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Məsələnin qoyuluşu (Giriş əvəzinə)

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkənin iqtisadi sistemini 
bazar münasibətlərinə əsaslanan sosial yönümlü iqtisadiyyat kimi səciyyə-
lən dirir (Maddə 15.2). Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı nisbətən geniş ya-
yılmış bir an layışdır və onu ehtiva edir ki, iqtisadi sistem özünütənzimləmə 
mexanizmlə rinə əsaslansa da, dövlət cəmiy yə ti həmin mexanizmlərin orta-
ya gətirdiyi fəsadlardan və hədsiz qeyri-bərabərlikdən qo rumaq üçün fəal 
so sial siyasət aparır, ictimai rifahın yüksəlməsinə və gəlirlərin əda lət li hesab 
et diyi qaydada bölünmə sinə çalışır.

Bu anlayışın ilkin versiyası – siyasi-iqtisadi leksikona 1946-cı ildə al-
man iqtisad çısı A.Müller-Armak’ın daxil etdiyi “sosial bazar iqtisadiy ya tı”-
dır.*1Belə he  sab edilir ki, II Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Almaniya-
dakı “iqtisadi möcüzənin” nəzəri əsa sı məhz sosial bazar iqtisadiyyatı kon-
sepsiyasıdır. AFR-in ilk Federal kansleri K.Ade nauerə görə, sosial bazar iqti-
sadiyyatı – qarışıq iqtisa diyyat modelidir, ictimai rifah hə dəfləri və katolik- 
xristian mərhəməti ilə “yum şaldılmış” kapitalizmdir.

“Sosial yönümlü” anlayışının semantik mənası – “sosial problemlərin 
həl li nə hədəflənmiş”, “cəmiyyət üçün işləyən”dir. “Bazar iqtisadiyyatı” termi-
ni nin önün də “sosial yönümlü”, yaxud “sosialyönlü” təyinini işlətməyin mə-
na sı budur ki, iqtisadiyyat özü üçün, yaxud bir zümrə üçün yox, bütün cə-

* İng. – Social market economy, alm. – Soziale marktwirtschaft, rus. – Cоциально-рыночная 
эко но мика . İdeyanın müəllifi AFR-in ozamankı İqtisadiyyat naziri (sonralar Federal kans-
leri) L.Erhard idi.
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miy yət naminə, bü tün vətəndaşların rifahı naminə fəaliyyət göstərir, onun 
ya ratdığı nemətlər dən bütün cəmiyyət üzvləri faydalanır.

Məsələni mürəkkəbləşdirən odur ki, əslində, bütün dövlətlər və hansı 
si  ya si-iqtisa di məfkurəni rəhbər tutmalarından asılı olmayaraq, bütün siyasi 
qrup lar elə hə min hədəfi – ictimai rifahın yüksəlməsini özlərinin son məq-
sə di elan edirlər. Sadəcə ola raq, bir siyasi-iqtisadi məfkurəyə görə, həmin 
məq sədə çat mağın ən “qısa” və düz gün yolu dövlətin fəal tənzimləmə təd-
bir ləri həyata ke çirməsindən, digərinə görə isə, iqtisadiyyatın “sərbəst bura-
xıl ması”ndan keçir. Təbii ki, bu məfkurə sahiblərinin ictimai-iqtisadi ədaləti 
necə anlamalarında da dərin fərq var. İkinciyə inananlar bazarın öz-özünü 
tən zimləməsi yolu ilə əda lətli sosial rifaha daha tez və daha səmərəli şəkildə 
çat mağın mümkün olduğu qənaətindədirlər. Bu baxımdan, onlar deyə bi lər-
lər (və de yir lər) ki, ən sosial yönlü iqtisadiyyat elə azad (sərbəst) bazar iqti-
sadiyyatıdır. Bu halda anlayışlar öz ilkin mənasını itirir, daha doğrusu, mə-
na sızlaşır və onların varlığına belə ehtiyac qalmır.

Əslində isə bu anlayışlar, əlbəttə, mənasız deyil, əksinə, siyasi-iqtisadi 
araş dır ma  lar üçün, müasir iqtisadi sistemlərin və siyasi-iqtisadi dünyagörüş-
lə  ri nin təhlili, mü qayisəsi və təsnifləşdirilməsi üçün bir növ açardır.

Bu kitabın məqsədi onu isbat etməkdir ki:

•     ... müasir dünyada iqtisadiyyatın idarə edilməsinin əsasında iki 
siyasi-iqtisadi fəlsəfənin – solçu və sağçı məfkurələrin arasında-
kı qar   şıdurma day anır. Amma solçuluq və sağçılıq təkcə dünya-
gö  rüş lərini deyil, real iqtisa diyyatları da səciyyələndirir. Başqa 
söz lə, iqtisadiyyat özü də solçu və ya sağçı ola bilər və olur;

•     ... müasir elmi və siyasi leksikonda “sosial yönümlü iqtisadiy-
yat”, “so si al yönlü iqtisadiyyat”, “sosial bazar iqtisadiyyatı”, ya-
xud bunlara bənzər baş qa məfhumlardan istifadə edilərkən nə-
zər də tutulan, əslində, “solçu iq tisadiyyatdır”;

•     ... iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı dövlətin iqtisadiyyata müəyyən 
mü  da xi lə formalarının faktik dərəcəsi əsasında müəyyənləşdi-
rilə bilər. İqtisadiy yatın solluğu-sağlığı bu müdaxilə formala rı-
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nın hər biri üzrə ayrı-ayrı gös təricilər əsasında qiymətləndirilə 
bi lər və qiymətləndirilməlidir;

•     ... iqtisadiyyatın ümumi (inteqral) solluğu-sağlığı ölçüyəgələn 
anlayışdır və onu bu kitabda təklif edilən İqtisadiyyatın solluğu 
(sağ lığı) indeksin dən istifadə etməklə ölçmək mümkündür;

•     ... sosialyönlü “olmayan” iqtisadiyyat, yəni sağçı iqtisadiyyat, 
for mal ola raq “sosialyönlü” adlandırılan iqtisadiyyata nisbətən 
daha so sialyönlü ola bilər və bir çox hallarda olur;

•     ... “sosialyönlülük naminə” liberal islahatlardan çəkinmək yan-
lış si ya sətdir.

*   *   *

Bu kitab 2013-cü ildə Bakıda keçirilmiş Humanitar Forumda təqdim 
olun muş məruzə əsasında yazılmışdır. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri-
nin birgə təşəbbüsü əsasında 2011-ci ildən bəri hər il keçirilən bu forumlar 
çox yüksək səviyyədə təşkil edilir, dünyaca tanınmış siyasət və elm adamla rı-
nı bir araya gətirir. İndiyədək keçirilmiş Forumların hamısında məruzəçi 
qis mində mən də iştirak etmişəm və bu, əlbəttə, çox şərəflidir. III Forumda 
səs ləndirdi yim fikirlər gərgin mübahisələrə səbəb oldu və bu onların cəmiy-
yət şünaslar üçün həqiqətən aktual olduğunu bir daha təsdiq etdi. O zaman-
dan bəri kitabın ümu mi ideyası da, onun ayrı-ayrı “aşağı tərtibli məsələləri” 
də həmkarlarla apar dığımız müzakirə və mükalimələrə mövzu verdi. Kitabın 
oxu cuya təqdim edil diyi indiki hala gəlməsində həmin diskussiyalar əvəz-
edil məz rol oynadı.

Həmin həmkarlarımın hamısına minnətdaram. İlk təşəkkürüm Qafqa-
zın Strateji Tədqiqatları İnstitutunun direktoru, mənə birlikdə işləmək nəsib 
olan ən güclü elm təşkilatçılarından biri, professor Eldar M. İsmayılovadır. 
Bu kitabdakı bir çox fikirlər onunla 30 ildən artıq davam etdirdiyimiz və ara-
sı heç vaxt kəsilməyən elmi mükalimənin gedişində və nəticəsində ortaya 
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çıx mışdır. Milli Elmlər Akademiyamızın İqtisadiyyat İnstitutunda işləyən 
həm karlarım Allah yar Muradova, Rəsmiyyə Abdullayevaya, Gülşən Yüzba-
şıyevaya, Mayis Güləliyevə, Fərqanə Musayevaya, Emin Məmmədzadəyə və 
Rü fət Əfəndiyevə, Qafqazın Strateji Tədqiqatları İnstitutundan olan həm-
karlarım Məzahir Sadıxova, Akif Abdullayevə və Kənan Allahverdiyevə kita-
bın əlyazmasını oxuyub söy lədikləri dəyərli qeydlərə görə minnətdaram. 
Gənc iqtisadçı Bəhruz Əhmədova yardımçı analitik işləri öz üzə rinə götür-
dü yünə görə xüsusi təşəkkürüm var. Kitabda ifadə olunmuş bəzi fikir lər, gü-
man ki, yenə də müəyyən mübahisələr doğuracaqdır. Həmin fikir toq quş-
ma ları üçün vaxtını əsirgəməyəcək bütün həmkarlara əvvəlcədən minnət-
dar lı ğı mı bildirirəm.
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BİRİNCİ FƏSİL

Siyasi-iqtisadi məfkurələr: sağçılıq və solçuluq
Demokratik siyasi sistem, məlumdur ki, fərqli ictimai dəyərlərə (dəyər 

iye  rarxiyalarına) söykənən siyasi qrupların (ilk növbədə siyasi partiyaların) 
rə qa bəti üzərində dayanır. Bu dəyər iyerarxiyalarını (və deməli, həm də siya-
si partiyaları və digər siyasi qrupları) fərqləndirmək üçün istifadə edilən təs-
ni fatlar ara sında ən geniş yayılmışı sağçı-solçu bölgüsüdür.

Avropada sağçılara və solçulara bölünmənin prinsipi zaman keçdikcə 
kök lü dəyişikliklərə uğramışdır. Yarandığı vaxtlar (Böyük Fransa İnqilabı 
döv   rün də) bu bölgü hakimiyyətə münasibətlə şərtlənirdi: sağçılar kral haki-
miy  yətinin müt lə́qliyi, solçular isə, əksinə, onun məhdudlaşdırılması uğrun-
da mübarizə apa  rırdılar. XIX əsrin birinci yarısında bölücü xətt monarxist-
lər  lə respubli ka çı lar arasından, ikinci yarısında güclü icraedici hakimiyyət 
tə  rəfdarları ilə (sağ çı lar) qanunvericiliyin üstünlüyü tərəfdarları (solçular) 
ara sından keçirdi.1 Sağçı-solçu bölgüsünün fəlsəfi-ideoloji müstəviyə keçiril-
mə si XX əsrin məhsuludur. Əsrin ikinci yarısının gətirdiyi yenilik isə bu 
oldu ki, iqtisadi amillər sağçı-solçu təsnifatının çox vacib, bəzənsə həlledici 
me yarına çevrildi.

Müasir dünyada sağçılıq və solçuluq siyasi spektrdə bir-birinə qarşı 
daya nan siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri kimi dəyərləndirilir. Adətən belə he-
sab edilir ki, siyasi-iqtisadi spektrin sol qütbündə kommunizm və anarxizm, 
sol- mərkə zin  də (mərkəzdən solda) sosializm və ya sosial-demokratiya, sağ- 

1 Daha ətraflı bax: A .Knapp, V .Wright . The government and politics of France . New York, 
Routled ge, 2001.
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mər kəzində (mər kəzdən sağda) liberalizm və konservatizm, sağ qütbündə 
isə millətçilik və faşizm dayanır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, sağçı-solçu 
təs nifatı müxtəlif me yarlar əsasında, o cümlədən cari dövrdə cəmiyyəti na-
ra hat edən konkret mə sə lələrə (məsələn, ölüm hökmünə, senzuraya, hansısa 

BİRİNCİ HAŞİYƏ

Siyasi partiyaların solçulara və sağçılara 
bölünməsi ənənəsi haqqında

Siyasi partiyaların sağçılara və solçulara bölünməsi ənənəsi və 
mü  vafiq olaraq sağçı-solçu anlayışlarının tarixi Böyük Fransa İn-
qi  labı dövründən (1789-1792) başlayır. O vaxtlar Milli Şu rada 
kra lın tərəfdarları ilə inqilabçılar dalaşmasınlar deyə, birinciləri 
sədrdən sağda, ikinciləri isə solda oturdurdular. Ayrı-ayrı par ti-
ya ların deputatlarını onların siyasi-iqtisadi dün yagörüşündən və 
ca ri tələblərindən asılı olaraq parlament salonunda fraksiyalarla 
əyləşdirmək qaydası Fransada son ralar da davam etdirildi, ənənəyə 
çevrilərək digər Avropa döv lətlərinə də yayıldı və bu günə qədər 
yaşamaqdadır.
Hazırda Avropa Parlamentində deputat fraksiyaları soldan-sağa 
doğru (sədr tərəfdən baxdıqda) belə ardıcıllıqla oturur: Avropanın 
Bir ləşmiş Solçuları və Şimal Solçu-Yaşılları (sol çu lar), Sosialistlərin 
və Demokratların Mütərəqqi Alyansı (sol- mərkəzçilər), Yaşıllar və 
Avropa Azad Alyansı (bunlar da sol-mərkəzçidir, amma əvvəlkilərə 
nisbətən mərkəzə daha ya xındırlar), Liberal və Demokratların Av-
ro pa Uğrunda Al yansı (sağ-mərkəzçilər), Avropa Xalq Partiyası 
(bun lar da sağ-mərkəzçidir, amma əvvəlkilərə nisbətən mərkəzdən 
daha uzaqdırlar), Avropa Konservatorları və Reformatorları (bun -
lar da sağ-mərkəzçidir, amma mərkəzdən bir az da uzaq dırlar), Av-
ropa Azadlıq və Demokratiya Uğrunda (sağçılar). Bu fraksiyaların 
siyasi-iqtisadi tələblərinin hətta ötəri təh li li belə, aydın göstərir ki, 
onların sağçılara və solçulara bö lün məsi parlamentdə oturduqları 
yerlə müəyyənləşmir, əksinə, parlamentdəki yerləri cəmiyyətin si-
yasi-iqtisadi spektrindəki mövqeləri ilə, başqa sözlə, siyasi-iqtisadi 
dünyagörüşləri ilə müəyyənləşir.
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müharibəyə, təkcinsli ni gahlara və s.) münasibətə görə də aparıla bilər. Bu 
halda o, universallığını itirir, yəni hansısa bir məsələyə münasibətdə sağçı, 
di gərinə münasibətdə isə solçu mövqe tutmaq mümkündür və ona görə də 
XX əsrin ortalarından etibarən, siyasi spektrin “biroxlu” təsnifatından imti-
na edib, onu “ikioxlu” və “çoxoxlu” təs ni fatlar əsasında öyrənmək meyilləri 
güc lənməkdədir.

Azərbaycana gəlincə, burada çoxpartiyalılıq və partiyalararası rəqabət 
hələ indi oturuşmaqdadır və ona görə də sağçılıq və solçuluq bir çox hallar-
da yanlış təf sir edilir. Məsələn, hökumətdə təmsil olunmayan, amma onu 
“kə nardan” dəs tək ləyən (iqtidarda olmasalar da, ona müxalifətdə dayanma-
yan) siyasi qüvvə lə rin özlərini mərkəzçi adlandırması geniş yayılmış yan lış-
lıq lardan biridir. Sağ çı lığı, solçuluğu və müvafiq olaraq mərkəzçiliyi iqtidar- 
mü xalifət münasibətləri əsa sında təfsir etmək səhvdir, çünki bunlar siyasi 
spek trin iki müxtəlif müstəvisi üzərində aparılan təsnifatlardır. Hökumət öz 
fəaliyyətini sağçı ideologiya zə mi nində qurursa, onu dəstəkləyən “kənar” 
qüv vələr də, bir qayda olaraq, sağçılar olur. Daha doğrusu, normal halda 
“kə nar” qüvvələr hökuməti məhz ona görə dəs  təkləyirlər ki, onunla eyni, ya-
xud çox yaxın siyasi-iqtisadi baxışları payla şırlar.

Bəzən sağçılıq və solçuluq dedikdə bu və ya digər ölkələrlə (ölkə qrup-
ları ilə) inteqrasiyaya meyilliliyi nəzərdə tuturlar, məsələn, Rusiya ilə inteq-
ra siya tə rəf darlarını solçu, Qərblə inteqrasiya tərəfdarlarını isə sağçı adlan dı-
rır lar. Görü nür, bu, əsası ötən əsrin əvvəllərində qoyulmuş ənənənin hələ də 
ya şamasına işarədir: o zaman Rusiya ilə inteqrasiyanın (hətta ona birləşmə-
yin) ən qatı tə rəf darları kommunistlər (solçular), sonra isə bolşeviklər (ifrat 
sol çular) idi. Bizim günlərdə də Rusiyadakı məsləkdaşları ilə az-çox dərə cə-
də ardıcıl əməkdaş lıq edən Azərbaycan siyasi qrupları kommunist partiya la-
rı dır. Qərbdəki potensial partnyor-ölkələr isə bazar iqtisadiyyatına malik 
demokratik dövlətlər ol du ğu üçün, ilk təəssürata görə, bunlarla əməkdaşlığa 
məhz sağçılar can atmalıdırlar. Lakin şübhəsizdir ki, inteqrasiya vektorları 
ara sında edilən seçim bu və ya di gər partiyanın siyasi-iqtisadi spektrdəki 
yeri ilə müəyyənləşmir və onu müəy yən ləşdirmir. Ölkənin sol-mərkəzçi si-
yasi təşkilatlarının Qərb sosial-demokratiyası ilə qurduğu fəal işbirliyi buna 
aş kar sübutdur.
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Daha bir ənənəvi yanlışlıq – sağçı-solçu bölgüsünü siyasi mübarizə 
üsul ları ilə əlaqələndirməkdir. Bu ənənənin də kökləri keçmişə gedib çıxır. 
Mə lumdur ki, rus-çar imperiyası öz yerini rus-sovet imperiyasına verdiyi il-
lər də və sonrakı onilliklərdə bolşeviklərin (ifrat solçuların) bütün siyasəti 
ter ror üzərində qu rulurdu. Ətalət üzrə bir çox ekspertlər və onların ardınca 
da qismən, ictimai rəy siyasi ekstremizmi solçulara xas olan bir xüsusiyyət 
kimi qavramaqda davam edir. Halbuki siyasi ekstremizm siyasi spektrin hər 
iki qütbü üçün – həm ifrat sol çular, həm də ifrat sağçılar üçün səciyyəvi ola 
bilər. Bunun ən bariz ifadəsi II Dünya müharibəsi zamanı ifrat sağçılarla (al-
man faşistləri ilə) ifrat solçular (so vet kommunistləri) arasındakı eyniyyətdə 
üzə çıxırdı: addımbaşı səsləndirdik lə ri deklarativ bəyanatların əksinə olaraq, 
bunların hər ikisi insan həyatını, əs lin də, dəyərsiz sayırdı və belə düşünürdü 
ki, “məqsəd” (digər xalqları əsarət al tı na almaqla dövlətin ərazisini böyüt-
mək) ona çatmaq üçün atılan bütün addım lara, görülən bütün tədbirlərə, 
ve rilən bütün qurbanlara haqq qazandırır. Odur ki siyasi mübarizə üsulları – 
mötədillik və ekstremizm – ən azı, siyasi spektrin hər iki qütbündə mümkün 
olduğuna görə, sağçı-solçu təsnifatı üçün meyar ola bilməz.

Sağçılıq və solçuluq, artıq qeyd edildiyi kimi, siyasi-iqtisadi ideologiya 
mə sələsidir. Daha konkret desək, bu iki dünyagörüşünü fərqləndirən başlıca 
cə hət odur ki, onlar dövlətin ictimai həyata və ilk növbədə iqtisadiyyata mü-
daxi lə sinin zəruri və kafi səviyyəsini müxtəlif cür qiymətləndirir: sağçılara 
nisbətən sol çular daha geniş və sərt müdaxilə tərəfdarıdırlar. Bu araşdırma-
da dövlətin yal nız iqtisadiyyata müdaxiləsi əsas götürülür. Bu bucaq altında 
baxdıqda, yəni bü tün digər meyarları kənara qoyub, ancaq dövlətin iqtisa-
diy yata müdaxiləsini əsas götürdükdə, siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin 
təsnifatında müəyyən dəyişi k liklər qaçılmaz olur. Məsələn, bir qədər əvvəl 
si yasi spektrin sağ qütbündə bər qərar olduqları söylənilən millətçilərin bəzi 
hallarda solçu iqtisadi dünyagörü şü nə sahib olmaları yetərincə geniş yayıl-
mış dır.*1Başqa sözlə, dövlətin iqtisa diy yata müdaxiləsinə münasibətlərinə 

* Solçu və millətçi baxışların sintezi “sol millətçilik” adı almışdır və müxtəlif ölkələrdə fə-
aliy yət göstərən bir çox siyasi təşkilatlar üçün səciyyəvidir. Məsələn, bütün dünyada yaxşı 
tanınan Af  rika Milli Konqresi (CAR) məhz bu tipli partiyalardandır. Sol millətçilik ide-
ologiyasının da şı yı cıları arasında milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan təşkilatları adə tən 
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görə, millətçilər sağçı da, solçu da ola bilər lər. Yuxarıdakı təsnifatda onların 
sağ qütbə aid edilməsi, iqtisadi tələblərindən zi yadə, siyasi baxışlarına gö-
rədir.

Müasir siyasi-iqtisadi sağçılığın nəzəri-ideoloji təməlini neoklassisizm 
(ne  oliberalizm), solçuluğunkunu isə neokeynsçilik təşkil edir.*1İqtisadiy ya-
tın döv lət tərəfindən tənzimlənməsinə münasibət üzərində qurulan bütün 
di gər nəzəriyyələr neoklassisizmin və neokeynsçiliyin şəkildəyişmələrindən, 
bə zənsə ayrı-ayrı məsələlər üzrə bunların mövqelərinin müxtəlif kombinasi-
yalarından ibarətdir.

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin tam bir sıra formaları mövcud-
dur. Bunların bəzilərini ayrıca araşdırmaq, bu tədqiqat qarşısında duran və-
zi fələr ba xımından, böyük əhəmiyyətə malikdir.

1.1. Dövlət mülkiyyəti və ona əsaslanan dövlət sahibkarlığı

Dövlət sahibkarlığı dedikdə, ilk növbədə, dövlətə məxsus olan, həm 
ölkə içində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərən, istehsala, xidmətə, inşaata, 
nəq liyyata və başqa sahələrə aid müəssisələr tərəfindən məhsul və xidmət lə-
rin istehsalı nəzərdə tutulur. Dövlət sahibkarlığı həm kommersiya, həm də 
qeyri-kommersiya əsasları ilə həyata keçirilə bilər. Dövlət mülkiyyəti, təbii 
ki, daha geniş əha tə lidir. Dövlətin müstəsna mülkiyyətinə aid edilmiş iqti sa-
di resurslardan (məsə lən, Azərbaycanda təbii ehtiyatlardan) istifadə əsa sın-

ayrıca qruplaşdırırlar. Bunlara, məsələn, Kataloniyanın Sol Respublikaçı Partiyası (İs pa-
niya), Şotland Milli Partiyası (Böyük Britaniya), Demokratik İttifaq (Suriya) və başqaları 
aid olunur.
* Neoklassik və neoliberal iqtisadi nəzəriyyələrin əsas ideyası odur ki, iqtisadiyyatın sürətli və 
effektiv inkişaf etməsindən ötrü özü özünü tənzimləyən bazar mexanizmlərinə, iqtisadi azad-
lıq lara (ilk növbədə qiymət və rəqabət azadlığına, gəlirlərin sərbəst bölgüsünə) arxalanmaq 
və dövlətin müdaxiləsini mümkün olan minimal həddə qədər məhdudlaşdırmaq lazımdır. 
Döv  lətin əsas vəzifəsi həmin azadlıqlara təminat yaratmaqdır. Neokeynsçiliyin əsas ideyası 
isə, ək sinə, budur ki, özünütənzimləyən bazar iqtisadiyyatı ciddi nöqsanlara malikdir və o, 
iq ti sadi re surslardan tam və səmərəli istifadə üçün yetərli mühit yarada bilmədiyinə, iqti-
sadi böhranlar, haqsız rəqabət, ictimai ədalətsizlik kimi fəsadlar törətdiyinə görə dövlət 
cə miyyətin iqtisadi hə yatına fəal surətdə müdaxilə etməli, iqtisadiyyatı – bütün mümkün 
iqti sadi siyasət alət lə rindən istifadə etməklə – tənzimləməlidir.
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da aparılan istənilən növ kom mersiya fəaliyyəti ya birbaşa (dövlət müəs si sə-
si tərəfindən aparıldıqda), ya da dolayı yolla (bəlli şərtlərlə özəl şirkətlərin 
öh dəsinə buraxıldıqda) dövlət sa hib karlığını ehtiva edir. Dövlətə məxsus di-
gər müəssisələr də, o cümlədən sə hiyyə, təhsil, elm, müdafiə və bunlarla eyni 
sı rada duran digər sahələrə aid mü əs sisələr də prinsip etibarilə həmin kate-
qoriyadandır. Bunların kommersiya fə aliy yəti ilə məşğul olub-olmaması 
(ya xud ödənişli və ödənişsiz xidmətlərinin nis   bəti) sağçı-solçu qarşıdurma-
sı nın daha bir mövzusu olsa da,*1mülkiyyət və sa  hibkarlıq baxımından işin 
mahiyyətini dəyişmir.

Ölkə üçün ciddi əhəmiyyət kəsb edən, lakin özəl şirkətlər tərəfindən 
is  teh     salı hansısa səbəblər üzündən mümkün olmayan (yaxud yetərincə ren-
ta belli olmayan) məhsul və xidmətlərin ərsəyə gətirilməsini dövlət, bir qay-
da olaraq, öz üzərinə götürür. Onun fərqi yoxdur ki, bu məhsul və xidmətlər 
“sıfırdan” ya ra dılan yeni dövlət müəssisələri tərəfindənmi, yoxsa keçmişdə 
özəl olan və döv lə tin sonradan öz mülkiyyətinə keçirdiyi (milliləşdirdiyi) 
mü əssisələr tərəfin dən mi istehsal edilir.

Bu iki yoldan – özəl müəssisələrin milliləşdirilməsindən (normal hal-
da sa tın alma şəklində) və dövlət vəsaiti (büdcədən ayırmalar) hesabına 
yeni mü əs sisələrin yaradılmasından başqa, dövlət mülkiyyəti həm də dövlət 
və saiti he sa bına özəl şirkətlərin səhmlərindən pay alınması yolu ilə forma la-
şır. Postsovet ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda dövlət mülkiyyətinin 
əsas mənbəyi bunlar deyil, keçmişdən, sovet-sosialist dönəmindən qalan 
mi rasdır, o vaxtlar hər şeyi əhatə edən dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilmə-
miş hissəsidir. Lakin bəzi başqa postsovet ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbay-
canda bu miras müstəqillik illəri ərzində tamamən yeniləşmişdir. Ölkə daxi-
lində təzə dövlət mülkiyyəti yaradılma sında əsas yol – dövlət investisiyaları 
he sabına yeni müəssisələrin açılması, ölkə xaricində isə – dövlət investisiya-
ları hesabına yeni müəssisələrin açılması ilə ya naşı, xarici şirkətlərin səhmlə-
rindən pay alınmasıdır.

*  Kommersiya tipli fəaliyyətin mümkün olduğu sahələrdə solçular ödənişsiz, sağçılar isə 
ödə niş li xidmətlərin genişlənməsinə (o cümlədən bir-birinin hesabına) tərəfdardırlar. Bu 
seçim döv lə tin sosial proqramlarına münasibətə bağlıdır.
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1 .1 . Dövlət mülkiyyəti və ona əsaslanan dövlət sahibkarlığı

İKİNCİ HAŞİYƏ

Sağçı baş nazirin solçu addımı

Böyük Britaniyada mədən sənayesinin əsas sahələrindən biri daş 
kö mür hasilatıdır. 1913-cü ildə hasilat ən yüksək nöqtəyə çatdıq-
dan sonra kömür sənayesi tənəzzülə uğramağa başladı və 1946-cı 
ildə Parlament onun milliləşdirilməsi haqda qanun qəbul etdi. 
Milliləşdirmə gedişində kömür yataqlarının və mədənlərinin keç-
miş sahiblərinə dövlət büd cə sindən 229 mln. funt-sterlinq məb lə-
ğində kompensasiya ödəndi və əlavə olaraq, mədənlərin yenidən 
qu rulmasına da 520 mln. funt-sterlinq xərcləndi. Təqribən 40 il 
sonra, 1981-1983-cü illərin iqtisadi böhranı nəticəsində Britaniya 
kö mür sənayesi beynəlxalq rəqabətə davam gətir  mə yəcək hala gəl-
di və 1984-cü ildə M.Tetçerin sağçı konservativ höku məti onun 
ye nidən qurulması planını elan etdi. Plana görə, renta belli olma-
yan mədənlər bağlanmalı və 20 min adam işdən çıxarıl malı idi. 
Buna cavab olaraq, 1984-1985-ci illərdə Britaniyada XX əsrin ən 
uzun sürən və zorakılıqla dolu fəhlə tətilləri keçirildi. Bu tətillər iq-
tisa diyyata 3 mlrd. funt-sterlinq zərər vurdu, amma “Dəmir ledi” 
geri çəkil mədi. M.Tetçerin hökuməti istefaya getdikdən sonra, 
1993-cü ildə kömür sənayesi yenidən özəlləşdirildi: 22 mədən və 
32 yatağın müqabi lində dövlət büdcəsi 80 mln. funt-sterlinq qa-
zan dı. Mədənlərin yeni sahib-lərini həvəsləndirmək üçün höku-
mət, energetika şirkətlərinin hər il icbari qaydada, özü də orta 
dün ya qiymətlərindən daha bahaya 30 mln. ton Britaniya kömürü 
almasına qərar verdi.1

Bu qısa tarixçədən iki nəticə hasil olur. Birincisi, eyni bir müəssisə 
də nisbətən qısa dövr ərzində özəl mülkiyyətdən dövlət mül kiy yə-
tinə keçə, sonra isə geri qayıda bilər. İkinci və aşağıda toxuna cağı-
mız məsələlər baxımından daha önəmli nəticə isə odur ki, bəzən 
hətta sağçı siyasət çi lər və hökumətlər də (bu halda – Britaniya 
kon  servatorları) özəl mül kiy yətin hesabına dövlət mülkiyyətini və 
sa hibkarlığını genişləndirmək məcbu riy yətində qalırlar.

1 Bu tarixçə haqqında daha ətraflı bax: Угольная промышленность Ве-
лико бри тании (http://miningwiki.ru/wiki/Угольная_промышлен-
ность_Великобритании; son baxılma – oktyabr 2014).
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Azərbaycan hökuməti 2014-cü ildə dövlət investisiyalarının 9,7 mlrd. 
ma nat (12,4 mlrd. ABŞ doll.), o cümlədən dövlət büdcəsindən əsaslı vəsait 
qoyu luş larının 6,3 mlrd. manat (8,1 mlrd. ABŞ doll.) olacağını proqnozlaş-
dı rır. İkinci göstərici son illərdə azalmağa meyillidir (2013-cü illə müqayi sə-
də 2014-cü ildə 9,5% azalma proqnozlaşdırılır) və bu meylin yaxın illərdə 
də davam edə cə yi gözlənilir.1 Bununla belə, əsaslı vəsait qoyuluşlarının döv-
lət büdcəsi xərc lə rin dəki payı kifayət qədər böyükdür (31,5%). Xaricdə 
Azər baycanın dövlət mül kiy  yətinin böyüməsində əsas rolu Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) və Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Fondu (ARDNF) oynayır. Neft Fondunun 2013-cü il büdcəsində həc-
minə görə ikinci xərc maddəsi Türkiyədə inşa edilən “Star” neft emalı kom-
pleksində Azərbaycanın 40%-lik payını maliyyələşdirməyə yönəldilən 372,6 
mln. manatlıq (475 mln. ABŞ doll.) vəsaitdir.2 Fondun ümumi investisiya 
portfelinin 4,7%-i xarici özəl səhmlərə yönəldil mişdir.3 2012-ci ildə Neft Şir-
kəti 257,7 mln. manat (313 mln. ABŞ doll.) qar şı lı ğında “Esso Switzerland” 
(İsveçrə) şirkətinin bütün səs hüquqlu səhmlərini al mış dır və indi həmin 
şirkət “SOCAR Switzerland” adlanır.4

Beləliklə, Azərbaycanda dövlət mülkiyyəti, özəl müəssisələrin milliləş-
di  ril  məsindən başqa, dövlət mülkiyyəti yaradılmasının bütün mümkün yol-
larından istifadə etməklə formalaşır.

Dövlət mülkiyyəti və sahibkarlığının sahəvi xüsusiyyətləri də vardır. 
Özəl sahibkarlar start kapitalı məbləğinin (iş başlamaq üçün zəruri olan ka-
pitalın) müm kün qədər az, kapitalın dövr sürətininsə mümkün qədər çox 
(yəni kapita lın ödənmə, geriqayıtma müddətinin mümkün qədər qısa) ol-

1 Bax: Azərbaycan Respublikasının 2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin 
təq dimatı . – AR Maliyyə Nazirliyi, 2013, s. 6, 21, 37 (http://www.maliyye.gov.az/sites/ 
/default/files/ /2014-1.pdf; son baxılma – iyul 2014).
2 Bu layihənin investisiya dəyərində Azərbaycanın ümumi payı 590 mln. manatdan (760 mln. 
ABŞ doll.) artıqdır (bax: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İllik hesabatı – 2013, 
s. 41-43 (http://www.oilfund.az/uploads/annual_2013az.pdf; son baxılma – iyul 2014).
3 Bax: həmin mənbə, s. 51.
4 Bax: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin İllik maliyyə hesabatı – 2012, s. 7 
(http://new.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.
hesabat.2012.pdf; son baxılma – iyul 2014).
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du ğu sahələrə sərmayə yatırmağa üstünlük verirlər. Bu, iqtisadiyyatın o sa-
hə ləridir ki, dövriyyə ka pitalının əsas kapitala nisbəti digər sahələrlə müqa-
yi sədə daha yüksəkdir və özəl sektor tərəfindən dövlət sahibkarlığı olmadan 
da inkişaf etdirilə bilir. Döv lət isə öz sərəncamındakı maliyyə resurslarını 
əks parametrlərə malik olan sa hə lərə – yüksək kapitaltutumlu və kapitalın 
dövr sürəti nisbətən aşağı olan sa hə lərə yönəltməyə məcbur olur.

Ona görə də iqtisadiyyatın bəzi sahələrində dövlət mülkiyyətinin və 
sa  hib  karlığının xüsusi çəkisi obyektiv surətdə daha artıq olur. Bunlara, ilk 
növ  bə də, təbii ehtiyatların hasilatı və ilkin emalı sahələri, energetika və ağır 
sə naye da xil dir. Son tədqiqatlara görə, dünya iqtisadiyyatında dövlət müəs-
sisələrinin ən böyük paya malik olduğu sahələrə mədən hasilatı sənayesi 
(42,7%), mülki in şaat (40,8%), boru kəmərləri ilə daşımaçılıq da daxil ol-
maq la yerüstü nəqliyyat (40,3%), neft və qaz hasilatı (34,1%) aiddir. Maraq-
lı dır ki, telekommunika si ya lar sektorunda və maliyyə vasitəçiliyində də (hə-
rə sində 20%), hava daşıma çılı ğın  da da (13%) dövlət müəssisələrinin payı 
göz lənə biləcəyindən daha yüksəkdir.1 Doğ rudur, bu göstəricilər vəziyyəti 
tam dəqiq əks etdirmir, çünki hesablama, iq tisadiyyatın ayrı-ayrı sahə lərin-
dəki məhsul və xidmət istehsalında (mə sə lən, sahə ÜDM-ində) dövlət mü-
əs  sisələrinin payı əsasında deyil, dövlət müəs si sə ləri ilə özəl müəssisələrin 
say nisbəti əsasında aparılmışdır.2 Buna baxma yaraq, on lar ümumi mən zə rə-
ni təsvir etmək üçün yetərli sayıla bilər. Həmin gös tə ri ci lər dən hasil olan nə-
ti cələrdən biri də budur ki, Azərbaycanda dövlət müəssi sə lə  rinin sahələr 
üzrə paylaşması, əsas etibarilə, dünya trendləri üzərindədir.

Dövlət sahibkarlığının bir növü də dövlət sifarişlərinin verilməsi (yer-
ləş  di rilməsi) və icrasıdır. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri ilə hansısa mal və xid-
mətlərı satın alan hakimiyyət orqanları, o cümlədən yerli hakimiyyət qu-
rum ları (dövlət adından çıxış edən sifarişçilər) sahibkar kimi davranır, “adi” 

1 Bax: M .Buge, M .Egeland, P .Kowalski, M .Sztajerowska . State-owned enterprises in the global 
eco no my: Reason for concern? (http://www.voxeu.org/article/state-owned-enterprises-
global-eco nomy-reason-concern; son baxılma – iyul 2014).
2 Hesablama metodikası həmin müəlliflərin başqa bir kitabında ətraflı şərh edilmişdir (bax: 
P .Kowalski et al . State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications . – OECD, 2013, 
p. 27-28; http://dx.doi.org/10.1787/5k4869ckqk7l-en; son baxılma – iyul 2014).

1 .1 . Dövlət mülkiyyəti və ona əsaslanan dövlət sahibkarlığı
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sahibkarlığa xas olan vəzifələri yerinə yetirməli olur. Dövlət sifarişləri (satın-
al maları) dövlət tə rə findən iqtisadiyyata investisiya yatırılmasının əsas me-
xa nizmidir və bununla ya naşı, bəzi spesifik dövlət ehtiyaclarını (məsələn, 
mü dafiə ehtiyaclarını) ödə mə yin həlledici, yaxud yeganə alətidir. Hansı növ 
döv lət ehtiyacına hədəflən mə sindən asılı olmayaraq, dövlət sifarişləri dolayı 
yol la başqa, daha ümumi so si al-iqtisadi funksiyalar da yerinə yetirir. Bu sıra-
da məcmu tələbin artırılması yolu ilə iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsini 
bi rinci yerə qoymaq lazımdır. Uzun müddətli strateji məqsədlər baxımından 
və ya başqa bir səbəbdən (mə sə lən, han sısa istehsalların iflasdan qorunması 
və ya müəyyən əhali qruplarının so sial müdafiəsi üçün) dövlət prioritet ləri-
nə aid edilmiş sahələrdə istehsalı sti mullaş dırmaq məqsədilə verilən dövlət 
si farişləri ayrıca qeyd edilməlidir. Rentabelli olmayan, yaxud aşağı rentabelli 
məhsulların dövlət tərəfindən müəyyən bir qiymət minimumu əsasında sa-
tın alınması da bu qəbildəndir.

Konkret növündən və mənşəyindən asılı olmayaraq, dövlət mülkiyyə-
ti və ona əsaslanan dövlət sahibkarlığı dövlətin iqtisadiyyata birbaşa müda-
xi lə sinin başlıca formasıdır. Bu və ya digər ölkənin iqtisadiyyatında dövlət 
böl məsinin payı nə qədər çoxdursa, həmin ölkədə dövlətin iqtisadiyyata 
mü daxiləsinin sə viyyəsi bir o qədər yüksəkdir. Əksinə, özəl bölmənin xüsusi 
çəkisi nə qədər yük sək dirsə, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin səviyyəsi 
bir o qədər aşağıdır. Nor mal halda solçular dövlət mülkiyyətinin böyümə si-
nə (o cümlədən özəl böl mə hesabına) və dövlət sahibkarlığının genişlənmə-
si nə, sağçılar isə, əksinə, özəl bölmənin xüsusi çəkisinin artmasına (o cümlə-
dən dövlət mülkiyyətinin özəlləş dirilməsi yolu ilə) tərəfdardırlar.

1.2. Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsü

Gəlirlərin yenidən bölgüsünün ən sadə növü bəzi insanların öz gəli-
rin dən müəyyən qədər ayırıb könüllü surətdə başqalarına verməsidir. Bu-
nun ən rahat anlaşılan forması sədəqə və xeyriyyəçilikdir. Bunlar həm bir ba-
şa, həm də dini məbədlər, xeyriyyə fondları, qeyri-hökumət təşkilatları vasi-
tə silə verilə (ger çək ləş dirilə) bilər. İmkanlıların öz gəlirindən imkansızlara 
kö nüllü şəkildə pay ver məsi, onları maddi və mənəvi cəhətdən dəstəkləməsi 
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cəmiyyətin öz-özünü tən zim ləməsi baxımından son dərəcə vacibdir, çünki 
onun mənəvi sağlamlıq və yet  kinlik səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur. 
Lakin, birincisi, xeyriyyəçilik gə  lirlərin yenidən bölgüsünün cüzi hissəsini 

1 .2 . Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsü

ÜÇÜNCÜ HAŞİYƏ

Xeyriyyəçiliyin ölçülməsi

Müasir sosiologiya ayrı-ayrı ölkələrdə xeyriyyəçiliyin səviyyə si-
ni ölçüb müqayisə etməyə imkan verən tədqiqat alətlərinə ma-
likdir. Baş ofisi Böyük Britaniyada yerləşən Xeyriyyə Yardımları 
Fondu (Charities Aid Foundation) 2005-ci ildən bəri belə araş-
dır malar aparır. Gellap İnstitutu (ABŞ) tərəfindən hər dövlətdə 
orta hesabla 1 000 respondentin cəlb edilməsi ilə keçirilən so-
sioloji sorğular əsasında ölkəvi xeyriyyəçilik indeksləri (Giving 
Index) hesablanır. Ölkəvi indeks 3 alt-indeks əsasında – xeyriy-
yə çiliyə vəsait ödəyənlərin, vaxt sərf edənlərin və tanımadıqları 
adamlara kömək edənlərin 15 yaşdan yuxarı əhalinin ümumi sa-
yındakı xüsusi çəkisi əsasında hesablanır.
Tədqiqatın ən maraqlı nəticələrindən biri odur ki, bir çox öl kə-
lərdə insanların öz həyatlarından məmnunluğu, özlərini xoşbəxt 
hiss etməsi onların xeyriyyəçiliyə meyil etməsində maddi rifah 
səviyyəsinə nisbətən daha böyük rol oynayır.
Bu sətirlərin yazıldığı vaxt dərc olunmuş son araşdırma 2013-cü 
ilə aid idi. 135 ölkə arasında xeyriyyəçiliyin yayğınlığına görə bi-
rinci yeri ABŞ, axırıncı yeri isə Yunanıstan tuturdu. Azərbaycan 
69-cu, Ermənistan 113-cü, Gürcüstan 116-cı idi. Maraqlıdır ki, 
keç miş SSRİ-nin dağılması nəticəsində yaranmış 15 dövlət ara-
sın da ilk 6 yeri müsəlman, sonrakı 9 yeri xristian ölkələri tutur-
du, Rusiya isə axırıncı (ümumi sıyahıda 123-cü) idi.1 Bu nəti cə-
lər göstərir ki, xeyriyyəçiliyi araşdırarkən din amilinin də rolunu 
mütləq nəzərə almaq lazımdır.

1 Bax: World Giving Index – 2013 (A Global View of Giving Trends); 
http://www.cafonline.org/pdf/WorldGivingIndex2013_1374 
AWEB.pdf; son baxılma – iyul 2014.
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təş kil edir. Və ikincisi, xeyriyyəçilik, nəticə etibarilə, dövlətin birbaşa mü da-
xiləsi olmadan həyata keçirilir, hər çənd dövlət təbliğ və təşviq yolu ilə xey-
riy  yəçiliyin genişlənməsinə rəvac verə bilər.

İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi mahiyyəti daşıyan isə gəlirlərin ver gi-
lər vasitəsi ilə yenidən bölgüsüdür. Bu müdaxilənin məğzi ondan ibarətdir 
ki, hökumət milli gəlirin (müəssisələrin mənfəətinin və vətəndaşların qa zan-
cı nın) bir his səsini vergilər vasitəsi ilə dövlət büdcəsinə toplayaraq, ümum-
mil li prob lem lə rin həllinə yönəldir. Vergilər nə qədər yüksəkdirsə, milli gəli-
rin büdcə vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülən hissəsinin xüsusi çəkisi bir o qə-
dər artıqdır və deməli, döv lətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin səviyyəsi bir o 
qə dər yüksəkdir.

Doğrudur, pul büdcəyə daxil olan kimi onun mənşəyi itir və hansı xər-
cin hansı gəlirdən ödəndiyini demək mümkün olmur, amma şərti qaydada 
belə he sab etmək olar ki, müəssisələrin dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilərin 
bir hissəsi müxtəlif subsidiyalar və dövlət istiqrazları üzrə faizlər şəklində, 
və  təndaşların ödə diyi vergilərin bir hissəsi isə sosial proqramların gerçək ləş-
dirilməsi vasitəsi ilə, fərqli nisbətlərdə olsa da, yenidən onların özlərinə qa-
yıdır. Bundan əlavə, büd cədən maliyyələşdirilən dövlət sifarişləri də şirkət lə-
rin və vətəndaşların gəli rini artırır. Amma bütün bunlar gəlirlərin yenidən 
böl güsü faktını aradan qal dır mır, əksinə, onların təkrar-təkrar yenidən bö-
lün məsi anlamına gəlir.

Gəlirlərin yenidən bölgüsü alətləri arasında proqressiv və reqressiv 
ver gi sistemləri xüsusi yer tutur. Proqressiv vergi sisteminin mahiyyəti onda-
dır ki, vergi daha yüksək gəlirdən daha yüksək dərəcə ilə ödənir. İki növünü 
fərqləndirirlər. Sadə proqressiv vergi sistemində nominal gəlir artdıqca vergi 
dərəcələri bəlli bir şkala üzrə mütənasib olaraq artır. Mürəkkəb proqressiv 
ver gi sistemin də isə nominal gəlir şərti hissələrə bölünür, onun baza hissəsi 
(deyək ki, minimal əmək haqqına bərabər tutulan məbləği), bir qayda ola-
raq, vergidən, ümu miy yətlə, azad edilir, hər sonrakı üst məbləğdən daha 
yük sək dərəcə ilə vergi tu tu lur. Reqressiv vergi sistemi proqressiv sistemin 
əks variantıdır: bu halda vergi daha yüksək gəlirdən daha aşağı dərəcə ilə 
ödə nir, yəni nominal gəlir artdıqca vergi dərəcələri azalır. Proqressiya nə 
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qədər yüksəkdirsə, gəlirlərin yenidən bö lünmə səviyyəsi də (və deməli, döv-
lə tin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi də) bir o qədər yüksəkdir.

Yeri gəlmişkən, “proqressiv vergi sistemi” terminini azərbaycancaya 
“mü   tə rəqqi vergi sistemi” kimi və müvafiq olaraq, “reqressiv vergi sistemi” 
ter  minini də “qeyri-mütərəqqi vergi sistemi” kimi tərcümə etmək tamamən 
yan lış olsa da, təəssüf ki, geniş yayılmışdır və hətta tədrisdə də tətbiq olu-
nur.1 “Proqressiv vergi sistemi” və ya “proqressiv vergitutma” dedikdə bu 
1 Məs., bax: Y .A .Kəlbiyev, R .B .Məhərrəmov, P .Q .Rzayev . Xarici ölkələrin vergi sistemi (Dərslik) . 
Bakı, 2011, s. 179, 210 və s. (http://e-book.az/books/0b235b134293758948aa1e4f89bc549d.
pdf); E .Ə .Balayeva . Vergi siyasətinin iqtisadi təhlükəsizlik meyarları üzrə qiymətləndirilməsi . 
– Azər baycanın vergi xəbərləri, 2011, № 2, s. 66 (http://vergijurnali.az/upload/File/art-
52.pdf); Ş.B.Quliyev. Vergilərin məcmu tələbə və məcmu təklifə təsirinin öyrənilməsi. 
– Azərbaycanın vergi jurnalı, 2012, № 3, s. 94 (http://webcityhost.net/vergijurnali/File/ 
/2012-3part4.pdf); ha   mısına son baxılma – iyul 2014.

1 .2 . Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsü

DÖRDÜNCÜ HAŞİYƏ

Proqressiv vergi sisteminin tarixindən

Proqressiv vergi sistemi qədim vaxtlardan – Roma Respublikası 
dövrün dən (e.ə. VI-II əsrlər) tətbiq olunur. O zaman vergi də rə-
cələri – ödəyici nin sərvətindən asılı olaraq – 1%-lə 3% arasında 
də yişirdi. E.ə. II əsrin ortalarında Romada və Roma Respub lika-
sı nın digər əyalətlərində yaşa yan vətəndaşlardan vergi tutulması 
da yandırıldı, çünki işğal edilmiş ərazilərdən gətirilən sərvətlər 
ic timai ehtiyaclara artıqlaması ilə yetirdi.
Yeni tarix dövründə proqressiv vergi sistemi ilk dəfə Böyük Bri-
ta niyada XVIII əsrin sonlarında tətbiq edilmiş, amma 1816-cı 
ildə (Vaterlo dö yü   şündən sonra) ondan imtina olunmuşdur. 
1842-ci ildə yenidən bərpa edilmişdir. Maraq lıdır ki, onu həyata 
qay taran Baş nazir R.Pil (Robert Peel) partiya mənsubuyyəti eti-
ba rilə konservator, yəni sağçı olmuş və bu vergi sis te  minə yalnız 
çarəsizlikdən, dövlət ehtiyaclarını başqa cür ödəmək mümkün 
ol madığına görə müraciət etmişdir. XIX əsrin 60-cı illərindən eti-
barən proqressiv vergitutma Britaniya vergi sisteminin tərkib his-
səsidir.
Hazırda dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda 
tət biq olunur.
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sis  temin daha mütərəqqi (daha yaxşı), “reqressiv vergi sistemi” və ya “req-
res  siv vergitutma” dedikdə isə bu sistemin qeyri-mütərəqqi (daha pis) olma-
sını deyil, sadəcə onu nəzərdə tutmaq lazımdır ki, proqressiv vergitutmada 
vergi predmeti olan məbləğ artdıqca vergi dərəcəsi də artır (proqressiyaya 
uğ rayır), reqressiv vergitutmada isə, əksi nə, azalır (reqressiyaya uğrayır).

Proqressiv və reqressiv vergitutmanın qarşılığı proporsional vergi sis-
te mi dir. Bu sistemdə vergi vahid dərəcə ilə ödənir, vergi dərəcəsi gəlirin sə-
viy yəsin dən asılı olmur.

Proqressiv vergi sistemi ilə bağlı sağçı-solçu mübahisələri iki mövzu 
ətra fında aparılır. Bunların birincisi vergi sisteminin ədalətliliyi haqqındadır. 
Bir tə rəfdən, çox qazananın izafi vergi ödəməsi tam ədalətlidir: onun xalis 
gəliri (vergilər ödəndikdən sonra sərəncamında qalan gəlir) bütün hallarda 
daha yüksək olur, amma onun itirdiyinin qarşılığında iqtisadi qeyri-bərabər-
lik azalır, cəmiy yət üzvləri (varlılar və ka sıblar) arasındakı rifah fərqi və nə ti-
cə etibarilə sosi al-iqtisadi təbəqələşmə zəiflə yir. Digər tərəfdən, yüksək gəlir 
izafi vergi ilə cəzalan dı rılmamalıdır; gəlirinin səviy yəsindən asılı olmayaraq, 
hamının dövlət və cə miy yət qarşısında eyni mükəlləfiy yətləri daşıması da ic-
timai bərabərlik deməkdir. Vergitutmanın ədalətliliyinə birinci yanaşma sol-
çu, ikinci isə sağçı dünyagö rü şü üçün tipikdir.

Hansı vergi sisteminin daha ədalətli olması barədə mübahisəni kənara 
qoy saq, bu və ya digər ölkədə sağçılarla solçular arasında vergilərlə bağlı 
prak tik si yasi mübarizənin məzmunu orada icraatda olan sistemdən asılıdır. 
Əgər öl kə də proporsional vergi sistemi tətbiq edilirsə, məsələ kifayət qədər 
sadədir: sağ çı lar vergi dərəcəsinin endirilməsinə (heç olmasa, az artırılma sı-
na), solçular isə ar tırılmasına (heç olmasa, az endirilməsinə) çalışırlar. Əgər 
proqressiv vergi sis temi qüvvədədirsə, solçular gəlirlərin vergidən azad olan 
hissəsinin yuxarı həddini qaldırmağa, sağçılar isə endirməyə tərəfdar çıxır-
lar, amma əsas mübarizə proq ressiya əmsalları üzərinə keçir: bu əmsalların 
yüksəkliyi (yəni yuxarı gəlir üçün müəyyənləşdirilən izafi verginin yüksəkli-
yi) o deməkdir ki, çox qazanan la  rın gəliri az qazananların nəfinə daha böyük 
biçimdə yenidən bölünür. Başqa sözlə, bu əmsallar nə qədər yüksəkdirsə, 
xa lis gəlirlərin səviyyəsini bir o qədər çox yaxınlaşdırır. Təbiidir ki, sağçılar 
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proq ressiya əmsallarının endirilməsinə, sol  çular isə, əksinə, yüksəldilməsinə 
tərəfdardırlar.

