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Xülasə
Məqalədə iqtisadiyyatın liberallaşması və dövlət müdaxiləsinin mahiyyəti, onların kəmiyyətcə və key-

fiyyətcə ölçülməsinin mümkünlüyü, həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində liberallaşma dərəcəsini
qiymətləndirməyə imkan verən mövcud metodologiyalar nəzərdən keçirilib. Bu metodologiyalar iqti-
sadiyyata dövlət müdaxiləsinin qiymətləndirilməsinə imkan verən və mahiyyətcə yeni olan “iqtisa-
diyyatın solluğu (sağlığı) indeksi”İS(S)İ metodologiyası ilə müqayisəli təhlil edilib. İS(S)İ və sub-
indekslərin mahiyyəti və hesablanması metodları da şərh edilib.

Açar sözlər: liberallaşma, iqtisadiyyatın solluq (sağlıq) indeksi, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi,
dövlət institutlarının gücü, dövlət institutlarının təsir dairəsi

GİRİŞ
İqtisadiyyatın liberallaşması onun dövlətin

ciddinəzarətdən azad olmasıdır. Iqtisadi me-
xanizmlərin, xüsusilə tələb və təklifin, qiymət
əmələgəlmənin inzibati yollarla müəyyən
edilməsi bazar münasibətlərinin inkişafına im-
kan vermir. Tam şəkildə dövlət nəzarətində
olan iqtisadi sistemə ən bariz nümunə kimi so-
vet iqtisadi sistemini göstərmək olar. Bütün
istehsal amillərinin və istehsal vasitələrinin,
həmçinin təsrrüfat subyektlərinin dövlətə məx-
sus olması bazarın obyektiv qanunauyğunluqla
inkişafını əngəlləməklə yanaşı, həm də onu
inzibati yollarla yönləndirməyə çalışırdı. So-
vet təsərrüfat sisteminin işlək olmaması və
tam inzibati yollarla idarə olunan təsərrüfat
sisteminin liberal təsərrüfat sistemlərinə nis-
bətən rəqabətə düzümsüzlüyü zamanla sübut
olundu. Sovet təsərrüfat sistemində olan bütün
respublikalar iqtisadiyyatın liberallaşması yo-
lunu tutdular.

Iqtisadiyyatın liberallaşmasının iki tərəfini
fərqləndirirlər: daxili iqtisadi liberallaşma və
xarici iqtisadi liberallaşma. Daxili iqtisadi li-
berallaşma ölkə təsərrüfatında üç momentlə
xarakterizə olunur: Birincisi, qiymətlərin
liberallaşmasıdır. Qiymətlərin inzibati yollarla
yox, məhz təsərrüfat subyektlərinin və isteh-
salçıların özləri tərəfindən müəyyən edilməsi
iqtisadiyyatın liberallaşmasının mühüm as-
pektidir. İkincisi, istənilən fiziki və hüquq
şəxslərə ticarət etmək hüququnun verilmə-
sidir. Yalnız dövlətin müəyyən etdiyi ticarət

şəbəkələtinin ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola
biləcəyi sovet sistemindən fərqli olaraq liberal
iqtisadi sistemlərdə bütün fiziki və hüquq
şəxslər ticarət fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər-
lər.  Daxili iqtisadi liberalizmin digər mühüm
fərqi ondan ibarətdir ki, bu iqtisadiyyatda
fəaliyyət göstərən bütün istehsalçılar bazar qa-
nunlarına tabedir və istehsal prosesində bunu
nəzərə almağa məcburdurlar. “Nə isthesal
etmək”, “nə qədər istehsal etmək” və “kim
üçün istehsal etmək” artıq istehsalçıların öz-
ləri tərəfindən bazar tələblərinə uyğun olaraq
müəyyənləşir və dövlət tərəfindən diktə
edilmir.

Qiymətlərin  dövlət tərəfindən müəyyən
edildiyi iqtisadi sistemlərdə, o cümlədən sovet
iqtisadiyyatında qiymətlər bazarın müəyyən
edə biləcəyi real səviyyədən həmişə aşağı
olur. Bu onunla bağlı olur ki, qapalı iqtisadi
sistemlərdə əmək haqqının da dövlət tərəfin-
dən müəyyən edilməsi nəticəsində əmək haq-
larının artması tempi və sürəti xeyli az olur.
Belə iqtisadi sistemlərdə məcmu tələb həmişə
məcmu təklifi üstələyir. Lakin qiymətlərin
dövlət nəzarətində saxlanması “süni” makro-
iqtisadi tarazlığın yaradılması ilə nəticələnir.
Belə halda qapalı sistemin “açılması” və qiy-
mətlərin sərbəst buraxılması mal və xidmət-
lərin qiymətlərinin kəskin artmasına səbəb
olur. Qiymətlərin kəskin artması isə əmək
haqlarının dərhal artırılması ilə müşayiət olun-
madığından əhalinin real gəlirləri azalır və hə-
yat səviyyəsi aşağı düşür. Lakin iqtisadiyyatın

UOT: 330.1; 330.8
JEL: E 65; C43



8

«ELMİ ƏSƏRLƏR» - №3-2015
İQTİSADİ LİBERALLAŞMA VƏ İQTİSADİYYATIN
SOLLUQ (SAĞLIQ) İNDEKSİ

liberallaşması nöqteyi-nəzərindən belə addı-
mın atılması qaçılmazdır.

