

 

Cədvəl 6. Minimum əmək haqqı sub-indeksi – 2015 

Ölkə MƏH 
 

Ölkə MƏH  Ölkə MƏH 

BƏƏ 0,000 İndoneziya  0,272  Xorvatiya 0,428 
Sinqapur 0,000 

 
Litva 0,274  Niderland 0,433 

Avstriya 0,050 
 

ABŞ 0,276  Hindistan 0,437 
Danimarka 0,050 

 
Çex Resp. 0,280  Makedoniya 0,438 

Finlandiya  0,050 
 

Tunis  0,290  Albaniya 0,445 
İsveç 0,050 

 
Estoniya  0,299  Yunanıstan  0,451 

İsveçrə  0,050 
 

Slovakiya  0,320  İran 0,453 
İtaliya 0,050 

 
Latviya 0,331  Bosniya-Hers. 0,455 

Norveç 0,050 
 

Rumıniya 0,332  Böyük Britaniya 0,459 
CAR 0,080 

 
Yaponiya 0,347  Polşa  0,472 

Kipr 0,080 
 

Monteneqro 0,350  Sloveniya 0,474 
Misir 0,080 

 
İspaniya 0,362  Malta  0,475 

Qazaxıstan 0,112 
 

Braziliya  0,377  Almaniya 0,477 
Meksika 0,131 

 
Ermənistan  0,378  Tailand  0,488 

Rusiya 0,167 
 

Kanada 0,378  Avstraliya 0,501 
Qırğızıstan 0,179 

 
Macarıstan 0,381  Fransa 0,519 

Çin 0,205 
 

İsrail 0,391  Türkiyə 0,523 
Azərbaycan 0,219 

 
İrlandiya 0,397  Serbiya 0,534 

Gürcüstan 0,219 
 

Portuqaliya 0,399  Ukrayna 0,562 
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Malayziya 0,241 
 

Moldova 0,404  Yeni Zelandiya 0,577 
Lüksemburq  0,261 

 
Bolqarıstan 0,415    

 

 

Şkala 6. Minimum əmək haqqı sub-indeksi üzrə 
iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində minimum əmək haqqı heç bir şəkildə – nə 
dövlət tərəfindən, nə də kollektiv müqavilələrlə – tənzimlənmir. 2015- ci ildə 
2014-cü il üçün Hesabat hazırlanarkən Sinqapurda da vəziyyət bu cür idi. 2014-cü 

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000

0.0000.0500.1000.1500.2000.2500.3000.3500.4000.4500.5000.5500.600

İqtisadiyyatın 
solluğu 

İqtisadiyyatın 
sağlığı 

Nisbi mərkəz 
(0,309) 

Ye
ni

 Z
el

an
di

ya
 

Az
ər

ba
yc

an
, G

ür
cü

st
an

 

Se
rb

iy
a 

Av
st

ra
liy

a 

Al
m

an
iy

a 

M
ak

ed
on

iy
a 

Bo
lq

ar
ıst

an
 

İs
ra

il 

İs
pa

ni
ya

 

Sl
ov

ak
iy

a 
Es

to
ni

ya
 

AB
Ş 

M
al

ay
zi

ya
 

Ru
siy

a 

M
ek

sik
a 

C
AR

, K
ip

r, 
M

isi
r 

Av
st

riy
a, 

D
an

im
ar

ka
, F

in
la

nd
iy

a, 
İs

ve
ç, 

İs
ve

çr
ə,

 İt
al

iy
a, 

N
or

ve
ç 

BƏ
Ə

, S
in

qa
pu

r 



İS(S)İ – 2015: Sub-indekslər 
_____________________________________________ 

31 
 

ilin yanvar ayından etibarən Sinqapurda küçə təmizliyi işçiləri üçün dövlət 1000 
ABŞ dolları həcmində MƏH müəyyənləşdirmişdir. Bu işçilər qrupunun sayca çox 
kiçik olduğu nəzərə alınaraq, BƏƏ ilə yanaşı, Sinqapur da “0” nöqtəsinə qoyulmuş-
dur. (2016-cı ilin sentyabrından etibarən mühafizə xidməti əməkdaşlarına da mini-
mum əmək haqqı təyin ediləcəyi gözlənilir). MƏH sub-indeksi üzrə bu ölkələr 
mütlə ́q göstərici ilə ən sağçı iqtisadiyyata malikdirlər. 

Avstriya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İsveçrə, İtaliya və Norveçin iqtisa-
diyyatları şərti olaraq 0,050 nöqtəsinə qoyulmuşdur. Bu ölkələrdə dövlət mini-
mum əmək haqqını qanunvericiliklə təsbit etməsə də, MƏH kollektiv müqavilə-
lərlə hər halda tənzimlənir. Cənubi Afrika Respublikası, Misir və Kipr iqtisadiyyat-
larının yeri də şərtidir (0,080). Bu ölkələrdə MƏH dövlət tərəfindən, amma məh-
dud sayda işçilər üçün müəyyənləşdirilir. 

Bir sıra dövlətlərdə MƏH qanunvericiliklə təsbit edildikdə belə, kollektiv ra-
zılaşmalarla yenidən müəyyənləşdirilir. Bu hallarda razılaşdırılmış minimum qa-
nunla təyin ediləndən daha yüksək olur və dövlətin qoyduğu minimum, bir növ, 
əmək haqqı minimumunun minimal həddi rolunu oynayır. Həm iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı dövlət müdaxiləsi ilə şərtləndiyinə görə, həm də qanunvericiliklə 
təsbit edilən minimum son aşağı həddi ifadə etdiyinə görə bu araşdırmada ondan 
istifadə olunmuşdur. 

MƏH üzrə sıralamanın sağ qütbündə müəyyən şərtiliyə yol verildiyi üçün 
nisbi mərkəz və median nöqtələrinin təhlili daha az əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu 
şərtilik iqtisadiyyatların bir-birinə nəzərən sağlığına-solluğuna xələl gətirmir. Azər-
baycan nisbi mərkəzdən də, mediandan da sağdadır. 

 



İQTİSADİYYATIN LİBERALLIQ POTENSİALI 
__________________________________________________________ 

32 
 

 

 

 

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR 

2015-ci il üçün İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksləri, 2014-cü ildən 
fərqli olaraq, iki variantda deyil, bir variantda hesablanmışdır. Sosial xərclər sub-in-
deksi nəzərə alınmamış, amma Dövlət maliyyəsi sub-indeksinə daha böyük xüsusi 
çəki verilmişdir. 

 
İS(S)İi = 0,30*DMi + 0,14*QTi + 0,14*XTi + 

+ 0,14*Li + 0,14*MTi + 0,14*MƏHi 
 

İS(S)İ üzrə cədvəlləri yuxarıdan aşağıya “oxuduqda” ölkələr dövlət tənzim-
ləməsinin az olduğu ölkələrdən daha sərt olduğu ölkələrə doğru, başqa sözlə – sağ-
dan sola, aşağıdan yuxarıya “oxuduqda” isə soldan sağa sıralanmış olur. Adamba-
şına ÜDM-i 35 min Beynəlxalq dollardan artıq olan ölkələr rəng fonunda kursivlə 
verilmişdir. 
 

# # # 
 

Cədvəl 7. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
(2015-ci il) 

Ölkə İS(S)İ 
 

Ölkə İS(S)İ  Ölkə İS(S)İ 

Sinqapur 0,107 Böyük Britaniya 0,270  Malta 0,322 
BƏƏ 0,160  Lüksemburq  0,270  Almaniya 0,324 
Gürcüstan 0,163  Kipr 0,271  Türkiyə 0,326 
İsveçrə  0,188  İsveç 0,272  Portuqaliya 0,332 
Danimarka 0,190  Azərbaycan 0,273  Slovakiya 0,334 
Makedoniya 0,214  Latviya 0,273  Tunis 0,334 
Qazaxıstan  0,232  Monteneqro 0,283  Xorvatiya 0,335 
Ermənistan 0,238  Finlandiya  0,285  İspaniya 0,344 
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Kanada 0,238  Albaniya 0,288  Sloveniya 0,345 
İrlandiya 0,241  Estoniya 0,288  Polşa  0,346 
Yeni Zelandiya 0,241  Macarıstan 0,298  Rusiya 0,354 
Qırğızıstan  0,243  Yaponiya 0,298  Moldova 0,358 
ABŞ 0,245  Avstraliya 0,300  Yunanıstan  0,362 
CAR 0,246  Tailand 0,301  Çin 0,368 
Malayziya 0,251  Bosniya-Hers. 0,303  Braziliya  0,382 
Çex Resp. 0,255  Meksika 0,311  Serbiya 0,389 
Litva 0,255  Misir 0,314  Hindistan 0,394 
Avstriya 0,256  Niderland 0,317  Ukrayna 0,399 
Norveç 0,265  Rumıniya 0,317  İran 0,412 
İsrail 0,267  İtaliya 0,319  Fransa 0,416 
Bolqarıstan 0,268  İndoneziya 0,322    
 

Şkala 7. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
(2015-ci il) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000

0.1000.1500.2000.2500.3000.3500.4000.450

İqtisadiyyatın 
solluğu 

İqtisadiyyatın 
sağlığı 

Nisbi mərkəz 
(0,292) 

Az
ər

ba
yc

an
, L

at
vi

ya
 

Fr
an

sa
 

U
kr

ay
na

 

Br
az

ili
ya

 
Ç

in
 

Ru
siy

a 

Po
rt

uq
al

iy
a 

M
isi

r 

Av
st

ra
liy

a 
Al

ba
ni

ya
, E

st
on

iy
a 

Av
st

riy
a 

AB
Ş 

Q
az

ax
ıst

an
 

M
ak

ed
on

iy
a 

D
an

im
ar

ka
 

G
ür

cü
st

an
 

Si
nq

ap
ur

 



İQTİSADİYYATIN LİBERALLIQ POTENSİALI 
__________________________________________________________ 

34 
 

Ölkələr nisbi mərkəz ətrafında sayca təxminən bərabər paylanır. Sağçı və sol-
çu iqtisadiyyatlar nisbi mərkəzdən təqribən bərabər kənarlaşmada yerləşir. 

Ayrı-ayrı sub-indekslər üzrə olduğuna nisbətən, yekun indeks üzrə iqtisadiy-
yatlar nisbi mərkəz ətrafında daha sıx cəmləşir, çünki müxtəlif meyarlar üzrə aparıl-
mış təsnifatlar bir-birini müəyyən qədər balanslaşdırır. Məsələn, Dövlət maliyyəsi 
sub-indeksi üzrə İsveç iqtisadiyyatı solçu (0,504), Minimum əmək haqqı sub-in-
deksi üzrə isə sağçı (0,050) xarakterə malikdir, MƏH sub-indeksi üzrə sağ cinahda 
yerləşən Kipr iqtisadiyyatı (0,080) Lisenziyalaşdırma sub-indeksinə görə 62 dövlət 
arasında ən sol (0,345) mövqe tutur. Sub-indekslərin bir-birini balanslaşdırması 
nəticəsində İS(S)İ üzrə bu iqtisadiyyatların hər ikisi nisbi mərkəzin yaxınlığında 
yer almışdır (İsveç – 0,272, Kipr – 0,271). 

Təhlil edilən iqtisadiyyatların sayı 2014-cü illə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın 
artsa da, onların Şkala üzərindəki “sıxlığı” xeyli yüksəlmiş, nisbi mərkəzdən kənar-
laşmalar kiçilmişdir. 2014-cü ildə təhlil edilən ölkələrin İS(S)İ-ləri 0,145-0,656 
aralığında, 2015-ci ildə isə 0,107-0,416 aralığında yerləşir. Səbəb – indeksləşdirmə 
metodikasındakı dəyişiklikdir: 2014-cü ildən fərqli olaraq, 2015-ci il üzrə hesabla-
malarda sub-indeksləri formalaşdıran alt-indekslərin hər biri üzrə Vmin qismində 
mümkün minimal göstərici, Vmax qismində isə mümkün maksimal göstərici qəbul 
edilmişdir. 

 

# # # 

 

62 ölkə arasında ən sağçı iqtisadiyyat Sinqapurun iqtisadiyyatıdır (0,107). 
Sinqapurda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimal səviyyədədir. Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin (0,160), Gürcüstanın (0,163), İsveçrənin (0,188) və Danimarkanın 
da (0,190) iqtisadiyyatı sağçılıqla səciyyələnir. Ən solçu iqtisadiyyat Fransanın 
iqtisadiyyatıdır (0,416). İqtisadiyyatı sol qütbə ən yaxın olan digər ölkələr İran 
(0,412), Ukrayna (0,399), Hindistan (0,394) və Serbiyadır (0,389). 

Azərbaycan (0,273) 62 ölkə iqtisadiyyatının sağdan sola sıralamasında 26-cı, 
soldan sağa sıralamasında isə 37-ci yeri tutur və nisbi mərkəzdən (0,292) sağdadır. 
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Bu o deməkdir ki, tədqiq edilən 62 ölkənin çoxuna nisbətən Azərbaycanda dövlət 
iqtisadiyyata daha az müdaxilə edir. 
 

# # # 
 

Son iki ildə İS(S)İ-nin müxtəlif ölkələrdəki dəyişikliklərini qiymətləndirmək 
məqsədi ilə 2014-cü ildə tədqiq olunmuş 37 ölkə üçün İS(S)İ, 2015-ci ildə istifadə 
olunmuş məlumat bazaları əsasında və tətbiq edilən indeksləşdirmə metodikası ilə 
bir daha hesablanmış və iki ilin nəticələri eyni ölçüyə gətirilmişdir. 

 

 Cədvəl 8. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
(ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr, 2014-2015-ci illər) 

 

Ölkə 
İS(S)İ 

2015 
İS(S)İ 

2014 
 

Ölkə 
İS(S)İ 

2015 
İS(S)İ 

2014 
Sinqapur 0,107 0,102 Monteneqro 0,283 0,260 
Gürcüstan 0,163 0,153  Yaponiya 0,298 0,284 
Danimarka 0,190 0,209  Macarıstan 0,298 0,297 
Makedoniya 0,214 0,195  Avstraliya 0,300 0,254 
Qazaxıstan 0,232 0,225  Bosniya-Hers. 0,303 0,309 
Ermənistan 0,238 0,254  Albaniya 0,316 0,306 
Kanada 0,238 0,248  Rumıniya 0,317 0,320 
İrlandiya 0,241 0,246  Niderland 0,317 0,313 
Yeni Zelandiya 0,241 0,220  İtaliya 0,319 0,331 
Qırğızıstan 0,243 0,244  Almaniya 0,324 0,294 
ABŞ 0,245 0,241  Türkiyə 0,326 0,346 
Litva 0,255 0,268  Xorvatiya 0,335 0,332 
Norveç 0,265 0,275  İspaniya 0,344 0,367 
Bolqarıstan 0,268 0,259  Rusiya 0,354 0,362 
Böyük Britaniya 0,270 0,268  Moldova 0,358 0,360 
Kipr 0,271 0,302  Serbiya 0,389 0,370 
İsveç 0,272 0,291  Ukrayna 0,399 0,379 
Azərbaycan 0,273 0,273  Fransa 0,416 0,410 
Latviya 0,273 0,296   
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Qısa bir müddətdə iqtisadiyyata müdaxilənin ümumi səviyyəsində böyük 
dəyişikliklərin baş verməməsi təbiidir. İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı şkalasının nisbi 
mərkəzi praktik surətdə dəyişməz qalmışdır (2014 – 0,283, 2015 – 0,284). 2014-
cü ildə olduğu kimi, 2015-ci ildə də Sinqapur, Gürcüstan, Danimarka və Makedo-
niya ən sağçı, Fransa, Ukrayna və Serbiya isə ən solçu iqtisadiyyata malikdir. 

Bununla belə, araşdırılan ölkələrin hamısında iqtisadiyyatın dövlət tərəfin-
dən tənzimlənməsi səviyyəsində müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Ən çox sol-
laşmış iqtisadiyyat Avstraliyanın iqtisadiyyatıdır. Bunun əsas səbəbi – ölkədə əmək 
münasibətlərini tənzimləyən qanuna, yəni “Ədalətli Əmək Aktına” (The Fair Work 
Act) 2014-cü ildə edilən düzəlişlərin nəticəsi olaraq, Məşğulluq sub-indeksinin 
kəskin surətdə (+0,247) artmasıdır. Almaniyada Məşğulluğun tənzimlənməsi, Qiy-
mətlərin tənzimlənməsi və Dövlət maliyyəsi sub-indeksləri üzrə sağlaşmaya bax-
mayaraq (müvafiq surətdə, -0,175, -0,003 və -0,005), bütövlükdə iqtisadiyyat sol-
laşmışdır (+0,030). Səbəb – 2015-ci ildən etibarən minimum əmək haqqının döv-
lət tərəfindən təsbit edilməsi və nəticədə Minimum əmək haqqı sub-indeksinin 
kəskin şəkildə yüksəlməsidir (+0,397). 

Ən çox sağlaşmış iqtisadiyyat Kiprin iqtisadiyyatıdır. Səbəb – büdcə xərcləri-
nin ÜDM-dəki xüsusi çəkisinin 47%-dən 40%-ə düşməsi və özəl sektora məşğulluq 
üzrə xidmət göstərən agentliklərin (Private-Sector Employment Agencies) fəaliy-
yətini tənzimləyən hüquqi aktlara edilmiş dəyişikliklərdir. Nəticədə Dövlət maliy-
yəsi və Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksləri azalmışdır. İspaniya və Latviya-
da da iqtisadiyyat sağlaşmışdır, çünki əmək qanunvericiliyi islahatları sayəsində 
məşğulluğun tənzimlənməsi indi sahibkarlar üçün daha əlverişlidir.  

Hətta bu və digər ölkə üçün İS(S)İ-nin 2014-2015-ci illərdə eyni səviyyədə 
olması belə, müxtəlif modelformalaşdırıcı tənzimləmə növləri üzrə iqtisadiyyata 
müdaxilənin dəyişməz qalması anlamına gəlmir. Məsələn, 2014-cü və 2015-ci il-
lərdə Azərbaycanda İS(S)İ eyni qiymətlə ifadə olunur (0,273). Lakin bu müddətdə 
dövlət tənzimləməsinin bütün formaları üzrə iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsində 
müəyyən dəyişiklik baş vermişdir. Dövlət maliyyəsi, Qiymət tənzimlənməsi, Xarici 
ticarətin tənzimlənməsi və Lisenziyalaşdırma sub-indeksləri üzrə iqtisadiyyatın 
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sağlaşması (liberallaşması), Məşğulluğun tənzimlənməsi və Minimum əmək haqqı 
sub-indeksləri üzrə isə, əksinə, sollaşması (tənzimləmənin sərtləşməsi) müşahidə 
olunmuşdur. Əksyönlü dəyişikliklər bir-birini tam tarazlaşdırdığı üçün İS(S)İ də-
yişməz qalmışdır. 

37 iqtisadiyyatın sağdan sola sıralamasında Azərbaycan 2014-cü ildə 17-ci 
yeri tutmuş, 2015-ci ildə isə Latviya ilə 18-19-cu yerləri bölüşdürmüşdür və onun 
iqtisadiyyatı hər iki halda nisbi mərkəzə yaxın mövqelərdə yer alan iqtisadiyyatlar 
qrupuna daxil olmuşdur. 

 

# # # 

 
Əgər bu və ya digər göstərici üzrə (bu halda İS(S)İ üzrə) sıralamada ölkələr 

“məntiqli” düzülürsə, yəni müxtəlif iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan dövlətlər 
(məsələn, adambaşına ÜDM-i müəyyən bir həddən – bizim araşdırmada 35 min 
Beynəlxalq dollardan – aşağı və yuxarı olan dövlətlər) ayrı-ayrı qruplarla sıralanır-
sa, bu o deməkdir ki, müqayisələri qruplar daxilində aparmaq, inkişaf etmiş dövlət-
ləri bir-biri ilə, digərlərini isə öz aralarında müqayisə etmək lazımdır. Sıralama sto-
xastikdirsə, yəni müxtəlif iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan dövlətlər qarışıq 
sıralanırsa, bu o deməkdir ki, istənilən ölkələrin bir-biri ilə müqayisəsi nəzəri xəta 
törətmir. 

2015-ci il üzrə nəticələrə görə, adambaşına ÜDM-i 35 min Beynəlxalq dol-
lardan artıq olan ölkələrin hamısında (Fransa istisna olmaqla) dövlətin iqtisadiyya-
ta müdaxiləsi bəlli bir həddən aşağıdır (İS(S)İ ≤ 0,324). Bununla belə, sıralama, 
əsas etibarilə, stoxastik xarakter daşıyır: istər “iqtisadi uğur” dövlətləri, istərsə də 
inkişaf etməkdə olan ölkələr nisbi mərkəzdən həm sağda, həm də solda yer almaq-
dadır. Yəni dövlət müdaxiləsinin hansısa bir həddən aşağı və ya yuxarı olması iqti-
sadi inkişaf üçün şərt deyil. Sağ qütbdə qərarlaşmış Sinqapur və Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri kimi, sol qütbü tutan Fransa da, nisbi mərkəzə yaxın yerlərdə dayanan 
Finlandiya və Yaponiya da istər iqtisadi inkişaf sahəsində, istərsə də ictimai rifahın 
yüksəldilməsi sahəsində uğur qazanmış ölkələrdir. Başqa sözlə, bir ölkəyə sağçılıq, 
digərinə solçuluq uğur gətirir. 
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Tədqiqata daxil edilmiş 62 ölkə üzrə İS(S)İ ilə son 5 ildə ÜDM-in kumulya-

tiv artımının tutuşdurulması göstərir ki, indeksin bütün ölkələr üçün optimal sayıla 
biləcək vahid bir qiyməti mövcud deyil. Aşağıdakı Diaqramdan göründüyü kimi, 
istər adambaşına ÜDM-i 30 min Beynəlxalq dollardan yüksək olan ölkələrdə (qı-
rıq-qırıq polinomial əyri), istərsə də digərlərində (bütöv polinomial əyri) İS(S)İ ilə 
iqtisadi artım tempi arasındakı asılılıq zəifdir.  

 

ÜDM-in kumulyativ artımı göstəriciləri 
BVF-in statistik bazası əsasında hesablanmışdır. 

 

Nəzəri cəhətdən, iqtisadi inkişafın başqa şərtlərinin dəyişməzliyi halında, bu 
və ya digər ölkədə dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi (və ya mərkəzləşmiş 
idarəetmə ilə özünütənzimləmə arasında nisbət) öz optimal qiymətinə yaxınlaşdıq-
da iqtisadi artım sürətlənməli, uzaqlaşdıqda isə zəifləməlidir. Və ya əksinə: ölkədə 
iqtisadi artım tempi nə qədər yüksəkdirsə, İS(S)İ bu zaman kəsiyində həmin ölkə 
ücün optimal olan nöqtəsinə bir o qədər yaxındır. 
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Təxminən eyni iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan Polşa (a/b ÜDM – 
26,5 min Beyn. doll.), Sloveniya (a/b ÜDM – 31,0 min Beyn. doll.) və İspaniyada 
(a/b ÜDM – 34,8 min Beyn. doll.) İS(S)İ də təxminən eynidir (müvafiq olaraq – 
0,346, 0,345 və 0,344), lakin bu ölkələrdə ÜDM-in 2011-2015-ci illərdəki ku-
mulyativ artımı arasında əhəmiyyətli fərq vardır (müvafiq olaraq – 15,7%, 2,7% və  
-0,8%). Hesab etmək olar ki, İS(S)İ-nin bu qiyməti Polşa üçün optimal olan qiy-
mətə daha yaxındır. Azərbaycan (a/b ÜDM – 18,0 min Beyn. doll.), Rumıniya 
(a/b ÜDM – 20,8 min Beyn. doll.) və Slovakiya (a/b ÜDM – 29,7 min Beyn. 
doll.) 2011-2015-ci illərdə ÜDM-in təqribən eyni kumulyativ artımına nail olmuş-
lar (müvafiq olaraq – 12,4%, 12,5% və 12,5%), lakin bu ölkələrdə dövlətin iqtisa-
diyyata müdaxilə səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmişdir (İS(S)İ, müvafiq 
surətdə, 0,273-ə, 0,317-yə və 0,334-ə bərabər olmuşdur). Bu o deməkdir ki, həmin 
ölkələrdə İS(S)İ öz optimal qiymətindən eyni kənarlaşmada yerləşmişdir. 

Ona görədir ki, bir ölkədə iqtisadi inkişaf dövlətin öz tənzimləmə tədbirlərini 
artırması və sərtləşdirməsi nəticəsində sürətlənirsa, digər ölkədə, əksinə, liberal is-
lahatlar sayəsində güclənir. Bu və ya digər ölkədə (ölkələrdə) dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsinin hansı səviyyəsinin daha səmərəli olması haqqında mühakimə yürüt-
mək üçün İndeksin həmin ölkə (ölkələr) üçün optimallıq “sahəsini” müəyyənləş-
dirmək tələb olunur. İqtisadiyyat institutu bu yöndə tədqiqatlarını davam etdir-
məkdədir. 

 

# # # 

 
İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi son 20 ildə dünya iqtisadiyyatında 

baş vermiş ən fundamental dəyişikliklərdən birini üzə çıxarır. “Sosializmdən çıx-
mış” yeni dövlətlər, bu müddət ərzində, bazar iqtisadiyyatının çoxdan oturuşduğu 
zəngin ölkələrə nisbətən daha sağçı iqtisadiyyat qurmuşlar. Cəmi 25 il bundan əv-
vəl ifrat solçu iqtisadiyyata malik olan Azərbaycan indi Fransaya, Almaniyaya, İta-
liyaya, Hollandiyaya və bir çox başqa “köhnə” bazar iqtisadiyyatı ölkələrinə nisbə-
tən daha liberal iqtisadiyyata sahibdir. 
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1990-cı illərin əvvəllərinə qədər ifrat solçu iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə 
o vaxtdan bəri aparılmış iqtisadi islahatlar həm mahiyyətcə, həm də intensivliyə 
(sürtə) görə fərqlənmişdir. İS(S)İ bu islahatların nəticələrini müqayisəli şəkildə 
qiymətləndirməyə imkan verir. Hər üçü liberal iqtisadi islahatları dövlət siyasətinin 
əsas prioritetləri sırasına aid etsə də, Azərbaycan Serbiyaya nisbətən daha sağçı iq-
tisadiyyat qurmağa nail olmuş, amma dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini Gürcüs-
tana nisbətən daha yüksək səviyyədə saxlamışdır. 
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DÖVLƏTİN İQTİSADİYYATA MÜDAXİLƏLƏRİ: 
İQTİSADİ SİSTEM VƏ İQTİSADİ MODEL 

 

Problemin qoyuluşu 

Məlumdur ki, iqtisad elmi həm də real iqtisadiyyatla bağlı qərarların nəzəri 
əsaslarını formalaşdırır və onun bu funksiyası getdikcə daha da aktuallaşır. “nə is-
tehsal etmək”, “necə istehsal etmək” və “kimin üçün istehsal etmək” suallarının 
düzgün cavablandırılması düzgün qərarların qəbuluna və iqtisadiyyatın effektiv in-
kişafına yol açır. Bu sualların cavabları cəmiyyət qarşısında müxtəlif seçim imkan-
ları yaradır. 

Qəbul edilən qərarların reallaşmasında bilavasitə iştirak edən iqtisadi sub-
yektlərin – istehlakçıların, istehsalçıların (biznesin) və dövlətin – fəaliyyəti iqtisadi 
sistemin funksionallığını təmin edən mürəkkəb bir prosesdir. İqtisadi sistem isə 
mal və xidmətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı tsiklini təşkil və təmin 
edən institutların geniş şəbəkəsidir. İqtisadi sistemlər məhz bu institutların xarak-
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terindən və fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq fərqləndirilir və təsnifləşdirilir. İq-
tisadiyyatın sistem kimi öyrənilməsi A.Smitdən başlayır. D.Rikardo, C.S.Mill, 
K.Marks, K.Menger, A.Marşal, C.M.Keyns, P.Samuelson və digərləri iqtisadiyyata 
sistemli yanaşma metodunu inkişaf etdirmişlər.  

İqtisadiyyata sistemli yanaşma onun əsas xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdiril-
məsini zəruri edir. İqtisadi ədəbiyyatda geniş yayılmış təsnifata görə iqtisadi sis-
temlər 1) ənənəvi; 2) inzibati; 3) bazar; 4) qarışıq sistemlər kimi dörd növə ayrılır 
(К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю, 1992). Bəzi müəlliflər iqtisadi sistemləri “açıq” və 
“qapalı” sistemlərə, digərləri isə kapitalist və sosialist sistemlərinə bölürlər. İqtisadi 
sistemlərin belə fərqləndirilməsi tarixi nöqteyi-nəzərdən məqbul olsa da, müasir 
dövrdə yetərli deyil və qüsurludur. Hər üç təsnifat sosialist düşərgəsinin, xüsusilə 
də Sovet İttifaqının dağılmasından sonra əhəmiyyətini itirmişdir. Lakin bu o de-
mək deyil ki, iqtisadi sistemlər arasındakı fərqlər yox olub və ya iqtisadi sistemlərin 
müqayisə edilməsi mümkün deyil. 

Problemi mürəkkəbləşdirən odur ki, müasir dünyada bütün ölkələrin iqtisa-
di sistemləri əslində “qarışıq” sistemlərdir və bu “qarışıqlıq” inzibati tənzimləmə və 
bazar tənzimləməsi xüsusiyyətlərinin müxtəlif nisbətləri ilə – bir ölkədə inzibati 
tənzimləmənin, digərində isə bazar tənzimləməsinin özünü “daha çox” biruzə ver-
məsi ilə səciyyələnir. Ona görə də iqtisadi sistemlərin təsnifləşdirilməsində əsas 
məsələ bu və ya digər ölkənin iqtisadi sisteminin nə dərəcədə liberal və ya inzibati 
olmasını, yaxud liberalizm (laissez-faire) və ya dirijizm (dirigisme) prinsiplərinə 
nə dərəcədə uyğun olmasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Və liberalizmlə dirijizm 
arasındakı bu nisbət ölçüləbiləndir.  

Hər hansı ölkənin iqtisadi sistemini digərlərindən fərqləndirən bu əlamət 
onun “iqtisadi modelini” müəyyən edir. Prinsipial məsələ odur ki, bu və ya digər 
iqtisadi sistemin özündə hansısa bir nisbətdə birləşdirdiyi müxtəlifyönlü sistem 
əlamətləri dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə formaları və dərəcəsi (səviyyəsi) ilə 
müəyyənləşir. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu bu tip müdaxilə formalarını “dövlətin 
iqtisadiyyata müdaxiləsinin modelyaradıcı formaları” adlandırır. Maraqlı məqam-
lardan biri ondan ibarətdir ki, həmin modelyaradıcı müdaxilə formaları iqtisadi 
siyasəti formalaşdırmağa (yaxud ona təsir göstərməyə) iddialı olan qruplar üçün, 
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xüsusilə, siyasətlə əlaqəli qurumlar (partiyalar, ictimai liderlər, qeyri-hökumət təş-
kilatları və hətta müstəqil ekspertlər) üçün aramsız müzakirə mövzusu olur.  

Beləliklə, bir neçə sualın cavabını tapmaq ciddi nəzəri və praktik əhəmiyyətə 
malikdir: 

• tarixi nöqteyi-nəzərdən iqtisadi sistemlərin əsas fərqləndirici xüsusiy-
yətləri nədən ibarətdir? (obyektin xüsusiyyətləri); 

• iqtisadi modellər qarışıq iqtisadi sistemdəki “dirijizm dərəcəsi” ilə əla-
qəlidirmi? (obyektin təsnifləşdirilməsi); 

• iqtisadi modellə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi arasında hansı əlaqə 
var? (obyektlə subyektin əlaqəsi); 

• dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsinin fərqləndirici xüsu-
siyyətləri nədən ibarətdir? (subyektin xüsusiyyətləri); 

• dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsi niyə siyasi mübarizə 
predmeti olur? (subyektin fəaliyyətinin planlaşdırılması); 

• hər hansı bir ölkənin iqtisadi modelini kəmiyyət ölçüləri ilə səciyyə-
ləndirmək mümkündürmü? 

• hər hansı bir ölkənin iqtisadi modeli bu ölkənin siyasi mühitində necə 
əks olunur? (obyektlə subyektin əlaqəsi).  

Bu məqalənin məqsədi – hər hansı bir ölkənin iqtisadi modeli ilə həmin öl-
kədə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi və siyasi partiyaların iqtisadi platformaları ara-
sındakı əlaqənin araşdırılmasıdır. 

 

Hipotezlər: 

1. Hər bir ölkənin iqtisadi sistemi “statik vəziyyəti” əks etdirən 
özünəməxsus iqtisadi modellərin real və dinamik ifadəsidir. 

2. Hər bir ölkənin iqtisadi modeli həmin ölkədə iqtisadiyyata 
dövlətin modelyaradıcı müdaxilə formaları ilə müəyyənləşir. 

3. Dövlətin iqtisadiyyata yalnız modelyaradıcı müdaxiləsi 
siyasi mübarizə predmeti olur.  
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Ədəbiyyata baxış 

İqtisadi sistemin birmənalı tərifi yoxdur. Onu iqtisadi institutların məcmusu 
kimi səciyyələndirmək getdikcə daha geniş yayılmaqdadır. Hətta bəzi müəlliflər iq-
tisadi sistemləri iqtisadi institutların tərkib hissəsi kimi xarakterizə edirlər. Məsə-
lən, D.Nors institutları iqtisadi sistemdən daha geniş anlayış hesab edir. Onun təri-
finə görə, institut siyasi, iqtisadi, sosial struktur olaraq, insanlar arasındakı münasi-
bətlərdə məhdudiyyətləri müəyyən edir. Bundan başqa, institutlar formal qaydaları 
(məsələn, qanunları) və qeyri-formal qaydaları (məsələn, sanksiyaları, adətləri, 
ənənələri) əhatə edir. Başqa sözlə, institutlara iqtisadi agentlərin davranışını müəy-
yən edən qaydalar toplusu kimi baxıla bilər (North, 1991). P.Qreqory və R.Styuart 
isə, əksinə, iqtisadi sistemi “institutlar toplusundan” daha geniş anlayış kimi qəbul 
edirlər. Onların tərifinə görə, iqtisadi sistemlər hər hansı coğrafi ərazidə, məsələn, 
bu və ya digər ölkədə istehsala, gəlirə və istehlaka aid qərar qəbul edən və onların 
həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərən institut və mexanizmlərin şəbəkəsidir 
(Gregory and Stuart, 2003). 

İnstitutların iqtisadi inkişafda rolu məsələsi D.Norsun digər tədqiqatlarında 
da diqqət mərkəzində saxlanılmışdır (North, 1981). İnstitusional iqtisadiyyat iki 
amilə görə maraq kəsb edir. Birincisi, Şərqi Avropa ölkələrində keçmiş sosialist iq-
tisadiyyatının transformasiyası prosesində institutlar mühüm rol oynayır (Djan-
kov, 2003). İkincisi, D.Acemoğlu, S.Conson və C.Robinsonun göstərdiyi kimi, 
uzunmüddətli iqtisadi artımın təmin edilməsində institutlar əsas determinantdır; 
institutlar və mexanizmlər iqtisadi sistemləri müəyyən edir (Acemoglu, Johnson 
and Robinson, 2001). 

P.Hol və D.Soskic müxtəlif ölkələrdə kapitalist iqtisadi sisteminin eyni ol-
madığını nəzərə alaraq, “kapitalizmin variantları” yanaşmasını irəli sürürlər. Bu ya-
naşmaya görə, kapitalist iqtisadi sistemi özünün sub-sistemləri ilə, məsələn, maliy-
yə sistemi, əmək bazarı, firmalararası əlaqələr və sair sub-sistemlər ilə bir-birindən 
fərqlənirlər. Bu sub-sistemlər elə koordinasiya olunmalıdır ki, institusional rəqabət 
üstünlüyü yaratsınlar (Hall and Soskice, 2001). P.Hol və D.Gingeriçin tədqiqatla-
rında kapitalist sistemlər arasındakı əsas fərqlər empirik olaraq təsdiq edilir. Bu 
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fərqlər iqtisadi sistemlərin daxilində müxtəlif modellərin olduğu qənaətinə gətirir 
(Hall and Gingerich, 2004). 

M.Aoki və G.Cekson korporativ idarəetmə və təşkilati struktur arasındakı 
əlaqənin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, kapitalist iqtisadi sistemində dörd müxtəlif 
iqtisadi modeli fərqləndirirlər: İngilis-Amerikan, Alman, Yapon, və Silikon Dərəsi 
modelləri (Aoki and Jackson, 2008). 

S.Mizobata “kapitalizmin variantları” yanaşmasından istifadə edərək, keçmiş 
sosialist iqtisadiyyatlarında formalaşan kapitalizmin müxtəlif variantlarını izah et-
mişdir. Bu yanaşma nəinki inkişaf etmiş ölkələrdəki, həm də inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə formalaşan iqtisadi modellərin bir-birindən fərqli olduğunu göstərir. 
İqtisadi institutların fəaliyyətindəki, qərar qəbulu prosedurlarındakı, qəbul edilən 
qərarların həyata keçirilməsi mexanizmlərindəki və başqa sahələrdəki fərqlər 
həmin ölkələrdə müxtəlif iqtisadi modellərin mövcud olduğu qənaətinə gətirir 
(Mizobata, 2008). 

İqtisadi ədəbiyyatın təhlili deməyə əsas verir ki, müəyyən iqtisadi sistem da-
xilində, xüsusilə “qarışıq sistem” adlandırılan müasir kapitalist sistem daxilində 
müxtəlif iqtisadi modellərin seçilməsi, bu və ya digər modelin “uğurlu” və yaxud 
“uğursuz” olması daha çox iki amildən – dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin həc-
mindən və keyfiyyətindən, həmçinin cəmiyyətin iqtisadi davranışından asılıdır. 
Məsələn, Sinqapurun Baş Nazirinin müavini Lee Hsien qeyd edirdi ki, islahatlara 
başlamazdan əvvəl Sinqapur “icazə verilməyən hər şeyin qadağan olunduğu”, 
Honkonq isə “qadağan olunmayan hər şeyə icazə verildiyi” ölkə hesab edilirdi. 
Sinqapur dövlətin iqtisadiyyata çox müdaxilə etdiyi ölkələrdən biri, Honkonq isə 
müdaxilənin nisbətən daha az olduğu ölkə idi (Porter, 1998). T.Geyger və 
F.Geyger qeyd edirlər ki, Sinqapurun və Honkonqun iqtisadi modelləri onların 
inkişaf strategiyalarına uyğundur. Müəlliflər empirik olaraq sübut etməyə çalışırlar 
ki, son illərdə Honkonqda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin artması, Sinqapur-
da isə azalması bu ölkələrdə iqtisadi inkişafın “qarışıq” modelinin – “azad iqtisadiy-
yat”la dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin birgə tətbiqinə gətirib çıxarmışdır 
(Geiger and Geiger, 1973). Təəssüf ki, həmin müəlliflər bunların ölçüləbilən nis-
bəti ilə bağlı hər hansı bir əsaslandırma vermirlər.  



M.GÜLALIYEV, S.ABASOVA 
__________________________________________________________ 

46 
 

Bəzi tədqiqatçılar iqtisadi modellərlə iqtisadi sistemləri fərqləndirirlər. Mə-
sələn, J.Baoçenq  Çinin iqtisadi modelinin əsas xüsusiyyətləri kimi: 1) dövlət sa-
hibkarlığı ilə yanaşı, müxtəlif sahibkarlıq növlərinin mövcudluğunu, lakin dövlət 
sahibkarlığının aparıcı rola malik olmasını; 2) iqtisadiyyat bazar prinsiplərinə əsas-
lansa da, dövlətin iqtisadiyyata geniş müdaxilə etməsini; 3) islahatların mərhələ-
lərlə aparılmasını; 4) müxtəlif vilayətlər arasında rəqabət mövcud olsa da, 
müəyyən maliyyə müstəqilliyinə əsaslanan regional inkişaf formalarını göstərir. 
Qarışıq iqtisadi sistemə malik olan Çinin iqtisadi modeli (nə “təmiz kapitalist”, nə 
də “təmiz sosialist”) son illərdə sürətli iqtisadi artımı təmin etmişdir (Baocheng, 
2010).  

“Anqlo-sakson modeli” adlandırılan model də qarışıq iqtisadi sistemə malik 
olan bir qrup ölkənin iqtisadiyyatını xarakterizə etmək üçün bir cəhddir. Lakin bu 
cəhdi də uğurlu hesab etmək olmaz. Belə ki, əsasən ingilisdilli ölkələrin iqtisadiyya-
tına verilən bu ad heç də həmin ölkələrin hər birinə xas olan iqtisadi özəllikləri tam 
əks etdirmir. Doğrudur, Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın, Kanadanın, Avstraliyanın və 
Yeni Zelandiyanın iqtisadi institutları və iqtisadi qanunları arasındakı yaxınlıq bu 
ölkələrin iqtisadi modellərini Yaponiyanın, Almaniyanın, İtaliyanın və digər inkişaf 
etmiş ölkələrin iqtisadi modellərindən fərqləndirir. Lakin bu yaxınlıq həmin ölkə-
lərin iqtisadi modellərinin eyni olduğu nəticəsinə gəlmək üçün yetərli əsas deyil. 
Bu ölkələrdə 2008-ci il maliyyə böhranının nəticələri, onların iqtisadi inkişaf 
templəri və əhalinin həyat səviyyəsi onların iqtisadi modelləri arasındakı fərqliliyi 
üzə çıxarır. Bu ölkələrdə dövlətin müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrinə müdaxilə 
dərəcəsi də fərqlənir. Məsələn, Kanada, İrlandiya və Yeni Zelandiyada dövlətin 
iqtisadiyyata müdaxilə dərəcəsi bir-birinə yaxın olduğu halda Avstraliyadan kəskin 
fərqlənir. Avstraliyada dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi Kanadanın deyil, Yaponi-
yanın göstəricilərinə daha yaxındır (İS(S)İ, 2015). Hətta anqlo-sakson modelinin 
neoliberal istiqamətdə modifikasiyaları da ölkədən-ölkəyə fərqlidir. 

Anqlo-sakson ölkələrində, Yaponiyada və Fransada olduğu kimi, Almani-
yada da qarışıq iqtisadi sistem mövcuddur. Lakin bu ölkələrin iqtisadi modelləri 
arasındakı kəskin fərqlər “iqtisadi model” ilə “iqtisadi sistem” arasındakı fərqin 
ciddi olduğunu bir daha təsdiq edir. A.Fabrenin qeyd etdiyi kimi, Almaniyada 
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bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əhalinin sosial müdafiəsi şərti altında tətbiq edilir 
(Fabre, 2012). 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bərqərar olmuş iqtisadi mo-
dellərin müqayisəsi bunu deməyə əsas verir ki, istənilən istisadi modelin mahiyyə-
tində bir-birinə zidd iki institutun (dövlət və bazar) gizli mübarizəsi dayanır. Ölkə-
lər hər hansı iqtisadi modelin seçimində müxtəlif prioritetləri, o cümlədən iqtisadi 
artımla sosial rifahın əlaqələndirilməsini əsas götürə bilərlər. 

İqtisadi modelin seçimində siyasi təşkilatların da rolu mühümdür. Tarixən 
siyasi-ideoloji baxışlardan asılı olaraq iqtisadi sistemlərə yanaşmalar da fərqli ol-
muşdur. Məsələn, tarixən anarxistlər dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin müm-
kün qədər az olmasına, hətta tamamilə olmamasına tərəfdar olmuşlar. Lakin müa-
sir dövrdə formalaşan kapitalist iqtisadi sistemində dövlətin müdaxiləsinin vacib-
liyini onlar da etiraf edirlər. Məsələn, müasir anarxizmin ideoloqlarından biri olan 
N.Çomski qeyd edir ki, yırtıcı kapitalizmin dağıdıcı təsirlərini azaltmaq, insan hə-
yatını və fiziki mühiti qorumaq üçün dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi vacibdir 
(Chomsky, 2008). İqtisadi liberalizm üzərində qurulan bütün siyasi ideologiyalar 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalmasını dəstəkləsələr də, müəyyən dərəcə-
də saxlanılmasını istəyirlər. Y.Adams “Siyasi ideologiyalar bu gün” kitabında qeyd 
edir ki, əgər insanlar mələk kimi təmiz və müqəddəs olsaydılar, yalnız o halda döv-
lətə ehtiyac olmazdı (Adams, 2001). ABŞ-ın və Avropa Birliyinin siyasi partiyaları-
nın iqtisadi platformalarında dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi xüsusi yer tutur. 

 

Əsas nəticələr 

Beləliklə, iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi sistemlərin fərqləndirici xüsusiyyətlə-
rini müqayisə edərək, aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar.  

Ənənəvi iqtisadi sistemlər: 
• əsasən Asiya, Afrika, Yaxın Şərq və Latın Amerikası ölkələrində tətbiq 

edilir. Bu iqtisadi sistemlərdə insanların məşğulluğu, mal və xidmətlə-
rin istehsalı, daha doğrusu, “nə, necə və kimin üçün” istehsal etmək 
sualları ətrafında seçim, resurslardan, həmçinin istehsal edilən mal və 
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xidmətlərdən istifadə cəmiyyətdəki adət-ənənələrə əsaslanır. Belə iq-
tisadi sistemlər dinamik olmur, mal və xidmətlərin mübadiləsi sürətli 
deyil, həyat səviyyəsi statik xarakterlidir. İqtisadi davranış və münasi-
bətlər digər sistemlərdən daha asan proqnozlaşdırıla bilir. 

• iqtisadi fəaliyyət ailənin, qəbilənin, etnik qrupların ətrafında toplanır. 
İnsanlar iqtisadi fəaliyyət təcrübəsini bir-birinə bilavasitə ötürürlər. İs-
tehsal üçün zəruri olan resurslar və mülkiyyət nəsildən nəsilə keçir. 

• iqtisadi fəaliyyətin əsas sahələrində istehsal üsulunun və yeni texnolo-
giyaların tətbiqi zəif inkişaf edir.  

• iqtisadi qərarların qəbulu daha çox ətraf mühitdəki dəyişikliklərlə bağ-
lı olur.  

İnzibati iqtisadi sistemlər: 

• iqtisadi qərarlar dövlət (hər hansı mərkəzi hakimiyyət orqanı) tərəfin-
dən qəbul edilir və həyata keçirilir.  

• cəmiyyət üzvlərinin iqtisadi qərarların qəbulunda iştirakı yox dərəcə-
sindədir. 

• iqtisadi resurslara sahiblik hüququ və onlardan istifadə etmək hüququ 
dövlətə məxsusdur. 

• iqtisadi subyektlər arasında rəqabət mövcud deyil. 

• iqtisadi subyektlərin əsas məqsədi mal və xidmətlərin istehsal edilmə-
sidir, mənfəət əldə etmək deyil. 

• istehsal müəssisələri resurslardan azad istifadə edə bilməzlər və istifa-
də həcmi ilə bağlı kvotalar mövcuddur. 

• istehlakçıların da mal və xidmətlərdən istifadədə şeçim imkanları çox 
məhduddur. 

• mal və xidmətlərin qiyməti azad bazarda deyil, dövlət tərəfindən mü-
əyyən edilir. 
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Bazar qanunlarına əsaslanan iqtisadi sistemlər: 

• iqtisadi qərarlar daha çox mənfəət əldə etmək uğrunda rəqabət aparan 
fərdlər və müəssisələr tərəfindən tələb və təklif əsasında formalaşır. 

• resurslar iqtisadi subyektlərə, o cümlədən fərdlərə məxsusdur. 

• fəaliyyət üçün kvotaların olmaması, mənfəətin rəqabətə əsaslanması 
iqtisadi fəaliyyətin əsas motivlərindən biridir. 

•  qiymətləri fərdlər və müəssisələr arasındakı rəqabət, tələb və təklifin 
nisbəti müəyyən edir və bu, mal və xidmətlərin keyfiyyətini yaxşı-
laşdırır. 

• fərdlərin azadlığı çox əhəmiyyətlidir. Fərdlər iqtisadi qərarları azad 
qəbul edirlər. 

Qarışıq iqtisadi sistemlər: 

• bazar və inzibati iqtisadi sistemlərin eləmentləri birləşir. 

• iqtisadi qərarların qəbulunda həm dövlət, həm də fərdlər iştirak edir. 

• dövlət bəzi mal və xidmətlərin istehsalını tənzimləmək hüququna ma-
likdir. 

• resurslar üzərində sahibkarlıq hüququ iqtisadi subyektlərin hamısına, 
o cümlədən, fərdlərə məxsusdur. 

• dövlət istehsalçıları və istehlakçıları ədalətsiz iqtisadi siyasətdən və 
praktikadan qorumağa çalışır. 

• istisadi inkişaf sosial rifaha, siyasi azadlığa və fərdlərin azadlığına daha 
çox hədəflənir. 

Sadaladığımız iqtisadi sistemlərin bir-biri ilə müqayisədə zəif cəhətlərini isə 
aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar. 
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Ənənəvi iqtisadi sistemlərin əsas çatışmazlıqları ondan ibarətdir ki: a) iq-
tisadi inkişafa və iqtisadi artıma diqqət yetirilmir; b) dəyişikliklər yavaş baş verir; 
c) cəmiyyətdə fəaliyyət seçimi imkanı praktik surətdə mövcud deyil; d) texnoloji 
dəyişikliklərin tətbiqi zəifdir; e) ətraf mühit amilləri üzərində fərdlərin nəzarəti 
yoxdur. 

İnzibati iqtisadi sistemlərin əsas çatışmazlıqları ondan ibarətdir ki: a) re-
sursların bölüşdürülməsi kifayət qədər effektiv deyil; b) innovasiya təşəbbüsləri az-
dır; c) şəxsi azadlıqlar zəifdir; d) dövlətin yuxarı elitasında korrupsiya halları yay-
ğındır; e) dəyişikliklərin reallaşdırılması imkanları məhduddur.  

Bazar qanunlarına əsaslanan iqtisadi sistemlərin əsas çatışmazlıqları ondan 
ibarətdir ki: a) hər bir fərdin yoxsulluqdan uzaqlaşması üçün əsas tələblərinin ödə-
nilməsinə imkan vermir; b) hökumətin sosial xidmətlər göstərməsi üçün zəruri ad-
dımlar atması çətindir. 

Qarışıq iqtisadi sistemlərin əsas çatışmazlıqları ondan ibarətdir ki: a) re-
surslardan optimal istifadə imkanları məhduddur; b) dövlətin iqtisadiyyata lüzum-
suz müdaxilələri iqtisadi inkişafı ləngidə bilir. 

Müasir dövrdə yuxarıda sadalanan dörd iqtisadi sistemin üçünü – ənənəvi 
iqtisadi sistemi, bazar iqtisadi sistemini və inzibatı iqtisadi sistemi “təmiz halda” 
heç bir ölkənin nümunəsində görmək mümkün deyil. Digər tərəfdən, dünyada elə 
bir ölkə yoxdur ki, orada ənənəvi iqtisadiyyata xas olan hər hansı bir element saxla-
nılmasın. Yaxud dünyada elə bir iqtisadiyyat yoxdur ki, orada inzibati iqtisadi siste-
mə xas olan xüsusiyyətlər öz əksini tapmasın. Həmçinin elə bir inzibati iqtisadi sis-
tem yoxdur ki, orada bazar münasibətlərinə xas olan elementlər olmasın. Beləliklə, 
hazırda mövcud olan bütün iqtisadi sistemlər əslində qarışıq iqtisadi sistemlərdir. 
Lakin bir ölkədə dirijizm, digərində isə liberallıq özünü daha çox (və ya daha az) 
göstərir. 

İqtisadi sistemləri bir-birindən fərqləndirən xarakterik xüsusiyyətləri əsasən 
iki qrupa bölmək olar: 1) mülkiyyət münasibətləri, daha dəqiqi, dövlət bölməsi ilə 
xüsusi sektorun pay nisbəti və bundan qaynaqlanan xüsusiyyətlər; 2) əhalinin so-
sial müdafiəsi və iqtisadi fəaliyyət azadlığı arasındakı ziddiyyətlərdə əks olunan di-
xotomiya və bundan qaynaqlanan xüsusiyyətlər. 
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“İqtisadi sistem”və “iqtisadi model” anlayışları fərqləndirilməlidir. Biz “iqti-
sadi model” dedikdə hər hansı bir ölkənin hər hansı bir zaman kəsiyində malik ol-
duğu iqtisadi sistemi nəzərdə tutacağıq. Bu sistem özünəməxsus iqtisadi və hüquqi 
institutlardan, istehsalçılardan, istehlakçılardan və bu subyektlərin davranışını tən-
zimləyən qanunlardan, normativ qaydalardan və oturuşmuş adət-ənənələrdən iba-
rətdir. İqtisadi modelə belə yanaşma ona iqtisadi sistemin “statik vəziyyəti” statu-
sunu verir. Bu mənada, hər bir ölkənin öz iqtisadi modeli var. Bu model digərlərin-
dən təkcə iqtisadi agentlərin davranışı ilə deyil, həm də mövcud institutların səmə-
rəliliyi ilə fərqlənir.  

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi a) mülkiyyət münasibətlərinə, b) sosial 
müdafiə tədbirlərinə və c) iqtisadi fəaliyyət azadlığına təsir göstərdikdə bu iqtisadi 
sistemdə məzmun dəyişiklyi baş verir. İqtisadi modelin məğzini liberallıqla inziba-
tiliyin tənasübü müəyyənləşdirir. Hər hansı ölkənin iqtisadi sistemini digərlərin-
dən fərqləndirən də məhz bu tənasübdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin heç də bütün 
formaları qeyd etdiyimiz üç növ təsirə malik olmur. Məsələn, dövlətin iqtisadiyya-
ta korrupsiya hallarını azaltmaq məqsədi ilə etdiyi müdaxilələrin əksəriyyəti mo-
delyaradıcı müdaxilə formalarına aid deyil. 

Hər bir ölkənin iqtisadi modeli həmin ölkədə dövlətin iqtisadiyyata 
modelyaradıcı müdaxilə formaları ilə müəyyənləşdiyi üçün bu müdaxilələr hə-
mişə iqtisadi siyasəti formalaşdırmağa iddialı olan ictimai-siyasi qruplar arasında 
müzakirələrə mövzu verir. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, iqtisadi modellərin 
necə təsnifləşdirilməsindən asılı olmayaraq, siyasi partiyaların diskussiya predmeti-
nə dövlətin iqtisadiyyata yalnız modelyaradıcı müdaxilə formaları çevrilir. Başqa 
sözlə, siyasi partiyaların iqtisadi siyasətlə bağlı platformaları bir-birindən heç də tə-
sadüfən fərqlənmir. Əksər hallarda, bu platformalar tam ziddiyyət təşkil edir. Bu 
ziddiyyətin əsasında mülkiyyət münasibətlərindəki, sosial müfadiə və iqtisadi fəa-
liyyət azadlığı arasındakı ziddiyyətlər dayanır. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə “vektorları” sonsuz hesab edilə biləcək qə-
dər çoxsaylı ola bilər. Digər tərəfdən, dövlətin hər hansı konkret iqtisadi sahəyə 
müdaxilə edib-etməməsi faktına əsasən müdaxilə vektorları da yalnız iki, bir-birinə 
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əks istiqamətli ola bilər: “sağ” və “sol” istiqamətli, yaxud “aşağı” və “yuxarı” istiqa-
mətli. Elə buna görə də müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahəsində dövlət müdaxiləsini xa-
rakterizə edən vektorların yekun cəmi də ikiistiqamətli olacaq. Yekun vektorun 
mütləq qiyməti və istiqaməti “qarışıq” iqtisadi sistemin hər hansı zamanda statik 
vəziyyətini müəyyən etməklə yanaşı, inkişaf dinamikasının meylini də xarakterizə 
edir. 

Qarışıq iqtisadi sistemdə dövlət müdaxiləsini xarakterizə edən “vektorlar” 
arasında elələrini ayırmaq mümkündür ki, onların “olması” və ya “olmaması” əha-
linin sosial müdafiəsi və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən 
dövlətin məsuliyyəti kimi dərk edilir. Dövlət və onun institutları əhalinin sosial 
müdafiəsini təmin etmək üçün müvafiq addımlar atmalı, bunun üçün zəruri hallar-
da iqtisadiyyata müdaxilə etməlidir. İqtisadiyyata belə müdaxilələr isə biznes mü-
hitini məhdudlaşdıraraq, iqtisadi inkişafı ləngidə bilər. Beləliklə, dövlət müdaxiləsi-
ni xarakterizə edən bəzi vektorların sosial müdafiə qütbünə istiqamətlənməsi qarı-
şıq iqtisadi sistemi “sola”, biznes mühiti qütbünə istiqamətlənməsi isə “sağa” yö-
nəltmiş olur. 