Bu tələblər proqressiv vergi sistemi ilə bağlı mübahisələrin ikinci möv-
zusu ilə – onun səmərəlilik dərəcəsi ilə də bağlıdır. Sağçı dünyagörüşünə 
görə, döv lət proqressiv vergi vasitəsi ilə gəlir səviyyələrini yaxınlaşdırdıqca 
iq tisadi in kişaf stimulları zəifləyir, çünki kasıblar əsas sosial nemətləri döv-
lət dən onsuz da havayı alacaqlarına, varlılar isə gəlirlərinin “artıq” hissəsinin 
onsuz da tutulub büd cəyə qatılacağına görə fəaliyyət stimullarını qismən iti-
rir lər. Ona görə də, sağçıların mülahizəsinə görə, proqressiv vergi sistemi iq-
tisadiyyatın səmərəlili yinə qaçılmaz olaraq mənfi təsir edir. Empirik mə lu-
mat lar əsasında aparılmış təd qiqatlar göstərir ki, qeyri-bərabərliyin güclən-
məsi iqtisadi artımı müəyyən dövrlərdə nəinki zəiflətmir, əksinə, sürətləndi-
rir.1 Solçu dünyagörüşünə görə isə, əksinə, iqtisadi artımın dayanıqlılığına 
mən fi təsir göstərən, gəlirlərin səviy yəsi arasındakı differensiallaşmanın zəif-
ləməsi yox, sosial qeyri-bərabərlikdir. Bu mövqe əvvəlkinin əksi olmasına 
bax mayaraq, bəzi mütəxəssislər bunu da em pirik araşdırmalarla təsdiqlə mə-
yə çalışırlar.2 Lakin onların üzə çıxardığı ası lı lıq (qeyri-bərabərliklə fəal iqti-
sadi artım dövrləri arasında korrelyasiya) əslində o qədər də güclü deyil, 
çün ki ölkəvi nəticələrin “səpələnmə” dərəcəsi çox yük sək  dir və üstəlik, təd-
qiq olunmuş dövlətlərin sayı yol verilə biləcək aşağı həddən azdır.

Proqressiv vergi sistemi təkcə gəlirlərə deyil, sərvətə də (həm pul vəsa-
it lə ri, həm də daşınmaz əmlak daxil olmaqla) tətbiq edilir. Məsələn, Azər-
baycanda miras və hədiyyələrin dəyərindən proqressiv şkala üzrə (dəyərin 
24 min manata qədərki hissəsindən 14%, bundan artıq hissəsindən 30%) 
ver gi tutulur.3 Hazırda Azərbaycan iqtisadçıları fiziki şəxslərin daşınmaz əm-
lakına (bina və evlə ri nə) proqressiv vergi sistemi tətbiq etməyin məqsədə-

1 Bax: K .J .Forbes . A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth . – American 
Economic Review, 2000, Vol. 90, No. 4, pp. 869-887 (http://web.mit.edu/kjforbes/www/ 
/Papers/Inequality-Growth-AER.pdf; son baxılma – iyul 2014).
2 Bax: A .Berg , J .Ostry . Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? (IMF 
Staff Discussion Note). – IMF, 2011; http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/ 
/sdn1108.pdf; son baxılma – iyul 2014.
3 Daha ətraflı bax: A .Musayev . Vergilər haqqında etüdlər . – Bakı, 2013, s. 105-109.

1 .2 . Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsü
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uy ğunluğu haqqında ciddi fikir mübadiləsi aparmaqdadırlar. İdeyanın tərəf-
darları onu əsas götürürlər ki, hazırda mənzillər üçün bələdiyyələrə ödənən 
vergi (Vergi Məcəlləsinin 198-ci mad dəsinə əsasən, binaların inventarlaş dı-
rıl mış dəyəri 5 min manatadək olduqda ondan vergi tutulmur, bundan artıq 
olan məbləğdən isə 0,1%-lə vergi tutulur) ədalətli və effektiv deyil. Onların 
fik rincə, ev tikintisi sahəsindəki ictimai israfçılığın (ayrı-ayrı adamların çox-
saylı villalar tikdirib istifadəsiz saxlamasının) qarşısını almağın, maliyyə və-
saitlərini daha artıq dərəcədə məhsuldar iqtisadi fəaliyyətlərə yönəltməyin 
yolu – bina və mənzillərə yüksək proqressiya əmsalları üzərində qurulan 
ver gi sistemi tətbiq etməkdir.1 Sərvət üzərinə qoyulan ver gi lərlə əlaqədar 
sağ çı və solçu siyasi qruplar arasında gedən mübarizənin məğzi – həm ver gi-
nin ümumi həcmi, həm də proqressiv differensiallaşma baxımından – gəlir-
lər lə bağlı deyilənlərlə təxminən eynidir.

1.3. Sosial proqramlar

Sağçı-solçu dünyagörüşlərinin müqayisəsi baxımından, gəlirlərin ver-
gilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsünün iki funksiyasını fərqləndirmək lazım-
dır. Birinci funksiya dövlətin və onun vətəndaşlarının siyasi əmniyyətinə və 
hə yat təhlü kə siz liyinə hədəflənən büdcə xərcləri ilə həyata keçirilir. Bura 
mü dafiə, milli təh lü kəsizlik, daxili əmniyyət (hüquq-mühafizə orqanları), 
əd liyyə, təbii mühitin qorunması ilə bağlı problemlərin həllinə yönəldilən 
xərc lər daxildir. Bu problemlər milli mənafelərin qorunması baxımından nə 
qə dər vacib olsa da, sağçı-solçu qarşıdurmasında əhəmiyyətli rol oynamır. 
Mə sələn, müdafiə xərclərinin dövlət büdcəsindəki xüsusi çəkisini artırmağı 
(ya xud azaltmağı) sağçı və solçu siyasi qrup lar eyni təkidlə tələb edə bilər-
lər. Siyasi əmniyyət və can təhlükəsizliyi ilə bağlı digər məqsədlərə yönəldi-
lən xərclərin büdcədəki payına münasibət də hə min cürdür.

Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsünün ikinci funksiyası 
əha   li nin sosial müdafiəsidir. Bu funksiya dövlətin sosial inkişaf proqramları 
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Sağçı-solçu dünyagörüşlərinin təsnifləşdirilməsi 

1 Məsələn, bax: Bir neçə evi olan daha çox vergi ödəsin . – “Kaspi” qəzeti, 15 mart 2013-cü il 
(http://kaspi.az/news.php?id=2774; son baxılma – iyul 2014).
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baxı mından əhəmiyyət kəsb edən məhz bu proqramlara münasibətdir. Müa-
sir anlamda ilk sosial müdafiə qanunları (müvafiq olaraq, proqramları) 
1880-ci il lər də Almaniyada qəbul olunmuşdur. Zaman keçdikcə və analoji 
pro qramlar baş qa ölkələrdə də tətbiq edildikcə sosial proqramlarla həll edi-
lən məsələlərin çər çi vəsi tədricən genişlənmişdir. Hazırda bu proqramlar cə-
miyyətin sosial-iqtisadi həyatının bir çox cəhətlərini əhatə edir, özü də müx-
tə lif ölkələrdə sosial proq ramların məz mu nu, strukturu, statusu və ictimai 
əhə miyyəti, idarə olunması və maliyyələşdirilmə prinsipləri çox ciddi dərə-
cə də fərqlənir.

ABŞ Sosial Müdafiə İdarəsi (US Social Security Administration) dün-
ya  nın 170-dən artıq ölkəsində (bunları 4 regiona bölməklə) həyata keçirilən 
so  si al proqramlar haqqında müntəzəm tədqiqatlar nəşr edir. Bu araşdırma-
lar da so sial proqramlar 5 qrupa bölünür:

•     yaşa və ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar, əlilliyə görə mü-
avi nətlər;

•    xəstəliyə və analığa görə müavinətlər;
•    istehsalat zədələrinə görə müavinətlər;
•    işsizliyə görə müavinətlər;
•    çoxuşaqlı ailələrə müavinətlər.

Bu tədqiqatlarda ölkələr arasında, onların gerçəkləşdirdiyi sosial proq-
ram  lar üzrə hansısa universal ölçü meyarları əsasında müqayisə aparılmır. 
Amma yuxarıdakı təsnifat əsasında hər bir ölkənin sosial proqramları həm 
keyfiyyət, həm kəmiyyət göstəriciləri üzrə təhlil olunur. Bu sətirlər yazılar-
kən, Azərbaycanın da daxil edildiyi Asiya və Sakit Okean regionu üzrə dərc 
olun muş son araşdırma 2012-ci ilə aid idi.1 Azərbaycana aid məlumatlar 
ölkə höku mə tin dən (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən) 
alın  dığına görə kifayət qədər dolğundur.

1 Bax: Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2012 (http://
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012-2013/asia/index.html; son ba xıl ma – 
sentyabr 2014).

1 .3 . Sosial proqramlar
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ABŞ Sosial Müdafiə İdarəsi təkcə dövlətin gerçəkləşdirdiyi yox, özəl 
təş  ki latlar tərəfindən həyata keçirilən sosial müdafiə tədbirlərini də – əgər 
bun lar qa nun vericiliklə icbaridirsə – təhlil edir. Amma kimin gerçək ləşdir-
mə sindən asılı olmayaraq, bunlar yalnız birbaşa sosial müdafiə tədbirləridir. 
Sosial proqramlar anlayışının geniş təfsiri də vardır. Bu halda təhsilin, elmin, 
səhiyyənin, mədəniy yət və incəsənətin, idman və bədən tərbiyəsinin dövlət 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi də sosial proqramlara aid edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, geniş mənada anlaşılan sosial proqramların 
tər  ki binə müxtəlif təşkilat və tədqiqatçılar fərqli komponentləri aid edirlər. 
Məsələn, öz üzv ölkələrində reallaşdırılan dövlət sosial proqramları haqqın-
da yetərincə ge niş statistik baza formalaşdırmış İƏİT,*1təhsil proqramlarını 
(bunlar dövlət tə  rəfindən maliyyələşdirildikdə belə) sosial proqramlara aid 
etmir.1 Bizim araş dır mamız üçün sosial proqramların müfəssəl təsnifatı bö-
yük bir önəm daşımır. Mühüm olan müxtəlif ölkələr üzrə məlumatların mü-
qa yisəyəgələrliyini sax la maqdır.

Solçu siyasi-iqtisadi qruplar dövlət tərəfindən bu qəbil sosial proq-
ram  la rın gerçəkləşdirilməsini önə çəkir və bir qayda olaraq, onların həyata 
ke çiril mə sinə yönəldilən büdcə vəsaitlərini artırmağı və ya yüksək olaraq 
sax lamağı, ya da, bunları azaltmaqdan başqa çarə qalmayanda, mümkün qə-
dər az azaltmağı tə  ləb edirlər. Aydın məsələdir ki, əksər hallarda (digər şərt-
lər dəyişməz qaldıqda) bundan ötrü vergilər də, müvafiq olaraq, ya artırıl-
malı, ya yüksək olaraq sax   lanmalı, ya da, heç olmasa, mümkün qədər az 
azal  dılmalıdır. Sağçılar isə ver gi  ləri, əksinə, ya azaltmağı, ya aşağı səviyyədə 
sax lamağı, ya da, heç olmasa, müm  kün qədər az artırmağı üstün tuturlar və 
belə hesab edirlər ki, müəssisə və vətəndaşların gəlirlərinin daha böyük bir 
hissəsinin onların öz sərəncamında qal  ması sosial problemlərin həllinə daha 

* İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (The Organisation for Economic Co-operation and 
Deve lop ment – OECD) . Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (Organisation for European 
Economic Co-operation – OEEC) əsasında 1960-cı ildə yaradılmış, 1961-ci ildən fəaliyyətə 
başlamışdır. Ha zırda 36 üzv dövləti birləşdirir.
1 Bax: OECD Social Expenditure Statistics (http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-
migration-health/data/social-expenditure/aggregated-data_data-00166-en?isPartOf=/ 
/content/datacollection/els-socx-data-en; son baxılma – sentyabr 2014).
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ciddi töhfə verə bilər, çünki müvafiq ic timai sifariş olacağı (yəni real ictimai 
ehtiyac yaranacağı) təqdirdə cəmiyyət öz sosial problemlərini özəl təşəbbüs 
əsasında dövlətə nisbətən daha uğurla (daha tez və effektiv) həll etmək iqti-
darındadır.

Başqa sözlə, sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşünə görə, sosial inkişaf 
pro  ses lərinə dövlətin müdaxiləsini azaltmaq və qarşılığında cəmiyyətin ro-
lu nu bö yüt mək daha məqsədəuyğundur. Öz mövqelərini əsaslandırmaq 
üçün sağçılar iq tisadi arqumentlər də gətirirlər. Onların düşüncəsinə görə, 
ver giləri azaltmaqla dövlət iqtisadi fəallığı stimullaşdırır, bunun sayəsində 
müəssisə və vətəndaş la rın gəliri yüksəlir, bunun da sayəsində ümumi vergi 
bazası genişlənir və sosial proq ramlara yönəldilən dövlət vəsaitlərinin müt-
lə́q həcmini, onların xüsusi çə ki sinə toxunmadan da artırmaq mümkün olur. 
Əslində bunu solçular da qəbul edirlər, lakin onların fikrincə, bu gün real 
mövcud olan sosial problemlərin həllini qeyri-müəyyən gələcəyə saxlamaq 
olmaz.

1.4. Qiymətlərin tənzimlənməsi

Qiymət azadlığı (qiymətin satıcı ilə alıcı arasındakı razılaşma əsasında 
mü  əyyənləşməsi) bazar iqtisadiyyatının atributudur və müasir dünyada iqti-
sadi tərəqqi üçün onun fundamental əhəmiyyətini, siyasi-iqtisadi baxışların-
dan asılı olmayaraq, hamı qəbul edir. Bununla belə, dövlətin qiymətlərin 
əmələgəlmə pro sesinə müdaxiləsinin mümkünlüyü, zəruriliyi və hədləri iq-
tisad nəzəriyyə sin  də ən qızğın mübahisələrə səbəb olan problemlərdəndir.

Qiymətlərin kütləvi şəkildə dövlət orqanları tərəfindən birbaşa müəy-
yən ləşdirilməsinə yalnız ifrat solçu dünyagörüşü haqq qazandırır. Bütün di-
gər siyasi qruplar bunu yalnız məhdud bir çərçivədə məqbul sayırlar. Çoxlu-
ğun qəbul etdiyi təsnifata əsasən, qiymətlərin birbaşa təmzimlənməsi üsul-
larına dövlətin öz inhisarında saxladığı müəssisələrin məhsul və xidmətlə ri-
nə qiymət və ya son rentabellik həddi qoyması, hansısa məhsul və xidmət lə-
rə maksimal (və ya minimal) qiymət həddi qoyulması, müəyyən məhsullara 
(əksər hallarda kənd təsər rüfatı məhsullarına) dövlət tərəfindən minimal sa-
tın alma qiymətlərinin tətbiq olun ması (məhsulun daha yüksək qiymətə sa-

1 .4 . Qiymətlərin tənzimlənməsi
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tıla bilməyəcəyi təqdirdə onun döv lət tərəfindən bəlli bir qiymətə alınacağı-
na təminat verilməsi), qiymətlərin mü vəqqəti olaraq “dondurulması” (də-
yiş dirilməsinə qadağa qoyulması) və bir çox başqa üsullar daxildir.

Qiymətlərin for-
malaşmasına (müəyyən 
bir səviyyədə saxlanma-
sına, ya xud bəlli bir sə-
viy yəyə qədər endirilib- 
qal dırılmasına) dolayı 
döv lət müdaxiləsi üsul-
la rına isə məhsul və xid-
mətlərin maya dəyərinə 
tə sir göstərən iqtisadi si-
ya sət alətlərindən (gü-
zəşt li kreditlərdən, ver gi 
güzəştlərindən, büdcə 
do tasiyala rın dan və s.) 
istifadəni aid edirlər. Ba-
zar qiymətləri dövlət tə-
rə findən bəzən elə do la-
yı üsullarla tənzimlənə 
bi lir ki, bunları dövlətin 
qiymətqoymaya müda-
xiləsi kimi dəyərlən dir-
mək çətin olur. Məsələn, 
əgər eyni (yaxud eyni-
tip li) məhsul və xidmət-

lər bazara həm dövlət müəssisələri, həm də özəl şir kətlər tərəfindən çıxa-
rılırsa və xüsusilə də birincilərin təklif payı yetərincə yük səkdirsə, dövlətin 
öz məhsullarına (xidmətlərinə) qoyduğu qiymətlər özəl şirkətlərin təyin et-
diyi qiy  mətlərə ciddi təsir göstərir, halbuki burada özəl sektordakı qiymət 
əmələ gəl məsinə dövlətin müdaxilə etdiyini söy lə mək mümkün deyil və ya, 

BEŞİNCİ HAŞİYƏ

Özəl təşəbbüs əsasında 
qiymət təminatı

İstehsalçıdan onun məhsulunu bəlli bir 
qiymətə satın alacağına təkcə dövlət 
de  yil, özəl şirkətlər də zəmanət verə bi-
lir və bu, bir çox ölkələrdə, o cümlədən 
Azərbaycanda geniş yayılmış praktika-
dır. Adətən, buna kənd təsərrüfatı məh-
 sullarının satınalmalarında rast gə li nir. 
Məhsul bazara çıxarılmazdan aylarla, 
bə zən hətta illərlə əvvəl tədarük şirkəti 
istehsalçıya alış və qiymət təminatı ve-
rir, məhsulu nə zaman və hansı əlavə 
şərtlərlə alacağını razılaşdırır, bəzən 
hətt a yığımı da öz üzərinə götürür. Bu 
qəbil əqdləri yalnız tədarük şirkətləri 
yox, istehsal müəssisələri də (məsələn, 
qida-emal sənayesi müəssisələri) bağla-
yırlar. Lakin bütün bu əməliyyat ların 
döv lətin qiymətqoymaya müdaxiləsinə 
aidiyyəti yoxdur, çünki onlar özəl isteh-
salçılar arasında özəl təşəbbüs əsasında 
aparılır.
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ən azı, çox çə  tindir. Əyani nümunə qismində Azər baycan ali təhsil sistemin-
də tətbiq edilən təhsil haqlarını göstərmək olar. Dövlət universitetlərində 
ödənişli təhsilin qiy mətləri bu sistemdə bir növ istinad nöqtəsi rolunu oy na-
yır və bu qiymətlər, şüb həsiz ki, özəl ali məktəblərin qiymətlərini tənzimlə-
mə yin bir alətidir, hər çənd ki ilk baxışdan sonunculara heç bir dövlət mü da-
xiləsi yoxdur.

Hansı üsullara üstünlük verilməsi, həlli hədəfə alınan konkret prob-
lemlərin məğzindən asılıdır.

Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da tənzimlənən qiymət-
lər de dikdə, səviyyəsi dövlət orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilən qiymət-
ləri nəzərdə tuturlar.1 Əgər qanunvericilik hansısa məhsul və ya xidmətin 
qiy  mətini tən zimlənən qiymətlərə aid etmişsə, o təkcə dövlət müəssisələri 
üçün deyil, bü tün şirkətlər və sahibkarlar üçün icbari xarakter daşıyır. Tən-
zimləyici funksiya sını Tarif (qiymət) Şurası yerinə yetirir (sədri İqtisadiyyat 
və Sənaye naziridir). Şuranın müəyyənləşdirdiyi qiymətlərə neft məhsulları-
nın və təbii qazın qiy mət ləri, bəzi nəqliyyat xidmətlərinin (məsələn, şə hər-
daxili, şəhərətrafı və qəsəbələrarası marşrutlarda sərnişin daşımaçılığının) 
tarifləri, elektrik enerjisinin tarifl ə ri, sudan istifadə və tullantı suların axıdıl-
ması üzrə tariflər, küçə rek lamının ya yımı tarifləri və bəzi başqa qiymətlər 
aiddir.

Sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşü qiymətqoymada mümkün qədər 
yük sək sərbəstliyə, solçu dünyagörüşü isə dövlətin qiymətləri daha fəal tən-
zimləməsinə tərəfdardır. İfrat sağçılıq – qiymətlərin yeganə tənzimləyicisi 
qismində tələb və təklifi qəbul etmək, ifrat solçuluq – direktiv qiymətqoy-
manı (bütün və ya əksər qiy mətlərin dövlət orqanları tərəfindən təyin olun-
masını) dəstəkləməkdir. Ger çək həyatda sağçıların da, solçuların da iqtisadi 
görüşləri, adətən, bu iki ifrat nöq  tənin arasında olur. Dövlətin qiy mət qoy-
ma ya, məhdud bir biçimdə olsa da, müdaxiləsinin zəruriliyini sağçılar da 
etiraf edirlər. Eləcə də, qiymətlərin formalaşmasında tələblə təklifin əhəmiy-
yətini solçular da qəbul edirlər. Qiymətlərin döv lət tərəfindən tənzimlənmə-

1 Bax: Tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 2 .1 .4 
(http://www.tariffcouncil.gov.az//?/az/content/99; son baxılma – iyul 2014).

1 .4 . Qiymətlərin tənzimlənməsi
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sinə münasibətdə də solçu mövqenin nəzəri əsa sını neokeynsçilik, sağçılı-
ğın kını isə neoliberalizm təşkil edir.

Solçu siyasi-iqtisadi qruplar onu əsas tuturlar ki, dövlətin qiymətlərə 
mü  da  xilə etməsi cəmiyyətin sosial baxımdan zəif təbəqəsi üçün müəyyən 
ya şayış standartı təmin etməyə imkan yaradır,*1nisbətən aşağı iqtisadi rəqa-
bət gücünə ma lik olan, amma dövlət və cəmiyyət üçün ciddi əhəmiyyət 
kəsb edən sahələri iflasdan qoruyur, inhisarsızlaşdırılması mümkün olma-
yan müəssisələr tərəfin dən satış qiymətlərinin hədsiz yüksəldilməsini və alış 
qiymətlərinin hədsiz en di rilməsini əngəlləyir, daxili bazarı dağıdıcı xarici tə-
sirlərdən qoruyur. Sağçı si ya  si-iqtisadi qruplar isə buna istinad edirlər ki, sər-
bəst qiymətqoyma adi bir iqti sadi azadlıq deyil, bazarın əsas tənzimləyicisi-
dir. Tələb və təklifin təsiri ilə qiy mə tin dəyər ətrafında “rəqs etməsi” kapita-
lın və əməyin sahələrarası axınını tə min edir və iqtisadiyyatın dinamik taraz-
lığının zəruri şərtidir. Direktiv qiy  mət  lərdən fərqli olaraq, bazar qiymətləri 
optimallığa meyillidir, yəni optimumdan yuxarı olduqda enməyə, aşağı ol-
duq da qalxmağa hərəkətlənir.

Daha bir mübahisə mövzusu inflyasiya ilə bağlıdır. Solçu dünya görü-
şü nə görə, qiymətlərin (ələlxüsus inhisar qiymətlərinin) tənzimlənməsi ən 
va cib anti inflyasiya tədbirlərindəndir. XX əsrin ortalarından etibarən bu 
müd dəa keyns çilərin arsenalında başlıca arqumentlərdən biridir. Elə həmin 
vaxtdan da başlayaraq liberallar təkidlə iddia edirlər ki, qiymətlərin tənzim-
lənməsi inflyasiyanın köklü səbəblərini aradan qaldırmaq gücündə deyil və 
onu, ən yaxşı halda, “giz lədə” bilər. Lakin hətta bu halda da inflyasiyanın əsl 
səbəbi olan neqativ sosi al-iqtisadi proseslər başqa formalarda, məsələn, iqti-
sadiyyatın struktur deformasiyaları şəklində üzə çıxır və bu qaçılmazdır. 
Han sısa məhsulun qiyməti süni şə kil də aşağı salındıqda ona tələb, real bir 
sosial-iqtisadi əsas olmadan elə bir də rə cəyə qədər yüksəlir ki, təklif tələbin 
öhdəsindən gələ bilmir və bazar tarazlığı pozulur. Tarazlığın pozulması özü-
nü, məsələn, onda göstərir ki, həmin məhsulun satıldığı (və ya satıla bilə cə-
yi) yerlərdə alıcılar uzun-uzadı növbələrə dü zü lür, “qara bazar” və onun spe-

* Bu baxımdan, qiymətlərin tənzimlənməsi, eyni zamanda həm də gəlirlərin yenidən böl-
gü sü nün gizli formasıdır.
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ALTINCI HAŞİYƏ

Qiymət azadlığı üzrə XX əsrin “baş” solçuları və sağçıları

Maraqlıdır ki, C.M.Keyns özü qiymətlərin dövlət tərəfindən tən-
zim  lənməsinə qarşı idi və “Sülhün iqtisadi nəticələri” əsərində ya-
zır dı ki, qanunvericiliklə qiymətləri süni şəkildə aşağı səviyyədə 
sax  lamaq iqti  sa  diyyatı nəticə etibarilə çürüməyə doğru aparır.1 Hət-
ta II Dünya mü haribəsi illə rində belə, o, qiymətləri tənzimləməyin 
əley hinə çıxırdı, hərçənd ki ümumən iqtisadiyyatın dövlət tərəfin-
dən fəal surətdə tən zim lənməsinin nəzəri ideoloqu idi.
Ardıcılları ondan da irəli gedərək, qiymətləri tənzimləməyi müm-
kün və vacib sayırlar, bunu inflyasiyaya qarşı mübarizənin əsas üsul-
la rından biri hesab edirlər.
Qiymət tənzimlənməsindən istifadənin ən tanınmış tərəfdar ların-
dan biri XX əsr Amerika iqtisadi fikrinin görkəmli nümayəndəsi 
C.Gelbreyt idi (1908-2006). II Dünya müharibəsi zamanı ABŞ-ın 
Qiymətlər üzrə Döv   lət Komitə sində çalışmış və bu sahədə böyük 
prak tik təcrübə top  lamışdı. 50-ci illərin əvvəllərində bu problem 
üzrə ilk məşhur kitabını – “Qiymət tən zimləməsinin nəzəri əsas la-
rı”nı dərc etdirmiş və qiymət əmələ  gəl məsi prosesinə dövlət müda-
xiləsinin təkcə müharibə dövründə deyil, sülh şəraitində də zəruri 
olduğunu əsaslandırmışdı.2

“Barrikadanın” o biri tərəfində isə M.Fridman (1912-2006), C.Hil-
de  brand (1913-2007) və başqaları var idi. Bunlar da eyni dərəcədə 
məş hur iqtisadçılar idilər, amma tamamilə əks mövqelərdən çıxış 
edirdilər. C.Gelbreytin adı çəkilən kitabı haqqında düşüncələrini 
bölüşərkən C.Hildebrand qiymətlərin tənzimlənməsini “azad cə-
miy yətin möv cudluğunu təhlükəyə atan” bir iqtisadi siyasət kimi 
də yərləndirirdi.3

1 Bax: J .M .Keynes . The Economic Consequences of the Peace . – London, 
Mac millan & Co., 1919, p. 114 (http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/ 
/econ/ugcm/3ll3/keynes/pdf% 26filename%3Dpeace3.pdf; son baxıl-
ma – avqust 2014).
2 Bax: J .K .Galbraith . A Theory of Price Control . – Cambridge, Mass. & 
Lon  don, Harvard University Press, 1952. Bir qədər fərqli adla 1980-ci 
ildə ye ni dən nəşr edilmişdir.
3 Bax: G .Hildebrand . A Theory of Price Control by John Kenneth Galbraith, 
American Economic Review, 1952, 42(5), p. 988.
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kulyativ qiymətləri əmələ gəlir və son nəticədə qeyri- formal iqtisadiyyat bö-
yüyür.

Beləliklə də, qiymətlərin tənzimlənməsi, iqtisadiyyata dövlət müdaxi-
lə sinin daha bir forması olmaq etibarilə, dövlət mülkiyyəti və sahibkarlığı 
ilə, gə lir lə rin yenidən bölgüsü ilə bir sırada dayanır.

1.5. İqtisadiyyatın planlaşdırılması

İqtisadi planlaşdırma çoxsəviyyəli anlayışdır: həm müəssisənin, rayo-
nun (ölkə bölgəsinin), şəhərin, iqtisadi rayonun (ölkə iqtisadi rayonlara bö-
lü  nübsə – məsələn, Azərbaycan kimi), iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin, 
həm də bütöv lükdə dövlətin iqtisadi inkişafı planlaşdırma obyekti ola bilər. 
Son onilliklərdə hətta qlobal inkişafı, o cümlədən dünya iqtisadiyyatının in-
ki  şafını planlaş dır maq cəhdləri də göstərilir.1 Bu araşdırmanın məqsədləri 
ba  xımından əhəmiy yət li olan – dövlət səviyyəsidir.

Məsələyə ilkin yanaşmada solçu və sağçı dünyagörüşlərinin əksliyi iq-
ti sa diy yatın tam planlı inkişafı ilə tam kortəbii (yalnız bazarın özünütənzim-
ləmə me xanizmləri əsasında) inkişafı arasındakı əkslik kimi ortaya gəlir. 
Bun  ların birincisi keçmiş SSRİ, ikincisi isə erkən kapitalizm dövrü üçün sə-
ciy  yəvi idi və ar tıq hər ikisi tarixə çevrilmişdir. İfrat solçuların dəstəklədiyi 
di  rektiv planlaş dır ma nın məğzi ondadır ki, hökumət ölkənin ümumi sosial- 
iqtisadi inkişaf göstə ri cilərini (hədəflərini) müəyyənləşdirərək, onları əra zi-
lər, sahələr və müəssisələr arasında “paylaşdırır”. Planlar hər kəsin nə, nə za-
man və nə qədər istehsal edə cə yini, kimə və neçəyə “satacağını”, nə qazanıb 
necə böləcəyini detalları ilə qabaqcadan müəyyənləşdirir və bu planla rın 

1 Qlobal planlaşdırma hələ təşəkkültapma mərhələsindədir. Mahiyyəti bundan ibarətdir ki, 
bey nəlxalq təşkilatların (məsələn, BMT-nin) ekspertləri hansısa perspektiv üçün müəyyən 
hə dəfl ər layihələndirir və razılaşdırma prosedurlarını keçdikdən sonra dünya dövlətləri 
bun ları öz hədəfləri qismində təsdiqləyir. Uğurlu nümunə kimi 2000-ci ildə 189 dövlət 
rəhbəri tərə fin dən qəbul edilmiş “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri” proqramını göstərmək 
olar. Proqram üzrə hesabatlar açıq istifadədir (bax: http://www.un.org/millenniumgoals/ 
/reports.shtml; son ba xıl ma – iyul 2014).
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yerinə yetirilməsi icbari xarakter daşı yır.*1Belə idarəetmə sisteminin effektiv 
ol ması hətta mücərrəd nəzəri baxımdan da qeyri-mümkündür və nəticə eti-
barilə, inkişafı planlaşdırılan sosial-iqtisadi-siyasi sistemin dağılmasını qaçıl-
maz edir. Vaxtilə ifrat sağçıların dəstəklədiyi kortəbii iqtisadi inkişafın qeyri- 
effektivliyi isə dövri böhranlarda, dərin ictimai ədalətsizlikdə və yalnız özü-
nü tənzimləmə mexanizmləri əsasında fəaliyyət gös tə rən bazarın törətdiyi 
di gər fəsadlarda üzə çıxırdı.

Lakin bazarın özünütənzimləmə mexanizmləri ilə direktiv idarəetmə 
bir- birinin yeganə alternativi deyil. II Dünya müharibəsindən sonra əvvəlcə 
Fransada, sonra isə başqa ölkələrdə də tətbiq edilən indikativ planlaşdırma 
bun ların hər ikisinin alternatividir. Direktiv planlaşdırmada olduğu kimi, in-
di kativ plan laş dırmada da hökumət ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişaf 
hədəflərini müəy yənləşdirərək, bunların əsasında müxtəlif bazar subyektləri 
(ərazilər, sahələr və hətta bir sıra iri müəssisələr) üçün hədəf-vəzifələr müəy-
yən ləşdirir. Amma di rek tiv planların əksinə olaraq, indikativ planlar icbari 
xa rakter daşımır. Höku mət bazar subyektlərini onları könüllü surətdə icra 
etməyə həvəsləndirmək üçün müxtəlif iqtisadi siyasət alətlərindən, o cüm lə-
dən monetar tənzim ləmə dən, fiskal alətlərdən, güzəştlərdən, subsidiya lar-
dan, qrantlardan, əlverişli bey nəl xalq iqtisadi rejimlərdən istifadə edir. Di-
rektiv planlardan tam fərqli olaraq, indikativ planlar bazarın özünütənzimlə-
mə mexanizmlərini inkar və ya ləğv etmir. İndikativ planlaşdırma siste min-
də bazar subyektlərinin fəaliyyəti yenə də həmin özünütənzimləmə mexa-
nizmləri ilə idarə olunur, amma dövlət, dolayı təsir vasitələrindən istifadə 
et məklə onları uzunmüddətli strateji hədəflərin ger çəkləşdirilməsinə yö-
nəldir.

Belə demək olar ki, cəmiyyətin siyasi-iqtisadi spektrində indikativ 
plan  laş  dırmanın yeri ifrat sol nöqtə (direktiv planlaşdırma əsasında inkişaf) 
ilə ifrat sağ nöqtə (yalnız özünütənzimləmə mexanizmləri əsasında inkişaf) 
arasındadır.

* Keçmiş “sosialist” ölkələrində iqtisadiyyatın idarə olunması belə bir şüar üzərində quru-
lur du ki, “plan qanundur, onun yerinə yetirilməsi hər kəsin vəzifəsi, artıqlaması ilə yerinə 
ye  tirilməsi isə şərəf işidir”.

1 .5 . İqtisadiyyatın planlaşdırılması
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Təbiidir ki, özəl şirkətlərə nisbətən dövlət müəssisələrinin bazardakı 
iq ti sadi davranışını yönləndirmək imkanları qat-qat artıqdır. Hökumət 
səhm- nə za rət paketi dövlətə məxsus olan, xüsusilə də tam dövlət mülkiy yə-
tindəki mü əs sisələrə icrası məcburi sayılan plan tapşırıqları da verə bilər. 
Bun lara imperativ planlar deyirlər.

Bazar iqtisadiyyatı ölkələrində planlaşdırmadan söhbət gedərkən 
onun in  dikativ səciyyə daşıması dilə gətirilmir, çünki hesab edilir ki, iqtisa-
diy yat ək sə rən özəl sektorla təmsil olunduğuna görə bu ölkələrdə plan laş dır-
ma onsuz da yal nız indikativ ola bilər. Ona görə də planlaşdırma ilə məşğul 
olan dövlət or qan larının adları, səslənmə etibarilə, keçmiş “sosialist” ölkələ-
rin dəkinə (SSRİ-də – “Dövlət Plan Komitəsi”) bənzəyə bilir: Fransada – 
Plan laşdırma üzrə Baş Ko mis sarlıq (2006-cı ildən – Strateji Təhlil Mərkəzi), 
Türkiyədə – Dövlət Planlama Təşkilatı (2011-ci ildən – İnkişaf Nazirliyi), 
Hindistanda və Pakistanda – Plan Komissiyası, Yaponiyada – İqtisadi Plan-
laşdırma Agentliyi və s. Lakin bazar iqtisadiyyatı dövlətlərindəki planlaşdır-
ma orqanlarının vəzifələri ilə keçmiş “sosialist” ölkələrindəki qurumların və-
zifələri, təbii ki, köklü surətdə fərqlidir.

Birincilərin vəzifələri arasında iqtisadiyyatın proqramlaşdırılması da 
var  dır. Proqram – kompleks xarakterli (çoxşaxəli) məqsədlərin gerçəkləş di-
ril mə si nə hədəflənmiş tədbirləri, bunların prioritetlik dərəcəsini, subordina-
siyasını, icra ardıcıllığını, dəyərini və maliyyələşdirmə mənbələrini əks etdi-
rən xüsusi ida  rəetmə alətidir. Proqrama daxil edilən tədbirlər bir-biri ilə bir 
neçə parametr üzrə, həm zamanca, həm də resurs təminatı baxımından əla-
qə ləndirilir. Məq sədli proqramlar hökumətə imkan verir ki, öz diqqətini, 
gü cünü və resurslarını sosial-iqtisadi inkişafın ən mühüm vəzifələrinin yeri-
nə yetirilməsinə yönəltsin. Məqsədli proqramların xarakteri iqtisadi siste-
min mahiyyətindən asılıdır. İnzibati-amirlik sistemində bu proqramlar di-
rektiv planlaşdırmanın, bazar iqtisadiyyatı sistemində isə indikativ planlaş-
dır manın tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Mü vafiq olaraq, birinci halda pro-
qramların özü də direktiv, ikinci halda isə indikativ xarakter daşıyır. Bazar 
iqtisadiyyatı ölkələrində məqsədli proqramlarla mü əy yənləşdirilən vəzifələr 
icbari deyil və bir növ tövsiyələr toplusudur, hərçənd bazar subyektləri on-



43

ları icra etməyə dolayı 
tə sir vasitələri ilə güclü 
bir tərzdə hə vəs lən di ri-
lirlər. Bəzi ölkələrdə 
hətt a belə hesab edirlər 
ki, indikativ planlaşdır-
ma iqtisadi proqramlar 
vasitəsi ilə həyata keçi-
rilən planlaşdırmadır.

Qeyd edildiyi ki-
mi, iqtisadiyyatın plan-
laşdırılmasına ifrat ya-
naşmalar mü asir dün-
ya da artıq aktual deyil, 
amma solçu və sağçı si-
yasi-iqtisadi dünya gö-
rüş  ləri bu meyar üzrə 
də ciddi fərqlərə ma lik-
dir. Birincisi, solçulu-
ğun əksinə ola raq, sağ-
çı lıq imperativ plan laş-
dır manı minimuma en-
dir məyə tərəfdardır. 
İkin cisi, müasir solçu 
si yasi-iqtisadi qruplar 
sağ çılara nisbətən daha 
ge niş, əhatəli və daha 
güc lü həvəsləndirmə 
me xanizmlərinə malik 
olan indikativ plan laş-
dır maya tərəfdardırlar, 
sağçılar isə həvəs lən-
dir mə tədbirlərini ba-

1 .5 . İqtisadiyyatın planlaşdırılması

YEDDİNCİ HAŞİYƏ

ABŞ-da iqtisadiyyata birbaşa 
müdaxilə üsulları haqqında

Belə hesab olunur ki, İkinci Dünya mü-
haribəsi illərində ABŞ-dakı çox yüksək 
iqtisadi artımın ən vacib səbəblərindən 
biri – resursların mər kəz ləşdirilmiş qay-
dada bölüşdürülməsinə əsaslanan im pe-
rativ planlaş dırma idi. Müharibədən 
son   ra qəbul olunmuş stabilləşdirmə 
pro q ramı da iqtisadiyyatın müxtəlif sa-
hə  lə rinə birbaşa müdaxiləyə (ilk növ-
bədə qiy mətlərin və əmək haqlarının 
tən zim lənməsinə) əsaslanırdı.
ABŞ hökuməti iqtisadiyyata birbaşa 
mü  daxilə üsullarından indi də isti fadə 
edir. Bunların arasında elmə yatırılan in-
vesti si yaları, adətən, birinci yerə qoyur-
lar. Tət biqi tədqiqatların təxminən yarısı 
döv lət müəs si sələrində (əsasən hərbi tə-
yi natlı müəssisələrdə) və dövlət vəsaiti 
he sabına aparılır, amma nəticələrdən 
özəl şirkətlər də fayda lana bilir. Döv lə-
tin ən çox diqqət göstərib vəsait ayırdığı 
sahələrə telekommu ni kasiyalar, nano-
tex nologiyalar, internet və yeni dərman 
preparatlarının yaradılması daxildir. Bu 
fəaliyyətin bir hissəsi (dövlət vəsaiti he-
sa  bına tətbiqi tədqiqatlar aparılması, 
yeni məhsul və xidmət növlərinin hazır-
lanıb bazara çıxarılması) imperativ 
plan     laşdırma ilə əlaqəli olsa da, onu 
döv   lət sahibkarlığına aid etmək daha 
düz gündür.
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zar özünütənzimləmə si nə müdaxilənin bir növü saydıqlarına görə onlardan 
çox fəal istifadə edilməsini dəstəkləmirlər. Üçüncüsü, məqsədli dövlət proq-
ramlarının, xüsusilə də uzun müd  dətli inkişaf strategiyalarının vacibliyini 
həm solçu, həm sağçı siyasi-iqti sadi dünyagörüşləri qəbul edir, mü bahi sə lə-
rin mövzusu həmin proqramlarda nə  zərdə tutulan (əgər tutulursa) tən zim-
ləmə üsullarıdır. Bu mübahisələr iqti sa diyyatın planlaşdırılması ilə onun öz-
özünü tənzimləməsi arasındakı diskussi ya  nın çərçivəsindən kənara çıxır və 
ona görə də başqa paraqraflarda araşdı rıl mışdır.

1.6. Xarici ticarət

Məlumdur ki, tarixən beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin, ilk növbədə də 
xa rici ticarətin tənzimlənməsinə iki əks yanaşma formalaşmışdır. Bunların 
birincisi (proteksionizm) – müxtəlif iqtisadi və siyasi alətlərlə daxili bazarın 
neqativ xarici müdaxilələrdən qorunmasını və ölkə sahibkarlarının xarici 
ba  zarlarda mü da fiəsini, ikincisi isə (fritrederçilik), əksinə, beynəlxalq tica-
rətdə (geniş anlamda – dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrdə) hər növ məhdu-
diy yətlərin aradan qal dı rıl masını ehtiva edir.*1

Anlayışları dəqiqləşdirmək üçün qeyd edək ki, hər hansı ölkənin baza-
rına xaricdən həmin ölkənin məhsullarına nisbətən daha yüksək rəqabət qa-
biliyyətli məhsulların gəlməsi onun əhalisinin (yerli istehlakçıların) maraq-
la rına tam uy ğundur, çünki bu halda onlar daha ucuz və (və ya) daha keyfiy-
yət li məhsullar al maq imkanı qazanırlar. İstehlakçılar üçün aparılan idxal si-
yasəti bazarı bağ la mağa deyil, açmağa yönəlməli idi. Proteksionizmin məq-
sə di yerli istehlakçıların yox, yerli şirkətlərin (sahibkarların) maraqlarını 
mü dafiə etmək, onları xarici şir kətlərlə rəqabətdən “qorumaqdır”. Xarici 
məh sulun bazara daxil olmasını ən gəlləyən, onu bahalaşdırmaqla rəqabət 
qa biliyyətini aşağı salan hər bir proteksionist tədbir yerli istehsal şirkətlərinə 
verilən imtiyaz mənası daşıyır. Üstəlik, pro teksionizmin bir tərkib hissəsi də 
xarici bazarlarda yerli şirkətlərin mənafe lə rini qorumaqdır. Bundan ötrü on-
lara verilən güzəştlər (məsələn, dotasiyalar) ma hiyyət etibarilə birbaşa imti-

* Proteksionizm (lat . protectio) – himayədarlıq; fritrederçilik (ing . free trade) – azad ticarətə 
tə rəf darlıq.
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yaz xarakterlidir. Ona görə də proteksionizmi da xili bazarın qorunması kimi 
deyil, yerli şirkətlərin (sahibkarların) qorunması kimi, onlara verilən imti-
yaz  lar toplusu kimi dəyərləndirmək lazımdır, lakin bu, pro teksionizmin 
məz mununu dəyişdirmir, sadəcə, onun hədəfini dəqiqləşdirir.

Dövlətlərin iqtisadi birliklərinin yaranması ilə “yerli bazar”, “yerli şir-
kət”, “yerli istehsalçı”, “yerli istehlakçı” anlayışlarının özü dəyişikliyə uğrayır. 
Yaxın keç mişədək proteksionizm dedikdə ayrıca bir ölkənin apardığı iqtisa-
di siyasət nə zərdə tutulurdusa, indi təkcə ayrı-ayrı dövlətlərin deyil, onların 
qurduğu ittifaqların birgə proteksionizmi də müzakirə mövzusudur. Ən an-
la şıqlı nümunə Av ropa İttifaqıdır: ona daxil olan dövlətlərin bazarları da, is-
teh salçıları da qis mən ümumidir. Avropa İttifaqının bütün ölkələrindəki şir-
kət lər kənar dövlət lər dəki müəssisələrə nəzərən yerli şirkətlərdir və protek-
sionist tədbirlər onları ittifaqdankənar şirkətlərlə rəqabətdən qorumağa yö-
nə lir. Lakin Avropa İttifaqının məğzi həm də ondadır ki, ona daxil olan döv-
lət lərin öz aralarındakı ticarət, de mək olar ki, tamamən azad ticarətdir. 
Şi mali Amerika Azad Ticarət Zonasında da (NAFTA) xarici ticarət eyni 
prin  sip üzərində qurulur: daxildə proteksioni zm yoxdur, kənar dövlətlərlə 
mü nasibətlərdə isə var. Bəzənsə elə olur ki, eyni bir öl kənin içində ayrı-ayrı 
inzibati-ərazi vahidləri öz istehsalçılarına müəyyən imtiyazlar verir, amma 
bu, tamam başqa haldır.

Son onilliklərin gətirdiyi yeniliklərin biri də odur ki, hazırda ayrı-ayrı 
döv lətlərin və dövlətlərarası birliklərin həyata keçirdiyi antiimmiqrasiya 
təd bir ləri də çox vaxt sosial-iqtisadi proteksionizmə aid edilir. Bu halda “qo-
ruma hə dəfi” dəyişir və ağırlıq mərkəzi yerli şirkətlərdən yerli işçilərin üzə ri-
nə keçir. Adə tən, yerli şirkətlər ucuz işçi qüvvəsinin idxalına normal yanaşır, 
amma əhali, xüsusilə də muzdlu işçilər bunu kəskin etirazla qarşılayırlar. İm-
miqrasiya əley hinə tədbirlərin proteksionizm kimi qiymətləndirilməsi prin-
sip cə doğrudur. La kin nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda hökumətlərin mü-
ha fizə etməyə çalış dığı – məhsul və xidmətlər bazarı (yerli şirkətlər) yox, 
əmək bazarıdır (yerli iş çi lərdir).

Hər hansı bir dövlətin (dövlətlər birliyinin) proteksionizm üçün istifa-
də et diyi siyasi-iqtisadi alətlər və iqtisadi siyasət tədbirləri həmin dövlətdə 

1 .6 . Xarici ticarət
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(döv  lət lər birliyində) xarici ticarətin liberallığını da qiymətləndirməyə im-
kan verir. Çün ki proteksionizm nə qədər güclüdürsə, liberallıq bir o qədər 
zəif dir və ək si nə. Bu siyasi-iqtisadi alətlərə aşağıdakılar daxildir:

•     idxal vergi və rüsumları (tarifləri) – idxalı tənzimləməyin əsas 
üsu   lu dur. Bəzən ölkələr daxili bazarın hansısa məhsullardan 
hələ “doy madığını” nəzərə alaraq, qiymət artımını önləmək 
üçün, ya xud başqa səbəblərlə ixraca da vergi tətbiq edir. Ma-
hiy yət etibarilə, ixrac vergi və rüsumları da xarici ticarəti məh-
dudlaşdıran amillər dir, fərq bundadır ki, onlar yerli iş sahibləri-
nin maraqlarını qoru ma ğa xidmət etmir, əksinə, bu maraqlara 
ziddir;

•     idxal və ixrac kvotaları – prinsipcə tariflərlə eyni funksiyanı ye-
ri nə ye tirir, fərq ondadır ki, idxal (və ya ixrac) icazəsi, onu alan 
iş ada mına digərləri qarşısında üstünlük, onu verən dövlət mə-
muruna isə qanunsuz qazanc götürmək imkanı yaradır. Ona 
görə də bir çox iqtisadçılar kvotalardan imtina edib onların 
tən zimləmə “yü kü nü” vergi və rüsumların üzərinə keçirməyi 
töv siyə edirlər;

•     inzibati məhdudiyyətlər – dövlətin, yaxud dövlətlər birliyinin 
qa  nun  vericiliklə təsbit etdiyi müxtəlif standartlardır (ekoloji 
təh lü kə sizliklə, sağlamlıq üçün zərərsizliklə, sanitar-gigiyenik 
tə ləblərlə, bə zənsə hətta məhsulun estetik göstəriciləri ilə bağlı 
standartlar). Bu standartlar izafi dərəcədə sərt tərtib edildikdə 
idxalı süni şə kil də əngəlləmiş olur;

•     birbaşa subsidiyalar – idxalla rəqabətə dözməyən yerli şirkət lə-
rə, on ların rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün verilən birdəfə-
lik ma liyyə ödənişləridir. Eyni məqsədlə verilən güzəştli kre-
dit lər də hə min məzmunu kəsb edir. İlk baxışdan idxalla hər 
han sı bir əlaqədə olduğu sezilməyən bu subsidiyalar əslində 
onu məhdudlaşdırır;
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•     ixrac təşviqləri (ixrac subsudiyaları, mükafatları, bonusları, əlavə-
ləri, vergi güzəştləri, güzəştli kreditlər, güzəştli sığorta, konsaltinq 
təminatı, diplomatik dəstək) . Əksər ölkələr öz şirkətlərinin ixrac 
potensialını bütün mümkün yollarla gücləndirməyə çalışır. 
Bəzi ölkələr isə bun  dan ötrü xüsusi banklar və dövlət orqanları 
da yaradır.*1İxracın təşviqinin formaları arasında ikisi – ixrac 
mü qabilində şirkətlərə “mü kafat” (adətən, ixrac həcminin bəlli 
bir faizi məbləğində) təyin olunması və xarici dövlətlərə kredit 
verərkən görüləcək işlərdən öz şirkətləri üçün “pay alınması” 
ay rıca qeyd edilməyə layiqdir.

Bir sıra başqa proteksionist tədbirlər də var ki, bunlar yalnız qısamüd-
dətli səmərə verə bilir və ona görə də bir növ taktiki xarakter daşıyır. Valyuta 
intervensiyaları vasitəsilə milli pulun məzənnəsini aşağı salmağı, yaxud yerli 
malların alınmasını təşviq edən siyasi reklam kampaniyalarını bunlara misal 
çəkmək olar. Bəzən qeyri-tarif məhdudiyyətlərinə antidempinq tədbirlərini 
də aid edir lər. Amma dempinqin qarşısını almaqdan ötrü yenə də yuxarıda 
sadalanan üsul lar dan, ilk növbədə idxal tariflərinin artırılmasından istifadə 
edildiyinə görə (bəzi hallarda tətbiq olunan antidempinq rüsumları idxal 
tariflərinin bir növü sayıla bilər) antidempinq tədbirlərinə ayrıca bir qeyri- 
tarif məhdudiyyəti kimi yanaşmaq, yəqin ki, doğru deyil.

Solçu və sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinə sahib qruplar proteksi-
onist alət və tədbirlərdən istifadəyə əks mövqelərdən yanaşırlar: birincilər 
bun ları ge nişləndirib sərtləşdirməyə, ikincilər – aradan qaldırmağa, yaxud 
müm kün qə dər “yumşaltmağa” tərəfdardırlar. Birinci yol dövlətin iqtisadiy-
yata müdaxiləsini güc ləndirmək, ikinci yol isə zəiflətmək deməkdir.

Dövlət iqtisadi cəhətdən nə qədər güclüdürsə və onun şirkətlərinin is-
tehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti nə 
qə dər yük səkdirsə, beynəlxalq ticarəti əngəlləyən tarif və qeyri-tarif məhdu-
diy yət ləri nin ləğvində bir o qədər maraqlı olur. Dövlətlərin bu məsələ üzrə 
real məna fe ləri həmin iki qütb – proteksionizm və fritrederçilik arasındadır. 

* Məsələn, Azərbaycanda belə bir dövlət orqanı AZPROMO – Azərbaycanda İxracın və İn-
ves  ti si yaların Təşviqi Fondudur (rəsmi internet ünvanı – http://www.azpromo.az).

1 .6 . Xarici ticarət
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Məsələn, ixra cın da təbii resurslar üstünlük təşkil edən dövlətlər xarici ticarət 
üzərindəki məh  dudiyyətləri ləğv etdikdə iqtisadiyyat qaçılmaz surətdə 
struk  tur defor ma si yalarına uğrayır, yolverilməz dərəcədə sərt protek si-
onizm tətbiq etdikdə isə, ilk dövrdəki iqtisadi artım parıltısına baxmayaraq, 
orta və uzunmüddətli pers pek tiv də – yerli iş adamlarında biznes mo tiva si-
yası zəiflədiyinə görə – iqtisadi ar tım tempi aşağı düşür. Ona görə də bu öl-
kə lər proteksionist tədbirlərdən mü əy yən bir biçimdə istifadə etmək məc-
bu riyyətindədir, amma iqtisadi siyasətin sə mərəliliyi də elə onda təzahür 
edir ki, ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi yüksəl dik cə xarici ticarətdə libera-
lizm tədricən gücləndirilsin.