İqtisadiyyatın liberallaşması və iqtisa-
diyyata dövlət müdaxiləsi

İqtisadi nəzəriyyədə “qiymətlərin sərbəst
buraxılmasının” iki variantı təklif edilir. Bi-
rincisi, “şok terapiyası” adlanır. Bu nəzə-
riyyəyə görə, dövlət tərəfindən müəyyən edi-
lən və nəzarətdə saxlanılan qiymətlər qısa bir
müddətdə sərbəst buraxılır. Məsələn, II Dünya
müharibəsindən sonra 1947-1948-ci illərdə
qısa bir müddətdə Almaniyada müəssisələrin
dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və qiymət-
lərin nəzarətdə saxlanmasına son qoyuldu.
Belə liberallaşma addımı sonradan Almaniya
iqtisadiyyatında  sözün həqiqi mənasında iqti-
sadi möcüzə yaratdı. Ciddi dövlət nəzarətdə
olan Almaniya iqtisadiyyatı  qısa müddətli
liberallaşma siyasəti nəticəsində  inkişaf etmiş
bazar iqtisadiyyatına çevrildi. Beynəlxalq Va-
lyuta Fondunun siyasətinə görə qiymətlərin
“şok terapiyası” yolu ilə sərbəst buraxılması
bazar iqtisadiyyatına daha tez keçmək üçün ən
universal yoldur. Bu nəzəriyyənin əsas tərəf-
darlarından biri Jeffrey David Sachsın iqtisadi
planı əsasında Boliviyada reallaşan iqtisadi
islahatlar sayəsində 1985-ci ildə 20000 faizlik
inflyasiya 1989-cu ildə 15% qədər azal-
mışdı.[1] Sonralar bu nəzəriyyə Rusiyada
tətbiq edildi və bu ideyanın əsas tərəfdar-
larından biri E. Qaydar [2] idi.

Qiymətlərin sərbəst buraxılmasının ikinci
variantı onun ani yox, tədricən buraxılmasını
nəzərdə tutur. Məsələn, bu variant Çin iqtisa-
diyyatında tətbiq edilib. Son onilliklərin
iqtisadi analizləri sübut edir ki, əgər mövcud
iqtisadiyyat və cəmiyyət bazar qanunlarına
hələ hazır deyil, onda “şok terapiyasını” tətbiq
etmək o qədər də effekt vermir. Məsələn, ke-
çən əsrin səksəninci illərin axırında Sovet İtti-
faqında “şok terapiyasının” tətbiq edilməsi
ölkədə ciddi sosial problemlərin yaranmasına
səbəb oldu. Bu problemlər sonradan hətta
ölkənin parçalanmasına və dağılmasına gəti-
rən əsas səbəblərdən biri oldu. Çünki əhali nə
psixoloji cəhətdən, nə də iqtisadi cəhətdən
belə ani iqtisadi dəyişikliyə hazır deyildi.
Odur ki, reallıqda daha çox sadaladığımız iki
variantın qarışıq variantı tətbiq edilir.

Ölkə iqtisadiyyatının liberallaşması təkcə
daxili iqtisadi liberallaşma ilə məhdudlaşa bil-
məz. Bunu üçün xarici iqtisadi əlaqələrin də
liberallaşması zəruridir. Lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, xarici iqtisadi əlaqələrin liberal-
laşması daxili iqtisadiyyatda  bazar münasi-
bətlərinin sürətlənməsinə və dünya təsərrüfat
sisteminə inteqrasiyasına təkan verməlidir.
Digər tərəfdən, xarici iqtisadi əlaqələrin libe-
rallaşması elə reallaşmalıdır ki, daxili istehsal
və daxili bazar da qorunsun. Beləliklə, xarici
iqtisadi əlaqələrin liberallaşması ilə daxili ba-
zarın qorunması məsələsi bir-biri ilə vəhdətdə
olduğu qədər də ziddiyyətdədir.

Baxmayaraq ki, dövlətin iqtisadiyyata mü-
daxiləsi və iqtisadiyyatın liberallaşması mə-
sələsi uzun illərdir ki, hər bir cəmiyyətdə si-
yasi və elmi müzakirələrin predmeti olub,  la-
kin müdaxilə dərəcəsinin ölçülməsi və müda-
xilənin optimal dərəcənin tapılması ciddi elmi
problem olaraq qalmaqdadır. Daha dəqiq
desək, iqtisadiyyata bütünlükdə dövlət müda-
xiləsinın kəmiyyət cəhətdən ölçülməsi müasir
iqtisadiyyat elmində aparılmır.  Lakin belə bir
ölçmənin mümkün olması və dövlətin iqtisa-
diyyata müdaxiləsinin optimal sahəsinin elmi
cəhətdən müəyyən edilməsi  həm elmi, həm
də praktiki əhəmiyyətə malikdir.

Əlbəttə,  iqtisadiyyatın çox dar sahələrində
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi ilə bağlı
müqayisəli  qiymətləndirmələr  aparılır. Mə-
sələn, Freyzer İnstitutu, Heritage Fondu, Dün-
ya Bankı, Dünya İqtisadi Forumu və sair təş-
kilatlar  iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi ilə
bağlı müqayisəli qiymətləndirmələr aparırlar.
Belə qiymətləndirmələrin həm nəzəri, həm də
praktiki əhəmiyyəti danılmazdır. Lakin belə
qiymətləndirmələrdə bəzi ciddi çatışmazlıqlar
da var. Məsələn, belə müqayisəli qiymətlən-
dirmələr ölkələrin müxtəlif sahələrdə «şaquli»
reytinqlərinin hazırlanması və sıralanması ki-
mi nəticələnir. Belə qiymətləndirmə metodu
hər hansı bir ölkədə bütünlükdə dövlət müda-
xiləsinin səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan
vermir.