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi dərəcəsi ölçüləbiləndir. Sol və sağ qütbləri 
olan birölçülü koordinat sistemində iqtisadi sistemin harada yerləşməsi ilə dövlət 
müdaxilə dərəcəsini və onun dinamikasını analiz etmək olar. İqtisadiyyata dövlət 
müdaxiləsinin kəmiyyətcə ölçülməsinin böyük metodoloji əhəmiyyəti var. Çünki 
bu müdaxilənin artması, yəni iqtisadiyyatın “sola” meyillənməsi (və ya əksinə, döv-
lət müdaxiləsinin azalması, yəni iqtisadiyyatın sağa meyillənməsi) ciddi makroiq-
tisadi və sosial nəticələrə səbəb olur (Gülalıyev, 2016). Məsələn, qiymətlərin döv-
lət tərəfindən tənzimlənməsi məcmu tələbə və məcmu təklifə ciddi təsir göstərir. 
Həmçinin dövlət mülkiyyətinin və ya dövlət büdcəsinin artıb-azalması əhalinin 
sosial müdafiəsinə təsir göstərir. Ona görə də iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 
müəyyən dövr ərzində kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi qəbul edilən iqtisadi siyasət 
qərarlarının nə dərəcədə uğurlu olmasını da dəyərləndirməyə imkan verir. Ölkədə 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə qəbul edilən iqtisadi siyasət qərarları, mahiy-
yətcə, bu sahələrə dövlətin müdaxiləsinin artması və ya azalması ilə nəticələnir. 
Monetar siyasət dövlətin pul-kredit sisteminə müdaxiləsini, fiskal siyasət büdcə və 
vergi sisteminə müdaxiləsini ifadə edir. Lakin yalnız modelyaradıcı dövlət müda-
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xiləsinin artması və ya azalması iqtisadiyyatı ümumən “sola” və ya “sağa” hərəkət-
ləndirir. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin belə ikiqütblü formaları həmişə siyasi 
mübarizənin fokusunda dayanır, çünki bu “vektorlar” üzrə siyasi platformaların ha-
zırlanması seçkilərdə əhalinin dəstəyini qazanmaq üçün ciddi əhəmiyyətə malikdir. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi qəbul edilən qanunlar və idarəetmə qərar-
ları vasitəsilə reallaşır. Qanunverici səlahiyyət əldə edən siyasilər iqtisadi siyasətə 
təsir göstərməklə və ya dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini artırıb-azaltmaqla iqti-
sadi inkişafa nail olmaq istəyirlər. Sağçı siyasi partiyalar hakimiyyətə gələcəkləri 
halda özəlləşmənin genişləndiriləcəyini, vergilərin azaldılacağını və bu qəbil başqa 
tədbirlərin görüləcəyini elan edirlər. Solçular isə, əksinə, hakimiyyətə gələcəkləri 
halda genişmiqyaslı milliləşmə aparacaqlarını elan edirlər. Hər bir siyasi partiya 
onların ideyalarını dəstəkləyəcək sosial qruplara arxalanaraq öz siyasətini qurur, 
seçkilərarası dövrdə isə sosial qrupları öz ideyasına inandırmaq üçün geniş maarif-
ləndirmə işləri aparır. 

Hər hansı zaman kəsiyində hər bir ölkənin siyasi partiyaları tərəfindən mü-
zakirə edilən iqtisadi məsələlər müxtəlif ola bilər. Lakin bu məsələlərin müxtəlifli-
yinə baxmayaraq, onları iki qrupa ayırmaq mümkündür: 1) bütün siyasi partiyalar 
tərəfindən dəstəklənən və ya təkzib edilən məsələlər (məsələn, korrupsiyanı heç 
bir ölkədə heç bir siyasi partiya açıq şəkildə dəstəkləməz, əks halda seçicilər tərəfin-
dən dərhal rədd edilər); 2) bəzi siyasilər tərəfindən dəstəklənən, bəziləri tərəfindən 
rədd edilən məsələlər (məsələn, vergilərin artırılması və ya azaldılması). 

Əksər hallarda siyasi partiyalar öz mübarizələrini ikinci qrup iqtisadi məsələ-
lərlə əlaqələndirirlər. Çünki cəmiyyətdəki sosial qrupları onların mənafeyinin han-
sı partiya tərəfindən müdafiə olunduğu daha çox maraqlandırır. Birinci qrup məsə-
lələr ətrafında diskussiyalar yalnız hakimiyyətdə olan siyasi partiyalarla mübarizə 
aparmaq (daha doğrusu, sadəcə olaraq, hakimiyyətə gəlmək) baxımından məna 
kəsb edir. Hakimiyyətdə olmayan siyasi partiyalarla və ya sosial-iqtisadi problem-
lərlə üzləşən hakimiyyətin təmsil etdiyi siyasi qurumlarla mübarizədə digər siyasi 
partiyalar daha çox əks iqtisadi siyasət tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Məsələn, əgər 
hakimiyyətdə, özlərini “solyönümlü” siyasi baxışların tərəfdarları elan edən solçu 
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qüvvələrdirsə və onlar iqtisadi inkişafa nail ola bilməyiblərsə, şübhəsiz ki, sağçı si-
yasi şüarlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qarşılanacaq və əksinə. Odur ki, siyasi parti-
yalar öz platformalarında cəmiyyətdəki mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, bu və ya 
digər iqtisadi məsələni qabartmaqla öz siyasi məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər. 

Müxtəlif ölkələrdə fərqli siyasi və iqtisadi platformalara malik olan çoxsaylı 
siyasi partiyalar fəaliyyət göstərir. Siyasi məqsədlərinin, strateji və taktiki fəaliyyət-
lərinin, mübarizə formalarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, iqtisadi məsələlərə mü-
nasibətdə bu partiyaları iki qrupa ayırmaq mümkündür: 1) dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsinin artmasını dəstəkləyənlər; 2) dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 
azalmasını dəstəkləyənlər. Birinciləri, formal olaraq, “solyönümlü”, ikinciləri isə 
“sağyönümlü” adlandırırlar. Rəsmi adlarından asılı olmayaraq, bütün siyasi parti-
yalar bu və ya digər dərəcədə bu bölgüyə uyğun gəlir. Əlbəttə, ola bilər ki, hər hansı 
siyasi partiya hər hansı konkret iqtisadi məsələdə solyönümlü, digərində isə sağyö-
nümlü kimi çıxış etsin. Yaxud daha çox solyünümlü və ya daha çox sağyönümlü 
olmaq mümkündür. Məsələn, vergilərin istər 15%, istərdə də 5% qaldırılmasını tə-
ləb edən hipotetik siyasi partiyaların hər ikisi solyönümlüdür, lakin birinci partiya 
ikinciyə nisbətən daha solyünümlü hesab edilməlidir. Digər tərəfdən, solyönlülük 
və ya sağyönlülük nisbidir və siyasi konyunkturadan asılı olaraq, siyasi partiyalar öz 
baxışların dəyişə bilərlər. 

Qeyd edək ki, siyasi partiyalar öz platformalarında dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsi məsələsini, yaxud iqtisadiyyatın hansı modellə inkişaf edəcəyi məsələsi-
ni heç də həmişə əks etdirmir. Bu, əksər seçicilər üçün çətin anlaşılan problemlər-
dir. Siyasi partiyalar seçici üçün daha aydın və onların maraqlarına birbaşa təsiri 
olan məsələləri gündəmə gətirir. Bunlara iqtisadi azadlıqlar, sosial müdafiə, biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlər aiddir. Seçki prosesində seçici siyasi 
proseslərə nə qədər dərin qatılsa da o, “muzdlu işçi”, “sahibkar”, “pensiyaçı”, “tələ-
bə” və ya “işsiz”, həmçinin “istehlakçı” olmaqdan kənarda qalmır və öz mənafeyini 
unutmur. Hər bir “seçici-sahibkar” istəyir ki, daha az vergi ödəsin, öz biznesini in-
kişaf etdirməkdə daha sərbəst olsun. “Seçici-muzdlu işçi” və ya “seçici-işsiz” isə is-
təyirlər ki, onların sosial müdafiəsi maksimum qorunsun. Bütün valideynlər istə-
yirlər ki, dövlət, onların uşaqlarının təhsili və səhiyyə xidməti ilə bağlı zəruri tədbir-
ləri görsün. 
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Siyasi partiyalar bir-birinə zidd iki dixotomiya arasında hərəkət edərək, “se-
çici-muzdlu işçini”, “seçici-pensiyaçını”, “seçici-sahibkarı”, “seçici tələbəni” və baş-
qa sosial qrupları özlərinə tərəf yönəltməyə cəhd edirlər. Həmçinin onlar öz plat-
formaları ilə ya dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini dəstəkləyərək “sola”, ya da belə 
müdaxiləyə qarşı çıxaraq “sağa” meyillənirlər.  

N. Müzəffərlinin qeyd etdiyi kimi, solçu və sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüş-
lərinə sahib qruplar proteksionist alət və tədbirlərdən istifadəyə də əks mövqelər-
dən yanaşırlar: birincilər bunları genişləndirib sərtləşdirməyə, ikincilər aradan 
qaldırmağa, yaxud mümkün qədər “yumşaltmağa” tərəfdardırlar. Birinci yol döv-
lətin iqtisadiyyata müdaxiləsini gücləndirmək, ikinci yol isə zəiflətmək deməkdir 
(Müzəffərli, 2014). 

Siyasi qrupların fəaliyyəti konkret seçici qruplarına yönəldiyindən istənilən 
müdaxilə formaları diskussiya predmeti ola bilməz. Yalnız elə müdaxilə formaları 
siyasi mübarizə predmetinə çevrilir ki, onların mahiyyətində əhalinin sosial müda-
fiəsi ilə biznes mühitinin inkişafı məsələləri dayanır. Əks halda, istənilən iqtisadi 
platforma seçici üçün öz mənasını itirmiş olur.  

Beləliklə, bəzi siyasi partiyaların, xüsusilə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş öl-
kələrdə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların iqtisadi platformalarını müqayisə edə-
rək, bu ölkələrin iqtisadi modellərinin formalaşmasında diskussiya predmeti olan 
əsas modelyaradıcı müdaxilə formalarını təsnifləşdirmək mümkündür. İnkişaf et-
məkdə olan ölkələrin həm siyasi, həm də iqtisadi “landşaftının” formalaşmasında 
inkişaf etmiş ölkələrin, xüsusilə, ABŞ-ın və Avropa İttifaqının siyasi partiyalarının 
əsas rol oynadığını nəzərə alsaq, bu diskussiyaların predmeti olan və “modelyaradı-
cı müdaxilə formaları” adlandırılan məsələləri digər ölkələrə də şamil etmək olar. 

İnkişaf etmiş ölkələrin siyasi partiyaları öz fəaliyyətlərində hökumətin ölçü-
sünə xüsusi diqqət yetirirlər. Bəzi siyasi partiyalar (məsələn, ABŞ-da Demokratlar, 
Böyük Britaniyada Leyboristlər, Almaniyada Sosial-demokratlar, Avropanın bütün 
ölkələrində fəaliyyət göstərən Yaşıllar və sair) hökumətin ölçüsünün artırılmasını 
və vətəndaşların həyatlarına daha çox və birbaşa cəlb edilməsini, bəzi siyasi partiya-
lar isə (məsələn, ABŞ-da Respublikaçılar, Böyük Britaniyada Konservatorlar, Al-
maniyada Xristian-demokratlar və sair) əksinə, hökumətin daha kiçik olmasını və 
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insanların həyatına dolayısı ilə cəlb edilməsini təbliğ edirlər. Birincilər əhalinin so-
sial təminatının daha yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün dövlət xərclərinin 
(dövlət büdcəsinin) artırılmasını və bundan ötrü lazım gələrsə, hətta vergilərin 
yüksəldilməsini təbliğ edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, bu tədbirlər dövlətin iqtisadiy-
yata müdaxiləsinin artırılması anlamına gəlir və formal olaraq solyönlü sayıla bilər. 
Bunun əksinə olaraq, ikinci qrup siyasi partiyalar hökumətin kiçildilməsini, sosial 
xərclərin məhdudlaşdırılmasını və vergilərin azaldılmasını təbliğ edirlər. Siyasi par-
tiyaların belə yanaşmasını, formal olaraq, sağyönlü hesab etmək olar. 

Solyönlü siyasi partiyalar varlılar üçün verginin artırılması, kasıblar üçün isə 
azaldılması tərəfdarıdırlar. Onlar yoxsulların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
üçün xüsusi proqramın tərtib edilməsini, yoxsulların minimum sosial müdafiəsini 
təmin etmək üçün minimum əmək haqqı həcminin artırılmasını, sahibkarlığın 
daha sərt tənzimlənməsini, yoxsul ölkələrə maddi kömək göstərilməsini, bütün 
əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstəriməsini, təhsilin mərkəzi dövlət orqanlarının nə-
zarətində olmasını, ətraf mühitin qorunması üçün daha sərt qanunların qəbulunu 
və təbii karbohidrogen ehtiyatlarından daha az istifadəni və sair məsələləri təbliğ 
edirlər. 

Sağyönlü siyasi partiyalar isə vergilərin azaldılmasını və hamı üçün eyni ver-
gi dərəcələrinin tətbiqini istəyirlər. Onlar minimum əmək haqqının artırılmasını 
bisnesin inkişafına ciddi maneə hesab edirlər. Sağçıların fikrincə, bu, orta əmək 
haqqlarının da yüksəlməsinə səbəb olur və bisnesin inkişafına ziyan vurur. Onlar 
bisnesin dövlət tərəfindən tənzimlənməsini və nəzarətdə saxlanmasını ziyanlı he-
sab edirlər və belə nəzarətin, nə qədər mümkünsə, azaldılmasını tələb edirlər. On-
lar tibbi xidmətin dövlət tərəfindən deyil, vətəndaşların özü tərəfindən maliyyələş-
məsini mühüm hesab edirlər. Sağçıların fikirincə, təhsilin tənzimlənməsi yerli döv-
lət idarəçiliyində olmalıdır. Onlar sənayenin inkişafı üçün təbii karbohidrogen eh-
tiyatlarından istifadənin vacib olduğunu əsas gətirərək, onun hasilatının azaldılma-
sı əleyhinə çıxış edirlər. 

Hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın siyasi baxımdan sağ, yaxud sol yönümlü 
olmasına əsaslanaraq, heç də bütün hallarda onun iqtisadi sahədə də, uyğun ola-
raq, sağ, yaxud sol yönümlü islahatlar aparacağını birmənalı demək olmaz. Bu mə-
sələ siyasi partiyanın hakimiyyətə gəldiyi zaman iqtisadiyyatın cari vəziyyətindən 



Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilələri: 
iqtisadi sistem və iqtisadi model 

_____________________________________________ 

57 
 

çox asılıdır. Məsələn, hazırda Gürcüstan iqtisadiyyatı dünyanın ən sağyönümlü 
iqtisadiyyatlarından biridir. Lakin son 6 ildə hakimiyyətdə olan “Gürcüstan arzu-
su” partiyası Gürcüstan iqtisadiyyatında sağ təmayülü saxlamaqda davam edir. 
Çünki Gürcüstan iqtisadiyyatının “sağda yerləşməsi” mövcud kapitaldan, insan və 
təbii resurslardan səmərəli şəkildə istifadə etməyə imkan verir. Eyni fikirləri İspa-
niya ilə bağlı demək mümkündür. Belə ki, İspaniya iqtisadiyyatı Avropada solçu 
iqtisadiyyatlardan biridir. Lakin son illərdə sağ təmayüllü İspaniya Xalq partiyası 
hakimiyyətdədir. Ispaniyanın iqtisadiyyatı Avropada inkişaf etmiş iqtisadiyyat-
lardan biridir və onun hazırkı mövqeyini optimal sahəyə yaxın hesab etmək olar. 
Sağ təmayüllü hökumətin iqtisadi sahədə solçu mövqeyi müdafiə etməsi inkişafla 
bağlı “status-kvo”nun saxlanılmasına bənzəyir. Digər tərəfdən, İspaniyada solçu 
siyasi partiyaların güclü olması da sağçıları iqtisadi sahədə daha çox sol mövqeyi 
müdafiə etməyə məcbur edir. Bunu Almaniyaya da aid etmək olar. Almaniyanın 
hakimiyyətdə olan sağyönlü Xristian-Demokrat Partiyası ölkənin solyönlü iqtisa-
diyyatını artıq “oturuşmuş” sayır və “optimal inkişaf sahəsi”ndən kənara çıxarmağa 
cəhd etmir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyatına dövlət müdaxiləsi 
dərəcəsinin müəyyən bir dövr üçün ölçülməsi iqtisadi və siyasi cəhətdən metodo-
loji əhəmiyyətə malikdir. Belə ölçmələrin iqtisadi cəhətdən metodoloji əhəmiyyəti 
ondan ibarətdir ki, birincisi, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin digər makroiqti-
sadi və sosial-iqtisadi təsirlərini müəyyən etməklə müdaxilə dərəcəsinin artırılması 
və ya azaldılması zərurətini elmi cəhətdən əsaslandırmaq olar; ikincisi, hər hansı 
zaman kəsiyində dövlət müdaxiləsinin iqtisadi nəticələrinin müqayisəsi ilə belə 
müdaxilənin müəyyən şəraitdə optimal dərəcəsini müəyyənləşdirmək olar. Bu, iq-
tisadiyyata dövlət müdaxiləsinin elə optimal səviyyəsi olacaq ki, siyasi hakimiyyət 
dəyişikliyindən asılı olmadan ölkənin yüksək sürətli iqtisadi inkişafı təmin edilsin. 

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin ölçülməsinin siyasi əhəmiyyəti 
isə ondan ibarətdir ki, birincisi, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan siyasi partiya 
ölkənin iqtisadi vəziyyətini mücərrəd və ya populist şüarlarla deyil, konkret model-
yaradıcı müdaxilə formaları ilə əlaqələndirərək, gələcək inkişaf üçün çıxış yolunu 
aydın və əsaslı ifadə edə biləcək. Məsələn, Gürcüstanda hakimiyyətə iddialı olan 
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hər hansı siyasi partiya hakimiyyətə gələcəyi halda vergiləri azaldacağını elan etsə, 
onun qələbə şansı az olar. Çünki bu ölkədə vergilər maksimum azaldılıb. Eyni ilə, 
Gürcüstanda vergilərin artırılması ilə bağlı da şüar söyləmək düzgün olmaz. Çünki 
hazırkı vergi dərəcəsi ölkədə sahibkarlığın inkişafına və əhalinin azad sahibkarlıqla 
məşğul olmasına əlverişli şərait yaradıb. Elə ona görə də hətta solçu partiyalar da 
Gürcüstanda vergilərin artırılmasından danışmırlar. İkincisi, hər hansı bir ölkədə 
hökumətin apardığı “solyönlü” (yaxud “sağyönlü) iqtisadi islahatlar iqtisadi artımı 
təmin etmirsə və sosial rifahı artırmırsa, onda növbəti seçkilərdə hökumətin əks-
yönlü hökumətlə əvəzlənməsi ehtimalı yüksək olur. Belə araşdırmalar siyasi pro-
seslərin proqnozlaşdırılmasına imkan verə bilər.  

Beləliklə,  iqtisadiyyata  dövlət   müdaxiləsinin   modelyaradıcı   formaları:  
1) əhalinin sosial müdafiəsi ilə sahibkarlığın inkişafı; 2) xüsusi mülkiyyətlə dövlət 
mülkiyyəti; 3) individualizmlə kollektivizm arasındakı dixotomiya ilə bağlıdır. Bu-
na görə də siyasi partiyalar öz siyasi maraqları üçün bu dixotomiyadan yararlanma-
ğa cəhd edirlər. Siyasi partiyalar iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin modelyaradıcı 
formalarını nəinki diskussiya predmetinə çevirirlər, hətta hakimiyyətə gələrkən 
dövlətin belə müdaxilələrini artırıb-azaltmaqla ölkənin yeni iqtisadi modelini for-
malaşdırırlar. Yeni formalaşmış iqtisadi model ölkə iqtisadiyyatının optimal inkişa-
fını təmin edən hallarda uzunömürlü olur, əks halda tez bir zamanda dəyişir.  

 

Yekun nəticələr 

1. İqtisadi model və iqtisadi sistem fərqli anlayışlardır. İqtisadi sistem ölkədə 
iqtisadi münasibətlərə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən hüquqi, siyasi və iqti-
sadi institutların, qəbul edilən qanunların, qaydaların və ya normaların, həmçinin 
onların yerinə yetirilmə mexanizmlərinin dinamik qarşılıqlı əlaqəsidir. 

2. Ölkənin iqtisadi modeli müəyyən zaman kəsiyində ölkəyə xas olan iqtisa-
di sistemin ölçüləbilən statik vəziyyətidir. 

3. Hər bir ölkənin iqtisadi sistemi statik vəziyyəti əks etdirən özünəməxsus 
iqtisadi modellərin real və dinamik ifadəsidir. 

4. Hər bir ölkənin iqtisadi modeli həmin ölkədə dövlətin iqtisadiyyata mo-
delyaradıcı müdaxilə formaları ilə müəyyən edilir. 
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5. Dövlətin iqtisadiyyata yalnız modelyaradıcı müdaxiləsi siyasi mübarizə 
predmeti olur.  
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DÖVLƏTİN İQTİSADİYYATA MODELYARADICI 
MÜDAXİLƏLƏRİ VƏ İQTİSADİ ARTIM 

 

Problemin qoyuluşu 

Dövlətin (hökumətin) iqtisadiyyata müdaxiləsi dedikdə iqtisadiyyatı tən-
zimləmək üçün dövlətin həyata keçirdiyi bütün növ tədbir və fəaliyyətlərin məc-
musu nəzərdə tutulur. Adətən bu müdaxilə hansısa sosial-iqtisadi hədəflərə çatmaq 
məqsədi güdür. Müdaxilə birbaşa və ya dolayı, formal və ya qeyri-formal səciyyə 
daşıya bilər. Bu araşdırmada yalnız birbaşa formal müdaxilələr nəzərə alınır. 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin sosial-iqtisadi məqsəd və nəticələrini 
araşdıran nəzəriyyələr iki böyük qrupa bölünür. Birinci qrupa daxil olan neoklassik 
və neoliberal nəzəriyyələrin əsas ideyası odur ki, iqtisadiyyatın sürətli və effektiv in-
kişaf etməsindən ötrü özünütənzimləyən bazar mexanizmlərinə, iqtisadi azadlıqla-
ra (ilk növbədə qiymət və rəqabət azadlığına, gəlirlərin sərbəst bölgüsünə) arxalan-
maq və dövlətin müdaxiləsini mümkün olan minimal həddə qədər məhdudlaşdır-
maq lazımdır. Dövlətin əsas vəzifəsi həmin azadlıqlara təminat yaratmaqdır. 
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İkinci qrupa neokeynsçi nəzəriyyələr aiddir. Bunların əsas ideyası isə, əksinə, 
odur ki, özünütənzimləyən bazar iqtisadiyyatının qaçılmaz olaraq törətdiyi uğur-
suzluqların qarşısını almaq (yaxud onların mənfi nəticələrini “yumşaltmaq”) üçün 
dövlət iqtisadiyyata mümkün qədər fəal surətdə müdaxilə etməli və onu – bütün 
mümkün iqtisadi siyasət alətlərindən istifadə etməklə – tənzimləməlidir. Əks təq-
dirdə, haqsız rəqabətdən, asimmetrik informasiyadan, kənar (qeyri-iqtisadi) hadi-
sə və proseslərin mənfi təsirlərindən qaynaqlanan bazar uğursuzluqları dağıdıcı xa-
rakter ala bilər. Yetərincə rentabelli olmayan, amma ictimai ehtiyaclar üçün vacib 
olan məhsul və xidmətlərin istehsalını dövlət öz üzərinə götürməli, resursların ef-
fektiv, milli gəlirin ədalətli saydığı qaydada bölüşdürülməsini təmin etməlidir. 

Bəzən birinci qrupu tənzimləmənin xüsusi mənafe nəzəriyyələri (private in-
terest theories of regulation), ikinci qrupu isə tənzimləmənin ictimai mənafe nəzə-
riyyələri (public interest theories of regulation) adlandırırlar (Hertog, 2010). La-
kin bu təsnifatın dəqiqliyi mübahisəlidir, çünki hər iki qrupa daxil olan nəzəriyyə-
lər son nəticə etibarilə ictimai mənafeləri güddüyünü iddia edir. Sadəcə olaraq, bi-
rinci siyasi-iqtisadi məfkurəyə görə, ictimai rifahı yüksəltməyin ən “qısa” və düzgün 
yolu iqtisadiyyatın “sərbəst buraxılması”ndan, ikinci məfkurəyə görə isə, dövlətin 
fəal tənzimləmə tədbirləri gerçəkləşdirməsindən keçir. Müasir dünyada birinci 
məfkurənin daşıyıcılarını (müxtəlif tipli siyasi qrupları və ilk növbədə siyasi parti-
yaları, qeyri-hökumət təşkilatlarını, elmi-tədqiqat mərkəzlərini və hətta ayrı-ayrı 
fərdləri, o cümlədən iqtisadçıları) sağçı, ikincinin daşıyıcılarını isə solçu adlandırır-
lar. Bu iki fəlsəfə (solçuluq və sağçılıq) arasındakı rəqabət siyasi-iqtisadi inkişafın 
əsas təkanverici qüvvələrindəndir. 

Bir-birinə mahiyyətcə əks olan tənzimləmə nəzəriyyələri və bunlardan qay-
naqlanan sağçı-solçu yanaşmaları arasındakı disput iqtisadiyyata dövlət müdaxilə-
sinin səviyyəsi (ölçüsü), müdaxilənin effektivliyi (xərc-fayda təhlilləri, makroiqti-
sadi performansa təsiri) və optimallığı (optimallıq hədləri üzrə “sərhədd hesabla-
maları”) kimi məsələləri – xüsusilə son onilliklərdə – iqtisad elminin gündəmində 
saxlamışdır. Beynəlxalq müqayisəli qiymətləndirmələrə imkan verən statistik məlu-
mat bazalarının genişlənməsi nəticəsində bu məsələlərlə bağlı empirik tədqiqatlar 
artmışdır. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə çoxölçülü yanaşma, o cümlədən 
kompozit indekslərin tətbiqi yönündə də müəyyən tədqiqatlar artıq mövcuddur. 
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Bütün bunlara baxmayaraq, istər dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin nəzəri cəhət-
ləri, istər onun ölçülməsinin metodoloji və empirik məsələləri, istərsə də onun ef-
fektiv (optimal) hədləri problemi iqtisadi ədəbiyyatda müzakirə mövzusu olaraq 
qalmaqdadır. Optimallıq sərhədlərinin ölkədən-ölkəyə fərqlənməsi və zaman için-
də dəyişkənliyi isə bu problemlərə daimi aktuallıq səciyyəsi verir. 

 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi ilə iqtisadi artım arasında asılılıqların təh-
lilində ilkin və əsas metodoloji problem – birincinin məzmununu və göstəricilərini 
müəyyənləşdirməkdir. 

İqtisadi ədəbiyyatda dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsini ifadə etmək 
üçün bir çox hallarda “hökumətin ölçüsü” terminindən istifadə olunur (məs., La-
bonte, 2010). Bu anlayışların eyniləşdirilməsi özünü onda göstərir ki, hökumətin 
böyüklüyünü-kiçikliyini müəyyənləşdirərkən dövlət idarəetmə sisteminə daxil olan 
qurumların və onların personalının sayı deyil, milli gəlirin vergilər vasitəsilə yeni-
dən bölgüsü səviyyəsi, dövlət büdcəsinin ÜDM-dəki, yaxud dövlət istehlak xərclə-
rinin büdcədəki xüsusi çəkisi əsas götürülür, halbuki bu göstəricilər sözün müstə-
qim mənasında “hökumətin ölçüsü”nü yox, dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviy-
yəsini əks etdirir. 

S.Noulzun və A.Qarsezin göstərdiyi kimi, “hökumətin ölçüsü”nün qiymət-
ləndirilməsi məqsədi güdən tədqiqatların çoxunda dövlət xərcləri göstəricisindən 
istifadə edilir (Knowles and Garces, 2000). Bəzi araşdırmalarda isə – Ram (1986), 
Alexander (1990), Kormendi and Meguire (1985), Evans (1997) və b. – yalnız 
dövlət istehlakı xərcləri əsas tutulur. Maraqlıdır ki, bu tədqiqatlarda alınmış nəticə-
lər tamamilə fərqlidir: dövlət istehlakı xərcləri ilə iqtisadi artım arasında birinci hal-
da müsbət, ikinci halda mənfi korrelyasiya aşkar edilmiş, üçüncü və dördüncü hal-
larda isə ciddi bir asılılıq aşkar edilməmişdir. S.Noulz və A.Qarsezə gəlincə, onlar 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini ölçmək məqsədilə dövlət istehlakı xərcləri ilə 
yanaşı, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələri və dövlətin qiymətləri nə dərəcədə 
tənzimləməsini də nəzərə alırlar.  
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Dövlət müdaxiləsinin səviyyəsini qiymətləndirməkdən ötrü dövlət xərcləri-
nin ümumi həcmi və bunların müxtəlif komponentləri (dövlət istehlakı xərcləri, 
dövlət investisiyaları və büdcədən transferlər) ilə yanaşı, vergi göstəricilərindən də 
müxtəlif variantlarda istifadə olunur (Easterly and Rebelo, 1993, Kocherlakota and 
Yi, 1996, Folster and Henrekson, 1998, Garrett və Rhine, 2006, Rei Odawara 
2010, Livio Di Matteo 2013). R.Barro və X.Sala-i-Martin dövlət müdaxiləsinin 
göstəriciləri qismində təhsilə və müdafiəyə yönəldilən dövlət xərcləri, dövlət inves-
tisiyalarının ÜDM-də xüsusi çəkisi kimi göstəricilərdən istifadə edirlər (Barro and 
Sala-i-Martin, 2004). 

A.Berq və M.Henrekson dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsinin iqtisa-
di artıma təsirinin təhlili sahəsində aparılmış tədqiqatları iki qismə – ilkin ölkələr-
arası reqressiya analizlərinə (1980-2000-ci illər) və panel verilənlər əsasında araş-
dırmalara (2000-ci ildən sonrakı dövr) bölürlər (Bergh and Henrekson, 2011). 
İcmala daxil edilmiş araşdırmaların hamısında (o cümlədən Agell, Ohlsson and 
Thoursie, 2006, Afonso and Furceri, 2008, Bergh and Karlsson, 2010 və b.) müda-
xilə səviyyəsini qiymətləndirmək üçün dövlət gəlirləri və xərclərinin ya bir, ya da 
bir neçə göstəricisindən istifadə olunur. 

Son 20 ildə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi nisbətən daha geniş təfsir edil-
məkdə, onun ölçülməsi üçün isə müxtəlif tərkibli “göstərici dəstlərindən” istifadə 
olunmaqdadır. Məsələn, V.Tomas və Y.Vanq müdaxilə səviyyəsini qiymətləndir-
mək üçün iki kompozit indeksdən – Açıqlıq və makroiqtisadi sabitlik indeksi və 
Dövlət xərcləri indeksi – istifadə edirlər. Birinci indeksin hesablanmasında ticarə-
tin sərbəstliyi, inflyasiya, real faiz dərəcələri, “qara” valyuta bazarının mövcud olub-
olmaması, kənd təsərrüfatı sahəsində proteksionizm kimi göstəricilər nəzərə alınır. 
İkinci indeks isə dövlət investisiyalarının, məcmu dövlət xərclərinin, əsas kapitala 
dövlət investisiyalarının, subsidiyaların və sosial xərclərin (təhsil və səhiyyəyə döv-
lət xərclərinin) ÜDM-dəki xüsusi çəki göstəriciləri əsasında hesablanır (Thomas 
and Wang, 1996). 

N.Loayza, A.M.Oviedo və L.Serven müəssisənin qeydiyyata alınması, fiskal 
yük, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi, ticarət bariyerləri, maliyyə tənzimlə-
mələri, müqavilələrin icrasının təmin olunması və iflas prosedurlarını əks etdirən 
indeks əsasında dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin iqtisadi artıma və makroiqti-
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sadi volatilliyə təsirini qiymətləndirmiş və göstərmişlər ki, tənzimləmə yükünün 
artması iqtisadi artımı zəiflədir və volatilliyi yüksəldir, lakin daha keyfiyyətli insti-
tusional mühit bu mənfi təsirləri “yumşaldır” (Loayza, Oviedo and Serven, 2010). 

“Dövlətin ölçüsü”nü qiymətləndirərkən A.Afonso və J.Jalles dövlət istehlak 
xərcləri (məcmu istehlak xərclərində payı), transferlər və subsidiyalar, vergi yükü 
(maksimum marjinal vergi dərəcəsi) və dövlət müəssisələrinin sayı göstəricilərin-
dən istifadə edirlər. Bunlardan əlavə, məcmu dövlət xərclərinin, dövlət istehlakının 
və dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti göstəricilərini də nəzərə alırlar (Afonso and 
Jalles, 2011). C.Qvortni, R.Louson və C.Hol isə dövlət istehlak xərclərinin məcmu 
istehlak xərclərində payı, transfer və subsidiyaların ÜDM-ə nisbəti, məcmu investi-
siyalarda dövlət investisiyalarının payı, marjinal vergi dərəcələri göstəricilərini əsas 
götürürlər. Lakin ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadi azadlıqların ümumi səviyyəsini qiy-
mətləndirməkdən ötrü tədqiqatda bir sıra əlavə göstəricilər, o cümlədən ədliyyə 
sistemi və mülkiyyət hüququ ilə, monetar tənzimləmə ilə, xarici ticarətin sərbəstliyi 
ilə, kredit və əmək bazarlarının tənzimlənməsi ilə bağlı göstərici dəstləri də nəzərə 
alınır (Gwartney, Lawson and Hall, 2016). 

İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin müxtəlif aspektləri üzrə 
Dünya Bankının “Biznes mühiti” (Doing Business), Dünya İqtisadi Forumunun 
“Dünya ölkələrinin rəqabət qabiliyyəti haqqında hesabatı” (The Global Competi-
tiveness Report), Heritage (İrs) Fondu və The Wall Street Journal’ın birlikdə ha-
zırladığı “İqtisadi azadlıq indeksi” hesabatı (Index of Economic Freedom) və bir 
sıra başqa təşkilatların araşdırmaları bu sahədə aparılan ilkin müqayisəli qiymətlən-
dirmələr hesab edilə bilər. 

Bu araşdırmaların bir qisminin faktik nəticələri bizim tədqiqatda statistik ba-
za qismində istifadə olunmuşdur. 

 

Modelyaradıcı müdaxilə formaları 

İqtisadi mənbələrdə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin (tənzimləməsinin) 
iqtisadi və sosial formaları fərqləndirilir. İqtisadi tənzimləmə formaları da, öz növ-
bəsində, iki qrupa ayrılır: struktur tənzimləmələri (structural regulations) və dav-
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ranış tənzimləmələri (conduct regulations). Birinci qrupa bazara giriş-çıxış şərtləri-
ni və “oyun” qaydalarını müəyyən edən müdaxilə formaları aid edilir ki, lisenziya-
laşdırma, xarici ticarət bariyerləri bu qəbil tədbirlərdəndir. Davranış tənzimləmə-
ləri iqtisadi subyektlərin bazardakı davranışlarını nizamlamağa yönəlmiş tədbir-
lərdir. Bu qrupa qiymət nəzarəti, minimal keyfiyyət standartları kimi tənzimləmə 
üsul və alətləri aid edilir. Sosial tənzimləmələrə gəlincə isə, bunlar ətraf mühit, 
əmək şəraiti (sağlamlıq və təhlükəsizlik), istehlakçıların müdafiəsi kimi məsələləri 
əhatə edir. 

Qeyd olunan təsnifatları əhəmiyyətli saysaq da, biz dövlətin iqtisadiyyata 
modelyaradıcı (yaxud sistemyaradıcı) müdaxilə formalarını fərqləndirməyə və ay-
rıca araşdırmağa tərəfdarıq. Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf modelləri (iqtisadi 
sistemlər), ilk növbədə, məhz belə müdaxilələrin səviyyəsinə görə fərqlənir. Başqa 
sözlə, yalnız bu tip müdaxilələrin təhlili əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür 
ki, hansı ölkələrin iqtisadiyyatı daha liberal (yaxud daha inzibati) iqtisadiyyatdır. 
Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin modelyaradıcı formalarının daha bir özəlliyi 
onların ikiqütblü olmasıdır. Yəni bunların istər artırılması, istərsə də azaldılması 
həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən əsaslandırıla bilir. Məsələn, xarici ticarətin 
tənzimlənməsi qarşısında dayanan və mahiyyətcə bir-birinə əks olan hədəflərin hər 
ikisi – idxalın sərbəstliyi və daxili bazarın qorunması – “yaşamaq haqqına” sahibdir. 
Bunlar cəmi sabit qalan toplananlara bənzəyir (biri artdıqda digəri azalır). Eyni za-
manda eyni məhsul və xidmətlər üzrə (yaxud bütövlükdə ölkə üzrə) həm idxalın 
sərbəstliyini yüksəltmək, həm də daxili bazarın qorunmasını gücləndirmək müm-
kün deyil. 

Ölkələrin iqtisadi modellərini formalaşdıran ən əsas dövlət müdaxiləsi for-
maları sırasına özəl və dövlət bölmələrinin nisbəti, gəlirlərin vergilər vasitəsilə yeni-
dən bölüşdürülməsi, bazara giriş şərtlərinin, qiymətlərin, xarici iqtisadi fəaliyyətin, 
əmək bazarının tənzimlənməsi aiddir. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – 
İS(S)İ – məhz bu tip müdaxilə formalarının ayrı-ayrılıqda ölçülərək, ortaq ölçüyə 
gətirilməsi əsasında hesablanır və ona görə də müxtəlif iqtisadiyyatların liberallıq 
(inzibatilik) səviyyəsini müqayisəli şəkildə qiymətləndirmək üçün yetərli analitik 
alət hesab edilə bilər. 
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Bu araşdırmada İS(S)İ-dən dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilə-
sinin səviyyəsi ilə iqtisadi artım arasındakı asılılığın, habelə sağçı və solçu islahatla-
rın iqtisadi performansa təsirlərinin qiymətləndirilməsində əsas alət kimi istifadə 
olunmuşdur. 

 

Metodologiya 

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin modelyaradıcı formalarının iqtisadi artı-
ma təsirini qiymətləndirmək məqsədilə 61 ölkəni əhatə edən ölkələrarası (cross-
country) reqressiya analizindən istifadə edilmişdir.∗ Qiymətləndirmə aşağıdakı bə-
rabərlik üzrə aparılmışdır: 

Growthi =  ß0 + ß1*İS(S)İi + ß2*Xi + ß3*Ki + ui        [1] 

Burada: 

 Growthi – i ölkəsi üzrə ortamüddətli dövrdə iqtisadi artım tempi; 

İS(S)İi – i ölkəsi üzrə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi; 

Xi – i ölkəsi üzrə iqtisadi artıma təsir edən digər makroiqtisadi 
amillər (kontrol dəyişənləri); 

Ki – i ölkəsi üzrə konvergens faktoru (AQP əsasında hesablanmış 
adambaşı ÜDM-in təhlil dövrü üzrə başlanğıc səviyyəsi formasın-
da daxil edilmişdir); 

ß0, ß1, ß2, ß3  – bərabərliyin qiymətləndirilən parametrləri; 

ui – i ölkəsi üzrə bəyaz “küy” elementidir. 

 

Qiymətləndirmələr iqtisadi artımın həm kumulyativ artım indeksi, həm də 
dövr üzrə orta artım tempi əsasında aparılmışdır. İS(S)İ üzrə ölçmələr nisbətən 

                                                            
∗ Makedoniyada investisiya qoyuluşları haqqında müvafiq dövr üçün məlumatlar əlçatan olmadı-
ğından bu ölkə qiymətləndirmələrə daxil edilməmişdir. 
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yeni başlandığına və ancaq son iki ili əhatə etdiyinə görə qiymətləndirmələr yalnız 
orta müddətli dövr üzrə aparılmışdır. 

Əsas metodoloji fərzlərdən biri odur ki, əksər ölkələr üçün iqtisadiyyatın 
liberallıq (inzibatilik) səviyyəsi nisbətən sabitdir. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxi-
ləsinin modelyaradıcı formaları üzrə ciddi (radikal) dəyişkənlik nəinki qısa, hətta 
orta müddətli vaxt çərçivələrində belə, tipik deyil. Belə dəyişkənlik yalnız qlobal 
sistem transformasiyası dövrləri üçün səciyyəvi ola bilər. Məsələn, ötən əsrin 90-cı 
illərində keçmiş “sosialist düşərgəsinin” və SSRİ-nin dağılmasından sonra Şərqi 
Avropa ölkələri və yeni yaranmış (yaxud müstəqilliyini bərpa etmiş) dövlətlər 
inzibati-amirlik sistemindən sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçid üzrə islahatlar apa-
rarkən həmin ölkələrin iqtisadiyyatı eyni zamanda və qısa bir müddətdə (cəmi bir 
neçə il ərzində) əhəmiyyətli dərəcədə sağlaşmışdı. İctimai proseslərin normal 
(qeyri-ekstremal) dövrləri üçün isə bu cür massiv liberallaşma (yaxud inzibatiləş-
mə) tipik deyil, hərçənd ki, ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan bu və ya digər islahatlar 
iqtisadiyyatın liberallıq (inzibatilik) səviyyəsində hətta qısa müddətdə də (məsə-
lən, cəmi bir il ərzində) kifayət qədər ciddi fərq yarada bilər. Bu ilkin fərz empirik 
araşdırmalarla da təsdiqlənir. 2014-2015 ci illərdə İS(S)İ-nin müxtəlif ölkələrdəki 
dəyişikliklərini qiymətləndirmək məqsədi ilə eyni məlumat bazaları əsasında və 
nəticələrin eyni ölçüyə gətirilməsi ilə aparılmış təkrar hesablamalar göstərir ki, bu 
ölkələrin hamısında iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi səviyyəsində 
müəyyən dəyişikliklər baş versə də, ümumən, radikal sayıla biləcək dəyişikliklər 
müşahidə edilməmişdir.∗ 

Eyni fərz əsasında bənzər reqressiya bərabərliyi ilə İS(S)İ-nin ayrı-ayrı sub-
indekslərinin də iqtisadi artıma təsiri qiymətləndirilmişdir. Kompozit indekslə 
müqayisədə sub-indekslər üzrə volatillik, təbii ki, daha yüksəkdir, amma buna bax-
mayaraq, ümumi mənzərənin ilkin qiymətləndirilməsi üçün qismən yetərli sayıla 
bilər. 

Ortamüddətli dövrdə iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri 
olan investisiyaların iqtisadi artıma təsirini nəzərə almaq üçün investisiya qoyuluş-
larının ÜDM-ə nisbətinin dövr üzrə orta göstəricisindən istifadə edilmişdir. İnsan 

                                                            
∗ Bax: İqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı) İndeksi – 2015. – Bu kitabda, s. 35-37. 
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resurslarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, yaxud texnoloji yeniliklər kimi 
artım determinantları nə qədər vacib olsa da, daha ətalətli olduqlarına və yalnız 
uzun zaman kəsiklərində ciddi dəyişikliklərə məruz qalaraq əhəmiyyət kəsb etdik-
lərinə görə beşillik dövr üzrə qiymətləndirmələrdə nəzərə alınmamışdır. İnflyasiya 
ilə bağlı əsas fərz odur ki, bəlli bir səviyyəyə qədər inflyasiya iqtisadi artıma təkan 
verə bilir, həmin səviyyədən daha yüksək olduqda isə ona neqativ təsir göstərir. 
Ona görə də iqtisadi artımın “kənar” amilləri sırasına inflyasiya səviyyəsi də (həm-
çinin inflyasiyanın kvadratı) daxil edilmiş, eyni zamanda makroiqtisadi qeyri-sta-
billiyin indikatorlarından biri kimi inflyasiyanın volatilliyi (burada – standart kə-
narlaşması) göstəricisindən istifadə edilmişdir.  

Konvergens faktoru belə bir hipotezə əsaslanır ki, aşağı gəlirli ölkələrdə 
adambaşına ÜDM yuxarı gəlirli ölkələrə nisbətən daha sürətlə artır və bu mənada 
ölkələrin inkişaf səviyyələri arasında müəyyən yaxınlaşma baş verir. Başqa sözlə, 
ehtiva edilir ki, bu və ya digər ölkədəki iqtisadi artım tempi həmin ölkədəki iqtisadi 
inkişaf səviyyəsi ilə tərs mütənasibdir. Ona görə də hər bir ölkə üzrə təhlil dövrü-
nün başlanğıcındakı (2010-cu ildəki) adambaşına ÜDM göstəricisi (AQP ilə) 
konvergens faktoru kimi götürülmüşdür. Bu dəyişən üçün hesablanmış əmsalın 
statistik baxımdan əhəmiyyətli mənfi qiymətlə ifadə olunması ölkələr arasında 
qeyd olunan yaxınlaşmanı göstərir. 

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi dərəcəsinin müxtəlif inkişaf səviyyəli ölkələr-
də iqtisadi artıma fərqli təsir edə biləcəyini (həm təsirin istiqaməti, həm də miqyası 
baxımından) nəzərə alaraq, ümumi qiymətləndirmələrə əlavə olaraq, təhlilə daxil 
edilən 61 ölkə, AQP əsasında hesablanmış adambaşına ÜDM səviyyəsinə görə iki 
qrupa ayrılmış, 30 min beynəlxalq dollar qruplararası sərhəd olaraq qəbul edilmiş 
və hər qrup üzrə qiymətləndirmələr ayrılıqda aparılmışdır. 

 

Qiymətləndirmə nəticələri 

Hesablamalar göstərir ki, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin artması – 
İS(S)İ-nin 1-ə doğru dəyişməsi – iqtisadi artıma neqativ təsir edir (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. İqtisadiyyata dövlət 
müdaxiləsinin iqtisadi artıma təsiri: 

ölkələrarası reqressiya analizinin nəticələri 

Dəyişənlər 

[1] modelinin modifikasiyaları 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

Asılı dəyişən 
(Orta iqtisadi artım tempi) 

Asılı dəyişən 
(Kumulyativ artım indeksi) 

İSSİ -9,477 -8,108 -7,080 -40,994 -35,211 -44,172 
Ehtimal 0,005 0,008 0,013 0,012 0,022 0,015 

İnvestisiya 0,227 0,240 0,245 1,358 1,389 1,374 
Ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

İnflyasiya 0,148 0,497 0,545 2,670 2,939 - 
Ehtimal 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

İnflyasiya2 - -0,025 -0,028 -0,140 -0,154 - 
Ehtimal - 0,001 0,000 0,000 0,000 - 

İnflyasiya volatilliyi -0,320 -0,188 -0,179 -0,938 -0,887 -1,017 
Ehtimal 0,001 0,049 0,059 0,067 0,082 0,009 

Konvergens 
faktoru 

-0,00003 -0,00001 - -0,00006 - -0,00016 

Ehtimal 0,030 0,302 - 0,281 - 0,010 
C 0,550 -1,314 -2,155 -9,347 -14,078 -0,865 

Ehtimal 0,697 0,341 0,056 0,210 0,022 0,911 
Fiktiv dəyişən 3,009 3,159 3,132 17,256 17,102 16,440 

Ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

R2 0,674 0,739 0,734 0,747 0,742 0,660 
F-statistika 18,579 21,461 24,818 22,388 25,833 21,388 
F stat. ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Darbin-Votson 
stat. 

2,124 2,085 2,153 2,058 2,137 1,975 

AIC 3,490 3,299 3,286 6,666 6,655 6,895 
 

Müşahidə sayı 61 61 61 61 61 61 

61 ölkə üzrə ümumi (qruplara ayırmadan aparılan) hesablamalara görə, iqti-
sadiyyata dövlət müdaxiləsi səviyyəsinin İS(S)İ üzrə 0,100 bənd (məsələn, 0,300-
dən 0,400-ə) yüksəlməsi orta artım tempini 0,71 faiz bəndi aşağı salır. Kumulyativ 
artım indeksi üzrə bu azalma 3,52 faiz bəndi qədərdir. Hər iki əmsal 0,05 səviyyə-
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sində statistik əhəmiyyətlidir. Akaike informasiya meyarına (AIC) görə, [1] mode-
linin Cədvəl 1-dəki müxtəlif modifikasiyaları arasında 1.3 variantı daha üstündür. 
Təhlillərdə həmin modifikasiyanın nəticələri əsas götürülmüşdür. 

Bu model üzrə digər nəticələrə gəlincə, investisiya qoyuluşlarının ÜDM-ə 
nisbətinin hər 1 faiz bəndi yüksəlməsi ortamüddətli artım tempini 0,245 faiz bəndi 
artırır. İnflyasiya müəyyən həddə qədər iqtisadi artıma dəstək olur: dövr üzrə orta 
inflyasiya səviyyəsinin hər 1 faiz bəndi yüksəlməsi orta artım tempinin 0,545 faiz 
bəndi artımı ilə müşayiət olunur, ancaq inflyasiya səviyyəsi 9,7%-i ötdükdə bu təsir 
əks istiqamət alır. Eyni zamanda, inflyasiya volatilliyinin hər 1 faiz bəndi artması 
orta iqtisadi artım tempini 0,18 faiz bəndi qədər aşağı salır. Konvergens faktoru 
statistik əhəmiyyətli olmadığından və modelin keyfiyyətini aşağı saldığından bu 
hesablamalarda nəzərə alınmamışdır. 

[1] modelinin 1.1 və 1.6 modifikasiyalarında konvergens faktorunun da sta-
tistik əhəmiyyətli təsiri müşahidə edilməkdədir. Bu bərabərliklər üzrə qiymətlən-
dirmə nəticələrinə görə, adambaşına ÜDM-in hər 10 min beynəlxalq dollar artma-
sı orta iqtisadi artım tempini 0,3 faiz bəndi, dövr üzrə kumulyativ artım tempini isə 
1,6 faiz bəndi aşağı salmışdır. 

Dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsinin artması (iqtisadiyyatın 
sol qütbə doğru hərəkəti) iqtisadiyyatın artım sürətini zəiflədir, əksinə, iqtisadiyyat 
sağa doğru hərəkətləndikcə (liberallaşdıqca) iqtisadi artım sürətlənir. Bu empirik 
nəticənin nəzəri təfsiri ondan ibarətdir ki, müəssisələrin bazar iqtisadiyyatı rejimin-
də normal fəaliyyəti üçün minimal ilkin şərtlər (təhlükəsizlik, mülkiyyət və kon-
trakt hüquqları, fiziki infrastruktur və s.) formalaşdırıldıqdan sonra hər bir əlavə 
müdaxilə yükü onların (xüsusilə özəl şirkətlərin) həm birbaşa, həm də alternativ 
xərclərini artırmaqla effektivliyini aşağı salır və iqtisadiyyatın böyüməsini (iqtisadi 
artım tempini) səngidir. 

Bu məsələdə dövlət maliyyəsi və xarici ticarətin tənzimlənməsi digər model-
yaradıcı müdaxilə formalarından müəyyən qədər fərqlənir. Dövlət xərclərinin bir 
hissəsi biznes üçün ilkin şərtlərin təkmilləşdirilməsinə sərf olunduğuna görə ehti-
mal etmək mümkündür ki, ilkin şərtlərin çərçivəsi düzgün müəyyənləşdirildikdə və 
dövlət maliyyəsi effektiv xərcləndikdə özəl sektorun artımına şərait yaradır. Lakin 
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dövlət investisiya xərclərinin əsas mənbəyi, normal halda, vergilərdir və bu xərclə-
rin artması, bir tərəfdən, biznesin vergi yükünün ağırlaşmasını ehtiva edir, digər tə-
rəfdənsə, “sıxışdırıb-çıxarma effekti” yarada bilir.∗ Bu iki amil iqtisadi artımın sürə-
tinə mənfi təsirlidir. 

Analoji olaraq, dövlətin sosial xərclərinin də əsas mənbəyi vergilərdir və on-
ların da artması biznesin xərc yükünün ağırlaşmasını ehtiva edir. Bəzi hallarda isə 
sosial xərclərin artması əhalinin – özü də həm həmin xərcləri öz vergi ödənişləri ilə 
maliyyələşdirən, həm də dövlətin gerçəkləşdirdiyi sosial proqramlardan faydalanan 
əhali qruplarının – iqtisadi fəallıq motivasiyasını zəiflədə bilər. 

Xarici ticarətin liberallaşmasının (inzibatiləşməsinin) iqtisadi artıma təsiri 
ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə və bir sıra başqa amillərə görə dəyişkəndir. İqti-
sadi cəhətdən güclü inkişaf etmiş ölkələrdə xarici ticarətin yüksək səviyyədə libe-
rallığı iqtisadi artım üçün əlavə imkanlar açdığı halda, iqtisadi cəhətdən nisbətən 
inkişaf etmiş ölkələrdə bazarın xarici məhsul və xidmətlərlə tutulmasına, yerli şir-
kətlərin rəqabətdə uduzaraq iflasa uğramasına və nəticədə milli iqtisadiyyatın ar-
tım sürətinin zəifləməsinə yol aça bilər. Bu hal sabit məzənnə rejimi tətbiq edən öl-
kələr üçün daha səciyyəvidir, çünki üzən məzənnə siyasəti sayəsində milli valyuta-
nın ucuzlaşması uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın aşağı rəqabət qabiliyyətini 
qismən kompensasiya edə və ölkənin investisiya cəlbediciliyini artıra bilir. 

Müxtəlif iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxilə dərəcəsi ilə iqtisadi artım arasındakı asılılıqdakı fərqləri üzə çıxarmaq 
                                                            
∗ Dövlət xərcləri (büdcə kəsiri) borclanma yolu ilə ödənilərkən maliyyə bazarlarında faiz dərəcələri 
yüksəlir, özəl investisiyalar “bahalaşır” və nəticə etibarilə azalır. Bu asılılıq iqtisadi ədəbiyyatda “sı-
xışdırıb-çıxarma effekti” (crowding out effect) adı almışdır (Carlson and Spencer, 1975; Friedman, 
1978; Dumas, 1985; Başar, Polat and Oltulular, 2011; Afonso and Aubyn, 2008). 
Təbii resurs istehsalı və ixracının dominant olduğu iqtisadiyyatlarda “sıxışdırıb-çıxarma effekti” 
fərqli formada təzahür edir, çünki bu halda qeyri-resurs büdcə kəsiri təkcə borclanma yolu ilə deyil, 
resurs gəlirləri hesabına da maliyyələşdirilə bilir. Məsələn, Azərbaycanda qeyri-neft büdcə kəsirinin 
əsas hissəsi Neft Fondundan transferlər hesabına maliyyələşdirilir. Ona görə də təsir dolayı yolla 
baş verir: Neft Fondundan büdcəyə transferlər dövriyyəyə pul buraxılmasının əsas kanalına çevrilir 
və Mərkəzi Bankın yenidənmaliyyələşdirmə kanalı öz işləkliyini qismən itirir. Nəticədə maliyyə va-
sitəçilərinin (bankların) ucuz maliyyə resursları əldə etmək imkanı məhdudlaşır və banklar daha 
bahalı resurslardan (depozit və əmanətlərdən) istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Bu isə yenə də 
özəl investisiyaların bahalaşmasına və azalmasına (“sıxışdırılıb-çıxarılmasına”) səbəb olur. 



Dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı 
müdaxilələri və iqtisadi artım 

_____________________________________________ 

73 
 

məqsədi ilə, 61 ölkə üzrə ümumi təhlillə yanaşı, qeyd olunduğu kimi, ölkə qrupları 
üzrə də hesablamalar aparılmışdır. Adambaşına ÜDM 30 min Beynəlxalq dollara 
qədər olan ölkələr qrupuna 35, ikinci qrupa isə 26 ölkə daxil olmuşdur (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. İqtisadiyyata dövlət 
müdaxiləsinin iqtisadi artıma təsiri: 

adambaşına ÜDM səviyyəsinə görə fərqlər 

 

Adambaşına ÜDM 30 
min Beyn. dollara qədər 

olan ölkələr qrupu 

Adambaşına ÜDM 30 
min Beyn. dollardan 

çox olan ölkələr qrupu 

Dəyişənlər 
Asılı dəyişən 

(Orta iqtisadi artım tempi) 
İSSİ -10,634 -0,396 

Ehtimal 0,010 0,853 
İnvestisiya 0,233 0,094 

Ehtimal 0,000 0,003 
İnflyasiya 0,299 - 

Ehtimal 0,021 - 
İnflyasiya2 -0,017 - 

Ehtimal 0,024 - 
İnflyasiya volatilliyi - - 

Ehtimal - - 
C -0,056 - 

Ehtimal 0,966 - 
Fiktiv dəyişən 1 -2,124 -2,319 

Ehtimal 0,007 0,000 
Fiktiv dəyişən 2 - -0,961 

Ehtimal - 0,032 
Fiktiv dəyişən 3 - 2,348 

Ehtimal - 0,000 
 

R2 0,837 0,828 
F-statistika 29,892 19,266 
F stat. ehtimal 0,000 0,000 
Darbin-Votson stat. 1,947 2,044 
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AIC 3,081 2,623 
 

Müşahidə sayı 35 26 

Qeydlər 
Fiktiv dəyişən 1 – Cənubi Kipr, İtaliya və İspaniya kimi borc böhranının episentrində olan 
ölkələri, eyni zamanda 2012-2014-cü illərdə emal sənayesində böhran keçirmiş Finlandi-
yanı ifadə edir. 