İnkişaf etmiş dövlətlərin son 100 illik iqtisadi tarixi aydın göstərir ki, 
sə na yeləşmə dövründə onlar proteksionizmdən yetərincə faydalanmışlar. 
Kem bric Universitetinin professoru Ha-Cun Çanq 1820-1950-ci illəri əhatə 
edən fak  tik materiallar əsasında inandırıcı şəkildə göstərmişdir ki, ABŞ, Bö-
yük Brita niya və başqa dövlətlər ilkin iqtisadi inkişaf dövrünün müxtəlif 
mər hələlərində yüksək idxal tarifləri tətbiq etmiş, əlçatan bazarlara (qonşu 
öl kələrə) nəzərən güc ləndikdə liberalizmə meyillənmiş, həmin ölkələr inki-
şaf da irəli çıxanda isə yenə də proteksionist tədbirlərə əl atmışlar (amma 
uzun müddətli ümumi meyil tariflərin enməsi olmuşdur) və bu siyasət onla-
ra ciddi uğurlar gətirmişdir. İndi isə həmin ölkələr və onların təsiri altında 
olan beynəlxalq qurumlar iqtisadi cə hətdən nisbətən zəif dövlətləri protek-
si onizmdən tam imtina etməyə çağırır. İn kişaf etməkdə olan dövlətləri bəlli 
bir ilkin inkişaf dövrü ərzində proteksioni zm dən çəkindirmək, onun fik rin-
cə, ədalətsizdir və “yuxarı dırmanmağa çalışan adamın ayaqları altından nər-
divanı çəkməyə” bənzəyir.1

Bununla bərabər, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir sıra dövlətlər in-
di nin özündə də daxili bazarlarını kifayət qədər ciddiyyətlə müdafiə edir, id-
xa lın qar şı sını bəzən ağlagəlməz dərəcədə yüksək tariflərlə alırlar. Məsələn, 
Yaponiyada qən din idxal tarifi 328%, düyününkü isə 778%-dir.2 Bu cür tarif-

1 Bax: Ha-Joon Chang . Kicking Away the Ladder: The “Real” History of Free Trade . – Pulished by Fo reign 
Policy In Focus, 2003 (http://www.ilocarib.org.tt/trade/documents/economic_policies/ 
/SRtrade2003.pdf; son baxılma – iyul 2014).
2 Bax: No More Grand Bargains (WTO’s Whole Approach to Negotiating Free Trade Needs 
Ra dical Change) . – The Economist, August 9-15, 2014, p. 10.
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lər, əslində, məh sulun idxalını qadağan etməyə bərabərdir. Ümumdünya Ti-
ca rət Təşkilatı (ÜTT) öz üzv dövlətlərinin (o cümlədən və xüsusilə inkişaf 
et miş ölkələrin) bu cür proteksionist tədbirlər görməsinin qarşısını almaq-
da, görünür, hələ acizdir. ÜTT-nin təməlində dayanan ideya azad ticarət olsa 
da, onun üzvü olan ölkə lə rin əksəriyyəti proteksionist tədbirlərdən bu və ya 
digər dərəcədə istifadə edir. 

Bununla belə, müasir dünyada ölkələrin özünəyetərliyi tamamilə yeni 
məna kəsb edir. Qapalılığın “nəzəri əsası” kimi təfsir edilən özünəyetərlik ar-
tıq ümu miyyətlə mənasızdır, çünki indi dünyaya açıq iqtisadiyyata alterna-
tiv yoxdur.1 Bunu təkcə sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşü deyil, solçu ideolo-
giya da qə bul edir. Eyni zamanda, dövlətlər öz iqtisadi mənafeləri naminə 
xa rici ticarətdə müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə ixtiyarlıdır və 
bun ları da həm sağ çı lar, həm solçular məqbul sayır. Fərq, sadəcə, ondadır ki, 
sol çulara nisbətən sağ çılar xarici ticarətdə daha yüksək liberallığa tərəfdar-
dır lar. Onlar üçün priori tet – öz ölkələrində idxal tariflərini aşağı salmaq, ix-
rac vergilərindən, xarici tica rət kvotalarından imtina etmək, inzibati məhdu-
diyyətləri yumşaltmaq, birbaşa subsidiyaları azaltmaqdır.

1.7. “Əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları

Elə iqtisadi məsələlər var ki, dövlətin bunlara müdaxiləsi bilavasitə iq-
tisadi inkişaf ehtiyacları ilə əsaslandırılmır və sosial rifah hədəfləri güdür. 
Onsuz da is tənilən iqtisadi hadisə və ya prosesin bəlli bir siyasi çaları var, 
amma bu mə sə lə  lərin siyasi yükü o dərəcədə ağırdır ki, bunların bəzilərinin 
siyasi xarakter da şı  dığı birinci sıraya qoyulur. Həmin məsələlərə müdaxilə 
etməklə dövlət iş sahi binin sərbəstliyini müəyyən qədər azaldıb əvəzində 
muzdlu işçinin hüquq la rına təminatlar yaradır. Bununla da onların maraq-
larını ortaq nöqtəyə (kom pro mi sə) gətirməyə çalışır.

1 Ölkə iqtisadiyyatlarının bir-birinə açıqlığı özünü ən ümumi şəkildə beynəlxalq ticarətin 
ge niş  lənməsində göstərir: Dünya Bankının statistikasına görə, 2012-ci ildə ümumdünya 
idxal və ix ra  cının dünya ÜDM-indəki xüsusi çəkisi 50%-in üstündə olmuşdur (bax: http://
data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS/countries/1W?display=graph; 
son baxılma – iyul 2014).

1 .7 . “Əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları
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Sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşünə sahib olanlar biznes mühitinin li-
be rallığını, solçu ideologiya tərəfdarları isə sosial müdafiə hədəflərini qa-
bartdığına görə belə bir təəssürat yaranır ki, birincilər iş sahiblərinin, ikinci-
lər isə muzdlu işçilərin (“sıravi zəhmətkeşlərin”) mənafelərini ifadə edirlər. 
Bu təəssüratda, şüb   həsiz, müəyyən həqiqət payı var, lakin məsələ burasında-
dır ki, təkcə solçular yox, sağçılar da öz siyasi-iqtisadi tələblərini bütövlükdə 
əhalinin maraqları ilə əsaslandırırlar. Fərq ondadır ki, sağçılar cari maraqları 
deyil, uzunmüddətli ma raq ları əsas götürdüklərini söyləyirlər (“sosial rifa-
hın uzun müddət ərzində sə batlı yüksəlişi yalnız biznesin səmərəliliyi şərti 
al tında mümkündür”). Və ək si nə, iş sahiblərinin mənafelərini qoruduqlarını 
sol çular da deyirlər, amma yenə də həmin fərqlə ki, uzunmüddətli maraqları 
əsas tutduqlarını iddia edirlər (“muzd lu işçilərin sosial müdafiəsində hamı-
dan çox iş sahibləri maraqlıdır, çün ki bazar iqtisadiyyatının uzunmüddətli 
səbatlı inkişafı yalnız sosial sabitlik şərti ilə mümkündür”).

Daha predmetli təhlil üçün “əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial mü da-
fiə?” dilemmalarının bir neçəsinə ayrı-ayrılıqda baxmaq lazımdır.

1 .7 .1 . İşəgötürmə və işdənçıxarmanın asanlığı (çətinliyi) . . .

... ayrı-ayrı ölkələrdə biznes mühitini dəyərləndirərkən istifadə olunan 
əsas göstəricilərdən biridir. İşəgötürmə və işdənçıxarma dövlət tərəfindən 
nə qədər sərt tənzimlənirsə və sahibkarların bunlarla bağlı icbari (yəni döv-
lət tərəfindən diqtə edilən) xərcləri nə qədər çoxdursa, biznes mühiti bir o 
qə  dər əlverişsizdir. Digər tərəfdən, hər bir dövlət öz vətəndaşlarının sosial 
mü dafiəsinə bəlli bir mi ni  mal səviyyədə təminat yaratmağa borcludur və bu 
mənada, işəgötürmə ilə, xü  susilə də işdənçıxarma ilə əlaqədar sahibkarın 
üzə rinə qoyulan öhdə lik lər ic ti mai rifahın tərkib hissəsi sayılmalıdır.

Doğrudur, hər bir cəmiyyətin müəyyən özünütəşkil və özünütənzim-
ləmə potensialı vardır. Bu potensial sayəsindədir ki, cəmiyyət öz vətən daş la-
rı nın (ilk növ bədə muzdlu işçilərin) sosial problemlərini çözmək, onların 
ma raqlarını qo rumaq üçün dövlətin müdaxiləsi olmadan da müvafiq insti-
tutlar yaradır. Ən yaxşı nümunələrdən biri həmkarlar ittifaqlarıdır. Bəzi öl-
kə lərdə məşğulluqla, o cümlədən işəgötürmə və işdənçıxarma ilə bağlı mə-
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sə lələri həmkarlar ittifaqları hökumətə nisbətən daha sərt və daha effektiv 
tənzimləyə bilir. Sağçı dünya gö rü şünə görə, ictimai özünütənzimləmə döv-
lət tənzimləməsindən daha üstündür. Lakin biznes mühitinin əlverişliliyi 
ba xımından, məşğulluğu (işəgötürmə və iş dən çıxarmanı) kimin tənzim lə-
mə si sağçılar üçün ikinci dərəcəli məsələdir. Bü tün hallarda yekun odur ki, 
tənzimləmənin sərtliyi biznes mühitini çətinləşdirir. İş sahibi, lazımlı saydığı 
insanları işə götürməkdə və izafi işçilərindən qurtul maq da yetərincə sərbəst 
deyilsə, müəssisəsinin (biznesinin) rentabelliyini yük səlt məkdə çətinliklə 
üz ləşmiş olur. Tənzimləyicinin kimliyi solçular üçün də ikin ci dərəcəlidir. 
On lar üçün yekun budur ki, tənzimləmənin sərtliyi sosial mü dafiəni güc lən-
dir məyə imkan verir. Həm biznes mühitinin, həm də sosial mü da fiənin qay-
ğı sına qalmaq istəyən dövlət, işəgötürmə və işdənçıxarma qay da la rı nı tən-
zim  ləyərkən sağçılıqla solçuluq arasında elə bir “qızıl orta” tapmalıdır ki, 
biz  nes mühiti ilə sosial müdafiəyə gələn toplam xələl minimuma ensin.

1 .7 .2 . İş vaxtının dövlət tərəfindən reqlamentləşdirilməsi . . .

... biznes mühitini qiymətləndirmək üçün daha bir göstəricidir. Reqla-
ment ləşdirmə nə qədər sərtdirsə, biznes mühiti sahibkar üçün bir o qədər 
əl ve riş sizdir. Buna baxmayaraq, əksər dövlətlər sosial müdafiəni əsas götü rə-
rək iş vax tını qanunvericiliklə məhdudlaşdırır.

Bütün digər bu qəbil məsələlərdə olduğu kimi, iş vaxtına yuxarı hədd 
qoy  mağın da həm lehinə, həm əleyhinə dəlillər gətirmək mümkündür. Ay-
dın mə sələdir ki, solçu siyasi-iqtisadi qrupların bunun lehinə gətirdiyi dəlil-
lər, əsa sən, sosial xarakterlidir. Birinci yerdə o dayanır ki, iş vaxtının məh-
dudlaşdırılması insan bədəninin (orqanizminin) vaxtından əvvəl aşınma sı-
nın qarşısını alır. Sər bəst vaxtın çoxalması həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə, 
ömrün daha mənalı keçməsinə yol açır, insanlar istirahət və idmandan, sə-
yahət və əyləncədən, ailə lə ri və dostları ilə ünsiyyətdən zövq almağa əlavə 
im kan qazanırlar, icma hə ya tın da, ictimai-siyasi proseslərdə daha yaxından 
iş tirak edə bilirlər.1 İş vaxtına yu  xarı hədd qoymağın lehinə gətirilən iqtisadi 

1 Əksər elmi mərkəzlər bunları həyat keyfiyyətini müəyyənləşdirən əsas parametrlər sırasına 
aid edir. Məsələn, The Economist Intelligence Unit həyat keyfiyyətini araşdırarkən 9 göstə ri-
ci dən is ti fadə edir. Bunların ən azı üçü (sağlamlıq, ailə və ictimai həyat) iş vaxtının məh-

1 .7 . “Əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları
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dəlillər də sosial səciyyə 
da  şıyır. Bun lardan biri 
odur ki, işçinin qanunla 
mü əyyənləşdirilmiş mak-
si  mal həddən ar tıq ça lış-
dı ğı iş saatları qarşı lığın-
da, adətən, ona əlavə 
haqq (əksər hallarda nor-
mal əmək haqqının 1,5 
mis lindən az olmamaqla) 
ödənilir. Tutalım, qanun-
dakı yu xarı həddi rəhbər 
tutub iş həftəsini 35 saata 
endirmiş bir müəssisədə 
ça lışan işçi normal sayıla 
biləcək qədər (deyək ki, 
həft ədə 40 saat) işləyirsə, 
əlavə 5 sa a tın müqabi lin-
də əvvəlkinə nisbətən da-
ha artıq qazanır.

Bu da təbiidir ki, 
sağ   çı siyasi-iqtisadi qrup-
ların iş vaxtına yuxarı 
hədd qoy  mağın əleyhinə 
gətirdiyi dəlillər, əsasən, 
iş güzar fəaliyyətin sər-
bəstliyi və sə mərəliliyi ilə 
(məsələn, istehsal həcmi-

dud laşdırılması ilə bilavasitə əlaqədardır (Bax: The Economist Intelligence Unit’s Quality-of-
Life Index 2005; http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf; son 
baxılma – iyul 2014).
The Economist Intelligence Unit – 1946-cı ildə The Economist jurnalının nəzdində yaradılmış 
ana li tik tədqiqat mərkəzidir. Ölkələrarası müqayisəli araşdırmalar sahəsində dünya lider lə-
rindən biri sayılır. 40-dan çox ölkədə ofisi var.

SƏKKİZİNCİ HAŞİYƏ

İş vaxtının tənzimlənməsi: 
tarixdən bir neçə nümunə

Qədim insanlar az işləyirlərmiş – qə-
bi lənin nə ovlayıb-toplamasından asılı 
olaraq, həftədə 5 saatdan 15 saatadək. 
Aqrar iqtisadiyyatın hökm ran ol duğu 
uzun əsrlər boyu əmək mövsümi xa-
rak ter daşıyırdı və yalnız sə naye inqi-
la bından sonra insanlar bütün il boyu 
işləməyə başladılar. Ka pi talist səna ye-
si iş vaxtının bəzən hətta ifrat dərə cə-
də (bəzi sənaye şə hər lərində gündə 
12-16 saat olmaqla həftədə 6-7 gün) 
uzan masına yol açdı.
XIX əsrdən etibarən, iş vaxtının qa-
nun vericiliklə məhdudlaşdırılması 
dün yanın bir çox ölkəsində, xüsusilə 
Avropa dövlətlərində ən aktual so si al- 
iqtisadi problemlərdən birinə çev ril di. 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əv vəl lə rin-
də isə bu problem artıq mü tə ma di 
ola raq siyasiləşirdi, çünki o zama nın 
inkişaf etmiş kapitalist ölkə lə rin də 
vü s ət alan fəhlə hərəkatı iş vax tı nın 
məhdudlaşdırılmasını özü nün əsas 
si yasi-iqtisadi tələblərindən birinə çe-
virmişdi.
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nin azalması ilə) bağlıdır. Lakin maraq lı dır ki, bu dəlillərin arasında sırf sosi-
al xarakterli arqumentlər də var. Məsələn, on  lar deyirlər ki, hər iş saatı mü-
qa bilində verilən haqq dəyişməz qalanda iş çi lərin ümumi qazancı azalır, 
mad di təminatın aşağı düşməməsi üçün ikinci- üçün cü yerdə işləməyə məc-
bur olduqda isə onların ümumi iş vaxtı nəinki azal mır, hətta bəzən artır.

1 .7 . “Əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları

SƏKKİZİNCİ HAŞİYƏNİN DAVAMI

XX əsrdə baş vermiş nəhəng ictimai inkişaf sayəsində iş vaxtının 
qısaldıl ması üçün iqtisadi imkan yarandı və iş sahibləri ilə həm-
karlar ittifaqları arasında bağlanan müqavilələrlə gerçəkləşdi. Bir 
çox dövlətlər iş vaxtını qanunvericiliklə məhdudlaşdırdılar və bu, 
yeni bir mərhələnin – dövlətin müdaxiləsi ilə səciyyələnən mər-
hə lənin başlanğıcı oldu. II Dünya müha ribəsindən sonrakı illər-
də 40-42 saatlıq iş həftəsi sənayecə inkişaf etmiş ölkələr üçün 
nor maya çevrildi. Əsrin sonlarına yaxın iş vaxtı daha da sürətlə 
qı saldıldı. 2000-ci ildə Fransa 35 saatlıq iş həftəsini qanuniləş-
dirdi. 2000-ci illərin ortalarında Niderland iş həftəsinin orta 
uzun luğunu 30 saatdan aşağı sala bildi. İndi ABŞ-da orta iş həf-
təsi 33, Fransada 30, Niderlandda 27 saatdır. 2011-ci ildə İƏİT 
döv lətləri arasında ən qısa orta iş həftəsi Almaniyada idi – 25,6 
saat.
Bəzi ölkələrdə iş vaxtının məhdudlaşdırılması yaxın keçmişədək 
normal hesab edilən çərçivədən çıxmaqdadır. Məsələn, Almani-
yada qeyri-ərzaq ticarət müəssisələrinin həftəsonu istirahət gün-
lə rində çalışması qanun vericiliklə qadağandır. Yalnız məhdud 
say da ticarət obyektlərinə, özü də yalnız turist mərkəzlərində, 
üstəlik sərt vaxt məhdudiyyətləri altında işləmək izni verilir. Belə 
olduqda iş vaxtının uzunluğuna və təşkilinə bazar mexa nizm ləri-
nin təsiri minimuma enir. Təsadüfi deyil ki, iş vaxtının tənzim-
lən  məsindəki liberallıq səviyyəsinə görə Almaniya dünyada ən 
axırıncı yerlərdən birini tutur.
Lakin, əlbəttə, faktik iş vaxtının qısalıb-uzanmağı təkcə dövlətin 
mü da xiləsi sayəsində baş vermir.
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1 .7 .3 . Minimal əmək haqqının qanunvericiliklə təsbit olunması . . .

...“əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmasını birbaşa 
(heç bir aralıq vəsilə olmadan) ifadə edir, çünki, bir tərəfdən, əhalinin sosial 
baxımdan zəif təbəqələrinin rifahı ondan bilavasitə asılıdır və eyni zamanda 
da o digər əmək haqlarının müəyyənləşdirilməsində bir növ istinad nöqtəsi 
rolunu oy na dı ğına görə başqa əhali qruplarının da gəliri ondan əhəmiyyətli 
də rəcədə asılı dır. Digər tərəfdənsə, minimum əmək haqqının qanun verici-
lik lə təsbit olunması biz nes mühitini sahibkarlar üçün, şübhəsiz ki, mü rək-
kəbləşdirir.

Minimum əmək haqqı müxtəlif göstəricilər əsasında müəyyənləşdirilə 
bi lər. Ən sadə yol – zəruri minimal istehlaka (minimum istehlak zənbilinə, 
ya xud mi  nimum istehlak büdcəsinə) əsaslanmaqdır. Lakin bu zaman iqti-
sadiyyatın ümu  mi vəziyyətini əks etdirən göstəricilər də (adambaşına ÜDM 
və ÜMG, inflyasiya, əmək bazarında tələblə təklifin nisbəti və s.), onların di-
namik sıraları da mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Minimal əmək haqqı barədə ilk qanunlar Yeni Zelandiyada (1894), 
Avs tra liyada (1896) və Böyük Britaniyada (1909) qəbul edilmişdir. İndi 
belə qa nun  lar dünya ölkələrinin 90%-indən çoxunda qüvvədədir. Almaniya-
da analoji qanun 2015-ci ildə qüvvəyə minəcəkdir. Amma bir sıra döv lət lər-
də (Avstriya, Da nimarka, Finlandiya, İsveç, İsveçrə, İtaliya və s.) əmək haq-
qı nın minimal həd di qanunvericiliklə deyil, iş sahibləri ilə həmkarlar ittifaq-
ları arasındakı razı laşmalarla tənzimlənir. Qanunvericilik iqtisadiyyatın sa-
həsindən, fəaliyyətin özəl liyindən, işçinin yaşından və başqa amillərdən asılı 
olaraq əmək haqqı minimumunu bir ölkə daxilində də fərqləndirə bilər və 
çox hallarda fərqləndirir. Hin distanda bu minimumun 1 200 növü var.

Minimal əmək haqqını qanunvericiliklə müəyyənləşdirməyin tərəf-
darları ona əsaslanırlar ki, bu, (ı) cəmiyyətin sosial baxımdan ən zəif təbəqə-
lərinin hə yat səviyyəsini yüksəldir, yoxsulluğu azaldır, məşğul əhalinin orta 
gəlirini artı rır; (ıı) yoxsulluğa qarşı mübarizənin bəzi digər üsullarına (mə-
sə lən, işsizlik üzrə müavinətlərə) nisbətdə insanları işləməyə (iş tapmağa) 
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daha çox sövq edir; (ııı) kasıblıq üzündən qazandıqlarının hamısını xərc lə-
məyə məcbur olanlara əla və vəsait gətirdiyinə görə istehlakı stimullaşdırır və 
pul dövriyyəsini sürət lən dirir; (ıv) texnoloji inkişafa təkan verir, çünki əmək 
bahalaşdıqca texnoloji innovasiyaların iqtisadi sərfəliliyi yüksəlir. Əleyhdar-
ların da öz arqumentləri var: (ı) müəssisələrin istehsal xərclərini artırır və 
ren tabelliyini aşağı salır; (ıı) böyük şirkətlərə nisbətən kiçik sahibkarlara 
daha ciddi zərər vurur; (ııı) ucuz əməyə əsas lanan sahələrin inkişafını ən gəl-
lə yir və sahələrarası tarazlığın pozulmasına yol açır.1

Əmək haqqı minimumunu təyin edib vaxtaşırı artırmağın tərəfdarları 
ilə əleyhdarları arasında onilliklərlə gedən (və hələ də davam edən) müba hi-
sə nin əsas mövzularından biri onun məşğulluğa mümkün təsiridir. Neo klas-
sik iqtisadi nəzəriyyələrə və bunlara əsaslanan sağçı ideologiyaya görə, ucuz 
(aşağı ixtisaslı) əməyin üstünlüyə malik olduğu iqtisadiyyatlarda (yaxud sa-
hə lərdə) minimal əmək haqqının yüksəldilməsi işsizliyi artıran amildir. On-
lara görə, əgər mi nimal əmək haqqının səviyyəsi bazarda əmək təklifi ilə tələ-
bi arasındakı tarazlıq nöqtəsindən yüksəkdirsə, işsizliyin artması qaçılmaz-
dır. Daha sadəsi: əməyin minimal qiyməti yüksəldikcə ona tələb azalır və 
əmək təklifi dəyişməz qaldıqda (yaxud tələbə mütənasib azalmadıqda) işsiz-
lik artır. Bu modelin opponentləri isə daha artıq dərəcədə empirik tədqiqat-
lara əsaslanırlar və minimal əmək haq qı nın yüksəldilməsinin məşğulluğa 
heç bir mənfi təsir göstərmədiyini iddia edir lər. 2000-ci illərin ortalarında 
650-dən artıq iqtisadçı, o cümlədən 5 Nobel mü kafatı laureatı və Amerika 
İqtisadiyyat Assosiasiyasının 6 sabiq prezidenti belə bir bəyanat imzala mış-
lar ki, bütövlükdə ABŞ-da və onun ayrı-ayrı ştatlarında əmək haqqı minimu-
munun artırılması aşağı gəlirli işçilərin və onların ailə lə rinin həyatını əhə-
miy yətli dərəcədə yaxşılaşdırır və heç bir törəmə mənfi nəticə yaratmır.2

1 Əleyhdarlar arasında XX əsrin bir çox görkəmli iqtisadçıları, o cümlədən P.Samuelson 
(1915-2009) və C.Tobin (1918-2002) kimi məşhur alimlər var (bax: Th .Rustici . A Public 
Choice View of the Minimum Wage . – Cato Journal, Vol. 5, No. 1 (Spring / Summer 1985); 
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1985/5/cj5n1-6.
pdf; son baxılma – iyul 2014).
2 Bax: Liana Fox . Minimum Wage Trends (Understanding Past and Contemporary Research) . 
– EPI Briefing Paper No 178, October 24, 2006. p. 1 (http://s1.epi.org/files/page/-/old/ 
/briefingpapers/178/bp178.pdf; son baxılma – iyul 2014).

1 .7 . “Əlverişli biznes mühiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları
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Beləliklə, sağçı və solçu siyasi-iqtisadi dünyagörüşü sahibləri arasında 
mi  ni mal əmək haqqı haqqında mübahisə yaradan birinci sual onu ümumiy-
yət lə təs bit edib-etməməklə bağlıdırsa, ikinci sual – birinci suala müsbət ca-
vab veril diyi halda – onu kimin təsbit etməli olduğu barəsindədir. Solçular 
hesab edirlər ki, bu minimumu qanunvericilik aktları ilə dövlət özü müəy-
yən  ləşdirməlidir. Sağ çılar isə məsələni cəmiyyətin özünütənzimləmə mexa-
nizmlərinin öhdəsinə buraxmağı, sahibkarlarla muzdlu işçilər arasında əldə 
edi lən razılaşmalarla tən zim ləməyi daha üstün sayırlar. Minimal əmək haqqı 
qanunvericiliklə təsbit edildikdə isə mübahisə, adətən, onun məbləği üzə ri-
nə keçir.

İlkin təəssürata görə, solçu siyasi-iqtisadi düşüncə tərzi əmək haqqının 
təs bit edilən minimal səviyyəsini hər vəchlə artırmağa, sağçı dünyagörüşü 
isə, ək sinə, maksimum azaltmağa tərəfdar çıxmalıdır. Lakin gerçək mənzərə 
başqa cür dür. Sosial müdafiə sistemində minimal əmək haqqından istifadə-
nin zəruri li yini sağçı siyasi-iqtisadi qruplar da qəbul edir. Analoji olaraq, 
onun yolveril məz dərəcədə artırılacağı təqdirdə törənə biləcək iqtisadi fə-
sad lardan (məsələn, əlavə inflyasiya təzyiqindən) solçular da xəbərdardırlar. 
Ona görə də qarşıdurma bəlli bir “dəhliz” – mümkün minimum və yol verilə 
biləcək maksimum çər çi  vəsində cərəyan edir.

1.8. Ortaq nöqtələr

Sağçı və solçu dünyagörüşlərinin əks qütblərdən “gördüyü” iqtisadi 
mə sə lə lərin siyahısı yuxarıda təhlil olunanlarla, əlbəttə, tükənmir. Müasir 
dün yada döv lətlər tənzimləmə məqsədi ilə iqtisadiyyatın, demək olar ki, bü-
tün problem lə rinə bu və ya digər formada və dərəcədə müdaxilə edir və hə-
min problemlərin bö yük qisminə sağçı və solçu siyasi-iqtisadi qruplar fərqli 
mövqelərdən yanaşırlar. Lakin onların eyni cür qavradığı, həlli yolları haq-
qın da ortaq fikrə gələ bildiyi məsələlər də mövcuddur. Adətən, bu o iqtisadi 
problemlərdir ki, onların məz  munundakı sosial və siyasi komponent daha 
güc lüdür. Bunların hər biri üzrə həm ayrı-ayrı dövlətlər miqyasında, həm də 
qlobal səviyyədə müzakirələr, sərt mübahisələr gedir, amma bu mübahisə lə-



57

rin sağçılıq və solçuluqla əlaqəsi yox dur. Nümunə qismində bunların bir ne-
çəs inə baxmaq yetərlidir.

1 .8 .1 . Uşaq əməyinin istismarı . . .

... dedikdə bir çox beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin hüquqi sə-
nəd  lə rin də uşaqların elə işlərdə çalışması nəzərdə tutulur ki, onları təhsildən 
məh rum edir, fiziki və mənəvi cəhətdən zərərlidir. Beynəlxalq Əmək Təşki-
la  tının (BƏT) təsnifatına əsasən, 12 yaşadək uşaqların hər hansı işdə, 12-14 
yaş da uşaq ların ağır işlərdə, 15-17 yaşda uşaqların isə təhlükəli işlərdə ça lış-
ması qada ğan edilən uşaq əməyinə aid olunmalıdır. Uşaq əməyinin elə for-
maları var ki, döv lətlər bunlara yol verməyəcəkləri haqqında rəsmi öhdəlik 
gö türür. BƏT-in 1999-cu ildə qəbul etdiyi və 2004-cü ildə Azərbaycanın da 
qo şulduğu “Uşaq əmə yinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onla-
rın aradan qaldırılma sı üçün təcili tədbirlərə dair” Konvensiyada bunlara 
kölə əməyi (məcburi əmək, borc və təhkimçilik asılılığı əsasında əmək, hər-
bi münaqişələrdə məcburi iştirak və s.), fahişəlik, narkotik maddələrin və 
por noqrafik materialların istehsalı və satışında iştirak, sağlamlığa, təhlükə-
siz liyə və ya mənəviyyata ziyan vura biləcək işlərdə çalışmaq aid edilir.1

Uşaqların hansı işlərə cəlb edilməsinin yolverilməz, yaxud arzuedil-
məz ol  ması, hansı əmək fəaliyyətlərinin isə (və hansı şərtlər altında), əksinə, 
təh lükəsiz və uşaqların gələcəyi baxımından hətta faydalı olması ilə bağlı 
qız ğın müba hi sələr getməkdədir. Bu problemlərin ümumi ictimai-mənəvi 
və siyasi yükü nə qədər ağır olsa da, istehsal və əmək proseslərinin tərkib 
his səsi olmaq etibarilə onlar həm də iqtisadi problemlərdir. Lakin nə bu 
prob lemlərin məzmunu, nə də onların həllinə dövlət müdaxiləsinin vacibli-
yi, miqyası və sərtliyi inkişaf etmiş ölkələrdə sağçı-solçu qarşıdurmasının 
pred meti deyil. Uşaq əməyi istismarının ləğv edilməsi bu ölkələrdə həm 
sağ çı, həm solçu siyasi-iqtisadi qruplar tərəfindən eyni dərəcədə dəstəklənir. 
Ola bilər ki, hansısa bir ölkədə uşaq əməyinin məhdudlaşdırılması dövlət 
pri oritetləri sırasında yüksək, digərində aşağı yer tutsun. Bu, işin məğzini 

1 Bax: Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün tə cili tədbirlərə dair Konvensiya (http://www.e-qanun.az/files/framework/data/5/ 
/f_5412.htm; son baxılma – iyul 2014).

1 .8 . Ortaq nöqtələr
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də yişmir, çünki ortalıqda dövlətin bu məsələlərə müdaxiləsinin zəruri və 
kafi səviyyəsini əsas götürüb sağçı və ya solçu mövqe adlandıra biləcəyimiz 
bir şey yoxdur. Bu ən azı ondan bəllidir ki, uşaq əməyinin məhdudlaşdırıl-
ması bəzi ölkədə sağçılar, digərində solçular üçün daha yüksək prioritetdir.

1 .8 .2 . Qeyri-formal iqtisadiyyat . . . 

... rəsmi qeydiyyata düşməyən (buna görə də ölkənin ÜDM, ÜMG, 
məş  ğul luq və bu kimi başqa ümumi iqtisadi göstəricilərində əksini tapma-
yan) və döv lət tərəfindən tənzimlənməyən bütün növ iqtisadi fəaliyyətlərin 
məc musu dur. Bəlli bir biçimdə o bütün dövlətlərdə mövcuddur, amma son 
tədqiqatlar gös tərir ki, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırıldığı ölkələrdə da-
ha böyükdür. Qa nunsuz silah-sursat alveri, narkotik maddələrin istehsalı və 
satışı və bunlara bən zər digər fəaliyyətlərdən fərqli olaraq (bəzən bunları ay-
rıca qruplaşdırıb “qey ri- leqal iqtisadiyyat”, yaxud “kriminal iqtisadiyyat” ad-
landırırlar), qeyri- formal iqtisadiyyata ən adi iqtisadi fəaliyyət növləri də da-
xildir. Geniş yayılmış hallardan biri odur ki, müəssisələr (istər özəl, istər 
döv lət müəssisələri) öz fəaliyyətlərinin yalnız bir hissəsini formallaşdırır və 
eyni zamanda qismən formal, qis mən də qeyri-formal iqtisadiyyat “meydan-
ça larında” işləyirlər.

Son illərin iqtisadi tədqiqatlarında qeyri-formal iqtisadiyyatı, adətən, 
korrupsiya ilə “bir başlıq altında” araşdırırlar və bunlar, həqiqətən də, sıx 
əla qəlidir. Bir tərəfdən, korrupsiya qeyri-formal iqtisadiyyatın yaranma və 
bö yümə səbəb lə rindəndir, çünki müəssisələri “kölgə sektoruna” doğru itə lə-
yən – sahibkarlığı təkcə rəsmən əngəlləyən maneələr (məsələn, həddən ağır 
vergi yükü) deyil, həm də qeyri-rəsmi maneələrdir ki, bunların da arasında 
birinci yerdə korrupsiya dayanır. Digər tərəfdən, korrupsiya və xüsusilə də 
onun bəzi spesifik formaları qeyri-formal iqtisadiyyatın əhəmiyyətli bir his-
sə sini təşkil edir. Buna bax ma yaraq, qeyri-formal iqtisadiyyatın həcmini yal-
nız korrupsiyanın miqyası əsa sın da müəyyənləşdirmək (ölçmək) cəhdləri 
ta  mamilə yanlış nəticələr verir.1 Son tədqiqatlar aydın göstərir ki, qeyri-for-

1 Məsələn, “Heritage” fondu müxtəlif ölkələrdə qeyri-formal iqtisadiyyatın həcmini məhz 
belə yanlış metodologiya əsasında ölçməyə çalışır və ölkələrarası müqayisələri həmin ölç mə 
əsasında aparır (bax: 2014 Index of Economic Freedom; http://www.heritage.org/index/ 
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mal iqtisadiyyatla korrupsiya arasındakı asılılıq qat-qat daha mürəkkəbdir. 
Misal üçün, F.Şneyder faktoloji analiz əsa sında göstərmişdir ki, varlı (adam-
başına gəlirin daha yüksək olduğu) ölkə lər də qeyri-formal iqtisadiyyat kor-
rupsiyanı azaldır, kasıb ölkələrdə isə, əksinə, artırır.1

Qeyri-formal iqtisadiyyata və korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlə-
rin də sağçı və solçu siyasi qruplar ortaq mövqedən çıxış edirlər. Ola bilər ki, 
onların mo tivlərində müəyyən fərqlər üzə çıxsın. Tutalım, sağçılar qeyri-for-
mal iqtisa diy yatın fundamental iqtisadi azadlıqları pozmasını və bazar iqti-
sadiyyatı prinsiplərini sarsıtmasını, müəssisələr və ölkələrarası rəqabəti əda-
lət siz hala gətir mə sini, solçular isə ictimai bərabərliyi, sosial ədaləti pozma-
sı nı, yoxsulluğu “tək rar istehsal etməsini” əsas gətirsinlər. Solçular dövlət-
dən daha sərt, sağçılar isə cəmiyyətdən daha fəal mövqe tələb edə bilərlər. 
Amma bunlar qeyri-formal iqtisadiyyata və korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
döv lətin rolunu azaldıb-artırmaqla əlaqəli deyil. Bir məsələ də var ki, rüş vət-
xorun sağçısı-solçusu olmur. Qərb ölkələrində adı korrupsiya qalmaqalla-
rın da hallanan siyasətçilər arasında həm sol, həm də sağ təmayüllü siyasi 
təş  kilatların təmsilçilərinin olduğu yaxşı məlumdur.

1 .8 .3 . İqtisadiyyatın şəffaflığı . . .

... ilk növbədə hökumətin, amma eyni zamanda həm də digər ictimai 
in s ti tutların iqtisadi-maliyyə məsələləri üzrə cəmiyyətə açıqlığı və hesabatlı-
lı ğıdır. Ək sər hüquqi sənədlərdə və elmi əsərlərdə iqtisadiyyatın şəffaflığına 
kor rupsiyaya qarşı görülən tədbirlər kontekstində baxılır. Bu, doğru yanaş-
ma dır, çünki şəff aflıq uğrunda istər ayrı-ayrı ölkələrdə, istərsə də qlobal sə-
viy yədə aparılan mü  barizənin birinci məqsədi korrupsiyanın azaldılmasıdır. 
Lakin geniş mənada şəffaflıq sosial-iqtisadi münasibətlərin bəlli bir yetkinlik 
səviyyəsində bərqərar olan ictimai həyat tərzidir. Bu cür anlaşıldıqda o, bü-

/pdf/2014/book/index_2014.pdf; son baxılma – iyul 2014). Bu halda nə ölkəvi nəticələr, 
nə də ölkə lər arası mü qayisələr dəqiq və düzgün sayıla bilməz.
1 Bax: Fr .Schneider . Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really 
Know? – Bonn, Institute for the Study of Labor, 2006, pp. 29-32 (http://www.iza.org/ 
/index_html?lang=en&mainframe=http%3A/www.iza.org/iza/en/webcontent/ 
/personnel/photos/index_html%3Fkey%3D206&topSelect=personnel&subSelect=fellows; 
son baxıl ma – iyul 2014).
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tün ictimai proseslərin, o cüm lədən qanun yaradıcılığının və ictimai həyatın 
bütün sahələrinə dair tən zim ləyici qərarların hazırlanması və qəbul edilmə-
si  nin cəmiyyətə açıqlığı de mək dir. Müxtəlif səviyyəli ictimai institutlar 
məhz bunun sayəsində həm ümum dövlət, həm də lokal əhəmiyyətli qərarla-
rın qəbul edilməsinə real təsir gös tərmək imkanı qazanır. Bu mənada, icra-
edici və qanunverici hakimiyyətin şəff aflığı dövlətin demokratiklik göstəri-
ci lərindən biridir.

Cəmiyyət üçün təkcə hakimiyyət orqanlarının yox, digər ictimai insti-
tutların da iqtisadi şəffaflığı vacibdir. Bəzən bu, ilk baxışdan tamamilə göz lə-
nilməz kimi görünən formalarda üzə çıxır. Məsələn, dini qurumların və mə-
bəd lərin iqtisadi-maliyyə məsələlərində cəmiyyətə hesabatlılığı ölkə üçün 
qeyri- ənənəvi sa yılan dini etiqadların yayılma sürətinə təsir edən ən mü-
hüm amillərdəndir. Ya xud qeyri-hökumət təşkilatlarının (xüsusilə də maliy-
yə şəffaflığı sahəsində ça lışan QHT-lərin) öz maliyyələşmə mənbələri haq-
qın da məlumatları vaxtında və tam həcmdə yaymasının insanların sosiallaş-
ma səviyyəsinə, onların ictimai hə yata qatılmasına çox güclü təsiri var. Eyni 
və ya buna bənzər mənzərə ictimai həyatın digər sahələrində də müşahidə 
olun maqdadır.

Bu tədqiqatın məqsədləri baxımından ən aktual şəffaflıq problemi 
döv  lət vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlıdır. Dövlət maliyyə vəsaitləri de-
dikdə ilk növ bədə dövlət büdcəsi nəzərdə tutulur, hərçənd digər dövlət və-
sait ləri, məsə lən, mərkəzi bankların maliyyə ehtiyatları da şəffaflıq baxımın-
dan olduqca mü hüm dür. BMT-nin 2003-cü ildə qəbul etdiyi və Azər bay ca-
nın da 2005-ci ildə qo şulduğu “Korrupsiya əleyhinə Konvensiya” dövlət 
ma  liyyəsinin idarə olun ma sında şəffaflıq və hesabatlılığı stimullaşdırmaq 
üzrə tədbirlər arasında birinci iki yerə milli büdcənin təsdiqi prosedurlarını 
və onun gəlir-xərclərinə dair hesa batların mütəmadi olaraq açıqlanmasını 
qo  yur.1 Azərbaycan hökuməti maliyyə şəffaflığının artırılmasını yaxın illər 
üçün ölkənin əsas prioritetlərindən biri elan etmişdir.2

1 Bax: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası, Maddə 9.2; (http:// 
www.mia.gov.az/index.php?/az/content/461; son baxılma – iyul 2014).
2 Bax: Azərbaycan Respublikasının 2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təq-
di matı . – Bakı, 2013, s. 7.
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Təbii ehtiyatlar ixrac edən ölkələrdə dövlət maliyyə vəsaitlərinin mə-
da xil və məxaricinin şəffaflığı problemi daha aktual olur. Digər tərəfdən, bu 
öl  kələrdə maliyyə şəffaflığı resurs ixracından gələn vəsaitlərin toplandığı 
fond  ların şəffafl ı ğını da ehtiva edir. 2002-ci ildə irəli sürülmüş Mədən Səna-
ye sində Şəffaflıq Tə şəb büsü məhz bu səbəbdən yaranmışdır. Onun 12 prin-
siplə ifadə edilən əsas ide  yası sadə bir şüar üzərində qurulur: ödədiyini və 
qa  zandığını açıqla! Şüarın birinci hissəsi hasilatçı şirkətlərə, ikinci hissəsi 
hö kumətlərə aiddir. Hesab edilir ki, şəffaflıq neft və qaz ixracından asılı olan 
döv lətlərdə gəlirlərin düzgün idarə olun masının zəruri şərtidir, ölkəyə dəyə 
biləcək zərəri azalda və uzunmüddətli iq tisadi artıma təkan verə bilər. Azər-
baycan bu beynəlxalq təşəbbüsə qoşulan ilk ölkələrdəndir.

Lakin özü özlüyündə şəffaflıq dövlət maliyyə vəsaitlərindən istifadə-
nin sə mərəliliyi problemini, əlbəttə, həll etmir və bunun üçün sadəcə bir va-
si  tədir. İlk baxışdan belə görünə bilər ki, “neft gəlirlərinin qeyri-neft sekto-
ru na yatı rıl ması” formulu bütün məsələləri çözür, amma bu yolu seçmiş bir 
çox ölkələrin (Ni geriyanın, Anqolanın, Əlcəzairin, Meksikanın, Venesuela-
nın, Ekvadorun və s.) təcrübəsi göstərir ki, nəinki çözmür, hətta iqtisadiyya-
ta dağıdıcı təsir göstərə bilər. İnvestisiya layihələrinin düzgün seçilməsi hə-
yati dərəcədə mühüm şərtdir. Bundan ötrü onların hərcəhətli qiymətləndi-
ril məsi sistemini yaratmaq lazımdır və bu sistem özü də şəffaflıq üzərində 
qu  rulmalıdır.

Neft gəlirlərinin qeyri-neft sektorunda kommersiya layihələrinə yatı-
rıl ması daxilən ziddiyyətli prosesdir: bu, bir tərəfdən, ümumi iqtisadi inkişaf 
üçün təhlükəli nəticələr törədə bilər, digər tərəfdənsə, bunsuz qeyri-neft sa-
hə lərinin in tensiv inkişafı mümkün deyil. Bu ziddiyyətin dəf edilməsindən 
(heç olmasa, “yum şaldılmasından”) ötrü bəzi icbari şərtlər gözlənilməlidir. 
Bir neçə universal prinsip var ki, bunlar haqqında iqtisad nəzəriyyəsində 
kon  sensus artıq əldə olunmuşdur. Hər şeydən əvvəl, neft gəlirlərinin xərc-
lən  məsinə limitlər qoyul ma lıdır. Bu gəlirləri yeni neft hasilatı layihələrinə 
ya tırmaq məsləhət deyil. Ölkə daxilində infrastruktur layihələri kommersi-
ya layihələrindən üstün tutulma lı dır, sonuncular arasında isə o layihələrə üs-
tünlük verilməlidir ki, investisiyaların bir hissəsi xaricdən elm tutumlu tex-
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no  logiyaların gətirilməsinə yönəldilir. Ver gi lərin azaldılması əmək haqları-
nın artırılmasından daha uğurlu yoldur və s.

Dövlət maliyyə vəsaitlərinin nəyə xərclənməsi nə qədər mühümdürsə, 
necə xərclənməsi də bir o qədər əhəmiyyətlidir. Bu mənada dövlət sifariş lə-
ri nin şəffaflığı, tender (dövlət satınalmaları) prosedurlarının qanunvericilik-
lə dürüst tənzimlənməsi və bunlara dəqiq əməl olunması bütün ölkələrdə, 
xü susilə də izafi kapital resurslarına malik olan və buna görə də bahalı layi-
hə lərə, o cümlə dən genişmiqyaslı infrastruktur yenidənqurmasına böyük 
və saitlər yönəldən öl kə lərdə (məsələn, Azərbaycan kimi) həyati dərəcədə 
vacibdir.

İqtisadi şəffaflığın əsas tərkib hissələrindən biri şəxsi gəlirlərin şəffafl ı-
ğı, ilk növbədə dövlət qulluqçularının gəlir və əmlakı haqqında məlumat la-
rın cə miy yətə mütəmadi surətdə açıqlanmasıdır. “Korrupsiya əleyhinə Kon-
ven siya” ya qoşulan ölkələr öz üzərlərinə belə bir öhdəlik götürmüş olurlar 
ki, dövlət qul luqçuları vergi orqanlarına gəlir deklarasiyası təqdim edəcək-
lər. Konvensiya ya görə, bu deklarasiyalarda onların qulluqdankənar fəaliyyə-
ti və məşğuliyyəti, in vestisiyaları, aktivləri, hətta hədiyyə qismində aldıqları 
da əks olunmalıdır.1 Azər baycanda gəlir və əmlak deklarasiyaları hələ ki tət-
biq olunmur. Bəzi yerli eks pertlərin fikrincə, ölkə buna hələ hazır deyil, çün-
ki həyat səviyyəsi aşağıdır və elə peşə sahibləri var ki, onlardan (məsələn, şa-
gird və tələbələrə fərdi qaydada dərs verən müəllimlərdən) deklarasiya tələb 
edib gəlirlərini vergiyə cəlb etmək düzgün olmazdı. Amma onlar da razıdır-
lar ki, dövlət məmurlarının hər il dek larasiya təqdim etmələri mümkündür 
və lazımdır.2

Dövlət maliyyəsinin şəffaflığı çox geniş bir mövzudur. Dövlətin xarici 
öl kə lərin iqtisadiyyatına yönəltdiyi investisiyalardan və xaricdə qazanılan 
mən fəətin geri qaytarılmasından (repatriasiyasından) tutmuş elektron hö-
kumət prinsipi ilə idarəetməyə keçidə qədər geniş spektrli problemlər toplu-

1 Bax: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası, Maddə 8.5.
2  Bax: Азербайджан не готов ко Всеобщей декларации о доходах. – «Эхо», 7 июля 
2012 г. (http://echo.az/article.php?aid=22044; son baxılma – iyul 2014).
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su var ki, şəffaflıq və cəmiyyətə hesabatlılıq bunların ya şərti, ya nəticəsi kimi 
ortaya çıxır. Bunları təfsilatı ilə araşdırmaq bu kitabın məqsədlərinə daxil 
de yil. Mühüm olan odur ki, iqtisadiyyatın şəffaflığı – özü də yuxarıda toxu-
nu lan bütün məsələlər üzrə – həm sağçı, həm solçu siyasi-iqtisadi qruplar 
tə rəfindən eyni dərəcədə dəs tək lə nir. Bu məsələlər ətrafında gedən ictimai 
mü zakirələr və mübahisələr sağçı və solçu dünyagörüşlərinin qarşıdurma sı-
nı heç bir tərzdə ifadə etmir. Dövlətin bu məsələlərin həllinə daha fəal, ya-
xud zəif müdaxiləsini dəstəkləyənlər sağçı-solçu prinsipi ilə bölünmür və bu 
prinsip əsasında təsnifləşdirilə bilməzlər.

Siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin sağçılığa və solçuluğa bölünməsi dövlətin iq-
ti sa diy yata müdaxiləsinin yalnız o formaları əsasında baş verir ki, bunlar icti-
mai ma raq ların daha yaxşı qorunması şüarı altında şirkətlərin və fərdi sa hib-
karların sər bəstliyini genişləndirib-məhdudlaşdırmaqla (artırıb-azaltmaqla) 
əla qədardır . Si ya si- iqtisadi dünyagörüşlərinin qarşıdurması siyasi müstəvidə 
baş verir . Sağçılarla solçular arasındakı ideoloji toqquşmalarla siyasi rəqabət 
bir-birinə ayrılmaz tel lər lə bağlıdır . Ona görə də sağçılıqla solçuluğun fərqlən-
di rilməsi baxımından iqtisa diy yata dövlət müdaxiləsinin yalnız o formaları 
va cibdir ki, onlar siyasətlə iqtisa di y yatın “kəsişmə nöqtələrində” yerləşir .

Şübhəsiz ki, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin əksər formalarında sosial 
mü da fiənin gücləndirilməsindən ötrü müəssisələrin (sahibkarların) sərbəstliyi-
nin məh dud laşdırılması ilə, yaxud ictimai-iqtisadi problemlərin daha uğurla 
həll edilmə sin dən ötrü müəssisələrin (sahibkarların) sərbəstliyinin genişləndi-
ril məsi ilə bağlı mə qamlar tapmaq mümkündür . Lakin fakt bundan ibarətdir 
ki, bu müdaxilə for ma larının bəziləri siyasi rəqabət predmeti deyil . Siyasi-iqti-
sadi baxışların da, bir qə dər sonra göstəriləcəyi kimi, real iqtisadiyyatın da sol-
luğunu-sağlığını siyasi rə qa bət mövzusuna çevrilə bilən və çevrilən dövlət mü-
da xiləsi formaları əsasında öy rənmək və ölçmək lazımdır . Dövlətin iqtisadiy-
ya ta müdaxiləsini artırıb-azaldan məhz siyasətdir .
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1.9. Sağçı və solçu məfkurələrin daşıyıcıları

Bu yerə qədər sağçılıq və solçuluq siyasi partiyaları (daha geniş yanaş-
mada – siyasi qrupları) fərqləndirən siyasi-iqtisadi ideologiyalar qismində 
araş   dırı lırdı – təkcə ona görə yox ki, sağçılara-solçulara bölünmə ənənəsi 
vax  tilə siyasi par tiyalarla başlamışdır. Daha artıq dərəcədə ona görə ki, bu 
dün yagörüşü sis tem lərindən praktik siyasətin nəzəri bünövrəsi kimi istifadə 
edərək onları ger çəyə çevirən, yəni apardıqları siyasət və çıxardıqları qərar-
larla, o cümlədən qanun yaradıcılığı ilə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini 
artırıb-azaldan məhz siyasi liderlər və onların rəhbərlik etdiyi partiyalardır.

Müqayisə üçün:

•     Dövlətlərarası ittifaqlar, bir qayda olaraq, maraq ortaqlığı (əsasən 
də cari maraqların ortaqlığı) əsasında yaradılır . Bariz nümu nə-
lər dən biri 1997-ci ildə elan edilmiş GUAM sayıla bilər. Onun 
üzv ölkə lə rinin hamısının (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, 
Mol dova) əra zi bütövlüyü təhdid altındadır, üçünün ərazi 
prob lemi Rusiya ilə, Azərbaycanınkı isə Ermənistanla bağlıdır 
(hərçənd indi Ermə nis tan müstəqil dövlətdən ziyadə Rusiya-
nın əyalətini xatırladır). Ma raq ortaqlığı buradan qaynaqlanır. 
GUAM-ın əsas məqsədi, ni zam naməsində necə ifadə edilmə-
sin dən asılı olmayaraq, ərazi bü töv lüyü problemlərinin həllin-
dən ötrü səyləri birləşdirməkdir. İq ti sadi əməkdaşlıq ideyası 
son radan aktuallaşıb və bu sahədə hələ ki ciddi irəliləyiş müşa-
hidə edilmir. Məsələni mürəkkəbləşdirən odur ki, GUAM öl-
kə lərinin iqtisadiyyatlarının bir-birini tamamlama səviyyəsi o 
qə dər də yüksək deyil.1 Buna baxmayaraq, ərazi bü töv lüyü ilə 
bağlı maraq ortaqlığı GUAM ölkələrini təşkilatın inki şa fına 
sövq edir.

1 Daha ətraflı bax: Nazim Muzaffarli (Imanov) . Politico-Economic Complementarity and Com-
 pa ti bility Between GUAM Member States . – In: GUAM: From a Tactical Alliance to Strategic 
Partnership (Special Issue of The “Central Asia and The Caucasus”), Sweden, CA&CC Press, 
2008, pp. 14-34.
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•     Qeyri-hökumət təşkilatları, bir qayda olaraq, problemlər üzrə bir-
lə şir . Normal halda onlar institutlaşmış siyasi qurumlardan əla-
hiddə fə aliy yət göstərir. Adətən, QHT-ləri ayrı-ayrı problemlə-
rin praktik həlli ilə məşğul olanlara (operational) və ayrı-ayrı 
prob lemlərin həl li üçün təbliğat aparıb lobbiçilik fəaliyyəti 
gös  tərənlərə (advo cacy) bölürlər. Həm birincilər, həm də ikin-
ci lər öz hədəflərinə çat maq üçün müxtəlif tipli birliklər yara-
dır  lar, amma bu birliklər, de mək olar ki, həmişə hansısa kon-
kret problemlə bağlı olur. Nü mu nə kimi “Uşaq hüquqları üzrə 
Azərbaycan QHT Alyansı”nı gös tər mək olar. Onlarla müxtəlif 
profilli təşkilatın bu Alyansda nə məq sədlə birləşməsi elə onun 
adından məlum olur. Bu növ alyanslar QHT sektoru üçün ti-
pik birliklər sayıla bilər. Siyasiləşmiş və ya “si yasətyanı” QHT-
lə rin qurduğu birliklər isə başqa xarakterlidir, çünki onlar ayrı-
ayrı siyasi təşkilatların ya tərkib hissəsi, ya da “davamı” kimi fə-
aliyyət göstərir.