Hər bir ölkədə iqtisadiyyata dövlət müda-
xiləsi müxtəlif sahələrdə müxtəlif dərəcədə
özünü biruzə verir. Məsələn, kənd təsərrüfatı
sahəsində, sənayedə, xarici iqtisadi əlaqələrdə,
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vergi sistemində və sair. Odur ki, dövlət mü-
daxiləsinin bütünlükdə qiymətləndirilməsi
üçün bu sahələrin hər birində ayrı-ayrılıqda
qiymətləndirilmənin aparılmasına ehtiyac var.
Məsələn, son 20 ildə Azərbaycanda kənd tə-
sərrüfatı sahəsinə dövlət müdaxiləsi tor-
paqların özəlləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı sub-
yektlərindən vergilərin tutulmasının ləğv edil-
məsi və kənd təsərrüfatı subyektlərinə sub-
sidiyaların verilməsi və sair kimi tədbirlərlə
həyata keçirilib. Bu tədbirlərin kənd təsər-
rüfatı göstəricilərinə təsirini müdaxilədən əv-
vəl və sonrakı göstəricilər arasındakı nisbətlə
müəyyən etmək olar. Lakin bu nisbətin dünya
ölkələrində mövcud nisbətlə müqayisəsi hə-
yata keçirilən “müdaxilə siyasətinin” nə dərə-
cədə doğru istiqamətdə getməsinə əminlik ya-
rada bilər. Odur ki, ayrıca götürülmüş ölkədə
bu nisbərin hesablanması hələ “optimal” yo-
lun seçilməsinə tam əminlik yaratmır. Mə-
sələn,  Sovet  sistemində olduğu  kimi  özəl  tə-
sərrüfatların birləşdirilməsi müəyyən dövrdə
ümumi məhsulun həcmini artırmağa imkan
versə də, əmək məhsuldarlığının və təşəb-
büskarlığın artmasına imkan verə bilməzdi.
Ola bilsin ki, “sovetsayağı” müdaxilənin
çoxalması istehsal həcmini artırmaqla  ölkə
üçün zəruri olan iki göstəricinin, yəni milli
sərvətin və iqtisadi təhlükəsizliyin artmasına
səbəb olsun. Amma üçüncü və əvvəlki iki
göstəricidən heç də az əhəmiyyətli olamayan
göstəricinin, yəni ölkənin rəqabətqabiliyyətli-
liyini və əhalinin sosial rifah halını əks etdirən
göstəricinin kəskin azalmasına səbəb olardı.

 “Iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi” anlayışı
heç də hamı tərəfindən eyni mənada anla-
şılmır. Məsələn, “iqtisadi azadlıq”  deyəndə
Heritage Fondu  [3]  daha çox hökumətin nə-
zarət sahəsində bu və ya digər dərəcədə ola bi-
lən və iqtisadi mühitə təsir göstərən 4 əsas as-
pekti nəzərdə tutur:Qanunun aliliyi, höku-
mətin ölçüsünü, tənzimləmənin səmərəliliyi
və bazarın açıqlıq dərəcəsi. “Qanunun aliliyi”
aspektində isə “xüsusi mülkiyyət hüququnun
qorunması” və “korrupsiyadan azadlıq”
səviyyələri müəyyən edilən metodologiya ilə
qiymətləndirilir.  “Hökumətin ölçücü” aspek-
tində isə “fiskal azadlığı” və “hökumətin xər-
cləri” qiymətləndirilir. “Tənzimləmənin səmə-

rəliliyi” aspekti “biznes azdlığı”, “əmək azad-
lığı” və “valyuta azadlıqları” kimi üç amilin
qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Sonuncu,
yəni “bazarın açıqlığı” “ticarət azadlığı”,
“investisiya azadlığı” və “maliyyə azadlığı”
kimi üç amilin müqayisəli qiymətləndirilmə-
sini əhatə edir.

Yuxarıda sadaladığımız amillərin müqayi-
səli qiymətləndirilməsi üçün Heritage Fondu-
nun reallaşdırdığı metodologiya əslində iqtisa-
diyyatın müəyyən sahələrində liberallaşma
dərəcəsini müqayisəli şəkildə ifadə edir. İqti-
sadiyyatın bu mənada liberallaşma dərəcəsi
ona dövlət müdaxiləsinin azalması demək de-
yil. Məsələn, Heritage Fondunun əsaslandığı
mühüm aspektlərdən olan “qanunun aliliyi”
dövlətin mühüm müdaxiləsi olmadan müm-
kün deyil. Onun reallaşması nəinki dövlət mü-
daxiləsinin olmasını tələb edir, hətta dövlətin
bu sahədə gücünü artmasını zəruri edir.

Dünya Bankının hazırladığı və “Doing
buisness” reytinqləri [4] adlandırılan müqa-
yisəli qiymətləndirmə də iqtisadiyyata dövlət
müdaxiləsinin məhdud aspektlərini əhatə edir.
“Doing buisness” indeksi “müəssisələrin yara-
dılması”, “tikintiyə icazələrin alınması”,
“elektrik şəbəkələrinə qoşulma”, “mülkiyyətin
qeydiyyata alınması”, “kreditlərin alınması”,
“kiçik investorların qorunması”, “vergi sis-
temi”, “xarici ticarət”, “müqavilələrin yerinə
yetirilməsinin təmin edilməsi”, “borcödəmə
imkanının olmaması probleminin həlli” və
“əmək bazarının tənzimlənməsi” kimi 11 as-
pekti əhatə edir. Bu aspektlər dövlətin iqtisadi
sistemlə qarşılıqlı əlaqəsində çox kiçik bir sfe-
ranı-biznes mühiti sferasını əhatə etdiyindən
əldə olunan müqayisəli məlumatlar bütün-
lükdə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi dərə-
cəsini qiymətləndirməyə imkan vermir.

Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı me-
todikaya əsaslanan “rəqabətqabiliyyətlilik rey-
tinqi”[5] də davamlı iqtisadi artımın təmin
edilməsində  ölkələrin nə dərəcədə “güclü”
olduğunu müəyyən edir.  Dünyanın əksər öl-
kəsini əhatə edən və hər il dərc edilən bu təd-
qiqatın əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, yük-
sək rəqabət qabiliyyəti olan ölkələrdə
insanların rifah halı da yüksəkdir. Nəzəri
olaraq, belə tədqiqatlarda məqsəd ondan iba-
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rətdir ki, dövlətlər  iqtisadi inkişaf və rəqabət-
qabiliyyətlilik sıralamasında özlərini digər
dövlətlərlə müqayisə etmək imkanı əldə
edərək iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün
maneələrin aradan qaldırılmasına səy gös-
tərsinlər.

“Rəqabətqabiliyyətlilik reytinqi” daha çox
dövlət idarəçilik institutlarının fəaliyyətindəki
səmərəliliklə bağlı məlumatlara əsaslanır. Mə-
sələn, dövlət maliyyəsinin qeyri-səmərəli
istifadəsi və yüksək inflyasiya iqtisadiyyata
mənfi təsir göstərir. Əksinə, məhkəmə siste-
minin gücləndirilməsi, əqli mülkiyyət hüqu-
qunun qorunması iqtisadi inkişafa müsbət tə-
sir göstərir. Bu tədqiqatlar əsasında hazırlanan
“Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksi” (Glo-
bal Competitiveness Index) 113 dəyişən əsa-
sında tərtib edilir. Bu dəyişənlərin üçdə ikisi
hər hansı ölkədə biznes mühitinin qiymətlən-
dirilməsi üçün şirkət rəhbərləri ilə aparılan
sorğu əsasında tərtib edilir. Bütün dəyişənlər
12 göstəricidə qruplaşır: institutların keyfiy-
yəti, infrastruktura, makroiqtisadi sabitlik,
sağlamlıq və ibtidai təhsil, ali təhsil və peşə
hazırlığı, mal və xidmətlər bazarının səmə-
rəliliyi, əmək bazarının səmərəliliyi, maliyyə
bazarının inkişafı, texnoloji inkişaf səviyyəsi,
daxili bazarın həcmi, şirkətlərin rəqabət qabi-
liyyəti, innovasiya potensialı.

Iqtisadiyyata dövlət institutlarının müda-
xiləsi məsələsi neçə yüz illiklərdir ki, siyasi
iqtisadi elminin müzakirə etdiyi əsas problem-
lərdəndir. Merkantilistlərdən tutmuş yenikey-
nisçilərə qədər demək olar ki, bütün iqti-
sadçılar dövlət institutları ilə iqtisadi sistemin
qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə bu və ya digər
formada toxunmuşlar. Xüsusilə, qloballaşma
şəraitində dünya təsərrüfat sisteminə inteq-
rasiya prosesləri ilə milli iqtisadiyyatın qorun-
ması arasındakı ziddiyyətlər dövlətin iqtisa-
diyyata müdaxiləsi məsələlərini yenidən gün-
dəmə gətirib. Dövlətin iqtisadiyyata müda-
xiləsi nə dərəcədə olmalıdır ki, həm ölkənin
iqtisadi müstəqilliyi qorunsun, həm də beynəl-
xalq əmək bölgüsündə geniş iştirak təmin
edilsin?

“Dövlət institutlarının gücü” və “dövlət
institutlarının təsir sferası”

 F. Fukuyama “dövlət institutlarının gücü”
və “dövlət institutlarının təsir sferası” anlayış-
larını bir-birindən fərqləndirir [6] . O, “dövlət
institutlarının təsir sferası”  dedikdə dövlətin
həyata keçirdiyi funksiyaları, “dövlət institut-
larının gücü” dedikdə bu funksiyaların səmə-
rəliliyini nəzərdə tutur. O, dövlətin funksi-
yalarını da üç hissəyə bölür: minimal funksi-
yalar, aralıq funksiyalar və aktiv funksiyalar.
F. Fukuyamanın bölgüsünə görə minimal fun-
ksiyalara müdafiə, qanunçuluq və asaişin
qorunması, mülkiyyət hüququnun qorunması,
makroiqtisadi tənzimləmə, içtimai səhiyyə,
sosial müdafiənin gücləndirilməsi daxildir.
Aralıq funksiyalara xarici təsirlərə cavab ver-
mək, təhsil və ətraf mühitin qorunması, mono-
poliyanın tənzimlənməsi, sığorta, maliyyə tən-
zimlənməsi və sosial sığorta daxildir. Döv-
lətin aktiv funksiyalarına isə industriya siya-
səti və kapitalın yenidən bölgüsü aiddir. Əl-
bəttə, F.Fukuyamanın dövlətə aid etdiyi bu
funksiyalar müəyyən qədər ümumi xarakter
daşıyır. Lakin dövlətin fəaliyyətinə belə ya-
naşmanın maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki,
Fukuyama bu funksiyaların nə qədər müm-
künsə azalmasını, lakin səmərəliliyinin artırıl-
masını təklif edir.