Fiktiv dəyişən 2 – Avstriya, Çexiya, Danimarka, Fransa, Niderland, Norveç, Sloveniya, İs-
veçrə kimi Avropa borc böhranının neqativ təsirinə daha çox məruz qalan “yoluxma zona-
sı” ölkələrini ifadə edir. 

Fiktiv dəyişən 3 – orta artım tempinin yüksək olduğu ölkələri (İrlandiya, İsrail, Lüksem-
burq, Malta, Sinqapur və BƏƏ) ifadə edir. Qlobal maliyyə böhranının təsirinə ən çox 
məruz qalmış ölkələrdən olan İrlandiyada 2008-2012-ci illərin iqtisadi geriləməsi yalnız 
2013-cü ildən artımla əvəzlənmişdir, lakin 2014-2015-ci illərin inkişaf etmiş ölkələr üçün 
xarakterik olmayan çox yüksək artımı sayəsində (müvafiq olaraq, 8,5% və 26,3%) bu ölkə 
orta artım tempinə görə ən yüksək, kumulyativ artıma görə isə ikinci ən yüksək nəticə gös-
tərmişdir. 

 

İlkin hipotezə uyğun olaraq, hər iki ölkə qrupunda iqtisadiyyata dövlət mü-
daxiləsinin güclənməsi iqtisadi artıma neqativ yöndə təzyiq göstərir. Lakin bunla-
rın arasındakı fərq kifayət qədər ciddidir. Adambaşına ÜDM 30 min Beynəlxalq 
dollara qədər olan ölkələrdə İS(S)İ-nin hər 0,100 bənd yüksəlməsi orta iqtisadi ar-
tım sürətini 1,06 faiz bəndi, 30 min Beynəlxalq dollardan yuxarı olan ölkələrdə isə 
0,04 faiz bəndi aşağı salır. Göründüyü kimi, ölçülmüş təsir dərəcəsi ikinci qrup 
üçün statistik əhəmiyyətli deyil. 

Bunun səbəbləri ayrıca bir araşdırmanın mövzusu olsa da, ehtimal etmək 
olar ki, güclü və nisbətən zəif inkişaf etmiş ölkələr arasındakı bu fərq, ilk növbədə, 
ictimai institutların keyfiyyət səviyyəsi ilə bağlıdır. Güclü ictimai institulara sahib 
olan ölkələr (yüksək gəlirli ölkələrdə isə ictimai institular, bir qayda olaraq, daha 
güclüdür) dövlət tənzimləməsini daha effektiv tərzdə həyata keçirə bilirlər və ona 
görə də dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi gücləndikdə bunun neqativ təsirinə daha 
az məruz qalırlar. Bu mülahizə, yüksək keyfiyyətli ictimai institutların iqtisadi ar-
tımı dəstəkləməsini təsdiq edən tədqiqatların (Acemoglu and Robinson, 2005, 
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Farla, 2013, Lal, 1998, Loayza, Oviedo and Serven, 2010) nəticələri ilə həm-
ahəngdir. 

Modelin digər dəyişənləri üzrə də ölkə qrupları arasında fərqlər müşahidə 
olunmaqdadır. Aşağı-orta gəlir ölkələri qrupunda iqtisadi artım, investisiya qoyu-
luşlarının ÜDM-ə nisbətindəki dəyişmələrə yüksək gəlir ölkələrindəkinə nisbətən 
daha çox reaksiya verir. Birinci qrupda investisiya qoyuluşlarının ÜDM-də xüsusi 
çəkisi hər 1 faiz bəndi artdıqda orta iqtisadi artım tempi 0,23 faiz bəndi yüksəlir, 
ikinci qrup üçün isə bu göstərici cəmi 0,094 faiz bəndidir. 

İnflyasiya və onun volatilliyi üzrə nəticələr də fərqlidir. Birinci qrup ölkələr-
də inflyasiyanın hər 1 faiz bəndi artımı orta iqtisadi artım tempini 0,299 faiz bəndi 
yüksəldir və bu təsir 8,8 faizlik inflyasiya sərhədinə qədər qüvvəsini saxlayır, həmin 
həddən sonra isə inflyasiya iqtisadi artımı ləngitməyə başlayır. İkinci qrup ölkələr-
də inflyasiyanın və onun volatilliyinin iqtisadi artıma təsiri müşahidə olunmur. On-
ların göstəriciləri statistik əhəmiyyətli olmadığına və modelin keyfiyyətini aşağı sal-
dığına görə yekun variantda modeldən çıxarılmışdır. 

Adambaşına ÜDM 30 min Beynəlxalq dollara qədər olan ölkələrdə dövr üz-
rə orta iqtisadi artım tempindəki dəyişmələrin 84%-i, ikinci qrupda isə 83%-i qiy-
mətləndirmələrə daxil edilən dəyişənlərin variasiyası ilə izah oluna bilir. 

 

Cədvəl 3. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin iqtisadi 
artıma təsirinin ekonometrik analizinin nəticələri: 

[1] modeli əsasında sub-indekslər üzrə qiymətləndirmə 

Dəyişənlər 
Asılı dəyişən  

(Orta iqtisadi artım tempi) 

Dövlət maliyyəsi Sİ -6,216 
     

Ehtimal 0,001      
Qiymətlərin 
tənzimlənməsi Sİ 

 -1,122 
    

Ehtimal  0,480 
    

Xarici ticarət Sİ  
 

-5,635 
   

Ehtimal   0,065    
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Lisenziyalaşdırma Sİ  
  

-4,110 
  

Ehtimal    0,136 
  

Məşğulluğun 
tənzimlənməsi Sİ 

 
   

-3,782 
 

Ehtimal     0,008 
 

Minimum əmək haqqı Sİ  
    

1,274 
Ehtimal      0,214 

İnvestisiya 0,233 0,255 0,260 0,253 0,248 0,256 
Ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

İnflyasiya 0,504 0,529 0,597 0,518 0,576 0,527 
Ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

İnflyasiya2 -0,028 -0,028 -0,024 -0,028 -0,030 -0,028 
Ehtimal 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

İnflyasiya volatilliyi -0,182 -0,189 -0,291 -0,197 -0,189 -0,224 
Ehtimal 0,042 0,059 0,009 0,045 0,044 0,027 

C -1,376 -4,003 -3,126 -3,873 -3,351 -4,724 
Ehtimal 0,193 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

Fiktiv dəyişən 3,062 3,393 3,388 3,331 3,115 3,464 
Ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

R2 0,762 0,704 0,720 0,714 0,738 0,710 
F-statistika 28,847 21,447 23,147 22,446 25,341 22,048 
F stat. ehtimal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Darbin-Votson stat. 1,973 2,142 2,088 2,157 1,951 2,049 
AIC 3,174 3,391 3,337 3,359 3,271 3,372 

 

Müşahidə sayı 61 61 61 61 61 61 

 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, Minimum Əmək haqqı sub-indeksi istisna 
olmaqla, bütün sub-indekslər üzrə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin sərtləşməsi 
ortamüddətli iqtisadi artım tempinə neqativ təsir edir: bütün sub-indekslərin əm-
salları mənfi işarəlidir. Ancaq heç də bütün əmsallar statistik əhəmiyyətli deyil. 
Dövlət maliyyəsi, Xarici ticarət və Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksləri, 
müvafiq olaraq, 0,01, 0,10 və 0,01 səviyyəsində statistik əhəmiyyətlidir, yəni 90-
99% ehtimalla təhlil üçün yararlıdır.  
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Dövlət maliyyəsi sub-indeksində hər 0,100 bəndlik yüksəlmə orta iqtisadi 
artım tempini 0,62 faiz bəndi aşağı salır. Xarici ticarət sub-indeksi üçün bu gös-
tərici 0,56 faiz bəndi, Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi üçün isə 0,38 faiz 
bəndidir. 

 

Yekun nəticə 

Çoxölçülü təhlil aləti olmaq etibarilə,  İS(S)İ həm ölkə qrupları üzrə, həm də 
ayrı-ayrı ölkələr üzrə dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsinin artıb-azal-
masının makroiqtisadi performansa və iqtisadi inkişafa təsirini daha əhatəli qiy-
mətləndirmək imkanı yaradır.  

Məhdud statistik baza əsasında 61 ölkə üzrə aparılan reqressiya təhlillə-
rindən əldə olunan nəticələrə görə, dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilə 
səviyyəsinin yüksəlməsi ortamüddətli iqtisadi artım tempini aşağı salır. Bu neqativ 
təsir aşağı-orta gəlirli (adambaşına ÜDM 30 min Beynəlxalq dolları aşmayan) 
ölkələrdə yüksək gəlirli ölkələrdəkinə nisbətən daha güclüdür. Ehtimal ki, bu fərq 
tənzimləmənin keyfiyyəti və ictimai institutların inkişaf səviyyəsi kimi amillərdən 
qaynaqlanır. 

İlkin qiymətləndirmələr söyləməyə əsas verir ki, iqtisadi artımı sürətləndir-
mək baxımından, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azaldılması (hər halda mü-
daxilənin modelyaradıcı formaları üzrə), başqa sözlə – iqtisadiyyatın sağlaşdırıl-
ması, daha düzgün strategiya sayılmalıdır. Doğrudur, bu proses sonsuz davam edə 
bilməz və diskretdir, çünki bu və ya digər səbəbdən (o cümlədən təbii resurs hasi-
latı və ixracının dominant olduğu halda bu resursun dünya bazar qiymətinin kəs-
kin aşağı düşməsi üzündən) iqtisadiyyat iqtisadi böhranla üzləşdikdə dövlət tən-
zimləməsinin ümumən sərtləşməsi, bir qayda olaraq, qaçılmaz olur. Lakin, birin-
cisi, böhran dövründə (məsələn, 2008-ci il böhranı zamanı) iqtisadiyyatı nisbətən 
az sollaşan (sağ qütbdən az uzaqlaşan) inkişaf etmiş ölkələr böhrandan, bir qayda 
olaraq, daha uğurla çıxa bilirlər (Müzəffərli, 2014); ikincisi, belə bir hipotez irəli 
sürməyə əsas var ki, iqtisadiyyatın sağlaşdırılması (bir proses olaraq) onun statik 
halda sağ qütbə yaxın olaraq qalmasına nisbətən iqtisadi artımın sürətinə daha po-
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zitiv təsir göstərir. Bu hipotezin empirik təsdiqi üçün İS(S)İ üzrə panel verilənlər 
əsasında araşdırmalara ehtiyac vardır. 

Məlumdur ki, sosial-iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsi üçün iqtisadi artım 
tempi nə qədər mühüm göstərici olsa da, yeganə və ən obyektiv göstərici deyil. Ar-
tım statistikası iqtisadi inkişafın inkluzivlik dərəcəsini (müxtəlif ictimai qrupların 
həmin inkişafa nə qədər töhfə verdiyini və onun nəticələrindən nə qədər yararlan-
dığını) ifadə etmir. Üstəlik, milli sərvətin və məcmu gəlirlərin həcmi, gəlirlərin böl-
güsü və yenidən bölgüsü kimi təməl göstəricilərlə yanaşı, ictimai inkişafın son də-
rəcə mühüm sayıla biləcək qeyri-maliyyə göstəriciləri də nəzərə alınmalıdır. Dövlə-
tin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsinin nəticələri ilə bağlı gələcək araşdır-
malarda bu qəbildən olan göstəricilərin də nəzərdən keçirilməsi aktualdır. 
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BİLİK İQTİSADİYYATI QURUCULUĞU: 
LİBERAL VƏ DİRİJİST MODELLƏRİN İMKANLARI 

 

Problemin qoyuluşu  

Bilik bütün dövrlərdə cəmiyyətin sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına 
əsaslı təsir göstərmişdir. Son 100 ildə isə onun əhəmiyyəti misilsiz dərəcədə art-
mışdır. Müasir dünyada bilikdən “kənarda”, yəni elm, təhsil və innovasiyalar olma-
dan sosial-iqtisadi tərəqqi qeyri-mümkündür. Təbii resurslar və investisiyalar üzə-
rində qurulan sosial-iqtisadi dirçəliş əsasən kövrək, kənar neqativ təsirlərə qarşı 
dayanıqsız olur. Güclü iqtisadiyyat quraraq yüksək sosial rifaha yalnız o dövlətlər 
nail ola bilirlər ki, bu fundamental yenilikləri vaxtında və düzgün dəyərləndirməyi 
bacarırlar. 

Biliyin daşıyıcısı insandır, ona görə də biliyin artması insan kapitalını da bö-
yüdür. Ona görə də bilik, milli sərvətin artmasında da həlledici rol oynayır. 2005-ci 
ildə yüksək gəlirli İƏİT ölkələrində milli sərvətin 81%-ni, yuxarı-orta gəlirli ölkələr-
də isə 67%-ni qeyri-maddi kapital təşkil etmişdir (World Bank, 2011, s. 7). M.Ble-
yerin hesablamalarına görə, 1998-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrdəki böyük şirkətlərin 
bazar dəyərinin 80%-i qeyri-maddi kapital hesabına formalaşmışdır (Sullivan and 
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Sullivan, 1999, p. 328). Odur ki, hazırda bilik, milli sərvəti artırmağın əsas mənbə-
yinə çevrilmişdir. 

Müasir iqtisadiyyatın bilik iqtisadiyyati, yaxud biliklərə əsaslanan iqtisadiy-
yat (knowledge-based economy) adlandırılması, əlbəttə, təsadüfi deyil. Bu, biliyin 
iqtisadi artımda getdikcə daha böyük rol oynaması ilə, digər artım amillərinə nəzə-
rən üstün paya malik olması ilə əlaqədardır. Bu göstərici nə qədər yüksəkdirsə, öl-
kənin iqtisadiyyatı bir o qədər daha dayanıqlı olur. Bilik iqtisadiyyatının məğzinə 
gəlincə, o, üç əsas əlamətlə səciyyələnir: (i) biliyin iqtisadi artımın əsas amili olma-
sı; (ii) innovasiya prosesinin və informasiya əlyetərliyinin sistemli xarakter daşıma-
sı; (iii) istehsal (xidmət) bazarının açıqlığı. 

İndi biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat quruculuğu dünyanın əksər dövlətləri-
nin strateji hədəfinə çevrilmişdir və XX əsrin sonlarından başlayaraq, onlar bu yön-
də intensiv islahatlar aparırlar. Azərbaycan da bu trend üzərindədir: son illərdə öl-
kənin qəbul etdiyi bir çox sosial-iqtisadi inkişaf proqramları, o cümlədən “Azərbay-
can 2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası”, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
sektorları üzrə Yol Xəritələri” məhz bilikli cəmiyyət və bilik iqtisadiyyatı quruculu-
ğuna hədəflənmişdir. 

Lakin o da bəllidir ki, bilik iqtisadiyyatı qurmaq məqsədi ilə həyata keçirilən 
eyni islahatlar müxtəlif ölkələrdə fərqli nəticələr verir. Bu nəticələr tam bir sıra 
amillərdən – siyasi sistemdən, ictimai institutların təkmillik dərəcəsindən, iqtisa-
diyyatın inkişaf səviyyəsindən, milli mentalitetdən asılı olaraq müsbət, neytral və 
hətta neqativ ola bilər. Yalnız iki mülahizəni əminliklə söyləmək mümkündür: bi-
rincisi, bilik cəmiyyəti qurmaq üçün “düşünən beyinlərə azadlıq” vermək lazımdır 
və ikincisi, məcmu biliyin artırılması və ondan effektiv istifadə üçün əlverişli icti-
mai-iqtisadi mühit formalaşdırmaq zəruri şərtdir. 

Problem ondadır ki, “əlverişli mühit” anlayışı yayğındır və həm ölkələr üzrə 
fərqli, həm də zaman içində dəyişkəndir. Ona görə də əsas (və ən çətin) suallardan 
biri belədir: biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat quruculuğu baxımından liberal və diri-
jist iqtisadi modellərin hansı daha əlverişlidir? Bir qədər də konkretləşdirsək: bu və 
ya digər ölkədə bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda uğur qazanmaq üçün bazarın 
özünütənzimləmə müxanizmləri ilə dövlət tənzimləməsi arasında nisbət necə ol-
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malıdır? Yuxarıda səsləndirilmiş birinci mülahizə əsas götürülərək, bu tədqiqatda 
irəli sürülən ilkin hipotez belədir ki, iqtisadi inkişafda biliyin rolunu artırmaq üçün 
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xüsusilə də biliyin inkişafına∗ bilavasitə xidmət 
edən sahələrdə “liberallıq komponentinin” gücləndirilməsi zəruridir. Hipotezin 
davamı olaraq hesab edilir ki, liberal mühit təşəbbüskar fəaliyyət üçün əlavə sti-
mullar yaradır. 

Lakin liberallaşmanın da bəlli bir son həddi var və o, sonsuza qədər (nəzəri 
olaraq, dövlətin iqtisadiyyata heç bir şəkildə müdaxilə etmədiyi “nöqtəyə” qədər) 
davam edə bilməz. Üstəlik, nəzərə almaq lazımdır ki, liberallığın əks qütbü (diri-
jizm), əsas etibarilə, sosial hədəflər güdür və cəmiyyəti sosial müdafiəsiz, iqtisadiy-
yatı isə özünütənzimləyən bazar mexanizmlərinin qaçılmaz fəsadları ilə üz-üzə 
qoymaq olmaz. Ona görə də liberallıqla dirijizm arasında nisbətin hər ölkə üçün 
fərdi səciyyə daşıyan müəyyən bir “optimallıq dəhlizi” mövcuddur. Bu “dəhlizin” 
aşağı və yuxarı hədləri millətlərin özünütənzimləmə potensialından asılı olaraq də-
yişkəndir (Müzəffərli, 2014). Bu prinsip iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün də 
keçərlidir: bəzi sahələr tənzimləmədə liberallıq, bəziləri isə, əksinə, dirijizm olduq-
da daha uğurla inkişaf edir. 

Bilik iqtisadiyyatının hansı iqtisadi model çərçivəsində (yaxud başqa sözlə, 
liberallıqla dirijizm arasında hansı tənasüb qurulduqda) daha uğurla inkişaf etməsi, 
daha effektiv nəticələr verməsi problemi ilə bağlı müasir iqtisadi araşdırmalarda 
aşkar bir boşluq vardır. Bu məqalə həmin boşluğu aradan qaldırmaq cəhdidir. 

 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Biliyin inkişafı ilə iqtisadi inkişaf arasında tarixən həmişə mövcud olmuş 
bağlılıq zaman-zaman yüksəlmişdir. Keçən əsrin 30-60-cı illərində biliyin inkişafı-
na bilavasitə xidmət edən sahələrin (elmin, təhsilin, təşəbbüskar işgüzar fəaliyyə-
tin, sənayenin, informasiya təminatı sistemlərinin) inkişafı ilə, eləcə də bu məqsə-
də hədəflənən dövlət siyasətinin iqtisadi nəticələri ilə bağlı tədqiqatlar geniş vüsət 

                                                            
∗ Bu məqalədə “biliyin inkişafı” dedikdə biliyin istehsalı, mənimsənilməsi, yayılması və tətbiqi ilə 
bağlı sosial-iqtisadi proseslərin məcmusu nəzərdə tutulur. 
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almışdır. Bu təqdiqatlarda elmin və ixtiraların (Arrow, 1962), innovasiyaların və 
texnoloji dəyişikliklərin (Schumpeter, 1934; Solow, 1956; Nelson, 1959), infor-
masiyalılığın (Hayek, 1945; P.Drucker 1969), insan kapitalının (Mincer, 1958; 
Becker,1966; Ben-Porat, 1967) iqtisadi artıma, cəmiyyətin inkişafına təsirləri qiy-
mətləndirilmişdir. Bilik iqtisadiyyatı ilə bağlı ilk sistemli tədqiqat isə F.Maxlupun 
“ABŞ-da biliyin istehsalı və yayılması” əsəri hesab edilir (Machlup, 1962). 

Keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq insan kapitalının, xüsusilə elmi təd-
qiqatların, təhsilin və təlimlərin iqtisadi artımda rolu ilə bağlı (Schultz, 1971; 
Mincer, 1981; Hall and Hausman, 1986; Scott 1996; Barro, 1997; Lundvall, 
Rasmussen and Lorenz, 2008; Hanushek and Woessmann, 2008; Bouchard, 2008; 
Hamilton and Liu, 2013; Holden and Biddle, 2016), biliyin idarə olunması ilə 
bağlı (Collins, 1974; Rollett 2003; North and Kumta, 2014; Shi, Zhang, Tian and 
Li, 2015), postsənaye cəmiyyəti quruculuğu ilə bağlı (Bell, 1974; Draker,1993), 
milli innovasiya sisteminin inkişafı ilə bağlı (Rosenberg, 1974; Nelson, 1993; 
Nelson and Nelson, 2002; Freeman and Soete, 2009; Luc, Bart and Weel, 2009), 
informasiya-kommunikasiya sisteminin inkişafı ilə bağlı (Steinmueller, 2002) 
çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır. 

Biliyin iqtisadi inkişafa təsri ilə bağlı araşdırmalarda (Edvinsson, 2002; 
Smith, 2002; Beckstead and Gellatly, 2004; Maskell, Bathelt and Malmberg, 2006; 
Walter and Snellman, 2004; Benoit, 2006; Cooke and Leydesdorff, 2006; Godin, 
2006; Tocan, 2012) əsasən bilik iqtisadiyyatının xarakteristikası, onu xarakterizə 
edən indikatorlar, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində biliyin idarə olunması kimi 
problemlər tədqiq olunmuşdur. Bu araşdırmalarda biliyin sosial-iqtisadi inkişaf 
üçün əhəmiyyəti, onun rolunu artırmaq üçün iqtisadi, sosial və hüquqi sistemlər 
arasında ahəngdarlığın vacibliyi, informasiya texnologiyalarının, insan kapitalının 
rolu əsaslandırılmışdır. 

Bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda mühüm məsələlərdən biri də məhz biliyi 
yaradan və inkişaf etdirən sahələrin fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi-
dir. C.Keynsin (Keynes, 1936) yaratdığı tənzimləmə nəzəriyyəsi keçən əsrin 40-
60-cı illərində iqtisadiyyatda geniş tətbiq olunmuşdur. Bu dövrdə “Yeni Avstriya 
məktəbinin” nümayəndələri F.Hayek (Hayek, 1945), L.Mezis (Mises, 1963), 
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D.Fridman (Friedman, 1984) dövlət tənzimləməsi nəzəriyyəsinin əleyhinə çıxa-
raq, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin yolverilməz olduğunu sübut etməyə çalış-
mışlar. 

Keçən əsrin 80-ci illərində “Yeni artım nəzəriyyəsi” (Romer, 1986, 1998; 
Lukas, 1988; Porter, 1998 və b.) meydana gəlmişdir. P.Romerə görə, elmə çəkilən 
xərclər, R.Lukasa görə isə, insan kapitalına investisiyalar iqtisadi artım üçün əsas 
amildir. “Romer-Lukas” modelinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yüksək inkişaf 
etmiş elmə və böyük insan kapitalı ehtiyatına malik olan ölkələr uzunmüddətli 
perspektivdə iqtisadi artım üçün ən yaxşı imkanlara malik olurlar. Bu nəzəriyyənin 
bəzi tərəfdarları hesab edirlər ki, ideya mübadiləsi, bilik kapitalının artması, yeni 
informasiya texnologiyalarının yaranması üçün əsas təkanverici qüvvə – ticarət 
azadlığı, liberallaşma və biznes üçün əlverişli mühitdir (Paul and Hall, 2000). Yeni 
artım nəzəriyyəsinin əsas postulatı odur ki, rəqabət üstünlüyü qazanaraq gəliri 
artırmaq məqsədilə yeni ideyalara və məhsullara yetərincə böyük investisiyaların 
qoyulması yalnız çoxsaylı şirkətlərin sağlam (ədalətli) rəqabəti nəticəsində baş 
verir. 

Bilik iqtisadiyyatı quruculuğu çoxfaktorlu və idarə olunması mürəkkəb olan 
bir prosesdir. Bir çox alimlər hesab edirlər ki, bu prosesin uğurla getməsi üçün döv-
lətin onu tənzimləməsinə ehtiyac var (Rooney, Hearn, Mandeville and Joseph, 
2003). P.Valter və K.Snelmana görə, bundan ötrü bir çox istiqamətlərdə, xüsusilə 
elm və təhsil sahələrində dövlətin “elastik müdaxiləsi” tələb edilir (Valter and 
Snellman, 2004). Lakin tənzimləmədə iqtisadi və inzibati metodların nisbəti məsə-
ləsi hələ ki açıq qalır. Bu nisbətin optimal səviyyədə olması təşəbbüskar insanların 
(intellektualların) öz ideyalarını reallaşdırması üçün həlledici dərəcədə vacibdir. 
Şərqi Avropanın postsosialist və postsovet ölkələrini təmsil edən əksər tədqiqatçı-
lar hesab edirlər ki, innovasiya fəaliyyətində, elm, təhsil, informasiya sahələrində 
dövlət üstün çəkiyə malik olmalıdır (Добрынин, Дятлов и Цыренова, 1999; 
Мильнер, 1999; Горбунова, 2008). 
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Bilik və innovasiyalara əsaslanan iqtisadi artıma, ənənəvi artım nəzəriyyəsin-
dən fərqli olaraq,* innovasiya prosesinə investisiya yatırılmasının nəticəsi kimi 
baxılır. Bəzi tədqiqatçılar xarici ticarətin məhdudlaşdırılmasının innovasiyalı inki-
şafa, biliyin yayılması və mənimsənilməsinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd edirlər 
(Grossman and Helpman, 1991, 1993). A.P.Haller iqtisadi liberallaşmaya biliklərə 
əsaslanan iqtisadiyyat quruculuğunun bir amili kimi baxsa da, rəqabətə tam açıqlığı 
tövsiyə etmir və müəyyən hədd çərçivəsində proteksionizmin də zəruri olduğunu 
qeyd edir (Haller, 2011). 

Bir məhsul kimi götürülmüş bilik, öz mahiyyəti etibarı ilə, digər iqtisadi 
məhsullardan fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Bilik iqtisadiyyatında iqtisadi artım, 
kapitalın və əməyin artması nəticəsində deyil, məhz biliyin dərinləşməsi hesabına 
baş verir və yalnız bu halda iqtisadi artım dayanıqlı olur (Karagiannis, 2007). 

Hazırda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatla bağlı sitemli tədqiqatlar beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən də aparılır. İƏİT-in və Dünya Bankının bu qəbil hesabatları 
böyük maraq doğurur (OCED, 1996; World Bank, 1999). Beynəlxalq qurumlar 
eynitipli araşdırmaları ayrı-ayrı ölkələr üçün də aparırlar. 

Beləliklə, biliyin iqtisadi artıma müsbət təsiri daha mübahisə obyekti deyil. 
Mübahisə doğuran əsas suallar odur ki, biliyin inkişafında həlledici rol oynayan sa-
hələrin fəaliyyəti necə tənzimlənməlidir, onların liberallıq səviyyəsi, özəl təşəbbüs-
karlıqla dövlət müdaxiləsinin nisbəti necə olmalıdır. Dövlətin iqtisadiyyata müda-
xiləsinin modelyaradıcı formalarının ayrıca təsnifləşdirilərək ölçülməsi və bu əsas-
da optimallıq “dəhlizlərinin” axtarılması üzrə ilk tədqiqatlardan biri 2014-cü ildən 
etibarən AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda aparılır (İS(S)İ, 2015). Həmin tədqiqat-
larda tətbiq edilən metodologiya ayrı-ayrı nisbətən lokal (sahəvi və sektoral) prob-
lemlərin araşdırılması üçün də effektiv ola bilər.  

 

 

 
                                                            
* İqtisadi artımın ənənəvi nəzəriyyələri kapital yığımına və texnoloji tərəqqiyə ekzogen proses kimi 
baxır. 
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İqtisadiyyatın liberallığı-dirijistliyi və 
bilik iqtisadiyyatının parametrləri 

İqtisadiyyatın liberallığı ilə dirijistliyi arasındakı nisbətin sosial-iqtisadi inki-
şaf üçün nə dərəcədə əlverişli olduğunu qiymətləndirməkdən ötrü bəzi göstəricilər 
arasındakı asılılıqları təhlil etmək lazımdır. Qiymətləndirmələrdə beynəlxalq təşki-
latlar tərəfindən hazırlanan hesabatların statistik bazalarından istifadə olunur. Bu 
hesabatlar arasında Dünya Bankının “Biznes mühiti” (Doing Business, 2015), 
Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal rəqabət qabiliyyəti indeksi” (WEF, 2015-
2016), Kornel Universiteti ilə (INSEAD) Dünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı-
nın (WIPO) birgə hazırladığı Qlobal İnnovasiya İndeksi (Cornell University, 
INSEAD and WIPO 2015), BMT İnkişaf Proqramının “İnsan İnkişafı İndeksi” 
(UNDP, 2015), Dünya İqtisadi Forumunun “İnsan Kapitalı İndeksi” (WEF, 
2015-HC), Dünya Bankı İnstitutunun “Bilik İqtisadiyyatı İndeksi (World Bank, 
2013) bizim araşdırmamız üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

İlk öncə Biznes mühiti ilə Bilik iqtisadiyyatı indeksi (Bİİ) arasında və Biznes 
mühiti ilə Rəqabət qabiliyyəti indeksi (RQİ) arasında asılılıqlara baxaq.* İlkin mü-
lahizə ondan ibarətdir ki, əlverişli biznes mühiti biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat qu-
ruculuğuna müsbət təsir göstərir. 

Diaqram 1 və 2-dən göründüyü kimi, biznes mühiti ilə, bir tərəfdən Bilik 
iqtisadiyyatı indeksi arasında (r=0,843), digər tərəfdənsə, Rəqabət qabiliyyəti in-
deksi arasında (r=0,806) korrelyasiya asılılığı yüksəkdir. Bu onu göstərir ki, əlve-
rişli biznes mühitinin bilik iqtisadiyyatı quruculuğuna əhəmiyyətli müsbət təsiri 
vardır. 

Biznes mühiti ilə Qlobal innovasiya indeksi (Qİİ) və İnsan kapitalı indeksi 
(İKİ) arasındakı korrelyasiya da güclüdür (Diaqramlar 3 və 4). 

                                                            
* Bu sətirlərin yazıldığı vaxt Bilik iqtisadiyyatı indeksi üzrə son araşdırma 2012-ci ilə aid idi. Sonrakı 
illərdə bu indeks hesablanmamışdı. Lakin onun 2005, 2010 və 2012-ci illər üçün hesablanmış 
variantlarının müqayisəsi göstərir ki, indeksin qiymətləri nisbətən qısa müddətlərdə (3-4 il ərzində) 
prinsipial dəyişikliklərə məruz qalmır. Ona görə də Bilik iqtisadiyyatı indeksinin 2012-ci il 
göstəricilərini Biznes mühiti üzrə 2015-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisə etmək məqbul sayıla bilər. 
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Mənbələr: World Bank (2015, Doing Business); World Bank (2013-K4D); WEF 
 (2015-2016). 

Mənbələr: World Bank (2015, Doing Business); Cornell University, INSEAD 
 and WIPO (2015); WEF (2015-HC). 

 

Rəqabət qabiliyyəti indeksinin də, Qlobal innovasiya indeksinin də, İnsan 
kapitalı indeksinin də əsasını biliklər və innovativ texnologiyalar təşkil edir. Bunlar-
la Biznes mühiti indeksi arasında güclü korrelyasiya onu göstərir ki, biznes mühiti 
həm ölkənin rəqabət qabiliyyəti və innovasiyalı inkişafı, həm də insan potensialı-
nın keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsirə malikdir. Və bu, təbiidir. Amma nəzərə almaq 
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lazımdır ki, Dünya Bankı biznes mühitinin qiymətləndirilməsi üzrə tədqiqata iqti-
sadiyyata qeyri-formal müdaxilələri daxil etmir. Hesablamaları bu amilləri nəzərə 
almaqla apardıqda indekslər arasında daha yüksək asılılıq qeydə alınır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, biznesin üzləşdiyi rəsmi 
və qeyri-rəsmi bürokratik maneələr, formal və qeyri-formal inhisarçılıq müəssisələ-
rin innovasiya aktivliyini aşağı salır. Nəticədə bazara yeni məhsulun çıxarılmasına 
maraq azalır və istehlakçının seçim imkanları məhdudlaşır. Bazara rəqabət qabiliy-
yətli məhsul çıxarmaq üçün yeni texnologiyalara, insan kapitalına, informasiya tə-
minatına investisiya qoyuluşu nə qədər riskli olsa da, iqtisadiyyata həm formal, 
həm də qeyri-formal müdaxilələr nəzərə alınmaqla ölçülən “de-fakto biznes mühi-
ti”nin əlverişli olması iqtisadi fəaliyyət subyektlərini bu cür investisiyalara təşviq 
edir. Bu isə bilik iqtisadiyyatı quruculuğuna, intellektual xidmətlər bazarının inki-
şafına və nəhayət, iqtisadiyyatın ümumi rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə təkan 
verir. Ümumiyyətlə, insanların təşəbbüskarlığına mane olan istənilən addım bilik 
və innovasiyalara əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasına mənfi təsir göstərir. 

Araşdırmalar göstərir ki, dünyanın əksər ölkələrində (bəzi neft ixracatçıları 
istisna olmaqla) gəlir səviyyəsi göstəriciləri ilə biliyin inkişafı arasında da qarşılıqlı 
asılılıq var. Ayrı-ayrı ölkələrdə biliyin inkişafı prosesini və nəticələrini dəyərləndir-
mək üçün Dünya Bankı 2012-ci ilə qədər Bilik indeksi adlandırdığı göstərici dərc 
edirdi. İndeks belə hesablanırdı: 

Bi = (Ti + Eİi + İKTi) / 3, 

burada: Bi – i ölkəsi üçün Bilik indeksi, Ti – Təhsil indeksi, Eİi – Elm 
və İnnovasiya indeksi, İKTi – İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları indeksidir. 

Dünya Bankının mütəxəssisləri haqlı olaraq hesab edirdilər ki, Bilik indeksi-
nin yüksəlməsi (təhsilin, elm və innovasiyaların, informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarının inkişafı) yalnız o halda baş verə bilər ki, ölkədə müvafiq institusio-
nal mühit yaradılsın və məqsədyönlü iqtisadi stimullaşdırma tədbirləri həyata keçi-
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rilsin. Ona görə də qiymətləndirmələrə daha bir göstərici – İqtisadi stimullaşdırma 
və İnstitusional mühit indeksini (İSİM) daxil edirdilər.* 

Bilik indeksi ilə İSİM arasındakı asılılığı müxtəlif gəlir səviyyəsinə malik öl-
kələr üzrə qiymətləndirmək üçün ölkələr, Dünya bankının təsnifatı əsas götürül-
məklə 4 qrupa bölünmüş və asılılıq hər qrup üzrə ayrıca qiymətləndirilmişdir (Dia-
qramlar 5-8). 

 

Mənbə: World Bank (2013-K4D). 
Qeyd: YG – yüksək gəlirli ölkələr, YOG – yüksək-orta gəlirli ölkələr, 

AOG – aşağı-orta gəlirli ölkələr, AG – aşağı gəlirli ölkələrdir. 

 

                                                            
* Bir qədər əvvəl müraciət etdiyimiz Bilik iqtisadiyyatı indeksi bu iki göstəricinin – Bilik indeksi ilə 
İqtisadi stimullaşdırma və İnstitusional mühit indeksinin əsasında hesablanır.  

y = 0,5746x + 1,6124 
R² = 0,2499 

r=04998 0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7

İS
İM

 

Bilik İndeksi 

Diaqram 7. AOG  ölkələrdə Bilik 
indeksi və İSİM  (42 ölkə) 

C.Koreya 

Barbaros 
S.Ərəbis-

tanı 

Küveyt 

y = 0,6573x + 2,9878 
R² = 0,3432 

r=0,6644 

4

5

6

7

8

9

10

4 5 6 7 8 9 10

İS
İM

 

Bilik indeksi  

Diaqram 5. YG ölkələrdə Bilik indeksi 
və İSİM (44 ölkə) 

Çili 

Rusiya 

Azərbay-
can 

Venesuela 

y = 0,7133x + 0,8614 
R² = 0,0961 

r=0,3100 

0

2

4

6

8

10

4 5 6 7 8

İS
İM

 

Bilik indeksi 

Diaqram 6. YOG ölkələrdə Bilik indeksi 
və İSİM  (34 ölkə) 

y = -0,2869x + 2,7104 
R² = 0,0418 
r=-0,2044 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

İS
İM

 

Bilik İndeksi 

Diaqram 8. AG  ölkələrdə Bilik indeksi 
və İSİM (24 ölkə)  



A.MURADOV 
__________________________________________________________ 

92 
 

Göründüyü kimi, yüksək gəlirli ölkələrdə (Diaqram 5) yaradılmış institusio-
nal mühit və həyata keçirilən iqtisadi stimullaşdırma tədbirləri biliyin inkişafına 
müsbət təsir göstərir. Bu ölkələrdə Bilik indeksi ilə İSİM arasındakı korrelyasiya 
bütün digər qruplara nisbətən daha güclüdür (r = 0,6644). Trend xəttinin altında 
yerləşən Küveyt, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanında həm biliyin inkişafı, həm də 
İSİM “olmalı olduğundan” daha aşağıdır. Bu o deməkdir ki, həmin ölkələr “yüksək 
gəlirlilər” qrupuna hansısa başqa amillərin (bu halda, təbii ki, neftin) hesabına dü-
şüblər. Barbadosda Bilik indeksi yüksək, İSİM isə aşağıdır. Amma bu, əhalisi təx-
minən 300 min nəfər olan “cırtdan” ölkədir və əslində nəzərə alınmaya da bilər. 

Aşağı-orta gəlirli ölkələrdə asılılıq nisbətən daha zəif, aşağı gəlirli ölkələrdə 
isə əks işarəlidir. Aşağı gəlirli ölkələrdə təhsilin, sənaye və xidmət sektorunun zəif 
olması iqtisadi stimullaşdırmanı ya mümkünsüz, ya da qeyri-effektiv edir. 

Müxtəlif ölkələrin iqtisadi inkişafında biliyin oynadığı rolun fərqliliyini əyani 
şəkildə göstərmək üçün Cədvəl 1-də onlar 5 qrupa bölünmüşlər. Meyar kimi Dün-
ya Bankının Bilik iqtisadiyyatı indeksindən (Bİİ) istifadə olunmuşdur. Təsnifat, 
qiymətləri 1-10 arasında dəyişən bu indeksin bərabər paylanması əsasında aparıl-
mışdır. 

Gəlir səviyyəsinə görə Azərbaycan yuxarı-orta gəlirli ölkələr qrupuna, iqtisa-
diyyatda biliyin roluna görə isə III qrupa (orta səviyyə) daxildir. Görünür, səbəb – 
2012-ci ildə neft qiymətlərinin hələ yüksək olaraq qalması idi. Amma biliyin iqtisa-
di inkişafda oynadığı rola görə Azərbaycan digər postsosialist ölkələrindən çox da 
fərqlənmirdi: onların hamısı (Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla) iqtisadiyyatda 
biliyin rolunun orta və aşağı səviyyədə olduğu qruplarda yer alırdı. Maraqlıdır ki, 
keçmiş “sosialist” ölkələrində, xüsusilə də sovet respublikalarında, ictimai həyatın 
digər sahələri kimi, elm və təhsil dövlətin tam inhisarında idi. Bu o deməkdir ki, 70 
il ərzində dövlət elm və təhsillə bilavasitə özü məşğul olsa da (yəni bu sahələrə eks-
tremal yüksək səviyyədə müdaxilə etsə də), bu ölkələrdə bilik, iqtisadiyyatın gerçək 
aparıcı qüvvəsinə çevrilə bilməmişdi. O dövrdə sovet respublikaları ilə müqayisədə 
qismən “liberal” olan Şərqi Avropa sosialist ölkələri isə 2012-ci ildə biliyin iqtisa-
diyyatda yüksək və orta-yüksək rol oynadığı ölkələr qrupuna düşmüşdür. Bu mən-
tiqlə yanaşsaq, dövlətin iqtisadiyyata sərt müdaxiləsinin biliklərə əsaslanan iqtisa-
diyyat quruculuğuna mənfi təsir göstərdiyini söyləmək olar. 
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Cədvəl 1. Biliyin iqtisadi inkişafda roluna görə 
qruplaşdırma (129 ölkə, 2012) 

I qrup (Bİİ – 
8,00-10,0) 

II qrup: (Bİİ – 
6,00-7,99) 

III qrup (Bİİ 
– 4,00-5,99) 

IV qrup (Bİİ – 
2,00-3,99) 

V qrup (Bİİ – 
0,00-1,99) 

Biliyin yüksək 
rol oynadığı 
ölkələr 

Biliyin yüksək-
orta rol oyna-
dığı ölkələr 

Biliyin orta 
rol oynadığı 
ölkələr 

Biliyin aşağı-
orta rol oyna-
dığı ölkələr 

Biliyin aşağı 
rol oynadığı 
ölkələr  

28 ölkə 21 ölkə 27 ölkə 27 ölkə 26 ölkə 
ABŞ Yunanıstan Argentina Boliviya Haiti 
Almaniya Barbados Aruba Ekvador Lesoto 
Avstraliya BƏƏ Azərbaycan Əlcəzair Angola 
Avstriya Bəhreyn Belarus Fici Banqladeş 
B.Britaniya Bolqarıstan Bosniya-Hers. Filippin Benin 
Belçika Çili Braziliya Hindistan Burkina Faso 
Çexiya İtaliya C.Afrika Honduras Cibuti 
Danimarka Kipr Ermənistan İndoneziya Efiopiya 
Estoniya Koreya Gürcüstan İran  Eritreya 
Finlandiya Latviya İordaniya Kenya Fil Dişi Sahili 
Fransa Litva Kolumbiya Mərakeş Kamboca 
Honq-Konq Malayziya Küveyt Misir  Kamerun 
İrlandiya Malta Lebanon Nikaraqua Laos 
İslandiya Oman Makedoniya Özbəkistan Madaqaskar 
İspaniya Polşa Meksika Pakistan Malavi 
İsrail Portuqaliya Moldova Paraqvay Mali 
İsveç Rumıniya Panama Qana Mavritaniya 
İsveçrə Serbiya Peru Qırğızıstan  Mozambik 
Kanada Slovakiya  Qatar Qvatemala Myanma 
Lüksemburq Uruqvay Qazaxıstan Seneqal Nepal 
Macarıstan Xorvatiya Qyana Şri Lanka Qvineya 
Niderland 

 
Rusiya Suriya  Ruanda 

Norveç 
 

Səudiyyə Ə. Svazilend Sierra Leone 
Sinqapur 

 
Tayland Tacikistan Sudan 

Sloveniya 
 

Tunis Uqanda Tanzaniya 
Tayvan, Çin 

 
Türkiyə Vyetnam Yəmən 

Y.Zelandiya 
 

Ukrayna Zambiya 
 

Yaponiya 
    

Mənbə: World Bank (2013-K4D). 
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Bilik iqtisadiyyatını bilavasitə formalaşdıran sahələrdə 
liberallıq-dirijistlik nisbəti 

Bu bölmədə biliyin iqtisadi inkişafda rolunu bilavasitə müəyyənləşdirən sa-
hələrin fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsinin səviyyəsi İS(S)İ metodologiyası əsasında 
qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmələr ilkin hipotezlərin etibarlılığını dəqiqləşdir-
mək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. 

A. Təhsil sistemi 

Təhsil – bilik iqtisadiyyatının bünövrəsidir. Biliyin inkişafı ilə bu və digər şə-
kildə əlaqədar olan bütün nəzəriyyələrdə (insan kapitalı nəzəriyyəsi, intellektual 
kapital nəzəriyyəsi, şəxsiyyətin inkişafı nəzəriyyəsi və s.) və konsepsiyalarda (insan 
inkişafı konsepsiyası, bilikli cəmiyyət konsepsiyası və s.) cəmiyyətin intellektual 
potensialının formalaşmasında (və ümumiyyətlə, inkişafında) təhsilin həlledici rol 
oynaması ana xətt kimi qeyd olunur. Bu baxımdan, indiki şəraitdə təhsilin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi, iqtisadi fəal əhalinin tərkibində yüksək ixtisaslı mütəxəssislə-
rin payının artırılması kifayət qədər aktual problemlərdən hesab olunur.  

Bilik iqtisadiyyatında təhsilə, yüksək intellektli insanlara tələb misilsiz dərə-
cədə artır. Daim yeniləşən və mürəkkəbləşən texnologiya və avadanlıqlar, innova-
tiv istehsal prosesləri, müvafiq surətdə, intellektual işçilər tələb edir. Deməli, bilik 
iqtisadiyyatının formalaşmasında fasiləsiz və keyfiyyətli təhsilin müasir cəmiyyət-
də, onun siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında son dərəcə yüksək önəm daşı-
ması da hamılıqla qəbul edilən, mübahisə doğurmayan məsələlərdəndir. Bizim 
araşdırmamız baxımından maraq doğuran sual odur ki, təhsil sistemi dövlət tərə-
findən nə qədər və hansı idarəetmə alətləri ilə tənzimlənməlidir və onun liberallaş-
dırılması nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər?  

İstər liberal, istərsə də dirijist iqtisadi modelin hakim olduğu ölkələrdə təhsil 
sistemi (xüsusilə ümumi orta təhsil) dövlət himayəsindən kənar deyil. Bu faktdır 
ki, təhsil sisteminə dövlət, digər sahələrlə müqayisədə daha çox müdaxilə edir. 

Bu araşdırmada təhsil sisteminin liberallıq-dirijizm səviyyəsini (və ya təhsil 
sisteminə dövlət müdaxiləsinin səviyyəsini) ölçmək üçün təhsilin bütün pillələri 
üzrə özəl maliyyənin həmin təhsil pilləsinə çəkilən ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi 
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və özəl təhsil müəssisələrində təhsil alanların (təhsil pillələri üzrə) ümumi təhsil 
alanlarda (təhsilin həmin pillələri üzrə) xüsusi çəkisi göstəricilərindən istifadə 
olunmuşdur. Bu göstəricilərin əsasında hesablanan indeksi Təhsil sisteminin 
liberallığı indeksi adlandırmaq olar. Liberallaşma səviyyəsini ölçmək üçün lazim 
olan bəzi göstəricilərlə (mərkəzləşmiş qəbul sistemi, dövlət planı və s.) bağlı statis-
tik baza olmadığından bu göstəricilərdən istifadə olunmamışdır. 

Əvvəlcədən ehtimal edilə biləcəyi kimi, təhsil sistemi ümumən sola meyilli-
dir. Tədqiqata cəlb edilən ölkələrin çoxu sol qütbün yaxınlığında yerləşir. Nisbi 
mərkəzdən sağdakı ölkələrin daha böyük amplitudla paylanması nəticəsində nisbi 
mərkəzdən soldakı ölkələrin sayı daha çoxdur. Nisbi mərkəz (0,815) özü də müt-
ləq sola yaxındır (Diaqram 9).  

Mənbə: World Bank, World Development Indicators (2016) əsasında hesablanmışdır. 
Qeyd: *-la işarələnmiş ölkələr üçün informasiya 2013-cü ilə aiddir. 

Nisbi 
mərkəz 
0,815 

0,431 - İndoneziya 
0,481 - B.Britaniya 

0,535 - İsrail 
0,546 - Hindistan* 

0,552 - BƏƏ 
0,596 - Y.Zelandiya 

0,617 - Yaponiya* 
0,643 - İtaliya 

0,693 - Braziliya* 
0,699 - Avstraliya 
0,700 - Almaniya 
0,700 - İran 

0,715 - Norveç 
0,726 - İspaniya 

0,753 - Avstriya 
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0,763 - Kipr 
0,764 - Malta 

0,778 - İrlandiya 
0,788 - ABŞ 

0,794 - Polşa* 
0,798 - Çin 
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0,808 - Malayziya 
0,811 - Fransa 
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Makedoniya - 0,985 

Rusiya - 0,979 
Ermənistan - 0,977 

Serbiya - 0,977 
Türkiyə - 0,967 

Moldova - 0,966 
Litva - 0,966 

Sloveniya - 0,965 
CAR - 0,954 

Qırğızıstan - 0,952 
Bosniya-Her. - 0,946 

Çexiya - 0,937 
Albaniya - 0,937 
Xorvatiya - 0,932 

Sinqapur - 0,927 
Niderland - 0,924 
Rumıniya - 0,923 

Lüksemburq - 0,908 
Slovakiya - 0,907 

Yunanıstan - 0,899 
Kanada - 0,888 

*Estoniya - 0,877 
Finlandiya - 0,871 

Bolqarıstan - 0,869 
Latviya - 0,869 

Misir - 0,867 
Gürcüstan - 0,852 
Qazaxıstan - 0,845 
Portuqaliya - 0,844 

İsveçrə - 0,829 
Azərbaycan - 0,828 

Macarıstan - 0,824 
Danimarka - 0,821 

0.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000

Diaqram 9. Təhsil sisteminin liberallığı  
indeksi (60 ölkə, 2014)  

dirijist sistemlər 

liberal sistemlər 

Nisbi 
mərkəz 
0,815 
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Maraqlıdır ki, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinə görə sol qütbə doğru 
yer alan bir sıra inkişaf etmiş ölkələr, o cümlədən Fransa, İspaniya, Almaniya və 
İtaliya təhsilin liberallığı səviyyəsinə görə sağçı mövqelərdədir və hətta Çin də on-
ların sırasındadır. Digər bir maraqlı tapıntı da birincinin “güzgü” əksidir: İS(S)İ-yə 
görə sağçı iqtisadiyyata malik olan Sinqapur, Kanada və Lüksemburq kimi inkişaf 
etmiş ölkələr təhsilin liberallığı səviyyəsinə görə sol qütbə doğru yer alır. Göründü-
yü kimi, dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilələrinin səviyyəsinə görə di-
rijist iqtisadi modelə üstünlük verən bəzi ölkələrdə təhsil sisteminin liberallığı yük-
sək, liberal iqtisadi modelə malik bəzi ölkələrdə isə, əksinə, aşağıdır. 

Liberal təhsil sisteminə malik olan dövlətlər arasında inkişaf etmiş ölkələr 
çoxluq təşkil edir. Müəyyən şərtiliklə demək mümkündür ki, sıralanan ölkələrin sol 
və ya sağ qütbə mənsubluğundan asılı olmayaraq, təhsil sisteminin inkişaf səbəblə-
rindən biri də onun “liberallıq yükü”nün çox olmasıdır. Araşdırmadan alınmış nəti-
cələrdən biri odur ki, təhsilin digər pillələri ilə müqayisədə ali təhsil sisteminin libe-
rallığı bilik iqtisadiyyatı quruculuğu baxımından xüsusilə mühümdür. Ölkələrin iq-
tisadi inkişafına ən böyük tohfəni məhz bu amil verir. 

Ümumən təhsil sistemində “liberallıq yükü”nün az olmasının əsas səbəblə-
rindən biri kimi təhsilin əhatə etdiyi sosial təbəqənin genişliyini göstərmək müm-
kündür: əhalinin praktik surətdə bütün qrupları təhsil sistemi ilə bu və ya digər də-
rəcədə əlaqədardır. Ona görə də əksər dövlətlər (hökumətlər) təhsil sistemini libe-
rallaşdırmağı siyasi risk kimi qəbul edirlər. Ehtimalən, sosial, iqtisadi, psixoloji 
amilləri nəzərə almaqla söyləmək mümkündür ki, aşağı inkişaf səviyyəsində olan 
ölkələrdə təhsil sisteminin, xüsusilə də orta təhsilin liberal xarakter daşıması ölkə-
nin sosial-iqtisadi inkişafına mənfi, ali təhsil sisteminin liberallığı isə, əksinə, müs-
bət təsir göstərə bilər. Hazırda dünyanın nüfuzlu universitetləri arasında özəl uni-
versitetlər üstünlük təşkil edir. Ali təhsil müəssisələri kadr hazırlığını əmək bazarı-
nın birbaşa, yaxud dolayı sifarişi əsasında həyata keçirir. Bu sahəyə dövlətin sərt 
müdaxiləsi isə (plan, mərkəzləşmiş imtahanlar, bütün tədris planlarının mərkəzləş-
dirilmiş qaydada dövlət qurumları tərəfindən hazırlanması, müəllim əməyinin ödə-
niş səviyyəsinin tamamən dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilməsi və s.) əmək baza-
rında tələb və təklif arasında uyğunsuzluqlar yarada bilər. 
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B. Elmi fəaliyyət 

Bütün digər iş adamları kimi, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan təşəbbüskar in-
sanların da son məqsədi mümkün qədər yüksək gəlir əldə etməkdir. Sadəcə olaraq, 
ikincilər bundan ötrü bazara yeni məhsul və xidmətlər çıxarmağı daha üstün tutur-
lar. “Hər şey sistemdən asılıdır” fikri dəqiq deyil, çünki sistem nə qədər həlledici 
olsa da, insanların psixoloji və mental xüsusiyyətləri, davranış prinsipləri, biznesə 
münasibətləri də əhəmiyyətlidir. Təbiətən yenilikçi olan insan – hətta sistem bu-
nun üçün münbit şərait yaratmadıqda belə – innovativliyə can atır. Cəmiyyətdəki 
bu yenilikçilik potensialını reallaşdırmaq, ondan maksimum sosial-iqtisadi fayda 
ala bilmək üçün sistem elə tənzimlənməlidir ki, yenilikçiliyə təkcə imkan verməklə 
kifayətlənməsin, həm də onu stimullaşdırsın. Biznes mühiti əlverişli olduqda yeni 
texnologiyaların tətbiqinə, yeni məhsul və xidmətlərin hazırlanmasına və istehsal 
edilib bazara çıxarılmasına çəkilən xərclər də artır. 1-4-cü Diaqramlarda belə bir 
asılılıqın mövcud olduğu əyani şəkildə görünür.  

Ölkələrarası təhlillər (cross-country analysis) göstərir ki, bilik iqtisadiyyatı 
qurmağı qarşısına məqsəd qoymuş ölkələr üçün elmə çəkilən xərclərin ÜDM-də 
payının 1,5%-dən yüksək olması strateji hədəf sayıla bilər. Bu təhlillər onu da gös-
tərir ki, liberal iqtisadiyyatlarda özəl biznesin elmə yönəltdiyi vəsaitin ümumi elm 
xərclərində xüsusi çəkisi daha yüksək olur. 

Bəsit məntiqə görə, özəl sektor elmi-tədqiqatlara və innovativ fəaliyyətlərə 
sərmayə yatırmağa böyük maraq göstərməməlidir, çünki bunlar ən riskli investisi-
yalardandır. Lakin fakt budur ki, bəzi ölkələrdə elmə çəkilən xərclərdə özəl sekto-
run payı hətta 90%-dən də yuxarıdır. Özəl sektorun elmin maliyyələşməsində iş-
tirakı, özəl şirkətlərin nəzdində fəaliyyət göstərən elmi mərkəzlərin və elmi-tədqi-
qatçıların sayı, əksərən, məhz inkişaf etmiş ölkələrdə yüksəkdir. Bunu belə də də-
yərləndirmək olar ki, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin tənzimlənməsində liberalizmin 
“çoxluğu” (dövlət müdaxiləsinin azlığı) elmin inkişafı üçün vacib amildir. Lakin 
bu, dövlətin stimullaşdırıcı tədbirlərinin (stimullaşdırma mexanizminin) əhəmiy-
yətini heçə endirmir. 
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Müəssisələrin iqtisadi fəaliyyətinə spesifik bir müdaxilə səciyyəsi daşısa da, 
elmin inkişafını stimullaşdırmaq məqsədi ilə dövlətin təşviqedici iqtisadi üsul və 
alətlərdən istifadə etməsi, biznesin inkişafına yönəlmişdir, biznes mühitini pisləş-
dirmir, özəl sektorun inkişafını məhdudlaşdırmır və dövlətin iqtisadiyyata müdaxi-
ləsinin modelyaradıcı formalarına aid deyil. 