•     Mütəxəssislər, bir qayda olaraq, peşə birlikləri qururlar . Məsələn, 
“Azər baycan İqtisadçılar İttifaqı” ölkə iqtisadçılarını onların 
peşə mən subiyyəti əsasında bir araya gətirən və bu zaman heç 
bir başqa meyarı (siyasi-iqtisadi baxışları, elmi titulları və s.) 
nə  zərə almayan bu növ təşkilatlardandır.

•     Siyasi partiyalar isə siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin ümumiliyi 
əsa   sında birləşir . Amma söhbət qısamüddətli taktiki hədəflərə 
çat maq üçün qurulan ölkədaxili ittifaqlardan, məsələn, xarici 
düşmənə qar  şı müharibədə, yaxud siyasi hakimiyyət uğrunda 
mü barizədə güc  lərin birləşdirilməsindən getmir. Nəzərdə tutu-
lan – uzunmüd dət li və ilk növbədə beynəlxalq səviyyəli strateji 
partnyorluqdur. Adətən, bu zaman məqsəd partiyaların paylaş-
dığı ortaq siyasi-iqtisadi dəyərləri bütün dünyaya yaymaq və 
bun  ların gerçəkləşdiril mə si üçün (aralıq vəsilə kimi – iqtidara 
gəl  mək üçün) bir-birinə dəs tək verməkdən ibarət olur. 

1 .9 . Sağçı və solçu məfkurələrin daşıyıcıları
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DOQQUZUNCU HAŞİYƏ

Siyasi partiyaların beynəlxalq ittifaqları

Müxtəlif ölkələrin eyniruhlu siyasi partiyaları XIX əsrdən etiba-
rən beynəlxalq ittifaqlarda birləşməyə başlamışdır. Hazırda bu it-
ti  faq lar dünya siyasətini müəyyənləşdirən sol- və sağ-mərkəzçi 
par tiya lar dan başlayaraq, nisbətən az əhəmiyyət kəsb edən və 
hətt a ide olo giyası da sona qədər müəyyənləşməmiş partiyalara 
qədər çox ge niş bir siyasi spektri əhatə edir.

Sosialist İnternasionalı (1864-cü ildə yaradılmış Birinci İnterna si-
o na  lın varisi) 1951-ci ildən fəaliyyət göstərir. Baş iqamətgahı 
Lon  donda yerləşir. Bəyan edilmiş məqsədi – demokratik sosi-
alizm ide ya sının bütün dün yada yayılması və həyata keçi rilmə si-
dir. Sol-mər kəzçi demokratik so si alist, sosial-demokrat və leybo-
rist partiya lar dan ibarətdir. Azərbaycan Sosial Demokrat Parti-
yası birliyin kon sul tativ üzvüdür.

Dünya Yaşılları (The Global Greens) – sol və sol mərkəz təmayüllü 
par  tiyaların 2001-ci ildə yaradılmış, 91 tam hüquqlu, 18 müşahi-
də  çi və asso siativ üzvü olan ittifaqıdır. Azərbaycan Yaşıllar Parti-
yası bu birliyin assosiativ üzvüdür.

Beynəlxalq Demokrat İttifaqı – mühafizəkar tipli sağ-mərkəzçi par-
ti ya ların 1983-cü ildə yaradılmış birliyidir. 54 tam hüquqlu üzvü 
var, amma regional bölmələrinin üzv sayı daha çoxdur. Baş iqa-
mət gahı Londonda yerləşir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 
BDİ-nin asso siativ üzvüdür.

Mərkəzçi Demokrat İttifaqı da sağ mərkəzçi partiyaları birləşdirir, 
amma BDİ-dəkilərə nisbətən bunlar siyasi spektrin mərkəzinə 
daha yaxındır. 1961-ci ildə yaradılmışdır. Baş iqamətgahı Brüs-
sel də yerləşir. 62 tam hüquqlu üzvü var. Azərbaycan siyasi parti-
yaları bu birlikdə təmsil olunmur.

Liberal İnternasional – liberal tipli sağ-mərkəzçi partiyaların 
1947-ci ildə yaradılmış birliyidir. Baş iqamətgahı Londonda yer-
ləşir. 61 tam hüquqlu və 22 müşahidəçi üzvü var. Bunların ara-
sında Azər bay can dan olan siyasi partiya yoxdur.
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Müxtəlif dövlətlərə mənsub olan, amma eyni siyasi-iqtisadi dünya gö-
rü şünə malik siyasi partiyaların beynəlxalq təşkilatlarda birləşməsi uzun bir 
tarixə ma likdir.

Lakin dünyagörüşü sistemləri kimi qavranılan sağçılıq və solçuluq yal-
nız partiyalara xas olan xüsusiyyət deyil. Bu dünyagörüşlərinin başqa sub-
yektləri da var dır və ictimai-iqtisadi inkişafda onların məhz solçu və ya sağçı 
qismində oy na dığı rol son dərəcə əhəmiyyətlidir.

Qeyri-hökumət təşkilatları bəzən həllinə çalışdıqları problemlərin ma-
hiyyəti etibarilə sağçı və ya solçu olurlar. Məsələn, vergilərin azaldılmasını 
hə  dəf se çən QHT-lər, aydındır ki, sağçı, əhalinin, yaxud onun hansısa qrup-
larının (tu ta lım, Azərbaycanda neft sənayesi işçilərinin) əmək haqqının yük-
səldilməsinə ça lışan QHT-lər isə, əksinə, solçu ideologiyaya sahibdirlər.

Eyni fikri beynəlxalq QHT-lər haqqında da söyləmək mümkündür. 
Pre zident R.Reyqanın iqtisadi doktrinasının memarlarından sayılan Heri-
tage (İrs) Fondu ardıcıl surətdə sağ-mərkəzçi konservativ iqtisadi model lə-
rin bütün dün yada yayılmasına çalışır.*1Bunun üçün Fond hər il The Wall 
Street Journal’la birlikdə “İqtisadi Azadlıq İndeksi” adlı tədqiqat nəşr etdirir 
və müxtəlif ölkələrdə (son tədqiqatda – 186 ölkədə) biznes mühitinin libe-
ral lı ğını müqayisə edir.** Bundan ötrü seçilmiş göstəricilər, onların ölçülmə-
si metodologiyası və nəti cə lə  rin necə təfsir edilməsi Fondun siyasi-iqtisadi 
dəyərlərini açıqlığı ilə ortaya qo yur: mülkiyyət hüquqları dedikdə o, özəl 
mül kiyyət üçün yaradılmış təmi nat ları, vergi azadlığı dedikdə vergilərin nə 
də rəcədə aşağı olmasını, dövlət xərcləri de dikdə bunların ÜDM-dəki xüsusi 
çəkisinin azlığını nəzərdə tutur. Tədqiqatı belə metodologiya əsasında apa-
ran təşkilat sağ təmayüllüdür.

* Baş iqamətgahı Vaşinqton şəhərində (ABŞ) yerləşən qeyri-kommersiya təşkilatıdır. 
1973-cü ildə yaradılmışdır. Milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə ABŞ hökumətinin əsas kol-
legial məs lə hət çilərindəndir, ölkənin daxili və xarici siyasətinə ciddi təsiri var. “Soyuq mü-
haribə” illərində an ti kommunizmin əsas ilhamverici qüvvəsi olmuşdur. Azad sahibkarlığa, 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin məhdudlaşdırılmasına, şəxsiyyət azadlığına dair mün-
təzəm elmi-siyasi tədqi qat la rı ilə tanınır.
** Bax: 2014 Economic Freedom İndex; http://www.heritage.org/index; son baxılma – iyul 
2014.
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Qeyri-hökumət sektorunun çox siyasiləşdiyi Azərbaycan kimi ölkə lər-
də iq ti sadi və “iqtisadiyyatyanı” problemlərlə məşğul olan QHT-lərin əksə-
riy yəti ya iqtidar, ya da müxalifətyönlü, bu QHT-lərin ideyaları isə təmsil et-
dikləri partiyaların mövqeyindən törəmə olur. Ona görə də QHT-lərin siya-
si- iqtisadi ba xış lar əsasında təsnifatı o qədər də aktual deyil. Buna baxmaya-
raq, belə bir təs ni fat aparmaq, əlbəttə, mümkündür.

Maraqlıdır ki, beynəlxalq maliyyə institutları, o cümlədən Dünya Ban-
kı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asi-
ya İnki şaf Bankı və başqaları, əsasən, sağ-mərkəzçi mövqelərdən çıxış edir-
lər. Məsələn, müxtəlif ölkələrdə biznes mühitinin əlverişlilik dərəcəsini öl-
çüb müqayisə etmək üçün Dünya Bankının hər il nəşr etdiyi “Biznes mühi-
ti” (Doing Business) araşdırmalarında istifadə edilən bəzi göstəricilər bunu 
açıq- aydın nümayiş etdirir. Haqqında bir qədər əvvəl söhbət gedən işəgö-
tür mənin və işdənçıxarmanın asanlığı göstəriciləri məhz bu silsilədəndir. İş-
çini işə götürmək və işdən çıxarmaq iş sahibi üçün nə qədər asandırsa, onun 
ölkəsi Dünya Bankının sıra la ma sında bir o qədər yüksək yer tutur. Əgər ey-
ni araşdırmanı solçu dünyagörüşünə əsaslanan bir qurum aparsaydı, o, əksi-
nə, işəgötürmənin və işdənçıxarmanın asan lığını yox, çətinliyini (yəni bu 
mə sələdə işçilərin sosial maraqlarının dövlət tərəfindən qorunma səviyyəsi-
ni) yüksək qiymətləndirərdi. Bu iki yanaşmanın hərəsinin öz məntiqi var və 
on ların hər ikisi mövcud olmağa layiqdir. Bir qədər də irəli gedib demək 
olar ki, ictimai-iqtisadi hadisə və proseslər öz düzgün qiy mətini yalnız sağçı 
və solçu meyarların vəhdəti sayəsində ala bilər. Ona görə də bunların biri 
əsa sında (məsələn, işəgötürmənin və işdənçıxarmanın asanlığı üzrə) apa rı-
lan sıralamaları şərti rənkinqlər adlandırmaq olar. Bu rənkinqlərin özəl  liyi 
on dan ibarətdir ki, hər hansı bir ölkənin bunlarda daha yüksək, yaxud daha 
aşağı yer tutması onun iqtisadiyyatını nə müsbət, nə də mənfi yöndən bir-
mənalı olaraq səciyyələndirmir.

Ayrı-ayrı iqtisadçıların fərdi sağçı-solçuluğu olduqca maraqlı məsələ-
dir. Bir tərəfdən, siyasi partiyaların da, hakimiyyətdə olarkən onların apar dı-
ğı iqti sadi siyasətin də, bütün digər ictimai qurumların da fəlsəfi-ideoloji bü-
növrəsi ayrı- ayrı nəzəriyyəçi iqtisadçılar tərəfindən yaradılır. Yuxarıda deyil-



69

diyi kimi, mü asir sağçılığın ümumi nəzəri əsaslarını A.Smit, solçuluğun ku-
nu isə C.Keyns yaratmışdır və iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin artırılıb- 
azaldılması ilə bağlı onların fikirləri sonradan ardıcılları tərəfindən inkişaf 
et  dirilmiş, dünya iqtisadiyyatının yeni xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, daha 
sistemli hala gətirilmişdir. Digər tərəfdən, əks asılılıq da mövcuddur: dövlə-
tin iqtisadiyyata müdaxiləsinin zəruri və kafi səviyyəsi, forma və alətləri üzrə 
ayrı-ayrı iqtisadçılar arasında mü ba hisələr həmişə davam edəcəkdir.

Bu problemlər o qədər çoxsaylı və rəngarəngdir ki, onların hər biri ət-
ra  fın  da cərəyan edən sağçı-solçu qarşıdurması haqqında ayrı-ayrılıqda mü-
za kirə aç maq mümkünsüzdür. Sadəcə, nümunə qismində dövlətin xarici ti-
carəti tən zim ləməsi məsələsinə bəzi yanaşmalara nəzər salaq.

Gəldiyimiz nəticələrdən biri bu olmuşdu ki, xarici ticarətdə hansı siya-
sətin – proteksionizmin, yoxsa fritrederçiliyin “müt lə́q yaxşı” və ya “müt lə́q 
pis” ol  ması haqqında mübahisələr, əslində, mənasızdır. Rəsmi mənbə sayıl-
masa da, in ternetdə əsas bilik resurslarından olan Wikipedia Ensiklopediyası 
“Protecti onism” adlı məqalədə oxucularına təlqin edir ki, ümumən, iqtisad çı-
lar ticari məhdudiyyətlərə qarşıdırlar.1 Başqa bir yazıda (“Free Trade”) deyi-
lir ki, əksər iq tisadçıların fikrincə, azad beynəlxalq ticarət cəmiyyət üçün 
pro teksionizmdən birmənalı olaraq daha faydalıdır (“xalis uduşdur”) və ək-
sər iqtisadçıların məhz bu cür düşündüyünü isbat etmək üçün Amerika iqti-
sadçıları arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri əsas gətirilir.2 Amerika iqti-
sadçıları arasında ticari liberalizmi vəsf edənlərin çox olmasında təəccüblü 
bir şey yoxdur, çünki onlar dün yaya dünyanın ən güclü iqtisadiyyatının – 
Ame rika iqtisadiyyatının “gözü ilə ba  xırlar”. Güclü iqtisadiyyat isə, artıq 
qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq ticarətdəki məhdudiyyətlərin zəiflədil məsin-
də maraqlıdır, ona görə ki, onun məhsul və xidmətlərinin rəqabət qabiliyyəti 
yüksəkdir və ticarət qaydaları liberallaşdıqda onun məhsul və xidmətləri da-
xili bazarda hegemonluğu itirmir, amma eyni vaxt da yeni xarici bazarları 
fəth etmək şansı qazanır.

1 Bax: http://en.wikipedia.org/wiki/Protectionism; son baxılma – iyul 2014.
2 Bax: http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade; son baxılma – iyul 2014.

1 .9 . Sağçı və solçu məfkurələrin daşıyıcıları



70

SİYASİ-İQTİSADİ MƏFKURƏLƏR: SAĞÇILIQ VƏ SOLÇULUQ

İqtisadi cəhətdən nisbətən zəif inkişaf etmiş, amma təbii resurslarla 
zən  gin olan ölkələrin iqtisadi ədəbiyyatı təhlil edilərkən tamamilə başqa bir 
mən zərə ilə qarşılaşırıq. Tutalım, Azərbaycan iqtisadçılarının son 10 ildə 
bey nəlxalq iqtisadi əlaqələrə həsr olunmuş və ya bu məsələlərə hansısa də rə-
cədə toxunulmuş əsərlərində proteksionizmə, proteksionist alətlərdən daha 
geniş istifadə olun  masına meyil açıq-aşkar hiss edilir.1

Amma problemin şərhində ən böyük yanlışlıq bu olardı ki, inkişaf et-
miş dövlətlərin elmi fikri və ictimai rəyi sağçı liberal, digərlərininki isə solçu 
pro teksionist kimi dəyərləndirilsin. Tutalım, xarici ticarətin liberallığına 
mü nasibətdə Amerika iqtisadçılarının sağçı, Azərbaycan iqtisadçılarının isə 
solçu mövqedən çıxış etdiklərini söyləmək kökündən səhvdir. Bir çox Ame-
rika iqtisadçıları var ki, xarici iqtisadi əlaqələrlə bağlı ayrı-ayrı konkret mə sə-
lə lərə münasibətdə kifa yət qədər sərt solçu mövqe tutur və bəzən bu hətta 
“ümum milli yekdillik” də rə cə sinə çatır. ABŞ-dan yüksək texnologiyaların 
ix racına, yaxud minik avtomobil lərinin ABŞ-a idxalına dair mütəmadi ola-
raq yenidən canlanan iqtisadi debatları xatırlamaq kifayətdir. Azərbaycan iq-
tisadçıları arasında da xarici ticarəti, o cüm lə dən idxalı əngəlləyən maneə lə-
rin (ilk növbədə qeyri-tarif maneələrinin) aradan qaldırılmasını ölkənin iq-
tisadi tərəqqisi üçün mühüm sayanlar az deyil.

Dövlətlərin iqtisadi inkişafı üçün əsas məsuliyyət yükünü, məlum ol-
du ğu kimi, hökumətlər daşıyır, müəssisələr (sahibkarlar) isə onu öz fəaliy-
yət ləri ilə bi lavasitə təmin edirlər. Bunlarla yanaşı, bir sıra başqa subyektlər 
də var ki, iqti sa di inkişafın gedişinə bir növ “kənardan” təsir etmək imkanın-
dadır. Nəzərdə tu tulan – siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, müxtə-
lif tipli sahibkar birlikləri, həmkarlar ittifaqları və hətta fərdi mütəxəssislər, 
ekspertlərdir. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi ilə bağlı bunların tə-

1 Məs., bax: T.Hüseynov. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. – Bakı, 2004; 
Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov. Beynəlxalq iqtisadiyyat. – Bakı, 2005; İ.Kərimli. Beynəlxalq iqti sa-
di mü nasibətlərin müasir problemləri. – Bakı, 2006; A.Şəkərəliyev. Dövlətin iqtisadi siya-
sə ti: real lıqlar və perspektivlər. – Bakı, 2009; R.Həsənov. İqtisadi siyasət: metodologiya və 
praktika. – B., 2009; M.Əhmədov, A.Hüseyn. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas-
ları. – Bakı, 2011.
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ləb və təklifləri normal halda, ardıcıl olmalıdır, yəni eyni bir məsələ üzrə ey-
ni vaxtda həm sağçı, həm solçu siyasi-iqtisadi tələblər irəli sürmək olmaz.

Təəssüf ki, belə “dualizmə” Azərbaycanda hələ tez-tez rast gəlinir. Mə-
sə  lən, bir çox siyasi və ictimai təşkilatlar, habelə ekspert icmasının nüma yən-
dələri hökumətə müraciətlə həm özəl, həm də dövlət sektorlarında vergi yü-
künü yün gülləşdirmək çağırışları ilə tez-tez çıxışlar edirlər. Bəlli şərtlər daxi-
lində bu, ta ma milə normal bir tələbdir və artıq bildiyimiz kimi, müəllifləri-
nin sağçı siyasi- iqtisadi baxışlara malik olduğuna işarədir. Lakin bir çox hal-
larda onun dərhal ar dınca eyni adamlar tərəfindən daha bir tələb – dövlət 
büd cəsinin ümumi da xi li məhsuldakı xüsusi çəkisini artırmaq tələbi səslən-
di rilir. Bunun da ardınca Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferləri 
məh dudlaşdırmaq, yaxud hətta azalt maq təklifi irəli sürülür. Bilmək lazımdır 
ki, bu tələblər eyni vaxtda icra edilə bilməz. Neft Fondundan transferləri sa-
bit saxlamaqla dövlət büdcəsinin ÜDM-ə nisbətini artırmaq, əsas etibarilə, 
ver giləri yüksəltmək yolu ilə mümkündür. Di gər şərtlərin dəyişməzliyi daxi-
lində, bu iki tələb (vergi yükünü azaltmaq və döv lət büdcəsinin ÜDM-dəki 
xüsusi çəkisini artırmaq) bir-birini inkar edir və iqti sa  diyyata dövlət müda-
xi ləsinin səviyyəsinə münasibət baxımından müxtəlif (bi  rincisi sağçı, ikinci-
si isə solçu) siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinə xasdır.*1

Çox maraqlı məsələlərdən biri odur ki, hətta eyni bir hökumətin tər ki-
bin də ki iki qurumun biri sağçı, biri solçu mövqedən – sadəcə, icra etdikləri 
ida rəetmə vəzifələrinin xüsusiyyətlərinə görə – çıxış edə bilər. Məsələn, 
Əmək və Əha li  nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (dünyanın istənilən ölkəsində, 
o cümlədən Azər  baycanda) obyektiv olaraq solçu mövqedən çıxış etməlidir. 
Sosial proq ram  lar nə qədər irimiqyaslı olsa, onların icrasına ayrılan dövlət 
və saiti nə qədər bö yük olsa, bu nazirlik öz vəzifəsini bir o qədər uğurla ye ri-
nə yetirə bilir. Əgər bun dan ötrü vergiləri artırmaqdan başqa bir yol qalma-
yıb sa, buna da razılıq ve rə cəkdir, hətta bu yöndə lobbiçilik etməsi də müm-
kün  dür. İqtisadiyyat və Sə na ye Nazirliyi isə vergi məsələsində obyektiv ola-

* Problemə dünya miqyasında, yəni əksər ölkələrin iqtisadi inkişafına xas olan sistem me-
yar ları ilə yanaşdıqda, dövlət büdcəsinin vergi və rüsumlardan daha çox, resurs ixracından 
alınan gə lir lər hesabına formalaşması, əlbəttə, qanunauyğunluq deyil, ondan kənarlaşmadır.

1 .9 . Sağçı və solçu məfkurələrin daşıyıcıları
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raq sağçı mövqedən çıxış etmə li dir, çünki onun vəzifəsi iqtisadi artımın 
müm  kün qədər daha yüksək sürətinə nail olmaqdır, bunun üçün isə o, mü-
əs  sisələrin maraqlarını əsas tutacaq, sahib kar üçün daha əlverişli biznes mü-
hiti formalaşdırmağa çalışacaq və təbii ki, ver gi  ləri artırmağa yox, azaltmağa 
üs tünlük verəcəkdir.

Yaxud təsəvvür edək ki, hökumətin tərkibində dövlət əmlakı ilə bağlı 
iki agent lik fəaliyyət göstərir. Bunların biri dövlət əmlakının idarə edilməsi 
ilə, di gəri isə özəlləşdirilməsi ilə məşğul olur. Deyək ki, Dövlət Əmlakı 
Agent liyi və Özəl ləşdirmə Agentliyi. Birinci obyektiv surətdə dövlət əmla kı-
nı mümkün qə dər böyütməkdə maraqlı olacaq və solçu mövqedən çıxış 
edə cəkdir, ikincinin və  zifəsi isə, əksinə, dövlət mülkiyyətinin kiçildilməsi 
he sabına özəl mülkiyyətin böyüməsi olduğu üçün o, obyektiv surətdə sağçı 
mövqe tutacaqdır.

Bu növ “tənliklərin” necə həll olunması hökumətin ümumi siyasi-iqti-
sadi kursundan, bu və ya digər inkişaf mərhələsində hansı siyasətə üstünlük 
vermə sin dən asılıdır. Bəzən dövlət və hökumət rəhbərləri bu qəbil “höku-
mət daxili zid diyyətləri” nəinki aradan qaldırmır, hətta onları şüurlu surətdə 
yaratmağı, ya xud mövcud ziddiyyətləri dərinləşdirməyi üstün tuturlar. Bu 
zaman əsas gö tü rü lən odur ki, maraqların toqquşması zəminində “qızıl or-
ta”nı tapmaq bəzən daha asan olur.

Nəhayət, onu da nəzərə almaq vacibdir ki, dövlətin iqtisadiyyata mü-
da xilə səviyyəsi haqqında danışarkən bütün siyasi qüvvələr (iqtidarda olan-
lar bəzən istisna təşkil edə bilər) bu səviyyəni ya artırmağı, ya azaltmağı tə-
ləb (yaxud təklif) etməyə məhkumdurlar. Əks halda onların proqramları 
“heç nə istəməmək” anlamına gəlir, amma heç nə istəməyən siyasi qüvvə ola 
bil məz, yaxud olsa da, heç vaxt uğur qazanmaz. Bu mənada adına nə sağçı, 
nə solçu, sadəcə “mərkəzçi” deyilə biləcək siyasi qüvvələr mövcud deyil. 
Dün yanın müxtəlif ölkələrində “mər kəzçi” adı ilə fəaliyyət göstərən ciddi si-
yasi qrupların tələbləri və fəaliyyəti daha diqqətlə araşdırıldıqda məlum olur 
ki, həmin tələblərin və fəaliyyətin məzmunundan asılı olaraq, onlar əslində 
ya sağçı, ya da solçu mövqelərdən çıxış edirlər.
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1.10. Üç yekun mülahizə

Sağçı və solçu siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin təhlili və müqayisəsi 
üzrə bu bölmədə deyilənlərdən düzgün nəticələr çıxarmaq (yanlış nəti cə lər-
dən ya yın  maq) üçün bir neçə məqamı diqqətə almaq lazımdır. Bu məqam-
lar sonrakı fə sillərdə müzakirə olunan məsələlərin doğru-dürüst dəyərlən di-
ril məsi baxı mın dan da əhəmiyyətlidir.

1 .10 .1 . Birinci mülahizə

Siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin sağçılığı və solçuluğu nisbidir. Nor-
mal ba zar iqtisadiyyatına malik ölkədə solçu siyasi-iqtisadi məfkurə ancaq 
və ancaq həmin ölkədəki sağçı məfkurəyə nəzərən solçudur və əksinə. Bu 
cür nisbilik yalnız ifrat (“son nöqtə həddində”) solçu və sağçı baxışlara aid 
de  yil, hərçənd bu cür istisnalar haqqındakı fikirlər ancaq idraki (qnoseoloji) 
məna daşıyır, çünki mü asir dünyada müt lə́q ifratçı praktik surətdə yoxdur: 
ən sərt solçular da baza rın özünütənzimləmə mexanizmlərinin labüd lü yü-
nü, ən sərt sağçılar da hansısa bir biçimdə dövlət müdaxiləsinin qaçılmaz lı-
ğı  nı qəbul etmək məcburiyyətində dirlər. Əgər ayrıca götürülmüş hər hansı 
bir ölkədə siyasi-iqtisadi baxışların bü tün spektrini iqtisadiyyata dövlət mü-
da  xiləsi əsasında təsvir etməkdən ötrü xə yali bir xətt çəksək, onun ən sol 
(tam dövlət iqtisadiyyatı) və ən sağ (tam bazar iq tisadiyyatı) nöqtələrini 
boş saxlamalı olardıq. Bu nöqtələrdə yerləşdirə bilə cə yi miz siyasi-iqtisadi 
dün  yagörüşləri və müvafiq surətdə siyasi-iqtisadi qruplar, sa dəcə olaraq, 
möv  cud deyil. Bu qrupların hamısı ifrat nöqtələrdən bəlli bir mə safədə bər-
qərardır və xəttin ortasına (mərkəzə) yaxınlaşdıqca onların sıxlığı yük səlir.

Dünyagörüşlərinin sağçılıq və solçuluq “dərəcəsini” dəqiq ölçmək – 
bun  ların nisbiliyi səbəbi ilə – mümkün deyil. Sadəcə, bəzi baxışların (insan-
ların, siyasi-iqtisadi qrupların) digərlərinə nisbətən daha sağçı və ya daha 
sol çu olduğunu təsbit etmək mümkündür və buradan bir maraqlı nəticə də 
ha sil olur. Siyasi partiyaları təsnifləşdirərkən istifadə etdiyimiz “mərkəzə da-
ha yaxın” və ya “mərkəzdən daha uzaq” tipli epitetlərin mənası odur ki, mər-
kəz dən hansısa qütbə doğru (sağ və ya sol qütbə doğru olmasının fərqi yox-
dur) yer alan siyasi təşkilatların öz arasında da məfkurə fərqləri var. Yəni bə-

1 .10 . Üç yekun mülahizə
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zi sağçılar digər sağçılara nisbətən daha sağçı, bəzi solçular digər solçulara 
nis bətən daha solçu ola bi lər lər və olurlar. Əgər bir qədər rəqəm primitiviz-
minə yuvarlanıb fərz etsək ki, han  sısa sağ mərkəzçi siyasi qrup daxili bazarın 
müdafiəsini 10% yumşaltmağı tək lif edir, onda bu rəqəmi 12%-ə qaldırmağı 
hədəf görən başqa bir sağ-mər kəz çi təşkilatın bu məsələdə birinciyə nisbə-
tən daha sağçı mövqe tutduğunu söy ləyə bilərik.

Bəzən də bütün (ən azı, əksər) siyasi təşkilatlar iqtisadiyyatla bağlı 
mə  sə lə lərdə təxminən eyni tələblərlə, eyni şüarlarla çıxış edir. Məsələn, 
1990-cı il lər də Azərbaycanda vəziyyət bu cür idi. Hamı, o cümlədən ifrat 
sol çular da mahiy yəti etibarilə sağçı səciyyə daşıyan islahatlar tələb edirdilər. 
Ölkədə o zaman fə aliy yət göstərən bir neçə kommunist partiyası, sosial- de-
mokratlar və digər sol tə mayüllü siyasi təşkilatlar ciddi-cəhdlə özəlləşmə is-
tə yirdi. İlk baxışdan bu, anormal vəziyyətdir, çünki solçular normal halda 
özəl ləşməni, yəni dövlət mül kiy yətinin azaldılması hesabına özəl mülkiyyə-
tin böyüməsini yox, əksinə, döv lət mülkiyyətinin böyüməsini tələb etmə li-
dir lər. Sağçı siyasi təşkilatlarla yanaşı, solçular da liberallaşma, vergi yükü-
nün yüngülləşdirilməsi, xarici ticarətin sər bəst ləşdirilməsi, məşğulluğun da-
ha sərbəst qaydalarla tənzimlənməsi (məsələn, sahibkara işdənçıxarma ilə 
bağlı daha geniş hüquqlar verilməsi) kimi şüarlarla çı xış edirdilər. Hamı 
sağçı idi.

Bu paradoksun izahı o qədər də çətin deyil. O zaman ölkənin siyasi 
cə hətdən fəal bütün vətəndaşları və qrupları hesab edirdilər ki, iqtisadiyyat 
lazım olan dan daha soldadır (dövlət müdaxiləsi lazım olandan artıqdır) və 
bu hə qi qə tən də belə idi. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan 
dün yanın ən sol çu iqtisadi sistemlərindən birini miras almışdı. Ölkədə da-
vam edən özəl ləş mə yə, inqilabi torpaq islahatına və başqa liberal islahatlara 
baxmayaraq, iqtisa diyyat izafi solçuluqdan hələ qurtulmamışdı. Hətta solçu-
ların meyarlarına görə də, iqtisadiyyatı sağlaşdırmağa ehtiyac var idi. Səbəb 
bu idi. Amma təhlil üzə çı xarırdı ki, bəzi siyasi təşkilatların sağçı proqramları 
digərlərinin sağçı proqram la rına nisbətən daha sağçıdır. Bu yalnız sistem 
transformasiyası dönəmlərində or taya gələn bir hadisə deyil. Bazar iqtisa-
diyyatının adi rejimdə fəaliyyət gös tər diyi vaxtlarda da sağçı və solçu siyasi 
təş kilatların bir-birinə çox yaxın proqram tələbləri ilə çıxış etməsinə tez-tez 
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rast gəlinir. 2013-2014-cü illərdə ABŞ-da siyasi gündəmə yenidən hakim kə-
sil miş vergi debatları bunun bariz nümunəsidir (bax: Onuncu haşiyə . ABŞ-da 
vergi islahatı debatları).

Sağçı və solçu anlayışları arasında ölkələrarası nisbilik də var. Hansısa 
siyasi qrupun sağçı və ya solçu düşərgəyə aid edilməsi (özünü sağçı və ya 
sol çu siyasi təşkilatlara aid etməsi) ölkədaxili müqayisə əsasında baş verir. 
Bu, məsə lə nin real praktik tərəfidir. Nəzəri müstəvidə iki (yaxud daha artıq) 
öl kənin siyasi qrupları arasında sağçı-solçu müqayisələri aparmaq, əlbəttə, 
müm kündür və ol duqca faydalıdır. Bu müqayisələr bəzən onu da üzə çıxara 
bi lir ki, bir ölkənin sol  çusu başqa bir ölkənin sağçısına nəzərən daha sağçı-
dır. Deyək ki, Böyük Bri ta niyanın əsas sol-mərkəz partiyası sayılan Əmək 
Par tiyası (Labour Party) bir çox məsələlərdə Fransanın əsas sağ-mərkəz par-
tiyası sayılan Xalq Hərəkatı İtti fa qına (Union for a Popular Movement) nisbə-
tən daha sağçı mövqedən çıxış edə bilər. Lakin bunun əhəmiyyəti ancaq 
ana  litik səciyyəlidir, çünki Əmək Partiya sı nın siyasi spektrdə tutduğu yer 
Bö yük Britaniyadakı partiyalarla müqayisədə müəyyənləşir. Britaniyanın 
sağ-  mərkəzçi Mühafizəkarları ilə (Conservative and Unionist Party) müqa yi-
sə də isə Leyboristlər solçudurlar. Ona görə də Əmək Par tiyası bütün dün-
yada haqlı olaraq sol-mərkəzçi təşkilat kimi tanınır və müşa hi dəçi qismində 
Sosialist İnternasionalının üzvüdür. Fransa Xalq Hərəkatı İttifaqı isə bütün 
dünyada sağ-mərkəzçi təşkilat kimi tanınır və Beynəlxalq De mo krat İttifa qı-
nın (həm də Mərkəzçi Demokrat İttifaqının) tam hüquqlu üzvüdür.

Məhz bu səbəblərdəndir ki, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəruri 
və kafi səviyyəsi məsələləri üzrə Azərbaycan siyasi qruplarının və iqtisad çı la-
rının gö rüşləri ilə digər ölkələrdəki sağçı və solçu baxışlar arasında müqa yi  sə 
aparmaq son dərəcə çətin başa gəlir və yalnız idraki əhəmiyyətə malikdir.

1 .10 .2 . İkinci mülahizə

Sağçı və solçu siyasi-iqtisadi baxışların məzmunu və rəqabəti haq qın-
da in diyədək söylənilənlər və bundən sonra deyiləcəklər ictimai həyatın yal-
nız adi (“normal”) halına aiddir. Ekstremal vəziyyətlərdə dövlətin iqtisadiy-
yata müda xi ləsi müqayisəolunmaz dərəcədə genişlənir və bunun qaçılmazlı-
ğını hamı qə bul edir. Söhbət həm siyasi, həm də iqtisadi sarsıntıların yaşan-

1 .10 . Üç yekun mülahizə
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dığı dövrlərdən ge  dir. Birincilərə, məsələn, müharibələri, ikincilərə iqtisadi 
böhranları aid etmək olar. Bu hallarda sağçı və solçu siyasi-iqtisadi dünya gö-
rüş ləri arasındakı “nor mal” fərqlər arxa plana çəkilir və praktik surətdə itir: 
bü tün siyasi qruplar “sol çulaşır” və dövlətin iqtisadiyyata daha fəal müdaxi-
lə sinə tərəfdar çıxır.

XX əsrdə Qərb ölkələrində dövlətin iqtisadiyyata ən fəal müdaxilə et-
diyi dövr II Dünya müharibəsi illəri olmuşdur. Hətta demək mümkündür 
ki, bəzi mü daxilə üsul və alətləri öz müasir formasında məhz həmin illərdə 
tə şəkkül tap    mışdır. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin ən sərt üsulları kimi 
də yər ləndi ri lə biləcək tədbirlər, məsələn, imperativ planlaşdırma, qiymət lə-
rin və əmək haq qının birbaşa tənzimlənməsi (hansısa səviyyədə “dondurul-
ması”) ənənəvi ola raq ən liberal iqtisadi görüşlərin hakim olduğu anqlosak-
son dövlətlərdə belə, hə min dövrdə geniş tətbiq edilmişdir. Öz hökumətləri-
nin iqtisadiyyata daha fəal müdaxilə edərək dövlət mülkiyyətini böyütməsi-
ni, vergiləri yüksəltməsini, xarici iqtisadi əlaqələri daha sərt tənzimləməsini, 
müharibəyə qədərki baxış la rı nın liberallıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, bü-
tün siyasi qüvvələr – təkcə solçular yox, həm də sağçılar dəstəkləmişlər.

Əslində, bu fikir ABŞ və Böyük Britaniya üçün müxtəlif tərzdə ifadə 
edil  mə  lidir. II Dünya müharibəsi illərində ABŞ-ın prezidenti olan F.D.Ruz-
velt De mokrat Partiyasından seçilmişdi, solçu siyasi-iqtisadi dəyərləri payla-
şırdı və iq ti   sadiyyata dövlət müdaxiləsini artırmaq sahəsində onun etdikləri 
daha asan an   laşılandır.*1Həmin dövrdə Böyük Britaniyanın Baş naziri olan 
U.Çörçil isə, ək  sinə, tam bir sağçı idi, Mühafizəkarlar Partiyasını təmsil edir-
di, amma mü ha ri bə şəraitinin iqtisadi qanunauyğunluqlarına tabe olub sol-
çu iqtisadi siyasət ele mentlərindən də faydalanırdı. Ona görə də müharibə 
döv ründə Britaniyanın hə yata keçirdiyi dövlət tənzimləmə tədbirləri ekstre-

* Ölümündən bir il əvvəl (1944-cü ildə) F.D.Ruzvelt “İnsan hüquqları haqqında İkinci Bə-
yan namə” (The Second Bill of Rights) adlı bir sənəd layihəsi hazırlamışdı. Onun məqsədi 
ABŞ və tən daşlarının 8 ən mühüm sosial-iqtisadi hüququnu qanunvericiliklə təsbit etmək 
idi. Bunların ara  sında ictimai faydalı və haqqı layiqli bir şəkildə ödənən işlə təminat, hər bir 
ailənin layiqli ya şayış yeri ilə təminatı, hər kəsə onun üçün yetərli sayıla biləcək tibbi xidmət 
göstərilməsi, qo ca lıq, xəstəlik, bədbəxt hadisə və işsizlik zamanı iqtisadi yardım təminatı da 
var idi. Qəbulundan Konqresin imtina etdiyi bu layihə F.D.Ruzveltin ömrünün yetkin ça-
ğın da bitkin bir solçu ol du ğunu aşkar şəkildə ortaya qoyur.
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mal vəziyyətlərdə dövlətin iqtisadiyyata fəal müdaxilə etməsi haqqında de-
yi lən fikri daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir.

1929-1932-ci illər böhranı (“Böyük Depressiya”) XX əsrdə baş vermiş 
ən ağır və dağıdıcı iqtisadi böhran sayılır. Bazar iqtisadiyyatına malik bütün 
döv lət lər böhran dövründə və böhrandan sonrakı ilk illərdə iqtisadi və inzi-
bati tədbir lər lə öz daxili bazarlarını müdafiə etməyə çalışırdılar. Xarici tica-
rət də proteksi onizm sərt formalarda və geniş miqyasda həyata keçirilirdi. 
Döv  lətlər iqtisadiy yata müdaxilənin bütün digər formalarından da fəal şə-
kil  də istifadə edirdi və bu tamamilə təbii hesab olunurdu. Üstəlik, bəzi ölkə-
lər də bu siyasət o zaman iqti dar da olan sağçı siyasi partiyalar tərəfindən apa-
rılırdı. Doğrudur, iqtisadi tarixlə məşğul olan bəzi mütəxəssislər indi deyir-
lər ki, iqtisadiyyata dövlət müda xilə si nin yolverilməz dərəcədə geniş vüsət 
al  ması Böyük depressiyanı daha da dərin ləş dirirdi və onun nəticələrinin dəf 
edil məsini, istehsalın və beynəlxalq ticarətin böhranaqədərki səviyyəyə 
qalx      masını əngəlləyirdi.1 Bu qəbil fikirlər nə qədər tu  tarlı olsa da, bizim 
araş   dırmanın mövzusu baxımından mühüm olan odur ki, ekstremal böhran 
şəraitində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi obyektiv olaraq güc  lənir və bu, 
bütün siyasi-iqtisadi qruplar tərəfindən məqbul sayılır.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri 2008-ci ildə maliyyə böh ra-
nı baş ladıqdan sonra xarici ticarətdə proteksionizm meyillərinin güclənmə-
si ni əks etdirən materiallar dərc etmişlər. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 
güclən məsi meyilləri bu böhran zamanı da müşahidə olunmuşdur.2 Qlobal 
iq tisadi-ma liy yə böhranı bir daha göstərmişdir ki, ekstremal vəziyyətlərdə 
iq  tisadiyyata döv lət müdaxiləsinin güclənməsi qaçılmazdır və təkcə solçu si-
yasi-iqtisadi məfk urə sahibləri tərəfindən deyil, sağçılar tərəfindən də məq-
bul sayılır.

1 Bax: B .Eichengreen, D .Irwin . The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Suc-
cum  bed and Why? – The Journal of Economic History, Vol. 70, No. 4 (December 2010); 
https://www.dartmouth.edu/~dirwin/Eichengreen-IrwinJEH.pdf (son baxılma – iyul 
2014).
2 Bax: R .Gregory, Ch .Henn, B .McDonald, M .Saito . Trade and the Crisis: Protect or Recover . 
– IMF Staff Position Note, April 16, 2010 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/ 
/2010/spn1007.pdf; son baxılma – iyul 2014).

1 .10 . Üç yekun mülahizə
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Bu araşdırmada ictimai həyatın ekstremal siyasi-iqtisadi dönəmlərin-
də de yil, nisbətən stabil gedişi zamanı baş verən hadisə və proseslər təhlil 
edilir.

1 .10 .3 . Üçüncü mülahizə

Hər bir təsnifat şərtidir, çünki tədqiq edilən obyektin yalnız hansısa 
kon kret xüsusiyyəti (və ya xüsusiyyətləri) üzrə aparılır. “Biroxlu” təsnifatla-
rın şərtilik dərəcəsi daha yüksəkdir. Lakin cəmiyyətşünaslıq bu şərtiliklərsiz 
keçinə bilmir. İctimai (o cümlədən iqtisadi) hadisə və prosesləri onların xas-
sələrinə “parçalayıb”, tamı (bütövü) növbə ilə bu xassələrin hər biri ilə eyni-
ləş dirmək və hər xassəni (yəni bu dəfə bu xassəyə bərabər tutulan tamı) ay-
rı ca öyrənmək cəmiyyətşünaslığın (həmçinin iqtisad nəzəriyyəsinin) ən 
mühüm tədqiqat üsullarındandır.

Siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin təsnifləşdirilərək sağçı və solçu sis-
tem lər şəklində öyrənilməsində də müəyyən bir şərtilik, əlbəttə, vardır. Hə-
min dünya gö rüşü sistemlərinin bu yerədək aparılmış müqayisəli təhlilində 
bəlli bir sxe ma tik liyin, sadələşdirmənin mövcud olduğu asanlıqla sezilir. 
Ger çək həyatda hər şey qat-qat daha mürəkkəbdir. Bəzən siyasi partiyanın 
uğur qazanmasında onun liderinin şəxsi keyfiyyətləri – cəsarəti, qətiyyəti, 
ağlı nın itiliyi, “əlinin təmizliyi”, in sanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı və hətta 
xarici görünüşü – partiyasının proqram məqsədlərindən, o cümlədən dövlə-
tin iqtisadiyyata müdaxiləsinə müna si bətindən daha mühüm rol oynayır. 
XX əsrin axırlarından başlayaraq, bir çox ölkələrdə sağçı və solçu qrupların 
so sial-iqtisadi inkişafa baxışları arasındakı fərq lər get-gedə daha çətin üzə çı-
xa rıla bilir. Seçicilərin dəstəyini qazanmaq üçün sağçı siyasi qruplar sosial 
mü dafiə ritorikasından bəzən solçulara nisbətən daha fəal istifadə edirlər, 
sol çular isə bazar azadlıqlarını qoruyub möhkəmlən dir məyin vacibliyindən 
bəzən sağçılara nisbətən daha tez-tez danışırlar.

Lakin bunlar məsələnin mahiyyətini dəyişmir. Bütün ölkələrdə elmi 
fikir və ictimai rəy, siyasi təşkilatlar və qeyri-siyasi ictimai qurumlar dövlətin 
iqtisa diy yata müdaxiləsinə münasibət əsasında iki böyük düşərgəyə bölünür 
və bunların mübarizəsi dövlətləri irəli aparır.
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İqtisadiyyatın solluğu və sağlığı
Hər ölkədə və hər konkret zaman kəsiyində dövlətin iqtisadiyyata mü-

da xi ləsi bəlli bir səviyyədə olur. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin səviy yə-
sin dən asılı olaraq, müxtəlif ölkələrin iqtisadi sistemləri (modelləri) əhə-
miy yətli də rə cə  də, bəzənsə köklü şəkildə fərqlənir. Həmin fərqlərin bir qis-
mi siyasi rəqabət mövzusu olan müdaxilə formaları ilə şərtlənir. Bu halda 
on lar iqtisadiyyata mü əy yən səciyyəvi xüsusiyyətlər verir. Birinci fəsildə 
şərh edilmiş müddəaların məntiqinə müvafiq surətdə, həmin xüsu siyyət lə-
rin məcmusunu iqtisadiyyatın sol luğu və sağlığı adlandırmaq olar. Nəzərdə 
tu tulan odur ki, həmin meyarlar üzrə (həm ayrı-ayrılıqda, həm toplu şə-
kildə) dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi nə qədər yüksəkdirsə (çoxdursa), 
iq tisadiyyat bir o qədər daha soldadır və əksi nə, nə qədər aşağıdırsa (azdır-
sa), bir o qədər daha sağdadır. Bu mənada solçu və sağçı siyasi-iqtisadi məf-
ku rələr belə də təfsir edilə bilər ki, solçular iqtisadiy yatı sola doğru, sağçılar 
isə sağa tərəf “çəkmək” istəyənlərdir.

İqtisadiyyatın sağlığı-solluğu – onu şərtləndirən müdaxilə formaları 
öl  çü lə bildiyinə görə – ölçüyəgələndir. Doğrudur, iqtisad nəzəriyyəsi bunun 
üçün hələ ki hansısa vahid (inteqral) göstərici təklif etməmişdir, amma son 
il lərdə, iq ti sadiyyata dövlət müdaxiləsinin bir çox formalarının səviyyəsini 
ayrı- ayrılıqda qiymətləndirmək üçün kifayət qədər dəqiq üsullar işlənib ha-
zır lanmışdır və bu sahədə getdikcə daha ciddi elmi irəliləyiş müşahidə olun-
maqdadır. Əlbəttə, dün ya ölkələri üzrə statistik məlumat bazalarının ildən-
ilə genişlənməsi və də qiq ləşməsi də bu işdə mühüm rol oynayır.
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Beləliklə, bütöv bir göstəricilər toplusu var ki, bunların təhlili zəmi nin-
də iq tisadiyyatın sağlığı-solluğu haqqında kifayət qədər əsaslı fikir yürütmək 
müm  kündür.

Solçu və sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri kimi, iqtisadiyyatın sollu-
ğu və sağlığı da nisbi anlayışlardır. Bu və ya digər ölkənin iqtisadiyyatının 
sol luğu (sağ lığı) haqqında yalnız hansısa digər bir ölkənin (yaxud ölkələrin) 
iq tisadiy ya tı ilə müqayisə zəminində mülahizə yürütmək olur. Nəzəri ba-
xım dan eyni bir öl kənin müxtəlif regionlarını da iqtisadiyyatın solluğu-sağ-
lı ğı üzrə müqayisə et mək mümkündür, lakin bu növ müqayisələr, əvvələn, 
yal nız böyük dövlətlər üçün aparıla bilir (tutalım, ABŞ-ın ştatları, yaxud Ru-
siyanın regionları üzrə) və ikin cisi, o qədər də ciddi konstruktiv potensiala 
ma lik deyil, çünki iqtisadiyyata döv lət müdaxiləsinin əksər formaları 
ümum dövlət səciyyəlidir və yerli xüsusiy yətlər (misal üçün, yerli vergilər) 
ümu mi mənzərəni az dəyişdirir. Ona görə də öl kələrarası müqayisələr bu 
hal da əsas tədqiqat alətidir.

İndi həm müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın sağlığını-solluğunu qiymət-
lən  dirməkdən, həm də (və bizim üçün daha vacibi) Azərbaycan iqtisadiy ya-
tını on lar la müqayisə etməkdən ötrü siyasi rəqabət predmeti olan müdaxilə 
göstə rici lə rinin bəzilərini təhlil edəcəyik. Bu zaman, təhlil sistemli olsun de-
yə, iqtisadiy yata dövlət müdaxiləsinin formaları birinci fəsildə sağçı və solçu 
si yasi-iqtisadi dün yagörüşlərini fərqləndirmək üçün təklif edilən meyarlarla 
eyni ardıcıllıqla nə zərdən keçiriləcəkdir.

2.1. Dövlət sektoru ilə özəl bölmənin nisbəti

İqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün isti fa-
də edilməli olan əsas göstəricilərdən biri özəl və dövlət bölmələrinin nisbə-
ti dir. Bu göstəricinin başqa bir adı özəl sektorun (yaxud dövlət sektorunun) 
iqtisa diy yat da payıdır (xüsusi çəkisidir). Özəl və dövlət bölmələrinin nis bə-
ti, öz növ bə sində, bir neçə göstərici ilə ölçülə bilər. Bunlara, məsələn, özəl 
böl məyə və döv lət sektoruna aid kommersiya tipli müəssisələrin say nisbəti, 
ümumi daxili məh sulda (yaxud daha aşağı tərtibli makrogöstəricilərdə – ix-
racda, investisiya ya tırımlarında və s.) özəl müəssisələrin və dövlət mü əs si-
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sə lərinin pay nisbəti aid edilə bi lər. Bü tün bu göstəricilərin sahəvi (iq ti sa-
diy yatın ayrı-ayrı sahələri üzrə) və re gional (ölkənin ayrı-ayrı regionları üz-
rə) variantları da mümkündür.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində özəl bölmə ilə dövlət sektorunun 
ÜDM-dəki payları haqqında statistik göstəriciləri top lamaq ilk baxışdan gö-
rü nə biləcək qə    dər asan deyil. Ayrı- ayrı ölkələrin sta tistika idarələri, araş dır-
ma mərkəzləri və mütəxəs sis ləri tərəfindən təqdim olunan göstə ri cilər bey-
nəl xalq müqayisələr üçün, bir qayda olaraq, yaramır, çünki bun ların hesab-
lan masında ciddi meto do logiya fərq ləri vardır. Eyni bir ölkədə özəl sek to run 
ÜDM-də xüsusi çəki si nə dair ayrı-ayrı mənbələrdə verilən rə qəmlər bə zən 
dəfələrcə fərqlənir. Eyni bir metodika əsa   sında müxtəlif ölkələr üzrə he sabla-
ma lar isə yox də rə cəsindədir. Az-çox eti bar edilə bilə cək mənbə lər dən biri 
Av ropa Yeni dən qurma və İnkişaf Bankının (AYİB) məlumat baza sı dır. Doğ-
ru dur, ora da kı məlumatlar da yalnız məhdud say da ölkəni əhatə edir və üs tə-
lik, bəzən bunların etibarlılığı müəyyən suallar do  ğurur, amma bu mə lu mat-
lar “kobud” mü  qayisələr üçün, hər halda, istifa də edilə bilər (Cədvəl 1).

AYİB-in məlumatlarına əsasən, özəl sektorun ÜDM-dəki payına görə 
29 öl kə nin sıralanmasında Azərbaycan 4-12-ci yerləri bölüşdürür. Bu o de-
mək dir ki, döv lət mülkiyyətinin payının bö yüklüyünə görə Azərbaycan iqti-
sadiyyatı sıralanan ölkələrin yalnız üçününkünə nisbətən daha solda, on 
yed disininkinə nisbətən isə daha sağdadır. Ən solçu iqtisadiyyatlar Türk mə-
nistanın, Belarusun və Özbəkistanın iqtisadiyyatıdır: bu ölkələrdə dövlət 
mü əssisələri ÜDM-in, müvafiq olaraq, 75, 70 və 55%-ni istehsal edir.

1-сi Cədvəldəki xüsusi çəki göstəriciləri AYİB mütəxəssislərinin həm 
rəs mi statistikadan, həm də qeyri-rəsmi mənbələrdən alınmış məlu mat lar-
dan isti fa də etməklə apardıqları və özləri də etiraf etdikləri kimi, çox təxmini 
hesab la maların nəticəsidir. Qeyri-formal iqtisadiyyat haqqında etibarlı mə-
lu mat toplamaq mümkün olduqda özəl müəssisələrin qeyri-formal iqtisadi 
fəaliyyətləri də nəzərə alınmışdır.

Ona görə də, təbiidir ki, AYİB-in rəqəmləri ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi 
sta  tis tikasındakı göstəricilərdən əhə miy yətli dərəcədə fərqlənir. Məsələn, 
Azər baycan hökumətinin məlumatına görə, 2013-cü ildə ölkədə özəl sek to-

2 .1 . Dövlət sektoru ilə özəl bölmənin nisbəti
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run ÜDM-də payı 82,3% ol-
muş   dur. Son illərdə bu göstəri-
cidə ciddi dəyişiklik baş vermə-
miş dir (2011-ci ildə – 82,5%, 
2012-ci ildə – 81,5%) və höku-
mə  tin proqnozuna görə, ya xın 
il lərdə də baş verməyəcəkdir 
(2014-cü ildə – 83,2%, 2015-ci 
ildə – 82,1%,1 2016-2017-ci il-
lər  də – 81,8%).2 Özəl sektorun 
xü  susi çəkisi iqtisadiy ya tın ayrı-
ayrı sahələri üzrə də, təbii ki, 
fərq lidir: ən yük sək gös tə ricilər 
ticarət və xidmətlərə (99,8%), 
kənd təsərrüfatına (99,4%) və 
sə  na ye yə (87,4%), ən aşağı gös-
tə ricilər isə sosial xidmətlərə 
(51,5%) və nəqliy ya ta (77,1%) 
aiddir. Tikinti (84,5%) və rabitə 
(76,8%) “ara  lıq” möv qe  də dir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
özəl bölmənin ÜDM-də payı 
müs  tə qilliyin bərpa olunduğu 
və iqtisadi is la hat ların başlan dı-
ğı illərdən sonra ar   dıcıl olaraq 
yük səlmiş və yalnız 2006-cı il-
dən etibarən 80%-in üzə rin də 
nis  bətən sabitləşmişdir.3

1 Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (bax: 
EBRD – Structural Change Indicators; http://www.ebrd.com/pages/research/economics/ 
/data/macro.shtml; son baxılma – iyul 2014).
2 Bax: AR Maliyyə Nazirliyi: 2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təqdimatı . 
– Bakı, 2013, s. 4.
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları (bax: http:// 
www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts; son baxılma – iyul 2014).