 F. Fukuyamanın fikrincə, dünya dövlətləri
“dövlətin funksiyaları” (dövlətçilik) və “döv-
lət institutlarının gücü”  (səmərəlilik) baxı-
mından fərlidir. Bəzi ölkələrdə, məsələn,
SSRİ-də  “dövlətin funksiyaları” ABŞ-a nis-
bətən daha geniş idi, amma dövlət institut-
larının səmərəliliyi aşağı idi. Fukuyamaya
görə hazırda Rusiyada dövlət funksiyaları
SSRİ-yə nisbətən daha azdır, amma
səmərəlilik də aşağıdır. Beləliklə, Fukuyama
dövlətləri bir-birindən fərqli dörd kvadranta
yerləşdirərək  onların getdikcə daha az funksi-
yalı və daha effektiv fəaliyyəti əks etdirən
kvadranta tərəf “yerdəyişməsinin”  zəruri-
liyini əsaslandırmağa çəhd edir.

Fukuyamanın fikrincə, əgər dövlətlər  öz
üzərinə geniş  funksiyaları yerinə yetirmək
kimi ambisiyaları götürürsə, əksər hallarda
buna nail ola bilmirlər və ya bu funksiyaların
reallaşması effektiv olmur. İqtisadi nöqteyi-
nəzərdən, minimal funksiyaya malik olan və
bu funksiyaları effektiv yerinə yetirən ölkə-
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lərdə iqtisadi artım daha çox olur. Fun-
ksiyaların artması isə əksər hallarda iqtisadi
artıma mənfi təsir göstərir. Dövlət funksiyala-
rının həddən artıq azalması və ya maksimum
funksiyaları öz üzərinə götürməsi iqtisadi
artıma mənfi təsir göstərir. Beləliklə, Fukuya-
ma dövlətin funksiyalarının həcmi ilə iqtisadi
artım arasında müəyyən əlaqənin olduğunu
bildirir. Dövlətin öz üzərinə götürdüyü funksi-
yalar üçün elə optimal həcm müəyyən edil-
məlidir ki, dövlət institutlarının effektiv fəa-
liyyəti, həmçinin iqtisadi artın təmin edilmiş
olsun. Lakin Fukuyamanın təklif etdiyi bu
model dövlət funksiyalarının optimal həc-
minin necə müəyyən edilməsi sualına cavab
vermir. Başqa sözlə desək, iqtisadiyyata döv-
lət müdaxiləsi Fukuyamanın təklif etdiyi mo-
deldə daha ümumi xarakter daşıyır və dövlət
funksiyasının artıb-azalması kimi reallaşır.
Belə ki, Fukuyama tərəfindən sadalanan funk-
siyalar ümumi halda bütün dövlətlərin üzə-
rində bu və ya digər dərəcədə olan funksiya-
lardır. Odur ki, “dövlətin funksiyası” əvəzinə
“dövlətin müdaxiləsi” anlayışı işlətmək daha
düzgün olardı. Buna baxmayaraq, Fukuyamanın
təklif etdiyi model dövlətin funksiyaları ilə
iqtisadi artım arasında əlaqənin ümumi mən-
zərəsini ifadə etdiyindən faydalıdır.

İqtisadiyyatın “solluğu” və “sağlığı”
Başqa bir iqtisadçı alim-N. Müzəffərli

Fukuyamadan fərqli olaraq, dövlət institutları-
nın iqtisadiyyata müdaxiləsinin bütün forma-
larının yox, yalnız siyasi diskussiya və müba-
rizə predmeti ola bilən formalarının qiymətlə-
dirilməsinə daha çox üstünlük verir.  Onun
təklif etdiyi “iqtisadi solluq(sağlıq) indeksi”
(İS(S)İ), dövlətın daşıdığı funksiyalarla iqtisa-
di inkişaf arasında mümkün əlaqə haqqında
Fukuyamanın ümumi halda ifadə etdiyi ideya-
nı inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də iqtisadi
fəaliyyətlə siyasi qərarların mahiyyəti ara-
sında ölçüləbilən əlaqəni qurmağa imkan
verir. Belə qiymətləndirmə  metodologiyanın
Fukuyama modelindən əsas fərqi ondadır ki,
burada dövlətin iqtisadiyyata “müdaxilə
imkanı verən” funksiyaları hüquqi və siyasi
funksiyalarından ayrılaraq kəmiyyətcə qiy-
mətləndirilir. Digər tərəfdən, belə qiy-
mətləndirmə dövlətin iqtisadi sahədə ayrı-ayrı

funksiyalarının makroiqtisadi təsirlərinin
konkret ölçülməsinə imkan verir.