Elmi fəaliyyətin tənzimlənməsində liberallığın səviyyəsini ölçməkdən ötrü 
özəl sektorda fəaliyyət göstərən tədqiqat müəssisələrinin xüsusi çəkisi və elmə çə-
kilən xərclərdə özəl sektorun payı göstəricilərindən istifadə oluna bilər. Araşdırılan 
ölkələr üzrə birinci göstərici 2014-2015-ci illər üçün əlyetər olmadığından, bu təd-
qiqatda yalnız ikinci göstəricidən istifadə olunmuş və onun əsasında Elmi fəaliyyə-
tin liberallığı indeksi adlandırdığımız indeks hesablanmışdır (Diaqram 10). Bey-
nəlxalq statistika təkmilləşdikcə müvafiq ölçmələrə digər göstəricilər də əlavə edilə 
bilər. 

Göründüyü kimi, ölkələrin çoxu, bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələ-
rin isə, demək olar ki, hamısı sağ qütbə doğru yer alır. Elmi fəaliyyətə dövlətin mü-
daxiləsi səviyyəsinə görə ən liberal ölkə İsrail, ən dirijist ölkə Azərbaycandır. Nisbi 
mərkəz 0,233 nöqtəsindədir. Bu, elmi fəaliyyət sahəsində dünya ölkələri üzrə “orta 
liberallığın” yüksək olduğunu göstərir. Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, elmi 
tədqiqatlarda ağırlıq mərkəzinin dövlətdən özəl sektora keçməsi ümumilikdə el-
min inkişafı və bilik iqtisadiyyatı quruculuğu üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Əs-
lində tədqiqat sferasının liberallığı biznes mühitinin əlverişliliyi və bisnesin ümumi 
inkişafı ilə bağlıdır. Mühit işgüzar fəaliyyət üçün əlverişli olduqda elmin maliyyə-
ləşməsində özəl sektorun rolu tədricən artır. 

Bu sahədə Çinin təcrübəsi maraq doğurur. 1978-ci ilə qədər Çində özəl sek-
tor yox idi. İqtisadiyyat tamamən dövlət inhisarında idi. 1978-ci ildə liberal iqtisadi 
islahatlar başlandı və ilk-əvvəl ticarətdə, nəqliyyatda və yüngül sənayedə kiçik özəl 
müəssisələrin açılmasına icazə verildi. 1999-cu ilə qədər özəl şirkətlərə kredit ver-
mək belə, qadağan idi (Центр Развития, 2000). Başlandıqdan 20 ildən sonra libe-
ral iqtisadi islahatların nəticələri ortaya gəldi. Hazırda Çin yeni texnologiyalar is-
tehsalı sahəsində dünyanın lider dövlətlərindəndir. 1996-2013-cü illərdə özəl sek-
torda fəaliyyət göstərən tədqiqat müəssisələrinin xüsusi çəkisi və elmə çəkilən xərc-
lərdə özəl sektorun payı göstəriciləri xeyli yüksəlmişdir. Tətbiqi elmə yönəldilən 
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xərclərdə dövlətin payı azalaraq 42,8%-dən 16,2%-ə düşmüş, Elmi fəaliyyətin libe-
rallığı indeksi davamlı olaraq sağa meyil edərək 0,568-dən 0,234-ə enmişdir. Bu 
dövrdə ÜDM dinamik surətdə artmışdır. Bu, biliyin inkişafı ilə bağlı olan sahələrdə 
liberallaşmanın iqtisadi inkişaf üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. 

Mənbə: UNESCO (UİS.Stat-2015) və OECD (Data-2015) əsasında 
hesablanmışdır. 

Qeyd: *-la işarələnmiş ölkələr üçün informasiya 2014-cü ilə aiddir. 

 

Beləliklə, Çində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalması nəticəsində 
özəl sektor və elm sürətlə inkişaf etmişdir.  

Müqayisə üçün Finlandiyanın da təcrübəsinə baxmaq faydalıdır. Çindən 
fərqli olaraq, bu ölkədə bazar iqtisadiyyatının tarixi qədimdir. 1996-2013-cü illərdə 

 0,008 - İsveçrə 
0,017 - İsrail  

 0,023 - Danimarka 
 0,034 - İsveç 

 0,044 - Avstriya 
 0,045 - İrlandiya 

 0,059 - Portuqaliya 
 0,068 - B.Britaniya 

0,079 - Yaponiya 
0,082 - Finlandiya  

0,092 - Kanada 
 0,097 - Türkiyə 

 0,108 - Estoniya 
0,112 - ABŞ  
 0,112 - Avstraliya 

 0,114 - Sinqapur 
 0,123 - Malayziya 
0,123 - Niderland  

 0,131 - Fransa 
0,133 - İtaliya  
 0,133 - Macarıstan 
 0,135 - Sloveniya 

 0,149 - Almaniya 
 0,151 - Norveç 

 0,162 - Çin  
 0,191 - İspaniya 

0,204 - Çexiya  
0,232 - Y.Zelandiya  
 0,234 - CAR 

 0,243 - Tailand  
0,244 - Polşa  

0,256 - Latviya  
0,257 - BƏƏ  

0,272 - Malta   
0,276 - Yunanıstan  
0,279 -Slovakiya 

Makedoniya - 0,841 
Ukrayna - 0,720 

Monteneqro - 0,696 
Bosniya-Her. - 0,621 

Serbiya* - 0,605 
*Braziliya - 0,577 

*Hindistan - 0,535 
*İran - 0,533 

Kipr - 0,524 
Qazaxıstan - 0,495 

Azərbaycan - 0,485 
Moldova - 0,466 

*Ermənistan - 0,464 
Tunis - 0,454 

Albaniya - 0,452 
Misir - 0,438 

Qırğızıstan - 0,438 
Gürcüstan - 0,421 

Xorvatiya - 0,417 
İndoneziya - 0,394  

Rumıniya - 0,383 
Meksika - 0,382 

Litva - 0,337 
Bolqarıstan - 0,316  

Lüksemburq - 0,311 
Rusiya - 0,311 

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.900

Diaqram 10. Elmi fəaliyyətin liberalllığı 
indeksi (62 ölkə, 2015) 

Dirijist

Liberal

Nisbi 
mərkəz  
0,285 



A.MURADOV 
__________________________________________________________ 

100 
 

Finlandiyada tətbiqi elmi tədqiqatlara çəkilən xərclərdə özəl sektorun payı gah art-
mış, gah azalmışdır. Diqqətçəkici məqam odur ki, Elmi fəaliyyətin liberallığı indek-
sinin aşağı düşməsi ÜDM-in azalması ilə eyni vaxta təsadüf edir. Bu söyləməyə bir 
daha əsas verir ki, özəl biznesin inkişafı, tətbiqi araşdırmalara yönəldilən xərclər və 
ÜDM-in artımı arasında bağlılıq var və liberallaşma elmin inkişafı üçün zəruri 
şərtdir (Diaqramlar 11 və 12). 

Mənbə: UNESCO (UİS.Stat-2015) əsasında hesablanmışdır. 
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Diaqram 11. Çində elmi fəaliyyətin liberallığı indeksi 
və ÜDM-in dinamikası (1996-2013) 
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Diaqram 12. Finlandiyada elmi fəaliyyətin liberallığı indeksi 
və ÜDM-in dinamikası (1996-2013) 
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Həm Çindən, həm də Finlandiyadan fərqli olaraq, Azərbaycanda 1996-
2013-cü illərdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı islahatlar həyata keçiril-
məsinə baxmayaraq, tətbiqi elmə çəkilən xərclərdə özəl sektorun payı aşağı düş-
müşdür. Bu, Azərbaycanda biznes mühiti ilə elmin maliyyələşməsinə yönəlik təş-
viq mexanizmi arasında asılılığın zəif olmasından irəli gələ bilər. 

C. İnnovasiya sistemi 

İnnovasiya fəaliyyəti bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda həlledici rol oynayan 
dörd ünsürdən biridir. İnnovasiyalı inkişaf, rəqabət üstünlüyünün əsas mənbəyidir 
və buna görə də iqtisadi inkişafın dayanıqlılığının da mühüm şərtidir. Amma onun 
bu funksiyanı necə yerinə yetirməsi, ilk növbədə, ölkədə həyata keçirilən innovasi-
ya siyasətinin çevikliyindən və məqsədyönlüyündən asılıdır. Çevik və effektiv təş-
viq mexanizmi yeni məhsul və xidmətlərin ideyadan bazara qədər keçdiyi “yolu 
qısalda” bilir. İnnovasiyalı inkişaf liberallaşmanı, qanunların aliliyini, müxtəlif mül-
kiyyət və təsərrüfat formalarının bərabərliyini (bir-birinə qarşı qanunla təsbit edi-
lən üstünlüklərə malik olmamasını və nəhayət, iqtisadi fəaliyyətdə yaradıcılığı ön 
plana çıxarır. 

İqtisadi nəzəriyyədə hamılıqla qəbul edilmiş müddəalardan biri odur ki, 
azad və ədalətli rəqabət innovativ məhsul və xidmətlərin istehsalına yönəldilən və-
saitlərin artmasına, şirkətlərin innovasiya fəallığının yüksəlməsinə, intellektual po-
tensialın formalaşması və inkişafına müsbət, inzibatilik isə, əksinə, mənfi təsir gös-
tərir. Bununla belə, hər hansı bir ölkənin innovativ inkişaf imkanlarını araşdırarkən 
ilk baxışdan bir-biri ilə ziddiyyətə girən iki məqamı diqqətə almaq lazım gəlir: in-
novasiyalı inkişaf üçün həm iqtisadiyyatın liberallığı, həm də dövlətin təşviq təd-
birləri zəruri şərtdir. 

Hazırda əlyetər olan statistik bazalar ayrı-ayrı ölkələrdə innovasiya sistemi-
nin liberallıq səviyyəsini ölçmək üçün kafi deyil. Burada təklif edilən İnnovasiya 
fəaliyyətinin liberallığı indeksi Qlobal innovasiya indeksində əksini tapan 2 göstə-
ricinin əsasında hesablanmışdır. Bu – innovasiyanın şərtləri (input) və nəticələri 
(output) göstəriciləridir. Doğrudur, İnnovasiya fəaliyyətinin liberallığı indeksinin 
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təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var, lakin bu araşdırmanın məqsədləri üçün o, təqdim 
olunan variantda da yetərli sayıla bilər (Diaqram 13). 

 

Mənbə: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2015) əsasında 
hesablanmışdır. 
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beral milli innovasiya sisteminə malik olan ölkələr əsasən inkişaf etmiş dövlətlərdir 
və bu amil həmin ölkələrdə bilik iqtisadiyyatı quruculuğu üçün həlledicidir. 

Qeyd edildiyi kimi, Elmi fəaliyyətin liberallaşdırılması sürətinə görə Çin li-
der ölkə olmuşdur. İnnovasiya sahəsində də o təxminən eyni mövqedədir. 

Ç. Bilik (informasiya) mübadiləsi sistemi 

Müasir cəmiyyətin həyatını və inkişafını informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarından (İKT) kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Hazırda İKT sekto-
ru (İnternet, mobil rabitə vasitələri, elektron xidmətlər, elektron ticarət və s.) iqti-
sadiyyatın digər sahələrindən daha sürətlə inkişaf edir. Son 15 ildə dünyada İnter-
net istifadəçilərinin sayı 9,3 dəfə artmışdır və hazırda dünya əhalisinin 49,6%-i 
İnternetdən istifadə edir. Azərbaycan əhalisinin 60,4%-i İnternet istifadəçisidir. 
2000-2015-ci illərdə Azərbaycanda İnternet istifadəçilərinin xüsusi çəkisi 0,1%-
dən 61%-ə yüksəlmişdir (IWS, 2016). 

İKT çoxsektorludur və bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda həm bilavasitə, 
həm də dolayısı ilə iştirak edir. Məsələn, İnternetin və mobil rabitənin bu qurucu-
luqda iştirakı birbaşadır. İnternetə daxilolma dünya informasiya məkanına daxil 
olmaq mahiyyəti daşıdığı üçün bilik və informasiya mübadiləsi sisteminin liberal-
laşması kimi dəyərləndirilə bilər. Başqa sözlə, İnternetə çıxışın sərbəst olduğu ölkə-
lərdə informasiya təminatı sistemi artıq bəlli bir biçimdə liberaldır. İnformasiya tə-
minatı sisteminin liberallığı – geniş anlamda – informasiyanın fiziki və iqtisadi ba-
xımdan əlyetərliyi deməkdir. Bu nöqteyi-nəzərdən, informasiya təminatı sistemi-
nin liberal olması dövrün zəruri şərtidir və alternativsizdir. 

14-cü Diaqramda informasiya təminatı sisteminin liberallığı, Qlobal şəbəkə 
indeksinin hesablanması zamanı Dünya İqtisadi Forumunun istifadə etdiyi bəzi 
göstəricilər əsasında qiymətləndirilmişdir. 

Elmi fəaliyyətin liberallığı və İnnovasiya fəaliyyətinin liberallığı üzrə şkalalar-
da olduğu kimi, İnformasiya təminatının liberallığı indeksi üzrə şkalada da nisbi 
mərkəz (0,340) sağa doğru “sürüşmüşdür”. Nisbi mərkəzdən solda və sağda yerlə-
şən ölkələrin sayı təxminən bərabərdir. Sağ qütbə ən yaxın olan ölkələrin nisbi 
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mərkəzdən uzaqlaşması sol qütbə yaxın olanlara nisbətən daha böyükdür. İnfor-
masiya təminatının liberallığı indeksi üzrə ən sağçı-liberal ölkə Finlandiya, ən diri-
jist ölkə isə Albaniyadır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr əsasən sol qütbdə cəmləşmiş-
lər. Bunun səbəbləri arasında ən vaciblərindən biri odur ki, informasiya təminatı – 
ən azı, informasiya daşıyan və onun paylaşmasını təmin edən texniki vasitələrlə tə-
minatdakı fərqlərə görə – ictimai rifahın, əhalinin gəlir səviyyəsinin də təsirinə mə-
ruz qalır. Qiymətləndirmədə bu amil nəzərə alınmamışdır. 

Mənbə: WEF (2015 - GIT), Global Information Technology Report (2015) və 
İTU (2015) əsasında hesablanmışdır. 

 

Son illərdə Azərbaycan, İKT sektorunun inkişafı ilə bağlı bir sıra islahatlar 
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ləri qənaətbəxş kimi qiymətləndirilə bilər. Ölkənin strateji inkişaf trendinə uyğun 
olaraq, İKT sektorunda dövlətin iştirakı ilə yaradılmış bir çox müəssisələrdə dövlə-
tin payı özəlləşdirilir, sektorda liberallaşdırma tədbirləri həyata keçirilir, şirkətlərin 
vergi yükü azaldılır, lisenziyalaşdırma prosedurları sadələşdirilir. Bütün bunlar İKT 
sektorunun liberallıq göstəricilərinin yaxın gələcəkdə müsbətə doğru dəyişəcəyinə 
ümid yaradır. 

 

Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik ölçüsü 

Bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda bilavasitə iştirak edən dörd sahənin libe-
rallıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə yuxarıda təqdim edilmiş nəticələri ortaq 
məxrəcə gətirməklə bilik iqtisadiyyatı quruculuğu baxımından sağçı-liberal və sol-
çu-dirijist iqtisadi modellərin konstruktiv potensialını (hansının nə dərəcədə əlve-
rişli olmasını) müəyyənləşdirmək mümkündür. Yekun göstəricini Biliyin inkişafı 
sisteminin solluğu (sağlığı) indeksi – BİSS(S)İ adlandırmaq olar. 

Bu indeks, onu formalaşdıran 4 indikatorun – Təhsil sisteminin liberallığı 
indeksinin (TSLİ), Elmi fəaliyyətin liberallığı indeksinin (EFLİ), İnnovasiya fəa-
liyyətinin liberallığı indeksinin (İFLİ) və İnformasiya təminatının liberallığı indek-
sinin (İTLİ) sadə hesabi ortası kimi, aşağıdakı düstur üzrə hesablanır: 

BİSS(S)İi = (TSLİi + EFLİi + İFLİi + İTLİi) / 4 

Alınmış nəticələr vizual şəkildə 15-ci Diaqramda əks olunmuşdur. 

BİSS(S)İ üzrə 5 ən sağçı-liberal ölkə Böyük Britaniya, Yaponiya, İsveç, İsrail 
və İsveçrə, 5 ən solçu-dirijist ölkə Makedoniya, Albaniya, Ukrayna, Serbiya və Qır-
ğızıstandır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər şkalanın əsasən sağ qütbündə, 
Şərqi Avropanın inkişaf etməkdə olan ölkələri isə sol qütbündə cəmləşmişlər. 

Ölkələrarası təhlillərdə N.Müzəffərlinin tətbiq etdiyi prinsipdən istifadə et-
sək, söyləyə bilərik ki, bilik iqtisadiyyatı sisteminin (və onu əmələ gətirən kompo-
nentlərin hər birinin) liberallıq-inzibatilik səviyyəsinə görə ölkələrarası müqayisə-
ləri inkişaf qrupları daxilində aparmaq, yəni inkişaf etmiş dövlətləri bir-biri ilə, di-
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gərlərini isə öz aralarında müqayisə etmək lazımdır. Sıralama stoxastik olardısa, 
yəni güclü və zəif inkişaf etmiş dövlətlər qarışıq sıralanardısa, müqayisə edilən 
ölkələr sərbəst seçilə bilərdi (Müzəffərli, 2014, s. 112). 

 

Mənbə: müəllifin hesablamaları əsasında. 

İS(S)İ – 2015 şkalasında sol (dirijist) qütbə doğru yer alan Fransa, İspaniya, 
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mal sayıla biləcək vahid bir nisbət mövcud deyil; bu və ya başqa zaman çərçivəsin-
də bu və ya digər ölkənin iqtisadi inkişafı üçün hansı iqtisadi modelin daha əlverişli 
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İndoneziya - 0,527 
Kipr - 0,527 

Xorvatiya - 0,524 
Yunanıstan - 0,522 

Meksika - 0,522 
Rusiya - 0,521 

Litva - 0,501 
Braziliya - 0,484 
Slovakiya - 0,481 

Türkiyə - 0,469 
Latviya - 0,462 
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Diaqram 15. Biliyin inkişafı sisteminin 
solluğu (sağlığı) indeksi  (60 ölkə, 2014-2015) 
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Nisbi mərkəz 
0,455 
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olması əlavə tədqiqatlar aparılmasını tələb edir. BİSS(S)İ üzrə alınan nəticə bun-
dan prinsipcə fərqlənir: hər hansı bir ölkənin bilik iqtisadiyyatı quruculuğunda 
uğur qazana bilməsindən ötrü bu quruculuqda birbaşa iştirak edən sahələrin 
hamısında liberallıq inzibati tənzimləməni üstələməlidir. 

Ayrı-ayrı iqtisadiyyatlarda liberallıqla dirijistliyin nisbətini Biliyin inkişafı 
sisteminin solluğu (sağlığı) indeksi ilə müqayisə edərkən dövlətin iqtisadiyyata 
təkcə formal müdaxilələrini deyil, qeyri-formal müdaxilələrini də nəzərə almaq 
elmi cəhətdən daha dəqiq nəticələr verir. Ona görə də bu müqayisə iki variantda 
aparılmışdır. Birincici variantda (Diaqram 16) müqayisə tədqiqata daxil edilmiş 
bütün ölkələrlə aparılmışdır. İkinci variantda isə (Diaqram 17) mənzərəni təhrif 
edən 15 ölkə nəzərə alınmamışdır. Bu, de-yure liberal islahatlar aparmış, amma de-
fakto liberallığın iqtisadi inkişaf üçün yetərli olmadığı ölkələrdir. 

Birinci variantda asılılıq zəifdir. Formal olaraq sağçı kimi görünən, amma 
reallıqda inzibati idarəetmə üsullarından geniş istifadə edən ölkələrdən “qurtul-
duqdan” sonra iki indeks arasında əhəmiyyətli korrelyasiya olduğu müəyyən edil-
mişdir. 

Azərbaycan 

R² = 0,3144 
r = 0,5607 

0.150

0.250

0.350

0.450

0.2000.2500.3000.3500.4000.4500.5000.5500.6000.6500.700
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Diaqram 17. İS(S)İ və BİSS(S)İ (45 ölkə)  

R² = 0,0467 
r = 0,2161 
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Diaqram 16. İS(S)İ və BİSS(S)İ (60 ölkə) 
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Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, dirijist iqtisadi modellə müqayisədə liberal iq-
tisadi modelin biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat quruculuğuna pozitiv təsir imkanları 
daha böyükdür. Bilik iqtisadiyyatı sisteminin liberal olması isə bilik iqtisadiyyatı-
nın inkişafı üçün zəruridir. Əks halda (hətta ölkə liberal iqtisadi modelə sahib olsa 
belə) iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsul 
çıxarılması, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi qeyri-mümkündür. 

 

Yekun nəticələr 

Bilik iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı bir sıra amillərin – siyasi mühi-
tin, iqtisadi modelin və iqtisadi fəaliyyət mühitinin, sosial vəziyyətin, cəmiyyətin 
mental xüsusiyyətlərinin – həlledici təsiri altında baş verir. Bu prosesin uğurla get-
məsi üçün bəzi sahələrin (elmin, təhsilin, informasiya kommunikasiyalarının) ef-
fektivliyi xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

İqtisadiyyatda dövlət tənzimləməsi ilə bazar özünütənzimləməsi arasındakı 
ümumi nisbətdən asılı olmayaraq, hər hansı bir ölkənin bilik iqtisadiyyatı qurucu-
luğunda uğur qazana bilməsindən ötrü bu quruculuqda birbaşa iştirak edən sahələ-
rin hamısında liberallıq inzibati tənzimləməni üstələməlidir. 

Liberal iqtisadi modellə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat quruculuğu arasında 
əhəmiyyətli asılılıq vardır. Dirijist iqtisadi model isə bir çox hallarda biliklərə əsas-
lanan iqtisadiyyat quruculuğunu, əksinə, zəiflədir və ölkəni ümumdünya inkişaf 
trendindən uzaqlaşdırır. 

Bilik iqtisadiyyatı quruculuğunun 3 mühüm şərti var: liberal mühit (sağçı iq-
tisadiyyat), insan potensialının inkişafı və məqsədli stimullaşdırma mexanizmi. Li-
beral iqtisadiyyata malik olan və eyni zamanda iqtisadi stimullaşdırma tədbirləri 
həyata keçirilən ölkələrdə özəl sektor innovasiya və elmə (bazara yönəlik tətbiqi 
tədqiqatlara) daha çox vəsait yönəldir. Elmi və innovasiyaları stimullaşdırmaq 
məqsədi ilə təşəbbüskar iş adamlarına verilən təşviqlər – müəssisələrin iqtisadi fəa-
liyyətinə spesifik bir müdaxilə olsa da – dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin mo-
delyaradıcı formalarına aid deyil. 
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Azərbaycanda biliyin inkişafı ilə və innovativ məhsulların istehsalı ilə iqtisadi 
artım arasında asılılıq zəifdir. Son 20 ildə Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaş-
dırılması ilə bağlı islahatlar həyata keçirilməsinə baxmayaraq, həm ümumən elmə 
yönəldilən vəsaitlərdə, həm də tətbiqi elmə çəkilən xərclərdə özəl sektorun payı 
aşağı düşmüşdür. Ehtimalən bu, Azərbaycanda biznes mühiti ilə elmin maliyyələş-
məsinə yönəlik təşviq mexanizmi arasında asılılığın zəif olmasından irəli gəlir. 
Təşəbbüşkar biznes fəaliyyətinin zəif qalmasının da əsas səbəbi, görünür, elə bu 
amildir. 
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DÖVLƏTİN İQTİSADİYYATA MODELYARADICI 
MÜDAXİLƏSİ VƏ TURİZMİN İNKİŞAFI 

 

Giriş 

Müasir zamanda turizm sahəsi beynəlxalq ticarətin dinamik inkişaf edən for-
malarından birinə çevrilib. Turizm xidmətləri insanlar tərəfindən ən çox istifadə 
edilən xidmətlərdəndir. Turizm səyahətlərinin insanların fiziki qabiliyyətinin bər-
pasında, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasında, digər ölkələrin tarixi və mədəniy-
yəti ilə yaxından tanış olmalarında xüsusi rolu var. BMT-nin Ümumdünya Turizm 
Təşkilatı hazırda bu cür səyahətlərin sayının 1,2 milyard olduğunu, 2030-cu ildə 
isə 1,8 milyarda çatacağını söyləyir (UNWTO Tourism Highlights, 2016). 

Turizm sektorunun yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi, bu sahə üzrə 
aparılan elmi-tədqiqat işlərinin stimullaşdırılması, turizm şirkətlərinə imtiyazlı kre-
ditlərin verilməsi, yerli turizm subyektlərinin beynəlxalq proqram və tədbirlərə qa-
tılmaları, turizm sahəsinin inkişaf prioritetlərinin düzgün nəzərə alınması, turizm 
fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi-normativ bazanın (o cümlədən ölkə sərhədlərinin 
keçilməsi qaydalarının) yaradılması və təkmilləşdirilməsi və bu qəbil bir sıra digər 
metodlar dövlətin turizm sahəsini idarə etməsi mexanizmlərinə aid edilir. Ölkə iq-
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tisadiyyatının inkişafına ciddi töhfə verən səmərəli, rəqabətqabiliyyətli turizm sa-
həsinin formalaşması baxımından, dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi tənzimləmə 
tədbirlərindən həlledici dərəcədə asılıdır. 

Turizmin İS(S)İ-dən asılılığını müəyyənləşdirmək də məhz ona görə vacib-
dir ki, turizm fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə normativ-
hüquqi aktların, məqsədli dövlət proqramlarının işlənib reallaşdırılması ilə, əlveriş-
li investisiya mühitinin yaradılması ilə, lisenziyaların verilmə qaydaları ilə, gömrük 
və vergi siyasəti ilə müəyyənləşir. 

 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi, xüsusilə də xarici ticarət siyasəti 
istənilən ölkədə turizmin inkişafı üçün böyük önəm daşıyır. Xidmət Ticarəti üzrə 
Baş Sazişdə (QATS) qeyd edilir ki, ölkələr xidmət sahəsində siyasətə və milli stra-
tegiyaya xüsusi diqqət yetirməli, inkişaf səviyyələrini və milli siyasətin məqsədlərini 
nəzərə alaraq, tədricən liberallaşmağa doğru istiqamətlənməlidirlər (UNCTAD, 
2004). 

M.Qrosso, M.Leşer və E.Pinalinin fikrincə, ticarətin və investisiya siyasəti-
nin milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə liberallaşması ölkəyə imkan verə bilər 
ki, uğurlu ixrac yönümlü turizm sektoru yaratmağa nail olsun (Grosso, Lesher and 
Pinali, 2007). Xarici ticarətin liberallaşmasının turizmin inkişafındakı roluna dair 
bir sıra başqa iqtisadçılar da tədqiqatlar aparırlar (məs., Jensen and Zhang, 2013). 
Koy Nyen Wonq və Tack Cheonq Tanq Sinqapurda xarici ticarətin liberallaşması 
ilə turizm arasında əlaqənin müəyyən edilməsinə həsr olunmuş məqalədə göstərir-
lər ki, ölkənin əsas ticarət tərəfdaşları ilə əlaqələrin daha da liberallaşdırılması hə-
min ölkələrdən gələn turistləri cəlb etməyə də bilər, lakin turizm sahəsinin inkişafı 
üçün mühüm katalizatordur. Öz növbəsində, turizmin inkişafı ölkəni öz beynəl-
xalq ticarətini liberallaşdırmağa sövq edə bilər (Wong and Tang, 2010). İndonezi-
ya üzrə aparılmış araşdırmanın nəticələrinə görə isə, orada turizm xidmətləri tica-
rətinin liberallaşması, digər ASEAN ölkələri ilə müqayisədə, turizmin rəqabət qabi-
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liyyətini birbaşa artırmır. Ona görə də müəlliflər liberal inkişaf nəzəriyyələrinə 
əsaslanan dövlət siyasətinə yenidən baxılmasını zəruri sayırlar (Antariksa, 2011). 

D.Qusenovanın Ərəbistan yarımadası ölkələrində (Səudiyyə Ərəbistanı, Yə-
mən, Oman, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qatar, Küveyt) turizmin inkişaf 
xüsusiyyətlərinə həsr olunmuş araşdırmasında müəyyən edilmişdir ki, sahənin in-
kişafı həmin ölkələrdə XX əsrin 90-cı illərində aparılmış liberallaşma prosesi ilə sıx 
bağlıdır. Ərəbistan yarımadası ölkələrindəki liberal islahatlar gəlmə turizmin dina-
mikasına müsbət təsir göstərmişdir: xarici turistlərin sayı 200-300%, bəzi ölkələrdə 
isə hətta 800%-ə qədər artmışdır (Гусенова, 2015). С.Stotski, E.Sas və S.Tokarik 
qeyd edirlər ki, Karib hövzəsi ölkələrində xarici ticarətin liberallaşması 1994-cü 
ildən 1998-ci ilə kimi turizm xidmətlərinin ÜDM-dəki payının 25%-dən 40%-ə 
yüksəlməsinə imkan vermişdir. Onlar ticarətin liberallaşmasının bir komponen-
tinin – tariflərin ümumi səviyyəsinin azaldılmasının vacibliyini xüsusi vurğulayırlar 
(Stotsky, Suss and Tokarick, 2000). UNCTAD-ın məlumatlarına əsasən, Uruq-
vayda ticarətin liberallaşması xidmət sektorunun genişlənməsinə səbəb olmuşdur. 
Nəticədə, iqtisadiyyatın əməktutumlu sahələrdən biri olan turizm sektorunda qa-
dın əməyinə tələb yüksəlmiş və ölkə üzrə ümumi işsizlik azalmışdır (UNCTAD, 
2014). 

N.Terzi hesab edir ki, xidmət sahələrinin liberallaşması inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə iqtisadi artım üçün hər zaman müəyyənedici amil olaraq qalacaqdır 
(Terzi, 2010). Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının (WTTC) məlumatla-
rına əsasən, aviasiyada proteksionist siyasətin aparılması turizmin inkişafını əhə-
miyyətli dərəcədə ləngidir. Şuranın hesabatında aviasiyanın liberallaşdırılmasının 
vacibliyi vurğulanır (WTO, 2009). Ümumiyyətlə, dünyada aviadaşımaçılığın libe-
rallaşdırılmasının turizm üçün xüsusi önəm daşıdığını sübut edən bir sıra dəlillər 
mövcuddur. Məsələn, R.Enrikes müəyyən etmişdir ki, ölkələr arasında aviaxidmət-
lərin liberallaşdırılması uçuşların 12%-35% aralığında artmasına səbəb olur. Bəzi 
hallarda isə bu artım hətta 100% təşkil edə bilir (Enriquez, 2013). 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda aparılan tədqiqatlarla yuxarıda təhlil etdik-
lərimiz arasında bir neçə prinsipial fərq var. Bunlardan biri ondadır ki, İqtisadiyyat 
İnstitutu iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin modelyaradıcı formalarını seçib qrup-
laşdıraraq, digər tənzimləmə üsullarından ayrılıqda araşdırır. Bu metodologiya, 
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ənənəvi yanaşmalardan fərqli olaraq, dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarını “yaxşı” və 
“pis” iqtisadiyyatlara deyil, bir-birinə nisbətən daha liberal (yaxud daha inzibati) 
iqtisadiyyatlar kimi təsnifləşdirməyə imkan verir. 

 

İlkin məlumatlar 

Dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilə səviyyəsinin və xarici ticarə-
tin liberallıq səviyyəsinin turizmin inkişafına təsirlərini müəyyənləşdirmək üçün 
bir neçə statistik sıraya ehtiyac vardır. Buraya ölkəni ziyarət etmiş xarici turistlərin 
sayı, xarici turistlərdən əldə edilmiş gəlir və ölkə turizminin rəqabət qabiliyyəti 
kimi statistik məlumatlarla yanaşı, İqtisadiyyat İnstitutunda hesablanan İqtisadiy-
yatın solluğu (sağlığı) indeksi və onu formalaşdıran göstəricilərdən biri – Xarici 
ticarət sub-indeksi də daxildir (Cədvəl 1). 

Turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi əksər mütəxəssislər tərəfindən  turizm 
sektorunun inkişaf səviyyəsini qiymətləndirən əsas göstərici sayılır. Dünya İqtisadi 
Forumu (Davos, İsveçrə) tərəfindən hesablanan bu İndeksin ən aşağı qiyməti 1, ən 
yüksək qiyməti 7-dir. Onun hesablanması zamanı turizmi formalaşdıran bir sıra 
amillər nəzərə alınır. İnkişaf etmiş ölkələrdə TRİ, bir qayda olaraq, daha yüksək 
olur. 

 

Cədvəl 1. Təhlil qrupu ölkələrində turizm göstəriciləri, 
İS(S)İ və XT sub-indeksi (59 ölkə, 2015) 

Ölkələr 

Xarici 
turistlərin 
sayı, mln. 

nəfər 

Xarici 
turistlərdən 
gəlir, mlrd. 
ABŞ doll. 

TRİ İS(S)İ 
XT 

sub-
indeksi 

1 2 3 4 5 6 

ABŞ 77,510 204,523 5,12 0,245 0,214 
Albaniya 3,784 1,500 3,22 0,288 0,202 
Almaniya 34,972 36,867 5,22 0,324 0,230 
Avstraliya 7,444 29,413 4,98 0,300 0,200 
Avstriya 26,719 18,303 4,82 0,256 0,230 
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1 2 3 4 5 6 
Azərbaycan 1,922 2,309 3,48 0,273 0,337 
Bolqarıstan 7,311 3,146 4,05 0,268 0,237 
Böyük Britaniya 34,436 45,464 5,12 0,270 0,203 
Braziliya 6,306 5,844 4,37 0,382 0,365 
CAR 8,904 8,235 4,08 0,246 0,282 
Çexiya 11,148 6,048 4,22 0,255 0,227 
Çin 56,886 114,109 4,54 0,368 0,360 
Danimarka 10,267 6,623 4,38 0,190 0,217 
Ermənistan 1,192 0,936 3,42 0,238 0,205 
Estoniya 2,763 1,500 4,22 0,288 0,213 
Finlandiya 2,622 2,750 4,47 0,285 0,210 
Fransa 84,452 45,920 5,24 0,416 0,240 
Gürcüstan 2,279 1,936 3,68 0,163 0,144 
Hindistan 8,027 21,013 4,02 0,394 0,472 
İndoneziya 10,408 10,761 4,04 0,322 0,280 
İran 5,237 3,483 3,32 0,412 0,698 
İrlandiya 8,813 4,793 4,53 0,241 0,200 
İspaniya 68,215 56,526 5,31 0,344 0,233 
İsrail 2,800 5,365 3,66 0,267 0,202 
İsveç 10,522 12,235 4,45 0,272 0,227 
İsveçrə 9,305 16,198 4,99 0,188 0,260 
İtaliya 50,732 39,449 4,98 0,319 0,237 
Kanada 17,970 16,229 4,92 0,238 0,188 
Kipr 2,659 2,479 4,25 0,271 0,233 
Latviya 2,024 0,895 4,01 0,273 0,220 
Litva 2,071 1,147 3,88 0,255 0,237 
Lüksemburq 1,090 4,161 4,38 0,270 0,220 
Macarıstan 14,316 5,344 4,14 0,298 0,233 
Makedoniya 0,486 0,267 3,5 0,214 0,206 
Malayziya 25,721 17,597 4,41 0,251 0,269 
Malta 1,791 1,368 4,16 0,322 0,220 
Meksika 32,093 17,734 4,36 0,311 0,248 
Misir 9,139 6,065 3,49 0,314 0,432 
Moldova 0,094 0,210 3,16 0,358 0,285 
Monteneqro 1,560 0,902 3,75 0,283 0,200 
Niderland 15,007 13,211 4,67 0,317 0,207 
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1 2 3 4 5 6 

Norveç 4,855 4,952 4,52 0,265 0,233 
Polşa 16,728 9,728 4,08 0,346 0,243 
Portuqaliya 10,176 12,606 4,64 0,332 0,227 
Qazaxıstan 4,560 1,625 3,48 0,232 0,398 
Qırğızıstan 2,849 0,426 3,08 0,243 0,310 
Rumıniya 2,235 1,704 3,78 0,317 0,230 
Rusiya 31,346 8,465 4,08 0,354 0,419 
Serbiya 1,132 1,048 3,34 0,389 0,333 
Sinqapur 12,052 16,743 4,86 0,107 0,070 
Slovakiya 6,816 2,363 3,84 0,334 0,227 
Sloveniya 2,707 2,504 4,17 0,345 0,243 
Tailand 29,881 44,553 4,26 0,301 0,369 
Tunis 5,359 1,354 3,54 0,334 0,382 
Türkiyə 39,478 26,616 4,08 0,326 0,247 
Xorvatiya 12,683 8,833 4,3 0,335 0,219 
Yaponiya 19,737 24,983 4,94 0,298 0,239 
Yeni Zelandiya  2,772 8,910 4,64 0,241 0,144 
Yunanıstan 23,599 15,673 4,36 0,362 0,253 
 
Mənbələr: 
Turist sayı və turizmdən gəlir – Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO Tourism 
Highlights, 2016); 
TRİ – Dünya İqtisadi Forumu (WEF, 2015); 
İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 
 
Qeyd: BƏƏ, Bosniya-Herseqovina və Ukrayna üçün İS(S)İ və XT sub-indeksi hesab-
lansa da, həmin ölkələr üzrə turizm göstəricilərinin çatışmazlığı səbəbindən dövlətin 
iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilə səviyyəsinin turizmin inkişafina təsirinin qiy-
mətləndirilməsi zamanı onlar nəzərə alınmamışlar. 
 

Araşdırılan ölkələr arasında həm XT sub-indeksi, həm də İS(S)İ üzrə ən sağ-
çı iqtisadiyyat Sinqapurun iqtisadiyyatıdır (müvafiq olaraq, 0,070 və 0,107). De-
məli, bu ölkədə dövlət xarici ticarətə və ümumilikdə iqtisadiyyata minimal dərəcə-
də müdaxilə edir, yəni iqtisadiyyat, başlıca olaraq, özünütənzimləmə mexanizmləri 
əsasında fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (0,160), İsveçrə (0,188) və 
Danimarka (0,190) kimi yüksək gəlirli ölkələrlə yanaşı, Gürcüstanın da iqtisadiy-
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yatı (0,163) dövlət müdaxiləsinin nisbətən daha az olması ilə seçilir. Ən solçu iq-
tisadiyyata malik olan ölkə Fransadır (0,416). İranın (0,412), Ukraynanın (0,399), 
Hindistanın (0,394) və Serbiyanın (0,389) iqtisadiyyatı da dövlət tərəfindən nis-
bətən daha sərt tənzimlənir.  

Araşdırılan ölkələrin əksəriyyətinə nisbətən Azərbaycanda (0,237) dövlət 
iqtisadiyyata daha az müdaxilə edir. Lakin ölkəmiz Xarici ticarət sub-indeksi üzrə 
(0,337) araşdırılan ölkələrin əksəriyyətinə nisbətən daha solçu iqtisadiyyata malik-
dir və burada idxal əməliyyatları daha sərt tənzimlənir (başqa sözlə, daxili bazar 
daha sərt qorunur). Bəzi hallarda ayrı-ayrı ölkə iqtisadiyyatlarının XT sub-indeksi 
üzrə solçu (və ya sağçı), yekun indeks üzrə isə sağçı (və ya solçu) olmaları o səbəb-
dən təbiidir ki, İS(S)İ 6 sub-indeks üzrə hesablanır, XT sub-indeksi bunlardan yal-
nız biridir. 

Xarici ticarət sub-indeksi üzrə Sinqapurdan sonra ən sağçı iqtisadiyyata ma-
lik olan ölkələr Gürcüstan və Yeni Zelandiyadır (0,144), bu da həmin ölkələrdə xa-
rici ticarətin inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha liberal ol-
masından xəbər verir. Sıralanan ölkələr arasında Xarici ticarət sub-indeksi üzrə ən 
solçu iqtisadiyyata malik olan, yəni xarici ticarət əməliyyatlarının ən sərt təmzim-
ləndiyi ölkə İrandır (0,698).  

Qeyd etmək lazımdır ki, bir ölkədə iqtisadi inkişaf dövlətin tənzimləmə təd-
birlərinin artırılması və sərtləşdirilməsi nəticəsində təmin olunursa, digərində li-
beral islahatların aparılması ilə əldə olunur. Bu, İS(S)İ-nin optimallıq hədlərinin 
müxtəlif amillərin təsiri altında ölkədən-ölkəyə fərqlənməsi ilə izah edilir. 

İndi isə İS(S)İ ilə turizmin inkişaf göstəriciləri arasındakı əlaqəyə baxaq. 

 

İS(S)İ və xarici turistlərin sayı 

Qeyd edildiyi kimi, son zamanlar dünya üzrə turist səyahətlərinin sayı art-
maqdadır. Turistlər öz səyahətlərini planlaşdırarkən elə ölkələri seçirlər ki, oradakı 
şəraiti əlverişli sayırlar. Bu şəraiti formalaşdıran amillərə dövlət tənzimləməsindən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan maddi-texniki baza, qiymətlərin səviyyəsi, turope-
ratorların və turagentliklərin çoxluğu və s. aiddir. Aşağıda (Diaqram 1) iqtisadiyya-
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tın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi dərəcəsi ilə turistlərin sayı arasında qarşılıqlı 
əlaqə təsvir edilir. Ölkələrarası müqayisəyəgələrliyi saxlamaq üçün ikinci göstərici 
əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən xarici turist sayı kimi hesablanmışdır. 

Mənbələr: Turistlərin sayı – Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO 
 Tourism Highlights, 2016); 
  Əhali – Dünya Bankı (World Bank, 2015); 
  İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

Xarici turist sayının İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksindən asılılığı yox 
dərəcəsindədir. Öz əhalisindən daha çox xarici turist qəbul edən ölkələr arasında 
həm liberal, həm də dirijist iqtisadiyyata malik ölkələr vardır. Birincilərə Sinqapur, 
İsveçrə, Danimarka, İrlandiya, ikincilərə Fransa, İspaniya, Slovakiya, Sloveniya aid 
edilə bilər. Eyni ilə, az sayda turist qəbul edən ölkələr sırasında həm sağçı (Make-
doniya, Yeni Zelandiya, Gürcüstan, Qazaxıstan), həm də nisbətən daha solçu (Ru-
mıniya, Serbiya, Almaniya, Polşa) iqtisadiyyata malik ölkələr yer almaqdadır. Bu-
nunla belə, əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən xarici turistlərin sayı 1000 nəfəri 
yalnız o ölkələrdə aşmır ki, orada dövlət iqtisadiyyatı nisbətən sərt tənzimləyir və 
İS(S)İ 0,314-ün üstündədir (Hindistan, Moldova, Çin, İran və b.). 

Göründüyü kimi, ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı İS(S)İ-dən ziyadə, baş-
qa amillərdən asılıdır. Bunlara ölkənin xarici turistlər üçün nə qədər böyük maraq 
doğurması, onun tarixi-mədəni abidələri, turizm infrastrukturunun səviyyəsi, siyasi 
stabillik və təhlükəsizlik, turizm üçün məna kəsb edən təbii şəraiti aid edilə bilər. 

y = -24862x + 16514 
R² = 0.028 
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Diaqram 1. İS(S)İ və xarici turistlərin sayı (əhalinin 
hər 10 min nəfərinə, təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Təbii ki, xidmətlərin keyfiyyəti və qiyməti də olduqca mühüm, bəzi hallarda isə 
həlledici rol oynayır. 

 

İS(S)İ və xarici turistlərdən gəlir  

Turizm sahəsində aparıcı ölkələrdə turistlərdən əldə edilən gəlir də yüksək 
olur. Turizmin ölkə iqtisadiyyatına dolayı təsirləri də olduğuna görə bu turistlərin 
ölkədə sərf etdiyi vəsait təkcə turizm müəssisələrinin deyil, digər sahələrə aid 
müəssisələrin də gəlirlərini artırır. Bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi 
zamanı turizmin inkişafı və bu sahədən əldə edilən gəlirlərin artırılması dövlətin 
qarşısına qoyduğu məqsədlərdən biri olmalıdır. 2-ci Diaqramda iqtisadiyyatın döv-
lət tərəfindən tənzimlənməsi dərəcəsi ilə xarici turistlərdən əldə edilən gəlir tutuş-
durulur. 

Mənbələr: Turistlərdən gəlir – Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO 
 Tourism Highlights, 2016); 
  Əhali – Dünya Bankı (World Bank, 2015); 
  İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

Təhlil göstərir ki, xarici turistlərdən ən az gəlir götürən ölkələr İS(S)İ-nin 
nisbətən yüksək olduğu ölkələrdir. Bunlara İran, Rusiya, Moldova, Çin və bəzi baş-
qaları aiddir. Həmin ölkələrdə xarici turistlərdən gəlir, ölkə əhalisinin adambaşına 
100 ABŞ dollarından aşağıdır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, İS(S)İ-nin 

y = -4662.7x + 2216.7 
R² = 0.0617 
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Diaqram 2. İS(S)İ və xarici turistlərdən gəlir 
(ölkə əhalisinin adambaşına, ABŞ doll., təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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yüksək olduğu ölkələr arasında xarici turistlərdən gəlirin yüksək olduğu ölkələr də 
var (Yunanıstan, Malta, Xorvatiya, İspaniya və b.). Göründüyü kimi, xarici turist-
lərdən gəlirin çox olması, yüksək turizm potensialına malik olan, xarici turistləri 
daha çox cəlb edən ölkələrdə müşahidə olunur. 

İS(S)İ-nin turizmin iki əsas iqtisadi göstəricisinə – xarici turistlərin sayına və 
xarici turistlərdən əldə edilən gəlirə təsirinin təhlili göstərir ki, iqtisadiyyatın libe-
rallıq-inzibatilik xüsusiyyətləri ikinci göstəriciyə daha çox təsir edir. Ümumiyyətlə, 
qiymətlər və xarici ticarət az tənzimləndikdə turistləri ölkəyə cəlb etmək və onlara 
“daha çox xərclətmək” nisbətən asan olur. 

Dövlətin, hansısa səbəblərlə xarici fiziki şəxslərin ölkədən çıxardığı məhsul-
lara məhdudiyyət (kvota) tətbiq etməsi xarici turistlərin sayına mənfi təsir göstərə 
bilər. Nəzərə almaq lazımdır ku, “bazarlıq turizmi” bəzi ölkələr üçün xarici turistlə-
ri cəlb etməyin əsas yollarındandır. Bu o hallarda baş verir ki, qiymətlər digər ölkə-
lərdəki ilə, xüsusilə də qonşu dövlətlərdəki ilə ciddi fərqlənsin. Məsələn, Azərbay-
candan Gürcüstana səfər edən turistlərin bir qisminin oraya məhz “alış-veriş” məq-
sədi ilə getdiyi yaxşı məlumdur. Əks yönlü nümunələr də var. İsveçrə öz istehsalçı 
və idxalatçı şirkətlərinin mənafeyini qorumaq məqsədi ilə fiziki şəxslərin (xaricdən 
ucuz alıb) ölkəyə gətirdiyi ərzaq məhsullarının həcminə dəyər ifadəsində məhdu-
diyyət qoyur. Əgər bu qəbil kvotalar bəlli bir həddən aşağı salınsa və ərzaq almaq 
üçün xaricə (bu halda, məsələn, Fransaya) getmək sərfəsiz olsa, İsveçrədən xaricə 
gedən və bəzi ölkələrin (məsələn, Fransanın) İsveçrədən qəbul etdiyi turistlərin 
sayı, təbii ki, azalar. 

Ölkə sərhədinin keçilməsi şərtləri sərtləşdikcə də eyni nəticə alınır, yəni öl-
kəni daha az sayda xarici turist ziyarət edir. 

 

İS(S)İ və Turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi 

Ölkədə turizm sahəsinin inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirməyə imkan ve-
rən əsas göstəricilərdən biri onun rəqabət qabiliyyətini ölçən indeksdir. Dövlətin 
iqtisadiyyatı nə dərəcədə sərt tənzimləməsinin bu göstəriciyə necə təsir etməsini 
müəyyənləşdirək (Diaqram 3).  
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Mənbələr: TRİ – Dünya İqtisadi Forumu (WEF, 2015); 
  İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

 

Göründüyü kimi, İS(S)İ ilə TRİ arasında asılılıq yox dərəcəsindədir. Bu o 
deməkdir ki, ölkə turizminin beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti dövlətin iqtisadiyyatı 
nə dərəcədə liberal və ya sərt-inzibati tənzimləməsindən asılı deyildir. 

TRİ-nin İS(S)İ-dən asılı olmamağı, digər amillərlə yanaşı, həm də turizmin 
ölkə üçün prioritet sahə olub-olmamağı ilə şərtlənir. Bu, TRİ-nin hesablanması 
zamanı nəzərə alınan vacib amillərdəndir. Ölkədə turizmin prioritetliyi, dövlətin 
iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsindən asılı olmayaraq, onun rəqabət qabiliyyətini 
yüksəldir. 

 

İS(S)İ və turizm sektorunda məşğulluq 

Ölkədə yüksək məşğulluq səviyyəsinin təmin edilməsi hökumətlərin əsas 
məqsədlərindəndir. Əmək resurslarından tam istifadə edilmədiyi halda ölkə iqtisa-
diyyatı öz potensial imkanlarından tam şəkildə faydalana bilmir. Məşğul əhalinin 
sayı çoxaldıqca, istehsal olunan məhsul və təklif edilən xidmətlərin həcmi, insanla-
rın gəlirləri və həyat səviyyələri də yüksəlir. Bu səbəbdən də dövlətlər yeni iş yerlə-
rinin açılmasında maraqlı olurlar. 
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Diaqram 3. İS(S)İ və Turizmin rəqabət qabiliyyəti 
indeksi (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Turizm sektorunda iş yerlərinin sayı artdıqca bu sahənin ölkə üzrə məş-
ğulluqdakı payı da artır. 4-cü Diaqramda müxtəlif ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyata 
modelyaradıcı müdaxilələri ilə turizm sektorundakı iş yerlərinin sayı tutuşdurul-
muşdur. 

 

Mənbələr: Turizmin məşğulluqdakı payı – Ümumdünya Səyahət və 
 Turizm Şurası (WTTC, 2016); 
  İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

Burada da sərt bir asılılıq müşahidə olunmur. Turizm sektorunda işləyənlə-
rin ölkənin məşğul əhalisindəki xüsusi çəkisi 20%-dən çox olduğu ölkələr arasında 
İS(S)İ-nin 0,300-dən yuxarı və aşağı olduğu ölkələrin sayı təqribən bərabərdir. Ey-
ni fikri turizm sektorunda məşğulluğun xüsusi çəkisinin 10%-dən az olduğu ölkələr 
haqqında da söyləmək mümkündür. Turizmin məşğulluğa yüksək töhfə verdiyi 
ölkələr arasında ən liberal iqtisadiyyat Yeni Zelandiyanın iqtisadiyyatıdır (İS(S)İ = 
0,241). Burada turizm sahəsinin ümumi məşğulluqdakı payı 23,6%-dır. Liberal iq-
tisadiyyata sahib olan və eyni zamanda turizm sektorunun ümumi məşğulluğa yük-
sək töhfə verdiyi ölkələrdən biri də ABŞ-dır: orada turizm sahəsində 14,3 milyona 
yaxın iş yeri var. Araşdırılan ölkələr arasında İS(S)İ-nin ən yüksək olduğu Fransada 
da turizm sahəsinin məşğulluqdakı payı kifayət qədər böyükdür – 9,9% (hazırda 
Fransanın turizm sektorunda 2,8 milyon iş yeri var). 

y = 6.0205x + 9.8277 
R² = 0.0034 
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Diaqram 4. İS(S)İ və turizmin məşğulluqdakı payı 
(təhlil qrupu ölkələri, 2015)  
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Azərbaycanda həm İS(S)İ (0,273), həm də turizmin məşğulluqdakı payı 
(13,2%) orta göstəricilər qrupuna aid edilə bilər. 

 

Xarici ticarət sub-indeksi və Turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi 

Məlumdur ki, beynəlxalq turizm – beynəlxalq xidmətlər ticarətinin özünə-
məxsus bir formasıdır. Dövlətin beynəlxalq ticarəti tənzimləyərkən yürütdüyü siya-
sət (o cümlədən investisiya siyasəti) turizmin inkişafına ciddi təsir edir, çünki müa-
sir turizm infrastrukturunun yaradılmasında və inkişafında xarici investisiyalar, mə-
lum olduğu kimi, çox böyük rol oynayır. Ona görə də Turizmin rəqabət qabiliyyəti 
indeksi hesablanarkən nəzərə alınan amillər arasında infrastruktur “hazırlığına” bö-
yük önəm verilir. Odur ki, xarici ticarətin liberallıq səviyyəsini ölçən Xarici ticarət 
sub-indeksi ilə Turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi arasındakı asılılığın təhlili ma-
raq doğurmaya bilməz (Diaqram 5). 

 

Mənbələr: TRİ – Dünya İqtisadi Forumu (WEF, 2015); 
  İS(S)İ – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

Müqayisə edilən göstəricilər arasında mənfi orta asılılıq var (R = -0,387). 
Diaqramdan göründüyü kimi, Turizmin rəqabət qabiliyyətli indeksinin 4,6-dan 
yuxarı olması xarici ticarətin nisbətən daha liberal olduğu (Xarici ticarət sub-in-
deksinin 0,260-dan az olduğu) ölkələrdə müşahidə edilir. Bununla bərabər qeyd 
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Diaqram 5. XT sub-indeksi və Turizmin rəqabət 
qabiliyyəti indeksi (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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etməliyik ki, xarici ticarətin liberallaşması turizmin rəqabət qabiliyyəti səviyyəsini 
heç də həmişə artırmır. 

Xarici ticarət sub-indeksinin 0,260-a qədər olduğu ölkələr arasında Turiz-
min rəqabət qabiliyyəti indeksinin minimal göstəricisi Albaniyada qeyd olunur 
(3,22). Burada XT sub-indeksi 0,202-yə bərabərdir. Xarici ticarət sub-indeksinin 
0,26-dan yüksək olduğu ölkələr arasında isə turizmin inkişaf göstəricisinin ən aşağı 
olduğu ölkə Qırğızıstandır(3,08). Burada XT sub-indeksi 0,310-a bərabərdir. 
Azərbaycanda Xarici ticarət sub-indeksi 0,337-yə bərabər olduğu halda, Turizmin 
rəqabət qabiliyyəti indeksi 3,48-dir. 

Qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, xarici ticarətin liberallaş-
dırılması və bunun nəticəsi olaraq, infrastrukturun inkişafı üçün əlverişli şərait ya-
radılması ölkə turizminin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün zəruri şərt olsa da, 
kafi şərt deyil. Bu da, TRİ-yə təsir edən digər müxtəlif amillərin mövcudluğundan 
irəli gəlir (sahənin prioritetliyi, təbiət və mədəniyyət resursları, təhlükəsizlik, insan 
resursları, İKT hazırlığı və s.). 

DİF Turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksini hesablayarkən aşağıdakı amilləri 
qiymətləndirir: 

• əlverişli ətraf mühit (biznes mühiti, təhlükəsizlik və müdafiə, sağlam-
lıq və gigiyena, insan resursları və əmək bazarı, İKT hazırlığı); 

• turizm siyasəti və əlverişli şərait (turizm və səyahətlərin prioritetliyi, 
beynəlxalq açıqlıq, qiymət üzrə rəqabət qabiliyyəti, ətraf mühitin da-
yanıqlığı); 

• infrastruktur (hava nəqliyyatı, turizm xidmətləri infrastrukturu); 
• təbiət və mədəniyyət resursları (təbii resurslar, mədəniyyət resursları, 

biznes səyahətləri). 

Bu komponentlər XT sub-indeksinin dəyişmələrinə müxtəlif səviyyədə 
reaksiya verir (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. XT sub-indeksi ilə TRQ indeksinin 
komponentləri arasında reqressiya təhlili 

 Əlverişli 
ətraf mühit 

Turizm 
siyasəti və 
əlverişli şərait İnfrastruktur 

Təbiət və 
mədəniyyət 
resursları 

R 0,646435169 0,423054939 0,501305038 0,035273848 

F-mahiyyəti 4,22551E-08 0,000937659 6,11313E-05 0,792649622 

Dünya İqtisadi Forumunun (WEF, 2015) və AMEA 
İqtisadiyyat İnstitutunun (İS(S)İ, 2015) məlumatları 
əsasında hesablanmışdır. 