Cədvəl 1. Ayrı-ayrı ölkələrdə özəl böl-
mənin ÜDM-də payı (AYİB, 2010, %)1

Sıra  
yeri Ölkə Pay

1-3 Estoniya 80
1-3 Macarıstan 80
1-3 Slovakiya 80

4-12 Albaniya 75
4-12 Azərbaycan 75
4-12 Bolqarıstan 75
4-12 Ermənistan 75
4-12 Gürcüstan 75
4-12 Qırğızıstan 75
4-12 Litva 75
4-12 Monqolustan 75
4-12 Polşa 75

13-18 Xorvatiya 70
13-18 Latviya 70
13-18 Makedoniya 70
13-18 Rumıniya 70
13-18 Sloveniya 70
13-18 Türkiyə 70
19-22 Qazaxıstan 65
19-22 Moldova 65
19-22 Monteneqro 65
19-22 Rusiya 65
23-25 Bosniya-Hers. 60
23-25 Serbiya 60
23-25 Ukrayna 60

26 Tacikistan 55
27 Özbəkistan 45
28 Belarus 30
29 Türkmənistan 25
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AYİB-in rəqəmləri ilə ölkə məlumatlarının üst-üstə düşdüyü hallar da 
var: məsələn, Qırğızıstanda özəl sektorun ÜDM-də payı hər iki mənbədə 
75% kimi verilir.1 Bəzi ölkələrdə isə rəsmi dövlət qurumları, bazar iqti sa diy-
yatına keçidlə bağlı qazandıqları “uğurları” nümayiş etdirmək üçün özəl böl-
mə ilə dövlət sek toru arasındakı nisbət göstəriciləri ilə manipulyasiya edir. 
Misal üçün, Belarus rəsmiləri öz ölkələrində özəl sektorun xüsusi çəkisini 
82,9% kimi təqdim edir lər. Amma işin əslində bu göstərici dövlət qeydiy ya-
tından keçmiş kommersiya təşkilatları arasında özəl şirkətlərin say payını 
əks etdirir. Şirkətlərin say nis bə tinin dəyişmələri bir çox analitik məqsədlər 
üçün, əlbəttə, vacib göstəricidir. On suz, tutalım, özəl sektorda baş verən real 
proseslərin dinamikasını, biznes mü hitinin – yeni özəl təsisatların, xüsusilə 
kiçik və orta şirkətlərin yaradılması ba xımından – əlverişlilik dərəcəsini də-
yər ləndirmək çox çətindir. Lakin bu gös tərici özəl bölmənin və dövlət sekto-
runun ölkənin iqtisadi inkişafında oynadığı rolu müqayisəli şəkildə qiy mət-
lən dirmək üçün yararsızdır. Özəl sektorun ÜDM-dəki xüsusi çəkisinə gə lin-
cə, bu barədə Belarusun rəsmi statistikası yoxdur. Beynəlxalq maliyyə insti-
tutlarının hesablamalarına görə, Belarusda bu gös tə rici 20-30% arasındadır. 
Bəzi belaruslu ekspertlərin fikrincə isə, bundan da aşa ğıdır və 15%-dən artıq 
deyil.2

Dünyanın əsas araşdırma mərkəzlərinin əksəriyyəti dövlət sektoru ilə 
özəl bölmənin nisbəti üzrə sıralamanı məhz buradakı qaydada – sağçı iqti sa-
diy yatla rı üst, solçu iqtisadiyyatları alt yerlərə qoymaqla aparardı, çünki on-
lar sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşünün daşıyıcısıdır. Lakin bu qətiyyən o de -
mək deyil ki, özəl sektorun maksimal dərəcədə (nəzəri baxımdan – 100%-ə 
qədər) bö yü dül məsi iqtisadiyyata uğur vəd edir. Özəl bölmə, həqiqətən də, 
daha çevikdir, bazarın tələblərinə daha tez uyğunlaşa bilir və əksər hallarda 
daha səmərəlidir, amma dövlət sektorunun elə istehsal funksiyaları var ki, 
özəl bölmə onları effektiv şəkildə icra etmək iqtidarında deyil. Ona görə də 
bu iki bölmə birgə “yaşa ma ğa” hə mi şəlik məhkumdur.

1 Bax: Дж.Оторбаев. Доля частного сектора в ВВП достигла 75% (http://www.vb.kg/ 
/doc/235615_djoomart_otorbaev:_dolia_chastnogo_sektora_v_vvp_dostigla_75.html; 
son ba xılma – iyul 2014).
2 Bax: Д.Лавникевич. Зазеркалье-2: Белстат уверен, что в Беларуси – капитализм (http://
bdg.by/news/economics/23014.html; son baxılma – iyul 2014).

2 .1 . Dövlət sektoru ilə özəl bölmənin nisbəti
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İnkişaf etməkdə olan dövlətlər bu qəbil nisbətləri müəyyənləş dirər-
kən, adə tən, yüksək dərəcədə inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsindən ya rar  -

lan mağa ça lışır. İqtisadi Əmək daş lıq 
və İnkişaf Təşkilatının arxivində bir 
sıra inkişaf etmiş ölkələrdə özəl sek -
torun ÜDM-dəki xüsusi çəkisi ba-
rəsində mə lumatlarla ta nış olmaq 
müm  kündür. Həmin ölkələrin bir ne-
çəsi 1-ci Cədvələ də daxildir, amma 
rəqəmlər fərqlidir (məsələn, Tür ki yə-
nin göstəricisi bi rinci halda 70, ikin ci 
halda isə 88,4%-dir). Bunun sə bəbi 
həm dövr müxtəlifliyi (İƏİT-in statis-
ti ka sı 2007-ci ilə aiddir), həm də he-
sablama texnikasındakı fərqdir. Ona 
görə də bu məlumatları bir cəd vəldə 
birləşdirmək məqsədəuyğun de yil. 
La kin İƏİT-in sta tistikası ilə də ta nış 
ol maq maraqlıdır (Cədvəl 2).

Diqqəti o cəlb edir ki, inkişaf 
et miş ölkələrdə özəl bölmənin 
ÜDM- də  ki payı arasındakı fərqlər 
daha kiçikdir. Həmin ölkələrin əksə-
riy yətində bu göstərici 75-85% ara-
sın dadır. Yəqin ki, tranzitiv iq tisadiy-
yatlar üçün məhz bu dəhliz hə dəf gö-
türülməlidir.

Hər bir digər ekstremal halda 
ol   duğu kimi, 2008-ci il qlobal maliy-

Cədvəl 2. Ayrı-ayrı ölkələrdə özəl 
bölmənin ÜDM-də payı 

(İƏİT, 2007, %)1

Sıra  
yeri Ölkə Pay

1 Türkiyə 88,4
2 Meksika 87,1
3 Slovakiya 84,2
4 Lüksemburq 83,3
5 Çex Respublikası 83,2

6-7 Avstraliya 81,6
6-7 Polşa 81,6

8 İrlandiya 81,3
9 Sloveniya 81,2

10 Koreya (Cənubi) 80,9
11 Avstriya 79,6
12 Norveç 79,5
13 İtaliya 79,2
14 İspaniya 79,1
15 Finlandiya 78,6
16 Almaniya 78,1
17 Macarıstan 78,0
18 Belçika 76,7

19-20 ABŞ 76,6
19-20 Niderland 76,6

21 Yunanıstan 76,1
22 Fransa 74,7
23 İsveçrə 74,6

24-25 Danimarka 73,6
24-25 Portuqaliya 73,6

1 İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (bax: 
OECD Economic Surveys: Slovenia 2009; http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-
economic-surveys-slovenia-2009_eco_surveys-svn-2009-en; son baxılma – iyul 2014).
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yə böh  ranı zamanı da inkişaf etmiş ölkə lə rin hökumətləri iqtisadiyyata döv-
lət mü daxiləsini bir qədər genişləndirmək, o cüm   lədən dövlət sektorunun 
xü  susi çə kisini artırmaq – əsas etibarilə dövlət vəsaiti hesabına iri özəl şir kət -
lər    dən səhm payı almaqla – yolunu tutdular. Lakin son bir neçə ildə ək sər 
in  ki şaf etmiş Qərb ölkələrində dövlət mül kiy yətinin və sahibkarlığının məh -
dud  laş dırılması me   yilləri yenidən güclənmişdir. Bəzi hökumətlər, böh ran 
vaxtı xilas etməyə ça lış dıqları və bunun üçün səhmlə rini al dıq ları bank ları və 
şir kətləri yeni dən özəl   ləşdirir, yaxud özəlləşdir məyi plan laşdırır. Di gər ləri 
isə (məsələn, Fransa), əksinə, döv lət investisiyalarını artırmaqda davam edir. 
2-ci Cədvəldən gö rün düyü kimi, döv lət bölməsinin xüsusi çəkisi nə görə 
Fran sa əksər İƏİT ölkələrini onsuz da qa baqlayırdı. Son bir ildə isə (2013-cü 
ilin ortasından 2014-cü ilin ortasınadək) Fransa Dövlət Mülkiy yəti Agent li-
yi nin in vestisiya payı daha 33% art  mışdır. The Economist jurna lı nın eks pert-
ləri belə he sab edirlər ki, bu siyasət da vam edəcəyi təqdirdə Fran sa iqtisadiy-
yatının böh ra nın nəticələrindən tam qurtulub yenidən uzun müddətli inkişaf 
yoluna çıxmasına mənfi təsir gös tə rə cək dir, çünki özəl böl mə ilə dövlət sek-
toru arasındakı nisbəti optimallıq nöq tə sindən daha da uzaq laş dırır.1

Özəl bölmə ilə dövlət sektoru ara sın dakı nisbət işçilərin sayı əsasında 
da mü əyyənləşdirilə bilər. Dövlət müəssisə lərində işləyənlərin məşğul əha li-
nin ümu mi sayındakı xüsusi çəkisi bəzi hal larda bu sektorların ÜDM-dəki 
pay larına nisbətən hətta daha məhsuldar gös təricidir. Təbii dir ki, bu iki gös-
tə rici eyni bir tənasübü əks etdirsə də, cid di şəkildə fərqlənir. Sə bəb ondadır 
ki, dövlət mülkiyyətindəki mü əssisələr, bir qayda olaraq, əməktu tum lu yox, 
ka pitaltutumlu olur və ona görə də hə min müəssisələrin ÜDM-ə verdiyi 
töh fə məşğulluğa verdiyinə nisbətən da-ha bö yük olur. Digər tərəfdən, döv-
lət müəssi sə lə rində işləyənləri sayarkən yal nız o mü əs si sələri nəzərdə tutur-
lar ki, bunlar ya ta ma mən, ya da qismən (amma səhm-nə za rət paketi dövlətə 
məxsus olmaqla) dövlət mülkiy yətin də  dir və ya hökumət qurumlarının bir-
başa nəzarəti altındadır. Ona görə də dövlətin nisbətən kiçik mülkiyyət pa-
yı na malik olduğu müəssisələrin bir qis  mi məşğulluqla bağlı statistikada 
özəl müəssisələr kimi nəzərə alınır.

1 Bax: The State As a Shareholder (Other Countries are Selling Off State-Owned Industries But 
France is Trading Up) . – The Economist, June 28 - July 4, 2014, p. 63.

2 .1 . Dövlət sektoru ilə özəl bölmənin nisbəti
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1-ci və 2-ci Cədvəllərdəki göstə ri ci-
lə rin 3-cü Cədvəllə müqayisəsi döv lət sek-
to runun ÜDM-dəki payı ilə dövlət mü-
əs  sisələrində işləyənlərin xü su si çəkisi 
ara  sındakı fərqi (birincinin daha çox ol-
du  ğunu) açıq şəkildə üzə çı xa rır (bir tək 
Çex Respublikası istisna təşkil edir).1

Cədvəli “oxuyarkən” onu da nəzərə 
al maq vacibdir ki, “dövlət sektorunda iş-
lə yənlər” və “dövlət müəssisələrində işlə-
yən lər” müxtəlif anlayış lar dır. Birinci lərə, 
ikincilərlə yanaşı, dövlət orqanlarında (o 
cümlədən yerli ha ki miyyət orqanlarında) 
çalışanlar, bütün səviyyəli sosial müdafiə 
fondları nın işçiləri, hökumət qurumları-
nın nəzarəti altında və maliyyə dəstəyi ilə 
fə aliy yət göstərən, mənfəət güdməyən 
təş kilatlarda çalışanlar da daxildir.

BƏT-in  statistik bazasında dövlət 
mü əssisələrində işləyənlərin sayı haq  qın-
da daha yeni (2010-cu il üçün) məlumat-

lar da var, amma ümumi məşğulluq haqqında son məlumatlar 2008-ci ilə 
aid dir, ona görə də dövlət mü əssisələrində məşğulluq göstəriciləri də bura-
da həmin il üzrə verilmişdir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı ö l kə-
lərdə ümumi məşğulluq gös tə ricilərinin he sab lan ma qaydası fərqlidir. Bəzi 
hallarda bura hərbi qulluqçular və hərbi çağı rış çı lar da daxildir, bəzi ölkələr 
üzrə isə bunların ya heç biri, ya da hansısa biri nə zərə alınmamışdır. Ona gö-
rə də beynəlxalq müqayisə lə rin dəqiqliyi baxımından 3-cü Cədvəldəki xü-
susi çəki göstəriciləri tam kor rekt deyil, amma bu kitabın məqsədləri baxı-
mın dan yetərlidir.

1 Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumat bazası əsasında hesablanmışdır (bax: http://
laborsta.ilo.org/data_topic_E.html; son baxılma – iyul 2014).

Cədvəl 3. Məşğul əhalinin 
ümumi sayında dövlət 

müəssisələrində işləyənlərin 
xüsusi çəkisi (2008, %)1

Sıra  
yeri Ölkələr Pay

1 İspaniya 1,0
2-3 Böyük Britaniya 1,2
2-3 Türkiyə 1,2
4-5 Ermənistan 1,9
4-5 Yeni Zelandiya 1,9

6 Danimarka 2,9
7-8 Almaniya 3,9
7-8 Estoniya 3,9

9 Litva 5,3
10 Slovakiya 6,0
11 Latviya 6,4
12 Azərbaycan 7,4
13 Sloveniya 8,3
14 Moldova 10,0
15 Polşa 12,5
16 Ukrayna 16,4
17 Çex Respublikası 20,3
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BƏT-in informasiya bazasında beynəlxalq müqayisələr üçün az-çox 
ya  rarlı olan məlumatlar 17 ölkəni əhatə edir. Dövlət müəssisələrində çalı-
şan ların xü susi çəkisinə görə azdan çoxa doğru sıralamada Azərbaycan 12-ci 
yerdədir. Bu o deməkdir ki, 1-11-ci yerləri tutan ölkələr bu göstəriciyə görə 
Azərbaycana nis bətən daha sağçı iqtisadiyyata, 13-17-ci yerləri tutanlar isə 
daha solçu iqtisa diyyata malikdir, çünki sıralamada hər sonrakı yeri tutan öl-
kədə dövlətin iqtisa diyyata müdaxilə səviyyəsi hər əvvəlki yeri tutan ölkəyə 
nisbətən daha yüksəkdir. Lakin yalnız bu Cədvəlin (yaxud 1-ci və 2-ci Cəd-
vəllərin) əsasında dövlət sektorunun hansı ölkədə (ölkələrdə) optimal paya 
daha yaxın olduğunu təsbit etmək mümkün deyil. Bundan ötrü başqa gös tə-
ri ciləri araşdırmaq lazımdır.

Doğrudur, dövlət sektoru ilə özəl bölmə arasındakı nisbətin optimal 
həd  lərini nəzəri şəkildə, o cümlədən riyazi üsullarla müəyyənləşdirməyə 
cəhd gös tə rənlər də var. Məsələn, bəzi rus iqtisadçıları iddia edirlər ki, iqti-
sadi inkişaf üçün ən əlverişli şərait dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 38-62% 
arasında olduqda yaranır, 38%-dən aşağı, 62%-dən yuxarı göstəriciyə malik 
olan ölkələr isə risk zonasındadır.1 Bu tip fikirlər əsasında iqtisadi siyasət 
qur maq ağır sosial- iqtisadi fəsadlarla nəticələnə bilər. Əvvələn, dünyanın 
həm inkişaf etmiş, həm də sürətlə inkişaf etməkdə olan ölkələrinin təcrübəsi 
gös tərir ki, dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi 10%-ə endikdə belə, iqtisadi in-
ki şaf üçün nəinki maneələr ya rat mır, əksinə, bəzən onu hətta stimullaşdırır. 
İkincisi, bir qədər sonra gös tərilə cəyi kimi, özəl və dövlət bölmələrinin opti-
mal nisbətini nəzəri şəkildə müəy yən ləşdirmək qeyri-mümkündür və bu, iq-
tisadiyyata dövlət müdaxiləsinin bü tün digər formalarına da aiddir.

2.2. Vergi yükü və sosial proqramlar

İctimai gəlirin yenidən bölgüsü üzrə iqtisadiyyatın sağlıq-solluq dərə-
cə  si ni qiymətləndirməkdən ötrü bir neçə göstəricidən istifadə etmək müm-
kün dür. Bunların əsasları – müəssisələrin ümumi vergi yükü, büdcə gəlirlə-
rin də, yaxud ÜDM-də vergilərin xüsusi çəkisi, vətəndaşların gəlir vergisi 

1 Bax: http://rusrand.ru/analytics/gosudarstvennaja-i-chastnaja-sobstvennost; son baxıl-
ma – iyul 2014.
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(onun ümumi səviyyəsi və proqressiya dərəcəsi), dövlət (büdcə) xərclərinin 
ÜDM-ə nisbəti sayıla bilər.

İqtisadiyyatın sağlığı-solluğu baxımından vergi yükünün bir prinsipial 
xü susiyyəti var. Vergilərin azaldılması iqtisadiyyatı bütün hallarda sağlaş dı-
rır, lakin artırılması onu sollaşdırsa da, öz-özlüyündə “sosiallaşdırmır”, yəni 
onun sosial yön lük dərəcəsini yüksəltmir. İqtisadiyyatı sosiallaşdıran – vergi-
lərin artması (yəni iqtisadiyyatın sollaşması) sayəsində büdcə gəlirlərinin 
ço  xalması, bunun da sayəsində sosial proqramların genişləndirilməsidir. 
Ver  gilər, yaxşı halda, bu ra da yalnız aralıq vəsilə rolunu oynaya bilər. Normal 
halda, solçuları maraq lan dır malı olan sosial proqramlara ayrılan büdcə vəsa-
itinin artırılması yox, sosial hə dəflərin özüdür, sosial proqramlarda əksini 
tapan məqsədlərə çatmaqdır. Əgər vergi artımı nəticəsində yaranan əlavə 
büd cə vəsaitləri dövlət aparatının sax lanmasına yönəldilirsə, yaxud əgər so-
sial proq ramların büdcəsindən qeyri- effektiv istifadə olunursa (o cümlədən 
yar dımlar həqiqətən ehtiyacı olanlara de yil, başqalarına çatırsa) və ya kor-
rupsiya ilə dağıdılırsa, iqtisadiyyat sosiallaşmır. Solçu siyasi qrupların istədi-
yi, əlbəttə, bu deyil. Son onilliklərin praktikasında on lar vergilərin artırılma-
sı tə ləblərindən, ümumiyyətlə, yayınmağı üstün tuturlar, çünki bu tələblər 
siyasi cəhətdən qeyri-populyardır. Amma solçu siyasi təş ki latların sosial 
proq ramları genişləndirmək çağırışları tamamilə təbiidir. Bu isə, digər şərt-
lə rin dəyişməzliyi çərçivəsində, vergilərin yüksəldilməsi yolu ilə baş verə 
bilər.

Sosial proqramların genişlənməsi dövlət aparatının saxlanmasına çə-
kilən xərcləri, bir qayda olaraq, artırır, çünki bu proqramlar böyüdükcə on-
ları icra edən və icrasına nəzarət edən dövlət aparatı da obyektiv olaraq bö-
yü yür. Sağçı si yasi-iqtisadi dünyagörüşü buna qarşıdır. Hazırda dünyanın 
bir çox ölkə lərin dəki sağçı siyasi və iqtisadi təşkilatlar “Yığcam hökumət” 
prin sipini öz məfk urə lə rinin əsas tərkib hissələrindən biri kimi təqdim edir. 
Nə ticə etibarilə, solçulara nisbətən sağçılar daha kiçik hökumətə tərəfdar çı-
xır lar. Sağçılar üçün kiçik hö ku mət ideyası təkcə büdcə vəsaitinə qənaət 
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məq sədi güdmür. Onların fikrincə, hö kumətin kiçikliyi dövlətin öz vətən-
daş  larına, cəmiyyətin özünütənzimləmə potensialına inamını ifadə edir.1 İki 
qütbün vergi yükünə münasibətini bu prinsipə necə yanaşmaları da şərt-
ləndirir.

2 .2 .1 . Müəssisələrin vergi yükü . . .

... iqtisadiyyatın solluq-sağlıq səviyyəsini səciyyələndirən göstərici lər-
dən biridir. Müxtəlif ölkələrdə müəssisələrin üzərinə düşən vergi yükünü 
mü qayi sə yə gələr ölçüdə ifadə etmək üçün bir neçə hesablama üsulu tətbiq 
olu nur. Dünya Bankının “Biznes mühiti” araşdırmalarında tətbiq etdiyi me-
todika ən geniş ta nı  nanlardandır.

Bu sətirlərin yazılma anına son “Biznes mühiti” hesabatında müəssisə-
lə rin vergi yükü 189 ölkə üzrə araşdırılır.2 Bundan ötrü müəyyən fərzlər 
əsasında bütün ölkələr üçün tipik sayıla biləcək hipotetik bir müəssisə mo-
deli qurulur. Fərz edilir ki, müəssisə orta ölçülüdür, məhdud məsuliyyət li-
dir, fəaliyyətə 2011-ci ilin yanvarında başlamışdır, 60 işçisi var və s. Hesabla-
ma belə bir özəl şir  kətin bir il ərzində ödədiyi vergilərin onun mənfəətinə 
nisbəti üzərində qu ru  lur. Nəzərə alınan vergilər bunlardır: (ı) mənfəət ver-
gisi, (ıı) sosial vergilər – əmək haqqı fondundan vergi və sosial ödənişlər 
(DB bun ları “əmək vergiləri” ad  landırır), (ııı) əmlak vergisi, (ıv) dövriy yə-
dən ver gi və (v) digər vergilər (mə sə lən, yerli hakimiyyət orqanlarına ödə-
nən ver gilər, yol vergisi, zibil vergisi və s.). Təbii ki, ölkədə bu vergilərin 
han sısa tətbiq edilmirsə, hesablamalarda nə zə rə alınmır. Əlavə dəyər vergisi 
(və ya satışdan vergi) hesablamalara daxil edil mir, çünki nəticə etibarilə is-

1 Kiçik hökumət prinsipinin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasında bu tezis də mühüm yer 
tutur ki, həyat nemətlərinin yenidən bölünməsi üzərində bərqərar olan “sosial hüquqlar” 
insanın təbii hüquqlarına aid edilə bilməz (məs., bax: Edward Younkins . The Minimal State, 
Not the Welfare State . – The Individual, November, 1998; http://www.quebecoislibre.org/ 
/younkins18.htm; son baxılma – dekabr 2014).
2 Bax: Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014; son baxıl-
ma – iyul 2014.

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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teh lakçı tərəfindən ödənir və Dünya Bankının fərz lər əsasında “quraşdırdığı” 
hipotetik müəssisənin vergi yükünü artırmır.*1

Nəticələrin bir qismi 4-cü Cədvəldə verilmişdir. Müqayisələrin daha 
dol  ğun aparıla bilməsi üçün Cədvələ, Azərbaycanın da daxil olduğu Şərqi 
Av ropa və Mərkəzi Asiya (ŞAMA) regionu ölkələri ilə yanaşı, bəzi inkişaf 
et  miş döv lət lər də (rəng fonunda kursivlə) daxil edilmişdir.

Cədvəl 4. Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya dövlətlərində və bəzi 
inkişaf etmiş ölkələrdə müəssisələrin vergi yükü (2013, %)1

Sıra 
yeri Ölkələr Vergi 

yükü
Sıra 
yeri Ölkələr Vergi 

yükü
1 Makedoniya 8,2 101 Azərbaycan 40,0

10 Kosovo 15,4 102 Türkiyə 40,2
13 Gürcüstan 16,4 103-104 Moldova 40,4
16 Xorvatiya 19,8 115 San Marino 42,2
18 Monteneqro 20,9 106 Norveç 40,7
22 Kipr 22,5 118 Rumıniya 42,9
25 Kanada 24,3 119 Litva 43,1
29 Bosniya-Hers. 25,5 132 ABŞ 46,3
30 İrlandiya 25,7 135 Avstraliya 47,0
34 Danimarka 27,0 143 Almaniya 49,4
35 Sinqapur 27,1 147-148 Macarıstan 49,7

36-37 Bolqarıstan 27,7 147-148 Yaponiya 49,7
42 Qazaxıstan 28,6 149-150 Rusiya 50,7
58 Albaniya 31,7 153 İsveç 52,0

67-68 Qırğızıstan 33,4 157 Belarus 54,0
71 Böyük Britaniya 34,0 158 Ukrayna 54,9
72 Yeni Zelandiya 34,6 162 İspaniya 58,6
82 Latviya 35,9 169 Fransa 64,7
89 Serbiya 36,8 172 İtaliya 65,8
96 Ermənistan 38,8 182 Tacikistan 86,0
98 Niderland 39,3 185 Özbəkistan 99,3

* Lakin inzibati vergi yükünün hesablanması zamanı ƏDV də nəzərə alınır, çünki müəs si sə-
nin vergi ödəmə prosedurlarının sayını və vergi ödənişlərinə sərf etdiyi vaxtı artırır.
1 Dünya Bankının “Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-
Size Enterprises” hesabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: Doing Business 2014: Paying Taxes; 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes; son baxılma – iyul 2014).
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Cədvəldə göstərilməsə də, hesabatda diqqət çəkən məqamlardan biri 
odur ki, sıralamanın ilk onluğunda 5 müsəlman dövləti var: Qətər (11,3%), 
Kü veyt (12,4%), Bəhreyn (13,5%), Səudiyyə Ərəbistanı (14,5%) və Birləş-
miş Ərəb Əmirlikləri (14,9%). Səbəb, görünür, ondadır ki, özəl müəssisələri 
vergi lər  lə çox yükləmək şəriət normalarına ziddir. Lakin vergi dərəcələrini 
aşağı sal ma ğın da, şübhəsiz ki, bəlli bir həddi var: əks təqdirdə icbari dövlət 
xərclərini ödəmək mümkün olmaz. Adıçəkilən dövlətlər neft ölkələridir, 
neft ixracından qa zandıqları gəlirin bir qismini (bəzən böyük hissəsini) 
döv lət xərclərini ödə məyə yönəldirlər və vergiləri də məhz bunun sayəsində 
aşağı səviyyədə saxla ma ğa nail olurlar. Proses iqtisadi inkişafın uzunmüd-
dətli təminatlılığı baxımından dəyərləndirildikdə bu o qədər də uğurlu stra-
te giya sayıla bilməz, çünki qeyri- neft sahələrini dövlət institutlarının saxlan-
ması və inkişaf etdirilməsi məsuliyyətindən kənar qoyur. Digər tərəfdən, 
ver gi yükünün həddən ziyadəliyi də iq tisadiyyata mənfi təsir göstərir. 
Hazırda dünyanın dörd ölkəsində müəs sisə lə rin ödəməli olduğu vergi on la-
rın mənfəətindən artıqdır (məsələn, Argentinada – 107,8%). Bu ölkələrdə 
mü əssisələr qeyri-formal sektora keçməyə və vergi lər dən tamamən yayın-
mağa faktik surətdə məcbur edilir. Yüksək bir ehtimalla söy lə mək olar ki, 
mü əssisələrin vergi yükü mənfəətin 70%-ni ötdükdə ölkə iqtisadi risk zona-
sına daxil olur. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və ya sürətlə inkişaf et mək də 
olan bir sıra ölkələr (İtaliya, Fransa, Braziliya və s.) bu zonanın astana sın-
dadır.

Vergi yükü üzrə rənkinqlərin şərtiliyi də elə bundadır: həddən artıq 
yük  sək vergilər iqtisadi inkişaf üçün nə qədər zərərlidirsə, həddən artıq aşa-
ğı vergi lər də bir o qədər qəbuledilməzdir.

Müəssisələrin vergi yükü üzrə Dünya Bankının sıralamasında Azər-
baycan orta yerlərdən birini tutur. Dünya ölkələrinin yarısından çoxunda 
(96 ölkədə) ver gi yükü Azərbaycandakından aşağı 10%-i və yuxarı 10%-i 
əhatə edən dəhliz də, yəni 30-50% arasındadır. Dünya Bankının son 10 ildə 
apardığı araşdırmalarda Azərbaycanın vergi yükü göstəricisi ümumən azal-
mağa meyilli olmuş və 2011-ci ildən etibarən 40% səviyyəsində sabit ləş-
mişdir.

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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ONUNCU HAŞİYƏ
ABŞ-da vergi islahatı debatları

Bu və ya digər səbəblərdən öz dövlətini tərk edib xaricdə işlə-
məyə üz tutan və buna görə də bəzən “iqtisadi qaçqın” adlan-
dı rı lan şirkətlərin böyük bir qismi üçün son onilliklərdə ABŞ 
ən is tək li ölkə idi. Axır illərdə mənzərə köklü şəkildə də yiş-
miş dir və indi bir çox Amerika şirkəti xaricə köçməyə çalışır. 
Səbəblər sa də dir. Birincisi, ABŞ-dakı mənfəət vergisi (35%) 
İrlandiyaya, Bri taniyaya və bütün digər inkişaf etmiş İƏİT öl-
kə lərinə nis bə tən daha yüksəkdir. İkincisi, ABŞ şirkətləri öz 
mən fəət lərin dən bütün hallarda – bu mənfəəti dünyanın ha-
ra sında qazanmaq la rın dan asılı olmayaraq – vergi ödəmə li-
dir  lər, digər ölkələr isə yal nız öz ərazi lərində qazanılmış mən-
fəətdən vergi tutur.
İndi ABŞ-ın hər iki aparıcı siyasi partiyası vergi islahatının zə-
ru   riliyini qəbul edir. Demokratlar (sol-mərkəzçilər) təklif 
edir  lər ki, mənfəət vergisi 28%-ə endirilsin, amma xaricdə qa-
za nı lan gə lirdən vergi əvvəlki kimi yenə də tutulsun. Respub-
lika çı lar (sağ-mərkəzçilər) isə daha radikal islahatlara tərəf-
dar dırlar: onlar mən fəət vergisini 25%-ə salmağı və eyni za-
manda Ame rika şir kət lərinin xaricdə qazandığı mənfəətdən 
vergi tutmaq dan im ti na etməyi təklif edirlər. Hər iki tərəf 
əlavə şərtlər də qo yur. Sol çular təkid edirlər ki, korporativ 
ver gi dərəcəsinin azaldılması nə ticəsində ortaya gələcək əlavə 
maliyyə resursları (ümumi vergi baza sının genişlənməsi sa yə-
sində) “sosial infra strukturun” inki şa fına yönəl dilsin. Sağçılar 
buna qarşıdırlar və hesab edirlər ki, əla və maliyyə imkan ları 
yaranacağı təqdirdə, bundan istifadə edib şəxsi gəlir vergisini 
də aşağı salmaq la zım dır.1

Göründüyü kimi, hazırda ABŞ-da gedən vergi islahatı debat-
ları klassik solçu-sağçı qarşıdurmasının bariz nümunəsidir.

1 Daha ətraflı bax: Corporate Tax in America: How to Stop the In-
ver si on Per version . – The Economist, July 26 - August 1, 2014, 
pp. 11-12.
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Müəyyən sadələşdirmələrlə (sərf-nəzərlərlə) söyləmək mümkündür 
ki, mü əssisələrin vergi yükü göstəricisinə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
dün  yanın 100 ölkəsinin iqtisadiyyatına nisbətən daha solda, qalan 88 öl kə-
nin iqtisadiy ya tına nisbətən isə daha sağdadır. İnkişaf etmiş bəzi dövlətlərin 
iqtisadiyyatı Azər baycan iqtisadiyyatına nəzərən daha sağda (Kanada, İrlan-
diya, Danimarka, Sin qa pur, Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya, Niderland), 
bə zilərinin iqtisadiyyatı daha soldadır (Norveç, ABŞ, Avstraliya, Almaniya, 
Yaponiya, İsveç, İspaniya, Fran sa, İtaliya). Bu faktdan və ümumiyyətlə, 4-cü 
Cədvəldən çıxarıla biləcək mü  hüm nəticələrdən biri odur ki, müəssisələrin 
vergi yükü göstəricisi üzrə iq ti sa diyyatın sağlığı-solluğu ölkənin iqtisadi in-
ki şaf səviyyəsindən asılı deyil və onu şərtləndirən yeganə və hətta həlledici 
amil olmaqdan uzaqdır: Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri inkişaf et-
miş dövlətlərlə stoxastik (“məntiqsiz”) sı ra lanır.

2 .2 .2 . Vergidən azadlıq indeksi

Heritage fondunun İqtisadi azadlıq indeksində (Economic Freedom In-
dex) vergi yükünü ölçmək üşün tətbiq edilən metodologiya Dünya Bankı-
nın metodologiyasından köklü şəkildə fərqlənir. Burada vergi yükü üç in-
deksləşdirilmiş göstəricinin hesabi ortası əsasında ölçülür: gəlir vergisinin 
yu xarı həddi, mənfəət vergisinin yuxarı həddi və ÜDM-də faizlə ifadə edi-
lən vergi yükü. Sonuncu göstərici ümumi vergi yükünə dolayı vergilərin (ilk 
növbədə ƏDV-nin və sosial ver gilərin) təsirini də nəzərə ala bilməkdən öt-
rü dür, hərçənd burada müəyyən qə dər təkrar hesab var və o, müxtəlif ölkə-
lə rin ümumi vergi yükü göstəricisinə müxtəlif dərəcədə təsir göstərir. İnteq-
ral göstərici Vergidən azadlıq indeksi (Fiscal Freedom Index) adlanır. Heri-
tage fondu sırf sağçı bir siyasi təşkilat kimi hesab edir ki, o nə qədər yüksək-
dirsə (vergilər nə qədər aşağıdırsa), həm vətəndaşlar və müəssisələr, həm də 
dövlət üçün bir o qədər yaxşıdır.

“İqtisadi azadlıq indeksi” hesabatlarında dünyanın regionlara bölün-
mə si Dün ya Bankının bölgüsündən fərqli qaydada və bəzi hallarda anlaşıl-
maz bir tərz də aparılır. Məsələn, Gürcüstanla Ermənistanın bir regiona, 
Azər baycanın isə başqasına aid edilməsi qeyri-məqbuldur, çünki həm bu öl-
kə lərin özü, həm də bütün dünya onları vahid bir subregionun – Cənubi 

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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Qaf qazın (Qafqazın Stra teji Tədqiqatları İnstitutunun regional təsnifatına 
görə – Mərkəzi Qafqazın)1 tərkib hissələri sayır. Mərkəzi Qafqaz dövlətlərini 
müxtəlif regionlara aid etmək siyasi və iqtisadi cəhətdən yanlışdır. Ona görə 
də İqtisadi azadlıq indeksi təhlil edilərkən Dünya Bankının regional təsnifatı 
əsas götürülmüşdür (Cədvəl 5). Bu, təhlil olunan araşdırmalar arasında uy-
ğun luq (müqayisəyəgələrlik) saxlamaq üçün də vacibdir. “İqtisadi azadlıq 
in  deksi” hesabatında San Marino təhlil edil mə mişdir, əvəzində sıralamaya, 
Dünya Bankının informasiya qıtlığı üzündən araş dırmadığı Türkmənistan 
daxil olunmuşdur və maraqlıdır ki, Vergidən azad lıq indeksinə görə Türk-
mənistan Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun lideridir.

Əvvəlcə burada da oxşar mənzərə ilə üzləşirik: sıralamada ilk 6 yeri, 
döv  lət xərclərini neft gəlirləri hesabına qarşılamaq və ona görə də vergiləri 
aşa ğı sə viyyədə saxlayıb keçinmək imkanında olan müsəlman ölkələri – 
Bəh reyn, Qə tər, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman və 
Kü veyt tutur. La kin sonra fərqlər oxşarlıqlardan daha böyük görünür.

Azərbaycan bu sıralamada daha yüksək yerdədir, yəni vergi yükü bu 
cür hesablandıqda onun iqtisadiyyatı daha sağ mövqeyə düşür. Cədvələ da-
xil edil miş bütün inkişaf etmiş dövlətlərdə (Sinqapur istisna olmaqla) vergi 
yükü Şərqi Av ropa və Mərkəzi Asiya regionu ölkələrindəkinə nisbətən daha 
yüksəkdir. Dün ya Bankının sıralamasının əksinə olaraq, burada elə təəssürat 
yaranır ki, iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı ilə ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsi 
arasında sərt ası lılıq vardır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin əksə-
riy yəti rənkinqin son larında yer alır. Danimarka sıralamanın axırdan ikinci 
sətrindədir, ondan son ra yalnız, ifrat sol nöqtədə qərarlaşmış Şimali Koreya 
da yanır. Orada Ver gi dən azadlıq indeksi sıfıra bərabər götürülür. Lakin He-
ri tage fondunun tədqiqatlarında fiskal azadlıq indeksi ümumi İqtisadi azad-
lıq indeksini müəyyənləşdirən 10 alt-indeksdən ancaq biridir. Ölkələrin fis-
kal azadlığa görə sıralanması ilə on la rın yekun sıralamadakı yerləri isə tama-
mi  lə fərqlidir. Məsələn, Vergidən azad lıq indeksinə görə, müvafiq olaraq, 
12-ci və 77-ci yerləri tutan Türkmənistan və İran ümumi sıralamanın lap 
axır  larındadır.

1 Bax: Э.Исмаилов. Новый регионализм на Кавказе: концептуальный подход. – Кавказ 
и Глобализация, 2006, т. 1.
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Cədvəl 5. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
Vergidən azadlıq indeksi (2013)1

Sıra  
yeri Ölkələr

Vergidən 
azadlıq 
indeksi

Sıra 
yeri Ölkələr

Vergidən 
azadlıq 
indeksi

12 Türkmənistan 95,2 64-65 Bosniya-Hers. 82,9
14 Qırğızıstan 94,6 71 Macarıstan 81,1

17-18 Qazaxıstan 92,9 88-91 Kanada 79,7
17-18 Litva 92,9 88-91 Kipr 79,7
19-20 Albaniya 92,7 96-99 Ukrayna 79,1
19-20 Kosovo 92,7 104-105 Türkiyə 77,5

21 Monteneqro 92,5 121-122 İrlandiya 74,0
22 Tacikistan 92,3 134 Yeni Zelandiya 71,2
25 Makedoniya 91,4 138-139 Xorvatiya 69,4

26-28 Bolqarıstan 91,2 141 Yaponiya 69,2
26-28 Sinqapur 91,2 153 ABŞ 65,8

32 Özbəkistan 90,3 159 Avstraliya 64,2
34 Belarus 89,2 165 Almaniya 61,2
36 Azərbaycan 88,1 171 Böyük Britaniya 56,6
38 Gürcüstan 87,3 172 İtaliya 55,5
40 Rumıniya 87,0 173 İspaniya 54,0
45 Ermənistan 86,5 174 Niderland 51,7
47 Moldova 85,8 176 Norveç 50,6

48-49 Rusiya 85,6 177 Fransa 48,4
56-57 Latviya 84,6 180 İsveç 42,9

Heritage1fondunun vergidən azadlığa görə sıralamasında inkişaf etmiş 
öl kə ləri arxaya “çəkən” iki amili xüsusi qeyd etmək lazımdır. Birincisi, həmin 
öl kə lərdə gəlir vergisinin yuxarı həddi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya döv-
lət lərinə nis bətən əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksəkdir. Xorvatiyanı (40%), 
Türkiyəni və Kipri (hər birində 35%) saymasaq, qalan region ölkələrində 
bu göstərici 26%-in, o cümlədən 9 ölkədə 10%-in altında, inkişaf etmiş döv-
lət lərdə isə – Sin qapuru (20%), Kanadanı (29%) və Yeni Zelandiyanı (33%) 

1 Heritage fondu ilə The Wall Street Journal’ın birlikdə hazırladığı “İqtisadi azadlıq indeksi” 
he sabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: 2014 Economic Freedom İndex; http://www.
heritage.org/index; son baxılma – iyul 2014).

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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nəzərə almasaq – 40%-in, o cümlədən 4 dövlətdə 50%-in üstündədir. Amma 
məlumdur ki, gəlir vergisinin yuxarı həddi ilə vergi ödəyənlər heç bir ölkədə 
çoxluq təşkil etmir. Məsələn, Azərbaycanda aylıq gəliri 2  500 manatadək 
olan muzdlu işçilər 14%, 2 500 manatdan çox olanlar isə 350 manat, üstəgəl 
2 500 manatdan artıq olan məb ləğin 25%-i qədər vergi ödəyirlər. Ona görə 
də Heritage fondunun mütəxəs sis ləri Azərbaycanda gəlir vergisinin yuxarı 
həd dini 25%-ə bərabər götürürlər. Amma aydın məsələdir ki, muzdlu iş çi-
lərin böyük əksəriyyəti gəlir vergisini 14%-lə ödəyir. Proqressiv vergi sistemi 
tətbiq olunan bütün ölkələrdə vəziyyət təxminən buna bənzərdir və iş bura-
sın dadır ki, ŞAMA regionundakı bir sıra döv lətlərdən fərqli olaraq,*1inkişaf 
et miş ölkələrin hamısı məhz proqressiv vergi sistemi tətbiq edir.

İkincisi, ÜDM-in faizi kimi ifadə edilən ümumi vergi yükü faktik gös-
təri ci dir – büdcənin vergilərlə formalaşan gəlirlərinin ÜDM-dəki xüsusi çə-
ki  sini əks etdirir. Büdcəsi “kənar” vəsaitlərdən, məsələn, resurs ixracından 
əldə edilən gə lirlərdən daha çox faydalanan ölkələrdə bu göstərici obyektiv 
sur ətdə aşağı ol malıdır. Təsadüfi deyil ki, ÜDM-in faizi kimi ifadə edilən 
ümu mi vergi yükünün azlığına görə Azərbaycan 5-ci Cədvələ daxil edilmiş 
dövlətlər arasında birinci yer dədir (12,8%). Sonrakı yerləri Sinqapur 
(13,8%), Qazaxıstan (14,6%), Litva (16%, vergi dərəcələrinin ümumən aşa-
ğı olması səbəbi ilə) və Ermənistan (16,7%, erməni diasporunun büd cə yə 
yardımları sayəsində) tutur.

Bu göstəricinin səviyyəsi həm də vergilərin yığılma dərəcəsindən ası lı-
dır. Yığım faizi isə inkişaf etmiş ölkələrdə, bir qayda olaraq, daha yüksəkdir. 
Gəlir ver gisinin əmək haqqı ödənən yerdə və vaxtda tutulması, yəni işçinin 
əmək haq qının ona gəlir vergisi tutulandan sonra verilməsi vəziyyəti az də-
yi şir, çünki əsas problem ondadır ki, inkişaf etməkdə olan, xüsusilə də tran-
zitiv dövlətlərdə iqtisadiyyatın formallaşmayan (rəsmən sənədləşdirilmə-
yən) hissəsi xüsusi çəki eti barilə inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən qat-qat daha 
bö yükdür, qeyri-formal iq ti sadiyyat isə gəlirləri gizlətməyin və müvafiq su-
rətdə, gəlir vergisini ödəmək dən qanunsuz yayınmağın ən “rahat” yoludur. 

* Gürcüstanda, Rusiyada, Belarusda və 6-cı Cədvəldə sadalanan bəzi başqa ŞAMA döv lət-
lə rində gəlir vergisi proporsional sistem üzrə tutulur.
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Ona görə də əgər bütün ölkə lər də eyni vergilər eyni dərəcələr üzrə toplan-
say dı, büdcənin vergilərlə formalaşan gəlirlərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi 
in  kişaf etmiş dövlətlərdə, təbii ki, yenə də daha böyük olardı.

Paradoksal bir qanunauyğunluq yaranır: dövlət, müasir təsəvvürlərə 
görə az qala mükəmməl sayıla biləcək iqtisadi siyasət apardıqda belə, onun 
ver gi yükü üzrə reytinqi, hər halda ilk vaxtlarda, pisləşə bilər. Bu o halda baş 
verir ki, vergi yığımı səviyyəsindəki yüksəliş vergi dərəcələrinin endirilməsi-
ni üstələyir və büdcənin vergilərdən formalaşan hissəsinin ÜDM-dəki xüsu-
si çəkisi (Heritage fonduna görə, ümumi vergi yükü) qaçılmaz olaraq artır. 
Belə olduqda, İqtisadi azadlıq indeksinin hesablanmasında istifadə edilən 
bir alt-indeks (ÜDM-in faizi kimi ifadə edilən ümumi vergi yükü) üzrə öl kə-
nin reytinqinin geriləməsi di gər alt-indeks (gəlir və ya mənfəət vergisinin 
yu xarı həddi) üzrə irəliləməsini üs tə ləyir. İki müsbət dəyişikliyin (vergilərin 
endirilməsi ilə yığımın artırılma sı nın) cəmi, ölkənin reytinqi baxımından 
mən  fi nəticə verir.

Bu prosesə müəssisələrin nöqteyi-nəzərindən baxdıqda mənzərə ayrı 
cür görünür. Vergilərin yığım səviyyəsinin yüksəlməsi şirkət üçün heç də 
hə  mişə o de mək deyil ki, onun ödədiyi vergilərin ümumi həcmi də artır və 
ya, ən azı, yı ğım səviyyəsinə mütənasib şəkildə artır. Əslində məsələ kifayət 
qədər prozaikdir. Şirkət vergini tam və ya qismən ödəməməkdən ötrü, bir 
qay da olaraq, qar şı lığında rüşvət verməli olur. Bu rüşvət sistematik hala gəl-
dikdə şirkət üçün vergi ödənişlərinin bir formasına çevrilir. Şirkət üçün rəs-
mi vergi ilə “qeyri-rəsmi ver gi nin” nisbətindən daha çox, bunların cəmi (yə-
ni cəmin azlığı) əhəmiyyət kəsb edir. Bu sistem iş sahiblərini, adətən, qane 
edir, çünki formal və qeyri-formal ödə nişlərin cəmi qanunvericiliyə əsa sən 
ödən məli olan vergi məbləğindən ək sər hallarda az olur. Yığım səviy yəsi 
yük sələndə, başqa sözlə, şirkətin mənfəətinin daha böyük hissəsi rəs mi ləş di-
riləndə, onun ödədiyi rüşvətin həcmi azalır. Bu iki dəyişikliyin nisbətindən 
asılı olaraq (rəsmi vergimi çox artıb, yoxsa qeyri- rəsmi ödənişlər çox azalıb), 
yığım səviyyəsinin yüksəlməsi şirkət üçün – sırf iq ti sadi cəhət dən – sərfəli, 
ya xud sərfəsiz ola bilər. Lakin əksər hallarda, vergilərin yığım sə viyyəsinin 
yük səlməsi şirkətlərin ödədiyi rüşvəti azaltsa da, onların ümu mi vergi yü kü-

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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nü artırır və mahiyyət etibarilə çox müsbət səciyyə daşıyan bu pro ses ölkə-
nin reytinqinə mənfi təsir göstərir.

Sahibkarın real iqtisadi azadlıq səviyyəsi onun yalnız büdcəyə ödədiyi 
ver gilərin məbləği ilə (mənfəətdə xüsusi çəkisi ilə) deyil, bütün icbari ödə-
niş    lə ri  nin (formal və qeyri-formal ödənişlərinin) cəmi ilə (mənfəətdə xüsusi 
çə  kisi ilə) ölçülməlidir. İqtisadiy yat ların solluq-sağlıq dərəcəsini məhz bu 
cəm əsasında müəyyənləşdirmək lazımdır. Lakin empirik informasiyanın 
qıt   lığı üzündən bu qəbil tədqiqatların (beynəlxalq mü  qa yisələrin) aparılma-
sı praktik su rətdə müm kün deyil.

Hər nə isə, fakt ondan ibarətdir ki, Heritage fondunun sıralamalarında 
həm vergidən azadlığın ümu  mi səviyyəsinə, həm də onu mü əyyənləşdirən 
hər üç alt-indek sə görə Azərbaycan kifayət qədər yüksək yerlər tutur və 
onun iqtisa diy yatı dünya ölkələrinin çoxunun iqtisadiyyatına nisbətən daha 
sağçı iqtisadiy yatdır.

2 .2 .3 . Gəlir vergisi . . .

... göstəricisi üzrə iqtisa diy ya tın solluq-sağlıq dərəcəsinin ölçül mə sinə 
qis mən toxunuldu, amma He ritage fondunun tətbiq etdiyi me todika onun 
yalnız yu xarı həddini nəzərə alır, bu isə gəlir vergisinin iqti sa diyyatın sollu-
ğu na- sağlığına təsirini qiymətləndirmək baxımından yetərli de yil. Proporsi-
o nal vergi sistemi tətbiq edən ölkələrdə iqtisadiyyatın solluq- sağlıq səviyyə-
sini müəyyənləşdirmək nisbətən asandır: vergi dərəcəsi nə qə dər aşağıdırsa, 
iqtisadiyyat bir o qədər sağdadır. Bu sistemi tətbiq edən bəzi ölkələrdə gəlir 
vergisinin dərəcələri haqqında məlumat 6-cı Cədvəldə təqdim olunur.

Bir sıra ölkələrdə gəlir vergisi, ümumiyyətlə, yoxdur. Bu ölkələr pro-
porsional gəlir vergisinin azlığı üzərində qurulan sıralamada ilk yerlərdədir, 
amma proqressiv vergi sistemi sıralamalarında da, təbii ki, ən yüksək yerləri 
tu tacaqlar. Gəlir vergisindən imtina edən dövlətlərin əksəriyyəti neftlə zən-
gin olan müsəlman ölkələridir.

Sıralamada sonrakı yerləri tutan ölkələr istər coğrafi yerləşmələrinə, is-
tər iqtisadi inkişaf səviyyələrinə, istər mədəniyyətlərinə görə çox fərqlənir və 
de məli, proporsional vergi sisteminin seçilməsini milli xüsusiyyətlərlə əsas-
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lan  dırmaq (izah etmək) olmaz. Bu 
se çim əksər hallarda vergi sistemini 
müm  kün qədər sadələşdirmək və 
ne  qa tiv hallardan yayınmaq üçün 
edi lir, hər  çənd ki, artıq qeyd edildi-
yi kimi, onun fəlsəfi-ideoloji əsas-
ları da var.1

Sıralamada daha yüksək yer 
alan hər bir ölkənin iqtisadiyyatı 
bu gös tə  ri ciyə (proporsional gəlir 
ver gisinin də rəcəsinə) görə özün-
dən sonrakılara nis bətən daha sağ 
möv qedədir.

Proqressiv vergi sistemi tət-
biq edən ölkələr üçün iqtisadiyya-
tın sollu ğu nu-sağlığını müəyyən-
ləşdirmək, şüb həsiz ki, daha çətin-
dir, amma müxtəlif dövlətlərdə ver-
gi dən azad edilən məbləğ, verginin 
minimal və maksimal dərəcələri, 
əha linin hansı hissəsinin (neçə fai-
zi nin) vergini hansı dərəcə ilə ödə-
mə si haqqında yetərli informasiya 
ba zası yaradılacağı təqdirdə mümkündür. İlk-əvvəl gəlir vergisinin sıfır də rə-
cə sinin mövcud olduğu (yəni gəlirin hansısa bir aşağı səviyyəsinin vergidən 
tam azad edildiyi) ölkələri ayırmaq lazımdır. Bu ölkələrdə şəxsi gəlirin vergi-
yə cəlb edil məyən məbləği müx  təlif olduğuna görə bunları müqayisəyəgələr 
şək lə salmaq üçün hansısa makroiqtisadi göstərici ilə nisbətdə götürmək la-
zımdır. 7-сi Cədvəldə belə bir göstərici qismində adambaşına ümumi milli 

1 Əsas etibarilə, Wikipedia’dakı “List of Countries by Tax Rates” məqaləsində verilmiş məlu-
mat lar   dan istifadə olunmuşdur (bax: http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_around_
the_world; son baxılma – avqust 2014). Ölkəvi informasiya resursları ilə müqayisə əsasın-
da bu məlu mat larda müəyyən dəqiqləşdirmələr aparılmışdır.