N.Müzəffərli iqtisadiyyata dövlət müda-
xiləsi dərəcəsini iqtisadiyyatda “sol” və ya
“sağ”  ideyaların rellaşma dərəcəsi kimi xa-
rakterizə edərək müqayisəli qiymətləndirmə-
nin aparılmasını təklif edir. O belə bir məntiq-
dən çıxış edir ki, “dövlətin iqtisadiyyata mü-
daxilsi” dedikdə, konkret olaraq “dövlət insti-
tutlarının” fəaliyyəti nəzərdə tutulmalıdır.
Konkret dövlət institutları isə özü-özlüyündə
fəaliyyət göstərmir və qəbul edilmiş qanunlara
və ya qərarlara əsaslanırlar. Deməli, bu və ya
digər iqtisadi problem haqqında qərarqəbul-
edicilərin ideoloji baxışları onların qəbul et-
diyi qərarların mahiyyətində əks olunur. Mə-
sələn, hər hansı bir ölkənin parlamentində sol
təmayüllü partiyalar üstünlük təşkil edirsə,
qəbul edilən qərarlarda “solluq” daha çox hiss
edilir və ya əksinə, “sağ” təmaüllü partiyaların
qəbul etdikləri qanunlar iqtisadiyyata “sağ” ide-
ologiyanın təsirini gətirir. Beləliklə, qərarqəbul-
edənlərin “sollçuluğu” və ya “sağçılığı” müəy-
yən zaman kəsiyində bərqərar olan iqtisadi sis-
temdə də öz əksini tapmış olur.  Başqa sözlə de-
sək, “dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini artırıb-
azaldan məhz siyasətdir” [7, 63].

N. Müzəffərlinin fikrincə, “...sağçılıq və
solçuluq siyasi-iqtisadi ideologiya məsələsi-
dir. ... bu iki dünyagörüşünü fərqləndirən baş-
lıca cəhət odur ki, onlar dövlətin ictimai həya-
ta və ilk növbədə iqtisadiyyata müdaxiləsinin
zəruri və kafi səviyyəsini müxtəlif cür qiymət-
ləndirir: sağçılara nisbətən solçular daha geniş
və sərt müdaxilə tərəfdarıdırlar” [7,20]. Doğ-
rudan da siyasi-iqtisadi ideologiya olaraq sağ-
çılığın və solçuluğun daşıyıcıları real iqtisadi
sistemdə keyfiyyətcə yeni münasibətlərin
formalaşmasına təsir göstərir. Məsələn, Rusi-
yada bolşevik çevrilişindən sonra xüsusi mül-
kiyyətin qadağan edilməsi, geniş miqyaslı
milliləşdirmə və kollektivləşmə siyasəti real
iqtisadi münasibətlərə köklü təsir göstərdi.

N.Müzəffərli iqtisadiyyata dövlət müdaxi-
ləsinin konkret formalarını fərqləndirərək bu
formalar üzrə qiymətləndirmənin aparılma-
sının mümkünlüyünü qeyd edir. O iddia edir
ki, bütöv bir göstəricilər toplusu var ki, bunla-
rın təhlili zəminində iqtisadiyyatın sağlığı-sol-
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luğu haqqında kifayət qədər əsaslı fikir yürüt-
mək və iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi dərə-
cəsini ölkələr üzrə müqayisə etmək müm-
kündür. Belə qiymətləndirmədə iqtisadiyyata
dövlət müdaxiləsinin elə konkret formaları nə-
zərə alınmalıdır ki, onlar siyasi-iqtisadi ideo-
loji xarakter daşısın. Onların arasında ən azı
bunları sadalamaq olar: 1)dövlət mülkiy-
yətinin və ona əsaslanan dövlət sahibkar-
lığının həcmi, 2) gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə
yenidən bölgüsü, 3)sosial proqramların həyata
keçirilməsi, 4)qiymətlərin tənzimlənməsi,
5)iqtisadiyyatın planlaşdırılması, 6)xarici tica-
rətin tənzimlənməsi, 7)əlverişli biznes mühi-
tinin yaradılması.

N. Müzəffərli iqtisadiyyatın solluq (sağlıq)
üzrə qiymətləndirilməsini nisbi hesab edir və
ölkələrarası müqayisəli məlumatların mühüm
olduğunu qeyd edir. O bildirir ki,  “solçu və
sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri kimi, iqti-
sadiyyatın solluğu və sağlığı da nisbi
anlayışlardır. Bu və ya digər ölkənin iqtisa-
diyyatının solluğu (sağlığı) haqqında yalnız
hansısa digər bir ölkənin (yaxud ölkələrin)
iqtisadiyyatı ilə müqayisə zəminində mülahizə
yürüdülə bilir.Nəzəri baxımdan eyni bir ölkə-
nin müxtəlif regionlarını da iqtisadiyyatın
solluğu-sağlığı üzrə müqayisə etmək müm-
kündür, lakin bu növ müqayisələr, əvvələn,
yalnız böyük dövlətlər üçün aparıla bilir (mə-
sələn, ABŞ-ın ştatları, yaxud Rusiyanın regi-
onları üzrə) və ikincisi, o qədər də ciddi kon-
struktiv potensiala malik deyil, çünki iqtisa-
diyyata dövlət müdaxiləsinin əksər formaları
ümumdövlət səciyyəlidir və yerli xüsusiyyət-
lər (məsən, yerli vergilər) ümumi mənzərəni
az dəyişdirir. Ona görə də ölkələrarası müqa-
yisələr bu halda əsas tədqiqat alətidir” [7, 80].
Lakin bu heç də o anlama gəlmir ki, ayrıca
götürülən hər hansı ölkə üçün belə qiymətlən-
dirmə əhəmiyyətli deyil. Əksinə, bir neçə ili
əhatə edən dövr üçün (məsələn, parlament
seçkiləri arası dövr) hər hansı siyasi ise-
ologiya (sağ və ya sol) daşıyıcılarının iqtisadi
siyasətinin nəticəsi olaraq iqtisadiyyata dövlət
müdaxiləsinin müvafiq dəyişməsinin real iqti-
sadiyyatla əlaqəsini analiz etməklə siyasi ha-
kimiyyətin mümkün dəyişiklikləri haqqında
fikir yürütmək mümkündür.