Təhlil nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Xarici ticarət sub-indeksi TRQ 
indeksinin 3 komponentinə – təkcə “İnfratsruktur” komponentinə deyil, həm də 
“Əlverişli ətraf mühit” və “Turizm siyasəti və əlverişli şərait” komponentlərinə təsir 
edir. Bu o deməkdir ki, ölkə turizminin rəqabət qabiliyyətini müəyyənləşdirən 
amillər dövlətin xarici ticarət siyasətindən də asılı olaraq dəyişir. Fişer meyarı əhə-
miyyətinin səviyyəsi üzrə dəqiqliyin (F-mahiyyəti) 0,05-dən az olması əlaqənin 
əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Model üzrə hesablama – əvvəlcədən gözlənildiyi 
kimi – göstərir ki, “Təbiət və mədəniyyət resursları” komponenti xarici ticarətin li-
berallıq səviyyəsindən asılı deyil. 

 

Xarici ticarət sub-indeksi və turizmə investisiyalar 

Qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq ticarəti tənzimləyərkən dövlətin gerçəkləşdir-
məyə çalışdığı məqsədlərdən biri də ölkəyə xarici investisiya cəlb etməkdir. Bu za-
man onun güddüyü hədəflərdən biri – əgər turizmin inkişafı ölkənin inkişaf priori-
tetləri sırasına daxildirsə – turizm infrastrukturunu inkişaf etdirməkdir. Dünya öl-
kələrinin təcrübəsi aşkar surətdə göstərir ki, xarici investisiyalar turizmin sürətli in-
kişafına yol açır. Türkiyədə, Gürcüstanda və bir sıra digər ölkələrdə turizm sekto-
runun keçdiyi inkişaf yolu buna açıq sübut sayıla bilər. 
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Xarici ticarətin liberallaşmasının (və ya əksinə, daha sərt tənzimlənməsinin) 
turizm sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinə necə təsir etdiyini müəy-
yənləşdirmək üçün müvafiq göstəricilər arasındakı asılılığa baxaq (Diaqram 6). 

 

Mənbələr: Turizmə investisiya qoyuluşlarının xüsusi çəkisi – Ümumdünya 
 Səyahət və Turizm Şurası (WTTC, 2016); 
  XT sub-indeksi – AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (İS(S)İ, 2015). 

Araşdırma göstərir ki, turizm sektoruna investisiya qoyuluşlarının ümumi 
kapital qoyuluşlarındakı payı 7%-dən yuxarı olduğu ölkələr xarici ticarətin nisbətən 
daha “yumşaq” tənzimləndiyi dövlətlərdir (Tunis və Misir istisna olmaqla). Hə-
min ölkələrdə XT sub-indeksi maksimum 0,253-ə bərabərdir. Tunis və Misirdə isə 
XT sub-indeksi, müvafiq olaraq, 0,382 və 0,432-dir, amma turizm sektorunun pa-
yına ümumi kapital qoyuluşlarının, müvafiq olaraq, 8,4% və 12,5%-i düşür. Araşdı-
rılan ölkələr arasında xarici ticarətin ən liberal olduğu Sinqapurda (XT sub-indeksi 
= 0,700) turizmə investisiya qoyuluşlarının ümumi kapital qoyuluşlarındakı payı 
19,9%-dir. Ən yüksək göstərici isə (32,6%) Xarici ticarət sub-indeksinin 0,200-ə 
bərabər olduğu Monteneqroda qeydə alınmışdır. Dövlət tərəfindən xarici ticarətin 
ən sərt tənzimləndiyi İranda turizmə investisiya qoyuluşlarının ümumi kapital qo-
yuluşlarındakı payı cəmi 3,1%-dir. 

Deməli, investisiya qoyuluşlarnıın ümumi kapital qoyuluşlarındakı xüsusi 
çəkisini artırmaq üçün xarici ticarəti liberallaşdırmaq və xarici investorlar üçün əl-

y = -11.109x + 9.4259 
R² = 0.0389 
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Diaqram 6. XT sub-indeksi və turizmə investisiyaların 
xüsusi çəkisi (%, təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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verişli mühit formalaşdırmaq əhəmiyyətli amildir. Lakin bu tədbirlər, əvvəlki halda 
olduğu kimi, burada da yalnız zəruri şərtdir, kafi şərt deyil. 

 

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi 
və xarici turistlərin sayı 

Dövlətin xarici iqtisadi siyasəti – digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin tənzim-
lənməsinə və inkişafına yönəlmiş qərar və tədbirlərin məcmusudur. Beynəlxalq ti-
carət siyasətinin hədəfləri hər bir ölkənin qarşısına qoyduğu məqsədlərlə müəy-
yənləşir. Bu zaman dövlət ya iqtisadi və siyasi alətlər vasitəsilə daxili bazarın neqa-
tiv xarici müdaxilələrdən qorunmasına və ölkə sahibkarlarının xarici bazarlarda 
müdafiəsini təmin etməyə, ya da beynəlxalq ticarəti əngəlləyən məhdudiyyətləri 
aradan qaldırmağa çalışır. Nəticədə Xarici ticarət sub-indeksi də dəyişir, hərçənd 
ki, bu cür dəyişikliklər qısamüddətli dövrlərdə, bir qayda olaraq, böyük olmur. 

Öz növbəsində, ölkədə turizmin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlərin (o cümlədən turizmə kapital qoyuluşlarının artırılması üçün investisiya 
mühitinin yaxşılaşdırılmasının) əsas məqsədi – ölkəyə xarici turist axınının geniş-
ləndirilməsidir. 

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi dərəcəsi ölkə-
yə gələn xarici turistlərin sayına təsir edir. Son ilə kimi xarici ticarətin liberallaşması 
ölkəyə turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayının artması ilə müşa-
yiət olunmuşdur. Xarici ticarətin nisbətən daha sərt tənzimləndiyi 2005-ci ildə xa-
rici turistlərin sayı 692,7 min nəfər təşkil etmişdisə, sonra tədricən artaraq, 2014-
cü ildə 2159,7 min nəfər olmuşdur. Doğrudur, 2015-ci ildə Azərbaycanı ziyarət 
edən xarici turistlərin sayı bir qədər (1921,9 min nəfərədək) azalmışdır, lakin bu-
nun əsas səbəbi dünyada cərəyan edən siyasi-iqtisadi proseslər (dünya ölkələrində 
insanların maddi durumunda yaranan problemlər, qonşu ölkələrdəki geosiyasi 
vəziyyət, beynəlxalq səviyyədə terror təhlükəsinin güclənməsi və s.) olmuşdur. 
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Nəticələr 

1. Xarici turist sayının və xarici turistlərdən əldə olunan gəlirin artması döv-
lətin iqtisadiyyatı nisbətən daha “yumşaq” tənzimlədiyi ölkələrdə müşahidə olu-
nur. Lakin iqtisadiyyatın liberallaşdırılması xarici turistlərin sayını və onlardan əldə 
olunan gəliri artırmağın zəruri şərti olsa da, kafi şərti deyil. 

2. İS(S)İ-nin xarici turistlərdən əldə edilən gəlirə göstərdiyi təsir xarici tu-
ristlərin sayına göstərdiyi təsirə nisbətən daha güclüdür. 

3. Turizmin rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi dərəcəsi 
ilə müəyyənləşmir. Lakin ona təsir edən bir çox amillər, o cümlədən müvafiq infra-
strukturun yaradılması və təkmilləşdirilməsi dövlətin xarici investisiyalar üçün ya-
ratdığı mühitdən asılıdır. Bu mühit isə İS(S)İ-yə daxil olan Xarici ticarət sub-in-
deksinin hesablanması zamanı nəzərə alınır. Bundan əlavə, reqressiya təhlili göstə-
rir ki, xarici ticarətin liberallıq səviyyəsi, infrastruktur göstəriciləri ilə yanaşı, turiz-
min rəqabət qabiliyyətini müəyyənləşdirən digər komponentlərə də təsir edir. Xa-
rici ticarətin liberal olduğu ölkələrdə turizmin rəqabət qabiliyyəti daha yüksəkdir. 

4. Liberal iqtisadiyyata malik ölkələrdə turizm sektoruna investisiya qoyu-
luşlarının ümumi kapital qoyuluşlarındakı payı bir çox hallarda daha yüksəkdir. La-
kin bu asılılıq qanunauyğunluq səviyyəsində deyil. 
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PENSİYA SİSTEMİNİN LİBERALLIQ-İNZİBATİLİK 
SƏVİYYƏSİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF 

 

Problemin qoyuluşu 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, liberallaşma sosial-iqtisadi inkişafa bir çox 
hallarda müsbət təsir göstərir. Lakin iqtisadi liberallaşmanın bu konstruktiv poten-
sialı, əlbəttə, sonsuz deyil. Yəni, birincisi, iqtisadiyyatı liberallaşdırmağın bəlli bir 
son mümkün həddi var. Və ikincisi, müəyyən bir səviyyədən sonra (son mümkün 
həddən də əvvəl) liberallaşma, azad bazara immanent surətdə xas olan çatışmazlıq-
ları (“bazar fəsadlarını”) dağıdıcı formada üzə çıxara bilir. 

Ona görə də iqtisad elminin ən mühüm (və ən çətin) vəzifələrindən biri – 
hər bir konkret ölkə və konkret zaman kəsiyi üçün liberallaşmanın (və müvafiq ola-
raq, dövlət tənzimləməsinin) effektiv həddlərini müəyyənləşdirməkdir. Bu vəzifə 
Azərbaycan üçün də aktualdır. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda son illər aparılan 
tədqiqatlar sübut etmişdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının liberallaşması öz son ef-
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fektivlik həddinə hələ çatmamışdır və yaxın gələcəkdə həm iqtisadi inkişafı sürət-
ləndirmək, həm də əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün, kafi şərt olmasa 
da, zəruri şərtdir (Müzəffərli, 2016). Bu baxımdan, pensiya sistemini liberallaşdır-
maq, qeyri-dövlət pensiya təminatı formalaşdırmaqla dövlətin sosial yükünü yün-
gülləşdirmək və əhalinin sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək dövrün əsas tə-
ləbləri sırasında dayanır.  

Pensiya sistemini dövlət sosial müdafiə şəbəkəsinə daxil olan digər kompo-
nentlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər özünü bu sistemin liberallaşmasında da gös-
tərir. Bu halda hökumətin siyasi-iqtisadi məfkurəsi, sağçı və ya solçu iqtisadi siyasət 
aparması pensiya sisteminin strukturuna, dövlət və qeyri-dövlət pensiya fondları 
arasındakı nisbətə də təsir edir. Burada siyasi-iqtisadi məfkurə dedikdə, ilk növbə-
də, hökumətin iqtisadi liberalizmə və dirijizmə münasibəti nəzərdə tutulur. Birinci 
ideologiya dövlətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxiləsini azaltmaq, ikinci isə, 
əksinə, artırmaq anlamına gəlir. Həm dirijizm təməlində qurulan solçuluq, həm də 
liberalizmə əsaslanan sağçılıq ictimai rifahın yüksəldilməsini öz son məqsədləri 
elan edir. Solçu siyasi-iqtisadi məfkurəyə görə, həmin məqsədə çatmağın ən “qısa” 
və düzgün yolu dövlətin fəal tənzimləmə tədbirləri həyata keçirməsindən, sağçı 
məfkurəyə görə isə, iqtisadiyyatın “sərbəst buraxılması”ndan keçir. Bu iki fəlsəfə 
(solçuluq və sağçılıq) arasındakı rəqabət müasir dünyada siyasi-iqtisadi inkişafın 
əsas təkanverici qüvvələrindəndir (Müzəffərli, 2014). 

Ümumiyyətlə, pensiya siyasəti tam bir sıra siyasi, iqtisadi, demoqrafik və so-
sial amillərin təsiri altında formalaşır. Siyasi-iqtisadi məfkurəsindən asılı olmaya-
raq, hər bir hökumət pensiya islahatları həyata keçirərkən iqtisadiyyatın cari inkişaf 
səviyyəsini, demoqrafik vəziyyəti, əhalinin mentalitetini (cəmiyyətin iqtisadi psixo-
logiya xüsusiyyətlərini) və onun sosial müdafiəsini gücləndirmək imkanlarını, ha-
belə bunların hər biri üzrə yaxın dövr üçün proqnozları nəzərə almaq məcburiyyə-
tindədir. Ona görə də hökumətlərin liberal, yoxsa dirijist ideologiyaya sahib olma-
sı, iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən, pensiya sistemi quruculuğu üçün, görü-
nür, daha az əhəmiyyət daşıyır. 

Son illərdə sürətlənən demoqrafik qocalma, dövlətin sosial yükünün artması 
və digər səbəblərdən, dünyanın əksər ölkələri pensiya təminatı sistemində müxtəlif 
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islahatlar aparırlar. Əhalinin yaşlanması, qeyri-effektiv idarəetmə, vaxtından qabaq 
pensiyaya çıxmaq halları və çoxsaylı müavinətlər dövlət maliyyəsində problemlər 
yaradır və islahatları zəruri edir (Andrews, 2006). Pensiya islahatlarını ön plana çı-
xaran başqa amillər də mövcuddur. Bunlardan biri odur ki, bir çox ölkələrdə (mə-
sələn, Asiyanın əksər ölkələrində) pensiya sistemləri “kövrək və qeyri-stabildir”. Bu 
nəticəyə gələn mütəxəssislərin fikrincə, əgər mövcud pensiya sistemində kardinal 
dəyişikliklər edilməzsə, 10 ildən sonra Tayvanda dövlət qulluqçularının pensiya al-
ması ciddi problemə çevriləcəkdir. Orada bəzi gənc dövlət qulluqçuları hətta döv-
lət pensiya fonduna vəsait ödəməkdən belə, rəsmən imtina edəcəklərini bildirmiş-
lər (Hsieh, 2016). 

Beynəlxalq maliyyə institutlarının, ilk növbədə Dünya Bankının təzyiqi ilə 
bir sıra ölkələrin (Argentina, Kolumbiya, Uruqvay, Meksika, Salvador, Xorvatiya 
və başqalarının) apardığı pensiya islahatları çox vaxt iqtisadi və siyasi gərginliklə 
müşaiyət olunur. Son illərdə Böyük Britaniyada və İsveçdə də pensiya qurumları-
nın özəlləşdirilməsi ilə bağlı ciddi işlər görülməkdədir (Liu, 1999). 1981-2007-ci 
illərdə dünyanın 30-dan çox ölkəsinin pensiya sistemində ciddi liberallaşma prose-
si getmişdir (Orenstein, 2011). 

Müasir demoqrafik trendləri nəzərə almaqla yaxın perspektivdə bir çox ölkə-
lərdə pensiyaçıların sosial müdafiəsinin zəifləyəcəyini söyləmək mümkündür. Bu 
problem, inkişaf etmiş ölkələrdə keçən əsrin 80-ci illərindən müşahidə olunmağa 
başlamışdır. Onu həll etmək məqsədilə liberal islahatlar aparılmış, qeyri-dövlət 
pensiya sistemləri formalaşdırılmışdır. Keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, özəl 
pensiya sisteminin yaradılması ilə bağlı islahatlar geniş vüsət almışdır. Avropanın 
əksər, Amerika qitəsinin bir çox, Asiyanın bəzi ölkələrində bu istiqamətdə islahat-
lar aparılmışdır. Bu islahatlar əsasən iki prosesin (əhalinin qocalmasının və qlobal-
laşmanın) təsiri ilə baş verir. 

Bəzi ölkələrin bu sahədə əldə etdiyi nəticələr xüsusilə diqqətəlayiqdir. Məsə-
lən, Çilidə aparılmış radikal sağçı (liberal) islahatlar sayəsində dövlət pensiya təmi-
natı qeyri-dövlət pensiya sistemi ilə, demək olar ki, tam əvəzlənmişdir. Pensiya yı-
ğımları, əmək bazarının elastikliyi, əməyə motivasiya, kapital bazarlarının inkişafı, 
pensiya fondları ilə siyasi manipulyasiyaların qarşısının alınması baxımından, Çili-
nin özəl pensiya modeli uğurlu nümunədir. Bu təcrübədən bir sıra ölkələr fayda-
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lanmışlar. Çilinin ardınca Amerika qitəsinin bəzi başqa dövlətləri də qeyri-dövlət 
pensiya sisteminə keçməyə başlamışlar. Bununla belə, Çili təcrübəsi dövlət və ya 
qeyri-dövlət pensiya təminatına üstünlük verilməsi ilə bağlı mübahisələrə son qoya 
bilmir. Əksinə, son illərdə bu problem bir sıra ölkələrdə (məsələn, ABŞ və Kana-
dada) həm siyasilərin, həm də ekspert icmalarının ciddi müzakirə obyektinə çev-
rilmişdir. 

Avropanın inkişaf etmiş “sosial” dövlətləri vəziyyətdən əsas çıxış yolunu pen-
siya xərclərinin azaldılmasında görürlər. Bununla yanaşı, son illərdə Böyük Britani-
ya, İsveç, Almaniya və İtaliyada pensiya qurumlarının qismən özəlləşdirilməsinə 
başlanılmışdır. Yunanıstan öz pensiya sistemində (əməkçilərin etirazlarına baxma-
yaraq) Avropa İttifaqının normalarına uyğun dəyişikliklər həyata keçirir. İspaniya 
uzun illərdir ki, pensiya islahatları məsələsini müzakirə edir. Macarıstan və Polşa 
“qarışıq” (qismən ənənəvi, qismən yığıma əsaslanan) pensiya təminatı sisteminə 
keçmişlər. 

Postsovet ölkələrində də pensiya sisteminin liberallaşması keçən əsrin 90-cı 
illərindən başlamışdır. Dövlət müstəqilliklərini bərpa etdikdən sonra bu ölkələrdə 
siyasi sistemlə yanaşı, iqtisadi sistem də dəyişdi və bütün sahələrdə olduğu kimi, 
pensiya sahəsində də islahatlar aparıldı. Bir sıra postsovet ölkələrində verilən siyasi 
qərarlar pensiya sisteminin az da olsa, liberallaşmasına səbəb oldu. Bu ölkələrin 
çoxunda (Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikstan, Moldova, Türk-
mənistan, Özbəkistan) mövcud dövlət pensiya təminatına “yığım” elementləri 
əlavə olundu, bəzilərində isə (Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan, Belarus, 
Gürcüstan, Ermənistan), bununla yanaşı, daha liberal islahatlar aparıldı və qeyri-
dövlət pensiya fondları da yaradıldı. 

 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Pensiya sisteminin liberallaşması, özəl pensiya fondlarının yaradılması, onla-
rın sosial-iqtisadi əhəmiyyəti ilə bağlı tədqiqatlara keçən əsrin 50-ci illərindən baş-
lanılmışdır.  
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Hazırda dünyanın əksər ölkələrində dövlət pensiya fondları böhranlı vəziy-
yətdədir. Pensiya sahəsində islahatların zəruriliyini dərk edən ölkələr və beynəlxalq 
təşkilatlar (Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu) islahat paketləri hazırlayırlar. 
İslahat paketlərində, bir qayda olaraq, dövlət sosial təminat xərclərinin, o cümlə-
dən pensiya xərclərinin azaldılması da yer alır. Dünya Bankı 1994-cü ildə nəşr 
etdiyi bir hesabatda yaşlı adamların sosial müdafiəsi ilə bağlı çıxış yolunu üçsəviy-
yəli pensiya sisteminin (minimal dövlət təminatı, yığıma əsaslanan sığorta-pensiya 
təminatı və özəl pensiya təminatı) yaradılmasında görmüşdür (World Bank, 
1994). Beynəlxalq Əmək Təşkilatı da qocalma və qloballaşma proseslərinin pen-
siyaçıların sosial təminatında problemlər yaradacağını və islahatların zəruriliyini 
qəbul edir. 

1990-cı illərin ortalarından başlayaraq, ABŞ-da sosial təminat sisteminin 
özəlləşdirilməsi məsələləri ilə bağlı ciddi diskussiyalar aparılır. Bu diskussiyalarda 
bəzi mütəxəssislər liberallaşmanın əleyhinə çıxış etsələr də (Baker, 1997; 
Williamson, 1997), əsas fikirlər liberal islahatların lehinə olmuşdur (Poortvliet, 
and Laine,1995; Bosworth and Burtless, 1997; Auerbach, Gokhale and Kotlikoff, 
1991). 

Pensiya sisteminin liberallaşmasının sosial-iqtisadi inkişafa təsiri ilə bağlı 
baxışlar müxtəlifdir. Bəzi müəlliflər (Barr, 2001; Diamond, 2002; Fultz and Ruck, 
2001; Minns, 2001) pensiya sisteminin liberallaşmasına qarşıdırlar. Digər bir qrup 
mütəxəssisin fikrincə, pensiya sahəsində liberallaşmanın həm müsbət, həm də 
mənfi tərəfləri vardır (Chybalski, 2009). Üçüncü qrup müəlliflərin fikrincə isə, 
pensiya sisteminin liberallaşdırılması qısa vaxtda üzə çıxan pozitiv iqtisadi effektə 
malikdir (Heijden, 2010). Tərəfdarları hesab edirlər ki, bu proses pensiya yı-
ğımlarının artmasına və investisiya kapitalının əlçatanlığına şərait yaradır, milli 
gəlirin yüksəlməsinə və iqtisadi artımın sürətlənməsinə səbəb olur (Mesa and 
Bertranou, 1997). 

Pensiya yığımlarının uzunmüddətli dövr üçün müxtəlif maliyyə alətlərində 
optimal dəyərləndirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar da aparılır (Walker, 2016). Bəzi mü-
təxəssislər isə, liberallaşmanın yığımlara təsirinin situasiyadan (xüsusilə ölkədəki 
makroiqtisadi siyasətdən) asılı olaraq dəyişdiyi qənaətindədirlər (Williamson, 
2010). 
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Pensiya sisteminin liberallıq səviyyəsinin ölçülməsi və sosial-iqtisadi inkişafa 
təsirinin qiymətləndirilməsinin müxtəlif aspektləri üzrə Avstraliya Maliyyə Elmləri 
Mərkəzinin hesabladığı Melburn Mercer Qlobal Pensiya İndeksi (Melbourne 
Mercer Global Pension Index, 2016), BMT-nin Pensiyaların Dayanıqlıq İndeksi” 
(Pension Sustainability Index, 2016), HelpAge International Beynəlxalq təşkilat-
lar şəbəkəsi tərəfindən nəşr olunan Qlobal Yaşlanmaya Nəzarət İndeksi (Qlobal 
AgeWatch İndex, 2015) və bir sıra başqa təşkilatların (xüsusilə İqtisadi Əməkdaş-
lıq və İnkişaf Təşkilatının – OECD) araşdırmaları bu sahədə aparılan ilkin müqayi-
səli qiymətləndirmələr hesab edilə bilər. 

 

Metodologiya 

Pensiya sisteminin müxtəlif təsnifatlar əsasında öyrənilərək kəmiyyətcə qiy-
mətləndirilməsi pensiya təminatının optimallaşdırılması üçün icbari şərtdir. Bu ba-
xımdan, pensiya sisteminin liberallıq səviyyəsinin, yəni dövlətin bu sistemə müda-
xilə dərəcəsinin ölçülməsi olduqca vacibdir. 

Bir sıra müəlliflərin fikrincə, dövlət pensiya xərclərinin az olması yoxsul, çox 
olması isə varlı ölkələr üçün səciyyəvidir (Pallares-Miralles, Romero and White-
house, 2012). Əslində bu fikir yanlışdır. Çünki dünyanın iqtisadi cəhətdən yüksək 
inkişaf etmiş bir sıra ölkələrində dövlət pensiya xərcləri az olsa da, ümumilikdə 
pensiyaların məbləği, əvəzetmə əmsalı, pensiya gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. 
Buna səbəb, bu ölkələrdə özəl pensiya sisteminin güclü inkişaf etməsidir. Dövlət 
pensiya xərclərinin xüsusi çəkisi ölkənin yoxsul və ya varlı olması faktından çox, 
həmin ölkədə dövlətin pensiya sisteminə müdaxilə səviyyəsindən asılıdır. Təcrübə 
göstərir ki, dövlət pensiya sahəsinə birbaşa deyil, dolayısı ilə (özəl pensiya sistemi-
nin yaranmasını və inkişafını stimullaşdırmaqla) müdaxilə etməklə pensiyaçıların 
sosial müdafiəsini gücləndirə bilər. Bu, universal qanunauyğunluqdur və ictimai 
rifahın bütün komponentlərinə aid edilə bilər. N.Müzəffərli isbat etmişdir ki, for-
mal olaraq “sosial yönümlü” “olmayan”, yəni bu cür təqdim edilməyən sağçı iqti-
sadiyyat, formal olaraq “sosialyönlü” adlandırılan iqtisadiyyata nisbətən daha so-
sialyönlü ola bilər və bir çox hallarda olur (Müzəffərli, 2014). 
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Bu araşdırmada təklif edilən Pensiya Sisteminin Liberallığı İndeksi 
(PSLİ), AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun hər il dərc etdiyi İqtisadiyyatın Solluğu 
(Sağlığı) İndeksinin metodologiyasına müvafiq şəkildə (İS(S)İ, 2015), müxtəlif 
maliyyə alətlərində dəyərləndirilən özəl pensiya fondlarının investisiyalarının 
ÜDM-ə nisbəti əsasında hesablanır. Məqsəd – pensiya sisteminin fəaliyyətinə döv-
lətin nə dərəcədə müdaxilə etməsini ölçməkdir. PSLİ 0-1 aralığında dəyişir: “0” – 
pensiya sisteminin “mütləq sağlığını” (dövlətin pensiya sisteminə heç bir müdaxilə 
etməməsini), “1” – “mütləq solluğunu” (pensiya sisteminin tamamilə dövlət tərə-
findən tənzimlənməsini) göstərir. 

Özəl pensiya fondlarının investisiyalarının ÜDM-ə nisbəti (Vi - Vmin) / 
(Vmax - Vmin) düsturu ilə indeksləşdirilmişdir. Sıralamaya daxil etdiyimiz ölkələr 
arasında özəl pensiya fondlarının investisiyalarının ÜDM-ə nisbəti ən çox olan öl-
kə Danimarka (205,9%), ən az olan ölkə isə Azərbaycandır (0). Ona görə Vmax və 
Vmin qiymətlərinin yerinə, uyğun olaraq 250 və 0 götürülmüşdür. Statistik mənbə 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2015-ci il üçün məlumat bazasıdır 
(OECD, 2016). 

İlkin mərhələdə PSLİ 54 ölkə üzrə hesablanmışdır. 

 

 

Nəticələr və onların təfsiri 

Aşağıda, müxtəlif maliyyə alətlərində saxlanılan özəl pensiya investisiyaları-
nın ÜDM-ə nisbəti və onun əsasında hesablanmış PSLİ, İqtisadiyyatın Solluğu 
(Sağlığı) İndeksi ilə müqayisəli şəkildə təqdim olunmuşdur (Cədvəl 1). Ölkələr 
özəl pensiya investisiyalarının ÜDM-ə nisbəti əsasında çoxdan-aza sıralanmışdır. 

PSLİ-yə görə ən sağçı ölkə Danimarka (0,176) və Niderlanddır (0,286). 
Hər iki ölkə, istər Danimarka (0,190), istərsə də Niderland (0,317) İS(S)İ-yə görə 
də sağçı ölkələrdir. İS(S)İ-yə görə ən solçu (0,416) ölkə olan Fransa PSLİ-yə görə 
də soldadır (0,965). 
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Cədvəl 1. Pensiya Sisteminin Liberallıq İndeksi və İS(S)İ (2015) 
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1. Danimarka 205,9 0,176 0,190 28. Sloveniya 7,0 0,972 0,345 
2. Niderland 178,4 0,286 0,317  29. Almaniya  6,6 0,974 0,324 
3. İslandiya 157,7 0,269 -  30. Avstriya  5,8 0,977 0,256 
4. Kanada 156,9 0,372 0,238  31. Belçika 5,8 0,977 - 
5. ABŞ 132,9 0,468 0,245  32. Türkiyə 5,5 0,980 0,326 
6. İsveçrə 123,0 0,508 0,188  33. Macarıstan  4,1 0,984 0,298 
7. Avstraliya 122,2 0,511 0,300  34. Lüksemburq  2,8 0,989 0,270 
8. B. Britaniya 97,4 0,611 0,270  35. Yunanıstan  0,6 0,998 0,362 
9. İsveç  76,0 0,696 0,272  36. CAR 96,8 0,613 0,246 

10. Çili 69,6 0,722 -  37. Malta  35,6 0,858 0,322 
11. Finlandiya 58,4 0,766 0,285  38. Xorvatiya  23,6 0,906 0,335 
12. İrlandiya 56,4 0,774 0,241  39. Braziliya 19,2 0,923 0,382 
13. İsrail 56,0 0,776 0,267  40. Bolqarıstan 10,9 0,956 0,268 
14. Yaponiya 32,0 0,872 0,298  41. Makedoniya  7,4 0,970 0,214 
15. Koreya 25,8 0,897 -  42. Tayland 6,6 0,974 0,301 
16. Y. Zelandiya 22,2 0,911 0,241  43. Rusiya 6,0 0,976 0,354 
17. Meksika 16,7 0,933 0,311  44. Litva  5,9 0,976 0,255 
18. Estoniya 14,5 0,942 0,288  45. Rumıniya 3,7 0,985 0,317 
19. İspaniya 14,3 0,943 0,344  46. Misir  1,8 0,993 0,314 
20. Latviya 11,0 0,956 0,273  47. İndoneziya 1,7 0,993 0,322 
21. Portuqaliya 10,9 0,956 0,332  48. Çin  1,4 0,994 0,368 
22. Slovakiya 10,3 0,959 0,334  49. Hindistan 0,8 0,997 0,394 
23. Norveç 9,6 0,962 0,265  50. Serbiya  0,7 0,997 0,389 
24. Polşa 8,8 0,965 0,346  51. Ermənistan 0,6 0,998 0,238 
25. Fransa  8,7 0,965 0,416  52. Ukrayna  0,1 0,999 0,399 
26. İtaliya 8,7 0,965 0,319  53. Malayziya 0,1 0,999 0,251 
27. Çexiya 8,3 0,967 0,255  54. Azərbaycan 0,0 1,000 0,273 

Mənbə: OECD, 2016 və İS(S)İ, 2015 əsasında hesablanmışdır. 
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PSLİ üzrə nəticələr vizual formada Şkala 1-də göstərilmişdir. Şkalanın nisbi 
mərkəz göstəricisi (0,850) həndəsi mərkəz göstəricisindən (0,500) böyükdür. Bu 
o deməkdir ki, araşdırılan ölkələrdə pensiya sistemi sağa nisbətən sola daha meyil-
lidir. Azərbaycan ifrat sol nöqtədə yer alır (Şkala 1). 

 

Şkala 1. Pensiya Sisteminin Liberallıq İndeksi 
(54 ölkə, 2015) 

 

 

 

 

Yuxarıda adını çəkdiyimiz Qlobal Pensiya İndeksinə (QPİ) görə isə, 2015-ci 
ildə Danimarka (81,7) və Niderland (80,5) 25 ölkə arasında 1-ci və 2-ci yerləri tu-
turlar. QPİ müxtəlif çəkili üç sub-indeks əsasında – Adekvatlıq (40%), Davamlılıq 
(35%) və İnteqrasiya (25%) sub-indeksləri əsasında hesablanır. Ölkələr 6 kateqo-
riyaya (A – ən yüksək, E – ən aşağı kateqoriya olmaqla) bölünür. 2015-ci il üçün 
Hesabatda Danimarka və Niderland – “A”, Avstraliya – “B+”, Çili, Böyük Britani-
ya, Kanada, Finlandiya, İsveçrə, İsveç – “B” kateqoriyasına aid edilmişlər. Pensiya 
sahəsində dövlət sektorunun xüsusi çəkisinin yüksək olduğu Fransa (57,4) – “C”, 
Yaponiya (44,1) və Çin (48,0) isə – “D” kateqoriyasına aid edilmişlər (Melbourne 
Mercer Global Pension Index, 2016). Həm PSLİ-yə, həm də QPİ-yə görə Dani-
markanın pensiya sistemi dünyanın (hər iki halda – araşdırılan ölkələrin) ən liberal 
(sağçı) sistemidir. İS(S)İ şkalasında da Danimarka sağ qütbə yaxın yer alır. Nider-
land, Kanada, ABŞ, Avstraliya da liberal pensiya sisteminə malik ölkələr olmaqla, 
PSLİ şkalasında sağ qütbdə yerləşirlər. Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, döv-
lətin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilələrinin az olduğu ölkələrdə pensiya sis-
temi də, bir qayda olaraq, daha liberaldır. 
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BMT-nin 2011-ci ildən etibarən dərc etdiyi Pensiyaların Dayanıqlıq İndeksi 
(PDİ) pensiya sistemlərinin uzunmüddətli maliyyə dayanıqlığını və bu əsasda, 
ayrı-ayrı ölkələrdə pensiya islahatlarına nə dərəcədə ehtiyac olduğunu qiymətlən-
dirir. PDİ 54 ölkə üçün, onluq şkala üzrə hesablanır. 10 bal – ölkənin islahata ən az, 
1 bal isə – ən çox ehtiyacı olduğunu bildirir. PDİ üzrə 2016-cı il sıralamasında ilk 5 
yeri Avstraliya (8,08), Danimarka (7,93), İsveç (7,81), Niderland (7,75) və Nor-
veç (7,59) tuturlar. ABŞ da (7,23) birinci onluğa daxildir. Çili (7,23) on birinci, 
Böyük Britaniya (7,20) on ikinci yerdədir (Pension Sustainability Index, 2016). 
Göründüyü kimi, PSLİ üzrə sıralamada yüksək yerlər tutan ölkələr Pensiyaların 
Dayanıqlıq İndeksinə görə də daha yaxşı mövqeyə malikdirlər. 

Pensiyaçıların maddi durumunu və sağlamlıq vəziyyətini qiymətləndirən 
Qlobal Yaşlanmaya Nəzarət İndeksi (QYNİ) 4 göstərici (maddi vəziyyət, sağlam-
lıq səviyyəsi, şəxsi potensial, əlverişli mühit) əsasında hesablanır. QYNİ üzrə ilk 
onluğa daxil olan ölkələr – İsveçrə, Norveç, İsveç, Almaniya, Kanada, Niderland, 
İslandiya, Yaponiya, ABŞ və Böyük Britaniyadır (Global AgeWatch Index, 2015). 
QYNİ üzrə də istər ilk beşlikdə, istərsə də ilk onluqda həm “solçu”, həm də “sağçı” 
iqtisadiyyata malik olan ölkələr vardır. Birinci yeri tutan İsveçrədə pensiya sahəsin-
də özəl sektorun xüsusi çəkisi 71%-dir. 

PSLİ pensiya sistemi üçün hesablanan digər indekslərdən ciddi surətdə fərq-
lənir. Əgər QPİ adekvat pensiya gəlirlərini, pensiya sisteminin dayanıqlığını və 
pensiya gəlirlərinin formalaşmasında özəl sektorun rolunu, PDİ əsasən pensiya 
sistemlərinin maliyyə dayanıqlığını, QYNİ isə əsasən pensiyaçıların maddi vəziy-
yətini qiymətləndirirsə, PSLİ pensiya sistemlərinin liberallıq səviyyəsini ölçür və 
ayrı-ayrı ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında onların rolunu dəyərləndirməyə im-
kan verir. 

Lakin pensiya sistemlərinin formalaşması və inkişafı, təbii ki, təkcə onların 
liberallıq-inzibatilik dərəcəsi ilə müəyyənləşmir və bir sıra digər determinantların 
da, o cümlədən demoqrafik, iqtisadi və sosial amillərin təsirinə məruz qalır. Pensi-
ya sistemlərinin liberallaşdırılmasını şərtləndirən siyasi səbəblərə artıq, qısa da ol-
sa, toxunulduğundan, aşağıda digər amillərin təsirləri araşdırılacaqdır. 
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Liberallaşmanın determinantları: demoqrafik amillər 

Demoqrafik amillər dedikdə, bu araşdırmada əhalinin qocalması prosesi, tə-
bii artımın aşağı düşməsi, doğulanda gözlənilən ömür müddətinin uzanması, miq-
rasiya prosesləri nəzərdə tutulur. BMT ekspertlərinin təsnifatına görə, ölkə əhalisi-
nin tərkibində 65 və yuxarı yaşda olanların xüsusi çəkisi 4%-dən aşağı olduqda – 
əhali cavan, 4%-dən 7%-ə qədər olduqda – qocalma ərəfəsində olan, 7% və daha 
yuxarı olduqda isə qocalmış əhali hesab edilir (Muradov, 2003). XXI əsrdə dünya-
nın əksər ölkələrində əhalinin yaş quruluşunda ciddi dəyişiklik baş verəcəkdir. 
BMT-nin statistikasına görə, 2015-ci ildə dünya əhalisinin 12,2%-ni yaşlı insanlar 
(65 və ondan yuxarı yaşda olanlar) təşkil etmişdir. Proqnozlara görə, 2050-ci ildə 
bu göstərici 16,0%-ə, 2100-cü ildə isə 22,7%-ə yüksələcəkdir. 2015-ci ildə əhalinin 
tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin ən yüksək olduğu ölkə Mol-
dova (74,3%) və Çindir (73,2%). 2100-cü ildə müvafiq göstəricilər azalaraq, Mol-
dovada 57,9%, Çində isə 52,8% təşkil edəcəkdir. 2100-cü ildə əhalinin tərkibində 
əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin ən aşağı göstəricisi (49,0%) Sinqapurda 
olacaqdır (UN World Population Prospects, 2015).  

Demoqrafik dəyişikliklər pensiya yaşında olan əhalinin əmək qabiliyyətli 
əhaliyə nisbətində də özünü büruzə verəcəkdir. 1-ci Diaqramda 62 ölkə üzrə pensi-
ya yaşlı əhalinin əmək qabiliyyətli əhaliyə olan nisbətinin 2100-cü ilə kimi proqno-
zu verilmişdir. Bu proqnozlar gələcəkdə əhalinin pensiya təminatında ciddi prob-
lemlər yaşanacağından xəbər verir. Diaqramdan göründüyü kimi, 2100-cü ilə kimi 
dünyanın əksər ölkələrində pensiya yaşlı əhalinin əmək qabiliyyətli əhaliyə nisbəti 
artacaqdır. Ən yüksək göstəricilər Sinqapurda (82,3%), Albaniyada (72.6%) və 
Koreyada (71.5%) olacaqdır. 

Qlobal Yaşlanmaya Nəzarət Təşkilatının hesablamalarına görə, dünyada 60 
yaşdan yuxarı əhalinin xüsusi çəkisi 2030-cu ildə 16,5%, 2050-ci ildə isə 21,5% ola-
caqdır (Global AgeWatch Index, 2015). 2015-ci ildə bu göstərici 12,3% təşkil et-
mişdir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə gəlincə, 2015-ci illə müqayisədə 2050-ci 
ildə yaşı 65-dən çox olanların əmək qabiliyətli əhaliyə nisbəti Almaniyada 32,2%-
dən 58,5%-ə, Yaponiyada 43,4%-dən 70%-ə, ABŞ-da 21,4%-dən 36,5%-ə qədər 
artacaqdır. Lakin bu meyil təkcə inkişaf etmiş ölkələr üçün deyil, qeyd edildiyi 
kimi, əksər dövlətlər üçün səciyyəvi olacaqdır. Məsələn, Gürcüstanda həmin gös-
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tərici müvafiq dövrdə 20,4%-dən 42,8%-ə, Azərbaycanda isə 7,8%-dən 26,3%-ə 
yüksələcəkdir. 

 

Mənbə: UN World Population Prospects, 2015. 

Təbii ki, bu ciddi dəyişiklikdir və gələcəkdə bir pensiyaçıya düşən işləyənlə-
rin sayının azalması dövlətlərin sosial yükünün ağırlaşması anlamına gəlir. Bunun 
öhdəsindən gəlməkdən ötrü dövlətlər pensiya xərclərini azaltmaq (Bonoli, 2000), 
yaxud pensiya yaşını artırmaq kimi üsullardan istifadə etmək məcburiyyətində qa-
lacaqlar. Odur ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr pensiya siyasətini 
formalaşdırarkən sadalanan amillərə xüsusi diqqət yetirirlər. Azərbaycanda da ox-
şar tendensiya müşahidə edildiyindən, pensiya sistemində liberal islahatların apa-
rılması zəruridir. 

Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət 

BMT-nin təsnifatını əsas kimi götürsək, hazırda Azərbaycan, əhalisi qocalma 
ərəfəsində olan ölkələrdəndir: 2015-ci ildə 65 və yuxarı yaşda olanların xüsusi 
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çəkisi 5,6% təşkil etmişdir. Lakin yaxın illərdə Azərbaycanın da qocalmış əhaliyə 
malik ölkələr sırasına keçəcəyi gözlənilir. 2020-ci ildə isə müvafiq göstəricinin 
7,35%-ə, 2050-ci ildə 16,9%-ə, 2100-cü ildə isə 23,9%-ə yüksələcəyi proqnozlaş-
dırılır (Diaqram 2).  

Mənbə: UN World Population Prospects, 2015. 

Bununla yanaşı, əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi azalacaqdır və 2015-
ci ildəki 72,5%-dən 2100-cü ildə 60%-ə düşəcəkdir. Bütün bunlar dövlətin sosial 
yükünün ağırlaşacağını göstərir.  

 

Liberallaşmanın determinantları: iqtisadi amillər 

Pensiya sisteminə təsir göstərən iqtisadi amillər qismində elmi ədəbiyyatda 
adətən ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini, kapital yığımını, investisiya potensialını, 
fond bazarının aktivliyini, vergi və sığorta sistemlərinin liberallaşmasını nəzərdə 
tuturlar.  

Digər şərtlər (məsələn, pensiya yaşı) dəyişməz qaldıqda məcmu pensiya 
ödənişlərini qarşılamaq üçün dövlətlər ya məcburi sosial sığorta ayırmalarını artır-
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malı, ya da pensiyaların səviyyəsini aşağı salmalıdırlar. Hər iki addım, xüsusilə də 
pensiyaların azaldılması siyasi baxımdan olduqca qeyri-populyardır və bütün hö-
kumətlər bundan qaçınmağa çalışırlar. Bəzən “sosial vergi” adlandırılan məcburi 
sosial sığorta ayırmalarının artırılması isə biznesin inkişafı baxımından da effektli 
deyil və iqtisadi artımı zəiflədə bilər. 

Bu vəziyyətdə bütün sosial qruplar tərəfindən məqbul sayıla biləcək çıxış 
yolu – dövlət sistemi ilə paralel olaraq, qeyri-dövlət pensiya sisteminin yaradılma-
sıdır. Üstəlik, sahibkarların və işçilərin öz vəsaitlərini könüllü surətdə özəl pensiya 
fondlarına yerləşdirməsi pensiya fondlarının və dolayısı ilə həm də sahibkarların 
investisiya imkanlarını genişləndirə bilər. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir 
ki, qeyri-dövlət pensiya sisteminin formalaşdırılması (özəl pensiya fondlarının ya-
radılması) investisiya mühitinin canlanmasında və ümumən iqtisadiyyatın inkişa-
fında mühüm rol oynayır. Hətta bəzi ölkələrdə özəl pensiya fondlarının aktivləri-
nin həcmi ÜDM-i üstələyir. Qeyri-dövlət pensiya təminatı həm ölkənin iqtisadi 
inkişafına müsbət təsir göstərən, həm dövlətin sosial yükünü yüngülləşdirən, həm 
işçilərin gələcək həyatlarını sığortalaması imkanlarını genişləndirən, həm də iri 
müəssisələrdən yüksəkixtisaslı işçilərin axınının qarşısını almağa kömək edən əhə-
miyyətli bir alətdir. 

İlk özəl pensiya fondu ABŞ-da hələ 1875-ci ildə yaradılsa da, belə fondların 
aktiv inkişafı II Dünya Müharibəsindən sonra Qərbi Avropa ölkələrində başlamış-
dır. Hazırda Dünya üzrə pensiya fondlarının (dövlət və qeyri-dövlət) həcminə 
görə 13 ölkə (Avstraliya, Braziliya, Kanada, Fransa, Almaniya, Honq Konq, İrlan-
diya, Yaponiya, Niderland, Cənubi Afrika, İsveçrə, Böyük Britaniya, ABŞ) əhəmiy-
yətli çəkiyə malikdir. Bəzən bu ölkələri “P13” ölkələri adlandırırlar. Bəzi hesabat-
larda bunların arasından 7 ölkəni (Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Niderland, İsveç-
rə, Böyük Britaniya, ABŞ) “P7” adı altında fərqləndirirlər. 

Dünya maliyyə bazarlarında pensiya fondlarının (xüsusilə özəl pensiya fond-
larının) xüsusi rolu vardır. 2015-ci ildə P7 ölkələrinin özəl pensiya fondlarının in-
vestisiyalarının ümumi həcmi 31,32 trl. ABŞ dollarından artıq olmuşdur. Özəl pen-
siya fondlarının investisiyalarının ən yüksək olduğu ölkə ABŞ-dır (23,85 trl. ABŞ 
dolları). Özəl pensiya fondları üçün əlverişli mühitin yaradılması onların aktivləri-
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nin sürətlə atmasına təsir göstərir. 2005-2015-ci illərdə özəl pensiya fondları ABŞ-
da investisiyalarını 1,6 dəfə, Niderlandda 1,8 dəfə, Böyük Britaniyada isə 1,6 dəfə 
artırmışdır. 

Qeyd olunduğu kimi, liberal pensiya sisteminə malik ölkələrdə qeyri-dövlət 
pensiya fondlarının investisiyalarının həcmi olduqca yüksəkdir, bəzi ölkələrdə isə 
(ABŞ-da, Avstraliyada, Niderlandda, Kanadada və İsveçrədə) ÜDM-i üstələyir. 2-
4-cü Şkalalarda 2005, 2010 və 2015-ci illərdə P7 ölkələrində PSLİ-nin dəyişmələri 
əks olunmuşdur. Müvafiq dövr üçün özəl pensiya fondlarının investisiyaları 
haqqında statistik məlumatlar olmadığı üçün Yaponiya üzrə hesablama aparılma-
mış və şkalalara daxil edilməmişdir. 

 

Şkalalar 2-4. Pensiya Sisteminin Liberallığı İndeksi 
(P7 ölkələri, 2005, 2010, 2015) 

Mənbə: OECD, 2016 əsasında hesablanmışdır. 
 

0,940 0,762 0,727 0,571 0,554 0,463 

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0

Şkala 2: 2005 

K
an

ad
a 

İs
ve

çr
ə 

B.
Br

ita
ni

ya
 

N
id

er
la

nd
 

AB
Ş 

Av
st

ra
liy

a 

0,924 0,758 0,667 0,524 0,514 0,317 

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0

Şkala 3: 2010 

K
an

ad
a 

İs
ve

çr
ə 

B.
Br

ita
ni

ya
 

N
id

er
la

nd
 

AB
Ş 

Av
st

ra
liy

a 

0,883 0,764 0,624 0,471 0,296 0,122 

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0

Şkala 4: 2015 

K
an

ad
a 

İs
ve

çr

B.
Br

ita
ni

ya
 

N
id

er
la

nd
 

AB
Ş 

Av
st

ra
liy

a 



Pensiya sisteminin liberallıq-inzibatilik 
səviyyəsi və sosial-iqtisadi inkişaf 

_____________________________________________ 

151 
 

Göründüyü kimi, 2005-2015-ci illərdə P7 ölkələrinin pensiya sistemlərində 
liberallaşma davam etmişdir. Əgər 2005-ci ildə Avstraliyada PSLİ 0,463 idisə, 
2015-ci ildə 0,122-yə enmişdir. Həmin dövrdə PSLİ Niderlandda 0,571-dən 
0,296-ya, ABŞ-da 0,554-dən 0,471-ə, Böyük Britaniyada 0,727-dən 0,624-ə, Kana-
dada 0,940-dan 0,883-ə kimi azalmış və yalnız İsveçrədə artaraq 0,762-dən 0,764-ə 
yüksəlmişdir. Lakin İsveçrədə də sollaşma meyili davamlı olmamış, 2011-2012-ci 
illərdə sağlaşma müşahidə edilmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, özəl pensiya fondlarının investisiyaları ölkələrin 
ümumi iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Aşağıdakı diaqramda ABŞ-da özəl 
pensiya fondlarının investisiyaları ilə ÜDM arasında asılılıq göstərilmişdir (Dia-
qram 3). 

 

Mənbə: OECD, 2016 əsasında hesablanmışdır. 

 

Göründüyü kimi, ABŞ-da özəl pensiya fondlarının investisiyaları ilə ÜDM 
arasında korrelyasiya yüksəkdir (r = 0,8833). 

Maraqlıdır ki, pensiya fondlarının aktivlərinin daha çox olduğu ölkələr, 
pensiya sahəsində sağçı (liberal) islahatlar aparan ölkələrdir. Bu faktı belə də təfsir 
etmək olar ki, pensiya sistemlərinin fəaliyyətinə dövlət nə qədər az müdaxilə edir-
sə, pensiya qurumları o qədər çox inkişaf edir. Ən böyük pensiya fondlarına malik 
olan ölkələrdə özəl fondların xüsusi çəkisi də yüksəkdir. Məsələn, 2011-ci ildə Bö-
yük Britaniyada özəl sektorun payı 89%, Avstraliyada 86%, ABŞ-da 72%, İsveçrədə 
71%, Niderlandda isə 70% təşkil etmişdir. 
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Diaqram 3. ABŞ-da özəl pensiya fondlarının investisiyaları ilə 
ÜDM arasında asılılıq (trln. ABŞ doll., 2005-2015) 



R.ABDULLAYEVA, V.HƏŞİMOVA 
__________________________________________________________ 

152 
 

ABŞ və Böyük Britaniyada qeyri-dövlət pensiya fondlarının investisiyaları-
nın ÜDM-ə nisbəti 2015-ci ildə müvafiq olaraq 79,4 və 97,4%-dir. Dövlət pensiya 
sisteminin üstünlük təşkil etdiyi Almaniya (6,6%), Fransa (0,6%) kimi ölkələrdə 
isə pensiya vəsaitlərinin ÜDM-ə nisbəti 10%-dən azdır (Diaqram 4). 

 

Mənbə: OECD, 2016 əsasında hesablanmışdır. 

 

Qeyd etdiyimiz kimi, özəl pensiya fondlarındakı vəsaitlərdən başqa, müxtəlif 
maliyyə alətlərində olan pensiya vəsaitləri də mövcuddur. Onların özəl pensiya 
fondlarının vəsaitləri ilə birlikdə həcmi daha yüksəkdir. Belə ki, 2015-ci ildə müxtə-
lif maliyyə alətləri üzrə özəl pensiya investisiyalarının ÜDM-ə nisbəti Danimarka-
da 205,9%, Niderlandda 178,4%, İslandiyada 157,2%, Kanadada 156,9%, ABŞ-da 
isə 132,9% təşkil etmişdir. 

Dövlət pensiya fondları 

Dövlət pensiya fondları qeyri-dövlət fondlarından əvvəl formalaşmışdır. La-
kin birincilərin aktivlərinin həcmi nisbətən daha azdır. Aşağıda dünyanın ən böyük 
dövlət pensiya fondlarının aktivləri və bu aktivlərin ÜDM-ə nisbəti verilmişdir 
(Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. Dövlət pensiya fondları və onların aktivləri 
(17 ölkə, 2014) 

Ölkə 
 

Fondun adı 
 Ya

ra
nm

a 
ili

 

A
kt

iv
lə

ri
, m

lr
d.

 
A

BŞ
 d

ol
l. 

A
kt

iv
lə

ri
n 

Ü
D

M
-

ə 
ni

sb
ət

i, 
%

 

ABŞ  Social Security Trust Fund  1940 2789,5 16,1 

Yaponiya  Government Pension Investment Fund  2006 1135,9 28,1 

Cənubi Koreya  National Pension Sevice 1988 427,4 31,6 

Cin National Social Security Fund 2001 251,0 2,4 

İsveç  National Pension Funds  2000 153,2 30,3 

Hindistan Employee Provident Fund 1952 123,0 6,4 

Kanada  Canadian Pension Plan İnvestment Board 1997 205,8 12,4 

Finlandiya Keva and Valtion Eläkerahasto 1997 71,8 28,8 

İspaniya  Social Security Reserve Fund 1966 50,5 3,9 

Avstraliya  Future Fund  2006 89,6 6,8 

Fransa  Fondds de Reserve des Retraites  1999 70,1 2,7 

Norveç  Government Pension Fund  2001 27,4 6,5 

Portuqaliya Social Security Financial Stabilisation Fund  1977 16,4 7,8 

Meksika  IMSS Reserve  1943 1,6 0,1 

Yeni Zelandiya New Zealand Superannuation Fund  1989 21,5 11,5 

Çili Pension Reserve Fund 2006 7,9 3,3 

Polşa Demographic Reserve Fund  2002 5,1 1,0 

Mənbə: OECD, 2015. 

 

Ən böyük dövlət pensiya fondu ABŞ-ın Social Security Trust Fondudur. 
1940-cı ildə yaradılmış bu Fondun aktivlərinin həcmi 2,789.5 milyard ABŞ dolları 
(ÜDM-in 16,1%-i) təşkil edir. Bu, ABŞ-da özəl pensiya fondlarının ÜDM-ə nisbə-
tindən (132,9%) xeyli azdır. İkinci ən böyük dövlət pensiya fondu Yaponiyaya aid-
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dir ki, onun da aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti 28,1%-dir. Dövlət pensiya fondunun 
aktivlərinin ÜDM-ə nisbətinin ən yüksək (31,6%) olduğu ölkə Cənubi Koreyadır.  

 

Liberallaşmanın determinantları: 
sosial amillər 

Pensiya sistemlərinin liberallaşdırıl-
masının sosial determinantlarına pensi-
yaçıların gəlirləri, sağlamlığı, yoxsulluq 
səviyyəsi və başqa bu qəbil amillər da-
xildir. 

Pensiyaçıların sosial vəziyyətini xa-
rakterizə etmək üçün bir sıra göstərici-
lərdən istifadə olunur. Adətən bunlara 
pensiyaçıların əmək fəaliyyəti dövründə 
topladıqları pensiya məbləğinin (“sərvə-
tinin”) orta həcmini (average pension 
wealth), pensiyaların səviyyəsini (o 
cümlədən onun nisbi göstəricilərini), 
pensiyaçılar arasında yoxsulluq səviyyə-
sini aid edirlər. Aşağıda işləyənlərin 
əmək fəaliyyəti dövründə topladıqları 
orta pensiya sərvəti haqqında məlumat-
lar əks olunmuşdur (Cədvəl 3).  

Bu göstəricinin ən yüksək olduğu öl-
kələrdə (Niderland, Lüksemburq və Da-
nimarka) pensiya sistemi daha liberal-

dır. Orta pensiya sərvətinin yüksək olduğu ölkələrdə istər işləyənlərin, istərsə də 
işəgötürənlərin ödədikləri sosial sığorta tarifləri aşağıdır. Bu göstərici Danimarka-
da işçilər üçün 2,7%, işəgötürənlər üçün 0%, Lüksemburqda həm işəgötürənlər, 
həm də işçilər üçün 11,0%, Niderlandda işçilər üçün 13,9%, işəgötürənlər üçün 
9,7% təşkil edir. İşçilər və işəgötürənlər üçün sosial sığorta tarifləri pensiya sistemi-

Cədvəl 3.Orta pensiya sərvəti 
(25 ölkə, min ABŞ doll., 2015) 

Ölkələr Kişilər Qadınlar 
Avstraliya  802 856 
Avstriya  539 598 
Belçika  401 462 
Kanada  357 400 
Çili 100 101 
Çex Respublikası 128 148 
Danimarka  943 1 054 
Estoniya 120 152 
Finlandiya  520 618 
Fransa 435 522 
Almaniya 467 544 
Yunanıstan 249 281 
Macarıstan 131 154 
İslandiya 601 668 
İrlandiya 336 379 
İsrail 398 427 
İtaliya  454 518 
Yaponiya  371 426 
Koreya  253 296 
Luksemburq  1 015 1 170 
Meksika 42 44 
Niderland 1 083 1 248 
Yeni Zelandiya 428 483 
Norveç 863 1 000 
Polşa 88 104 

Mənbə: OECD – Pensions at Glance 
(2015). 
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nin liberallaşdığı bir sıra ölkələrdə, məsələn, ABŞ-da müvafiq olaraq 5,1% və 8,9%, 
Avstraliyada 0% və 5,6%, İrlandiyada 0,4% və 7,2%, Çilidə 7,0% və 0%, İsveçrədə 
həm işçilər, həm işəgötürənlər üçün 5,9%, Yeni Zelandiyada 0%-dir. Bunun əksinə, 
dövlət pensiya təminatının xüsusi çəkisinin yüksək olduğu Fransada bu göstərici-
lər, müvafiq olaraq, 9,5% və 30,6%, Almaniyada 17,3% və 16,4%, İtaliyada 7,2% və 
24,3% təşkil edir (OECD, 2013). 