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar

Cədvəl 6. Proporsional gəlir vergisi 
dərəcələri (2013, %)1

Sıra 
yeri Ölkələr Vergi  

dərəcəsi
1-8 Bəhreyn 0
1-8 BƏƏ 0
1-8 Bruney 0
1-8 Əfqanıstan 0
1-8 Küveyt 0
1-8 Qətər 0
1-8 Oman 0
1-8 Səudiyyə Ərəb. Zəkat

9-12 Bolqarıstan 10
9-12 Qazaxıstan 10
9-12 Makedoniya 10
9-12 Monqolustan 10

13 Belarus 12
14 Rusiya 13

15-17 Çex Resp. 15
15-17 Litva 15
15-17 Mauritius 15
18-19 Macarıstan 16
18-19 Rumıniya 16

20 Gürcüstan 20
21-22 Estoniya 21
21-22 Latviya 24
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gə lirdən istifadə olunmuş dur. Müqayisə edilən ölkələrin siyahısı təsadüfi seç -
mə üsulu ilə müəy yən ləş di rilmişdir. O dövlətlər seçilmişdir ki, onlarda ver  gi 
tutulmayan şəxsi gəlirin yu xarı həddi haqqında statistik məlumatları nis bə-
tən asanlıqla tapmaq müm  kündür. Yuxarı hədd məbləğləri başqa val yu  tada 
ve rildikdə ABŞ dolla rına 2013-cü ilin avqustundakı kursla çevril mişdir.

7-ci Cədvələ daxil 
edil  miş ölkələrdə vergi 
tu  tul mayan şəxsi gəlirin 
yu xarı həddi çox ciddi 
fərq lənir. Ən yüksək 
gös    tərici (Kipr) ən aşa-
ğı gös  təricidən (Bra zi li-
ya) 34,6 dəfə artıqdır. 
Avs  tra liyada bu gös tə ri-
ci təx mi nən 16,9 min, 
Hindis tan da isə bun-
dan 5,1 dəfə az – 3,3 
min ABŞ dollarıdır. 
Amma ölkələrin inkişaf 
səviyyələri müxtəlif ol-
du  ğuna görə bu rəqəm-
lər gə lirlərin yenidən 

böl gü sünə dövlətin müda xi lə də rəcəsini müqayisə et mək üçün yetərli əsas 
deyil.1

Ona görə də şəxsi gəlirin vergidən azad edilən hissəsinin yuxarı həddi 
üzrə sıralama nisbi göstərici (bu məbləğin adambaşına ÜMG-də xüsusi çə-
ki  si) əsasında aparılmışdır. Bu göstəricinin azlığı o deməkdir ki, gəlirlərin 
ver   gilər vasitəsilə dövlət tərəfindən yenidən bölüşdürülməsi daha geniş bi-

1 Vergiyə cəlb edilməyən gəlirin yuxarı həddi haqqında məlumatlar müxtəlif İnternet re-
surs  la rın dan toplanmışdır (məs., bax: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/ 
/income-taxes-abroad; son baxılma – avqust 2014). Adambaşına ÜMG göstəriciləri Dünya 
Bankının məlumat bazasındandır (Bax: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.
PCAP.PP.CD; son baxılma – avqust 2014).

Cədvəl 7. Vergiyə cəlb edilməyən şəxsi gəlirin 
müt lə́q və nisbi həcmi (2013)1

Ölkələr

Vergi 
tutul  ma yan 
məb  ləğin 
yuxarı həddi 
(ABŞ doll.)

Adamba şına 
ÜMG 
(AQP, cari 
beyn. doll.)

Yuxarı 
həd  din 
adam ba şı na 
ÜMG-də 
xü susi çə  kisi

Kipr 26 111 29 570 88%
Hindistan 3 286 5 350 61%
Əlcəzair 1 502 12 990 50%
Avstraliya 16 916 42 540 40%
Avstriya 14 730 43 810 34%
Tailand 4 660 13 510 34%
Almaniya 10 719 44 540 24%
Fransa 8 050 37 580 21%
Braziliya 755 14 750 5%
Polşa 991 22 300 4%
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çim də həyata keçirilir və ölkənin iqtisadiyyatı daha soldadır. Gəlirin vergiyə 
cəlb edilməyən yu xarı həddinə görə Polşa 10 ölkə arasında ən solçu, Kipr ən 
sağçı iqtisadiyyata sahibdir.

Proqressiv gəlir vergisi tət biq etməklə dövlətin iqtisa diyyata nə dərə-
cə də müdaxilə etdiyini (gə lirləri vergilər vasi təsi ilə ye ni dən bölüş dür dü yü-
nü) mü əy yən ləş dirmək üçün ver ginin yuxarı hədd göstəricisi ilə kifayətlən-
mək, qeyd edil diyi kimi, kafi deyil. Bu sahədə ciddi beynəlxalq sosial- siyasi-
iq tisadi müqa yi sələr apar ma ğa yarayan təhlil alətlərindən biri – gəlirlər üzrə 
Cini (Gini) indeksidir. Proqressiv vergi sis te mi yüksək gəlirdən daha çox, 
aşa ğı gə lirdən daha az almaq prin sipi ilə “iş lədiyi” üçün, əs lin də, yüksək gə-
lir lərin bir qis mini aşağı gə lir li lərin xeyrinə yenidən bölüşdürür və ictimai 
qeyri-bərabərliyi məhz buna görə zəiflədir. Bu yenidən böl günün miqyası 
eyni zamanda həm də dövlətin iq ti sadiyyata mü  daxilə dərəcəsidir. Odur ki, 
bu və ya digər iqtisadiyyatın solluq- sağ lıq sə viyyəsini müəyyənləş dir mək-
dən ötrü həmin ölkədə proqressiv vergi lərin gə  lirləri nə qədər yaxınlaşdır-
masını bilmək vacibdir. Bunun üçün müxtəlif öl kə lərdə vergilər ödənənə 
qə dərki və ödənəndən sonrakı Cini indekslərinin fərq lə ri ni müqayisə etmək 
olar. Bu göstəricilər bir çox dövlətlər üçün, o cümlə dən Azər baycan da daxil 
olmaqla, ək sər Şərqi Avropa ölkələri üçün hələ he sab lan mır. Lakin İƏİT öz 
üzv döv lət ləri üçün belə bir statistikanı apa rır. İdeyanın mahiy yətini açıqla-
maqdan ötrü hə min statistikaya müraciət etmək kifayətdir (Cədvəl 8).

8-сi Cədvələ daxil edilmiş İƏİT dövlətlərinin hamısında gəlirlərə pro-
q  res   siv vergi sistemi tətbiq edilir və vergi ödənənə qədərki Cini indeksi 
ödən   dik dən sonrakına nisbətən daha yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, vergilər 
gə lir qeyri- bərabərliyini birinci ilə ikinci arasındakı fərq qədər azaltmışdır. 
8-ci Cədvəldə ölkələr həmin fərq əsasında – kiçik fərqdən böyük fərqə doğ-
ru sıralan mış dır. Fərqin nisbətən az olduğu ölkələrdə dövlət, gəlirlərin ye ni-
dən bölüş dü rül mə sinə daha az müdaxilə edir və deməli, bu göstəriciyə görə 
iqtisadiyyat daha sağdadır.

Bu, əlbəttə, o mənaya gəlmir ki, fərqin daha böyük olduğu, yəni gəlir-
lə  rin proqressiv vergilərlə daha çox yaxınlaşdırıldığı ölkələrdə gəlir qeyri- bə-
ra bərliyi daha azdır. 2011-ci ildə Böyük Britaniyada Cini əmsalı vergilər 

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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ödə nəndən sonra 0,344, Cə-
nu bi Koreyada isə vergilər 
ödə  nənə qədər 0,342 idi, yəni 
Böyük Britaniyada vergilər 
ödə nəndən sonrakı gəlir qeyri- 
bəra bər li yi Cənubi Koreyada 
ver gilər ödənənə qədərkindən 
daha böyük idi, hər çənd ki 
Böyük Britaniyada vergilər, 
qeyri-bərabərliyi Cənubi Ko-
reyadakına nis bətən daha çox 
azalt mışdı.1

Bu o mənaya da gəlmir 
ki, vergilər ödənəndən sonrakı 
qeyri-bərabərlik, ümumiyyət-
lə, azdır. Gəlir qeyri-bərabərli-
yinin səviyyəsini də yalnız mü-
qa yisədə – ya başqa ölkələrlə, 
ya da eyni bir dövlətdə müxtə-
lif zaman kəsik ləri üzrə – qiy-
mət ləndirmək mümkündür. 
La kin dövlətlərarası müqayi sə-
lər əsasında qeyri- bərabərliyin 
yol verilə biləcək həddi haq-

qın da mülahizə yü rüt mək mümkün dür. Dünya ölkələrinin çoxunda, inkişaf 
etmiş dövlət lərin sə hamısında Cini əmsalı 0,55-in altındadır. Əmsalın bun-
dan daha yüksək ol  duğu ölkələr (Botsvana, Namibiya, Haiti, Honduras, 
Zambiya və başqala rı) ağır sosial-iqtisadi problemlərlə üz-üzədirlər: ümumi 
kasıblıq fonundakı qeyri-bərabərlik dərin ictimai sar sıntılar törədir. Hesab 
etmək olar ki, 0,55-lik əmsal gəlir qeyri-bərabərliyinin kri tiklik astanasıdır.

1 İƏİT-in statistik bazası əsasında tərtib edilmişdir (bax: http://stats.oecd.org/index.aspx? 
queryid=46189; son baxılma – avqust 2014).

Cədvəl 8. Cini indeksi: vergi və 
transferlərdən əvvəl və sonra 

(bəzi İƏİT ölkələri, 2011)1

Ölkələr Vergilərə 
qədər

Vergilər-
dən sonra

Fərq 
(1 - 2)

Çili 0,532 0,503 0,029
C. Koreya 0,342 0,311 0,031
Türkiyə 0,474 0,412 0,062
ABŞ 0,506 0,389 0,117
Kanada 0,438 0,316 0,122
Y.Zelandiya 0,453 0,323 0,130
Avstraliya* 0,460 0,324 0,136
Niderland* 0,424 0,278 0,146
Estoniya 0,483 0,323 0,160
İsveç 0,435 0,273 0,162
Norveç 0,423 0,250 0,173
İspaniya 0,520 0,344 0,176
Danimarka 0,431 0,253 0,178
B. Britaniya 0,525 0,344 0,181
İtaliya 0,502 0,321 0,181
Fransa 0,512 0,309 0,203
Almaniya 0,506 0,293 0,213
Finlandiya 0,483 0,265 0,218
Yunanıstan 0,555 0,335 0,220

* 2012
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Dünyanın aparıcı analitik mərkəzləri tərəfindən Azərbaycan üçün he-
sab  lan mış axırıncı Cini əmsalı 2008-ci ilə aiddir və 0,337-yə bərabərdir.1 
ABŞ Mər kəzi Kəşfiyyat İdarəsinin The World Factbook məlumat bazasında 
bu göstərici üzrə aparılmış çoxdan aza doğru sıralamada Azərbaycan 141 
ölkə arasında 98-ci yer dədir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda gəlirlər 97 öl-
kə yə nisbətən daha qey ri- bərabər, 43 ölkəyə nisbətən daha bərabər paylaşır. 
Azərbaycan üçün ver gi qa bağı və vergisonrası Cini indeksləri isə, təəssüf ki, 
əlyetər deyil və ona görə də proqressiv vergilərin gəlirləri nə dərəcədə yaxın-
laşdırdığını digər dövlətlərlə mü qayisə etmək çətindir.

2 .2 .4 . Büdcə gəlir və xərclərinin ÜDM-də payı

İndiyədək baxdıqlarımızdan əlavə, milli gəlirin dövlət tərəfindən yeni-
dən bölünməsini ifadə edən və beynəlxalq müqayisələr aparmağa imkan ve-
rən baş qa əlçatar göstəricilər də vardır. Həmin göstəricilərin ən ümumisi – 
büd cə xərc lə rinin ÜDM-ə nisbətidir. Dövlət büdcəsi, məlum olduğu kimi, 
milli gəlirin ye ni dən bölgüsündə əsas vasitədir. İqtisadiyyatın solluq-sağlıq 
də rəcəsini beynəl xalq müqayisələr zəminində qiymətləndirmək baxımın-
dan onun gəlir və xərc lə ri nin araşdırılması eyni dərəcədə vacibdir. Heritage 
fon dunun hesabladığı Fiskal azadlıq indeksi təhlil edilərkən bu indeksi for-
malaşdıran 3 alt-indeksdən biri – ÜDM-in faizi kimi ifadə edilən ümumi 
ver gi yükü üzrə ayrıca sıralama təqdim olunmasa da, müəyyən məlumat ve-
rilmişdi. “Büdcənin vergi gəlirlərinin ÜDM- dəki xüsusi çəkisi” göstəricisi ilə 
“büdcə gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi” gös təricisi əksər ölkələrdə bir-
birindən, təbii ki, az fərqlənir, çünki bu ölkələrdə döv  lət büdcəsinin gəlirləri 
əsas etibarilə elə vergilərdən ibarətdir.2 Lakin, mə sə lən, neft fondlarından 

1 Bax: CIA – The World Factbook, Distribution of Family Income – Gini Index (https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html; son baxıl ma 
– avqust 2014).
2 Vergilərdən başqa, büdcə gəlirləri həmçinin kapitalla əməliyyatlardan (o cümlədən özəl-
ləş dir mə dən), büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalardan, səhmlərində dövlətin 
payı olan mü əssisələrdən alınan dividendlərdən, büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmət lə-
rin dən daxilol ma lardan, cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalardan, dövlət istiqrazlarının 
və digər qiymətli ka ğızlarının satışından gələn vəsaitdən, habelə qrant və yardımlardan for-
ma laşa bilər. Əksər ölkələrdə bunlar dövlət büdcəsi gəlirlərinin çox kiçik hissəsini təşkil 
edir. Məsələn, Azərbaycanın 2014-cü il dövlət büdcəsində bu qəbil gəlirlərin ümumi büdcə 

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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transferlərin büdcədə böyük paya malik olduğu Azərbaycan kimi, yaxud 
büd cəsi xarici mənbələrdən gələn yardımlardan asılı olan Burundi və Ermə-
nistan kimi ölkələrdə həmin göstəricilər arasındakı fərq əhə miy yətli dərə-
cədədir.

Bu mənada büdcə xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi daha “neytral” 
gös tə ri cidir və gəlirlərin yenidən bölgüsü səviyyəsini daha dolğun ifadə edə 
bilər. Doğ rudur, bu göstəricinin də öz zəif cəhəti var: digər şərtlər dəyişməz 
qa landa büdcə xərcləri dövlət borcunun və inflyasiyanın hesabına da arta bi-
lər. Dün ya nın əksər ölkələri dövlət büdcəsini bəlli bir kəsirlə, yəni xərclərin 
gəlirləri üstə lə məsi ilə planlaşdırır. Üstələmənin dərəcəsi ölkənin iqtisadi in-
ki şaf səviyyə sin dən və coğrafi yerləşməsindən,1beynəlxalq öhdəliklərin dən,* 
hökumətin iqti sa di siyasətinin özəlliklərindən və bir çox başqa amillərdən 
asılıdır. Hətta tədiyə ba lansı böyük profisitlə səciyyələnən Azərbaycan kimi 
dövlətlər də büdcəni kə sirlə planlaşdırır. Lakin istər dövlət borcu, istərsə 
“planlaşdırılan” inflyasiya belə də təfsir edilə bilər ki, hökumət iqtisadiyyat 
üzərindəki cari yükü dolayı yolla gələcək dövrlərin üzərinə keçirir, amma 
bu nunla iqtisadiyyat üzərindəki ümumi yükü ləğv, yaxud ixtisar etmir, sa də-
cə, zaman içində başqa cür paylaşdırır.

Büdcə xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi gəlirlərin yenidən bölgüsü-
nün və deməli, həm də siyasi rəqabət mövzusu olan dövlət müdaxiləsinin 
miq yasını əks etdirdiyi üçün iqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsinin daha 
bir göstəricisi sa yıla bilər. 4 və 5-ci cədvəllərdə siyahılanan inkişaf etmiş öl-
kə lər və ŞAMA döv lətləri aşağıda bu göstərici üzrə BVF-in statistikası əsa-
sın da (2013-cü il) az dan çoxa doğru sıralanmışdır (Cədvəl 9).

gəlirlərindəki payı təxminən 2,3% olacaqdır (bax: “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 
Dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; http://azertag.com/sites/ 
default/files/Bolmeler/Resmi_senedler/Ferman/qanun-2014-cu-il-budca-rasmi-sanadlar- 
an-yeni-variantda.pdf; son baxılma – av qust 2014).
* Məsələn, Avropa İttifaqı dövlətləri büdcə kəsirinin ÜDM-in 3%-ni aşmayacağı haqqında 
qar  şı lıqlı öhdəlik daşıyır. Bir neçə il əvvəl Yunanıstanda büdcə kəsirinin bu həddən, əslin-
də, artıq olduğu və izafi kəsirin yalan statistika ilə gizlədildiyi Avropa İttifaqının icraçı qu-
rumları tərə fin dən üzə çıxarıldıqda böyük bir qalmaqala səbəb olmuşdu.
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Cədvəl 9. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə büdcə xərclərinin ÜDM-də payı 

(2013-cü il və 2019-cu ilə proqnoz, %)1

Sıra 
yeri Ölkələr 2013 2019 Sıra 

yeri Ölkələr 2013 2019

1 Sinqapur 15,4 17,2 21-22 Moldova 38,7 38,8
2 Türkmənistan 16,3 13,6 23 Yaponiya 40,0 41,3
3 Qazaxıstan 21,3 20,7 24 Belarus 42,9 47,0
4 Ermənistan 25,8 26,0 25 İrlandiya 43,1 36,0
5 Tacikistan 27,7 30,5 26-27 Böyük Britaniya 43,5 37,8
6 Gürcüstan 28,7 29,9 26-27 Xorvatiya 43,5 42,9
7 Kosovo 29,0 29,5 28 Norveç 44,0 47,0
8 Albaniya 30,1 29,5 29 Monteneqro 44,2 44,7
9 Özbəkistan 33,6 34,2 30 Kanada 44,5 43,3

10 Makedoniya 33,8 34,6 31 Almaniya 44,7 44,2
11 Rumıniya 34,2 33,5 32 İspaniya 45,1 40,1
12 Litva 34,5 31,3 33 Serbiya 46,2 45,1
13 Yeni Zelandiya 35,7 32,1 34 Kipr 46,4 42,8
14 Rusiya 37,1 36,7 35 Bosniya-Hers. 47,2 45,3

15-16 Avstraliya 37,3 37,6 36 Ukrayna 48,2 n/a
15-16 Latviya 37,3 31,3 37 Macarıstan 50,2 51,3

17 Bolqarıstan 37,4 37,9 38 Niderland 50,7 48,1
18-19 Qırğızıstan 37,7 33,1 39 İtaliya 50,8 48,6
18-19 Türkiyə 37,7 37,3 40 İsveç 52,9 49,9

20 ABŞ 38,0 37,3 41 Fransa 57,1 52,7
21-22 Azərbaycan 38,7 36,2 42 Danimarka 57,7 54,8

Bu ölkələr arasında büdcə xərclərinin1ÜDM-ə nisbətinə görə ən sağçı 
iqtisadiyyat Sinqapurunku, ən solçu iqtisadiyyat Danimarkanınkıdır. ŞAMA 
regionu dövlətlərinin iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına 
nis  bətən ümumən daha sağdadır. Sonuncular arasında anqlosakson mədə-
niy yəti əsasında qurulmuş iqtisadiyyatların daha sağ mövqelərdə bərqərar 

1 BVF-in statistik bazası əsasında tərtib edilmişdir (bax: World Economic Outlook Database; 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx; son baxılma 
– av qust 2014). 

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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ol  ması diqqət çə kir. Azərbaycan Moldova ilə 21-22-ci yerləri bölüşür və 42 
öl kədən ibarət rən kin qin tən ortasındadır.

Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrin praktik surətdə hamı-
sın da (ABŞ-da, Böyük Britaniyada, Almaniyada, Fransada, İtaliyada, Yapo-
ni yada və baş qalarında) dövlət tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada yeni-
dən bölünən gə lirlərin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi, demək olar ki, bütün XX 
əsr boyu artmağa me yilli olmuş və yalnız əsrin sonlarına doğru nisbətən sa-
bitləşmişdir.

9-cu Cədvələ BVF-in 2019-cu il üçün proqnozu da daxil edilmişdir. 
Məq  səd onu nümayiş etdirməkdir ki, bütün başqa göstəricilər üzrə olduğu 
kimi, bu rada da iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı təkcə digər dövlətlərin iqtisa-
diy yatı ilə mü qayisədə deyil, eyni bir ölkədə müxtəlif zaman kəsikləri üzrə 
də qiy mət lən dirilə bilər. Məsələn, bu proqnoza əsasən Azərbaycanda büdcə 
xərc lərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi indiki 38,7%-dən 2019-cu ildə 36,2%-ə 
enəcəkdir, yəni bu göstərici üzrə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi yaxın il-
lərdə daha da azalacaq və iqisadiyyat sağa doğru “hərəkətlənəcəkdir”.

“Büdcə xərclərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi” göstəricisi üzrə BVF-in 
mə   lu mat bazası Azərbaycanın rəsmi statistikasından əhəmiyyətli dərəcədə 
fərq  lə nir. Fərq, əsasən, ondan qaynaqlanır ki, BVF “Məcmu hökumət xərc-
ləri” adı al tın da Azərbaycan üçün İcmal büdcənin – Dövlət büdcəsi, Neft 
Fondu və Sosial Müdafiə Fondunun xərclərinin cəmini nəzərdə tutur. Azər-
baycan DSK-nın mə lumatlarına görə, 2003-2013-cü illərdə dövlət büdcəsi 
xərc lərinin ÜDM-də payı, 2005-ci ildəki 0,5%-lik eniş nəzərə alınmazsa, yal-
nız yüksələn xətlə dəyiş miş və 2003-cü ildəki 17,3%-dən 2013-cü ildə 
33,2%-ə qalxmışdır. Rəsmi sta tis tikaya əsasən, son 10 ildə Azərbaycan iqti-
sadiyyatı bu göstəriciyə görə xeyli sol laşsa da, cari göstərici BVF-in göstəri-
cisindən yenə də aşağıdır, yəni Azərbaycanın öz statistikasına görə, onun iq-
tisadiyyatı, BVF-in qiymətləndirməsinə nisbətən, daha sağçı iqtisadiyyatdır. 
9-cu Cədvəldə büdcə xərclərinin ÜDM-dəki payı üzrə Azərbaycanın da gös-
tə ricisi BVF-in məlumatı əsasında verilmişdir, çün  ki ölkələrarası iqtisadi 
mü qayisələrin dürüstlüyü üçün statistika, aydındır ki, vahid bir mənbədən 
götürülməlidir.
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Büdcə xərclərinin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi haqqında proqnozları araş-
dı  rar kən, ilk baxışdan, dünya ölkələrinin hamısına şamil edilə biləcək hər 
hansı bir qanunauyğunluq görünmür: proqnoza görə, siyahıdakı ölkələrin 
təx minən ya rısında (16 ölkədə) iqtisadiyyat sola, qalanlarında isə sağa “çəki-
lə cəkdir”. Amma büdcə xərclərinin ÜDM-də payı hazırda az olan dövlət lər-
də solçuluq, çox olan dövlətlərdə isə, əksinə, sağçılıq meyillərinin daha güc-
lü olacağı, qütb lə rin ortaya meyillənəcəyi nəzərə çarpır. Bu, Azərbaycan iq-
ti sadiyyatı üçün xoş işarə sayıla bilər, hərçənd ki orta mövqe heç də optimal-
lıq demək deyil.

Vergi yükü və sosial proqramlar mövzusunu tamamlamaqdan ötrü tə-
bii resursların ixracından əldə edilən gəlirlər məsələsinə bir daha toxunmaq 
la zım gəlir. Gerçəkləşdirilməsinə yönəldilən maliyyə resurslarının mənşə-
yindən asılı ol mayaraq, sosial proqramların genişlənməsi iqtisadiyyatı həmi-
şə sola doğru çə kir, çünki bütün hallarda iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 
bö yüməsi de mək dir. Digər şərtlər dəyişməz qaldıqda bu proses iqtisadiy ya-
tın vergi yükü gös təricisinə görə sollaşmasının (vergi yükünün artmasının) 
nəticəsində mümkün olur. Təbii resurslar ixrac edən ölkələrdə (məsələn, neft 
ölkələrində) isə bu qa nunauyğunluq pozulur və dövlət xərcləri, o cümlədən 
sosial proqramlar resurs gəlirlərindən maliyyələşdirilə bilir. Artan döv  lət 
xərc lərini maliyyələş dir mək üçün vergi yükünü yüksəltməyə ehtiyac qalmır 
və nəticədə paradoksal və ziyyət yaranır: iqtisadiyyat vergi yükü üzrə sağ çı-
lıq, dövlət xərcləri və sosial pro q ramlar üzrə solçuluq əlamətləri kəsb edir.

Müəssisələrin vergi yükünün azlığına görə Dünya Bankının sıralama-
sın da 12,4%-lik göstərici ilə beşinci yer tutan, Heritage fondunun fiskal 
azad   lığa görə sı ralamasında 97,7 indeksi ilə dünya altıncısı, vətəndaşların-
dan, ümumiyyətlə, gə lir vergisi almayan Küveyt vergi yükünün yün güllü yü-
nə görə “vergi cənnəti” ad landırılan ölkələrə aid edilə bilər. Bununla belə, 
Kü veytdə dövlət xərcləri də bö yükdür və sosial proqramlar da olduqca geniş 
miqyasda həyata keçirilir. Öl kədəki bütün məşğul əhalinin (vətəndaşlığı 
olan və olmayan 1,3 mln. nəfərin) ya rısından çoxu dövlət orqanlarında və 
so sial xidmətlər sektorunda çalışır.1 Bü tün səhiyyə xərclərinin 82,5%-indən 

1 Bax: http://www.everyculture.com/Ja-Ma/Kuwait.html; son baxılma – avqust 2014.

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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çoxu dövlət tərəfindən ödənir.1 Doğrudur, sosial müdafiə tədbirləri yalnız 
ölkə vətəndaşlarına şamil olunur (dövlət qullu ğun da çalışanların və özəl 
mü   əssisə sahiblərinin əksəriyyəti onlardandır), və tən  daşlığı olmayanlar isə 
əsas etibarilə muzdlu işçilərdir və sosial müdafiə təd bir ləri onlara şamil edil-
mir. Belə çıxır ki, vergi yükünün yüngüllüyünə görə Kü veyt müt lə́q sağ nöq-
tənin, dövlət xərcləri hesabına öz vətəndaşları üçün ger çək ləşdirdiyi sosial 
proqramlara görə isə müt lə́q sol nöqtənin yaxınlığında yerləşir. Eyni fikri 
Qə tər, Bəhreyn, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, Bruney və bir çox baş qa neft 
öl   kələri haqqında da söyləmək mümkündür.

Prinsipial məsələ odur ki, vergi yükünün ağırlaşması iqtisadiyyatı sol-
laş  dır sa da, solçuların istədiyi bu (vergi yükünün ağırlaşması) deyil, sosial 
proq ramların genişlənməsidir. Analoji surətdə, iqtisadiyyatın sağlığı sosial 
pro qram ların kiçikliyi ilə yox, dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması, o 
cüm lədən vergi yükünün yüngüllüyü ilə müəyyənləşir. Solçu siyasi-iqtisadi 
dünya gö rüşünə görə, sosial proqramların yetərli olması və getdikcə daha da 
genişlənməsi şərti ilə vergilər nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır (bu, təbii 
ki, əksər hal larda mümkün deyil). Sağçı məfkurəyə görə isə, ver gilərin yetə-
rin cə aşağı olması və imkan yarandıqca daha da endirilməsi şərti ilə sosial 
proq ramlar nə qə dər geniş olsa, bir o qədər yaxşıdır (təbii ki, ək sər hallarda 
bu da mümkün de yil). Göründüyü kimi, vergi yükü ilə sosial proqramların 
tə nasübü üzrə sağçı və solçu siyasi-iqtisadi məfkurələrin yalnız prioritetləri 
bir-birinə əksdir və əsas zid diyyət də məhz bundadır.

2 .2 .5 . Sosial xərclərin dövlət büdcəsində payı

Büdcə gəlir və xərclərinin ÜDM-dəki payı ilə bağlı solçu və sağçı 
qrup    la rın mövqeyi haqqında deyilənlər onların dövlət büdcəsinə necə ya-
naş   masının yal nız bir tərəfini (birinci səviyyəsini) əks etdirir. Bu səviyyədə 
hər şey az-çox ay dındır. Solçu siyasi-iqtisadi dünyagörüşünə görə, iqtisadiy-
yatın sosialyönlü yü nü gücləndirmək üçün milli gəlirin büdcə vasitəsi ilə ye-
ni dən bölüşdürülən his səsi daha böyük olmalıdır, yəni büdcənin böyüklüyü 

1 Bax: Dünya Bankının statistik bazası; http://data.worldbank.org/indicator; son baxılma 
– av qust 2014.
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iqtisadiyyatın sosial yön lüyü üçün şərtdir. Sağçılara görə isə, kiçik büdcə icti-
mai rifahı yüksəltmək üçün daha effektivdir və bu halda iqtisadiyyat daha 
so sialyönlü ola bilər.

Amma aydındır ki, büdcənin nisbi böyüklüyü və ya kiçikliyi, yəni bu 
halda ÜDM-də xüsusi çəkisi ilə yanaşı, onun xərc “kompozisiyası” da – və-
sa itlərin müx təlif xərc maddələri arasında necə paylaşdırılması da son də rə-
cə mühümdür. Artıq təsbit etdiyimiz sxem əsasında belə demək mümkün-
dür ki, sosial proq ramlara yönəldilən büdcə vəsaitlərinin xüsusi çəkisi nə qə-
dər böyükdürsə, büdcə (və deməli, həm də iqtisadiyyat) bir o qədər daha 
sol dadır. Ənənəvi siya si-  iqtisadi leksikonda bunu büdcənin sosialyönlüyü 
ad landırırlar. İctimai büdcə müzakirələrində sosialyönlük həmişə mərkəzi 
möv zulardan biri olur. Sosial proqramlara ayrılan vəsaitin payı ötən ildəkin-
dən artıqdırsa, hesab edilir ki, bu ilin büdcəsi daha sosialyönlüdür.

Əslində, məsələ göründüyündən daha mürəkkəbdir. Heç kəs iddia et-
məz ki, infrastruktur layihələrinə (məsələn, əhalinin içməli su ilə təminatı-
na) yö nəl di lən büdcə xərcləri sosial xarakterli deyil, yaxud işsizlik üzrə mü-
avi nətlər yeni iş yerlərinin açılmasını nəzərdə tutan istehsal təyinatlı dövlət 
investisiyalarına nis bətən daha sosialyönlü xərc maddəsidir. Sağçı düşüncə 
tər zinə görə, özəl sa hib karlığın büdcə maliyyə yardımları ilə dəstəklənməsi 
ən sosialyönlü məsrəfl ə rə aiddir, çünki bir müddətdən sonra yeni iş yerləri-
nin açılmasına, əhalinin gə lir lərinin artmasına səbəb olur. Problem həmin 
bu müddət məsələsindədir. Öl kə dəki işsizlər biznesin dəstəklənməsi xərc lə-
ri nin nə vaxtsa onları işlə təmin edib layiqli gəlir sahibinə çevirəcəyini bil sə-
lər belə, o qeyri-müəyyən gələcəyi göz ləyə bilməzlər. Ona görə də istə ni lən 
dövlət büdcəsində həm solçu, həm sağ çı xarakterli xərc maddələri nəzərdə 
tutulur, bunların hansının üstünlük təş kil etməsi isə ölkədəki ümumi siyasi, 
iqtisadi, sosial vəziyyətdən və iqtidarın siyasi-iqtisadi məfkurəsindən asılıdır. 
Beləliklə də, büdcənin sosialyönlüyünü qa bart mağa çalışarkən hökumət lə-
rin nəzərdə tutduğu – əksər hallarda solçu xa rak terli xərc maddələrdir.

Dövlət büdcəsində sosial xərclərin xüsusi çəkisi iqtisadiyyatın sollu ğu-
nu- sağlığını müəyyənləşdirən digər amillərdən bir mühüm xüsusiyyəti ilə 
fərq lənir. Büdcə vəsaitlərinin müxtəlif xərc maddələri üzrə necə paylaşdırıl-

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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malı olması haq qındakı həm solçu, həm sağçı tələblər dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxilə edib- etməməsi ilə (daha dəqiqi – müdaxilənin dərəcəsi ilə) bağlı-
dır. Bu halda fərq mü daxilənin olub-olmaması ilə deyil, mahiyyəti ilə şərt-
lənir.

10-cu Cədvəldə Sərqi Avropa və Mərkəzi Asiya dövlətləri və bəzi inki-
şaf etmiş ölkələr sosial proqramlara yönəldilən xərclərin büdcədəki xüsusi 
çə kisinə görə azdan çoxa doğru sıralanmışdır. Sıralanan ölkələrdə sosial 
xərc   lərin xüsusi çəkisi haqqında statistik məlumatları vahid bir mənbədən 
tap maq mümkün olmadığına görə o, iki göstərici əsasında – büdcə xərcləri-
nin ÜDM-də payı və büd cə sosial xərclərinin ÜDM-də payı əsasında hesab-
lan mışdır. Birincilər BVF-in statistik bazasından götürülən və 9-cu Cədvəl-
də verilənlərdir. İkinci lə rin bir qismi (inkişaf etmiş ölkələr üçün olanlar) 
İƏİT-in məlumat bazasından ha zır götürülmüşdür,1 bəzi ölkələr üçün isə 
müx  təlif mənbələrdən, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından 
və milli statistika agentliklərinin baza la rından əldə olunmuş məlumatlar əsa-
sında hesablanmışdır.

Büdcə sosial xərclərinin ÜDM-də payı haqqında yeganə statistik mən-
bə İƏİT ol duğu üçün digər ölkələr üzrə müvafiq göstəricilər İƏİT-in meto-
dikasına uy ğunlaşdırılmışdır (məsələn, təhsilə yönəldilən vəsaitlər sosial 
xərclərə da xil edilmə miş dir). Bu səbəbdəndir ki, hansısa bir ölkə üçün sosial 
xərclərin döv lət büdcə sindəki payı göstəricisini tapmaq mümkün olduqda 
onun 10-cu Cədvəldəkin dən müəyyən qədər (bəzən ciddi dərəcədə) fərq-
lənməsi təəccüb doğur mamalı dır. Məsələn, Azərbaycan hökuməti büdcənin 
sosial xərc ləri deyərkən elm, təh sil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, 
mə də niyyət, incəsənət, infor ma siya, bədən tərbiyəsi xərclərini, həmçinin 
baş qa kateqoriyalara aid edilmə yən bəzi digər xərcləri nəzərdə tutur. Bu, so-
sial xərclərin geniş təfsiridir. Bu cür yanaşdıqda 2014-cü ildə Azərbaycan 
dövlət büd cəsində sosial xərclərin xüsusi çəkisi 24,5%-dir.2 Cədvəldəki 
rəqəm bun dan 2 dəfədən də çox azdır – həm də ona görə ki, BVF-in statistik 

1 Bax: OECD StatExtracts: Social Expenditure – Aggregated Data (http://stats.oecd.org/ 
/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG; son baxılma – oktyabr 2014).
2 Bax: Azərbaycan Respublikasının 2014-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin təq-
di  matı . – Bakı, 2013, s. 26.
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baza sın dan götürülmüş “büdcə xərclərinin ÜDM-də payı” göstəricisi dövlət 
büd cə si nin yox, icmal büdcənin əsasında hesablanır. Buna bənzər vəziyyət 
başqa ölkələrlə, hətta İƏİT-in özünün qiymətləndirdiyi dövlətlərlə bağlı 
olaraq da üzə çıxa bilər. Amma bu kitabın məqsədləri baxı mın dan mühüm 
olan – ayrı-  ayrı dövlətlərin öz sosial xərclərini necə dəyərlən dir mə si yox, 
ölkəvi gös  təriciləri müqayisəyəgələr şəklə salıb tutuşdurmaqdır.

Cədvəl 10. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə dövlət büdcəsi sosial xərclərinin ümumi 

büdcə xərclərində payı (2012-2013-cü illər)

Sıra 
yeri Ölkələr Xüsusi 

çəki (%)
Sıra 
yeri Ölkələr Xüsusi 

çəki (%)
1 Azərbaycan 11,8 20 Litva 47,1
2 Qırğızıstan 15,1 21 Niderland 47,9
3 Sinqapur 18,4 22 Moldova 48,1
4 Qazaxıstan 24,2 23 Xorvatiya 48,2
5 Makedoniya 30,8 24 Rumıniya 48,8
6 Monteneqro 31,0 25 İrlandiya 50,1
7 Bosniya-Hers. 31,8 26 Norveç 52,0
8 Ermənistan 34,3 27 Avstraliya 52,3
9 Türkiyə 34,8 28 ABŞ 52,7

10 Albaniya 36,0 29 Danimarka 53,4
11 Ukrayna 36,1 30 İsveç 54,1
12 Gürcüstan 39,0 31 Böyük Britaniya 54,7
13 Latviya 40,0 32 İtaliya 56,0
14 Kanada 40,8 33 Fransa 57,8
15 Serbiya 41,8 34 Almaniya 58,6
16 Macarıstan 42,9 35 Yaponiya 58,9
17 Rusiya 43,0 36 İspaniya 60,8
18 Bolqarıstan 46,0 37 Yeni Zelandiya 62,7
19 Kipr 47,0

Göründüyü kimi, sosial xərclərin büdcədəki xüsusi çəkisinə görə sıra-
la ma da ölkələr məntiqli düzülür. ŞAMA dövlətləri üst, inkişaf etmiş ölkə lər-
sə alt sıralarda yer alır. Doğrudur, Hollandiya, Kanada, xüsusilə də Sinqapur 

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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bu mən tiqə “yerləşmir”, amma ümumən müəyyən bir qanunauyğunluğun 
möv  cud ol ma sı şübhəsizdir: həmin üç ölkəni çıxmaq şərti ilə, inkişaf etmiş 
döv lətlərin ha mı sında sosial xərclərin büdcədəki payı 50%-dən artıqdır. Bu-
nun bir neçə izahı ola bilər. Yüksək ehtimallılardan biri odur ki, ŞAMA döv-
lətlərində sosial təminat və sosial müdafiə sisteminin formalaşması hələ başa 
çat mamışdır. Bəlkə də əsl səbəb odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə fiziki infra-
strukturun əsas (baza) his səsi artıq qurulmuşdur və dövlət vəsaitlərini iri-
miq yaslı infrastruktur layihələ ri nə yönəltməyə daha ehtiyac qalmadığına 
görə bunları sosial proqramların ge niş ləndirilməsinə sərf etmək imkanı ya-
ran mışdır. Ola da bilər ki, nisbətən zəif inkişaf etmiş ölkələrin daha sağçı 
döv lət büdcəsi ilə keçinməsinin hansısa başqa səbəbləri var. Bu, ayrıca prob-
lemdir.

Cədvəldəki sıralama ilə bağlı daha bir məsələyə diqqət yetirilməlidir. 
Azər baycan iqtisadçıları (və təkcə onlar yox) beynəlxalq müqayisələr üçün 
öl kə lərin necə seçilməli olduğu haqqında arasıkəsilməz diskussiyalar aparır-
lar. Ək səriyyət hesab edir ki, düzgün elmi nəticələr almaq üçün təxminən 
eyni, ya xud bir-birinə yaxın inkişaf səviyyəsinə malik dövlətləri müqayisə 
et mək lazımdır. Bu mövqedən çıxış edənlərin fikrincə, Azərbaycanı, məsə-
lən, Böyük Brita niya və ya Yaponiya ilə müqayisə etməyin ciddi bir kon-
struktiv elmi əhəmiyyəti yoxdur, alınan nəticələr iqtisadiyyatla bağlı yanlış 
siyasi qərarların verilməsinə yol aça bilər. İkinci mövqe isə belədir ki, ölkə 
öz qarşısına mümkün qədər daha id dialı (ambisioz) hədəflər qoymalıdır və 
bu hədəflərə çatmaq üçün özünü ən yük sək inkişafa nail olmuş dövlətlərlə 
mü qayisə etməlidir. İkinci mövqenin tə rəf darları hesab edirlər ki, aşağı in ki-
şaf səviyyəsinə malik ölkələrlə müqayisələr dövlətin inkişaf motivasiyasını 
zə iflədə bilər. Bu mövqelərin hərəsinin öz məntiqi var.

Amma bunlarla yanaşı, məsələnin həllinin daha bir (üçüncü) variantı-
na da nəzər salmaq lazımdır. Bu varianta görə, müqayisə edilən ölkələri seç-
mək üçün həlledici şərt onların bu və ya digər göstərici üzrə necə sıralanma-
sı dır. Əgər həmin göstərici üzrə rənkinqdə ölkələr məntiqli düzülürsə, yəni 
güc lü və zəif inkişaf etmiş dövlətlər ayrı-ayrı qruplarla sıralanırsa, bu o de-
məkdir ki, mü qayisələri qruplar daxilində aparmaq, inkişaf etmiş dövlətləri 
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bir-biri ilə, digər lə rini isə öz aralarında müqayisə etmək lazımdır. Rənkinq 
məntiqsizdirsə, yəni güclü və zəif inkişaf etmiş dövlətlər qarışıq sıralanırsa, 
müqayisə edilən ölkələr tam sərbəst seçilə bilər.

Dövlət büdcəsində sosial xərclərin xüsusi çəkisinə görə sıralamada öl-
kə  lər məntiqli düzüldüyü üçün dövlət büdcəsinin solluğu-sağlığı üzrə mü-
qa  yisələr ölkə qrupları daxilində aparılmalıdır. Əlbəttə, “Azərbaycanın iqti-
sadiyyatı bu gös təriciyə görə Yeni Zelandiyanın iqtisadiyyatına nisbətən da-
ha sağçı iqtisa diy yatdır” ifadəsi yanlış mühakimə deyil, amma bu halda 
Azər baycan iqtisa diyya tını ŞAMA dövlətlərinin iqtisadiyyatı ilə müqayisə 
et mək daha düzgün olardı.

Qruplar daxilində, sıralanmanın ölkələrin ümumi inkişaf səviyyəsin-
dən (mə sələn, adambaşına ÜDM və ya ÜMG-dən) asılılığı yoxdur. İnkişaf 
et miş döv lətlərin sıralamanın sonlarında yer alması o anlama gəlmir ki, 
adam başına ÜDM yüksəldikcə sosial xərclərin büdcədəki payı da artır. Bu 
ba xımdan demək mümkündür ki, qruplar daxilində ölkələr stoxastik sıra-
lanır.

Yaxın illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunda 
ciddi dəyişikliklər baş verəcəyini gözləmək lazımdır. Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü ilin payızında keçirilmiş iclasında Prezident İlham Əliyev bəyan et-
mişdir ki, 2015-2017-ci illərdə ölkədə baza infrastruktur quruculuğu başa 
çat dırılacaq və iq tisadiyyatın səbatlı inkişafını təmin edən layihələrə, o cüm-
lədən özəl biznesin təşviqinə, işgüzar mühitin yaxşılaşdırılmasına daha çox 
büd cə vəsaiti yönəldilə cək dir. Eyni çıxışında o, dövlətin sosial proqramla rı-
nın da genişləndiriləcəyini qeyd etmişdir.1 Odur ki, yaxın gələcəkdə dövlət 
büd cəsinin həm sağ, həm sol tə mayüllü xərc maddələrinin istər müt lə́q 
həcm  cə, istər nisbi ifadədə (ÜDM-in faizi kimi) böyüyəcəyini söyləmək 
olar. Dövlət büdcəsinin solluğu-sağlığı bu tə ma yüllərin hansının daha güclü 
for malaşacağından asılı olacaqdır.

1 Bax: Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qar şıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında Prezident İ .Əliyevin giriş nitqi (http://www.
president.az/articles/13052; son baxılma – oktyabr 2014).

2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar
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2.3. Qiymət azadlığı və tənzimlənən qiymətlər

Məlumdur ki, qiymət azadlığı ən mühüm iqtisadi azadlıqlar sırasına 
da xildir və bazar iqtisadiyyatının təməl prinsiplərindəndir. Bütün başqa 
azad lıqlar kimi, qiymət azadlığı da heç zaman və heç yerdə (heç bir ölkədə) 
müt lə́q ol mur. Bu həm də o deməkdir ki, qiymət azadlığının dərəcəsi var, 
yəni müxtəlif öl kələrdə və müxtəlif zaman kəsiklərində qiymətlər bu və ya 
di gər dərəcədə (daha az, yaxud daha çox) sərbəst olur. Başqa sözlə, müxtəlif 
öl kələri və dövrləri qiy mət azadlığının səviyyəsinə görə də fərqləndirmək 
müm kündür. Bundan ötrü qiymət azadlığının səviyyəsini ölçməyin yollarını 
(üsullarını) tapmaq la zım dır. Təəssüf ki, iqtisadiyyat elmi hələ bu sahədə ha-
mının qənaətbəxş saya bi lə cəyi metodikalar işləyib hazırlamamışdır.

2 .3 .1 . Qiymət azadlığı . . .

... üzrə beynəlxalq müqayisələr sahəsində azsaylı tədqiqatlardan biri 
Ka    na  dada yerləşən Freyzer İnstitutuna (The Fraser Institute) məxsusdur. İn-
stitutun müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlıq səviyyəsinin müqayisəsi aparılan 
illik tədqi qat larında qiymətlərin tənzimlənməsi məsələsinə də toxunulur. 
İq tisadi azad lığın “Tənzimləmə” adlanan komponentinin ölçülməsi zamanı 
şir kətlərin öz məh sul və xidmətlərinə nə dərəcədə sərbəst qiymət qoymaları 
da nəzərə alınır. Lakin 2012-ci ildən etibarən bu adda ayrıca bir ölçmə me-
ya rı yoxdur, komponentin ümumi indeksində qiymətqoyma sərbəstliyinin 
payı isə çox kiçikdir. Ona görə də Freyzer İnstitutunun son məruzələrindən 
qiymətlərin sərbəstliyi ilə onların dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin nis-
bətini dəyərləndirmək üçün istifadə etmək yanlışdır.1

Amma əvvəlki illərdə (2011-ci ilin məruzəsi daxil olmaqla) müəssi sə-
lə  rin qiymətqoyma sərbəstliyi ayrıca bir indikator kimi ölçülürdü. Qiymət-
lə  rin döv lət tərəfindən tənzimlənməsi nə qədər geniş biçimdə aparılırdısa, 
öl  kəyə bu gös tərici üzrə bir o qədər aşağı reytinq verilirdi. Qiymətqoymanın 
maksimal də rəcədə sərbəst olduğu ölkələr 10 ball alırdı. Əgər qiymətlər yal-

1 Bax: Economic Freedom of the World 2013 (http://www.freetheworld.com/release.html; 
son ba xılma – avqust 2014).
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nız elə sahə lər də (məsələn, elektrik enerjisi istehsalı kimi) tənzimlənirdisə 
ki, bu, rəqabətə və onun iqtisadiyyat üçün ümumi effektivliyinə böyük təsir 
göstərmir, bu zaman ölkəyə 8 ball verilirdi. Tənzimləmə əlavə olaraq daha 
bir neçə sahəni də (məsə lən, kənd təsərrüfatını) əhatə edirdisə, ölkə 6 balla 
qiy mətləndirilirdi. Qiymət tən zimlənməsi energetika və kənd təsərrüfatı ilə 
bərabər, fərdi istehlakçıların tez- tez aldığı başqa əsas məhsullara da şamil 
olun duqda ölkə 4 ball alırdı. Kənd tə sərrüfatı və sənaye məhsullarının qiy-
mət ləri geniş biçimdə tənzimləndikdə ölkəyə 2 ball, bazardakı əksər qiy mət-
lər tənzimləndikdə isə 0 ball verilirdi. Bun la rın arasında “aralıq” xallar da nə-
zərdə tutulurdu. Balların bu cür yuvarlaq bö lünməsi ölkələri yetərincə diffe-
rensiallaşdırmağa imkan verməsə də, Freyzer İnstitutunun əldə etdiyi nəti-
cə lər ilkin səviyyəli beynəlxalq müqayisələr aparmağa imkan verir.

Qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi üzrə Freyzer İnstitutu-
nun 2011-ci il hesabatında əksini tapmış göstəricilər 11-ci Cədvəldə təqdim 
olunmuşdur.

Freyzer İnstitutu bu kitabda ənənəvi olaraq sıralanan ölkələrin beşini 
özü nün 2011-ci il tədqiqatına daxil etməmişdir, amma həmin ölkələrdə qiy-
mət azad lığının çox aşağı səviyyədə olduğunu təxmin etmək (o cümlədən 
He ritage fondunun Monetar azadlıq indeksi üzrə əldə etdiyi və bir qədər 
son ra toxuna ca ğımız nəticələri nəzərə almaqla) o qədər də çətin deyil. İnki-
şaf etmiş ölkələrdə qiy mət azadlığı ŞAMA regionu dövlətlərinə nisbətən da-
ha yüksəkdir. Azərbaycan 6 balla sıralamanın ortalarında, 10 ölkənin daxil 
ol duğu ən böyük qrupda dır. Bu o deməkdir ki, qiymətlərin sərbəstliyinə gö-
rə Azərbaycanın iqtisadiyyatı 11-ci Cədvəldə ondan əvvəl dayanan 14 döv-
lə tin iqtisadiyyatına nəzərən daha sol da, qalan 18 dövlətin iqtisadiyyatı ilə 
müqayisədə isə daha sağdadır. Bu sa hə də Azərbaycan üzrə müşahidələrin 
apa rıldığı 2005-2009-cu illər ərzində onun aldığı qiymət (6 ball) dəyişməz 
qalmışdır.

Azərbaycanla eyni qrupa daxil olan ABŞ-da qiymətlərin təxminən 
10%-i döv lət tərəfindən tənzimlənir. Bu, əsasən, energetika və rabitə sektor-
larında ça lı şan, təbii qazın boru kəmərləri ilə ötürülməsi ilə məşğul olan tə-
bii inhisarların məh sul və xidmətlərinin qiymətləridir. 1933-cü ildən etiba-

2 .3 . Qiymət azadlığı və tənzimlənən qiymətlər
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rən fermer qiymət lə ri nin tənzimlənməsi sistemi fəaliyyət göstərir. Bəzi ştat-
larda dəmiryolu və avtomobil daşımaçılığı tarifləri də mərkəzləşdirilmiş 
qay  dada birbaşa təyin edilir.1 Göründüyü kimi, mənzərə Azərbaycandakına 
çox yaxındır.2

Cədvəl 11. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə qiymət azadlığı (2009)3

Sıra 
yeri Ölkələr Sərbəstlik 

ballı
Sıra 
yeri Ölkələr Sərbəstlik 

balı
1 Yeni Zelandiya 9,0 15-24 Monteneqro 6,0

2-8 Danimarka 8,0 15-24 Norveç 6,0
2-8 Gürcüstan 8,0 15-24 Türkiyə 6,0
2-8 Litva 8,0 25-29 Ermənistan 5,0
2-8 Qırğızıstan 8,0 25-29 Fransa 5,0
2-8 Macarıstan 8,0 25-29 İspaniya 5,0
2-8 Makedoniya 8,0 25-29 İtaliya 5,0
2-8 Sinqapur 8,0 25-29 Yaponiya 5,0

9-14 Almaniya 7,0 30-32 Bolqarıstan 4,0
9-14 Avstraliya 7,0 30-32 Kipr 4,0
9-14 Niderland 7,0 30-32 Serbiya 4,0
9-14 İrlandiya 7,0 33-34 Xorvatiya 3,0
9-14 İsveç 7,0 33-34 Rumıniya 3,0
9-14 Kanada 7,0 35 Moldova 2,0

15-24 ABŞ 6,0 36-37 Rusiya 1,0
15-24 Albaniya 6,0 36-37 Ukrayna 1,0
15-24 Azərbaycan 6,0 Belarus –
15-24 Bosniya-Hers. 6,0 Kosovo –
15-24 Böyük Britaniya 6,0 Özbəkistan –
15-24 Qazaxıstan 6,0 Tacikistan –
15-24 Latviya 6,0 Türkmənistan –

1 Bax: А .С .Якорева . Ценообразование . – Москва, ЭКСМО, 2007 (http://www.e-reading.ws/ 
/bookreader.php/99005/Yakoreva_-_Cenoobrazovanie.html; son baxılma – avqust 2014).
2 Azərbaycanda təbii inhisarların məhsul və xidmətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənən 
qiy mət ləri ilə Tarif (qiymət) Şurasının saytında tanış olmaq mümkündür (bax: http://
www.tariffcouncil.gov.az/?/az/content/36; son baxılma – avqust 2014).
3 Bax: Economic Freedom of the World 2011 (http://www.freetheworld.com/2011/reports/ 
/world/EFW2011_complete.pdf; son baxılma – avqust 2014).
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... müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlığın səviyyəsini ölçməkdən ötrü He-
ritage fondunun öz illik hesabatlarında istifadə etdiyi 10 indikatordan biri-
dir. İl kin nəzəri müddəa budur ki, bazar iqtisadiyyatı üçün ideal vəziyyət – 
qiy  mət lə rin heç bir dövlət müdaxiləsi olmadan sabit qalmasıdır. Ona görə 
də monetar azad lığın səviyyəsi belə ölçülür: hər ölkədə son üç il üçün çəkili 
orta iflyasiya faizi müəyyənləşdirilib indeksləşdirilir və alınan rəqəmdən 
qiy   mət tənzim lə məsi “cəriməsi” çıxılır. İnflyasiya nə qədər aşağı, qiymətlərə 
mü daxilə nə qədər az dırsa, ölkənin Monetar azadlıq indeksi bir o qədər 
yük səkdir. Cərimə balları 0-la 20 arasında ola bilər, amma Fond bu xalların 
hansı ölkə üçün neçə götürül dü yünü, təəssüf ki, açıqlamır. Bəlli olan odur 
ki, Monetar azadlıq indeksi tən zim  lənən qiymətlərin çeşidinə və tənzimlə-
mə nin sərtliyinə nisbətən inflyasiya dan daha artıq dərəcədə asılıdır və bu, 
iq tisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini ölç  mək baxımından indeksin əhəmiy-
yətini aşağı salır.