“İqtisadi solluq (sağlıq) indeksi” –İS(S)İ
N. Müzəffərlinin “iqtisadiyyatın solluğu

(sağlığı) indeksi” (İS(S)İ) adlandırdığı qiy-
mətləndirmə metodu yuxarıda nəzərdən keçir-
diyimiz digər metodlardan fərqli olaraq, yal-
nız dövlətin, idarəetmə institutu olaraq, real
iqtisadiyyata müdaxilə etdiyi sahələrin qiy-
mətləndirilməsini nəzərdə tutur.  Bu indekslər
digər oxşar indekslərdən fərqli olaraq, möv-
cud iqtisadi sistemlə mövcud siyasi mühit ara-
sında əlaqənin qiymətləndirilməsinə imkan
verir. Digər tərəfdən, İS(S)İ dinamikasını izlə-
məklə hər hansı ölkədə ictimai-siyasi dünya-
görüşün inkişaf trendlərini müqayisə etmək
mümkündür. Bu metod davamlı iqtisadi inki-
şafın təmin edilməsi üçün dövlət müdaxi-
ləsinin optimal dərəcəsini  müəyyən etməyə
də imkan verə bilər.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi
aşağıdakı yeddi sub-indeks əsasında hesablanır:

1. Dövlət maliyyəsi sub-indeksi gəlirlərin ver-
gilər vasitəsi ilə yenidən bölünməsinin səviy-
yəsini ifadə edir və öz növbəsində iki alt-indeks
əsasında hesablanır:
Ø müəssisələrin vergi yükü alt-indeksi (VY)

və büdcə xərcləri alt-indeksi (BX). Sub-indeks bu
iki alt-indeksin cəbri ortasına bərabərdir.
DMi = (VYi + BXi) / 2
Ø Vergi yükü alt-indeksi,modelləşdirilmiş

özəl şirkətin bir il ərzində ödədiyi vergilərin onun
illik mənfəətinə nisbəti göstəricilərinin, büdcə
xərcləri alt-indeksi isə büdcə xərclərinin ÜDM-də
faizlə ifadə edilən pay göstəricilərinin indeksləş-
dirilməsi əsasında sayılır.

2. Sosial xərclər sub-indeksiiqtisadiyyatın
solluğunu-sağlığını dövlət büdcəsinin xərc mad-
dələri arasındakı tənasüb əsasında ölçür. Büdcədə
sosial xərclərin sıfıra bərabər olduğu bir ölkə
mümkünsüz olduğuna görə hansısa dövlətin ifrat
sağ nöqtəyə düşməsi də qeyri-mümkündür. Bu
sub-indeks sosial xərclərin (SoX) dövlət büdcəsi
xərclərində (BX) xüsusi çəkisi əsasında hesab-
lanır. SX i  =SoX i /BX i

3. Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-
indeksiqiymətlərin nə dərəcədə sərbəst
əmələgəlməsini(sağ qütb) və eyni
zamanda,dövlətin qiymətlərin formalaşmasına nə
dərəcədə müdaxilə etməsini (sol qütb) ifadə edir.
İki alt-indeksin – qiymət azadlığı alt-indeksinin
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(QA) və monetar azadlıq alt-indeksinin (MA)
sadə hesabi ortası kimi hesablanır.

QTi = (QAi + MAi) / 2
4. Xarici ticarət sub-indeksixarici ti-

carətin liberallıq səviyyəsini (sağ qütb) və
dövlətin bu sahədəki tənzimləmə tədbirlərinin
sərtliyini (sol qütb) ölçür. Üç alt-indeksin –
xarici ticarət azadlığı alt-indeksinin (XTA),
idxalın iqtisadi qiyməti alt-indeksinin (İİQ) və
ticarətin azadlığı alt-indeksinin (TA)sadə he-
sabi ortası kimi hesablanır.

XTi = (XTAi + İİQi + TAi) / 3
5. Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-

indeksiiki alt-indeks–məşğulluğun tənzimlən-
məsinin sərtliyi alt-indeksi (MTS) və işdənçı-
xarma xərcləri alt-indeksi(İÇX) əsasında
hesablanır.

MTi = 0,75 * MTSi + 0,25 * İÇXi
Bunların birincisi, öz növbəsində, üç gös-

tərici – işəgötürmənin asanlığı (çətinliyi), iş vax-
tının tənzimlənməsinin sərtliyi və işdən-
çıxarmanın asanlığı (çətinliyi) əsasında sayılır.

6. Minimum əmək haqqı sub-
indeksidövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən illik
minimum əmək haqqının (MH) adambaşına
ÜDM-ə (ÜDM) nisbətinin indeksləşdirilmiş
variantıdır.

MƏH i =MH i /ÜDM i
İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi,

onun bütün sub-indeksləri və bunların alt-in-
deksləri 0-1arasında dəyişir. Sıfır – iqtisadiy-
yatın mütləq sağlığını (dövlət müdaxiləsinin
azlığını), bir – mütləq solluğunu (dövlət
müdaxiləsinin çoxluğunu) ifadə edir.