Pensiyaçıların sosial vəziyyətini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri də 
pensiyaların nisbi (məsələn, pensiyanın orta aylıq əmək haqqına nisbəti) səviyyəsi-
dir. Belə nisbi göstəricilər arasında ən mühümlərindən biri də pensiyanın, pensiya-
çının pensiyaya çıxmaq ərəfəsindəki gəlirinə (əsas etibarilə əmək haqqına) nisbəti-
dir. 2014-cü ildə pensiyaların bu nisbi göstəricisi Niderlandda 90,5%, Danimarka-
da 67,5%, Kanadada 36,7%, ABŞ-da 35,2%, Yaponiyada 35,1% təşkil etmişdir, ən 
yüksək göstərici isə Hindistanda (96,5%) qeydə alınmışdır (Diaqram 5). 

 

 
Mənbə: OECD, 2014. 

Göründüyü kimi, pensiyaların nisbi səviyyəsi ilə (hər halda, nisbi səviyyənin 
bu göstəricisi ilə) pensiya sisteminin liberallıq səviyyəsi arasında sərt asılılıq yox-
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 Diaqram 5. Pensiyaların nisbi səviyyəsi (pensiyanın pensiyaya çıxmaq 
ərəfəsindəki gəlirə nisbəti) (42 ölkə, kişilər, 2014, %) 
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dur, yəni pensiyanın nisbi səviyyəsi istər pensiya sisteminin liberallaşdığı ölkələrdə, 
istərsə də dövlət pensiya təminatının yüksək olaraq qaldığı ölkələrdə yuxarı və ya 
aşağı ola bilir. 

Pensiyaçıların sosial vəziyyətinin daha bir göstəricisi onların arasındakı yox-
sulluq səviyyəsidir. Aşağıdakı bir sıra ölkələrdə pensiyaçıların yoxsulluq səviyyəsi 
əksini tapmışdır (Diaqram 6). 

Mənbə: OECD Income Distribution Database. 

 

Müqayisə edilən ölkələr arasında 2014-cü ildə pensiyaçıların yoxsulluq sə-
viyyəsinin ən yüksək (48,8%) olduğu ölkə Cənubi Koreyadır. Bu göstərici İsraildə 
22,6%, Avstraliyada 25,7%, ABŞ-da 21,0%, Yaponiyada 19,0%, Çilidə 15,0%, Bö-
yük Britaniyada 13,5%, Almaniyada 8,5%, Kanadada 6,2%, Norveçdə 4,3%, Fran-
sada 3,5%, Niderlandda 2,2% olmuşdur. Bundan əvvəlki halda olduğu kimi, pensi-
yaçılar arasında yoxsulluq da pensiya sisteminin liberallıq səviyyəsindən asılı deyil: 
pensiya sisteminin istər solçu, istərsə də sağçı səciyyə daşıdığı ölkələrdə pensiyaçı-
lar arasında yoxsulluq səviyyəsi yüksək və ya aşağı ola bilər. Bununla belə, maraqlı-
dır ki, pensiyaçılar arasında ən aşağı yoxsulluq səviyyəsi pensiya sisteminin daha 
çox liberallaşdığı Niderlandda qeydə alınmışdır. 

Eyni fikri gəlirlərin ümumi həcmində pensiya gəlirlərinin payı haqqında da 
söyləmək mümkündür. Belə ki, 65+ yaşdakı əhalinin gəlirlərinin tərkibində pensi-
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ya gəlirlərinin xüsusi çəkisi istər dövlət pensiya təminatının, istərsə də özəl pensiya 
sisteminin üstünlüyə malik olduğu ölkələrdə (yəni istər solçu, istərsə də sağçı pen-
siya sistemlərində) yüksək və ya aşağı ola bilir. 2015-ci ildə bu göstərici, məsələn, 
Fransada 100,0%, ABŞ-da 92,1%, Kanadada 91,6%, Niderlandda 87,3%, Almani-
yada 86,9% təşkil etmişdir (OECD Income Distribution Database, 2015). 

Azərbaycanda pensiyaçıların həyat səviyyəsi 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 
qüvvəyə minməsi ilə 2006-cı ildən yeni, fərdi uçota əsaslanan “sığorta-pensiya” sis-
temi tətbiq olunmuşdur. O zaman əmək pensiyasının baza hissəsi 35 manat təyin 
edilmiş, sonra mütəmadi olaraq artırılmışdır və hazırda 110 manatdır. 2015-ci ildə 
pensiyanın baza hissəsi (2006-cı illə müqayisədə 3,1 dəfə artsa da) orta aylıq nomi-
nal əmək haqqının 23,6%-nə, yoxsulluq həddinin isə 81,1%-nə bərabər olmuşdur. 

2000-2015-ci illərdə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğində müsbət 
dinamika müşahidə olunmuş, 2007-2011-ci illərdə isə bu göstərici xüsusilə əhə-
miyyətli dərəcədə (4,2 dəfə) artaraq, 41,1 manatdan 173,4 manata çatmışdır 
(Diaqram 7). 

Mənbə: AzStat, 2017. 

Sığorta-pensiya sisteminin tətbiqindən sonra pensiyanın nisbi səviyyəsi art-
sa da, inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən hələ də aşağıdır (2006-cı ildə – 27,6%, 2015-
ci ildə – 38,0%). Pensiyaların əhali gəlirlərinə nisbəti isə 48,3% təşkil edir. 
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Azərbaycanda pensiya sisteminin  
liberllaşdırılmasını zəruri edən amillər 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan bütün 
sahələrdə olduğu kimi, pensiya sahəsində də islahatlar apardı. Mövcud pensiya 
sisteminə “yığım” elementlərinin əlavə olunması, müxtəlif illərdə pensiya qanun-
vericiliyinə edilən dəyişikliklərlə pensiya yaşının artırılması və s. bu qəbil islahat-
lardandır. 

Lakin sosial sığorta haqlarının yığılmasını və bölüşdürülməsini həyata keçi-
rən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF), təəssüf ki, hələ də dövlət büdcəsindən 
transferlərlə fəaliyyət göstərir. Səbəb – sosial sığorta haqlarının yığılmasında ciddi 
problemlərin olmasıdır. Sosial sığorta ayırmalarından yayınmaq məqsədilə iqtisa-
diyyatın bəzi sahələrində, xüsusilə qeyri-dövlət müəssisə və təşkilatlarında rəsmi və 
faktik əmək haqqı arasında xeyli fərq yaranır. Son illərdə “gizli işsizlər” məfhumu 
ilə yanaşı, “gizli işləyənlər” anlayışı da yaranmışdır. Belə ki, Azərbaycanda 1 pensi-
yaçıya 3 işləyən düşdüyü halda, yalnız 1 sosial sığorta haqqı ödəyən düşür (Əşrə-
fova, 2007). İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, DSMF-in gəlir və maliyyə 
imkanlarının artırılmasında məşğul əhalinin sosial sığortaya daha çox cəlb edilməsi 
əhəmiyyətli rol oynayır (Quliyev, 2011, s. 158). 

Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin liberallaşdırılmasını zəruri edən 
bir sıra amillər vardır. Onların arasında demoqrafik qocalma prosesi, dövlətin so-
sial yükünün getdikcə ağırlaşması, pensiyaçıların həyat səviyyəsinin aşağı olması 
əsas yer tutur. Maraqlı cəhət burasındadır ki, iqtisadiyyatı Azərbaycana nisbətən 
daha zəif olan qonşu ölkələrdə (Qırğızıstan, Gürcüstan, Ermənistan) belə, qeyri-
dövlət pensiya sistemi fəaliyyət göstərir. 

Qeyri-dövlət pensiya sisteminin yaradılması Azərbaycanda 10 ildən artıqdır 
ki fəal müzakirə edilir. Bu məsələnin həlli AR Prezidentinin hələ 2008-ci ildə təs-
diq etdiyi “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya siste-
minin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda (Dövlət Proqramı, 2008) nəzərdə tu-
tulmuşdu. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da qeyri-
dövlət pensiya fondlarının formalaşdırılması məsələsinə diqqət yetirilmişdir (Kon-
sepsiya – 2020, 2011). Bunlardan başqa, AR Prezidentinin 2014-cü ildə təsdiq et-
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diyi “2014-2020-ci illərdə Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin islahatı Kon-
sepsiyası”nda da qeyri-dövlət pensiya fondlarının yaradılmasını və fəaliyyətini tən-
zimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması məsələsi əksini tapmışdır 
(Konsepsiya, 2014). 

Beləliklə, pensiya sahəsində aparılan inzibati xarakterli islahatlar (pensiya 
yaşının artırılması, “yığım” elementlərinin əlavə olunması) nə hökumətin, nə də 
əhalinin (xüsusilə pensiyaçıların) gözlədiyi effekti verməmişdir. Azərbaycanda 
pensiya təminatı tam olaraq dövlət inhisarındadır (ifrat solçu sistemdir) və onun 
qismən liberallaşdırılmasına (sağlaşdırılmasına) ehtiyac vardır. 

 

Nəticələr 

• Dünyada demoqrafik qocalma prosesi gedir, pensiya yaşlı əhalinin xü-
susi çəkisi artır, bir pensiyaçıya düşən əmək qabiliyyətlilərin (və işlə-
yənlərin) sayı isə azalır, dövlətlərin sosial yükü ağırlaşır. Pensiya təmi-
natı sistemində liberal islahatların aparılmasını zəruri edən, ilk növbə-
də, məhz bu amillərdir. Azərbaycanda da demoqrafik qocalma baş ve-
rir və bu proses getdikcə sürətlənəcəkdir. 

• Son illərdə dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində (xüsusilə P7 ölkə-
lərində) pensiya sahəsində liberal islahatlar aparılır. Bu ölkələrdə qey-
ri-dövlət pensiya sisteminin iqtisadi və sosial səmərəliliyi yüksəlir. İn-
kişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, özəl pensiya fondlarının in-
vestisiyaları ilə ÜDM arasında yüksək korrelyasiya mövcuddur. 

• Dövlət pensiya təminatına təkcə birbaşa deyil, dolayısı ilə də (məsələn, 
özəl pensiya sisteminin formalaşdırılmasını stimullaşdırmaqla) müda-
xilə edə və bu yolla pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirə bilər. 

• İlkin nəticələrə görə, pensiya səviyyəsinin nisbi göstəriciləri ilə pensiya 
sisteminin liberallığı arasında sərt korrelyasiya yoxdur. Bu göstəricilər 
həm dövlət, həm də özəl pensiya fondlarının üstünlük təşkil etdiyi öl-
kələrdə daha yüksək və ya daha aşağı ola bilir. Pensiya səviyyəsinin 
nisbi göstəriciləri dövlətin pensiya təminatına müdaxiləsi səviyyəsin-
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dən asılı deyil. Lakin bu nəticə, pensiya sisteminin liberallıq səviyyəsi-
nin daha əhatəli ölçülməsi (qiymətləndirilməsi) əsasında dəqiqləşdiril-
məlidir. 

• Pensiyaçılar arasında yoxsulluq səviyyəsi nə bütövlükdə iqtisadiyya-
tın, nə də pensiya təminatı sisteminin liberallıq-inzibatilik (sağçılıq-
solçuluq) dərəcəsindən asılıdır. 

• Pensiya sisteminin liberallıq-inzibatilik səviyyəsini qiymətləndirmək 
üçün təklif edilən PSLİ ilkin araşdırma üçün yararlı hesab edilə bilər, 
lakin bir sıra başqa göstəriciləri də nəzərə almaqla təkmilləşdirilməli-
dir. PSLİ-yə görə sağçı ölkələr, pensiya təminatı sisteminin səmərəlili-
yini səciyyələndirən göstəricilərə görə də qabaqcıl yerlərdədir. Pensi-
yaçılar arasında ən aşağı yoxsulluq və pensiya səviyyəsinin ən yüksək 
nisbi göstəriciləri pensiya sisteminin daha çox liberallaşdığı ölkələrdə 
qeydə alınır. Bunlar, indiki şəraitdə liberallaşmanın pensiya sisteminə 
müsbət təsir göstərdiyi anlamına gəlir. 

• Azərbaycanda pensiya sahəsində aparılan inzibati xarakterli islahatlar 
gözlənilən effekti verməmişdir və hazırda pensiya təminatının qismən 
liberallaşdırılmasına (sağlaşdırılmasına) ehtiyac vardır. PSLİ üzrə alın-
mış ilkin nəticələr bu qənaəti daha da gücləndiriir. 
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN LİSENZİYALAŞDIRILMASININ 
BİZNES MÜHİTİNƏ TƏSİRİ 

(Azərbaycan nümunəsində qiymətləndirmə) 

 

Giriş 

Məlum olduğu kimi, lisenziya hansısa konkret iqtisadi fəaliyyət növünü hə-
yata keçirmək üçün dövlətin şirkətlərə və fərdi sahibkarlara verdiyi xüsusi icazədir. 
Lisenziyalaşdırmanın məqsədi cəmiyyəti özünütənzimləmə mexanizmləri əsasında 
inkişaf edən bazar iqtisadiyyatının mümkün fəsadlarından qorumaqdır. Başqa söz-
lə, lisenziyalaşdırmanın hədəfi – sosial müdafiədir. 

Lisenziyalaşdırma iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin ən sərt 
formalarına aid olsa da, bir sıra hallarda, sadəcə olaraq, qaçılmazdır. Bunlara, məsə-
lən, silah-sursat istehsalını və ticarətini, dərman preparatlarının istehsalını, tibbi 
xidmətləri və bu qəbil başqa fəaliyyət növlərini aid edirlər. Belə fəaliyyətlərin yalnız 
xüsusi icazə əsasında həyata keçirilməli olduğu haqqında liberal (sağçı) və dirijist 
(solçu) siyasi-iqtisadi nəzəriyyələrin tərəfdarları arasında mübahisə yoxdur. Bu-
nunla belə, sağçılar bir qayda olaraq, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növləri siyahısının 
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kiçildilməsinə (iş adamlarına daha böyük sərbəstlik verilməsinə), solçular isə ge-
nişləndirilməsinə (dövlətin və vətəndaşların hüquqlarını daha sərt müdafiə etmə-
yə) tərəfdar çıxırlar. 

Müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini bu meyar üzrə qiy-
mətləndirərkən dörd məsələni diqqətə almaq lazımdır: a) lisenziyalaşdırılan fəaliy-
yət növlərinin sayı, b) lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin çeşidi, c) lisenziyala-
rın keçərlilik müddəti, ç) lisenziyaların verilmə qaydaları. Bu göstəricilər iş sahiblə-
ri üçün nə qədər əlverişlidirsə (yəni say azdırsa, çeşid məhduddursa, müddət uzun-
dursa və qaydalar sadədirsə), iqtisadiyyat bir o qədər daha sağdadır(Müzəffərli, 
2014). Bütün bu amilləri nəzərə almaqla son illər Azərbaycanda dövlət tərəfindən 
lisenziyalaşdırma sahəsində aparılan islahatları təhlil edərək qiymətləndirmək fay-
dalı olardı. 

 

Azərbaycanda lisenziyalaşdırma siyasəti haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razı-
lıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” 2002-ci ildə im-
zaladığı Fərmana əsasən, ölkədə 59 sahibkarlıq fəaliyyət növü və 107 alt fəaliyyət 
növü lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinə aid edilmişdir. Bu fərmanla, lisenziya-
laşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı xeyli azaldılmışdır. Bu islahatları zəruri edən 
odur ki, lisenziya əsasında həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin sayının çox olması 
sahibkarların inzibati yükünü artırır, onların inkişafına və iqtisadiyyata investisiya 
qoyuluşu prosesinə mənfi təsir göstərir. Fərmana qədər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün müxtəlif dövlət orqanlarından çoxlu sayda icazə almaq tələb 
edilirdi, lisenziyaların müddəti gödək, alınma proseduru isə mürəkkəb idi. Bu isə 
sahibkarlığın inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Ona görə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün tələb edilən lisenziya və icazə sisteminin daha da təkmilləşdi-
rilməsi zərurəti ortaya çıxmışdır.  

Həmin islahatların davamı olaraq, 2015-ci ildə Azərbaycan Prezidenti “Sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının 
azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və 
şəffaflığın təmin edilməsi haqqında” Fərman imzaladı. Fərmana uyğun olaraq, sa-
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hibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi icazə tələb olunan bütün növləri üzrə (dövlət təhlü-
kəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət növləri istisna olmaqla) lisenzi-
yaların İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsi 
təmin olunmuş, həmçinin vaxt itkisi və əlavə sənədləşmə işləri ilə qarşılaşmamaları 
üçün lisenziya almaq istəyən sahibkarlara məsləhət xidmətləri göstərilməyə başlan-
mışdır. 2015-ci il noyabrın 2-dən etibarən İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları tə-
rəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində lisenziyalarla bağlı ərizələrin qəbuluna 
başlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 2011-ci il tarixli 
509 nömrəli Fərmanına əsasən, lisenziya və icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin 
meyarları müəyyən edilmiş, vahid xüsusi razılıq (lisenziya) və icazə sisteminin ya-
radılması nəzərdə tutulmuşdur.  

Həmçinin qeyd olunan sahədə ölkədə sahibkarlığın inkişafına daha əlverişli 
mühit formalaşdırmaq üçün vahid xüsusi razılıq (lisenziya) və icazə sisteminin ya-
radılması məqsədi ilə “Lisenziyalar və icazələr haqqında” yeni qanun layihəsi hazır-
lanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 15 mart 2016-cı ildə 
təsdiqlənmiş “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanun Azərbaycanda sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı (maliyyə bazarlarındakı sahibkarlıq istisna 
olmaqla) lisenziya və icazə sisteminin tənzimlənməsinin hüquqi, iqtisadi və təşki-
lati əsaslarını müəyyən edir (Lisenziyalar və icazələr haqqında AR Qanunu, 2016). 

Qanunda lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin və icazələrin müəyyən 
edilməsi qaydaları, lisenziyanın (icazənin) qüvvəyə minməsi və qüvvədən düşməsi, 
bunları verən orqanlar (onların vəzifələri, səlahiyyətləri və məsuliyyəti), bu sahədə 
vahid reyestr aparılması, lisenziya və icazə sisteminin dövlət tənzimlənməsinin 
prinsipləri, lisenziyalaşdırma prosesində aşkarlıq və informasiya təminatı, lisenzi-
yanın və icazənin “bir pəncərə” prinsipi əsasında verilməsi, bunların verilməsinə, 
yenidən rəsmiləşdirilməsinə, dayandırılmasına, bərpasına və ya ləğvinə susmaqla 
razılıq, lisenziya və icazə tətbiq edilərkən sahibkarların, cəmiyyətin və dövlətin ma-
raqlarının mütənasibliyi, lisenziyanın və icazənin verilməsi üçün ödəniş, lisenziya-
nın və icazənin müddəti və ləğvi, onun şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət qayda-
ları müəyyən olunur. Qanun 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Qanuna 
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əsasən, sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə verilən icazələrin sayı təqribən 4 dəfə azal-
dılaraq 330-dan 87-ə endirilmişdir. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2015-ci il 
tarixli Fərmanı ilə “Lisenziyalaşdırma qaydası”, “Lisenziya tələb olunan fəaliyyət 
növlərinin (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) siyahısı və 
həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun 
məbləğləri”, “Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar lisenziya tələb 
olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə lisenziya verilmə-
sinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri” və “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin 
siyahısı” təsdiq edilmişdir.  

Lisenziya tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin sayının minimuma 
endirilməsi, lisenziya verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin 
edilməsi sahəsində aparılmış islahatların nəticəsi olaraq, lisenziya tələb edən fəaliy-
yət növlərinin sayı 37-yə endirilmiş, yeni verilən, o cümlədən sözügedən Fərmanın 
qüvvəyə mindiyi gün qüvvədə olan müddətli lisenziyalar müddətsiz elan edilmiş, 
lisenziyanın verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri iki dəfə azal-
dılmış, lisenziyaların verilməsi müddəti 15 gündən 10 iş gününə endirilmiş, lisenzi-
ya verilməsi qaydası sadələşdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. 

Bundan əlavə, “Dövlət rüsumu haqqında” AR Qanununda edilmiş dəyişikli-
yə əsasən, lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikası-
nın regionlarında həyata keçirildikdə, həmin fəaliyyət növü üzrə müəyyən edilmiş 
dövlət rüsumunun 50 faizi (regional televiziya və radio yayımı istisna olmaqla) 
ödənilir. Eyni zamanda, lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyətinin bir neçə alt nö-
vünün eyni vaxtda həyata keçirilməsi üçün müraciət edildikdə, həmin alt növlər 
üçün müəyyən edilmiş ən yüksək dövlət rüsumu ödənilir. Lisenziyalaşdırılan sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin müvafiq növü üzrə bir və ya bir neçə iş və xidmətlərin həyata 
keçirilməsi üçün müraciət edildikdə, iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq hə-
min fəaliyyət növü üçün müəyyən edilmiş dövlət rüsumu ödənilir. Lisenziya veril-
dikdən sonra lisenziya sahibi lisenziyada göstərilən fəaliyyət növünü başqa obyekt-
lərdə də həyata keçirmək və ya lisenziyanın əlavəsində göstərilməyən iş və xidmət-
lərlə məşğul olmaq üçün lisenziya əlavəsinin alınması məqsədi ilə müraciət etdik-
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də, obyektlərin və ya iş və xidmətlərin sayından asılı olmayaraq müvafiq fəaliyyət 
növünə lisenziya verilməsinə görə müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun 50 faizi 
ödənilir. Həmçinin, sahibkarlar lisenziyanın yenidən rəsmiləşdirilməsi və bərpası 
üçün dövlət rüsumu ödənilməsindən azad ediliblər.  

Qeyd olunan islahatlar lisenziya və icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin, li-
senziya və icazə şərtlərinin dəqiq müəyyən edilməsinə, lisenziya və icazələrin veril-
məsi sahəsində şəffaflığın daha da artırılmasına, istifadə asanlığının, operativliyin 
və səmərəliliyin təmin edilməsinə, sahibkarların sərf etdikləri xərclərin və vaxtın 
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və ümumilikdə ölkədə biznes mühitinin yaxşılaş-
masına və sahibkarlığın inkişafına müsbət təsir göstərməkdədir. 

Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinin lisenziyalaşdırılması sahəsində həyata 
keçirilmiş tədbirlər nəticə etibarilə lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin və 
lisenziya şərtlərinin dəqiq müəyyən edilməsinə, lisenziyaların verilməsi, yenidən 
rəsmiləşdirilməsi, fəaliyyətinin dayandırılması, bərpa edilməsi və ləğvi sahəsində 
şəffaflığın daha da artırılmasına, lisenziyanın alınması ilə bağlı sahibkarların sərf 
etdikləri xərclərin və vaxtın əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və ümumilikdə ölkə-
də sahibkarlığın inkişafına stimullaşdırıcı təsir göstərmişdir.  

Hazırda 25 sahibkarlıq fəaliyyəti növü üzrə lisenziyalar İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə verilir. Bütün fəaliyyət növləri 
üçün lisenziyalar müddətsizdir. 2 noyabr 2015-ci il tarixindən 1 sentyabr 2016-cı il 
tarixinə qədər İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitə-
silə sahibkarlıq subyektlərinə 2734 lisenziya verilmişdir. Bu lisenziyaların 2415-i 
Bakı şəhərinin, 319-u isə regionların payına düşür. Lisenziyalar əsasən əczaçılıq, 
özəl tibb, tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri, 
tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan 
bina və qurğuların layihələndirilməsi, maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin 
quraşdırılması, baytarlıq preparatlarının satışı, bitki mühafizə vasitələrinin və aqro-
kimyəvi maddələrin idxalı, təhsil, dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının apa-
rılması, yanğından mühafizə, qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təz-
yiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri fəaliyyət sahələ-
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rinə verilmişdir.  Lisenziyaların 1406-sı yeni verilmiş, 1328-i isə lisenziya sahibləri-
nin müraciətləri əsasında müddətsiz lisenziya ilə əvəz edilmişdir (Hesabat, 2016). 

 

Lisenziyalaşdırma sub-indeksi 

Dünya Bankı hər il öz “Biznes mühiti” (Doing Business) hesabatlarında ay-
rı-ayrı ölkələrdə iqtisadi tənzimləmə qaydalarının sahibkarlar üçün nə dərəcədə əl-
verişli olduğunu 11 meyar əsasında qiymətləndirir. Həmin meyarlar bunlardır: 
müəssisələrin yaradılması, tikinti üçün icazələrin alınması, elektrik şəbəkələrinə 
qoşulma, mülkiyyətin qeydiyyata alınması, kreditlərin əlyetərliyi,∗ kiçik investorla-
rın (kiçik səhm sahiblərinin) hüquqlarının qorunması, vergiödəmə prosedurları-
nın sadəliyi, müqavilələrin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, iflas probleminin 
həlli, xarici ticarətin sərbəstliyi və əmək bazarının tənzimlənməsi. Araşdırmanın 
məqsədi – biznesin inkişafına imkan yaradan və ya mane olan tənzimləyici norma-
ları, biznes mühitinə birbaşa və ya dolayı yolla təsir göstərən islahatların gedişini 
müqayisəli şəkildə (ölkələrarası müqayisələrlə) dəyərləndirməkdir. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda iqtisadiyyatın liberallıq-inzibatilik səviyyə-
sini qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılan tədqiqatlarda istifadə edilən göstərici-
lərdən biri – Lisenziyalaşdırma sub-indeksi “Biznes mühiti” hesabatında yer alan 
“Tikinti üçün icazələrin alınması” göstəricisinə əsasən hesablanır. Bu göstəricidə 
hipotetik bir müəssisənin hipotetik bir tikinti üçün almalı olduğu icazələrin prose-
durları, buna sərf etdiyi vaxt və çəkdiyi xərc nəzərə alınır. Prosedurlar – sayla, vaxt 
– günlərlə, xərc – hipotetik anbar dəyərinin faizi ilə (adambaşına gəlirin 50 misli 
kimi) ölçülür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda “Biznes mühiti” hesabatları lisenziyalaşdır-
manın asanlığı (çətinliyi) üzrə ayrı-ayrı dövlətləri müqayisə edən, belə demək olar 
ki, yeganə ciddi tədqiqatdır. 

Bununla belə, Dünya Bankının prosedurların sayını vaxt və xərc göstəriciləri 
ilə eyni tutması (bunlara eyni çəki verməsi) real vəziyyəti bir qədər təhrif edir. Mü-

                                                            
∗Bu komponentin adı dəqiq qoyulmamışdır: əslində söhbət kreditlərin deyil, kreditlər haqqında in-
formasiyanın əlyetərliyindən gedir. 
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əssisə (sahibkar) üçün mühüm olan – lisenziyalara və başqa razılaşdırma sənədlə-
rinə sərf edilən vaxt və xərcdir, prosedurların sayı isə, xüsusilə də bu prosedurlar 
eyni bir məkanda icra edilə bilirsə, elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Mənzərənin təhrif 
olunması özünü bir çox ölkələrin reytinqində göstərir.  

Ona görə də AMEA İqtisadiyyat İnstitutu lisenziyalaşdırmanın çətinliyi-
asanlığı üzrə müxtəlif iqtisadiyyatların solluq-sağlıq dərəcəsini qiymətləndirərkən 
prosedurların sayını nəzərə almır. Vaxt və xərc amilləri 0-1 aralığına gətirilərək in-
deksləşdirilir. Lisenziyalaşdırma sub-indeksinin alt-indekslərinin hesablanması za-
manı hər indeksə aid balların mümkün maksimum və mümkün minimum həddləri 
nəzərə alınır. Son tədqiqatda (İS(S)İ, 2015) Vaxt alt-indeksi üçün minimum qiy-
mət kimi “0”, maksimum qiymət kimi “1000”, Xərc alt-indeksi üçün minimum 
qiymət kimi “0”, maksimum qiymət kimi “100” götürülmüşdür. Sub-indeks bu 2 
alt-indeksin cəbri ortasıdır. Alınan nəticələr Dünya Bankının nəticələrindən köklü 
şəkildə olmasa da, əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

1-ci Cədvəldə İS(S)İ metodologiyasına uyğun olaraq, 2015-ci il üçün 62 öl-
kənin lisenziyalaşdırmaya sərf olunan vaxt və xərc göstəriciləri, onların əsasında 
hesablanmış Vaxt və Xərc alt-indeksləri və yekun göstəricilər – Lisenziyalaşdırma 
sub-indeksləri verilmişdir. Sıralama Lisenziyalaşdırma sub-indeksi üzrə sıfırdan 
birə doğru, yəni lisenziyalaşdırmanın şirkətlər üçün asan olduğu ölkələrdən daha 
çətin olduğu ölkələrə (sağlıqdan solluğa) doğrudur. 

Cədvəl 1. Lisenziyalaşdırma sub-indeksi və 
onun alt-indeksləri (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 

Sıra 
yeri 

Ölkələr 
Vaxt 

(gün) 
Vaxt alt-
indeksi 

Xərc 
(anbar 
dəyəri-

nin %-i) 

Xərc 
alt-

indek-
si 

Sub-
indeks 

1 Sinqapur 26,0 0,026 0,3 0,003 0,015 
2 BƏƏ 44,0 0,044 0,2 0,002 0,023 
3 CAR 48,0 0,048 0,9 0,009 0,029 
4 Finlandiya  64,0 0,064 0,8 0,008 0,036 
5 Gürcüstan 68,5 0,069 0,3 0,003 0,036 
6 ABŞ 78,6 0,079 1,0 0,010 0,044 
7 Danimarka 64,0 0,064 2,3 0,023 0,044 
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8 Malayziya 74,0 0,074 1,3 0,013 0,044 
9 Litva 91,0 0,091 0,3 0,003 0,047 

10 Macarıstan 91,0 0,091 0,2 0,002 0,047 
11 Ermənistan 83,0 0,083 1,2 0,012 0,048 
12 Yeni Zelandiya 93,0 0,093 0,7 0,007 0,050 
13 Estoniya  103,0 0,103 0,3 0,003 0,053 
14 Almaniya 96,0 0,096 1,1 0,011 0,054 
15 Tailand  113,0 0,113 0,1 0,001 0,057 
16 Avstraliya 112,0 0,112 0,5 0,005 0,059 
17 Böyük Britaniya 105,0 0,105 1,2 0,012 0,059 
18 Tunis  93,0 0,093 2,6 0,026 0,060 
19 Norveç 122,5 0,123 0,6 0,006 0,064 
20 Portuqaliya 113,0 0,113 1,4 0,014 0,064 
21 Yunanıstan  124,0 0,124 0,6 0,006 0,065 
22 İsveç 116,0 0,116 2,4 0,024 0,070 
23 Çexiya  143,0 0,143 0,3 0,003 0,073 
24 Latviya 149,0 0,149 0,3 0,003 0,076 
25 Bolqarıstan 110,0 0,110 4,5 0,045 0,078 
26 İsveçrə  154,0 0,154 0,7 0,007 0,081 
27 Qırğızıstan 141,0 0,141 2,1 0,021 0,081 
28 Lüksemburq  157,0 0,157 0,7 0,007 0,082 
29 Ukrayna 64,0 0,064 10,2 0,102 0,083 
30 Makedoniya 89,0 0,089 8,2 0,082 0,086 
31 Qazaxıstan 156,0 0,156 1,5 0,015 0,086 
32 Meksika 87,6 0,088 10,3 0,103 0,095 
33 Azərbaycan 151,0 0,151 4,1 0,041 0,096 
34 Malta  167,0 0,167 2,8 0,028 0,098 
35 Misir 179,0 0,179 1,9 0,019 0,099 
36 Niderland 161,0 0,161 3,8 0,038 0,100 
37 Avstriya 192,0 0,192 1,1 0,011 0,102 
38 Türkiyə 169,0 0,169 3,5 0,035 0,102 
39 Yaponiya 197,0 0,197 0,6 0,006 0,102 
40 Polşa  212,0 0,212 0,3 0,003 0,108 
41 İsrail 209,0 0,209 1,6 0,016 0,113 
42 Sloveniya 212,5 0,213 1,3 0,013 0,113 
43 Fransa 183,0 0,183 4,7 0,047 0,115 
44 İrlandiya 150,0 0,150 9,5 0,095 0,123 
45 İndoneziya  211,0 0,211 4,3 0,043 0,127 
46 Moldova 247,0 0,247 0,8 0,008 0,128 
47 Rusiya 238,4 0,238 1,9 0,019 0,129 
48 Albaniya 228,0 0,228 3,3 0,033 0,131 
49 Kanada 249,0 0,249 1,3 0,013 0,131 
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50 İtaliya 233,0 0,233 3,7 0,037 0,135 
51 Rumıniya 255,0 0,255 2,3 0,023 0,139 
52 Monteneqro 158,0 0,158 12,2 0,122 0,140 
53 İspaniya 229,0 0,229 5,2 0,052 0,141 
54 Slovakiya  286,0 0,286 0,1 0,001 0,144 
55 Xorvatiya 188,0 0,188 10,9 0,109 0,149 
56 Çin 244,3 0,244 7,6 0,076 0,160 
57 İran 318,5 0,319 5,3 0,053 0,186 
58 Bosniya-Hers. 179,0 0,179 19,7 0,197 0,188 
59 Braziliya  426,1 0,426 0,4 0,004 0,215 
60 Hindistan 185,9 0,186 28,2 0,282 0,234 
61 Serbiya 264,0 0,264 25,7 0,257 0,261 
62 Kipr 677,0 0,677 1,2 0,012 0,345 

 
Mənbə: Doing Business, 2015. 

 

Şkala 1-də isə cədvəldəki Lisenziyalaşdırma sub-indeksləri vizual təsvirdə 
verilmişdir.  

 
Şkala 1. Lisenziyalaşdırma sub-indeksi 

(təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Tədqiq edilən ölkələrin hamısı həndəsi mərkəzdən (0,500) sağda yerləşir. 
Araşdırılanlar arasında ən sağçı iqtisadiyyata malik ölkə Sinqapurdur (0,015); o, if-
rat sağ nöqtənin (“0” nöqtəsinin) yaxınlığında yerləşir. Bu, həmin ölkədə lisenziya 
alınmasının çox asan olduğunu göstərir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (0,023), Cənu-
bi Afrika Respublikası (0,029), Finlandiya (0,036) iqtisadiyyatı da lisenziyalaşdır-
ma sahəsində sağçılıqla səciyyələnir. Ən solçu iqtisadiyyat isə Kiprin iqtisadiyyatı-
dır (0,345). Bu ölkədə lisenziya əldə etmək üçün şərtlər digər ölkələrlə müqayisədə 
çox çətindir. İqtisadiyyatı sol qütbə ən yaxın olan digər ölkələr Serbiya (0,261), 
Hindistan (0,234) və Braziliyadır (0,215). 

Nisbi mərkəzə (0,100) yaxın olan və ondan bir qədər solda yerləşən Azər-
baycan (0,096) 62 ölkə arasında sağdan 33-cü, soldan isə 30-cudur. Başqa sözlə 
desək, lisenziyalaşdırmaya görə Azərbaycan 32 ölkəyə nəzərən solçu, 29 ölkəyə nə-
zərən isə sağçıdır. Median olan Meksika (0,095), Qazaxıstan (0,086), Makedoniya 
(0,086) kimi dövlətlər Azərbaycandan sağda, Malta (0,098), Misir (0,099), Nider-
land (0,100) isə solda yerləşməklə ona yaxın mövqedə yer alıblar. 

Cədvəl 2-də 2006-2017-ci illərdə Azərbaycanda Lisenziyalaşdırma sub-in-
deksinin və onun alt-indekslərinin dinamikası verilmişdir. Cədvəldən görünür ki, 
Lisenziyalaşdırma sub-indeksinin göstəriciləri azalan dinamikaya malikdir. Başqa 
sözlə desək, bu illərdə Azərbaycanın lisenziyalaşdırma siyasəti sağçılığa meyilli ol-
muşdur. 

2006-2010-cu illərdə Azərbaycanda lisenziyalaşdırma şəraiti daha sürətlə li-
berallaşmış və 2011-2013-cü illərdə davamlı olmuşdur. Müqayisə edilən illər ərzin-
də ən yüksək sola meyillilik 2006-cı ildə, sağa meyillilik isə 2015-ci ildə qeydə alın-
mışdır. Dünya Bankının son iki “Biznes mühiti” hesabatında isə Azərbaycanda li-
senziyalaşdırma şərtlərinin ağırlaşdığı qeydə alınmışdır. Lakin məsələ burasındadır 
ki, hər belə hesabat 2 il əvvəlki dövrün məlumatları əsasında tərtib edilir və ona 
görə də ayrı-ayrı ölkələrin biznes mühitində baş vermiş dəyişiklikləri müəyyən ge-
cikmə ilə əks etdirir. Əminliklə söyləmək mümkündür ki, 2016-cı ildə Azərbaycan-
da lisenziyalaşdırmanın sadələşdirilməsi sahəsində görülmüş ciddi tədbirlər sayə-
sində 2018-ci ildən başlayaraq bu göstərici üzrə ölkə sağlaşacaq və onun reytinqi 
yüksələcəkdir. 
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Cədvəl 2. Azərbaycanda Lisenziyalaşdırma sub-indeksi 
 və onun alt-indeksləri (2006-2017-ci illər) 

 
İllər 

 
Vaxt 

Vaxt alt-
indeksi 

(V) 

 
Xərc 

Xərc alt-
indeksi 

(X) 

Lisenziyalaşdır-
ma indeksi 

L=(V+X)/2 

2006 216 0,216 25,3 0,253 0,235 
2007 216 0,216 19,2 0,192 0,204 
2008 216 0,216 13,9 0,139 0,178 
2009 216 0,216 8,8 0,088 0,152 
2010 216 0,216 6,4 0,064 0,140 
2011 216 0,216 7,0 0,070 0,143 
2012 217 0,217 6,1 0,061 0,139 
2013 217 0,217 5,4 0,054 0,136 
2014 225 0,225 5,2 0,052 0,139 
2015 151 0,151 4,3 0,043 0,097 
2016 203 0,203 4,1 0,041 0,122 
2017 203 0,203 4,5 0,045 0,124 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2017. 

 

Azərbaycana qonşu dövlətlərdə də lisenziyalaşma, əsas etibarilə, sadələş-
mişdir (Qrafik 1). 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2017 
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Təhlil edilən ölkələr arasında lisenziyalaşdırma sahəsində ən sağçı iqtisadiy-
yata malik ölkə Gürcüstandır, ən solçu iqtisadiyyat isə Rusiya Federasiyasının iqti-
sadiyyatıdır. Lakin Rusiyada 2008-ci ildən başlayaraq dövlətin iqtisadiyyata müda-
xiləsinin azalması prosesinin bir komponenti də lisenziyaların verilməsi sahəsində 
tənzimləmənin “yumşalması” olmuşdur. Lisenziya alma şərtlərinin yüngülləşdiril-
məsi (həm buna sərf edilən vaxtın qısaldılması, həm də xərcin azaldılması) üzrə 
aparılan islahatlar nəticəsində ölkə sağa doğru meyillənmişdir. 

İran İslam Respublikası əvvəllər lisenziyalaşdırma sahəsində sərt tənzimlə-
mə qaydalarına malik olsa da, 2009-cu ildən başlayaraq bu sahədə əhəmiyyətli sağ-
çı dəyişikliklərlə fərqlənmişdir. Xüsusilə də, lisenziya almağa sərf edilən vaxtın 4 
dəfə azaldılaraq, 399 gündən 99 günə qədər qısaldılması diqqəti çəkən məqamdır. 
Türkiyə lisenziyalaşdırma sahəsində liberallaşma siyasətinə sadiqliyi qoruyub sax-
lamışdır. Bu dövlətlər qrupunda Azərbaycan Rusiyadan sonra ikinci solçu iqtisa-
diyyata malikdir. Lakin bu vəziyyətin yaxın illərdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcə-
yini proqnozlaşdırmaq mümkündür. 2-ci Qrafikdə isə həmin göstəricinin Azərbay-
candakı dinamikası bəzi Şərqi Avropa dövlətləri ilə müqayisə edilir. 

 

 

Mənbə: Doing Business, 2006-2017 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Azərbaycan 0.235 0.204 0.178 0.152 0.14 0.143 0.139 0.136 0.139 0.097 0.122 0.124
Latviya 0.092 0.091 0.09 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.067 0.067 0.075 0.075
Estoniya 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053
Moldova 0.168 0.166 0.163 0.163 0.161 0.162 0.142 0.142 0.141 0.142 0.142 0.142
Ukrayna 0.358 0.345 0.332 0.378 0.356 0.3 0.297 0.284 0.112 0.11 0.11 0.11
Litva 0.083 0.082 0.082 0.082 0.081 0.082 0.071 0.063 0.063 0.053 0.052 0.052
Belarus 0.175 0.173 0.17 0.107 0.072 0.067 0.066 0.069 0.064 0.062 0.062 0.061

Qrafik 2. Azərbaycanda və bəzi  Şərqi Avropa ölkələrində 
Lisenziyalaşdırma sub-indeksi (2006-2017-ci illər)  
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2017 ilin göstəricisinə görə, qrafikə daxil edilmiş ölkələrin sağçılıqdan solçu-
luğa doğru sıralanması belədir: Litva, Estoniya, Belarus, Latviya, Ukrayna, Azər-
baycan, Moldova. Ukrayna lisenziyalaşdırma sahəsində bir çox ölkələrə nisbətən 
daha sərt siyasət yürüdür. Bu, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin bu komponent 
üzrə daha güclü olması anlamına gəlir, amma son illərdə lisenziyalaşdırma Ukray-
nada radikal surətdə liberallaşmışdır. Moldova sərt lisenziyalaşdırma siyasəti apa-
ran ölkələrdəndir və lisenziya almağa sərf edilən vaxtın uzunluğu ilə (276 gün) se-
çilir. Litva və Estoniya isə, əksinə, iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsinin az olduğu, 
sahibkarların geniş iqtisadi sərbəstliyə malik olduğu ölkələr sırasındadır. Belarus və 
Latviya orta mövqeyə malikdir. Bu Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbay-
can iqtisadiyyatı Lisenziyalaşdırma sub-indeksinə görə solçu mövqedə durur. 

 

Nəticələr 

1. 2015-ci il üzrə 62 dünya ölkəsində Lisenziyalaşdırma sub-indeksi ilə bağlı müqa-
yisəli təhlildə Azərbaycan orta mövqedə yer almışdır. 

2. 2006-2017-ci illərdə lisenziyalaşdırmanın sadələşdirilməsi sahəsində Azərbay-
canda aparılan islahatların nəticəsi olaraq, Lisenziyalaşdırma indeksi 1,9 dəfə aşağı 
düşmüşdür. Ölkə bu sahədə sağçı-liberal siyasət aparmışdır.  

3. 2017-ci ilin göstəricilərinə əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatının Lisenziyalaşdır-
ma indeksinə görə bir çox digər dövlətlərlə müqayisədə solçu kimi görünməsinin 
səbəbi ondadır ki, ayrı-ayrı ölkələrin biznes mühitində baş vermiş dəyişikliklər 
Dünya Bankının “Biznes mühiti” hesabatlarında 2 illik yubanma ilə əks olunur. 
Belə bir proqnoz vermək mümkündür ki, 2016-cı ildə Azərbaycanda lisenziyalaş-
dırmanın sadələşdirilməsi sahəsində görülmüş və “İqtisadi islahatlar üzrə Strateji 
yol Xəritələrində” davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlər sayəsində 2018-ci 
ildən başlayaraq bu göstərici üzrə ölkə iqtisadiyyatı sağlaşacaqdır. 

4. Lisenziyalaşdırmanın sadələşdirilməsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 
ümumi səviyyəsini aşağı salır, müəssisələrin və fərdi sahibkarların iqtisadi sərbəst-
liyini artırır. Lisenziyalaşdırma sahəsində Azərbaycanda aparılan (və aparılması 
planlaşdırılan) islahatlar biznes mühitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır.  
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FOND BAZARLARININ LİBERALLIĞI VƏ 
İQTİSADİ İNKİŞAF 

 

Problemin qoyuluşu 

Liberallaşma, digər sahələrə olduğu kimi, fond bazarlarının da inkişafına tə-
sir edir. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sə-
viyyəsinin ölçülməsi və liberallaşmanın sosial-iqtisadi inkişafa təsirlərinin qiymət-
ləndirilməsi üzrə aparılan tədqiqatlar fond bazarlarının inkişafı ilə bağlı bəzi müla-
hizələr irəli sürməyə imkan verir. “Sosialyönlük bəhanəsi ilə liberal islahatlardan 
çəkinmək yanlış siyasətdir” (Müzəffərli, 2014) konseptual baxışı fond bazarlarının 
liberallığı baxımından xüsusilə aktualdır. Çünki dövlətin fond bazarlarına az və ya 
çox müdaxilə etməsi, nəticə etibarı ilə, onun iqtisadi inkişafına və beynəlxalq bazar-
lardakı mövqelərinə bilavasitə təsir göstərir. 

Məlumdur ki, fond bazarı iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvələrindən biri ol-
maqla, aktivliyi ilə seçilir və müxtəlif müəssisələrə (sahələrə) cəlb olunan maliyyə 
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resurslarının əsas mənbələrindəndir. Fond bazarının iqtisadi artıma təsiri iqtisadiy-
yatın liberallığı, bazar institutlarının inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Eyni zamanda, 
müxtəlif ölkələrdə fond bazarlarının fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi heç də eyni də-
rəcədə deyil. Bu baxımdan, bazara müdaxilə səviyyəsinin, iqtisadiyyatın liberallıq 
dərəcəsinin və onların iqtisadi inkişafa təsirlərinin öyrənilməsinə ehtiyac artmaq-
dadır. 

Fond bazarı ilə bağlı yeridilən siyasətin yönü, liberallaşmayamı, yoxsa əksi-
nə, inzibatiləşməyə hədəflənməsi iqtisadiyyatla bağlı verilən siyasi qərarların ma-
hiyyətini ortaya qoyur. Bu qəbil iqtisadi siyasət qərarları ölkə iqtisadiyyatının dün-
yaya açıqlığı və beynəlxalq inteqrasiyaya hazırlığı baxımdan da əhəmiyyətlidir. 

Fond bazarının inkişaf determinantları arasında müvafiq qanunvericiliyin 
liberallaşdırılması, xarici kreditor, investor və şirkətlərin yerli bazara asanlıqla daxil 
olması, müxtəlif növ qiymətli kağızların yerli birjalarda sərbəst alqı-satqısı da 
vardır. Bu cür azadlıqların səviyyəsi fond bazarının tənzimlənməsində iqtisadi və 
inzibati üsulların nisbəti ilə müəyyənləşir. İqtisadi tənzimləmə üsullarının daha 
üstün tutulması inkişaf etmiş ölkələrin fond bazarlarını inkişaf etməkdə olan fond 
bazarlarından fərqləndirir. Dünya fond bazarlarının fəallığının artması ABŞ-ın və 
Qərbi Avropa ölkələrinin xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və maliyyə-va-
lyuta əməliyyatlarının liberallaşması ilə bağlıdır. 1967-ci ildə ABŞ-ın fond bazar-
larında baş verən böhran və texniki inqilab dünyanın aparıcı fond birjalarında ciddi 
islahatlar aparılmasının, liberallığın gücləndirilməsinin əsasını qoymuşdur. Dövlət 
tərəfindən fond bazarları üçün müəyyən edilən faiz dərəcələrinin və ciddi tənzim-
lənmə mexanizmlərinin qeyri-səmərəliliyi birjalarda yeni maliyyə alətlərinin, o 
cümlədən avroistiqrazların tətbiqini şərtləndirmişdir. Yeni maliyyə alətləri isə, öz 
növbəsində, ikinci (törəmə) fond bazarlarının inkişafına və liberallaşmasına təkan 
vermişdir. 

Fond bazarlarının sırf dövlət tənzimlənməsi artıq öz aktuallığını itirməkdə-
dir. Bu sahədə liberal islahatların aparılmaması və ya ləngidilməsi daxili bazarda 
zəruri maliyyə alətlərinin (səhm, istiqraz və s.) tətbiqini, gəlirliliyini və likvidliyini 
zəiflədir, həm də ölkəyə investisiya axınlarına mənfi təsir göstərir və əksinə, kapita-
lın xaricə axmasına yol açır. 
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1970-ci illərin ortasından genişlənən liberallaşma prosesi ölkələrarası kapital 
axınlarını sürətləndirmiş, bir çox milli fond bazarlarını xarici investorlara və emi-
tentlərə açmışdır. Bu proseslərin hüquqi baxımdan rəsmiləşdirilməsi isə inzibati 
tənzimləmə metodlarını tədricən bazar tənzimləmə prosedurları ilə əvəzləmişdir. 
Qərb ölkələrinin fond bazarlarında baş verən bu yönlü kəmiyyət və keyfiyyət dəyişik-
likləri həmin ölkələrin iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 1980-1990-cı illər-
də ABŞ-da bankların və digər maliyyə institutlarının real sektora yönəltdikləri vəsaitlə-
rin xüsusi çəkisi 52%-dən 37%-ə, Almaniyada 87%-dən 77%-ə, Fransada 88%-dən 
74%-ə enmişdir. 

Liberallaşmanın səmərəsi özünü dövlət qiymətli kağızları üzrə (xəzinə vek-
selləri, qısa və orta müddətli istiqrazlar) əməliyyat həcminin genişlənməsində, on-
ların beynəlxalq ticarət obyektinə çevrilməsində göstərmişdir. Dünyada dövlət qiy-
mətli kağızlarının beynəlxalq maliyyə aktivlərindəki payı 1980-ci ildəki 18%-dən 
2004-cü ildə 35%-ə qədər yüksəlmişdir. Dövlət qiymətli kağızlar bazarının liberal-
laşması xarici hüquqi və fiziki şəxslərin də bu bazara marağını artırmışdır. Hazırda 
inkişaf etmiş ölkələrdə buraxılmış dövlət qiymətli kağızlarının 20%-i qeyri-rezi-
dentlərin əlində cəmlənir. Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları ara-
sında institusional investorların (sığorta şirkətlərinin, pensiya və investisiya fondla-
rının) payı artaraq, 40%-ə çatmışdır (Щербанин, 2007, с. 325-326). 

Əksər ölkələrdə fond bazarlarının inkişafı ilə bağlı sağçı-liberal islahatlar apa-
rılsa da, bəzilərində dövlət qurumları qiymətli kağızlar bazarındakı hakim mövqe-
lərini qoruyub saxlamış, bəzənsə hətta gücləndirmişlər. İkinci qrup ölkələrdə fond 
bazarları yalnız lokal xarakter daşıyır. Keçmiş sosialist ölkələrində fond bazarları-
nın inkişafı, təxminən eyni vaxtda – 1990-cı-illərdə başlasa da, müxtəlif yönlü ol-
muş və fərqli nəticələr vermişdir. Bunların bəzilərində (Baltikyanı ölkələr, Rusiya, 
Qazaxıstan, Ukrayna) fond bazarları daha liberaldır, digərlərində isə daha inzibati 
xarakterlidir. Bu ölkələrin hamısında, xüsusilə də ikinci qrup ölkələrdə fond bazar-
larının liberallaşdırılması üzrə islahatlara ehtiyac böyükdür. Mövcud bazarların in-
kişaf istiqamətlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi baxımından, fond bazarlarının 
liberallıq-inzibatilik tənasübünü araşdırmaq həm nəzəri, həm də böyük praktik 
əhəmiyyət daşıyır.  
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Ədəbiyyat xülasəsi 

Müasir tədqiqatlar göstərir ki, fond bazarının liberallaşması ilə inkişafı ara-
sında və onun inkişafı ilə iqtisadi artım arasında asılılıq mövcuddur. Bu bağlılıq 
adətən üç istiqamət üzrə təhlil olunur: (i) makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, 
(ii) fəallıq dövriliyinin təmin edilməsi; (iii) iqtisadi inkişafın sürətlənməsi. Fond 
bazarının səbatlı iqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətli olması, həm də bütövlükdə dün-
yanın iqtisadi inkişafına ciddi təsir etməsi məlum faktdır. Fond bazarı iqtisadiyya-
tın “barometri” olmaqla, makro və mikro iqtisadi inkişaf prosesləri ilə bilavasitə 
bağlıdır (Məmmədov, 2016). 

Fond bazarı yığım normasına təsir etsə də, yalnız bu baxımdan qiymətləndi-
rilməməlidir. P.Mauronın göstərdiyi kimi, risklərin diversifikasiyası fond bazarının 
fəaliyyəti nəticəsində mümkünləşir və fərdlərə (ev təsərrüfatlarına) imkan yaradır 
ki, müəssisə və şirkətlərin hesabına əlavə gəlir əldə etsinlər (Mauro, 1995). 

R.Atje və B.Cavanoviç fond bazarının fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi-
nin iqtisadi inkişafa ikili təsir göstərdiyinə diqqət çəkirlər: birincisi, iqtisadi fəallı-
ğın yüksəlməsi (qısamüddətli təsir); ikincisi, effektliv iqtisadi artım üçün baza ya-
radılması (uzunmüddətli təsir) (Atje and Javanovic, 1993). Bəzi tədqiqatlara görə, 
yığım mexanizmi və riskin bölüşdürülməsi vasitəsilə fond bazarları real sektorun 
inkişafına stimullaşdırıcı təsir göstərir (Greenwood and Smith, 1997). N.Bouz 
qeyd edir ki, fond bazarının iştirakçıları (kreditorlar) əlavə maliyyələşdirmə siste-
mi yaratmaqla biznesin səmərəliliyini artırmış olurlar (Bose, 2002; Bose, 2005).  

Fond bazarının fəaliyyətinin genişlənməsi ilə iqtisadi inkişaf arasında daya-
nıqlı əlaqənin mövcudluğu da müəyyən olunmuşdur. Lakin fond bazarlarında spe-
kulyativ əməliyyatlar ifrat səviyyədə şişdikdə iqtisadiyyat üçün ciddi risklər yaranır 
(Arestis and Demetriades, 1997; Arestis, Demetriades and Luintel, 2001).  

P.Russo və P.Vaxtelin 1980-1995-ci illər üçün 47 ölkə üzrə apardığı tədqi-
qatlar göstərir ki, fond bazarının aktivliyi ilə iqtisadi artım arasında (adambaşına 
məhsul buraxılışı üzrə) müsbət korrelyasiya var (Rousseau and Wachtel, 2000). 
C.Vöqler, 1963-1995-ci illərdə 65 ölkənin emal sənaye sahələri üzrə araşdırmasın-
da müəyyən etmişdir ki, fond bazarı kapitalın sahələr üzrə bölgüsünü yaxşılaşdıran 
və stimullaşdıran əsas amillərdəndir (Wurgler, 2000). İnkişaf etmiş ölkələrdə fond 
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bazarları kapitalın staqnasiya yaşayan sahələrdən çıxarılaraq perspektivli sahələrə 
yönəldilməsinə vəsilə olur. Fond bazarlarının zəif inkişaf etdiyi və sərt dövlət tən-
zimləməsi şəraitində fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə isə əks aslılıq mövcuddur: bu 
ölkələr staqnasiyalı sahələrə investisiya yatırmağa daha meyilli olurlar. 

Fond bazarlarının liberallığı ilə uzunmüddətli iqtisadi inkişaf arasındakı 
müsbət asılılığı Durham da aşkar etmişdir. O, dünyanın 64 ölkəsi üzrə 1981-1998-
ci illər üçün apardığı tədqiqatında göstərir ki, fond bazarları investisiyaların iqtisa-
diyyata cəlb olunmasına və onlardan səmərəli istifadəyə əsaslı şəkildə təkan verir. 
Bu asılılıq, inkişaf etməkdə olan ölkələrə nisbətən inkişaf etmiş ölkələrdə daha 
sərtdir (Durham, 2002). 

R.Harrisin əsas tapıntısı odur ki, fond bazarı iqtisadi inkişafa əsasən dolayı 
təsir göstərir. Onun 1980-1991-ci illər və 49 ölkə üzrə araşdırmalarına görə, fond 
bazarının iqtisadi inkişafda rolunu əsas amil kimi qiymətləndirmək mürəkkəb mə-
sələdir, bunun üçün daha geniş spektrli və daha uzun müddəti əhatə edən tədqi-
qatlar tələb olunur. Maliyyə resurslarına tələb və təklifin düzgün qiymətləndirilmə-
məsi, fond bazarının imkanlarının şişirdilməsi və qeyri-səmərəli tənzimlənmə isə 
ciddi maliyyə böhranlarına səbəb olur (Harris, 1997). 