Buna baxmayaraq, bəzi ölkələrdə qiymət azadlığı haqqında təsəvvürü 
də  qiq ləşdirməkdən ötrü həmin göstərici üzrə məlumatlar 12-ci Cədvəldə ək-
si ni tap  mışdır. Dövlətlərin yerləri onların 186 ölkə üzrə ümumi dünya sıra-
la masındakı mövqeləri əsasında verilmişdir.

Böyük Britaniyanın 119-cu yer tutmasını nəzərə almasaq, bundan əv-
vəl ki sıralamada olduğu kimi, bu sıralamada da inkişaf etmiş dövlətlər daha 
ön dədir. Lakin yalnız 12-сi Cədvəl əsasında bu və ya digər iqtisadiyyatların 
baş qalarına nə zərən daha solda, yaxud sağda olması haqqında fikir yürüt-
mək çətindir, çünki Monetar azadlıq indeksinin əsas komponenti inflyasiya-
dır, inflyasiya isə iqtisa diy yatın solluğunu-sağlığını səciyyələndirən iqtisadi 
ha disə və proseslər sırasına da xil deyil. Həm solçu, həm də sağçı siyasi-iqti-
sadi dünyagörüşü onu bəlli bir çər çivədə məqbul və hətta faydalı, bu çərçivə 
xa ricində isə zərərli və hətta da ğı dıcı sayır. İnflyasiyanın məqbul sayıla bilə-
cək aşağı və yuxarı hədlərinə ayrı-ayrı analitik mərkəzlərin və tədqiqatçıların 
münasibəti fərqlidir, amma müəlliflərinin sağçı və ya solçu olmasına bağlı 
deyil.

2 .3 . Qiymət azadlığı və tənzimlənən qiymətlər
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Cədvəl 12. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə Monetar azadlıq indeksi (2013)1

Sıra  
yeri Ölkələr İndeks Sıra 

yeri Ölkələr İndeks

2 Yaponiya 87,5 57-58 Litva 78,6
3 Yeni Zelandiya 86,3 57-58 Monteneqro 78,6
8 Makedoniya 83,5 59-60 Gürcüstan 78,4

12 İsveç 82,5 72 Rumıniya 77,1
15-16 İrlandiya 81,7 73 Ermənistan 77,0

17 Sinqapur 81,5 79-82 Kanada 76,3
23-24 Almaniya 80,8 83-84 Fransa 76,1

27 Avstraliya 80,5 88 Macarıstan 75,6
29 Bosniya-Hers. 80,1 93-96 ABŞ 75,4

30-32 Albaniya 80,0 105-106 Moldova 75,0
30-32 Danimarka 80,0 112-113 Qazaxıstan 74,4
33-34 Niderland 79,9 116 Qırğızıstan 73,7
33-34 İspaniya 79,9 119 Böyük Britaniya 73,5

37 Latviya 79,7 126 Kosovo 72,7
38-39 Bolqarıstan 79,6 133-134 Türkiyə 71,8

45 Xorvatiya 79,2 144-146 Rusiya 69,4
48-50 İtaliya 78,9 156 Tacikistan 67,7
51-54 Azərbaycan 78,8 157-158 Serbiya 66,9
51-54 Kipr 78,8 161-162 Türkmənistan 65,9
55-56 Norveç 78,7 172 Özbəkistan 63,1
55-56 Ukrayna 78,7 182 Belarus 33,9

Monetar azadlıq üzrə dünya rənkinqində Azərbaycan iqtisadiyyatı 
qəna ət bəxş mövqe tutur. Azərbaycanda inflyasiya idarə edilə biləcək hədlər 
çərçi və sin dədir və qiymətlər əksər inkişaf etmiş dövlətlərdə olduğuna yaxın 
bir dərə cə də sərbəst formalaşır.1

1 Heritage fondu ilə The Wall Street Journal’ın birlikdə hazırladığı “İqtisadi azadlıq indek-
si” he sabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: 2014 Economic Freedom İndex; http:// 
www.heritage.org/index; son baxılma – avqust 2014).
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Nəzərə almaq vacibdir ki, Azərbaycan kimi nisbətən kiçik dövlətlərdə 
inhisarların mövcudluğu bəzən qaçılmaz olur, çünki daxili bazarın məhdud-
luğu (kiçikliyi) üzündən bir və ya bir neçə müəssisə ayrı-ayrı məhsul və xid-
mətlərə məcmu tələbi asanlıqla ödəyə bilir. Məsələn, 83 mln. ABŞ dolları 
məbləğində özəl yatırımlarla inşa edilmiş və 2006-cı ildə fəaliyyətə başlamış 

2 .3 . Qiymət azadlığı və tənzimlənən qiymətlər

ON BİRİNCİ HAŞİYƏ

Azərbaycanda qiymətlərin liberallaşdırılması tarixindən

Bəzi Azərbaycan iqtisadçıları israr edirlər ki, ölkə, müstəqilliyini 
bərpa edən kimi qiymətləri sərbəst buraxmamalı idi. Onların 
fik rincə, qiy mət lərin liberallaşdırılmasına dövlət mülkiyyətinin 
özəlləşdiril məsindən sonra başlanmalı idi. Bu iddia, adətən, 
onun  la əsaslandırılır ki, hər bir iqtisadi sistemin məzmununu 
orada hakim mövqe tutan mülkiyyət for ması müəyyənləşdirir. 
Ona görə də yeni icimai-iqtisadi sistemin qurulmasında mül-
kiy yət islahatı çıxış nöqtəsi olmalıdır.

Amma iş burasındadır ki, Azərbaycanda planlı (direktiv) qiy-
mət  qoyma dan azad qiymətlərə keçid, dövlət müstəqilliyinin 
bər   pa edilməsindən əvvəl başlamışdı və müəyyən mənada 
“məc   buri” xarakter daşıyırdı. O zaman Azərbaycanın əsas ticari 
tərəf-müqabilləri olan sovet res pub likalarında, ilk növbədə Ru-
si yada qiymətlər qismən “sərbəst bura xıl mışdı” və sürətlə yük-
sə lirdi. Həmin respublikalardan bahaya alıb daxili bazarda ucu-
za satmaq Azərbaycan iqtisadiyyatına dağıdıcı təsir göstər diyinə 
görə burada da qiymətləri qismən liberallaşdırmaq bir növ ic ba-
ri cavab tədbiri rolunu oynayırdı. Eyni bir dövlətin içində müx-
tə  lif qiymət sistemlərinin formalaşması onun vahid iqtisadi mə-
ka nını parçalayırdı və bu mənada SSRİ-nin siyasi iflasını şərt-
lən dirən mühüm amillərdən idi.

Ancaq bu hadisələrin üstündən bir neçə il keçdikdən sonra li be-
ral qiy mət  lər sisteminə keçid, Azərbaycanda (artıq müstəqil öl-
kədə) aparılan iqtisadi islahatların tərkib hissəsi kimi qavran ma-
ğa başladı.
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İmişli şəkər za vo dunun gücü ildə 500 min ton şəkər tozu istehsal etməyə 
im kan verir, ölkənin illik tələbatı isə 150-180 min ton arasındadır. Tək bir 
za vod ölkənin mühüm bir məhsula olan toplam ehtiyacını üçqat ödəmək iq-
ti darındadır. Belə hallarda in hi sar qiymətlərinin yaranmasını tam önləmək 
obyektiv surətdə çox çətindir.

Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti tənzimlənən qiymətlərin çeşi-
dini azaltmağı yaxın gələcəyin hədəflərindən biri elan etmişdir. Bu, ölkədə 
da vam edən iqtisadi liberallaşmanın tərkib hissəsi də sayıla bilər. Lakin mü-
asir dünya təc rübəsi aydın göstərir ki, bütün qiymətləri bazarın öhdəsinə 
bu raxmaq qə bul edilməzdir və bir sıra qiymətlər dövlət tərəfindən tənzim-
lənməkdə davam et mə lidir. Digər meyarlar üzrə olduğu kimi, qiymət azad lı-
ğı üzrə də ifrat kənar laş malar zərərlidir: nə tam liberal, nə də tam direktiv 
qiy mətqoyma uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi inkişaf üçün münbit şə-
rait yaratmır. Son iki cədvəldən çı xarıla biləcək nəticələrdən biri odur ki, 
Azər baycan üçün bu göstərici üzrə ən uğurlu yer mərkəzdən bir qədər sağ-
da dır, şərti olaraq, Freyzer İnstitutunun rey tinqində 7 balldır.

Hökumət təbii inhisarların məhsul və xidmətlərinin qiymətlərini mər-
kəz ləş dirilmiş qaydada müəyyənləşdirməsini, bir qayda olaraq, sosial motiv-
lər lə əsas landırır. İstinad nöqtəsi odur ki, qiymətlər sərbəst buraxılacağı 
təqdirdə kəs kin şəkildə yüksələ bilər. Bir çox məhsul və xidmətlər üçün bu, 
hə qiqətən də, belədir. Amma bəzi sahələrdə, məsələn, kommunal xidmət lər-
də özəl sektorun imkanlarından daha geniş istifadə etmək mümkündür və 
bu, məqsədəuyğun olardı. Aydındır ki, bu halda müvafiq qiymətlər də libe-
ral laşdırılmalıdır, amma bu sektorda qiymətlərin sərbəstləşdirilməsi onların 
yüksəlməsi ilə müşayiət olunmaya da bilər. Normal rəqabət mühiti yaradıla-
cağı halda qiymətlərin bəlli bir səviyyədə sabitləşəcəyi daha ehtimallıdır və 
hətta enəcəyi də istisna deyil.

Beləliklə, əgər dəyərləndirmə yalnız Monetar azadlıq indeksinə görə 
apa rıl saydı, qiymətlərin sərbəstliyi üzrə Azərbaycanın iqtisadiyyatı, onu mü-
qayisə etdiyimiz ölkələrin çoxunun iqtisadiyyatından (deməli, həm də mər-
kəz dən) sağ da olardı. Bununla belə, bu göstərici üzrə onu bir qədər də “sağa 
çəkmək” (yəni qiymətləri daha da liberallaşdırmaq) təminatlı iqtisadi inki-
şaf baxımından düzgün qərar ola bilərdi.
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Sağçı və solçu dünyagörüşlərinin qarşıdurmasını səciyyələndirən əla-
mət  lər arasında real iqtisadiyyatın sağlığı-solluğu üzərinə ən çətin keçirilə 
bi ləni, yə qin ki, planlılıqla kortəbiiliyin nisbətidir. Əslində, bu nisbət iqtisadi 
inkişafın ümumi fəlsəfəsi baxımından yetərincə çox və dərindən araşdırıl-
mış dır. Bazarın özünütənzimləmə mexanizmlərinin müdafiəsi istiqamətində 
yazılmış əsərlərin, demək olar ki, hamısında kortəbii iqtisadi inkişaf dövlə-
tin iqtisadiyyatı yönlən dirmək cəhdlərinin əksliyi kimi təhlil edilir. Klassik 
li beralizmin ən ardıcıl mü da fiəçilərindən biri olan Fridrix Hayek XX əsrin 
or talarında yazırdı ki, “Dövlət [ictimai həyatı və iqtisadiyyatı] nə qədər çox 
plan laşdırırsa, fərdlər üçün [öz hə yat  larını və iqtisadi fəaliyyətlərini] planlaş-
dır maq bir o qədər çətinləşir” .1

Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatında planlılıqla kortəbiiliyin nisbətini 
ölç   mək lə bağlı çətinliyin kökü məhz buradadır. Kortəbiiliyə qarşı dayanan 
əks qütb qismində planlılıq deyil, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi (bü töv-
lükdə) gö türülür və bu anlaşılandır, çünki dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi 
onu yön lən dirmək məqsədi güdür, bu isə kortəbiiliyin azaldılması hesabına 
planlılığın ar tırılması deməkdir.

İmperativ planlaşdırma ilə hər şey az-çox aydındır. Bu və ya digər öl-
kə də birbaşa dövlət planlaşdırması nə qədər genişdirsə, iqtisadiyyat bir o qə-
dər daha soldadır. Lakin indiyə qədər ayrı-ayrı ölkələrdə imperativ planlaş-
dır manın miq yası haqqında müqayisəli araşdırmalar aparılmamışdır. Səbəb, 
görünür, ondadır ki, bazar iqtisadiyyatına malik olan dövlətlərdə imperativ 
planlaşdırmanın ob yek ti dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdir. Ona gö-
rə də dövlət bölməsi və dövlət sahibkarlığı ilə özəl bölmə və özəl sahibkarlıq 
arasında nisbətin ölçülməsi dolayısı ilə imperativ planlaşdırmanın miqyasını 
da ölçmək deməkdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə iqtisadiyyatın planlaşdırılmasının 
miqyasları haqqında pərakəndə məlumatlar bu fikri təsdiqləyir. Məsələn, 

1 “The more the State plans, the more difficult planning becomes for the individual” (Fried-
rich A . Hayek . The Road to Serfdom With The Intellectuals and Socialism (The condensed ver-
sion), London, 1945 (1999), p. 57; http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/ 
/files/upldbook351pdf.pdf; son baxılma – avqust 2014).

2 .4 . Planlılıq və kortəbiilik
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mə  lumdur ki, İranda dövlət mülkiyyə ti nin payı çox yüksəkdir.1 Müvafiq ola-
raq, İran iqtisadiyyatının mərkəzləşdiril miş qaydada planlaşdırılan hissəsi 
də böyükdür (təqribən 50%).2

İndikativ planlara gəlincə, onların icra edilməsi üçün dövlət təsərrüfat 
sub yektlərinin bazar davranışına dolayı vasitələrlə (vergilər, qiymətlər, dota-
si ya lar, xüsusi iqtisadi rejimlər və başqa bu qəbil idarəetmə alətləri ilə) təsir 
gös tərir. Bu dolayı vasitələrin hərəsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 
kon kret bir for masıdır və hər biri ayrı-ayrılıqda ölçülür. Ona görə də müxtə-
lif dövlətlərdə in dikativ planlaşdırmanın miqyasını müqayisəli şəkildə qiy-
mət ləndirmək o qə dər də böyük aktuallıq kəsb etmir. Proqramlaşdırma ilə 
bağlı vəziyyət də buna bən zərdir: iqtisadiyyatları sağlaşdırıb-sollaşdıran öz-
özlüyündə inkişaf pro qram ları deyil, bu proqramlarda nəzərdə tutulan iqti-
sadi idarəetmə üsullarıdır.

Bütün bunlara baxmayaraq, bu və ya digər ölkənin iqtisadi perspektiv-
lərini təhlil edərkən orada gerçəkləşdirilən (yaxud gerçəkləşdirilməsi nəzər-
də tutulan) iqtisadi inkişaf proqramlarını araşdırmaq – o cümlədən iqtisa-
diy yata döv lət müdaxiləsinin potensial miqyası və formalarını qiymət lən dir-
mək üçün – bö yük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda sosial və iqtisadi inkişafın dövlət tərəfindən proqram-
laş dı rıl ması geniş həcmdə aparılır: hazırda ölkədə onlarla ümumi, sahəvi və 
re  gional dövlət proqramları həyata keçirilməkdədir. İqtisadiyyata dövlət 
mü   daxiləsinin səviyyəsi və formaları ilə bağlı hökumətin yaxın illər üçün 

1 İranda dövlət mülkiyyəti ilə özəl mülkiyyətin sərhədi yayğındır. Məsələn, İslam inqilabı 
za manı milliləşdirilmiş müəssisələri (ölkədəki bütün istehsal təyinatlı mülkiyyətin təqribən 
20%-ni) idarə edən fondlar “yarımdövlət” xarakterlidir. Son zamanlar bir çox dövlət müəs-
si sələri böyük sayda “yarıdövlət-yarıözəl” şirkətlər yaratmışlar. Bütün bu tip müəssisələri 
də saydıqda İran hö kuməti hazırda iqtisadiyyatın təxminən 80%-nə birbaşa nəzarət etmək 
im kanındadır. “Xalis” özəl sektor istehsal təyinatlı mülkiyyətin təqribən 17%-nə sahibdir 
(daha ətraflı bax: Bijan Khajehpour . Domestic Political Reforms and Private Sector Activity in 
Iran . – Iran Chamber Society, 2000 (http://www.iranchamber.com/government/articles/ 
/po litical_reform_private_sector_iran.php; son baxılma – avqust 2014).
2 Bax: A survey of Iran: Stunted and distorted. – The Economist, 2003 (məlumat Wikipedia’-
dan dır. Bax: Economy of Iran; http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iran; son ba xıl-
ma – avqust 2014).
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plan  laşdırdığı dəyi şiklikləri dəyərləndirmək nöqteyi-nəzərindən, 2012-ci il-
də qəbul edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası 
xü  susilə əhəmiyyətlidir. Əsas məğzi 2020-ci ilə qədərki dövr üçün ölkənin 
baş  lıca sosial-iqtisadi inkişaf hədəflərini müəyyənləşdirməkdən ibarət olan 
bu Konsepsiyada iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi perspek-
tivləri də açıqlanmışdır. Bu sırada mak roiqtisadi sabitliyin qorunması, biz-
nes mühitinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst rəqabətə şərait yaradılması (yəni 
in  hisarçılığın məhdudlaşdırılması), inves ti siya cazibədarlığının yüksəldil-
mə  si, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə həvəsləndi-
rici tədbirlər, irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu və sosial müdafiənin sə-
mə rəliliyinin yüksəldilməsi yer almışdır.1

Dövlət investisiyaları hesabına irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin 
hə ya ta keçirilməsi dövlət sahibkarlığının genişlənməsi mənasını kəsb edir və 
iq ti sa diyyatı sola doğru çəkəcəkdir. İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləş di-
ril məsi üçün həvəsləndirici tədbirlər də bu silsilədəndir, çünki bu tədbirlər 
müəyyən sa  hələrdə (xüsusilə ölkənin strateji prioritetlərinə aid edilmiş qey-
ri- neft sahə lə rin  də, məsələn, turizm sektorunda) çalışan müəssisələrə müx-
təlif növlü gü zəşt lər və subsidiyalar verməkdən ibarət olacaqdır. Bəzi tən-
zimləmə tədbirləri (mak roiqtisadi sabitliyin qorunması, investisiya cazibə-
dar lığının artırılması və sosial müdafiənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi) 
iqti sadiyyatın solluğu-sağlığı baxımından neytraldır, dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxilə səviyyəsinin artmasını və ya azalmasını ehtiva etmir və həm solçu, 
həm də sağçı siyasi-iqtisadi qrup la rın tələbləri siyahısına daxildir. Biznes 
mü hitinin təkmilləşdirilməsi isə bu mə nada daha mürəkkəbdir və iqtisadiy-
yatın solluğu-sağlığı baxımından özünə həm neytral (inzibati vergi yükünün 
azal dılması kimi), həm də sağçı (müəssi sə lərin ümumi vergi yükünün azal-
dıl ması kimi) dəyişiklikləri daxil edə bilər. Amma nəticə etibarilə biznes 
mü  hitinin yaxşılaşdırılması iqtisadiyyatı sağa çə kəcəkdir.

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasından məlum 
olur ki, dövlətin vergilərlə əlaqədar müəyyənləşdirdiyi strateji kurs onların 

1 Bax: “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, s. 13 (http://www.president.az/ 
/files/future_az.pdf; son baxılma – avqust 2014).

2 .4 . Planlılıq və kortəbiilik
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en  di rilməsi siyasəti, yəni sağçı siyasətdir. Doğrudur, bu niyyət Konsepsiya-
da birbaşa formada ifadə olunmamışdır, amma orada deyilir ki, yaxın gələ-
cə yin vəzifələrindən biri də “sahibkarlıq üçün daha əlverişli mühit yaratmaq 
məqsədi ilə vergi dərəcələrinin optimallaşdırılmasıdır”. Vergi dərəcələrinin 
optimallaşdırıl ma sı bu halda onların aşağı salınması kimi təfsir edilməlidir, 
çünki sahibkarlar üçün ən uğurlu vergi siyasəti onların vergi yükünün azal-
dıl masıdır. Eyni fikri gömrük rüsumlarının optimallaşdırılması haqqında da 
söyləmək olar. Xarici ti ca rət sahəsində planlaşdırılan tədbirlər arasında iqti-
sadiyyatı həm sağa, həm sola doğru hərəkətləndirən tədbirlər var. Əgər xari-
ci ticarət prosedurlarının sa dələşdirilməsi, qeyri-tarif əngəllərinin aradan 
qal dırılması birincilərə aiddirsə, yerli sahibkarların ixrac qabiliyyətini artır-
maq məqsədi ilə onlara dövlət tə rə fin dən güzəştli kreditlər verilməsi ikinci-
lərə aiddir.

Göründüyü kimi, Konsepsiyanı birmənalı şəkildə solçu və ya sağçı fə-
aliy  yət planı kimi səciyyələndirmək olmaz. Yaxın illər ərzində Azərbaycan 
iq  tisa diy yatının inkişafında solçu, yoxsa sağçı meyllərin üstünlük qazana ca-
ğı planlaş dırılan tədbirlərin nisbətindən və onların təsir gücündən asılı ola-
caqdır.

Buna bənzər təhlil, təbii ki, başqa dövlətlərin iqtisadi strategiya və 
pro q ram ları əsasında da aparıla bilər. Lakin bu təhlillə üzə çıxarılan nəticə-
lər hə min ölkələrdə iqtisadiyyatın cari solluğunu-sağlığını deyil, gələcək in-
ki şaf me yil lə rini aşkar etmək baxımından əhəmiyyətlidir və ona görə də 
bey  nəlxalq mü qayisəli araşdırmalar üçün hazırda qeyri-aktualdır. İqtisadiy-
yat elminin pro qnos tik funksiyaları gücləndikcə bu sahədə vəziyyətin kö-
kün  dən dəyişəcəyini ehtimal etmək olar.

2.5. Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması

Dünyanın bir sıra aparıcı analitik mərkəzləri müntəzəm olaraq müxtə-
lif öl kələrin tətbiq etdiyi xarici ticarət rejimlərinin müqayisəli təhlilini apa-
rır. Bu sa hədəki araşdırmaların çoxsaylılığı, görünür, təkcə onunla bağlı de-
yil ki, xarici ticarət azadlığı iqtisadi liberalizm baxımından son dərəcə önəm-
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lidir, yaxud ix rac- idxal rejimləri vahid bir ölçüyə kifayət qədər asanlıqla gə ti-
rilə bildiyinə görə beynəlxalq müqayisələr üçün “rahat” meyardır. Bu həm 
də onunla bağlıdır ki, nüfuzlu tədqiqat mərkəzlərinin yerləşdiyi və bu mər-
kəz  lərə hamilik edən döv lət lər iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlərdir və ona 
görə də dünyanın qalan his sə sində xarici ticarətin liberallaşmasında ma raq-
lı dır. Birinci fəsildə qeyd olunduğu kimi, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş öl-
kə lər (və onların maraqlarını əsas tu tan ekspertlər) xarici ticarət məsələ lə-
rində sağçı mövqelərdən çıxış edir.

Müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini bu meyar 
üzrə qiymətləndirməzdən əvvəl üç məqama toxunmaq lazımdır. Birincisi, 
xarici tica rət azadlığı həm ixracdan, həm idxaldan asılı olsa da, əksər hallar-
da onu idxalın sərbəstliyi ilə ölçmək lazımdır, çünki dövlətlər ixracı, adətən, 
nəinki məhdud laş dırmamaqda, əksinə, hətta təşviq etməkdə maraqlıdır. İx-
ra cın istər iqtisadi, is tər inzibati üsullarla əngəllənməsi yerli şirkətlərin (iş 
sa hiblərinin) mənafe lə rinə birbaşa ziddir və bununla bərabər, uzunmüddətli 
perspektivdə nə dövlətə, nə də onun vətəndaşlarına (yerli istehlakçılara) 
fay   da gətirmir. İdxal kifayət qə dər liberal qaydalarla aparılırsa (yəni onun 
qarşısındakı iqtisadi-inzibati sədlər güclü deyilsə), ixracı məh dudlaşdır ma-
ğın, ümumiyyətlə, heç qısa müddətlərdə də iqtisadi mənası yoxdur. Əks təq-
dirdə ona istinad etmək olardı ki, ixracın məh dudlaşdırılması yerli bazarda 
məhsul və xidmətlər bolluğunun saxlan ma sı na, bunun sayəsində qiymət lə-
rin sabit qalmasına və ya enməsinə yol açacaq.

İkincisi, idxalın sərbəstliyi ilə daxili bazarın qorunması, cəmi dəyiş-
mə  yən toplananlara bənzəyir: biri artanda digəri azalır. Prinsip etibarilə 
bun ların ikisini də eyni vaxtda artırmaq mümkün deyil. Amma bəzi istisna 
hal larda birinin artması digərinin azalması ilə müşayiət olunmaya da bilər. 
Tutalım, idxal pro se durlarının sadələşdirilməsi heç də həmişə o demək de-
yil ki, daxili bazarın qo run ması mütləq zəifləyəcəkdir. Normal halda bu və 
ya digər ölkədə idxal azad lı ğının səviyyəsi eyni zamanda daxili bazarın qo-
runma səviyyəsini də (amma əks işarə ilə) ifadə edir. “Normal hal” dedikdə 
nəzərdə tutulanlardan biri odur ki, xa rici ticarət bəzən qeyri-iqtisadi, siyasi 
səbəblər üzündən məhdudlaşdırıla bilir. Belə halda məhdudiyyətlər adətən 

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması
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ünvanlı olur, yəni hansısa konkret ölkələrdən və / və ya hansısa konkret 
məh  sulların idxalına şamil edilir.*1Bu tip məhdudiy yət lər, əgər qiymətləndi-
rilən ölkədə kütləvi səciyyə daşımırsa, xarici ticarətin azadlıq səviyyəsinin 
öl çülməsi zamanı adətən nəzərə alınmır.

Üçüncüsü, təbii resurs ixracının iqtisadiyyatda əhəmiyyətli paya malik 
ol duğu ölkələrdə xarici ticarətin (və ümumən xarici iqtisadi fəaliyyətin) 
azad  lıq sə  viyyəsini ixrac-idxal əməliyyatlarının müt lə́q və nisbi həcm gös tə-
riciləri ilə ölç  mək yanlışdır.**2Məsələn, neft-qaz resurslarının hasilatı və ixra-
cı Azərbaycan iq tisadiyyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının statistikasına görə, 2013-cü ildə neft-qaz sektorunun ixra-
cı (30 mlrd. ABŞ doll.) ölkənin bütün ixracının (31,7 mlrd. ABŞ doll.) 
94,6%-ni təşkil etmişdir.1 Bu ixrac xüsusi rejimdə həyata keçirilir və ölkənin 
tətbiq etdiyi xarici ticarət qaydala rı nı heç bir şəkildə əks etdirmir. Ona görə 
də müqayisəli qiymətləndirmələr üçün ixrac və idxalın həcm gös tərici lərin-
dən yox, daha mürəkkəb üsullardan is ti fadə etmək lazım gəlir.2

2 .5 .1 . Xarici ticarət prosedurları

Ayrı-ayrı ölkələrdə tətbiq edilən beynəlxalq ticarət qaydalarının iş sa-
hib  ləri üçün nə dərəcədə əlverişli olduğunu qiymətləndirməkdən ötrü Dün-
ya Bankı 3 göstəricini təhlil edir: (ı) ixrac və idxal əməliyyatları üçün tələb 

* Misal kimi Rusiyanın Avropa İttifaqından, ABŞ-dan, Avstraliyadan, Norveçdən və Kana-
dadan bir sıra ərzaq məhsullarının idxalına 2014-cü ilin ortalarında qoyduğu qadağanı gös-
tərmək olar. Rusiya hökuməti bu qərarını, bütün dünya tərəfindən (və əvvəllər Rusiyanın 
özü tərəfindən də) Ukraynanın tərkib hissəsi kimi tanınan Krım yarımadasını özünə “bir-
ləş dirdikdən” və Ukray na nın şərq əyalətlərində separatçı hərbi-siyasi qrupları açıq şəkildə 
dəstəkləməyə başladıqdan sonra Qərb dövlətlərinin ona qarşı tətbiq etdiyi siyasi və iqtisadi 
sanksiyalara “cavab” kimi əsas landırdı.
** Nisbi göstəricilərə, məsələn, ixrac və idxal həcminin ÜDM-ə nisbətini aid edirlər.
1 Bax: http://www.nba.az/assets/3009/Azerbaycan_respublikasinin_tediye_balansi.pdf; 
son ba xılma – avqust 2014.
2 Azərbaycanda ixrac və idxalın toplam həcminin ÜDM-də payı, Dünya Bankının statisti-
ka sına əsa sən, 2012-ci ildə 61,5% olmuşdur. Bu göstəricinin dünyanın müxtəlif ölkələrindəki 
qiy mət ləri ilə Dünya Bankının məlumat bazasında tanış olmaq mümkündür (bax: http:// 
data.worldbank.org/ /indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS; son baxılma – avqust 2014).
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olunan sə  nədlərin sayını, (ıı) ixrac və idxal əməliyyatlarının rəsmiləşdiril-
mə  sinə sərf olunan vaxtı və (ııı) ixrac və idxal əməliyyatlarının rəsmiləşdiril-
məsinə çəkilən xərc  ləri. Xərclər hesablanarkən tariflər və qeyri-rəsmi ödə-
niş lər nəzərə alınmır. İxrac-idxal prosedurlarının sadəliyi indeksi sadalanan 
üç göstəricinin sadə orta sı kimi hesablanır.

Ölkələrarası müqayisəyəgələrliyi təmin etmək üçün bəzi fərzlər edilir. 
Da şı nacaq yük haqqında fərz edilir ki, quru yükdür, təhlükəli deyil, hərbi 
si lah-sur sat deyil, ölkənin əsas ixrac (idxal) məhsullarından biridir, çəkisi 
10 t, qiyməti 20 min ABŞ dollarıdır və s. İxracatçı (idxalatçı) haqqında fərz 
edilir ki, məhdud məsuliyyətli şirkətdir, azı 60 işçisi var, 100% yerli sa hib-
karlara məx susdir, xarici ticarətdə hansısa xüsusi imtiyazlara malik deyil, 
məh  sulu nun 10%-dən artığını ix rac edir və s. İxrac və idxal üçün tələb olu-
nan bütün sənədlər nəzərə alınır. Vaxt günlərlə, xərc ABŞ dollarları ilə öl-
çülür.

ŞAMA regionu dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr üzrə alınmış nə-
ti cə lər 13-cü Cədvəldə toplanmışdır. Ölkələrin sıra yerləri dünya rənkinqinə 
əsasən verilmişdir. Cədvəli “oxuyarkən” nəzərdə tutmaq lazımdır ki, söhbət 
xarici tica rət azadlığının ümumi səviyyəsindən yox, yalnız onun spesifik bir 
hissəsindən – prosedurların sadəliyindən və ucuzluğundan gedir. Bu, əlbət-
tə, olduqca vacib mə  sələdir, çünki idxal-ixrac tariflərinin (və hətta qeyri- rəs-
mi ödənişlərin) səviy yə  sindən asılı olmayaraq, icbari prosedurların sadələş-
di rilməsi, sürətləndirilməsi və ucuzlaşdırılması bütün hallarda sahibkarlıq 
mü hitinin yaxşılaşdırılması de məkdir və həm iş adamlarına, həm də bütöv-
lükdə iqtisadiyyata sərfəlidir.

13-cü Cədvəldən görünür ki, bu meyar üzrə inkişaf etmiş dövlətlər 
ŞAMA regionu ölkələrinə nisbətən aşkar üstünlüyə malikdir. Təhlil etdiyi-
miz dövlətlər ara sında ixrac-idxal prosedurlarının sahibkar üçün ən əlverişli 
olanları Sinqa pur da, ən əlverişsiz olanları isə Özbəkistanda tətbiq edilən 
pro sedurlardır. Tə səv vür etmək belə çətindir ki, Özbəkistanda ixrac sənəd-
lə  rini hazırlayıb qur tar mağa 2 ay yarımdan çox, idxal sənədlərinə isə 3 ay-
dan artıq vaxt gedir.

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması
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Cədvəl 13. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə xarici ticarət prosedurları (2013)1
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sinqapur 3 6 460 3 4 440
6 İsveç 3 9 725 3 6 735
8 Danimarka 4 6 795 3 5 745

13 Niderland 4 7 925 4 6 975
14 Almaniya 4 9 905 4 7 940
15 Litva 4 10 750 5 9 800
16 B . Britaniya 4 8 1 005 4 6 1 050
17 Latviya 5 10 600 5 11 801
20 İrlandiya 2 8 1 160 2 10 1 121
21 Y . Zelandiya 4 10 870 6 9 825
22 ABŞ 3 6 1 090 5 5 1 315
23 Yaponiya 3 11 890 5 11 970
26 Norveç 4 8 1 225 5 7 1 100
27 Kipr 5 7 865 7 5 1 010
32 İspaniya 4 10 1 310 4 9 1 350
36 Fransa 2 10 1 335 2 11 1 445
43 Gürcüstan 4 9 1 355 4 10 1 495
45 Kanada 3 8 1 680 3 10 1 680
46 Avstraliya 5 9 1 150 7 8 1 170
53 Monteneqro 6 14 985 5 14 985
56 İtaliya 3 19 1 195 3 18 1 145
70 Macarıstan 6 17 885 6 19 845
76 Rumıniya 5 13 1 485 6 13 1 495
79 Bolqarıstan 4 20 1 375 5 17 1 365

1 2 3 4 5 6 7 8
85 Albaniya 7 19 745 8 18 730
86 Türkiyə 7 13 990 8 14 1 235
89 Makedoniya 6 12 1 376 8 11 1 380
98 Serbiya 6 12 1 455 7 15 1 760
99 Xorvatiya 7 18 1 335 7 15 1 185

107 Bosniya-Hers. 8 16 1 260 8 13 1 200
117 Ermənistan 5 16 1 885 8 18 2 175
121 Kosovo 8 15 1 775 7 15 1 810
148 Ukrayna 6 29 1 930 8 28 2 505
149 Belarus 9 15 1 510 10 30 2 315
150 Moldova 7 32 1 545 8 35 1 870
157 Rusiya 9 22 2 615 10 21 2 810
168 Azərbaycan 9 28 3 540 11 25 3 560
182 Qırğızıstan 9 63 4 360 11 75 5 150
186 Qazaxıstan 10 81 4 885 12 69 4 865
188 Tacikistan 12 71 8 650 12 72 10 250
189 Özbəkistan 12 79 4 785 14 95 5 235

Azərbaycan sıralamanın axırlarında, 168-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu-
nun ob yektiv səbəbləri də var. Biri odur ki, Azərbaycan şirkətlərinin – ölkə-
nin oke ana birbaşa çıxışı olmadığına görə – ixrac və idxal əməliyyatlarını 
Gür cüstan üzə rindən aparmaları ehtiva edilir. Nəticədə həm tələb olunan 
sə nədlərin sayı, həm də onların hazırlanmasına sərf edilən vaxt və xərc artır. 
Bu cür amillər qar şı sıalınmaz səciyyə daşıyır və Dünya Bankının tətbiq etdi-
yi metodologiyaya görə, ölkənin reytinqinə mənfi təsir göstərir. Amma lider 
ölkələrlə müqayisə Azərbaycanda bu sahədə həllini gözləyən xeyli sayda 
baş qa problemlərin də möv cud olmasını ortaya qoyur. Nəzərdən qaçırılma-
ma lıdır ki, Azərbaycanın 13-cü Cədvəldə əksini tapmış bütün göstəriciləri 
(idxal sənədlərinin rəs miləş di rilməsinə sərf edilən vaxtdan başqa) onun da-
xil olduğu regionun orta gös tə ri ci lərindən geridir. Mövcud problemləri üzə 
çıxarıb onların həlli üzrə konkret töv siyələr verməkdən ötrü, əlbəttə, daha 
tə fərrüatlı araşdırmalar aparılmalıdır, hər çənd ki bəzi sadə məsələlər haqqın-
da bunsuz da mülahizə yürütmək mümkündür. Məsələn, Dünya Bankı para-
lel hazırlanması mümkün olan sənədlərin rəs miləşdirmə müddətini onların 

______________________________

1 Dünya Bankının “Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-
Size En terprises” hesabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: Doing Business 2014: Trading Ac-
ross Bor ders; http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders; 
son baxılma – avqust 2014).
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Azərbaycan sıralamanın axırlarında, 168-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu-
nun ob yektiv səbəbləri də var. Biri odur ki, Azərbaycan şirkətlərinin – ölkə-
nin oke ana birbaşa çıxışı olmadığına görə – ixrac və idxal əməliyyatlarını 
Gür cüstan üzə rindən aparmaları ehtiva edilir. Nəticədə həm tələb olunan 
sə nədlərin sayı, həm də onların hazırlanmasına sərf edilən vaxt və xərc artır. 
Bu cür amillər qar şı sıalınmaz səciyyə daşıyır və Dünya Bankının tətbiq etdi-
yi metodologiyaya görə, ölkənin reytinqinə mənfi təsir göstərir. Amma lider 
ölkələrlə müqayisə Azərbaycanda bu sahədə həllini gözləyən xeyli sayda 
baş qa problemlərin də möv cud olmasını ortaya qoyur. Nəzərdən qaçırılma-
ma lıdır ki, Azərbaycanın 13-cü Cədvəldə əksini tapmış bütün göstəriciləri 
(idxal sənədlərinin rəs miləş di rilməsinə sərf edilən vaxtdan başqa) onun da-
xil olduğu regionun orta gös tə ri ci lərindən geridir. Mövcud problemləri üzə 
çıxarıb onların həlli üzrə konkret töv siyələr verməkdən ötrü, əlbəttə, daha 
tə fərrüatlı araşdırmalar aparılmalıdır, hər çənd ki bəzi sadə məsələlər haqqın-
da bunsuz da mülahizə yürütmək mümkündür. Məsələn, Dünya Bankı para-
lel hazırlanması mümkün olan sənədlərin rəs miləşdirmə müddətini onların 

______________________________

1 Dünya Bankının “Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-
Size En terprises” hesabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: Doing Business 2014: Trading Ac-
ross Bor ders; http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders; 
son baxılma – avqust 2014).

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması



130

İQTİSADİYYATIN SOLLUĞU VƏ SAĞLIĞI

biri ilə, daha uzun vaxt tutanı ilə ölçür. Odur ki mümkün olduqca prosedur-
ları paralel aparmağa şərait yaratmaq lazımdır.

Ola bilər ki, hansısa məmurlar, yaxud mütəxəssislər idxalı çətinləş di-
rən bü rokratik maneələri daxili bazarın müdafiəsində bir üsul kimi dəyər-
lən dirirlər. Lakin iqtisadiyyatın strukturu ilə şərtlənən idxalın süni şəkildə 
ən  gəllənməsi uzun müddətli perspektivdə yalnız sosial-iqtisadi deformasiya-
lar la, gəlirlərin əda lətsiz şəkildə yenidən bölünməsi ilə və işgüzar mühitin 
ümu mən pisləşməsi ilə nəticələnir. İxrac qarşısına çəkilən bürokratik ma-
neə  lərə gəlincə isə bunlar ta mamilə anlaşılmazdır. Neft, qaz və onlardan ha-
zırlanan məhsullar xüsusi re jim də ixrac edildiyi üçün bu baryerlər onlara aid 
deyil, qeyri-neft sektorunun məh sul və xidmətlərinə aiddir. Qeyri-neft ixra-
cının genişləndirilməsində isə Azər baycan çox dərindən maraqlıdır və bu 
sa hədə öz qarşısına böyük vəzifələr qoyur. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Ba-
xış” İnkişaf Konsepsiyasında qeyri-neft sek  toru üzrə adambaşına düşən ix-
rac həcmini yaxın illərdə 1 000 ABŞ dollarına çat dırmaq planlaşdırılır.1 Bu-
nu qəbul etmək lazımdır ki, ixracı əngəlləyən bütün növ maneələr Azərbay-
canın dövlət maraqlarına ziddir.

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, əslində, xarici ticarətlə məşğul olan 
bir çox Azərbaycan şirkətləri ixrac-idxal əməliyyatları qarşısındakı bürokra-
tik ən gəl ləri Dünya Bankının hesabatında göstərildiyinə nisbətən daha tez 
dəf edirlər, amma bunun üçün qeyri-formal üsullardan istifadə etməli olur-
lar. Lakin bu, bü rokratik maneələr problemini və onun işgüzar mühitə vur-
duğu zərərin qarşısını almağın vacibliyini, əlbəttə, aradan qaldırmır.

Güman ki, metodologiyanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Dünya Bankı-
nın özünə də bəzi təkliflər verməkdə fayda var. Tranzit ölkə onun xidmət lə-
rin dən is tifadə etmək məcburiyyətində qalan dövlətin şirkətlərinə yetərincə 
əlverişli şə rait yaratmadıqda ikincinin göstəriciləri pisləşir. Doğrudur, “Biz-
nes mühiti” hesabatının hədəfi sahibkar üçün yaradılan biznes mühitini qiy-
mətləndirməkdir, Azərbaycan şirkətinin biznes mühitini kimin – öz dövlə-
tininmi, yoxsa tranzit ölkəninmi – çətinləşdirməsi Dünya Bankı üçün ikinci 

1 Bax: “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası, s. 10.
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dərəcəli məsələdir. Bi rinci dərəcəli məsələ biznes mühitinin özüdür. Lakin 
Dünya Bankının bu tədqi qatda ortaya qoyduğu nəticə həm də (və daha ar-
tıq dərəcədə) dövlətlərə veri lən qiymətdir. Bir dövlətin bürokratik qaydala-
rı nın qeyri-təkmilliyi üzündən baş qa ölkənin qiyməti pisləşməməlidir. Me-
todologiyadakı bu ziddiyyətin həlli, şüb hə siz ki, mövcuddur, amma bu təd-
qi qatın mövzusu deyil.

Xarici ticarəti əngəlləyən bürokratik maneələrin ölçülüb müqayisə 
edi l  mə si nə qədər vacib olsa da, iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını heç vəch-
lə əks et   dirmir. İxrac və idxal prosedurlarının sadələşdirilməsi həm sağçı, 
həm də sol çu siyasi-iqtisadi qruplar tərəfindən eyni təkidlə müdafiə edilir. 
Əs lində, bu pro sedurların asanlaşdırılması dövlətin iqtisadiyyata müdaxi lə-
si ni azaltmaq mənası daşıyır, amma sosial proqramlar baxımından neytral 
ol duğuna görə (yəni cə miy  yətin sosial müdafiəsinə heç bir neqativ təsir gös-
tər mədiyinə görə) solçu məfk  urə daçıyıcıları tərəfindən də dəstəklənir.

2 .5 .2 . Xarici ticarət azadlığı

İxrac və idxal əməliyyatları apararkən şirkətlərin üzləşdiyi bürokratik 
qay daları Freyzer İnstitutu da araşdırır, amma bu, xarici ticarət azadlığını öl-
çər kən onun istifadə etdiyi və aşağıda sadalanan göstəricilərdən yalnız bi ridir:

•    Tariflər
–  xarici ticarət vergilərinin xarici ticarətin ümumi həcminə nis-

bəti (faizlə),

– orta tarif dərəcəsi,

– tarif dərəcələrinin orta tarif dərəcəsindən kənarlaşmaları.

•    Tənzimləmə baryerləri
– qeyri-tarif ticarət baryerləri,*1

– idxal və ixrac sənədləşdirməsinin sadəliyi.**2

* Dünya İqtisadi Forumunun (The World Economic Forum) Dünya ölkələrinin rəqabət qa bi-
liy yəti haqqında hesabatından (Global Competitiveness Report) götürülmüş məlumatlar 
əsa sında he sab lanır.
** Dünya Bankının “Biznes mühiti” hesabatındakı məlumatlardan istifadə etməklə, ixrac və 
idxal əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə sərf edilən vaxt əsasında hesablanır.
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•     Qara bazarda valyuta kursları (rəsmi kursla qara bazar kursu ara-
  sın da fərq, faizlə).

•    Kapitalın sərbəst axını və insanların hərəkət sərbəstliyi
– xarici mülkiyyətə / xarici investisiyalara məhdudiyyətlər,*1

– kapital üzərində nəzarət,

– xaricilərin ölkəyə gəlib-getmə sərbəstliyi.

Bu göstəricilər əsasında müxtəlif ölkələr üçün hesablanmış Xarici tica-
rət azadlığı indeksləri 14-cü Cədvəldə verilmişdir. Freyzer İnstitutunun təd-
qi  qatından kənarda qalmış ŞAMA regioununa aid dörd dövlət (Belarus, 
Ko sovo, Öz bə kistan və Türkmənistan) Cədvələ daxil olunmamışdır. Ölkə lə-
rin xarici tica rə tin azadlığına görə sıra yerləri Cədvəldəki 38 dövlət üzrə ve-
ril mişdir.1

Cədvəl 14. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
Xarici ticarət azadlığı (2011)1
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1 2 3 4 5 6 7
1 Sinqapur 10,0 8,8 10,0 8,5 9,3
2 İrlandiya 8,3 8,0 10,0 8,7 8,8

3-4 Böyük Britaniya 8,3 8,3 10,0 8,3 8,7
3-4 Yeni Zelandiya 9,1 8,8 10,0 6,8 8,7

5 Niderland 8,3 8,3 10,0 7,7 8,6
6 Gürcüstan 9,1 7,7 10,0 7,3 8,5
7 Danimarka 8,3 8,0 10,0 6,9 8,3

* Dünya İqtisadi Forumunun (The World Economic Forum) Dünya ölkələrinin rəqabət qa-
bi liy yəti haqqında hesabatından (Global Competitiveness Report) götürülmüş məlumatlar 
əsa sında he sab lanır.
1 Bax: Economic Freedom of the World 2013 (http://www.freetheworld.com/2011/reports/ 
/world/EFW2011_complete.pdf; son baxılma – avqust 2014).
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1 2 3 4 5 6 7
8-9 Kipr 8,3 7,8 10,0 6,4 8,1
8-9 Latviya 8,3 7,4 10,0 6,5 8,1

10-11 Fransa 8,3 7,5 10,0 6,3 8,0
10-11 İsveç 8,3 8,2 10,0 5,6 8,0

12 Almaniya 8,3 7,6 10,0 5,6 7,9
13-16 İspaniya 8,3 7,7 10,0 5,3 7,8
13-16 İtaliya 8,3 6,7 10,0 6,0 7,8
13-16 Monteneqro 8,1 6,9 10,0 6,1 7,8
13-16 Rumıniya 8,3 6,6 10,0 6,4 7,8
17-20 ABŞ 8,4 7,6 10,0 4,8 7,7
17-20 Avstraliya 8,8 8,3 10,0 3,5 7,7
17-20 Litva 8,3 7,5 10,0 5,0 7,7
17-20 Macarıstan 8,3 6,9 10,0 5,7 7,7
21-23 Bolqarıstan 8,3 6,1 10,0 6,1 7,6
21-23 Xorvatiya 8,7 6,4 10,0 5,2 7,6
21-23 Kanada 6,6 7,4 10,0 6,6 7,6
24-25 Bosniya-Hers. 8,3 6,7 10,0 5,2 7,5
24-25 Makedoniya 8,0 7,0 10,0 5,1 7,5

26 Ermənistan 8,9 6,5 10,0 4,2 7,4
27 Norveç 6,1 7,2 10,0 6,0 7,3

28-29 Serbiya 8,3 6,5 10,0 3,9 7,2
28-29 Türkiyə 6,3 6,6 10,0 6,0 7,2
30-31 Albaniya 8,5 6,6 10,0 3,4 7,1
30-31 Yaponiya 6,3 6,7 10,0 5,5 7,1

32 Moldova 8,7 5,5 10,0 3,2 6,8
33 Ukrayna 8,7 4,7 10,0 2,8 6,6
34 Azərbaycan 8,0 4,7 10,0 3,4 6,5
35 Qırğızıstan 8,6 2,6 10,0 4,5 6,4

36-37 Rusiya 4,6 5,2 10,0 3,8 5,9
36-37 Tacikistan 8,0 2,7 10,0 2,7 5,9

38 Qazaxıstan 5,7 3,2 10,0 2,6 5,4

“Qara bazarda valyuta kursları” göstəricisi bu sıralamada rol oynamır, 
çün ki 14-cü Cədvələ daxil edilmiş bütün dövlətlər bu meyar üzrə maksimal 
qiy mət – 10 ball almışdır. Bu o deməkdir ki, onların heç birində valyuta ti-
carəti apa ran “qara bazar” yoxdur, valyuta mübadiləsi yalnız leqal formada 
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ge dir. Bizim mövzumuz baxımından, bu nəticə çox uğurludur, çünki iqtisa-
diy yatın solluq-sağlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün qeyri-leqal valyuta 
ticarətinin həcmi elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Onun məhdudlaşdırılmasını 
və nəticə etibarilə ləğv olunmasını sağçı və solçu siyasi-iqtisadi qruplar eyni 
fəallıqla dəstəkləyir lər. Belə məlum olur ki, xarici ticarətin azadlığı üzrə iqti-
sadiyyatın sollu ğunu-sağlığını müəyyənləşdirərkən 14-cü Cədvəldəki yekun 
göstəricidən istifadə et mək kafidir, çünki “valyuta mübadiləsi” alt-göstərici-
si nin yarada biləcəyi təh rifl ərin qarşısı avtomatik tərzdə alınmışdır.

Artıq qeyd olunmuş səbəblərə görə, inkişaf etmiş ölkələrdə xarici tica-
rə tin daha azad xarakter daşıması təəccüb doğurmur: onların, demək olar ki, 
hamısı (Yaponiya, Norveç və Kanadanı çıxmaqla) 14-cü Cədvəlin üst hissə-
lə  rində yer ləşir. Azərbaycan 6,5 balla 34-cü yerdədir (152 ölkənin dünya sı-
ra lan masında 110-114-cü yerləri bölüşdürür). Doğrudur, 2005-2011-ci il-
lər də bu göstərici xeyli yüksəlmişdir (2005 – 5,92; 2010 – 6,48; 2011 – 
6,54), amma dünyanın və o cümlədən ŞAMA regionunun digər dövlətləri 
ilə müqayisə vəziyyətin hələ qə  naətbəxş olmadığını ortaya qoyur. Xarici ti-
carət tarifləri o qədər də yüksək de  yil: 14-cü Cədvəldəki ölkələr bu göstərici 
üzrə sıralansaydı, Azərbaycan daha yüksək yer tutar, Norveç, Yaponiya və 
Ka nada daxil olmaqla 8 ölkəni qabaq la yardı. Bəlkə də tarifləri bir qədər də 
aşa ğı salmaq düzgün olardı. Amma qeyri- tarif baryerlərinin aradan qaldırıl-
ması, bürokratik prosedurların sadələşdirilməsi, xarici şirkət və vətəndaş la-
rın mülkiyyətinə və investisiyalarına təminatın güc ləndirilməsi istiqamətlə-
rin də islahatları davam etdirməyin vacibliyi birmənalıdır.

Əgər tədqiqat solçu analitik mərkəz tərəfindən aparılsaydı və ölkələr 
da xi li bazarın qorunması üzrə qiymətləndirilsəydi, sıralama, təbii ki, tama-
mi lə baş  qa cür olardı: indi geridə qalan bəzi dövlətlər öndə gedənlərlə yerini 
də yi şərdi. Əl bəttə, Cədvəl tam tərsinə çevrilməzdi, çünki elə amillər var ki, 
xa rici ti ca rətin azadlığını, həqiqətən də, şərtləndirir, amma onların yoxluğu 
(aradan qal dırıl ma sı) iqtisadiyyatı sollaşdırmır. Məsələn, xarici ticarət kvo-
ta larının verilməsində ge niş yayılmış favoritizmin (şirkətlərə ayrı-seçkilik 
qo yulmasının) məhdud laş dı rılması xarici ticarət azadlığının səviyyəsini, 
şüb həsiz ki, yüksəldir, lakin onun var lığı və genişlənməsi iqtisadiyyatı sola 
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doğ ru çəkmir. İctimai rifahın yük səl mə sində favoritizm təkcə sağçı dün ya-
gö rüşünə görə deyil, solçu baxışlara görə də ancaq neqativ rol oynayır.