Yekun indeksi hesablayarkən ilkin şərt
sub-indekslərin – iqtisadiyyatın ümumi sol-
luğu-sağlığı baxımından – əhəmiyyətini mü-
əyyənləşdirmək, onlara xüsusi çəki vermək-
dir. Dövlətin həyata keçirdiyi sosial proq-
ramlara münasibət solçu və sağçı siyasi-iqti-
sadi dünyagörüşləri arasından keçən əsas ayı-
rıcı xətlərdən biri olduğuna görə Dövlət ma-
liyyəsi sub-indeksi ilə Sosial xərclər sub-
indeksini digərlərindən fərqləndirmək olardı.
Lakin bu sub-indekslərin məzmunu və hesab-
lanma prinsipi elədir ki, onlar bir-birini onsuz
da gücləndirir.

Beləliklə də, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı)
indeksi birinci variantda bu cür hesablanır:

İS(S)İi = 0,15*DMi + 0,15*SXi
+ 0,14*QTi + 0,14*XTi + 0,14*Li + 0,14*MTi

+ 0,14*MƏHi
İS(S)İ –nin hesablanması üçün təklif edilən

ikinici variantda isə Dövlət maliyyəsi sub-in-
deksinə daha ağır çəki verilmişdir (0,30). Yer-
də qalan “yük” digər sub-indekslər arasında
bərabər paylanmışdır. Beləliklə də, ikinici va-
riantda İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi
bu cür hesablanır:

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

İS(S)İ indeksinin hər hansı bir ölkə üçün
hesablanmasının və ya digər ölkələr ilə mü-
qayisə edilməsinin hansı elmi və praktiki əhə-
miyyəti ola bilər? Bu indeksin ən mühüm
praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun
müəyyən dövr üçün hesablanan dinamikasını
təhlil etməklə və onun digər iqtisadi gös-
təricilərlə əlaqəsini müəyyən etməklə həmin
dövr üçün qəbul edilən siyasi-iqtisadi qərar-
ların nə dərəcədə iqtisadi səmərəli olduğunu
müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, 1)
əgər hər hansı “sol” (və ya “sağ”) mahiyyətli
siyasi-iqtisadi qərarlar qəbul edilirsə (yəni öl-
kənin İS(S)İ göstəricisi əvvəlki illərə nisbətən
artırsa (və ya azalırsa)) və həmin dövrdə
adambaşına ÜDM-un həcmi azalırsa, deməli,
qəbul edilən “sol” (və ya “sağ”) mahiyyətli si-
yasi-iqtisadi qərar səmərə vermir və onun dəyiş-
dirilməsinə ehtiyac var; 2) Əgər hər hansı bir
ölkənin İS(S)İ indeksi hər hansı zaman kəsi-
yində, kiçik fluktuasiyalar istisna olmaqla, də-
yişmirsə (yəni ciddi nəticələri olan “sol” və ya
“sağ” mahiyyətli qərarlar qəbul edilmirsə) və bu
zaman digər iqtisadi göstəricilərin davamlı ar-
tımı baş verirsə, deməli, ölkədə reallaşan siyasi-
iqtisadi qərarlar səmərəli mahiyyət daşı-
yır;3)əgər hər hansı “sol” (və ya “sağ”) ma-
hiyyətli siyasi-iqtisadi qərarlar qəbul etdikdə
(yəni ölkənin İS(S)İ göstəricisi əvvəlki illərə
nisbətən artırsa (və ya azalırsa)) və həmin döv-
rdə əsas makroiqtisadi göstəricilər davamlı ola-
raq artırsa, deməli, qəbul edilən “sol” (və ya
“sağ”) mahiyyətli siyasi-iqtisadi qərar səmə-
rəlidir və onun davam etdirilməsi vacibdir.

Beləliklə, hər hansı bir ölkə üçün müəyyən
zaman kəsiyində İS(S)İ indeksi ilə digər makro-
iqtisadi göstəricilər arasında  korrelyasiya əla-
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qəsinin olması və ya olmaması qərar qəbuletmə
prosesi üçün və hər hansı qərardan sonra iqtisadi
proqnozlaşdırma üçün mühüm siyasi-iqtisadi
informasiya rolunu oynaya bilər. Məsələn, Tür-
kiyə və Azərbaycanda son 15 ildə insan inkişafı
indeksinin dinamikasını müqayisə etməklə qə-
bul edilən “sol” və “sağ” mahiyyətli siyasi-iqti-
sadi islahatların nə dərəcədə səmərəli olduğunu
müəyyən etmək mümkündür.

NƏTİCƏ
İS(S)İ hazırda elmi içtimaiyyətə tanış olan

digər indekslərdən keyfiyyətcə fərlidir və da-
ha çox siyasi diskussiyaların predmeti olan iq-
tisadi problemləri əhatə edir.
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Либерализация экономики и индекс экономической левизны (правизны)

Резюме
В статье рассматриваются сущность экономикой либерализации и государственного

вмешательства экономике, возможности их количественного и качественного измерения, а также
существующие методы для оценки либерализации в различных экономических сферах. Авторы
сравнивая давно известные в научных кругах методы для оценки государственного вмешательства
экономике с новым методом, так называемым, «индексом экономической левизны (правизны)».
Авторы комментируют основные свойства и технологии вычисления этих индексов и суб-
индексов, а также их практичеcкие значения.
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Liberalization of Economy and the leftness (rightness) index of economy

Abstract
The article analyzes essential charachteristcs of the new assessment method under name “leftness

(rightness) index of economy”. The authors by compareing of the new method with already known
assessment methods conclude this integral index covered only such state intervention sferas to economy
that are under political discussion and disputes.  The authors comment essential charachteristics of the
method and its practical importance.
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