M.Higgins və K.Osler qeyd edirlər ki, “sabun köpüyü” və “qaynar pullar” 
problemi fond bazarından başlanmış, 1980-cı ildən etibarən böhran hallarının 
genişlənməsinə və uzunmüddətli iqtisadi durğunluqlara səbəb olmuşdur (Higgins 
and Osler, 1997). K.Luintel və M.Xan da oxşar nəticəyə gəlirlər: fond bazarları 
iqtisadi artım üçün bəzən ciddi fəsadlar yaradır. Nəinki ayrı-ayrı ölkələrdə, hətta 
qlobal səviyyədə də baş verən bir çox neqativ proseslər öz başlanğıcını dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələrinin fond bazarlarından götürür (Luintel and Khan, 1999). 
2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranı bu fikrin doğruluğunu bir daha təsdiq edir. 

R.Livayn (Levine, 1991), T.Krebs və B.Vilson (Krebs and Wilson, 2004) 
diqqəti ona çəkirlər ki, fond bazarı insan kapitalına yönəldilən investisiyaları prio-
ritetə çevirir və iqtisadi inkişafa məhz bu yolla müsbət təsir göstərir.  
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Fond bazarlarının liberallığı və kapitallaşma səviyyəsi 

Fond bazarının əsas göstəricisi olan kapitallaşma səviyyəsi müxtəlif növ qiy-
mətli kağızların dövriyyə həcmini əks etdirməklə yanaşı, dolayısı ilə həm də ölkə-
nin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Fond bazarının kapitallaşma 
səviyyəsinə ölkə iqsadiyyatının liberallığı, stabilliyi, əlyetərliyi, dərinliyi kimi amil-
lər təsir göstərir. Son on ildə bir çox ölkələrdə fond bazarlarının kapitallaşma səviy-
yəsi dəfələrlə artmışdır. Təəssüf ki, fond bazarlarının kapitallaşması ilə əlçatar son 
statistika yalnız 2013-cü ilə aiddir, lakin ümumi meyilləri üzə çıxarmaq baxımın-
dan bu məlumatları yetərli hesab etmək olar. 1-ci Cədvəl-də dünyanın 60 müxtəlif 
inkişaf səviyyəsinə malik ölkəsi fond bazarlarının kapitallaşma səviyyəsinə görə sı-
ralanmışdır. 

Cədvəl 1. Fond bazarlarının kapitallaşma səviyyəsi 
(60 ölkə, mlrd. ABŞ doll., 2013) 

Sıra Ölkə 
Kapitallaşma 

səviyyəsi 

 

Sıra Ölkə 
Kapitallaşma 

səviyyəsi 
1 ABŞ 15640,7 31 Danimarka 179,5 
2 Yaponiya 3540,7 32 Filippin 165,4 
3 Çin 3389,1 33 İsrail 145,0 
4 Kanada 1906,6 34 Finlandiya 143,1 
5 Fransa 1568,7 35 Polşa 138,2 
6 Braziliya 1229,0 36 Qətər 125,4 
7 Böyük Britaniya 1202,0 37 BƏƏ 93,8 
8 Avstraliya 1198,2 38 Avstriya 82,4 
9 Almaniya 1184,5 39 Peru 79,3 

10 İspaniya 1031,0 40 Yeni Zelandiya 71,7 
11 Hindistan 1015,4 41 Lüksemburq 67,6 
12 Cənubi Koreya 994,3 42 Portuqaliya 61,7 
13 İsveçrə 932,2 43 Argentina 43,6 
14 Honkonq 889,6 44 Qazaxıstan 43,3 
15 CAR 855,7 45 Çexiya 38,4 
16 Rusiya 796,4 46 İordaniya 35,4 
17 Tayvan 623,4 47 Yunanıstan 33,6 
18 Niderland 594,7 48 Ukrayna 25,6 
19 İsveç 470,1 49 Xorvatiya 21,8 
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20 İtaliya 431,5 50 Rumıniya 21,2 
21 Meksika 408,7 51 Macarıstan 18,8 
22 Malayziya 395,1 52 Azərbaycan 10,8 
23 İndoneziya 390,1 53 Bolqarıstan 8,3 
24 Sinqapur 308,3 54 Sloveniya 6,3 
25 Çili 270,3 55 Venesuela 5,1 
26 Tailand 268,5 56 Slovakiya 4,4 
27 Belçika 229,9 57 Litva 4,1 
28 Norveç 219,2 58 İslandiya 2,0 
29 Türkiyə 201,8 59 Estoniya 1,6 
30 Kolumbiya 201,3 60 Latviya 1,1 

Mənbə: ИАССЭП (2017). 

 

2010-cu illə müqayisədə 2013-cü ildə fond bazarlarının kapitallaşma səviy-
yəsi İndoneziyada 3,9 dəfə, Filippində 3 dəfə, Polşa və Yeni Zelandiyada 2,9 dəfə, 
Tailandda 2,6 dəfə, Braziliya və Kolumbiyada 2,3 dəfə, Malayziyada 2,1 dəfə, Cə-
nubi Koreyada 2 dəfə yüksəlmişdir. Honkonqda kapitallaşma 1,9 dəfə, Avstraliya-
da 1,8 dəfə, Türkiyədə 1,7 dəfə, ABŞ-da isə 1,3 dəfə artmışdır (ИАССЭП, 2017). 

Kapitallaşma səviyyəsi fond bazarlarının həcmini (miqyasını) səciyyələndi-
rən əsas göstəricidir və iqtisadiyyatın institusional təminatının da qiymətləndiril-
məsində mühüm indikator sayılır. Təsadüfi deyil ki, ölkələrin iqtisadi inkişaf səviy-
yəsi ilə onların fond bazarlarının kapitallaşma səviyyəsi arasında kifayət qədər sıx 
asılılıq vardır. Fond bazarları ilə milli şirkətlərin inkişaf səviyyəsi arasında da müs-
bət asılılıq mövcuddur. Milli şirkətlərin kapitallaşma səviyyəsinin ÜDM-dəki xüsu-
si çəkisi ilə onların fond bazarlarında satılan səhmlərinin ÜDM-dəki payı arasında-
kı yüksək korrelyasiya bunun təzahürüdür. 

 

Fond bazarlarının likvidliyi və gəlirliliyi 

Qiymətli kağızların yüksək likvidlik səviyyəsi bazarın cəlbediciliyini və iqti-
sadi inkişafın sürətlənməsini təmin edir. Bu göstərici iqtisadi və investisiya fəallığı, 
qiymətli kağızların səmərəli yerləşdirilməsi, bazar dövriyyəsinin artması ilə sıx bağ-
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lıdır. Fond Birjaları Beynəlxalq Federasiyasının qiymətləndirmələrinə görə, 2015-
ci ildə dünyada qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların həcmi 38,8% artmışdır. Bir sı-
ra ölkələrdə, əsasən də neft ixrac edən dövlətlərdə bu əməliyyatların həcmi aşağı 
düşdüyü halda, inkişaf etmiş ölkələrdə, habelə bir sıra Asiya dövlətlərində (Hon-
konq, Cənubi Koreya, Çin) bu göstərici 2,3-2,5 dəfə yüksəlmişdir. 

Qiymətli kağızların (ilk növbədə səhmlərin) likvidlik səviyyəsinin dəyişmə-
ləri eyni yönlü olmamışdır. 2007-ci illə müqayisədə səhm əməliyyatları üzrə ən çox 
artım Çin (6,7 dəfə) və Honqonq (105%) birjalarında baş vermişdir. ABŞ-da, Ya-
poniyada, Böyük Britaniyada və digər inkişaf etmiş ölkələrdə səhm əməliyyatları-
nın dövriyyəsi və səhmlərin likvidlik səviyyəsi bu müddət ərzində aşağı düşmüş-
dür. Keçmiş possovet ölkələrindən Rusiyada da ciddi enmə qeydə alınmışdır. 
Azərbaycanın səhm bazarının inkişafında əsas rolu qapalı ilkin bazar əməliyyatları 
oynadığı üçün uzun müddətdir ki, bu sahədə ciddi artım baş vermir. Mövcud və-
ziyyət bir çox ölkələrdə fond birjalarının inkişafı üçün ciddi islahatların aparılması-
nı zərurətə çevirmişdir. 

Bəzi ölkələrdə səhm bazarlarının kapitallaşma səviyyəsində baş vermiş dir-
çəliş səhm bazarını aktivləşdirmək üçün dövlət səviyyəsində həyata keçirilən dəs-
təkləyici tədbirlərlə bağlı olmuşdur. Məsələn, ABŞ-da və Qərbi Avropa ölkələrində 
hökumətlər iri bankları və şirkətləri böhrandan çıxarmaq üçün onların səhmlərini 
almışlar və idarə olunmalarında iştirak edirlər. 

2000-2014-cü illərdə bir sıra amillərin və ilk növbədə qlobal maliyyə böhra-
nının təsiri altında qiymətli kağızların gəlirlilik səviyyəsi ölkələr üzrə fərqli dəyiş-
mişdir. Birjalarda səhm, uzunmüddətli istiqraz və qısamüddətli veksellər üzrə orta 
illik gəlirlilik səviyyəsi bəzi ölkələrdə (Avstraliya, Danimarka, Yeni Zelandiya və 
başqalarında) yüksək səviyyədə qalmış, daha çox ölkədə isə ( Kanada, Çin, Belçika, 
Almaniya, Fransa və başqalarında) nisbətən aşağı olmuşdur. Rusiyada korporativ 
qiymətli kağızların gəlirliliyi aşağı olduğu halda, dövlət qiymətli kağızları üzrə orta 
illik gəlir 3,5%-dən artıq olmuşdur. Azərbaycanın fond bazarında korporativ qiy-
mətli kağızların gəlirlilik səviyyəsi də yüksək deyil. 
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MDB ölkələrinin fond bazarları 

MDB ölkələrində fond bazarlarının əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 
səhm bazarının formalaşmasında və kapitallaşmasında dövlət sektorunu təmsil 
edən qurumların üstün mövqeyə malik olmasıdır. Fond bazarlarında dövlətə (iri 
dövlət şirkətlərinə və səhmdar cəmiyyətlərinə) məxsus qiymətli kağızların dövriy-
yəsi yüksək olaraq qalmaqdadır. Digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə Rusiya 
səhm bazarı daha sürətlə inkişaf edir. Bunun əsas səbəbi fond bazarında iqtisadi 
tənzimləmə alətlərinin getdikcə daha geniş tətbiq olunması, bazar iştirakçılarının 
tədricən xarici bazarlara çıxmasıdır. Neqativ təsirli amillərə isə bazara yeni emi-
tentlərin, investorların zəif cəlb olunmasını aid etmək olar. 

1998 və 2008-ci illərin böhranları fond 
bazarının inkişafına MDB-də də mənfi tə-
sir göstərmiş, qiymətli kağızlara inamı 
xeyli zəiflətmişdir. Azərbaycan səhm ba-
zarının kapitallaşma səviyyəsinin zəifliyi 
daha çox bazarın kifayət qədər formalaş-
maması ilə bağlıdır. MDB ölkələri arasın-
da, Rusiya ilə yanaşı, Qazaxıstanda da 
fond bazarı daha çox yüksək göstəricilərə 
malikdir. Bu ölkə fond bazarının xarici 
açıqlılığı, onu investisiya cazibədarlığının 
artırılması istiqamətində addımlar atmaq-
dadır. 

Səhm bazarının kapitallaşma dəyərinin 
ÜDM-ə nisbəti Rusiyada 37%, Ukraynada 
– 12%, Qazaxıstanda – 11%, Özbəkistan-
da – 8%, Belarusda – 5%, Qırğızstanda – 
3%, Ermənistanda – 2%-dir. Bu göstəricisi 
1%-dən də aşağı olan 3 ölkə var: Tacikis-
tan – 0,2%, Moldova – 0,04% və Azərbay-
can – 0,04%. Rusiya, Ukrayna və Qazaxstandan başqa, digər MDB ölkələrində tö-
rəmə səhm bazarı son dərəcə zəif inkişaf etmişdir. Rusiyada pensiya və investisiya 

Cədvəl 2. MDB ölkələrində ÜDM 
və səhm bazarlarının kapitallaş-

ması (mln. ABŞ doll., 2013) 

Ölkə ÜDM 

Səhm baza-
rının kapi-

tallaşma 
səviyyəsi 

Azərbaycan 73500 29 

Belarus 71700 3480 

Ermənistan 10400 152 

Qazaxıstan 231900 26300 

Qırğızıstan 7002 184 

Moldova 8000 306 

Özbəkistan 56800 4455 

Rusiya 2097000 771000 

Tacikistan 8500 15 

Ukrayna 178300 20700 

Mənbə: Рубцов (2015) 
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fondlarının qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyəti bu bazarın kapitallaşmasına müs-
bət təsir edən əsas amillərdəndir. Rusiyada pensiya fondlarının aktivləri 58,7 mlrd. 
ABŞ doll. (ÜDM-in 2,8%-i), investisiya fondlarının aktivləri isə 17,7 mlrd. ABŞ 
doll. (ÜDM-in 0,9%-i) səviyyəsindədir. Digər MDB ölkələrində bu fondlar kifayət 
qədər formalaşmamışdır (Рубцов, 2015). 

Milli şirkətlərin kapitallaşması 

Milli şirkətlərin kapitallaşma səviyyəsi ölkələr üzrə çox fərqlidir. Bu göstə-
ricinin ÜDM-dəki payına görə Honkonq (1027,6%), CAR (253,3%), İsveçrə 
(228,6%), Sinqapur (218,6%), ABŞ (139,7%), Malayziya (129,3%), Yaponiya 
(118,7%), Kanada (102,6%) dünya liderləridir. Lakin bu göstəricilər həmin ölkə-
lərin şirkətlərinin fond birjalarında satılan səhmlərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkiləri-
nə mütənasib deyil. Yalnız ABŞ-da (230,7%) və Yaponiyada (135,1%) ikinci gös-
tərici birincidən yüksək, qalanlarında isə ondan aşağıdır. Bu fakt onunla izah edilir 
ki, ABŞ və Yaponiyanın xaricdə fəaliyyət göstərən və səhmləri xarici bazarlarda sa-
tılan sirkətləri daha çoxsaylı və böyükdür. 

Bununla belə, milli şirkətlərin kapitallaşma səviyyəsi ilə onların fond bazarla-
rında satılan səhmlərinin ümumi dəyəri arasındakı müsbət asılılıq orta-yüksəkdir. 
Çinin milli şirkətlərinin bazar kapitallaşma səviyyəsi böyük olmasa da (ÜDM-in 
75,4%-i), onların fond bazarlarında satılan səhmlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi 
(361,9%) yüksəkdir və Çin trend xəttindən xeyli yuxarıda yer alır (Diaqram 1). 

Mənbə: World Bank (2015). 
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Diaqram 1. Milli şirkətlərin kapitallaşma səviyyəsi və 
onların fond birjalarında satılan səhmlərinin dəyəri 
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Milli şirkətlərin və fond bazarlarının kapitallaşması və İS(S)İ 

İqtisadiyyatın ümumi liberallıq-inzibatilik dərəcəsi ilə milli şirkətlərin kapi-
tallaşma səviyyəsi arasındakı bağlılığın öyrənilməsi, qeyd edildiyi kimi, ciddi əhə-
miyyət kəsb edir. Bundan ötrü İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – İS(S)İ ilə 
Milli şirkətlərin kapitallaşma indeksi (MŞKİ) arasındakı asılılığı təhlil etmək lazım-
dır. Bu təhlil üçün 31 ölkə üzrə əlçatar ilkin məlumatlar Cədvəl 3-də toplanmışdır. 
Ölkələr İS(S)İ üzrə sağdan sola doğru (daha liberal iqtisadiyyatlardan daha dirijist 
iqtisadiyyatlara) doğru düzülmüşdür. 

 

Cədvəl 3. İS(S)İ və milli şirkətlərin 
kapitallaşması (31 ölkə, 2015-ci il) 

Ölkə İS(S)İ 
Kapitallaş-

ma səviyyəsi 
(ÜDM %) 

MŞKİ MŞKİ (1-dən 
çıxılmaqla) 

Sinqapur 0,107 218,6 0,8744 0,1256 
İsveçrə 0,188 228,6 0,9144 0,0856 
Danimarka 0,190 10,2 0,0408 0,9592 
Qazaxıstan 0,232 18,9 0,0756 0,9244 
Kanada 0,238 102,6 0,4104 0,5896 
Yeni Zelandiya 0,241 42,8 0,1712 0,8288 
ABŞ 0,245 139,7 0,5588 0,4412 
CAR 0,246 235,3 0,9412 0,0588 
Malayziya 0,251 129,3 0,5172 0,4828 
Avstriya 0,256 25,7 0,1028 0,8972 
Norveç 0,265 49,9 0,1996 0,8004 
İsrail 0,267 82,4 0,3296 0,6704 
Lüksemburq 0,270 81,6 0,3264 0,6736 
Macarıstan 0,298 14,7 0,0588 0,9412 
Yaponiya 0,298 118,7 0,4748 0,5252 
Avstraliya 0,300 88,6 0,3544 0,6456 
Meksika 0,311 35,2 0,1408 0,8592 
Niderland 0,317 96,8 0,3872 0,6128 
İndoneziya 0,322 41,0 0,1640 0,8360 
Almaniya 0,324 51,6 0,2064 0,7936 
Türkiyə 0,326 26,3 0,1052 0,8948 
Portuqaliya 0,332 30,1 0,1204 0,8796 
İspaniya 0,344 65,7 0,2628 0,7372 
Sloveniya 0,345 14,1 0,0564 0,9436 
Polşa 0,346 29,0 0,1160 0,8840 



Y.MƏMMƏDOV, G.MƏMMƏDOVA 
__________________________________________________________ 

189 
 

Rusiya 0,354 29,7 0,1188 0,8812 
Yunanıstan 0,362 21,6 0,0864 0,9136 
Çin 0,368 75,4 0,3016 0,6984 
Braziliya 0,382 27,6 0,1104 0,8896 
Hindistan 0,394 73,1 0,2924 0,7076 
Fransa 0,416 86,2 0,3448 0,6552 

Mənbələr: İS(S)İ (2015); World Bank (2015). 

 

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksləri ilə Milli şirkətlərin kapitallaşma 

indeksləri arasında müəyyən asılılıq nəzərə çarpır, amma bu asılılıq güclü deyil 

(Diaqram 2).  

Mənbələr: İS(S)İ (2015); ИАССЭП (2017). 

 

Milli şirkətlərin və fond bazarlarının kapitallaşma səviyyəsi iqtisadi inkişa-
fa, bazar institusional münasibətlərinin dərinləşməsinə təsir etsə də, bu iki göstərici 
istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm yüksək, həm də 
aşağı ola bilər. Bu, bir çox səbəblərlə bağlıdır, ancaq daha çox müasir bazar münasi-
bətlərinin və qloballaşma proseslərinin inkişafından irəli gəlməkdədir. Bir sıra öl-
kələr milli şirkətlərin inkişafında maraqlı olmaqla, bu məqsədlə islahatlar həyata 
keçirirlər. Digər tərəfdən, inkişaf etmiş ölkələr inzibatı yönümlü islahatlardan ziya-
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də, iqtisadi stimullaşdırıcı tədbirlərə üstünlük verməklə, əsasən innovativ sahələrin 
genişlənməsinə önəm verirlər. Kapitallaşma səviyyəsindəki fərqlər həm də milli şir-
kətlərin fond bazarlarındakı maliyyə resurslarına əlyetərliyi, bu bazarların dünya 
iqtisadiyyatına açıqlığı ilə bağlıdır. Bütün bunlar söyləməyə əsas verir ki, milli şir-
kətlərin və fond bazarlarının inkişafı və kapitallaşma səviyyəsinin yüksəlməsi, ölkə-
lərin iqtisadi siyasəti və liberallığı ilə sıx bağlıdır. 

 

Nəticələr 

• Fond bazarının tənzimlənməsi ilə bağlı nəzəri-konseptual baxışlar ciddi su-
rətdə fərqlənsə də, onun inkişaf etdirilməsinin ölkənin ümumi iqtisadi inki-
şafına müsbət təsir göstərməsi mübahisə doğurmur. 

• İnkişaf etmiş ölkələrdə fond bazarları daha yüksək inkişaf səviyyəsi (kapital-
laşma və dövriyyə sürəti) ilə səciyyələnir. Bu ölkələrin iqtisadiyyatı, bir qay-
da olaraq, həm də liberal iqtisadi modellər üzərində qurulur. 

• Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların həcmi son illərdə artıma meyilli olsa 
da, bir sıra ölkələrin (əsasən neft hasilatçılarının) fond bazarlarında bu əmə-
liyyatların həcmi azalmışdır.  

• Son maliyyə böhranından keçən müddət ərzində müxtəlif ölkələrin fond ba-
zarlarında səhmlərin likvidlik səviyyəsi fərqli dəyişmişdir. Əsas artım Çin və 
Honkonq birjalarında baş vermişdir. ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya, Al-
maniya, Kanada, Avstraliya kimi inkişaf etmiş ölkələrdə, habelə Rusiyada 
səhm əməliyyatlarının dövriyyəsi və likvidlik səviyyəsi qeyri-stabil olmuşdur. 

• Azərbaycanın səhm bazarı hələ ki zəifdir və kifayət qədər formalaşmamışdır. 
Dövlətin və dövlətə məxsus iri şirkətlərin (səhmdar cəmiyyətlərinin) qiy-
mətli kağızlar dövriyyəsinin üstünlük təşkil etməsi səhm bazarının inkişafına 
mənfi təsir göstərir. 

• Milli şirkətlərin kapitallaşması ilə onların fond bazarlarında satılan səhmləri-
nin toplam dəyəri arasında müsbət korrelyasiya mövcuddur. Kapitallaşma 
səviyyəsinin yüksəlməsi satılan səhmlərinin həcminə müsbət təsir göstərir. 
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Fond bazarlarının kapitallaşma səviyyəsi ilə ÜDM arasında da asılılıq müs-
bətdir. 

• İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə Milli şirkətlərin kapitallaşma in-
deksi arasında, habelə İS(S)İ ilə Fond bazarının kapitallaşma indeksi arasın-
da asılılıqlar zəifdir. 
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MİNİMUM ƏMƏK HAQQI VƏ İŞSİZLİK 

 

Problemin qoyuluşu 

Məlum olduğu kimi, əmək bazarında qiymətlərin aşağı düşməsi, mal və xid-
mətlər bazarına nisbətən daha az baş verir. Hər hansı bir məhsulun satılması çətin-
ləşəndə (məsələn, ona tələb azalanda) satıcı onun qiymətini aşağı salaraq satmağa 
çalışır. Bu halda qiymət hətta maya dəyərindən də aşağı ola bilər. Əməyin qiyməti-
nin aşağı həddi daha sərtdir və adətən işçinin yaşaması üçün zəruri olan minimum 
istehlak səbəti ilə müəyyənləşir. Əməyin ödənilməsi ən azı elə olmalıdır ki, mini-
mum istehlak səbətinə daxil edilmiş mal və xidmətlərin alınması mümkün olsun. 
Başqa sözlə, əməyin qiymətinin minimal həddi yaşayış minimumu ilə sıx bağlıdır.  

Müxtəlif ölkələrdə yaşayış minimumu, təbii ki, fərqlidir və onun müəyyən 
edilməsi mürəkkəb bir prosesdir, çünki minimum istehlak səbətinə daxil olan mal 
və xidmətlərin siyahısı da fərqlidir. Digər tərəfdən, minimum istehlak səbətinə da-
xil olan mal və xidmətlərin pul ifadəsində həcmi onların natural həcminə nisbətən 
daha sürətlə dəyişir. 
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Minimum əmək haqqının həcmi əksər ölkələrdə dövlətin müdaxilə etdiyi iq-
tisadi məsələlərdən biridir. Minimum əmək haqqı bir saat, gün, həftə və ya bir ay 
üçün əmək haqqının elə bir həddidir ki, işəgötürən işçiyə ən azı bu məbləği ödəmə-
lidir. Bu hədd ya qanunvericiliklə, ya da kollektiv razılaşmalarla (həmkarlar təşki-
latları ilə sahibkar birlikləri arasında, yaxud həmkarlar təşkilatları ilə hökumətlər 
arasında müqavilələrlə) müəyyən edilir. 

İqtisadi ədəbiyyatda minimum əmək haqqının məğzi ilə bağlı ciddi fikir ayrı-
lığı yoxdur. Əsas diskussiyalar minimum əmək haqqının nə olması ilə yox, kimin 
tərəfindən müəyyənləşdirilməli olması və nə qədər olmalı olduğu ilə bağlıdır. 
Onun səviyyəsi ölkədən-ölkəyə dəyişərək, iqtisadi sistemin əsas özəlliklərindən 
birini təşkil edir. Bəzi ölkələrdə isə ümumiyyətlə, “minimum əmək haqqı” anlayışı 
yoxdur, amma belə ölkələrin sayı çox deyil. Minimum əmək haqqının qanunverici-
liklə və ya kollektiv müqavilələrlə təsbit olunmasının iqtisadi və sosial-iqtisadi tə-
sirləri ilə bağlı mübahisələr də davam etməkdədir. Hələ ki, minimum əmək haqqı-
nın iqtisadi və sosial-iqtisadi təsirlərinin pozitiv və ya neqativ olmasını birmənalı 
sübut etmək mümkün olmamışdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, minimum əmək haqqı dövlətin iqtisadiyyata mü-
daxiləsi formalarından biri kimi ikiqütblü təsirə malikdir: bir tərəfdən, minimum 
əmək haqqını qanunvericiliklə və ya kollektiv müqavilələrlə təsbit etməklə işçilərin, 
əksər hallarda, aşağı ixtisaslı işçilərin sosial müdafiəsi diqqətdə saxlanılır. Digər tə-
rəfdən isə, minimum əmək haqqı işəgötürənlərin üzərinə aşağı ixtisaslı işçilərə da-
ha yüksək maaş vermək tələbi qoyaraq, onların xərclərinin artmasına səbəb olur. 
Aşağı ixtisaslı işçilərin əmək haqqının artması daha yüksək ixtisaslı işçilərin də 
əmək haqqının artırılmasına şərait yaradır. Başqa sözlə, minimum əmək haqqının 
dəyişməsi orta əmək haqqının səviyyəsinə də təsir göstərir. Əmək haqqı xərclərinin 
artması isə işəgütürənlərin ümumi xərclərinin artmasına səbəb olduğundan biznes 
mühitinə mənfi təsir göstərir. 

Lakin bu təsirlər işçinin ixtisas səviyyəsindən asılı olaraq fərqlənir. Yəni mi-
nimum əmək haqqının səviyyəsi aşağı ixtisaslı işçilərin sosial müdafiəsi ilə bağlı ol-
duğundan onun dəyişməsi yüksək ixtisaslı işçilərin sosial müdafiəsinə adətən ciddi 
təsir göstərmir. Amma bu dəyişmələr işçilər arasında əmək haqqı fərqlərinin az ol-
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duğu ölkələrdə, yaxud minimum əmək haqqının birdən-birə yüksək həcmdə artırıl-
ması hallarında güclü təsirlər yarada bilər. Belə hallarda minimum əmək haqqının 
artması biznes mühitinə mənfi təsir etdiyindən və sahibkarlara əlavə maliyyə yükü 
yaratdığından onlar bəzi işçilərin ixtisarına qərar verə bilərlər. Bu isə işsizliyin art-
ması və sosial problemlərin dərinləşməsi ilə yanaşı, iqtisadi artımın zəifləməsinə də 
səbəb ola bilər. 

Beləliklə, istənilən dövlət, istehlak qiymətləri indeksini nəzərə alaraq mini-
mum əmək haqqının səviyyəsini elə müəyyən etməyə çalışır ki, həm aşağı ixtisaslı 
işçilərin sosial müdafiəsi təmin edilsin, həm də biznes mühitinə zərbə dəyməsin. 
Bu, iki göstərici – minimum əmək haqqı və işsizlik səviyyəsi – arasında optimal 
müvazinətin müəyyən edilməsi deməkdir. Belə müvazinət ölkədən-ölkəyə dəyiş-
diyi kimi, həm də hər bir ölkə daxilində zaman içində (iqtisadi vəziyyətdən asılı 
olaraq) dəyişir. Müvazinətin müəyyənləşdirilməsi işsizlik səviyyəsinin minimum 
əmək haqqı səviyyəsinə görə elastikliyini öyrənməyi tələb edir. Bu elastiklik, ola 
bilsin ki, bütün səviyyəli işçilər üçün eyni olmayacaq və təhsil səviyyəsindən asılı 
olaraq dəyişəcək. Beləliklə, minimum əmək haqqının artmasının işsizliyə təsirləri-
nin öyrənilməsi, həmçinin bu təsirlərin işçilərin ixtisas səviyyəsindən asılılığının 
tədqiq edilməsi mühüm elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. 

Bu araşdırmada inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənən 62 ölkədə işsizliyin mini-
mum əmək haqqına görə dəyişməsinin təhsil səviyyəsindən asılılığı, habelə mini-
mum əmək haqqının dəyişməsinin ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusilə Azərbaycanda müx-
təlif ixtisas səviyyəli işçilərin sosial müdafiəsinə mümkün təsirləri öyrənilir. Əsas hi-
potez ondan ibarətdir ki, minimum əmək haqqı səviyyəsi əksər ölkələrdə, o cümlə-
dən Azərbaycanda, minimum istehlak səbətindən fərqləndiyindən (daha doğrusu, 
az olduğundan) və ya orta əmək haqqı ilə minimum əmək haqqı arasında kəskin 
fərq olduğundan işsizlik səviyyəsi, həmçinin təhsil səviyyəsi üzrə onun dərəcəsi 
minimum əmək haqqına görə elastik deyil.  

 

Ədəbiyyat xülasəsi 

Minimum əmək haqqı və onun iqtisadi nəticələri ilə, o cümlədən məşğullu-
ğa təsiri ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır. Keçən əsrin ortalarından etiba-
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rən bu problemlər iqtisadçıların diqqət mərkəzindədir. C.Stiqler (Stigler, 1946), 
R.Lester (Lester, 1960), L.Katz və A.Kryuger (Katz and Krueger, 1992), D.Kard 
(Card, 1996) və başqaları minimum əmək haqqının məşğulluğa təsirini tədqiq et-
mişlər. C.Stiqlerin tədqiqatlarına görə, minimum əmək haqqının təsbit edilməsi ilə 
dövlət məşğulluğun deyil, işsizliyin artmasını stimullaşdırır. L.Katz və A.Kryuger 
isə, əksinə, isbat edirdilər ki, minimum əmək haqqının təsbit olunması işsizliyi 
azaldır. Sonralar D.Kard və A.Kryuger Fast Food sənayesində minimum əmək 
haqqının məşğulluğa təsiri üzrə tədqiqatlarında göstərirdilər ki, bu iki göstərici ara-
sında ciddi neqativ əlaqə yoxdur (Card and Krueger, 1993). Sonrakı tədqiqatlar da 
minimum əmək haqqının məşğulluğa mənfi təsiri olduğunu birmənalı sübut etmir.  

Bəzi tədqiqatçılar (məs., Dickens, Machin and Manning, 1994) göstərirlər 
ki, minimum əmək haqqının artırılmasının məşğulluğa mənfi təsiri haqqındakı id-
dialar özünü doğrultmur. Əksinə, onlar nəzəri cəhətdən sübut etməyə çalışırlar ki, 
minimum əmək haqqı əmək bazarında neytral, bəzi hallarda isə müsbət təsirə ma-
likdir. Onlar həmçinin qeyd edirlər ki, minimum əmək haqqının təsbit edilməsi 
gəlirlər arasındakı fərqi azaldır və bu onun əsas makroiqtisadi təsirlərindən biridir. 
Belə ki, minimum əmək haqqının artırılması əksər hallarda cari minimum əmək 
haqqı ilə orta əmək haqqı arasındakı fərqin azalmasına səbəb olur. Bu isə gəlirlərin 
paylanmasındakı fərqi aşağı salır.  

R.Qoldfarb (Goldfarb, 1974) paylanma effektini empirik olaraq öyrənmiş-
dir. O, işçi qüvvəsinin, həmçinin məşğulluq və işsizlik səviyyələrinin minimum 
əmək haqqı ilə əlaqəsini, habelə biznes tsikli və əmək təklifini müəyyənləşdirən 
xarici dəyişənlər arasındakı əlaqəni araşdırmışdır. T.Leonard (Leonard, 2000) bu-
nu funksional asılılıq olaraq aşağıdakı kimi ifadə edir: 

Y = f (MW, D, X1 ...Xn) 

burada Y – işçi qüvvəsi, MW – minimum əmək haqqı, D – biznes tsik-
li dəyişənləri, X1 isə – əmək təklifini müəyyənləşdirən ekzogen dəyi-
şənlərdir (təhsilə cəlb etmə, orduda xidmət və s.). 

Minimum əmək haqqının məşğulluğa təsiri haqqında Ç.Braun, K.Gilroy və 
A.Kohenin də maraqlı tədqiqatları var (Brown, Gilroy and Kohen, 1982). Onların 
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aldığı nəticələrə görə, yeniyetmələrin məşğulluğunun elastikliyi minimum əmək 
haqqı səviyyəsinə görə -0,1-lə -0,3 arasında dəyişir. Yaşı 20-24 arasında olan əmək 
qabiliyyətli əhalinin məşğulluğu isə minimum əmək haqqı səviyyəsinə görə daha az 
elastikdir. 

Beləliklə, bəzi tədqiqatlara görə, minimum əmək haqqının artırılması müəy-
yən kateqoriyadan olan məşğul əhalinin öz iş yerlərini itirməsinə səbəb olur. Di-
gərlərinə görə isə, minimum əmək haqqının artırılması işsizlik səviyyəsinə təsir 
göstərmir. 

Ehtimal etmək olar ki, belə ziddiyyətli nəticələrin alınmasının səbəbi mini-
mum əmək haqqının əksər ölkələrdə, xüsusilə keçid iqtisadiyyatı ölkələrində və in-
kişaf etməkdə olan ölkələrdə mahiyyəti üzrə tətbiq edilməməsidir. Minimum əmək 
haqqı, normal halda, istehlak səbətinin dəyərindən az olmamalıdır. Əks təqdirdə, 
minimum əmək haqqının müsbət sosial təsirləri, demək olar ki, hiss edilmir. Üstə-
lik, “özüməşğul” əhalinin mövcudluğu (və xüsusilə çoxluğu) əməyin minimal qiy-
mətinin iqtisadi əhəmiyyətini aşağı salır. 

 

Metodologiya 

Bu araşdırmada işsizlik və onun müxtəlif təhsil dərəcələri üzrə səviyyəsinin 
minimum əmək haqqına görə elastikliyi AMEA İqtisadiyyat İnstitutu tərəfindən 
təklif edilmiş İqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı) İndeksinin tərkib hissələrindən biri 
olan Minimum əmək haqqı sub-indeksindən (MƏH sub-indeksi) istifadə edilərək 
hesablanmışdır (İS(S)İ, 2015). 

Sub-indeks ayrı-ayrı ölkələrdə qanunvericiliklə təsbit edilən və ya həmkarlar 
təşkilatları ilə hökumət (yaxud sahibkar birlikləri) arasında razılaşma (müqavilə) 
ilə müəyyənləşdirilmiş minimum əmək haqqı həcminin adambaşına ÜDM-ə 
(AQP nəzərə alınmaqla) nisbəti əsasında hesablanır. Minimum əmək haqqının 
mütləq qiymətindən deyil, adambaşına ÜDM-də payı göstəricisindən istifadənin 
üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu nisbət vahiddən nə qədər az olarsa, əmək baza-
rına dövlətin müdaxiləsi bir o qədər az olmuş olur. Əksinə, nisbət böyüdükcə (va-
hidə yaxınlaşdıqca) dövlətin əmək bazarına müdaxiləsinin də güclənməsinə (ço-
xalmasına) dəlalət edir. Bəzi ölkələrdə minimum əmək haqqının tətbiq edilməməsi 
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o deməkdir ki, dövlət əmək bazarına bu parametr üzrə müdaxilə etmir. Buna görə 
də MƏH sub-indeksinin hər bir ölkə üçün elə həddi var ki, bu həddən kiçik olanda 
əmək bazarına təsirləri üzə çıxmır. Bu halda işsizlik minimum əmək haqqına görə 
elastik olmur. 

 

Təhsil səviyyələri üzrə işsizliyin MƏH sub-indeksindən asılılığı 

Tədqiqat zamanı müxtəlif iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik 62 ölkədə 2014-
cü il üzrə işsizlik və MƏH sub-indeksi arasındakı əlaqə, MƏH sub-indeksinin təhsil 
səviyyələri üzrə işsizliyə təsiri, MƏH sub-indeksi ilə adambaşına ÜDM həcmi ara-
sında əlaqə təhlil edilmişdir. Həmçinin bu asılılıqların Azərbaycan üçün təhlili də 
aparılmışdır. 

150-dən çox ölkə üzrə adambaşına ÜDM-lə işsizlik səviyyəsinin tutuşdurul-
ması göstərir ki, adambaşına ÜDM 40 min ABŞ dollarından yüksək olan ölkələrdə 
işsizlik səviyyəsi 12%-dən azdır (Diaqram 1). 

Mənbə: World Bank, 2017. 

Digər tərəfdən, çoxlu sayda inkişaf etməkdə olan və ya aşağı gəlirli ölkələr 
var ki, onlarda da işsizlik 12%-dən azdır. Hətta işsizlik 3-5% arasında olan aşağı gə-
lirli ölkələr də çoxdur. Lakin işsizlik 12%-dən çox olan ölkələrin hamısı iqtisadi cə-
hətdən zəif ölkələrdir. Başqa sözlə, məşğulluğun artırılması iqtisadi inkişaf üçün zə-
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Diaqram 1. Adambaşına ÜDM və işsizlik 
 (150 ölkə, 2015) 
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ruridir, lakin kafi deyil. İşsizlik az olan aşağıgəlirli ölkələrdə məşğulluq əhəmiyyətli 
dərəcədə özüməşğulluqla təmin edildiyindən bu ölkələrdə minimum əmək haqqı-
nın işsizliyə təsiri zəifdir. 

2-ci Diaqramda həmin ölkələrdə adambaşına ÜDM-lə ibtidai təhsilli işsiz-
lərin ümumi işsizlikdə payı göstəriciləri tutuşdurulur. Demək olar ki, əksər yüksək 
gəlirli və orta gəlirli ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti ən azı orta təhsilə malik olduğun-
dan ibtidai təhsilli işsizlərin xüsusi çəkisi çox aşağıdır. Buna baxmayaraq, bəzi in-
kişaf etmiş ölkələrdə ibtidai təhsilli işsizlərin ümumi işsizlikdə payı 25-35% ara-
sındadır. 

Mənbə: World Bank, 2017. 

 

MƏH sub-indeksinin ibtidai təhsilli işsizlərin xüsusi çəkisinə (ümumi işzlik 
səviyyəsində payına) təsiri araşdırılarkən yalnız o ölkələr nəzərə alınmışdır ki, ora-
da minimum əmək haqqı qanunvericiliklə təsbit edilir (Diaqram 3). Göründüyü 
kimi, MƏH sub-indeksi ilə ibtidai təhsillilərin işsizlik səviyyəsi arasında, zəif də ol-
sa, müəyyən asılılıq var. MƏH sub-indeksi artdıqca ibtidai təhsillilər arasında işsiz-
lik çoxalır. Əlbəttə, əksər ölkələrdə bu qrupdan olan işsizlər əmək qabiliyyətli əhali-
nin cüzi bir hissəsini (1% ətrafında) təşkil edir. Ona görə də minimum əmək haq-
qının yüksəldilməsi bu qrupdan olan işçilərin əmək haqqı səviyyəsinə müəyyən tə-
sir etsə də, ümumi biznes mühitinə ciddi təsir göstərmir. 
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Mənbələr: World Bank, 2017; İS(S)İ, 2015. 

 

İbtidai təhsilli işsizlərdən fərqli olaraq, orta təhsilli işsizlərin ümumi işsizlik-
də payı ölkələrin inkişaf səviyyəsindən o qədər də asılı deyil. Bu onunla bağlıdır ki, 
əksər ölkələrdə (xüsusilə, yüksək və orta gəlirli ölkələrdə) əmək qabiliyyətli əhali-
nin mühüm hissəsi orta təhsillidir və həm məşğulların, həm də işsizlərin arasında 
bu qrupun payı ali və ibtidai təhsillilərə nisbətən daha çoxdur. Digər tərəfdən, bu 
qrupa daxil olan işsizlər yüksək ixtisaslı olmadıqlarından işsizliyin artması adamba-
şına ÜDM həcmində özünü ciddi hiss etdirmir.   

4-cü Diaqramdan görünür ki, həm yüksək, həm orta, həm də aşağı gəlirli 
ölkələrdə orta təhsilli işsizlər bəzi hallarda işsizlərin 40-45%-ni təşkil edir. Lakin 
ümumən, orta təhsilli işsizlərin əmək qabiliyyətli əhalidə xüsusi çəkisi 2-25% ara-
sında dəyişir. Yuxarı hədd kifayət qədər ciddi rəqəmdir və bu qrupdan olan insan-
ların məşğulluğuna minimum əmək haqqının dəyişməsi ciddi təsir göstərə bilər. 

Maraqlıdır ki, İS(S)İ üzrə araşdırmalara daxil edilmiş 62 ölkə üçün ümumi 
trendə əsasən, minimum əmək haqqının artırılması orta təhsilli (aşağı ixtisaslı) iş-
çilərin məşğulluğuna müsbət təsir göstərir (Diaqram 5). MƏH sub-indeksinin art-
ması bu kateqoriyadan olan işsizlərin ümumi işsizlikdəki xüsusi çəkisini azaldır. Bu 
nəticə, yuxarıda qeyd etdiyimiz bəzi tədqiqatların empirik nəticələrindən köklü su-
rətdə fərqlənir. 

y = 42,396x + 12,607 
R² = 0,1007 

0

20

40

60

80

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7İb
tid

ai
 tə

hs
ill

i i
şs

iz
lə

rin
 ü

m
um

i 
işs

iz
lik

də
 p

ay
ı (

%
) 

MƏH sub-indeksi 

Diaqram 3. MƏH sub-indeksi və ibtidai təhsillilər arasında 
işsizlik (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Mənbə: World Bank, 2017. 

Mənbələr: World Bank, 2017; İS(S)İ, 2015. 

Bu müsbət təsir onunla bağlı ola bilər ki, MƏH sub-indeksi həm minimum 
əmək haqqının mütləq qiymətinin, həm də adambaşına ÜDM həcminin dəyişməsi 
hesabına yüksələ bilir. Hətta hər iki göstəricinin yüksəlməsi halında da minimum 
əmək haqqının artımı adambaşına ÜDM həcminin artımını (faiz hesabı ilə) üstələ-
yə bilər. Lakin minimum əmək haqqının artırılması bütün hallarda dövlətin iqtisa-
diyyata müdaxiləsinin də güclənməsi deməkdir. Beləliklə, minimum əmək haqqı 
komponenti üzrə dövlətin iqtisadiyyata daha güclü müdaxiləsinin orta təhsilli işçi-
lərin məşğulluğuna, az da olsa, müsbət təsir göstərdiyini söyləmək mümkündür. 
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Diaqram 4. Adambaşına ÜDM və orta təhsillilər 
arasında işsizlik (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Diaqram 5. MƏH sub-indeksi və orta təhsillilər 
arasında işsizlik (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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Ali təhsilli işsizlərə gəlincə, tədqiqata cəlb edilən 62 ölkənin əksəriyyətində 
ümumi işsizlikdə onların xüsusi çəkisi 10-50% arasında dəyişir. Orta və yüksək gə-
lirli ölkələr üçün bu “zolaq daha dardır” və əsasən 20-40% arasında yerləşir. Həmin 
ölkələrdə işsizlik səviyyəsinin 1-12% arasında dəyişdiyini nəzərə alsaq, ali təhsilli 
işsizlərin əmək qabiliyyətli əhalinin sayında 0,5-4% arasında dəyişdiyi bəlli olur. Bu 
“dəhlizə” minimum əmək haqqının təsiri, demək olar ki, yox dərəcəsindədir (Dia-
qram 6). 

Mənbə: World Bank, 2017. 

İS(S)İ üzrə təhlillərə cəlb edilən 62 ölkə üçün MƏH sub-indeksi ilə ali təh-
silli işsizlərin ümumi işsizlikdə xüsusi çəkisinin tutuşdurulması deməyə əsas verir 
ki, minimum əmək haqqının artırılması (dövlətin bu komponent üzrə iqtisadiyyata 
daha sərt müdaxiləsi) ali təhsilli işçilərin məşğulluğuna ciddi bir təsir göstərmir. 
Bütün gəlir qrupu ölkələrində işsizlər arasında ali təhsillilərin payı orta təhsillilərə 
nisbətən azdır. Bu iki səbəblə bağlıdır. Birincisi, ali təhsilli işçilərin sayı əmək qabi-
liyyətli əhali arasında orta təhsillilərə nisbətən azdır. İkincisi, ali təhsillilərin ixtisas 
səviyyəsi daha tez iş tapmağa imkan verir (Diaqram 7).  

Ümumi işsizlik və təhsil qrupları üzrə işsizlik səviyyəsi ilə minimum əmək 
haqqı arasındakı asılılığın araşdırılması göstərir ki, minimum əmək haqqı əksər öl-
kələrdə formal xarakter daşıyır. Görünür, buna görədir ki, minimum əmək haqqı-
nın məşğulluğa təsirinin nisbətən yüksək olacağı ehtimal edilən qruplarda belə 
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(məsələn, ibtidai təhsillilər qrupunda), onun işsizliyə təsiri əhəmiyyətli sayıla bilə-
cək dərəcədə deyil. 

Mənbələr: World Bank, 2017; İS(S)İ, 2015. 
 

Ola bilsin ki, həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mini-
mum əmək haqqı ali təhsillilərin məşğulluq səviyyəsinə təsir göstərməsin. Lakin o, 
orta əmək haqqı ilə müqayisəyə gələn səviyyədə təsbit edildikdə orta və ibtidai təh-
sillilərin əmək bazarına hər halda müəyyən təsir göstərməlidir. 

Mənbələr: World Bank, 2017; İS(S)İ, 2015. 
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Diaqram 7. MƏH sub-indeksi və ali təhsillilər 
arasında işsizlik (təhlil qrupu ölkələri, 2015) 
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MƏH sub-indeksi (2000-2015-ci illər) 
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62 ölkə üzrə araşdırmaların ümumi nəticələri Azərbaycan üzrə alınmış ölkə-
vi nəticələrlə, demək olar ki, üst-üstə düşür. Belə ki, son 15 ildə Azərbaycanda da 
adambaşına ÜDM, ümumi və ayrı-ayrı təhsil qrupları üzrə işsizlik minimum əmək 
haqqına görə elastik deyil. Bu nəticə bir daha təsdiq edir ki, minimum əmək haqqı 
orta əmək haqqından dəfələrlə az olduqda onun əmək bazarına təsiri heçə enir. 

2000-2015-ci illər ərzində Azərbaycanda ümumi işsizlik səviyyəsi radikal 
surətdə aşağı düşsə də, ayrı-ayrı təhsil səviyyələri üzrə işsizliyin dinamikasında dü-
şündürücü məqamlar var. Həmin dövrdə ali və ibtidai təhsilli işçilərin sayının orta 
təhsilli işçilərin sayına nisbətən xeyli az olması bu qrupdan olan işsizlərin sayına da 
təsir göstərmişdir. Lakin hər üç qrupdan olan işsizlərin say dinamikası MƏH sub-
indeksinə görə qeyri-elastikdir. Ümumən qəbul edilmiş baxışlara görə, minimum 
əmək haqqının dəyişmələri, ən azı, ibtidai və orta təhsilli işsizlərin ümumi işsizlik-
dəki xüsusi çəkisinə təsir etməli idi. Amma belə bir təsir praktik surətdə olmamış-
dır. Bu faktın izahı odur ki, bu illər ərzində Azərbaycanda minimum əmək haqqı 
həcmi orta əmək haqqından bir neçə dəfə az olduğundan onun nisbətən kiçik 
dəyişmələri (artımları) biznes mühitinə əhəmiyyətli sayıla biləcək təsir göstər-
məmişdir. 

 

Nəticə 

Minimum əmək haqqı əksər ölkələrdə, o cümlədən, Azərbaycanda minimum is-
tehlak səbətindən ciddi dərəcədə, orta əmək haqqından isə dəfələrlə aşağı olduğu-
na görə işsizlik (həmçinin müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə işsizlik) minimum əmək 
haqqına görə elastik deyil. 
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XARİCİ TİCARƏTİN LİBERALLIĞI və 
ƏHALİNİN SAĞLAMLIQ SƏVİYYƏSİ 

Problemin qoyuluşu 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ekspertlərinin tədqiqatlarına görə, 
əhalinin sağlamlıq səviyyəsi, başlıca olaraq, dörd amildən – həyat tərzindən, gene-
tik amillərdən, ekoloji amillərdən və ölkənin səhiyyə sisteminin fəaliyyətindən ası-
lıdır. Lakin əhalinin sağlamlığı üçün bu amillərin əhəmiyyəti, təbii ki, müxtəlifdir. 
ÜST-nin məlumatlarına görə, bunların arasında həyat tərzinin “çəkisi” daha yük-
səkdir (50-55%). Qloballaşmanın təsiri altında genetik amillərin payı bütün ölkə-
lərdə eyni səviyyəyə yaxınlaşmaqdadır (15-20%). Ətraf mühit amillərinin təsiri 
artmaqdadır və hazırda 20-25% təşkil edir. Əhalinin sağlamlığına ən az təsir göstə-
rən amil isə səhiyyə sisteminin fəaliyyətidir – 10-15%. Təbiidir ki, bu amillərin 
əhəmiyyəti ölkələr üzrə fərqlənir. 
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Maraqlıdır ki, sözügedən dörd amilin hər biri ölkə iqtisadiyyatının liberallıq 
səviyyəsindən də asılıdır. Məsələn, ərzaq mallarının daha əlçatan olması və daha 
keyfiyyətli qida məhsulları ilə təminat xarici ticarətin liberallığından əhəmiyyətli 
dərəcədə asılıdır. Səhiyyə sisteminin fəaliyyəti, başqa amillərlə yanaşı, həm ümu-
mən iqtisadiyyatın, həm də səhiyyə sisteminin özünün liberallığından, o cümlədən 
qiymətlərin sərbəstliyindən, tibbi xidmətlərin və dərman preparatlarının ixrac və 
idxal sərbəstliyindən asılıdır. 

Üstəlik, nəzərə almaq lazımdır ki, səhiyyə sisteminin liberallıq səviyyəsi iqti-
sadiyyatın ümumi liberallıq səviyyəsini müəyyənləşdirən (həm də onunla müəy-
yənləşən) indikatorlar sırasındadır. Səhiyyə sisteminin liberallaşması ölkədə isteh-
sal olunan tibbi xidmətlərin həcmini və çeşidini artırır, “tibbi xidmət satıcıları” ara-
sında rəqabəti gücləndirir, resurslardan istifadənin səmərəliliyini və motivasiyanı 
yüksəldir. Lakin ehtimal etmək olar ki, səhiyyə sisteminin liberallaşma səviyyəsi bu 
sahənin inkişafına və əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə eyni dərəcədə təsir göstərmir. 
Bununla bağlı olaraq, səhiyyə sahəsində bazar mexanizmlərinin və dövlət müdaxi-
ləsinin hərtərəfli, dərindən öyrənilməsinə ehtiyac vardır. 

Şübhəsiz ki, xarici ticarətin liberallaşdırılması səhiyyə sisteminin ayrılmaz 
hissəsi olan dərman preparatlarının, müxtəlif tibbi avadanlıqların, eləcə də keyfiy-
yətli qida məhsullarının idxalına bilavasitə təsir göstərir. İqtisadiyyatın liberallıq sə-
viyyəsini müəyyənləşdirən göstəricilər sisteminə daxil olan lisenziyalaşdırma qay-
daları və dövlət standartları nə qədər sadədirsə, yaxud qiymət əmələgəlməsi daha 
liberaldırsa, sağlamlığa mənfi təsir göstərən spirtli içkilərdən və tütün məmulatla-
rından istifadənin daha geniş yayılması ehtimalı bir o qədər yüksək olacaqdır. 

Beləliklə də, əhalinin sağlamlığı, onu müəyyənləşdirən dörd amilin hər biri 
üzrə iqtisadiyyatın liberallıq səviyyəsindən ya bilavasitə, ya dolayısı ilə asılıdır. Bu-
nu da ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin sağlamlığına ən ciddi şəkildə təsir 
göstərən, bəzən isə onu hətta müəyyənləşdirən ictimai rifah (o cümlədən yoxsul-
luq səviyyəsi) iqtisadiyyatın liberallığı (inzibatiliyi) ilə ən sıx şəkildə bağlıdır. Bü-
tün bunlara görə iqtisadiyyatın liberallaşmasının əhalinin sağlamlığına təsirinin öy-
rənilməsi elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Bu araşdırmanın məqsədi – iqtisa-
diyyatın, xüsusilə də səhiyyənin və ticarətin liberallaşdırılmasının sağlamlığa və 
onun sosial determinantlarına təsirini öyrənməkdir. 
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Ədəbiyyat xülasəsi 

Səhiyyə sistemində liberallıqla inzibatiliyin nisbəti məsələsi Rusiya üçün çox 
aktual olduğuna görə Rusiyalı mütəxəssislər bu mövzuya tez-tez müraciət edirlər. 
Məsələn, K.Kasimovski hesab edir ki, səhiyyə sistemində dövlət tənzimlənməsi 
liberallıqdan üstün tutulmalıdır, çünki bazar çatışmazlıqları burada əhaliyə başqa 
sahələrdə olduğuna nisbətən daha ciddi mənfi təsir göstərə bilər. Bir çox hallarda 
isə azad bazar prinsipləri səhiyyə sistemi üçün sadəcə olaraq yararsızdır. Lakin o 
qeyd edir ki, liberallaşmanın bəzi elementlərindən (tibbi xidmətlərin təchizatçıları 
arasında rəqabət, həkimlərin motivasiyası, istehlakçıların stimullaşdırılması və s.) 
bu sistemdə də istifadə edilə bilər. Dövlət nəzarəti özəl tibbi təşkilatların operativ-
təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə etməmək şərti ilə ümumi xarakterli olmalıdır 
(Касимовский, 2012). 

V.Filatov qeyd edir ki, səhiyyə sisteminin inkişafı büdcə vəsaitlərindən istifa-
də ilə yanaşı, özəl investorların cəlb edilməsini də nəzərdə tutmalıdır. Onun fikrin-
cə, dövlət bu sahədəki funksiyalarının bir qismini özəl bazar subyektlərinə ötürmə-
lidir, çünki hazırda Rusiyada həm ümumən səhiyyədə, həm də tibbi fəaliyyətin bir 
çox lokal məsələlərində dövlətin iştirak səviyyəsi həddindən ziyadədir. Səhiyyə fəa-
liyyətinin iqtisadi təməlini tibbi xidmətlərin müstəqil istehsalçıları arasında rəqa-
bət təşkil etməlidir (Филатов, 2000). 

Y.Şarabçiyev göstərir ki, Rusiyada tibbi xidmətlər bazarının bir çox element-
ləri kölgə iqtisadiyyatına sıxışdırılmışdır. Kölgə bazarının mövcud olması faktı onu 
göstərir ki, bir çox bazar mexanizmləri səhiyyə üçün də səciyyəvidir. O iddia edir 
ki, maliyyələşdirmənin dövlət modeli çərçivəsində, hətta sığorta səhiyyəsi, yaxud 
özəl səhiyyə mövcud olsa belə, gerçək tibbi xidmətlər bazarının formalaşdırılması 
mümkün deyildir (Шарабчиев, 1995). 

İqtisadi böhranın əhalinin sağlamlığına və Avropanın səhiyyə sistemlərinə 
təsiri haqqında ÜST-nin tədqiqatları göstərir ki, əksər ölkələr səhiyyəyə əvvəlki 
miqyaslarda büdcə vəsaiti ayırmaq iqtidarında deyil və səhiyyə sahəsi, vergilər he-
sabına maliyyələşmə ilə yanaşı, digər maliyyə mənbələrinə də malik olmalıdır. Bu 
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mənbələrə məcburi və könüllü tibbi sığorta, aksiz vergi yığımları, insan sağlamlığı-
na mənfi təsir göstərən tütün məmulatlarına, alkoqollu içkilərə, ekoloji pozuntu-
lara görə təyin edilmiş vergi və cərimələr daxildir. Sadalananlar tənzimlənmənin 
məhz bazar elementlərinə aiddir və bir çox ölkələr tərəfindən tətbiq edilir, səhiyyə-
nin maliyyələşməsini xeyli artırır və onun çoxqütblü olmasını təmin edir (Доклад 
Европейского регионального бюро ВОЗ, 2016). Bəzi Rusiyalı alimlərsə hesab 
edirlər ki, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi və idarə edilməsində bazar mexanizmlə-
rindən istifadə səmərəli deyil. Hərçənd ki, səhiyyə problemlərinin həllini bazar 
münasibətlərinin inkişafında görənlər də var (Улумбекова, 2012). 

Ədəbiyyatın təhlili belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, səhiyyə sisteminin 
səmərəliliyinə nail olmaq üçün bazar mexanizmləri ilə dövlət tənzimlənməsi ara-
sında effektiv nisbət qurmaq lazımdır. Səhiyyə sisteminin səmərəliliyi (dolayısı ilə 
əhalinin sağlamlığı) səhiyyənin elə bir təşkili modelində mümkün ola bilər ki, ora-
da üç tərəf – dövlət, səhiyyə təşkilatları və əhali iştirak etsin. Eləcə də, bir tərəfdən, 
tibbi xidmətlərin rasional istehlakını və insanların öz sağlamlıqlarının qayğısına 
qalmasını təşviq edən, digər tərəfdənsə, səhiyyə təşkilatlarını əhaliyə göstərilən 
tibbi yardımın keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa sövq edən (motivasiyanı gücləndirən) 
stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Bu problemə həsr olunmuş tədqiqatların digər hissəsində ərzaq təhlükəsiz-
liyinin əhalinin sağlamlığına olan təsiri öyrənilmişdir (məs., Charles, et, 2010). 
ÜST-nin hesabatlarında da ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin sağlamlığının əsas amillə-
rindən biri kimi qiymətləndirilir. Məlumdur ki, son 50 ildə dünya əhalisinin ərzaq 
təminatında müsbət dəyişikliklərin baş verməsinə baxmayaraq, hələ də bir mil-
yarddan çox insan qida çatışmazlığından və aclıqdan əziyyət çəkir. 

Mikro-səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi və onun insanların sağlamlığına təsiri 
üzrə tədqiqatlara Z.Bhutta və həmmüəlliflərinin (Bhutta, et., 2008), M.Bəşir və 
həmmüəlliflərinin (Bashir, et., 2012), M.Kasye və həmmüəlliflərinin (Kassie, et., 
2012), O.Bertelli və K.Makursun (Bertelli and Macours, 2013) və başqalarının 
əsərlərini aid etmək olar. D.Hidey müxtəlif ölkələrdə qidalanmaya təsir göstərən 
amilləri və onların əhalinin sağlamlığı ilə əlaqəsini araşdırmışdır (Headey, 2013). 
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İqtisadiyyatın liberallaşmasının əhalinin sağlamlığına təsiri üzrə tədqiqatla-
rın bir qismi tütün məmulatlarının və spirtli içkilərin ixrac və idxalının artım dina-
mikasına həsr olunmuşdur. Əhalinin sağlamlığına mənfi təsir göstərən zərərli vər-
dişlər arasında tütün məmulatlarından və spirtli içkilərdən istifadə ilk yerlərdən 
birini tutur. Ticarətin liberallaşması ilə bu məhsulların ixracatı və idxalatı daha da 
genişlənir. A.Grays (Grise, 1990), F.Çalupka və M.Korbet (Chaloupka and 
Corbett, 1998) tütün məmulatları və spirtli içkilərlə beynəlxalq ticarətin sürətlə 
genişlənməsinin bir neçə səbəbini qeyd edirlər: 1) bir çox ölkələrdə bu məhsul-
ların istehsal həcminin yerli bazarın tələbatını ödəməməsi; 2) yerli məhsulların 
aşağı keyfiyyətli olması (yerli bazarın keyfiyyət tələblərinə tam cavab verməməsi); 
3) müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan məhsulların həm keyfiyyətə, həm də qiymətə 
görə fərqli olması; 4) natamam emal edilmiş tütün məmulatlarının və spirtli içkilə-
rin son məhsul buraxılışı və ixracı üçün idxal edilməsi. 

K.Qroun, E.Braunşteyn və A.Malhotra iqtisadi siyasətin qadınların reprodu-
ktiv sağlamlığına təsirini empirik olaraq araşdıraraq, Banqladeşdə, Misirdə, Vyet-
namda, Çində, Meksikada və Şri Lankada ticarətin liberallaşmasının məşğulluğa və 
iş şəraitinə təsirlərini müəyyən etmişlər (Grown, Braunstein and Malhotra, 2006). 

Daxili bazarın ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi də iqtisadiyyatın liberal-
laşma səviyyəsi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər ölkənin iqtisadiyyatı liberal xarakterlidirsə, 
burada irimiqyaslı uzunmüddətli aclığın yaranmasını önləmək imkanları artır. 
Hətta ölkədə daxili istehsal zəif inkişaf etsə belə, bazarın zəruri məhsullarla idxal 
hesabına təmin edilməsi mümkün olur. Başqa sözlə, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi, 
onun gəlirləri ilə yanaşı, ölkədəki iqtisadi azadlıqlardan da asılıdır (Искендеров, 
Гюльалиев, Насирова, 2016). 

Ancaq sözügedən tədqiqatlarda əhalinin sağlamlıq göstəriciləri ilə xarici ti-
carətin liberallaşması arasındakı əlaqəyə digər makro-iqtisadi amillərlə (məsələn, 
səhiyyə sisteminin liberallaşması ilə, ekoloji problemlərlə, iqtisadi inkişaf göstəri-
ciləri ilə) birlikdə kompleks şəkildə baxılmamışdır. Digər tərəfdən, bu tədqiqatlar-
da xarici ticarətin liberallaşma səviyyəsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsindən is-
tifadə edilməmişdir. 

 



S.ƏHMƏDOVA, S.AĞAYEV 
__________________________________________________________ 

211 
 

 

Metodologiya 

Bu tədqiqatda sağlamlığın müxtəlif amillərdən (o cümlədən iqtisadiyyatın li-
berallıq səviyyəsindən) asılılığı, ticarətin liberallaşma səviyyəsinin göstəricisi qis-
mində götürülmüş Xarici ticarət sub-indeksi (X5) ilə əhalinin sağlamlığının əsas 
göstəricisi olan “doğulanda ömür uzunluğu” (Y) arasındakı asılılıq kimi öyrənilir.∗ 
Həyat tərzi amili daha çox iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə bağlı olduğundan onu xarak-
terizə edən göstərici kimi adambaşına düşən ÜDM (X1) istifadə edilmişdir. Gene-
tik amil nəzərə alınmamışdır, hərçənd ki, onun iqtisadiyyatın liberallaşma səviyyə-
sindən asılı olduğunu hipotetik şəkildə söyləmək mümkündür. Belə qəbul edil-
mişdir ki, iqtisadiyyatda, xüsusilə xarici ticarətdə liberallaşma dərəcəsinin artması 
əksər ölkələrdə ekoloji problemlərin dərinləşməsinə səbəb olur. Dördüncü amilin 
– səhiyyə sisteminin fəaliyyətinin əsas göstəricisi kimi səhiyyənin liberallaşma sə-
viyyəsi qəbul edilmişdir. Bu göstərici bir neçə alt-göstərici – adambaşına səhiyyə 
xərcləri (X2), toplam səhiyyə xərclərində dövlət səhiyyə xərclərinin payı (X3), 
toplam səhiyyə xərclərində şəxsi səhiyyə xərclərinin payı (X4) – ilə verilmişdir. 

Doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin (Y) sadaladığımız amillərdən 
asılılığını aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:  

Y=𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐿 + 𝑎2 ∗ 𝐺 +𝑎3 ∗ 𝐸 +𝑎4 ∗ 𝐻 

burada L – həyat tərzi, G – genetik amillər, E – ekoloji vəziyyət 
və H – səhiyyə sisteminin fəaliyyətidir.  

Əhalinin sağlamlığının əsas göstəricisi kimi “doğulanda ömür uzunluğu” 
göstəricisini  qəbul edərək,  əhalinin sağlamlığının xarici ticarətin 
liberallaşmasından, səhiyyə sisteminin maliyyələşmə formalarından, ekoloji 
vəziyyətdən və iqtisadi inkişafdan asılılığını qiymətləndirməyə imkan verən 
çoxdəyişənli reqressiya modelini (1) kimi belə ifadə edə bilərik:  

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝜀      (1) 

Burada: 

                                                            
∗ Xarici ticarət sub-indeksi bu mənbədən götürülmüşdür: Müzəffərli, 2014. 
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𝑌𝑖 – i ölkəsində doğulanda gözlənilən orta ömür müddəti; 
𝑋1 – adambaşına ÜDM-in həcmi; 
𝑋2 – adambaşına səhiyyə xərcləri; 
𝑋3 – ümumi səhiyyə xərclərində dövlətin (habelə ictimai 

qurumların) səhiyyə xərclərinin payı; 
𝑋4 – ümumi səhiyyə xərclərində şəxsi səhiyyə xərclərinin payı; 
𝑋5 – xarici ticarət sub-indeksi; 
𝑋6 – ekoloji vəziyyətdir. 

 

İlkin məlumatlar 

Cədvəl 1. Əhalinin sağlamlığı və ona təsir edən amillər (2014) 
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𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 𝑿𝟓 𝑿𝟔 Y 

1 ABŞ 54629,5 9402,5 48,3 11,0 0,214 16,4 79,1 
2 Albaniya 4564,4 272,2 49,9 49,9 0,202 1,7 76,9 
3 Almaniya 47773,9 5410,6 77,0 13,2 0,230 9,2 80,9 
4 Avstraliya 61979,9 6031,1 67,0 18,8 0,200 16,3 82,7 
5 Avstriya 51122,4 5580,5 77,9 16,1 0,230 7,4 81,4 
6 Azərbaycan 7886,5 471,4 20,4 72,1 0,337 4,0 72,5 
7 BƏƏ 43962,7 1610,8 72,3 17,8 0,235 18,7 76,9 
8 Bolqarıstan 7851,3 661,8 54,6 44,2 0,237 5,4 74,3 
9 Bosniya 4851,7 463,6 71,2 27,9 0,227 5,7 77,2 

10 B.Britaniya 46297,0 3934,8 83,1 9,7 0,203 7,1 81,0 
11 Braziliya 11726,8 947,4 46,0 25,5 0,365 2,5 74,8 
12 C.Afrika 6483,9 570,2 48,2 6,5 0,282 8,9 62,0 
13 Çexiya 19502,4 1378,5 84,5 14,3 0,227 9,3 78,6 
14 Çin 7590,0 419,7 55,8 32,0 0,360 7,6 75,8 
15 Danimarka 60718,4 6463,2 84,8 13,4 0,217 6,8 80,4 
16 Ermənistan 3873,5 161,6 43,0 53,5 0,205 1,9 74,6 
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17 Estoniya 20147,8 1248,3 78,8 20,7 0,213 15,1 77,3 
18 Finlandiya 49842,7 4612,3 75,3 18,2 0,210 8,5 80,9 
19 Fransa 42725,7 4959,0 78,2 6,3 0,240 5,1 82,2 
20 Gürcüstan 4435,2 302,6 20,9 58,6 0,144 2,0 74,5 
21 Hindistan 1581,5 75,0 30,0 62,4 0,472 1,6 68,0 
22 İndoneziya 3491,9 99,4 37,8 46,9 0,280 1,9 68,9 
23 İran 5442,9 350,7 41,2 47,8 0,698 8,0 75,4 
24 İrlandiya 54339,3 4239,2 66,1 17,7 0,200 7,6 81,2 
25 İspaniya 29721,6 2658,3 70,9 24,0 0,233 5,1 82,6 
26 İsrail 37206,2 2910,3 60,9 27,0 0,202 8,8 82,2 
27 İsveç 58898,9 6807,7 84,0 14,1 0,227 4,6 82,3 
28 İsveçrə 85616,6 9673,5 66,0 26,8 0,260 5,0 83,2 
29 İtaliya 35222,8 3257,8 75,6 21,2 0,237 5,7 82,5 
30 Kanada 50230,8 5291,7 70,9 13,6 0,188 13,5 82,0 
31 Kipr 27194,4 1819,1 45,2 48,7 0,233 5,2 80,3 
32 Latviya 15692,2 920,7 63,2 35,1 0,220 3,5 74,4 
33 Litva 16489,7 1063,4 67,9 31,3 0,237 4,3 73,4 
34 Lüksemburq 116613,0 8137,5 83,9 10,6 0,220 18,7 81,7 
35 Macarıstan 14026,6 1036,6 66,0 26,6 0,233 4,2 75,6 
36 Makedoniya 5455,6 353,9 63,3 36,7 0,206 4,0 75,5 
37 Malayziya 11307,1 455,8 55,2 35,3 0,269 8,0 74,8 
38 Malta 22776,2 2470,6 69,2 28,9 0,220 5,2 81,4 
39 Meksika 10325,6 677,2 51,8 44,0 0,248 3,9 76,6 
40 Misir 3365,7 177,8 38,2 55,7 0,432 2,4 70,8 
41 Moldova 2238,9 228,8 51,4 38,4 0,285 1,4 71,8 
42 Monteneqro 7378,3 457,7 57,2 42,8 0,200 3,6 75,9 
43 Niderland 52138,7 5693,9 87,0 5,2 0,207 10,1 81,7 
44 Norveç 97299,6 9522,2 85,5 13,6 0,233 11,7 81,6 
45 Polşa 14336,8 910,3 71,0 23,5 0,243 7,9 77,3 
46 Portuqaliya 22124,4 2096,8 64,8 26,8 0,227 4,4 80,9 
47 Qazaxıstan 12601,6 538,8 54,4 45,1 0,398 15,4 69,9 
48 Qırğızıstan 1268,9 81,6 56,1 39,4 0,310 1,7 70,8 
49 Rumıniya 10000,0 556,8 80,4 18,9 0,230 3,5 74,8 
50 Rusiya 12735,9 892,9 52,2 45,8 0,419 12,5 70,3 
51 Serbiya 6152,9 632,9 61,9 36,6 0,333 6,2 75,4 
52 Sinqapur 56284,3 2752,3 41,7 54,8 0,070 9,4 82,9 
53 Slovakiya 18500,7 1454,8 72,5 22,5 0,227 6,2 76,4 
54 Sloveniya 24001,9 2160,7 71,7 12,1 0,243 7,0 80,7 
55 Tailand 5977,4 360,4 86,0 7,9 0,369 4,5 74,6 
56 Tunis 4420,7 305,3 56,7 37,7 0,382 2,5 75,1 
57 Türkiyə 10515,0 567,6 77,4 17,8 0,247 4,2 75,5 
58 Ukrayna 3082,5 202,7 50,8 46,2 0,241 6,0 70,8 
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59 Xorvatiya 13475,3 1050,3 81,9 11,2 0,219 4,1 77,8 
60 Yaponiya 36194,4 3703,0 83,6 13,9 0,239 9,8 83,5 
61 Y.Zelandiya 44342,2 4896,3 82,3 11,0 0,144 7,6 81,5 
62 Yunanıstan 21672,7 1743,0 61,7 34,9 0,253 6,3 80,8 

 

Ekonometrik təhlilin nəticələri 

Cədvəl 1-də verilmiş göstəricilər arasındakı əlaqələrin ekonometrik təhlilini 
həyata keçirmək üçün “EViews 7” proqram paketindən istifadə edilmiş, aşağıdakı 
nəticələr əldə olunmuşdur. 

Cədvəl 2. Ekonometrik qiymətləndirmədə parametrlər 
və onların etibarlılıq testləri 

Asılı dəyişən: Y 
Metod: Ən kiçik kvadratlar üsulu 
Müşahidələrin sayı: 61 

Dəyişən Əmsal Standart səhv t-Statistika Ehtimal 

C 64,6822700 4,663516 13,86985 0,0000 
X1 0,0000254 0,000045 0,564443 0,5748 
X2 0,0007940 0,000457 1,737588 0,0880 
X3 0,1518470 0,047797 3,176892 0,0025 
X4 0,1098590 0,051801 2,120799 0,0385 
X5 -11,0807900 4,587915 -2,415213 0,0191 
X6 0,0000060 0,000028 0,213201 0,8320 

 

R2 0,630264 
Asılı dəyişənin 
riyazi gözləməsi  

77,10820 

Dəqiqləşdirilmiş 
R2 

0,589183 
Asılı dəyişənin 
standart paylanması  

4,558519 

Reqressiyanın 
standart səhvi 

2,921784 
Darvin-Vatson 
statistikası  

1,848498 

Kənarlaşmaların 
kvadrat cəmi 

460,9885  
 

 

F-statistika 15,34172 F-statistika  0,000000 
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Cədvəl 2-dəki nəticələrə əsaslanaraq, i ölkəsi üçün doğulanda gözlənilən 
orta ömür müddətinin başqa amillərdən asılılığının xətti modelini riyazi olaraq 
aşağıdakı kimi yaza bilərik: 

Y = 64.6822733653 + 0,0000254 * X1 + 0,0007940 * X2 + 0,1518470 * X3+ 
+0,1098590 * X4 - 11.0807900 * X5 + 0,0000060 * X6          (2) 

Model (2)-nin qiymətləndirilməsindən alınmış nəticələrə görə X1 və X6 də-
yişənlərinin Ehtimal göstəricisi 0,05-dən kifayət qədər böyük olduğundan seçilmiş 
dəyişənlərlə qurulmuş model daxilində statistik baxımdan əhəmiyyətsizdir. X2 – 
adambaşına səhiyyə xərclərinin 1 bənd artması Y-i 0,000794 bənd artırır, X3 – 
dövlətin (o cümlədən ictimai qurumların) səhiyyə xərclərinin ümumi səhiyyə xərc-
lərində payının 1 bənd artması Y-i 0,15 bənd artırır, X4 – ümumi səhiyyə xərclərin-
də şəxsi səhiyyə xərclərinin payının 1 bənd artması Y-i 0,11 bənd artırır, X5 – xarici 
ticarət sub-indeksinin 0,100 bənd artması Y-i -1,1 bənd artırır (yəni 1,1 il azaldır). 

Modeldən alınmış nəticələrdə ən maraqlı məqam xarici ticarətin inzibatilik 
səviyyəsinin artmasının “doğulanda gözlənilən orta ömür müddəti” göstəricisinə 
əks təsir göstərməsidir. Başqa sözlə, xarici ticarətə dövlətin müdaxiləsi artdıqda bu, 
sağlamlığa mənfi təsir göstərir. 

Determinasiya əmsalının qiymətinə əsasən (R2 = 0,630264) demək olar ki, 
doğulanda gözlənilən orta ömür müddətindəki dəyişikliklərin təxminən 63 faizini 
modelə daxil olan amillərlərdə baş verən dəyişikliklərlə izah etmək olar. Dəqiqləş-
dirilmiş determinasiya əmsalının qiymətinin (Dəqiqləşdirilmiş R2 = 0.589183) de-
terminasiya əmsalının qiymətindən çox fərqlənməməsi seçilmiş asılılığın təsadüfi 
olmadığını göstərir. 

Y – doğulanda ömür uzunluğunun (2) modeli ilə tapılmış qiyməti (Fitted) 
ilə faktiki qiyməti (Aktual) 63,0264 faiz (R2 = 0,630264) üst-üstə düşür və ona 
görə də onların qiymətləri arasında fərq (Residual) xeyli kiçik ədədlə xarakterizə 
olunur. 

Etibarlılıq testləri göstərir ki, (2) modeli kifayət qədər adekvatdır. 

Cədvəl 3-də Azərbaycanda əhalinin sağlamlığı və onun asılı olduğu bəzi 
amillərin dinamikası verilmişdir. Doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin son 
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15 il ərzində Azərbaycanda 9%-dən çox artması diqqət çəkir. Əlbəttə, buna səbəb 
kimi sağlamlığın asılı olduğu bütün amilləri göstərmək olar. Lakin ehtimal etmək 
mümkündür ki, əsas amillər arasında əhalinin gəlirlərinin artması və iqtisadiyyatın 
liberallaşması da vardır. Çünki digər göstəricilər də birbaşa və ya dolayısı ilə bu 
amillərdən asılıdır. Məsələn, əhalinin gəlirlərinin artması səhiyyə xərclərinin art-
masına və ya qidalanma keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, şübhəsiz ki, təsirsiz ötüşmə-
mişdir. İqtisadiyyatın liberallaşması isə iqtisadi artımı stimullaşdıran amillər ara-
sında olmuşdur.  

 

Cədvəl 3. Azərbaycanda əhalinin sağlamlığı və 
onun asılı olduğu bəzi amillərin dinamikası 
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

2000 655 30,3 18,6 63,3 0,436 3,7 66,6 

2001 704 31,2 18,9 63,2 0,397 3,5 67,5 

2002 763 33,6 17,7 65,3 0,371 3,6 67,8 

2003 884 57,0 12,6 77,4 0,381 3,7 67,8 

2004 1045 81,3 13,0 79,0 0,389 3,9 68,4 

2005 1578 121,9 11,2 82,4 0,389 4,1 68,4 

2006 2473 149,7 14,0 78,4 0,377 4,6 69,2 

2007 3851 192,4 19,2 72,6 0,361 3,6 70,3 

2008 5575 241, 6 18,9 71,7 0,358 4,1 70,3 

2009 4950 288,5 22,9 68,5 0,358 3,6 70,8 

2010 5843 310,2 21,9 69,2 0,344 3,4 71,1 

2011 7190 358,3 21,6 69,9 0,342 3,6 71,6 
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2012 7394 399,5 22,6 69,0 0,333 3,8 71,9 

2013 7812 432,4 20,8 71,1 0,333 3,8 72,2 

2014 7886 471,4 20,4 72,1 0,333 -  72,5 

2015 5496 - - - 0,337 - 72,7 

Cədvəl 3-də verilmiş göstəricilərin ekonometrik təhlili “EViews 7” proqram 
paketi vasitəsi ilə qiymətləndirilmişdir. 

Cədvəl 4. Ekonometrik qiymətləndirmədə parametrlər 
və onların etibarlılıq testləri 

Asılı dəyişən: Y 
Metod: Ən kiçik kvadratlar üsulu 
Nümunələr: 2000 2013 
Müşahidələrin sayı: 14  

Dəyişən Əmsal Standart səhv t-Statistika Ehtimal 

C 61,81721 3,543241 17,44652 0,0000 

X1 0,000125 0,000133 0,936798 0,3800 

X2 0,003165 0,002549 1,241458 0,2544 

X3 0,228221 0,059934 3,807876 0,0066 

X4 0,116374 0,028029 4,151911 0,0043 

X5 -17,26354 3,862497 -4,469529 0,0029 

X6 0,157623 0,229375 0,687185 0,5141 
 

R2 0,994885 
Asılı dəyişənin riyazi 
gözləməsi  

69,56429 

Dəqiqləşdirilmiş 
R2 

0,990500 
Asılı dəyişənin stan-
dart paylanması  

1,832026 

Reqressiyanın 
standart səhvi 

0,178565 Darvin-Vatson əmsalı 
 

2,435791 

Kənarlaşmaların 
kvadrat cəmi 

0,223199  
 

 

F-statistika 226,8998    

Prob (F-sta-
tistika) 

0,000000  
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Azərbaycanda doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin (Y) başqa amil-
lərdən asılılığının xətti modelinin riyazi şəkli aşağıdakı kimidir: 

Y = 61,81721 + 0,000125 * X1 + 0,003165 * X2 + 0,228221 * X3 + 
+ 0,1163734 * X4 - 17,2635434145 * X5 + 0,157623 * X6        (3) 

X1 və X6 amillərinin əmsallarının standart səhvi böyük olduğu üçün (bu-
nu T-testin kiçik, ehtimalın isə böyük olduğu göstərir) həmin amillər reqressiya 
tənliyinin baxılan spesifikasiyasında əhəmiyyətsizdir. Həmin amillər tənlikdən çı-
xarıldıqdan sonra Azərbaycanda doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin baş-
qa amillərdən asılılığının xətti modeli riyazi olaraq aşağıdakı kimi ifadə edilir: 

Y = 63.9222619254 + 0.00615945664509*X2 + + 0.195976603265*X3 +  
+ 0.102281707334*X4 - 17.3770628279*X5 (4) 

Cədvəl 5. Ekonometrik qiymətləndirmədə parametrlər, 
onların etibarlılıq testləri 

Asılı dəyişən: Y 
Metod: Ən kiçik kvadratlar üsulu 
Nümunələr: 2000 2013 
Müşahidələrin sayı: 14 

Dəyişən Əmsal Standart səhv t-Statistika Ehtimal 

C 63.92226 3.051702 20.94643 0.0000 

X2 0.006159 0.000871 7.068857 0.0000 

X3 0.195977 0.046817 4.186006 0.0019 

X4 0.102282 0.023742 4.308022 0.0015 

X5 -17.37706 3.492715 -4.975231 0.0006 
 

R2 0.994295 
Asılı dəyişənin 

riyazi gözləməsi 
 

69.76000 

Dəqiqləşdirilmiş 
R2 

0.992013 
Asılı dəyişənin 

standart 
paylanması 

 
1.921235 

Reqressiyanın 0.171697 Darvin-Vatson  2.050482 
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standart səhvi əmsalı 

Kənarlaşmaların 
kvadrat cəmi 

0.294798 
   

F-statistika 435.7317    

Prob (F-sta-
tistika) 

0.000000 
   

 

Məlum olmuşdur ki: 

• X2 – adambaşına səhiyyə xərclərinin 1 bənd artması Y-i 0,006159 
bənd artırır; 

• X3 – dövlətin (o cümlədən ictimai qurumların) səhiyyə xərclərinin 
ümumi səhiyyə xərclərində payının 1 bənd artması Y-i 0,2 bənd 
artırır; 

• X4 – şəxsi səhiyyə xərclərinin ümumi səhiyyə xərclərində payının 1 
bənd artması Y-i 0,1 bənd artırır; 

• X5 – xarici ticarət sub-indeksinin 0,100 bənd artması Y-i -1,73 bənd 
artırır (yəni, 1,7 il azaldır); 

Darbin-Votson əmsalı 2,05-ə bərabərdir, kifayət qədər etibarlıdır və bu 
modeldə qalıqlar arasında birinci tərtib avtokorrelyasiyasının olmadığını göstərir. 
Determinasiya əmsalının qiymətinə (0994295) görə isə demək olar ki, doğulanda 
gözlənilən orta ömür müddətindəolan dəyişikliklərin təxminən 99 faizini modelə 
daxil olan amillərlərdə baş verən dəyişikliklərlə izah etmək olar. Qalıqların normal 
paylanması haqqında statistika Jarque-Bera əmsalının (0,493352) kifayət qədər 
etibarlı olmasını göstərir. 

Hesablamalar göstərir ki, Y – doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin 
Azərbaycan üçün (4) modeli ilə tapılmış qiyməti (Fitted) ilə faktiki qiyməti (Ak-
tual) 99,4% (R-squared=0,994295) üst-üstə düşür və ona görə də onların qiymət-
ləri arasında fərq çox kiçik ədədlə ifadəolunur. Breusch-Pagan-Godfrey testindən 
alınmış nəticəyə görə heteroskedatistik yoxdur, yəni qalıqların dispersiyasını sabit 
qəbul etmək olar. Ehtimalın qiymətinin böyük olması testin nəticələrinin etibarlı 
olmasını deməyə əsas verir. Augmented Dickey-Fuller testinin nəticələri göstərir 
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ki, reqressiya tənliyinin qalıqları stasionarlıq şərtini ödəyir. Dikey Fuller əmsalının 
alınmış qiyməti 99%-dən yüksək inamlı intervalda kritik qiymətdən kiçikdir (-
3.56>-4.00).  

Azərbaycanda doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin başqa amillər-
dən asılılığının qiymətləndirilməsi zamanı məlum oldu ki, Cədvəl 5-də verilmiş 
ekonometrik qiymətləndirmədə parametrlər və onların etibarlılıq testləri, ekono-
metrik qiymətləndirmədə heteroskedatistiklik və stasionarlıq testlərinin nəticələri 
göstərir ki, (4) modeli kifayət qədər adekvatdır. 

Bu göstəricilər arasındakı əlaqə iqtisadi artımın zəifləyəcəyi təqdirdə doğu-
landa gözlənilən orta ömür müddəti göstəricisinə mənfi təsir edə biləcəyi narahat-
çılığı yaradır. Azərbaycan üzrə bu asılılıq 62 ölkə üzrə yuxarıda tərtib etdiyimiz mo-
deldən yalnız şəxsi səhiyyə xərclərinin sağlamlıqda mühüm rol oynaması faktı ilə 
fərqlənir. Azərbaycan üzrə doğulanda gözlənilən orta ömür müddətinin yuxarıda 
qeyd etdiyimiz göstəricilərdən asılılığının reqresiya statistikasında əhəmiyyətlilik 
dərəcəsinə görə X2, X3, X4 və X5 daha əhəmiyyətli göstəricilərdir.  

 

Yekun nəticə 

Əhalinin sağlamlıq səviyyəsinə, müxtəlif başqa amillərlə yanaşı, ticarətin li-
berallaşmasına daha çox həssas olan amillər də təsir göstərir. Xarici ticarət sahəsin-
də iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin artmasının əhalinin sağlamlıq səviyyəsinə tə-
siri mənfidir. 
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İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ İŞÇİLİK 
MÜNASİBƏTLƏRİ 

(Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri) 

 

Tarixə baxış 

Əhalinin dörd məşğulluq modeli mövcuddur. Bunların hər biri əmək bazarı-
nın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin müəyyən metodlarına əsaslanır. 

Klassik model – tam məşğulluq bazar iqtisadiyyatının normasıdır, ən yaxşı 
iqtisadi siyasət isə dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə etməməsidir. Əsas nümayəndə-
ləri D.Rikardo, C.S.Mill, A.Marşall, A.S.Piqu olmuşlar. Klassik əmək bazarı mode-
linin əsas müddəaları bunlardır: əmək haqqı bazar müəyyən edir; bu əmək haqqı 
ilə işləmək istəyən hər bir kəs asanlıqla iş tapa bilər; əmək bazarında rəqabət hökm 
sürür; faizin, qiymətin və əmək haqqının bazar dəyişmələri tam məşğulluğu dəstək-
ləməyə qadirdir; iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi xeyirdən çox ziyan verir. 

Neoklassik model – digər bazarlar kimi, əmək bazarı da qiymət tarazlığı əsa-
sında fəaliyyət göstərir və əməyin qiyməti əmək bazarının əsas tənzimləyicisidir. 
C.Perri, M.Feldstayn, R.Holl kimi iqtisadçıların adları ilə bağlıdır. Neoklassik 
əmək bazarı modelinin əsas müddəaları bunlardır: iş qüvvəsinin qiyməti əmək 
bazarında olan tələb və təklifin dəyişməsinə çevik reaksiya verir; əmək bazarında 
mövcud olan tarazlıq zamanı işsizlik mümkün deyil; işsizliyin səbəbi – daha az 
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əmək haqqı müqabilində işləməkdən imtina etməkdir; əmək haqqı dərəcələrinin 
tənzimlənməsinə dövlətin və həmkarlar ittifaqlarının müdaxiləsi iqtisadiyyatın 
səmərəliliyini azaldır. 

Keynsian modeli – əmək bazarı daim qeyri-tarazlıq vəziyyətində olur. Əsas 
nümayəndələri C.Keyns və R.Qordondur. Keynsian əmək bazarı modelinin əsas 
müddəaları bunlardır: tam məşğulluğa təminat verən hər hansı bir model yoxdur; 
tam məşğulluq mümkündür, lakin təsadüfi xarakter daşıyır; faizin, qiymətin və 
əmək haqqının bazar dəyişmələri əmək bazarına təsir göstərmir; iş qüvvəsinin qiy-
məti sabitdir və əmək bazarının tənzimləyicisi deyil; iş qüvvəsinə tələb məcmu tə-
ləb və ya istehsalın həcmi ilə tənzimlənir; işsizlik qaçılmazdır; əmək bazarının tən-
zimləyicisi dövlətdir. 

Monetarist model – məşğulluğun və makroiqtisadi stabilliyin təmin olun-
masında əsas alət pul-kredit siyasətidir. Əsas nümayəndələri M.Fridmen, F.Key-
gen, D.Mazelman, K.Brunner və A.Molserdir. Hesab edirlər ki, dövlət müdaxiləsi-
nin bir sıra formaları normal təsərrüfat gedişinin pozulmasına gətirib çıxarır. Döv-
lət, tənzimləyici alətlər kimi yalnız vergilərdən və büdcədən istifadə etməlidir. Bu 
modelin əsas müddəaları aşağıdakılardır: bazar daxilən özünütənzimləmə poten-
sialına malikdir; kənardan müdaxilələr disproporsiyalara gətirib çıxara bilər; əmək 
bazarının əsas tarazlıq alətləri – Mərkəzi Bankın uçot faiz dərəcəsi və məcburi ehti-
yatların həcmidir. 

Müxtəlif ölkələrdə məşğulluq siyasətinin xüsusiyyətlərini araşdırarkən, əmək 
bazarı modelləri haqqında müəyyən anlayışlar yaranır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
milli əmək bazarı modelinin xüsusiyyətlərinə əmək münasibətlərinin tənzimlən-
məsi üsulları, hazırlıq və yenidən hazırlıq sistemləri, işçilərin peşə-ixtisas artımı və 
vakant iş yerlərinin doldurulması sistemi kimi amillər təsir göstərir. 

 

Metodologiya 

Dünya Bankının “Biznes mühiti” (Doing Business) hesabatlarının metodo-
logiyasına əsasən, sahibkarla işçi arasındakı münasibətlər müxtəlif prosedurlar vasi-
təsi ilə, o cümlədən işçinin işə qəbulu və işdən azad edilməsi proseslərində realla-
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şır. Dövlət sahibkarla işçi arasındakı münasibətlərə müdaxilə edərək, müxtəlif nor-
mativ-hüquqi sənədlərlə onu tənzimləməyə cəhd edir. Bəzi ölkələrdə belə tənzim-
ləmə sərt, digərlərində isə daha “yumşaq” ola bilər. Beləliklə, metodologiyaya əsa-
sən, bu prosedurların nə dərəcədə sərt olmasını müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif 
suallar hazırlanıb. 

“Biznes mühiti” hesabatlarında tarixən məşğulluğun tənzimlənməsinin çe-
vikliyi tədqiq edilirdi. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarına müvafiq və-
ziyyətə gətirmək məqsədi ilə 2007-2011-ci illər ərzində əmək bazarının tənzim-
lənməsi üzrə metodologiyada (əvvəllər işə qəbul qaydaları) müəyyən dəyişikliklər 
edilmişdir. Xüsusilə, bu dəyişikliklər işə qəbul qaydaları, iş vaxtının tənzimlənməsi 
və işçilərin ixtisarına aiddir. 

İşə qəbul haqqında məlumatlar 5 sualı əhatə edir: (i) daimi vəzifələrin ye-
rinə yetirilməsi üçün dəqiq verilmiş müddət üzrə kontraktların bağlanması qada-
ğan edilibmi, (ii) dəqiq müddət üzrə bağlanmış kontraktların maksimal müddəti, 
(iii) kassir üçün minimal əmək haqqı (19 yaş, 1 il iş stajı olmaqla), (iv) minimal 
əmək haqqının bir işçiyə olan orta əlavə dəyərin nisbəti, (v) 25 yaşa qədər olan iş-
çilərin işə qəbulu üçün həvəsləndirici tədbirlərin mövcud olması. 

İş vaxtı rejimi haqqında məlumatlar 9 sualı əhatə edir: (i) iş həftəsi ərzində 
icazə verilən iş günlərinin maksimal sayı, (ii) gecə vaxtı işləməyə görə əlavə ödəniş 
(iii) istirahət günlərində işə çıxmağa görə əlavə ödəniş, (iv) iş vaxtından artıq işlə-
məyə görə əlavə ödəniş, (v) gecə vaxtı işləməyə məhdudiyyətlər mövcuddurmu, 
(vi) hamilə olmayan və südəmər uşaqları olmayan qadınlar gecə növbələrində iş-
ləyə bilərlərmi, (vii) bazar günləri işə çıxmağa məhdudiyyətlər varmı, (viii) iş vax-
tından əlavə işləməyə məhdudiyyətlər varmı, (ix) bir il, beş il və on il iş stajı olan iş-
çinin illik ödənişli məzuniyyətinin orta müddəti.  

İşçilərin ştat cədvəli üzrə  ixtisarı haqqında məlumatlar  9 sualı əhatə edir: 
(i) sınaq müddətinin maksimal dövrü nə qədərdir, (ii) “artıq” işçilərin olması on-
ların ixtisar edilməsi üçün yetərli əsasdırmı, (iii) 1 işçini ixtisar etməzdən əvvəl sa-
hibkar dövlət orqanlarına məlumat verməlidirmi, (iv) 9 işçini birdən ixtisar etməz-
dən əvvəl sahibkar dövlət orqanlarına məlumat verməlidirmi,  (v) 1 işçini ixtisar et-
mək üçün sahibkar dövlət orqanlardan icazə almalıdırmı, (vi) 9 işçini ixtisar etmək 
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üçün sahibkar dövlət orqanlardan icazə almalıdırmı, (vii) ştatları ixtisar etməzdən 
əvvəl işçini başqa işə keçirmək və ya onun yeni ixtisasa yiyələnməsini təşkil etmək 
qanunvericiliklə sahibkardan tələb edilirmi, (viii) ixtisar zamanı növbəlilik prinsipi 
tətbiq olunurmu, (ix) ixtisardan sonra yenidən işə qəbul zamanı növbəlilik prinsipi 
tətbiq olunurmu. 

Əlbəttə, bu suallar işçi ilə sahibkar arasındakı münasibətləri tam əhatə edə 
bilməz. Məsələn, araşdırılan ölkələrin heç birində qanunvericilik səviyyəsində işçi-
nin yaş həddi, cinsi, hətta milliyyəti və irqi onun əmək hüquqlarını məhdudlaşdır-
mır. Ona görə də “Biznes mühiti” hesabatlarında bu tip amillər nəzərə alınmır. La-
kin reallıqda işçilər arasındakı belə fərqlər işçi-sahibkar münasibətlərində müəyyən 
rol oynayır. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də belə fərqlər reallıqda 
mövcuddur. 

İqtisadiyyatın liberallıq səviyyəsinin qiymətləndirlməsi üzrə AMEA İqtisa-
diyyat İnstitutunun tədqiqatlarında (İS(S)İ, 2015) Dünya Bankının təklif etdiyi iki 
göstəricidən – İşçiliyin tənzimlənməsinin sərtliyi alt-indeksindən (MTS) və İşdən-
çıxarma xərcləri alt-indeksindən (İÇX) istifadə olunur və Məşğulluğun tənzimlən-
məsi sub-indeksi (MT) bu cür hesablanır:  

MTi = 0,75 * İTSi + 0,25 * İÇXi 

İşçiliyin tənzimlənməsinin sərtliyi alt-indeksi, öz növbəsində, üç göstərici – 
işəgötürmənin mürəkkəbliyi, iş vaxtının tənzimlənməsinin sərtliyi və işdənçıxar-
manın mürəkkəbliyi əsasında sayılır. 

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə (Türkmənistan istisna olmaq-
la) müvafiq məlumatlar əlçatandır və müqayisəli təhlil üçün yetərlidir. Qiymətlən-
dirmə dövrü kimi 2005-2009-cu illər seçilmişdir. 

 

Tədqiqatın nəticələri 

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri Sovet İttifaqının tərkibində olanda 
bu ölkələrdə “tam məşğulluğun” təmin edilməsi elan edilmişdi. Əslində iqtisadiy-
yat üçün “tam məşğulluğun” təmin edilməsi mümkün deyil və normal hal sayıla 
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bilməz. Sahibkarlıq mühitinin olmadığı və iqtisadiyyatın tam dövlət nəzarətində 
olduğu sovet dönəmində işçi ilə müəssisə rəhbərliyi arasındakı münasibətlər də 
azad ola bilməzdi. 

Bu ölkələrin müstəqillik qazanması dövlət mülkiyyətinin müəyyən hissəsi-
nin özəlləşdirilməsi və azad sahibkarlığın formalaşması ilə nəticələndi. Hər bir 
ölkədə özünəməxsus formada sahibkarlıq mühiti və sahibkar-işçi münasibətləri 
formalaşdı. Bu ölkələrdə sahibkarlıq mühitinin və liberal iqtisadi düşüncənin bir-
dən-birə və ən yüksək səviyyədə formalaşması, təbii ki, mümkün ola bilməzdi. 
Lakin ilbəil iqtisadi islahatların genişlənməsi və bu ölkələrin qloballaşma prosesinə 
qoşulması bütün sahələrdə olduğu kimi işçi-sahibkar münasibətlərində də ciddi 
inkişafa yol açdı. 

Məsələn, Azərbaycanda işəgötürmənin mürəkkəbliyi alt-indeksi 2005-2009-
cu illər ərzində 33 baldan 0 bala qədər azalıb və faktiki olaraq sahibkar üçün tam 
sərbəstləşib. İş vaxtının tənzimlənməsi sərtliyi də bu illər ərzaində ən azı iki dəfə 
yumşaldılıb. Artıq Azərbaycanda sahibkar tərəfindən işçinin işdən azad edilməsi də 
ciddi maneələrlə qarşılaşmır. Sahibkar bu fəaliyyətdə də əvvəlki illərə nisbətən 
daha azaddır. Cədvəl 1-dən görünür ki, Azərbaycanda 2005-2009-cu illər ərzində 
Məşğulluğun tənzimlənməsi indeksi 38,75 baldan 8 bala qədər azalaraq, sahibkar 
üçün xeyli münbit şərait yaranıb. Maraqlı faktdır ki, bu illərdə bütün alt-indekslər 
üzrə (iş vaxtının tənzimlənməsinin sərtliyi alt-indeksi istisna olmaqla) sərtliyin 
davamlı olaraq azalması müşahidə edilib. Lakin hətta iş vaxtının tənzimlənməsinin 
sərtliyi də əvvəlki illərə nisbətən xeyli azalıb. Heç şübhəsiz ki, sahibkar üçün belə 
azad fəaliyyət mühitinin yaradılması işçinin hüquqlarına müəyyən mənfi təsirsiz 
ötüşməyib. Lakin mövcud şəraitin optimal olub-olmadığını söyləmək çətindir 
(Cədvəl 1). 

Təqribən eyni mənzərə Ermənistan iqtisadiyyatında da müşahidə edilir. Er-
mənistanda da demək olar ki, bütün alt-indekslər üzrə azalma müşahidə edilir. 
Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda işəgötürmə proseduru daha mürəkkəb-
dir. Eyni ilə işdənçıxarma proseduru da mürəkkəb olaraq qalır. İşdənçıxarma xərc-
ləri də Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir. Beləliklə, Məşğulluğun tənzimlənməsi 
sub-indeksi Azərbaycanla müqayisədə xeyli yüksəkdir. Buna əsasən qeyd etmək 
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olar ki, Ermənistanda sahibkarlıq mühiti daha sərtdir. Bunu Cədvəl 2-dən də gör-
mək olar.  

Cədvəl 1. Azərbaycanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 33 40 40 38 42 38,75 
2006 33 40 40 38 22 33,75 
2007 33 40 40 38 22 33,75 
2008 0 20 10 3 22 8,00 
2009 0 20 10 10 22 8,00 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 

 

Cədvəl 2. Ermənistanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 

 İş
əg

öt
ür

m
ən

in
 

m
ür

ək
kə

bl
iy

i a
lt-

in
de

ks
i (

İG
M

) 

İş
 v

ax
tın

ın
 sə

rt
liy

i  
al

t-
in

de
ks

i (
İV

S)
 

İş
də

nç
ıx

ar
m

an
ın

 
m

ür
ək

kə
bl

iy
i a

lt-
in

de
ks

i (
İÇ

M
) 

İş
çi

liy
in

 tə
nz

im
lə

n-
m

əs
in

in
 sə

rt
liy

i a
lt-

in
de

ks
i (

M
TS

i =
 (İ

G
M

 
+ 

+ 
İV

S 
+ 

İÇ
M

) /
 3

) 

İş
də

nç
ıx

ar
m

a 
xə

rc
lə

ri
 

al
t-

in
de

ks
i (

İÇ
X)

 

M
əş

ğu
llu

ğu
n 

tə
nz

im
-

lə
nm

əs
i s

ub
-in

de
ks

i  
(M

T 
= 

0,
75

 * 
M

TS
 +

 
0,

25
 * 

İÇ
X)

 

2005 17 60 70 49 17 41,0 
2006 33 40 20 31 13 26,5 
2007 33 40 20 31 13 26,5 
2008 33 40 20 31 13 26,5 
2009 33 20 10 21 13 14,0 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 
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Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Gürcüstan daha “sağ” iqtisadiyyata malik-
dir. Burada sahibkarlar işəgötürmədə və işdən azadetmədə praktik olaraq tam sər-
bəstdir. İş vaxtının sərtliyi də Azərbaycan və Ermənistana nisbətən daha “yumşaq-
dır”. Elə ona görə də bu ölkədə Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi digər iki 
ölkədə olduğundan xeyli azdır və sahibkarlıq mühitinin daha yaxşı təşkil edildiyini 
göstərir. Lakin təəssüf ki, sahibkarlıq mühitinin belə təşkil edilməsi burada işçilərin 
sosial müdafiəsi ilə nə dərəcədə uzlaşdığı məlum deyil. Gürcüstanda sahibkar-işçi 
münasibətləri ilə bağlı geniş tədqiqat işlərinə rast gəlinmir. Başqa sözlə desək, sa-
hibkarlar üçün yaradılan belə münbit şərait iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmayıb. 
Cədvəl 3-dən də görünür ki, Gürcüstanda Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indek-
sinin bütün alt-indeksləri davamlı olaraq ilbəil azalıb.  

 

Cədvəl 3. Gürcüstanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 0 60 70 43 4 33,5 
2006 0 20 0 7 4 6,0 
2007 0 20 0 7 4 6,0 
2008 0 20 0 7 4 6,0 
2009 0 20 0 7 4 1,0 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 

 

Qazaxıstan üzrə Məşğulluq sub-indeksinin 2005-2009-cu illər üzrə dinami-
kası Cədvəl 4-də verilib. Cədvəldən gürünür ki, bu ölkədə işəgötürmə ilə bağlı sa-
hibkarlar tam sərbəst olsalar da, işdənçıxarmada sərbəst deyillər. Hətta işdənçıxar-
ma proseduru ilbəil mürəkkəbləşib. İşdənçıxarma xərcləri də 2005-ci ilə nisbətən 
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sonrakı illərdə artıb. Bu, müəyyən mənada, işçilərin sosial müdafiəsinə müsbət 
təsir göstərsə də, sahibkarlıq mühitinin pisləşməsi deməkdir. Azad iqtisadiyyatın 
hökm sürdüyü ölkələrdə sahibkarın azadlığı dolayısı ilə həm də investisiyaların art-
ması və məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi deməkdir. Cədvəldən görünür ki, Qa-
zaxıstanda Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi də bu illər ərzaində davamlı 
olaraq azalmayıb.  

 

Cədvəl 4. Qazaxıstanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 0 60 10 23 8 19,50 
2006 0 60 10 23 9 19,75 
2007 0 40 20 20 9 17,25 
2008 0 40 30 23 9 19,75 
2009 0 20 30 17 9 9,75 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 

 

Qazaxıstanda olduğu kimi, Qırğızıstanda da Məşğulluğun tənzimlənməsi 
sub-indeksi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Cədvəl 5-dən 
göründüyü kimi, Qırğızıstanda işə qəbul proseduru mürəkkəb olaraq qalır. Azad 
bazar iqtisadiyyatı yolu seçmiş ölkələrdə sahibkarın işçini işə qəbul etməsi prose-
durunun belə mürəkkəbləşdirilməsi başa düşülən deyil. Bu ölkədə işdənçıxarma 
proseduru da 2005-2008-ci illərdə xeyli mürəkkəb olub. Yalnız 2009-cu ildə bu 
prosedur  tamamilə yumşaldılıb. Lakin buna baxmayaraq işdənşıxarma xərcləri 
yüksək olaraq qalır. 
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Cədvəl 5. Qırğızıstanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 33 40 40 38 21 33,5 
2006 33 40 40 38 17 32,5 
2007 33 40 40 38 17 32,5 
2008 33 40 40 38 17 32,5 
2009 33 20 0 18 17 12,5 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 

 

Məşğulluğun tənzimlənməsi ilə bağlı Mərkəzi Asiya ölkələrinin əksəriyyəti-
nə xas olan xüsusiyyətlər Tacikistan üçün də səciyyəvidir. Belə ki, işəgötürmə və iş-
dənçıxarma prosedurları bu ölkələrdə, o cümlədən Tacikistanda hələ də mürək-
kəbdir. İşdənçıxarma xərcləri də Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə xeyli çox-
dur. Və təbiidir ki, Tacikistan üzrə Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi də Cə-
nubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə yüksəkdir və davamlı azalmaya meyilli deyil. 
Bu onu göstərir ki, Tacikistanda da sahibkarlığın inkişafı və işçinin sosial müdafiəsi 
arasında effektiv müvazinətin tapılması mümkün olmayıb. Ölkə bu sub-indekslər 
üzrə gah “sağa”,  gah da “sola” meyil edir (Cədvəl 6). 

Digər Mərkəzi Asiya ölkələrində olduğu kimi, Özbəkistanda da işə qəbul və 
işdən çıxarma prosedurlarını müəyyən edən alt-indekslər Cənubi Qafqaz ölkələri 
ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Bu ölkədə işə qəbul və işdən çıxarma prosedurları, 
işdənçıxarma xərcləri sahibkarlar üçün hələ də mürəkkəb olaraq qalır. 7-ci Cədvəl-
dən göründüyü kimi, Özbəkistanda Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi xeyli 
yüksəkdir.  

 



İqtisadiyyatın dövlət tənzimləmlənməsi və 
işçilik münasibətləri 

_____________________________________________ 

232 
 

 

Cədvəl 6. Tacikistanda Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 - - - - - - 
2006 33 20 40 31 22 28,75 
2007 33 80 40 51 22 43,75 
2008 33 80 40 51 22 43,75 
2009 33 73 40 49 30 25,75 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 

 
Cədvəl 7. Özbəkistanda Məşğulluğun 

tənzimlənməsi sub-indeksi (2005-2009) 
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2005 33 40 30 34 31 33,50 
2006 33 40 30 34 30 33,25 
2007 33 40 30 34 22 31,25 
2008 33 40 30 34 22 31,25 
2009 33 33 30 32 22 21,25 

 
Mənbə: Doing Business, 2006-2010. 
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Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə Məşğulluğun tənzimlənməsi 
sub-indeksinin müqayisəli təhlili bunu deməyə əsas verir ki, Cənubi Qafqaz ölkələ-
rində işə qəbul və işdən azadetmə prosedurları daha “yumşaq”, Mərkəzi Asiya öl-
kələrində isə daha “sərtdir”. Qrafik 1-də göründüyü kimi, Azərbaycan və Gürcüs-
tanda sahibkarlara işə götürmə və işdən azad etmə üçün daha münbit şərait yaradı-
lıb. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, həm Cənubi Qafqaz, həm də Mərkəzi Asiya öl-
kələrində sahibkarlara yaradılan şərait getdikcə daha əlverişli olur. 

 

 

Həm Cənubi Qafqaz, həm də Mərkəzi Asiya ölkələrində işsizlik səviyyəsi ilə 
bağlı rəsmi statistik məlumatlar bir qədər şübhə doğurur. Belə ki, Rusiya Federasi-
yasında əmək miqrantlarının əsas hissəsi bu ölkələrdəndir. Digər tərəfdən, bu ölkə-
lərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin böyük bir hissəsi mövsümi xarakter daşıdığından 
məşğul əhalinin xeyli hissəsi davamlı işlə təmin olunmaq imkanından kənardır. 
Cədvəl 8-dən görünür ki, bu ölkələr arasında işsizlik səviyyəsi ən az olan Azərbay-
can və Qazaxıstandır. Şübhəsiz ki, neft ixracından gələn gəlirlərin hesabına realla-
şan infrastruktur layihələri işsizlik səviyyəsinin azalmasına müsbət təsir göstərib. 
Gürcüstanda və Ermənistanda isə işsizlik səviyyəsi digər ölkələrlə müqayisədə xeyli 
yüksəkdir.  
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Qrafik 1. Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indekslərinin dinamikası 
(Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, 2005-2009) 
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Cədvəl 8. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində işsizlik  
(əmək qabiliyyətli əhalidə işsizlərin xüsusi çəkisi) 
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2005 7,3 13,8 27,8 8,1 10,9 11,8 11,1 8,1 
2006 6,6 13,6 28,6 7,8 11,0 11,8 11,0 8,3 
2007 6,3 13,3 28,4 7,3 11,0 11,7 11,0 8,2 
2008 5,9 16,5 16,4 6,6 11,0 11,3 11,1 8,2 
2009 5,7 16,9 18,7 6,6 11,0 11,5 10,8 8,4 

 
Mənbə: Dünya Bankı, 2017. 

 

Qrafik 2-dən görünür ki, Ermənistan və Gürcüstandan başqa, digər ölkələr-
də tədqiq edilən dövrdə işsizlik səviyyəsi ciddi şəkildə dəyişməyib. İşsizlik səviyyəsi 
bu iki ölkənin birincisində azalaraq, ikincisində artıb və səviyyələr bir-birinə yaxın-
laşıb.  
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Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində işsizlik səviyyəsi ilə Məşğullu-
ğun tənzimlənməsi sub-indeksinin tutuşdurulması göstərir ki, bu iki göstərici ara-
sında korrelyasiya əlaqəsi o qədər də güclü deyil. Gürcüstanda işçiliyi tənzimləyən 
normativ-hüquqi sənədlər sahibkarlar üçün digər təhlil qrupu ölkələrindəkinə nis-
bətən daha əlverişlidir (yəni Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi daha aşağı-
dır), lakin işsizlik səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Bu ölkədə işsizlik səviyyəsi ilə Məş-
ğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi arasında korrelyasiya əlaqəsi yox dərəcəsində-
dir. Eyni fikri Ermənistan haqqında da söyləmək olar. Orada Məşğulluğun tənzim-
lənməsi sub-indeksi Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistanla müqayisədə aşağıdır, 
amma işsizlik səviyyəsi bu ölkələrə nisbətən daha yüksəkdir. 

Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Qazaxıstanda işsizlik səviyyəsinin nisbətən aşağı 
olması heç də biznes mühitinin, həmçinin işçilik münasibətlərinin digər ölkələrlə 
müqayisədə sahibkarlar üçün daha əlverişli olması ilə bağlı deyil, bundan ziyadə, 
neft gəlirlərinin ölkə iqtisadiyyatına, xüsusilə qeyri-neft sektoruna və infrastruktur 
layihələrinə investisiya kimi yönəldilməsi ilə əlaqədardır. Özbəkistanda 2005-
2009-cu illərdə işə qəbul və işdən çıxarma prosedurları sadələşsə də, Məşğulluğun 
tənzimlənməsi sub-indeksi tədricən azalsa da, işsizlik səviyyəsi əksinə, bir qədər 
artıb. 2005-2009-cu illərdə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ən yüksək işsizlik Ta-
cikistanda qeydə alınıb və Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi də bu ölkədə 
digərlərindən daha yüksək olub. Lakin Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksinin 
hər hansı tərəfə dəyişməsi (artması və ya azalması) işsizlik səviyyəsinə ciddi təsir 
göstərməyib. 2005-2009-cu illər Qırğızıstanda ciddi iqtisadi və siyasi islahatlar 
dövrü olub, amma bu illər ərzində sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, o cüm-
lədən işəgötürmə və işdən azadetmə prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə əhəmiy-
yətli tədbirlər görülməyib. Maraqlıdır ki, Qırğızıstan və Özbəkistanda həm işsizlik 
səviyyəsi, həm də Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksləri bir-birinə çox yaxın-
dır. Lakin bu, işsizlik səviyyəsi ilə Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indekslərinin 
müəyyən əlaqədə olması anlamına gəlmir. 
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Tədqiqatın zəif bəndləri 

Əsas çatışmazlıq ondan qaynaqlanır ki, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya öl-
kələrində rəsmi və real işsizlik səviyyələri ciddi surətdə fərqlənir, real işsizliyin qiy-
mətləndirilməsi isə çətindir. Daha bir zəif bənd odur ki, araşdırılan ölkələrdə işçi-
liyi tənzimləmək üçün qanunvericiliklə təsbit edilən qaydalar reallıqda bir çox hal-
larda tətbiq edilmir və bu, Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksini formalaşdı-
ran bütün göstəricilərə aiddir. 

 

Yekun nəticə 

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində işçiliyin tənzimlənməsinin bir 
neçə il üçün araşdırılması deməyə əsas verir ki, bu ölkələrdə biznes mühiti, o cüm-
lədən işəgötürmə və işdən çıxarma qaydaları sahibkarların xeyrinə dəyişməkdədir 
və əksər hallarda işçilərin sosial müdafiəsinin zəifləməsi ilə müşaiyət olunur. Bu öl-
kələrdə məşğulluq davamlı iqtisadi inkişafın törəməsi olmadığından işsizlik səviy-
yəsi biznes mühitinin yaxşılaşması və ya pisləşməsi ilə bağlı deyil. 
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