Beləliklə, xarici ticarətin azadlığına görə – Freyzer İnstitutunun inter-
pretasiyasında – Azərbaycan iqtisadiyyatı 14-cü Cədvələ daxil edilmiş 33 
öl kənin iqtisadiyyatına nisbətən daha solda, 4 ölkənin iqtisadiyyatına nə zə-
rən isə daha sağdadır.

2 .5 .3 . Beynəlxalq ticarətdə iştirak (İdxalın iqtisadi qiyməti indeksi)

Dünya İqtisadi Forumu (DİF) iki ildə bir dəfə “Beynəlxalq ticarətdə 
iştirak” (The Global Enabling Trade Report) adlı məruzə nəşr edir.*1Son hesa-
batda Bey  nəlxalq ticarətdə iştirak indeksi 138 ölkə üzrə hesablanmışdır.

İndeks, hərəsinin payı 25% olan 4 alt-indeks əsasında hesablanır: (A) 
İd xal tarifləri və ixracatçıların xarici bazarlara daxil olarkən ödədiyi vergi və 
rü sum lar, (B) Sərhəd-gömrük xidmətlərinin keyfiyyəti, (C) İnfrastruktur, 
(Ç) Əm əliyyat mühiti. “B” alt-indeksini formalaşdıran göstəricilər, əsasən, 
Dün ya Bankının xarici ticarət prosedurları üzrə tədqiqatından götürül müş-
dür və bun la rın təkrar araşdırılmasına ehtiyac yoxdur. “C” və “Ç” alt-indeks-
lə ri xarici tica rə tin genişlənməsi və effektivliyi üçün son dərəcə vacib gös tə-
ricilər üzərində qu rulmuşdur: nəqliyyat infrastrukturunun və xidmətlərinin 
əlyetərliyi və key fiy yəti, informasiya-kommunikasiya texnologiyalanın əlye-
tər liyi və istifadə olun  ma səviyyəsi, mülkiyyət hüquqlarının müdafiə səviy-
yəsi, maliyyə xidmət lə ri nin əlyetərliyi və s. Lakin bütün bu göstəricilər xarici 
ticarətin sərbəstliyini iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı bucağı altında təhlil et-
mək üçün yararsızdır, çünki onlar dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi-
ni deyil, xarici ticarətin uğurla apa rılmasına təminat yaradan amilləri ölçür. 
Bu göstəricilərin artıb-azalması iq ti sadiyyatın solluğuna-sağlığına təsirsiz 

* Dünya İqtisadi Forumu – The World Economic Forum (WEF) – iqamətgahı İsveçrədə yer-
lə şən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1971-ci ildə yaradılmışdır. Məqsədi – beynəl-
xalq (ilk növ bədə iqtisadi) əməkdaşlığın dərinləşməsinə yardım etməkdir. Hər il Davos 
şəhərində (İs veçrə) dünyanın aparıcı şirkətlərinin və tanınmış siyasətçilərinin (o cümlədən 
döv lət və hö ku mət başçılarının) iştirakı ilə keçirdiyi toplantılarla (forumlarla) və apardığı 
beynəlxalq mü qa yi səli tədqiqatlarla, ilk növbədə “Dünya dövlətlərinin rəqabət qabiliyyəti” 
məruzəsi ilə məşhurdur.

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması
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ötü  şür və onların yüksəlməsini həm sağçı, həm solçu siyasi-iqtisadi qruplar 
alqışlayırlar.

“A” alt-indeksi fərqlidir. Onun iki komponentinin birincisi tarif dərə-
cə lə rini və tariflərin mürəkkəbliyini, ölkəyə vergisiz gətirilə bilən (duty-free) 
məhsul və xidmətlərin xüsusi çəkisini, ikincisi isə ixracatçı şirkətlərin təyinat 
ölkə lərin də ödəməli olduqları idxal tariflərini və bu tariflər üzrə güzəştləri – 
əgər dövlət lər arası sazişlərdə belə güzəştlər nəzərdə tutulmuşdursa – ölçür. 
İkinci kom po nent ticarətin xarici ölkələrdəki liberallığı ilə əlaqədardır. 
Odur ki DİF-in hesa ba tında bizim araşdırmamız üçün son nəticə etibarilə 
yal nız bir komponent ma  raq doğurur: İdxalın iqtisadi qiyməti.

Bu komponent üzrə sıralama 15-ci Cədvəldə verilmişdir. İndeks 1-dən 
7-dək dəyişir, 1 – ən yüksək, 7 – ən aşağı nəticədir. Ölkələrin sıra yerləri 138 
döv  lət üzrə ümumi sıralama əsasında verilmişdir. ŞAMA regionuna aid 5 öl-
kə (Belarus, Kosovo, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan) Dünya İqti-
sadi Forumu tərəfindən informasiya qıtlığı səbəbi ilə araşdırılmamışdır. 
Əvə  zində 15-ci Cədvələ Braziliya, Çin və İran daxil edilmişdir.

Cədvəldəki inkişaf etmiş ölkələrin çoxu 4,9 balla sıralamanın ortala-
rın da, 44-74-cü yerlərdədir. Bundan aşağıda bir tək İsveçrə var (4,6 ball, 
84-87-ci yerlər). Maraqlıdır ki, hazırda sürətlə inkişaf etməkdə olan BRIC 
dövlətləri (Bra zi li ya, Rusiya, Hindistan və Çin) öz daxili bazarlarını tarifl ər-
lə çox sərt müdafiə edir.*1Bunların arasında 15-ci Cədvəldə göstərilməyəni 
ancaq Hindistandır, o da 2,9 balla Çad və Kamboca ilə 133-135-ci yerləri 
bölüşdürür. Nəzərə almaq la zımdır ki, daxili bazarın tarif baryerləri ilə qo-
runmasının qısa dövrlərdə sə mə rəli ola bildiyini sağçılar da etiraf edirlər, 
sadəcə, daha uzun müddətlərdə per spek tivli olduğuna inanmırlar.

Azərbaycan 4,3 balla 95-97-ci yerləri bölüşdürür. Müqayisə edilən öl-
kə lə rin say fərqi nəzərə alınmaqla, bu nəticə Freyzer İnstitutunun aldığı nə-

* 2014-cü ilin ortalarından etibarən Rusiya iqtisadiyyatını sürətlə böyüyən iqtisadiyyatlara 
aid etmək, əslində, düzgün deyil. İlin ikinci yarısında Qərb dövlətləri Rusiyaya qarşı iqtisadi 
sanksiyalar tətbiq etdikdən və dünya bazarında neftin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düş dük-
dən sonra Rusiya iqtisadiyyatı faktik surətdə böhran zolağına girdi və onun kənar təsirlərə 
qarşı dayanıqsız olduğu aşkar şəkildə üzə çıxdı.
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ti cəyə çox yaxındır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan ixracatçılarının təyinat ölkə lə-
rində üz ləş dikləri tarif rejimləri Azərbaycanın özündəkindən daha əlveriş li-
dir: “A” alt- indeksinin ikinci komponentinə görə Azərbaycan daha qabaq-
dadır və 2,9 balla 54-56 yerləri bölüşdürür.1

Cədvəl 15. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
İdxalın iqtisadi qiyməti indeksi (2013)1

Sıra  
yeri Ölkələr

İdxalın 
iqtisadi 
qiyməti 
indeksi

Sıra 
yeri Ölkələr

İdxalın 
iqtisadi 
qiyməti 
indeksi

1-3 Sinqapur 7,0 44-74 Danimarka 4,9
4-5 Yeni Zelandiya 6,1 44-74 Fransa 4,9
6-8 Gürcüstan 6,0 44-74 Niderland 4,9

9-11 Albaniya 5,9 44-74 İrlandiya 4,9
12-13 Ermənistan 5,8 44-74 İspaniya 4,9
14-17 Kanada 5,7 44-74 İsveç 4,9
14-17 Monteneqro 5,7 44-74 İtaliya 4,9
18-19 Avstraliya 5,6 44-74 Kipr 4,9
20-23 Makedoniya 5,5 44-74 Macarıstan 4,9
20-23 Ukrayna 5,5 44-74 Latviya 4,9
27-30 ABŞ 5,3 44-74 Litva 4,9
27-30 Bosniya-Hers. 5,3 44-74 Rumıniya 4,9
27-30 Yaponiya 5,3 78-83 Qırğızıstan 4,7
31-33 Xorvatiya 5,2 95-97 Azərbaycan 4,3
34-37 Türkiyə 5,1 98-100 Çin 4,2
38-43 Moldova 5,0 106-108 Braziliya 4,0
38-43 Norveç 5,0 106-108 Serbiya 4,0
44-74 Bolqarıstan 4,9 110-112 Qazaxıstan 3,8
44-74 Almaniya 4,9 127-129 Rusiya 3,3
44-74 B . Britaniya 4,9 137-138 İran 2,4

1 DİF-in “Beynəlxalq ticarətdə iştirak” hesabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: World Eco-
nomic Forum – The Global Enabling Trade Report 2014, p. 11; http://reports.weforum.org/ 
/global-enabling-trade-report-2014; son baxılma – iyul 2014).

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması
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2 .5 .4 . Ticarətin azadlığı indeksi . . .

... İqtisadi azadlıq indeksinin müəyyənləşdirilməsi üçün Heritage fon-
du  nun istifadə etdiyi 10 indikatordan biridir. Bu indeks belə hesablanır: id-
xal edi lən hər məhsulun ümumi idxalda payı və bu məhsula tətbiq edilən ta-
rif dərəcəsi əsasında ölkə üçün çəkili orta tarif dərəcəsi tapılıb “əks işarə ilə” 
(yəni ticarətin məh dudlaşdırılması deyil, azadlığı göstəricisi kimi) indeks-
ləşdirilir və sonra bu indeksdən qeyri-tarif baryerlərinə görə “cərimə” xalla rı 
(0, 5, 10, 15, yaxud 20 xal) çıxılır. “Cərimə” xallarının hansı ölkə üçün neçə 
gö türüldüyü, Monetar azad  lıq indeksində olduğu kimi, burada da açıq lan -
mır. Amma Monetar azadlıq indeksindən fərqli olaraq, burada əsas gös tə rici 
də, köməkçi göstərici də dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini müxtəlif cə hət-
lərdən əks etdirir. Ona görə də ye kun indeks bizim araşdırmanın məq səd ləri 
baxımından əhəmiyyətlidir.

Nəticələrin bir qismi 16-cı Cədvəldə verilmişdir.

Sinqapurun xarici ticarətin liberallığı üzrə lider olduğu bu tədqiqatla 
bir daha təsdiqlənir, hərçənd ki digər ölkələrin yerlərində müəyyən fərqlər 
mü şahi də edilir. Azərbaycan bu rənkinqdə 77,2 balla 86 yerdədir. Bu o de-
mək dir ki, Ticarətin azadlığı indeksinə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı sırala-
nan 185 ölkənin 85-ninkinə (46%-nə) nisbətən daha solda, 99-nunkuna 
(54%-nə) nisbətən daha sağdadır. Freyzer İnstitutunun Xarici ticarət azadlı-
ğı na görə rənkinqində Azər baycan iqtisadiyyatı, sıralanan dövlətlərin 
72%-nin kinə nəzərən daha solda, 25%-ninkinə nəzərən daha1sağda dır.* Bey-
nəl xalq ticarətdə iştirak indeksinə görə Dünya İqtisadi Forumunun rən kin-
qin də Azərbaycan iqtisadiyyatı, sıra la nan dövlətlərin 68%-nin iqtisadiy ya tı-
na nis bətən daha solda, 30%-nin iqtisadiyyatına nisbətən daha sağdadır. Xa-
rici ticarət prosedurlarının sadəliyi üzrə Dün ya Bankının rənkinqində isə 
Azərbaycan, sıralanan dövlətlərin 88%-dən ge ri dir, lakin göstəricinin məz-
munu elədir ki, bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının hə min ölkələrin iqtisadiy ya-
tından daha solda olması mənasını kəsb etmir.

*  Faizlərin cəminin 100-ə bərabər olmamasının səbəbi odur ki, Azərbaycan onunla eyni 
indeksə malik olan daha 4 dövlətlə 110-114-cü yerləri bölüşdürür.
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Cədvəl 16. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
Ticarətin azadlığı indeksi (2013)1

Sıra  
yeri Ölkələr

Ticarətin 
azadlığı 
indeksi

Sıra 
yeri Ölkələr

Ticarətin 
azadlığı 
indeksi

1-5 Sinqapur 90,0 39-40 Yeni Zelandiya 86,8
6 Norveç 89,1 41 Avstraliya 86,4

7-8 Gürcüstan 88,6 42 Ukrayna 86,2
9 Kanada 88,3 43 Makedoniya 85,9

11-34 Almaniya 87,8 46 Ermənistan 85,5
11-34 B . Britaniya 87,8 51 Türkiyə 84,5
11-34 Bolqarıstan 87,8 53 Monteneqro 83,1
11-34 Danimarka 87,8 56-58 Fransa 82,8
11-34 Niderland 87,8 56-58 Kipr 82,8
11-34 İrlandiya 87,8 62-63 Yaponiya 82,4
11-34 İspaniya 87,8 67 Belarus 81,4
11-34 İsveç 87,8 70 Moldova 80,1
11-34 İtaliya 87,8 74 Türkmənistan 79,2
11-34 Latviya 87,8 81 Qazaxıstan 78,2
11-34 Litva 87,8 86 Azərbaycan 77,2
11-34 Macarıstan 87,8 87 Serbiya 77,0
11-34 Rumıniya 87,8 99 Qırğızıstan 75,2

35 Albaniya 87,5 104 Rusiya 74,6
36 Xorvatiya 87,4 109-111 Tacikistan 73,2
38 Bosniya-Hers. 86,9 140 Özbəkistan 66,1

39-40 ABŞ 86,8 181-185 Kosovo n/a

Xarici1ticarətin liberallıq dərəcəsinə görə iqtisadiyyatın solluğunu- 
sağ  lı ğı nı əks etdirən sıralamalarda Azərbaycanın (və digər ölkələrin) bu qə-
dər müxtəlif yerlər (nisbi mənada) tutmasının səbəbi təkcə hesablama tex-
no logiyalarındakı fərqlərlə izah olunmur, sıralanan ölkələrin sayı da əhəmiy-
yətlidir. Heritage fon du 185, Freyzer İnstitutu 152, Dünya İqtisadi Forumu 
isə 138 ölkənin gös tə ricilərini ölçür. Məhz hansı dövlətlərin tədqiq olunma-
sı ölkələrin nisbi yerlə ri nin (qabaqladıqları və geri qaldıqları ölkələrin faizlə 
ifadə edilən sayının) mü əy yənləşməsində, şübhəsiz ki, rol oynayır.

1 Heritage Fondu ilə The Wall Street Journal’ın birlikdə hazırladığı “İqtisadi Azadlıq İn-
dek si” he sabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: 2014 Economic Freedom İndex; http:// 
www.heritage.org/ /index; son baxılma – iyul 2014).

2 .5 . Xarici ticarət azadlığı və daxili bazarın qorunması
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2.6. Lisenziyalaşdırma

Məlum olduğu kimi, lisenziya hansısa konkret iqtisadi fəaliyyət nö vü-
nü həyata keçirmək üçün dövlətin şirkətlərə və fərdi sahibkarlara verdiyi xü-
susi icazədir. Lisenziyalaşdırma iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlən-
məsinin ən sərt formalarına aid olsa da, bir sıra hallarda, sadəcə olaraq, qa-
çılmazdır. Mə sə lən, aydın məsələdir ki, silah-sursatın, yaxud tibbi dərmanla-
rın istehsalı və tica rəti ilə hər kəs məşğul ola bilməz. Bu cür fəaliyyət növ lə-
ri nin lisenziyalaşdırmadan azad edilməsi yolverilməzdir və iqtisadiyyatın 
li  berallaşdırılması kimi qiy mət ləndirilə bilməz. Belə fəaliyyətlərin yalnız xü-
susi icazə əsasında həyata ke çi ril məli olduğu haqqında sağçı və solçu siyasi- 
iqtisadi dünyagörüşləri arasında mübahisə yoxdur.

Lisenziyalaşdırma şirkətlərin və fərdi sahibkarların fəaliyyət azadlığını 
məh  dudlaşdırsa da, onun məqsədi, əlbəttə, bu deyil – vətəndaşların sağlam-
lığı və hüquqları, dövlətin təhlükəsizliyi və maraqları üçün potensial təhlü-
kə lə rin qar   şısını qabaqcadan almaqdır. Lakin potensial təhlükələrin konkret 
olaraq han sı iqtisadi fəaliyyət növlərindən törəndiyi haqqında təsəvvürlər 
çox müxtə lif dir. Sağçılar və solçular arasındakı ziddiyyət məhz bundan qay-
naqlanır. Bir qay da olaraq, sağçılar lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növləri siya-
hı sının kiçildil mə sinə (iş adamlarına daha böyük sərbəstlik verilməsinə), 
sol  çular isə genişləndi ril məsinə (dövlətin və vətəndaşların hüquqlarını daha 
sərt müdafiə etməyə) tə rəfdar çıxırlar.

Digər meyarlar üzrə olduğu kimi, burada da müxtəlif düşüncələr ara-
sın dakı fərqlə müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı arasındakı fərqi bir-birindən 
ayırmaq lazımdır. Birinci fərq siyasi-iqtisadi ideologiyaları, ikinci isə iqtisa-
diy  yatların real, faktiki vəziyyətini səciyyələndirir. Müxtəlif ölkələrdə iqtisa-
diyyatın solluq- sağlıq dərəcəsini bu meyar üzrə qiymətləndirərkən dörd mə-
sə ləni diqqətə almaq lazımdır: a) lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sa-
yı nı, b) lisenziya laşdı rı lan fəaliyyət növlərinin çeşidini c) lisenziyaların ke-
çər li  lik müddətini, ç) lisen zi yaların verilmə qaydalarını. Bu göstəricilər iş 
sahib lə ri üçün nə qədər əlve riş li dirsə (yəni say azdırsa, çeşid məhduddursa, 
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müd  dət uzundursa və qaydalar sa də dirsə), iqtisadiyyat bir o qədər daha sağ-
dadır.

Problem ondadır ki, bu göstəricilərin heç biri üzrə elmi tutarlılığı şüb-
hə doğurmayan dövlətlərarası müqayisə aparmaq mümkün deyil. Say gös tə-
ri ciləri ən azı ona görə yararsızdır ki, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növləri 
müx   təlif ümu milik səviyyəsində ifadə edilə bilər. Tutaq ki, bir ölkədə “tikin-
ti işləri” görmək, digərində isə “atom-elektrik stansiyalarının tikintisini” və 
“su- elektrik stansiya la rının tikintisini” aparmaq üçün lisenziya tələb edilir. 
Sadə say əsasında müqayisə ikinci ölkədə tikintinin guya daha sərt tənzim-
ləndiyini təsbit edəcək: birinci ölkədə cəmi bir, burada isə iki fəaliyyət 
“növü” lisenziyalaşdırılmalıdır. Bu nə ticənin səhv olduğu aşkardır.

Fəaliyyət növlərinin çeşidi üzrə müqayisə ən azı ona görə düzgün de-
yil ki, məhz hansı fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdılmalı olduğunu əks etdi-
rən uni ver  sal (bütün ölkələr üçün ümumi) siyahı tərtib etmək praktik cə-
hət  dən qeyri- mümkündür və deməli, ayrı-ayrı ölkələrdəki nomenklaturları 
tutuşdurmaq üçün ölçü vahidi yaratmaq mümkün deyil.

Lisenziyaların keçərlilik müddəti (yəni neçə illik verilməsi), əlbəttə, 
mü  hüm dür. Bu müddət uzandıqca şirkətlərin dövlətdən asılılığı zəifləyir, iş 
adam ları məmurlarla daha seyrək görüşür, biznes mühiti rahatlaşır. Amma 
bu gös tə ri cinin müstəqil əhəmiyyəti çox aşağıdır, yəni onu qiymətləndirmək 
üçün əv vəl cə başqa göstəriciləri, o cümlədən say və çeşid göstəricilərini qiy-
mət  lən dir mək tələb olunur. Üstəlik, lisenziyalaşdırma qaydalarını da nəzərə 
al maq lazım gə lir: əgər lisenziyanın vaxtını uzatmaq nisbətən sadə və formal 
bir prose dur dur sa, keçərlilik müddəti bir göstərici kimi mənasızlaşır.

Lisenziyaların verilmə qaydaları da ölkələrarası müqayisəyə gəlmir. Az 
say da fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılmasını tələb edən, lisenziyaları 
uzun müddətə, amma sərt qaydalarla verən ölkə biznes mühitini, yəqin ki, 
daha az çə tinləşdirir. Həm də bəzi icazələr həqiqətən də sərt qaydalar əsasın-
da veril mə li dir, əks təqdirdə hökumət öz dövlətinə və millətinə dəyə biləcək 
potensial zə rər lərin qarşısını ala bilməz.

2 .6 . Lisenziyalaşdırma
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Ümumi nəticə belədir ki, ayrılıqda götürülən hər hansı bir ölkədə li-
sen  zi ya laşdırma işlərinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün ən vacib olan 
gös  təri ci lər beynəlxalq müqayisələr üçün yararsızdır.

Yəqin buna görədir ki, Dünya Bankı öz “Biznes mühiti” hesabatlarında 
li  sen ziyalaşdırma sisteminin müxtəlif ölkələrdə şirkətləri nə dərəcədə “çə ti-
nə sal dığını” ölçüb müqayisə etmək üçün modelləşdirmə yolu ilə gedir. Bu 
he sabatlar lisenziyalaşdırmanın asanlığı (çətinliyi) üzrə ayrı-ayrı dövlətləri 
mü qayisə edən, belə demək olar ki, yeganə ciddi tədqiqatlardır. Yenə də 
fərz lər əsasında bir ti kinti müəssisəsi quraşdırılır. Fərz edilir ki, bu müəssisə 
məhdud məsuliyyətlidir, 100% özəl yerli şirkətdir, təsisçiləri (sahibləri) 5 fi-
zi ki şəxsdir, inşaat işləri aparmaq üçün tam həcmli lisenziyası var, 60 işçisi 
var və hamısı da yerli vətəndaşdır, işçiləri arasında azı bir nəfər lisenziyalı 
me mar və ya mühəndis var, bütün vergi ləri tam həcmdə və vaxtında ödəyir, 
üzərində tikinti aparacağı torpaq sahəsinin özəl mülkiyyətçisidir. Sonra fərz 
edilir ki, tikiləcək obyekt ümumi təyinatlı anbardır, iki mərtəbəlidir, inşaatı 
30 həftə ərzində bitiriləcəkdir və s. Hesab edilir ki, bu fərzlər bütün ölkələr 
üçün az-çox dərəcədə tipik sayıla biləcək bir tikinti mo deli quraşdırmağa 
imkan verir.

Müxtəlif ölkələrdə belə bir tikinti üçün gərəkən bütün icazə prosedur-
ları, bunlara sərf edilən vaxt və vəsait əsasında həmin ölkələr lisenziyalaşdır-
manın asan lığına görə müqayisə edilir. Tikilən obyektin kommunikasiya 
(elek trik, su, ka nalizasiya, telefon) xətlərinə qoşulması ilə bağlı prosedurlar 
da nəzərə alınır. Pro sedurlar sayla, vaxt – günlərlə, xərc – rəsmi xərclərin 
adam  başına milli gəlirə nis bəti ilə ölçülür. Qeyri-rəsmi ödənişlər nəzərə 
alın  mır. Ümumi indeks sadə cəbri orta kimi hesablanır.

Dünya Bankı mütəxəssislərinin istifadə etdiyi metodikanın bir ciddi 
nöq  sanı var: prosedurların sayını vaxt və xərc göstəriciləri ilə eyni tutmaq 
real və ziy yəti bir qədər təhrif edir. Müəssisə üçün mühüm olan – lisenziya la-
ra və baş qa razılaşdırma sənədlərinə sərf edilən vaxt və xərcdir, prosedurla-
rın sayı isə elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Doğrudur, hər yeni prosedur şirkət 
rəhbərlərinin yeni bir “qapı döyməsi” deməkdir və bəlkə də onların qeyri- 
rəs mi ödənişlərinin ümu mi məbləğini artırır, amma söhbət ancaq rəsmi 
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ödə  nişlərdən gedəndə bu, xüsusi bir yük deyil. Mənzərənin təhrif olunması 
özünü bir çox ölkələrin reytinqində göstərir. Məsələn, Azərbaycanda bütün 
ica zələrin alınmasına 212 gün və adambaşına ÜMG-nin 282,3%-i qədər 
xərc sərf edilir, Xorvatiyada isə bu gös tə ricilər, müvafiq olaraq, 317 gün və 
646,5%-dir. Azərbaycanın vaxt və xərc göstə ri cilərinin Xorvatiyanınkılardan 
bu qədər üstün olmasına baxmayaraq, Dünya Bankının 189 ölkə üzrə apar-
dı  ğı sıralamada Xorvatiya 152-ci, Azərbaycan isə 180-ci yerə düşür, çünki 
bi rincidə prosedurların sayı 12, ikincidə 28-dir. Amma şir kət üçün prosedur 
sayının 28, yaxud bundan da artıq olmasındansa, icazə lə rin 3 ay yarım tez 
alın ması və 2 dəfədən də çox ucuz başa gəlməsi, şübhəsiz ki, qat-qat daha 
mü hümdür.

Ona görə də lisenziyalaşdırmanın çətinliyi-asanlığı üzrə müxtəlif iqti-
sadiyyatların solluq-sağlıq dərəcəsini qiymətləndirərkən prosedurların sayı-
nı nə zə rə almamaq, lisenziyalaşdırmanın asan-lığı indeksini isə indeksləşdi-
ril miş vaxt və xərc göstəricilərinin sadə cəbri ortası kimi hesablamaq daha 
məq sədəuyğundur. Alınan nəticələr Dünya Bankının nəticələrindən köklü 
şə kildə olmasa da, əhə miyyətli dərəcədə fərqlənir (Cədvəl 17). Bu kitabdakı 
sıralamaların əksəriy yətinə daxil edilən 36 ölkə arasında Azərbaycan Dünya 
Bankının variantında 35-ci, bu halda isə 29-cu yerə düşür və Xorvatiyadan 
daha yüksək reytinq qaza nır. Kipr isə, əksinə, 18-ci yerdən 35-ci yerə enir: 
ora da prosedur sayı az (9), xərc  lər aşağı (57%) olsa da, vaxt göstəricisi (667 
gün) açıq-aşkar pisdir. İkinci ver  siya real vəziyyəti daha dəqiq əks etdirir.

17-ci Cədvəldə ölkələr Lisenziyalaşdırmanın asanlığı indeksi (LAİ) 
üzrə sı ralanmışdır. İndeks iki göstərici əsasında (vaxt və xərc) hesab lan-
mışdır.

Göründüyü kimi, inkişaf etmiş ölkələr bu göstərici üzrə digər dövlət-
lər üçün etalon kimi götürülə bilməz, onların bəzilərində (məsələn, İrlandi-
yada) li sen ziyalaşdırma prosesi bazar iqtisadiyyatına yenicə keçmiş ölkələrə 
nisbətən daha mürəkkəbdir. Gürcüstanda tikinti ilə bağlı icazələrin çox asan, 
tez və ucuz başa gəlməsi xüsusilə diqqətçəkicidir. Lakin ümumilikdə, inkişaf 
etmiş döv lət lə rin təcrübəsi digər ölkələrə lisenziyalaşdırmanı liberallaşdır-
maq yönündə impuls verməkdədir.

2 .6 . Lisenziyalaşdırma
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Cədvəl 17. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
lisenziyalaşdırmanın asanlığı (2013)1

Sıra 
yeri Ölkələr

Vaxt 
(gün)

Xərc 
(ÜMG %-i) LAİ

1 2 3 4 5
1 Sinqapur 26,0 15,7 0,002
2 Gürcüstan 73,5 14,9 0,039
3 Macarıstan 79,0 9,2 0,041
4 ABŞ 91,0 16,7 0,053
5 Danimarka 67,0 87,2 0,059
6 Yeni Zelandiya 94,0 28,3 0,060
7 Litva 105,0 18,0 0,065
8 Ermənistan 84,0 68,4 0,066
9 Böyük Britaniya 88,0 66,0 0,068

10-11 Almaniya 97,0 46,7 0,069
10-11 Avstraliya 112,0 13,3 0,069

12 Norveç 136,0 28,6 0,093
13 İsveç 116,0 76,3 0,094
14 Latviya 152,0 15,4 0,100
15 Niderland 157,0 79,4 0,127
16 Qazaxıstan 157,0 87,3 0,130
17 Qırğızıstan 142,0 128,7 0,132
18 Bolqarıstan 104,0 222,9 0,136
19 Yaponiya 193,0 28,1 0,137
20 Türkiyə 164,0 142,5 0,154
21 Kanada 249,0 61,0 0,192
22 Fransa 184,0 244,4 0,206
23 İspaniya 230,0 172,9 0,217
24 İtaliya 233,5 186,4 0,224
25 Rumıniya 287,0 71,2 0,225

26-27 Makedoniya 90,0 512,1 0,226
26-27 Moldova 291,0 65,0 0,226

28 Rusiya 297,0 89,0 0,239

_____________________________

1 Dünya Bankının “Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-
Size En terprises” hesabatı əsasında tərtib edilmişdir (bax: Doing Business 2014: Dealing with 
Construc tion Permits; http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-
construction-permits; son baxılma – avqust 2014).
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1 2 3 4 5
29 Azərbaycan 212,0 282,3 0,241
30 Ukrayna 73,0 607,1 0,247
31 İrlandiya 156,0 446,3 0,255
32 Xorvatiya 317,0 646,5 0,451
33 Bosniya-Hers. 179,0 1 100,2 0,502
34 Monteneqro 158,0 1 159,3 0,507
35 Kipr 667,0 57,0 0,517
36 Serbiya 269,0 1 433,5 0,690

Lisenziyalaşdırmanın sadələşdirilməsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxi-
ləsini azaldır, şirkətlərin və fərdi sahibkarların iqtisadi sərbəstliyini artırır və 
iq tisa diyyatı sağa doğru çəkir. Onun sərtləşdirilməsi isə iqtisadiyyata dövlət 
müdaxi lə sini gücləndirir və onu sollaşdırır. Bunlar birmənalıdır. Birmənalı 
olmayan – li senziyalaşdırmanın sərtləşdirilməyi ilə əldə edilən sosial nə ti cə-
lərdir. Dünya təcrübəsi açıq şəkildə göstərir ki, bəzi dövlətlərin lisenziyalarla 
qorumağa ça lış dığı ictimai maraqları bir çox hallarda bunlarsız da təmin et-
mək mümkündür. Ona görə də imkan olduqca lisenziyalaşdırılan iqtisadi fə-
a liyyət sahələrinin çev rəsini daraltmağa çalışmaq lazımdır.

Hazırda lisenziyalaşdırmanın asanlığına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı 
17-ci Cədvəldə sıralanan 28 ölkəninkindən solda, 7 ölkəninkindən sağdadır. 
Bu sahədə liberal islahatların davam etdirilməsi yaxın gələcəyin vəzifələri 
ara sındadır. İlkin hədəf icazə və razılaşdırma prosedurlarının sayını müm-
kün qədər azaltmaqdır. Bəzi prosedurların birləşdirilə bilməsini də nəzərə 
al dıqda bu vəzifə o qədər də çətin görünmür.

2.7. Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı

Artıq göstərildiyi kimi, bəzi meyarlar üzrə iqtisadiyyatın solluğunu- 
sağ lı ğı nı qiymətləndirərkən əlavə araşdırmaya (dəqiqləşdirməyə) ehtiyac 
ya ra nır. Mə  sələn, müəssisələrin vergi yükü azalanda iqtisadiyyat sağlaşır, 
artanda isə sollaşır, amma avtomatik olaraq sosiallaşmır. Vergilərin artırıl-
ması iqtisadiyyatın so   siallaşmasında aralıq vəsilədir. Bu mənada, birinci fə-

2 .7 . Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı
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sildə “Əlverişli biznes mü  hiti, yoxsa sosial müdafiə?” dilemmaları adı altında 
təhlil olunan indikatorların bir mühüm xüsusiyyəti var. “Dilemma göstərici-
lə rinin” özəlliyi ondadır ki, bun lar üzrə iqtisadiyyatın sollaşması ilə sosiallaş-
ması eyni (vahid) prosesdir.

İş sahibi ilə muzdlu işçi arasında əmək prosesinin təşkili ilə bağlı mü-
na  si bətlərə müdaxilə edərkən dövlət bilavasitə sosial müdafiə məqsədləri 
gü dür. Bu müdaxilənin məğzi, ümumən, ondan ibarət olur ki, muzdlu iş çi-
nin sosial mü da fiəsi gücləndirilir, amma bu, iş sahibinin sərbəstliyini məh-
dudlaşdırmaq hesabına başa gəlir. Başqa alternativ yoxdur. Bir qədər əvvəl 
id xalın sərbəstliyi ilə daxili bazarın qorunmasına şamil edilən “cəmi dəyiş-
məz olan toplananlar” analogiyası bu məsələlər üçün də doğrudur. Əmək 
pro sesinin təşkili ilə bağlı münasibətlərdə həmin toplananlar – iş sahibinin 
sər bəstliyi ilə muzdlu işçinin sosial müdafiəsidir: biri artanda digəri azalır.

2 .7 .1 . İşçilik indeksi

Dünya Bankının 2003-cü ildən başlayaraq nəşr etdiyi “Biznes mühiti” 
araş dırmalarında ölçüb təhlil etdiyi indekslər arasında 2010-cu ilə qədər İş-
çi lik indeksi də var idi. 2011-ci ildən etibarən bu indeks və onun göstə rici lə-
ri əsas si ya hıdan çıxarılaraq, köməkçi siyahıya salınmışdır. Dövlətlər bunla-
rın əsasında daha müqayisə edilib sıralanmır. Səbəb – rənkinqin şərti xarak-
ter daşımasından törəyən metodologiya çətinlikləridir. Amma bizim tədqi-
qa tın məqsədləri baxı mın dan həmin şərtilik çox qiymətlidir.

Dünya Bankı müxtəlif ölkələrdəki biznes mühitini – bu halda əmək 
mü   na sibətləri sistemində sahibkarın sərbəstliyini – qiymətləndirərək, “yax-
şıdan pisə” doğru, iş adamlarına daha rahat şərait yaradanlardan onun işini 
tən zimlə yici qaydalarla çətinləşdirənlərə doğru sıralayır. Amma Dünya Ban-
kı nın eks pert ləri özləri də bilirlər ki, bu zaman aşağıya düşən ölkələr “pis” 
öl kələr deyil, sadəcə olaraq, muzdlu işçilərin də qayğısını çəkməyə çalışan-
lardır. Bu ziddiyyətin həllini tapa bilmədikləri üçün onlar İşçilik indek sin-
dən imtina etməkdən başqa yol görmürlər. Bizim sıralamalarda isə – istər 
bu, istər başqa göstəricilər üzrə – “pis” və “yaxşı” ölkələr yoxdur, sağçı və 
sol   çu iqtisadiyyatlara malik olan öl kələr var. Birincilər üçün şirkətlərin ope-
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ra  tiv sərbəstliyi, ikincilər üçünsə iş çi lərin sosial müdafiəsi daha yüksək pri-
oritetdir. Ona görə də bu meyar üzrə sıra la madan imtina etmək olmaz, iqti-
sadiyyatın ümumi solluğunu-sağlığını ölçər kən o mütləq nəzərə alınmalıdır.

Vergi prosedurlarının, yaxud xarici ticarət prosedurlarının qiymətlən-
di ril məsində olduğu kimi, Dünya Bankı burada da bəzi fərzlər edir. İşçi haq-
qında fərz edilir ki, 42 yaşı var, 20 ildir eyni şirkətdə sıravi vəzifədə işləyir, 
əgər qanun ve riciliklə icbari deyilsə, həmkarlar ittifaqı üzvü deyil və s. Şirkət 
haqqında fərz edilir ki, məhdud məsuliyyətli istehsal müəssisəsidir, 60 işçisi 
var, 100% yerli sahibkarlara məxsusdur və s. 

Bu fərzlər zəminində İşçilik indeksi, bərabər çəkili dörd alt-indeks 
əsasında hesablanır:

•    işəgötürmənin mürəkkəbliyi;
•    iş vaxtının tənzimlənməsinin sərtliyi;
•    işdənçıxarmanın mürəkkəbliyi;
•    işdənçıxarma xərcləri.

Alt-indekslər, öz növbəsində, daha konkret suallar əsasında hesabla-
nır. Məsələn, işəgötürmənin mürəkkəbliyi alt-indeksi müddətli əmək müqa-
vilələrinin hansı növ işlərdə hansı müddətə bağlana bilməsini, yeni götü rül-
müş işçiyə verilən minimal əmək haqqının nisbi həcmini nəzərə alır. İş vax-
tının tənzimlənməsinin sərtliyi onun əsasında müəyyənləşdirilir ki, gecə 
saat larında və istirahət günlərində işləməyə izin verilirmi, iş həftəsi 5,5 gün-
dən artıq ola bilərmi, iş günü 12 saatadək uzana bilərmi (o cümlədən əlavə 
haqq müqabilində), illik mə zuniyyət 21 gündən az ola bilərmi. Bu sualların 
cavabı müsbət olanda (yəni şirkət iş vaxtı rejimini tənzimləməkdə sərbəst 
olanda) ölkənin reytinqi yüksəlir. İşdənçıxarmanın mürəkkəbliyi alt-indeksi 
da bunlara bənzər suallarla qiymətləndirilir: işçi artıqlığı işçini çıxarmaq 
üçün yetərli əsas sayılırmı, işçini çıxararkən sahibkar hansısa dövlət orqa-
nından və ya həmkarlar ittifaqından icazə almalıdırmı, yaxud onları qabaq-
cadan xəbərdar etməlidirmi və s.

Bu üç indikator əsasında daha bir alt-indeks – Məşğulluğun tənzim-
lən  mə sinin sərtliyi indeksi hesablanır. Bütün indekslərin qiyməti 0-la 100 
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arasında dəyişir, 0 – ən yaxşı (dövlət müdaxiləsinin minimum səviyyəsi), 
100 – ən pis (döv lət müdaxiləsinin maksimum səviyyəsi) göstərici sayılır.

İşdənçıxarma xərcləri – işdən çıxarkən işçiyə ödənilən haqqı ifadə edir 
və həftəlik əmək haqlarının sayı ilə (xəbərdarlıq müddəti üçün ödənişlər də 
nəzərə alınmaqla) ölçülür.

Bu metodologiya əsasında 183 ölkənin İşçilik indeksi və onun alt-in-
deks  ləri üzrə qiymətləndirilməsinin bir qisim nəticələri 18-ci Cədvəldə veril-
mişdir. Öl kələr İşçilik indeksi üzrə ümumi dünya sıralamasında tutduqları 
yerl ər üzrə dü zülmüşdür.

Cədvəl 18. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
İşçilik indeksi və onun alt-indeksləri (2009)1
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1 2 3 4 5 6 7
1 ABŞ 0 0 0 0 0
1 Avstraliya 0 0 0 0 4
1 Sinqapur 0 0 0 0 4
9 Danimarka 0 20 0 7 0
9 Gürcüstan 0 20 0 7 4

15 Yeni Zelandiya 11 0 10 7 0
17 Kanada 11 0 0 4 28
27 İrlandiya 11 0 20 10 18
32 Belarus 0 13 20 11 22
33 Azərbaycan 0 20 10 10 22
34 Kosovo 0 0 30 10 30
35 Böyük Britaniya 11 20 0 10 22

1 Dünya Bankının “Doing Business 2010: Reformig through Difficult Times” hesabatı əsa sın-
da tər  tib edilmişdir (bax: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20
Business/Documents/Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf; son baxılma – av-
qust 2014).
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1 2 3 4 5 6 7
38 Qazaxıstan 0 20 30 17 9
40 Yaponiya 11 7 30 16 4
46 Monteneqro 0 20 20 13 28
47 Qırğızıstan 33 20 0 18 17
53 Bolqarıstan 17 40 0 19 9
58 Makedoniya 11 20 10 14 26
62 Ermənistan 33 20 10 21 13
77 Macarıstan 0 67 0 22 35
83 Ukrayna 33 20 40 31 13
93 Kipr 33 0 40 24 64
94 Serbiya 78 7 20 35 25
95 Özbəkistan 33 33 30 32 22
99 İtaliya 33 40 40 38 11

105 Albaniya 44 20 10 25 56
109 Rusiya 33 40 40 38 17
111 Bosniya-Hers. 56 13 30 33 31
113 Rumıniya 67 40 30 46 8
114 Norveç 61 40 30 44 13
117 İsveç 33 40 40 38 26
119 Litva 33 60 20 38 30
123 Niderland 17 40 70 42 17
128 Latviya 50 40 40 43 17
137 İran 11 27 50 29 87
141 Moldova 44 40 40 41 37
143 Tacikistan 33 73 40 49 30
145 Türkiyə 44 40 20 35 95
155 Fransa 67 60 30 52 32
157 İspaniya 78 40 30 49 56
158 Almaniya 33 53 40 42 69
163 Xorvatiya 61 40 50 50 39

18-ci Cədvəldəki hər bir ölkənin iqtisadiyyatı – İşçilik indeksinə görə 
– on dan yuxarıda bərqərar olan dövlətlərin iqtisadiyyatına nisbətən daha 
solda, aşağıdakı ölkələrin iqtisadiyyatına nəzərən isə daha sağdadır. Əmək 
prosesinin təşkili ilə bağlı münasibətlərdə sahibkara böyük sərbəstlik verən, 
amma əvəzin də işçiyə daha zəif sosial müdafiə təmin edən ölkələrin iqtisa-

2 .7 . Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı
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diy yatı sağçı iqtisa diyyatdır, əksinə, işçinin sosial haqlarını qoruyan, amma 
sahibkarın sərbəstliyi ni əlindən alan ölkələrin iqtisadiyyatı isə solçu iqtisa-
diy yatdır. Bu tip sıralama lar da “ən yaxşı yerlər” orta yerlərdir. Orta yer tutan 
döv lət, sahibkarı ilə işçisinin maraqları arasında optimal müvazinət yarat-
mağa daha yaxın olur. Lakin ölkə nin bu növ sıralamalarda tutduğu yer (istər 
kənar, istər orta yer) onun sosial-iqti sadi uğur qazanması üçün yeganə amil 
deyil və gələcəkdə uğur qazanacağına təminat yaratmır. Məhz buna görədir 
ki, bu sıralamalar da – həm ümumən İşçilik indeksinə, həm onun hər bir 
kom  ponentinə, həm də bunlara bənzər bəzi baş qa meyarlar əsasında apa rı-
lan lar – şərti xarakter daşıyır.

Ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində ölkə üçün hansı yerin daha xeyirli ol-
ma  sı tam bir sıra amillərdən asılıdır. Bunların arasında cəmiyyətin özünü-
tən zimləmə potensialı həlledici rol oynayır. Millətlərin özünütənzimləmə 
potensialı fərqli dir və öz növbəsində bir sıra başqa amillərdən asılıdır. Lakin, 
hər halda, siyasi müstəqilliyini yeni bərpa etmiş (yaxud qazanmış) və sistem 
dəyişikliyi həyata ke çirmiş ölkələrin məşğulluq məsələlərində dövlət tən-
zimləməsindən tam imtina etməsi düzgün deyil. Bu ölkələrin, demək olar 
ki, hamısının (hər halda, ilk mər hələlərdə) əmək bazarında təklif tələbi üs tə-
lə yir, sahibkarlıq isə yeni-yeni for malaşır və bütün hallarda, özünün qısa-
müd dətli maraqlarını hər şeydən üs tün tutur. Odur ki, bir tərəfdən, müəy-
yən tənzimləmə, əlbəttə, olmalıdır, digər tərəfdən də, həddən artıq sərt tən-
zimləmə yolverilməzdir: nə işçini müdafiəsiz qoymaq, nə də sahibkarı “boğ-
maq” olmaz. 

Ona görə də bu tip sıralamalarda Azərbaycan mümkün qədər yüksək 
yer tutmağa can atmamalıdır, amma axır yerlərə düşmək də məqbul deyil. 
Mə sələn, İşçilik indeksi üzrə sıralamada Azərbaycanın, liderlər qrupuna da-
xil olmadan, yük  sək yerlər tutan 25% dövlətdən biri olması tamamilə qəna-
ət bəxş nəticədir. Alt-indekslərin hamısı üzrə vəziyyət buna bənzərdir. 18-ci 
Cədvəldəki 42 ölkəni işəgötürmənin asanlığı üzrə sıraladıqda Azərbaycan 
10 başqa ölkə ilə birlikdə li derlər qrupuna düşür. İşdənçıxarmanın sadəliyi 
üzrə sıralamada 11-15-ci, iş vax tını tənzimləməyin çevikliyinə görə 13-23-cü, 
işdən çıxarma xərclərinə görə isə 20-23-cü yerləri bölüşür. Birinci sıralama-



151

2 .7 . Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı

ON İKİNCİ HAŞİYƏ
Azərbaycanda işçiliyin tənzimlənməsindəki 

formal və real vəziyyət haqqında

Əgər Dünya Bankının mütəxəssisləri qanunvericiliyi yox, real 
vəziyyəti qiymətləndirsəydilər, İşçilik indeksi və onun göstəri ci-
ləri üzrə Azər baycanın iqtisadiyyatı yuxarıda göstəriləndən də 
sağda olardı. Bir çox işəgötürmə və işdənçıxarma prosedurları 
var ki, real gerçəklikdə sahibkar üçün “Biznes mühiti” hesa ba-
tında göründüyündən daha asan başa gəlir. Tutalım, işdən azad 
etmə zamanı dövlət orqanını və ya həmkarlar təşki latını əvvəl-
cə dən xəbərdar etmək formal xarakter daşıyır (əksər hallarda 
işçilər “öz xahişlərinə əsasən” azad edilirlər). Müəssisələr bu 
qay dadan, sadəcə, yan keçirlər və bilirlər ki, bunun hər hansı bir 
fəsadı olmayacaq. İşdən çıxarılan əməkdaşa yeni ixtisasa yiyə-
lən məsi üçün xüsusi kursların təşkil olunması haqqında norma, 
ümumiyyətlə, yada düşmür.
İş vaxtının tənzimlənməsində də eyni mənzərə ilə üzləşirik. 
Azər bay can da, qanunvericiliyə əsasən, həftəlik normal iş vaxtı 
40, gündəlik normal iş vaxtı 8 saatdan artıq olmamalıdır. İş həf-
təsi, bir qayda olaraq, 5 günlük dür.1 Lakin özəl müəssisələrin, 
xüsusilə də kiçik biznesin (məsələn, ticarət və ictimai iaşə mü əs-
sisələrinin, taksi şirkətlərinin və s.) bu məh dudiyyəti aşıb daha 
artıq işləməsinə müvafiq dövlət qurumları göz yumur və düz də 
edir. Beləliklə də, Azərbaycanda iş vaxtının qanun veri ciliklə 
məh dudlaş dırılması işçilərin maraqlarını qoruya biləcək bir sə-
viy  yədədir, amma eyni zamanda, iş vaxtının praktik tən zim lən-
məsinə hökumətin münasi bəti kifayət qədər liberaldır. Seçim 
haq qı şirkətlə işçinin özünə aiddir. Bu vəziy yətin nə qədər da-
vam edəcəyini söyləmək çətindir, lakin hələlik o hər iki tərəfi – 
həm iş sahiblərini, həm işçiləri qane edir.

1 Bax: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, maddələr 89-90 
(http://csc.gov.az/aze/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=2412%3Aazrbaycan-respublikasnn-mk-mcllsi&catid= 
53%3Amclllr-& Itemid=69&lang=az; son baxılma – avqust 2014).
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da İspaniya ilə Fransa, ikincidə Ni derland, üçüncüdə Tacikistan, dör dün cü-
də isə Türkiyə axırıncı yerləri tutur.

Əlbəttə, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
işə  gö türmənin çətinliyi həm də (bəzən daha artıq dərəcədə) siyasi amillərlə 
şərt  lə nir. Məsələn, bir sıra Qərbi Avropa dövlətləri işəgötürmə prose dur la-
rını qeyri-le qal immiqrasiyanın qarşısını almaqdan ötrü çətinləşdirir. Nəti-
cə də bəzən qə ribə vəziyyət yaranır: beynəlxalq müqayisələrə əsaslansaq, 
Fran sada adamı iş dən çıxarmaq işə götürməkdən asandır.

Nəhayət, yaxın perspektiv üçün iqtisadi siyasət müəyyənləşdirərkən 
Azər baycanın göz önündə saxlamalı olduğu məsələlərdən biri odur ki, işə-
gö  tür mə, işdənçıxarma və iş gününün tənzimlənməsi kimi məsələlərdə sol-
çu qərar la rın verilməsi dövləti gələcəkdə çətin seçimlər qarşısında qoya bi-
lər. Siyasi cə hət dən, sahibkarın davranışını məhdudlaşdıran sosialyönlü sol-
çu qərarları ləğv etmək onları verməkdən daha çətindir.

2 .7 .2 . Minimal əmək haqqının səviyyəsi . . .

... iqtisadiyyatın solluğuna-sağlığına birbaşa təsir edən göstəricilərdən-
dir, çünki bundan qabaqkı meyar üzrə olduğu kimi, onun da yüksəldilməsi 
ey ni vaxt  da iqtisadiyyatın həm sollaşmasını, həm də sosiallaşmasını ifadə 
edir. Amma bu göstəricinin çox mühüm bir xüsusiyyəti var. Bir sıra döv lət-
lər, o cüm lə dən bəzi inkişaf etmiş ölkələr əmək haqqının minimumunu qa-
nunvericiliklə təsbit etmir. Həmin ölkələrdə iqtisadiyyat – bu göstərici üzrə 
– əlbəttə, sağçı xa rak ter li dir, çünki problem dövlətin birbaşa müdaxiləsi ol-
madan, cəmiyyətin özü tə rə fin dən tənzimlənir. Lakin işçinin sosial müdafiə-
si baxımından, əmək haq qı minimumunun dövlət tərəfindənmi, yoxsa həm-
karlar ittifaqlarının höku mətlə və ya sahibkar birlikləri ilə imzaladıqları ra zı-
laşmalarlamı müəyyən olun ma sı böyük əhə miyyət kəsb etmir. Sosial müda-
fi ənin bəlli bir dərəcəsi hər iki hal da təmin olunur. Fakt budur ki, əgər mini-
mum əmək haqqı heç bir formada – nə dövlət tərəfindən, nə kollektiv 
mü   qavilələrlə – təyin edilmirsə, hesab etmək olar ki, bu göstərici üzrə ölkə 
iq  tisadiyyatı ifrat sağ nöqtədə bərqərar ol muşdur.
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19-cu Cədvəl ŞAMA regionu dövlətlərini və bəzi inkişaf etmiş ölkələri 
mi ni mal əmək haqqı üzrə sağ iqtisadiyyatlardan sol iqtisadiyyatlara doğru 
sırala yır. İllik minimal əmək haqqının milli valyutalardakı məbləğləri ABŞ 
dol larına Dün ya Bankının məlumat bazasındakı rəsmi mübadilə kursları 
əsa sında çevrilmişdir.1 Minimal əmək haqqının cari kursla ABŞ dollarına 
(ya   xud hətta pulun alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında beynəlxalq dollarla-
ra) çevrilmiş məbləği onun azlığı-çoxluğu üzrə başqa dövlətlərlə müqayisə 
apar mağa imkan vermədiyinə görə 19-cu Cədvələ nisbi göstəricilər də daxil 
olun muş və sıralama məhz bun lar əsasında aparılmışdir. Minimal əmək haq-
qı nın nisbi səviyyəsinin gös tə ri ciləri hər ölkədəki minimal əmək haq qı nın 
(AQP ilə) həmin ölkədə 2012-ci ildə adambaşına düşən ÜDM-ə (AQP ilə)2 
nisbəti kimi hesablanmış və faizlə ifadə edilmişdir. 2012-ci il üçün AQP əm-
salları Dünya Bankının məlumat baza sın dan götürülmüşdür.3

Cədvəldəki dövlətlərdən yalnız birinin – Sinqapurun iqtisadiyyatını 
if  rat sağçı hesab etmək olar: orada minimal əmək haqqı, ümumiyyətlə, təyin 
edilmir. 2-5-ci yerlərə qoyulmuş ölkələrin – Danimarka, İsveç, İtaliya və 
Nor veçin iq ti sa  diyyatı da, şübhəsiz, sağ cinaha aiddir, çünki bu ölkələrdə də 
dövlət əmək haq qı minimumunun müəyyənləşdirilməsinə müdaxilə etmir. 
Bununla belə, bu dörd ölkənin iqtisadiyyatını Sinqapurun iqtisadiyyatından 
bir qədər sola qoymaq lazımdır, çünki bunlarda həmkarlar ittifaqları ya hö-
kumətlərlə, ya sahibkar birlikləri ilə minimal əmək haqqını kollektiv müqa-
vilələrlə, hər halda, razı laş dı rır. Kiprin iqtisadiyyatı bir qədər də soldadır, 
çün ki orada bütün muzdlu işçilərə tətbiq edilən universal minimal əmək 
haq qı olmasa da, aşağı ixtisaslı peşə sa hib lərinə (ticarət müəssisələrində, 
mək təbəqədər uşaq müəssisələrində, bəzi xid  mət müəssisələrində – məsə-
lən, bərbərxanalarda – çalışanlara) dövlət ayda 870 avro məbləğində mini-

1 Bax: Official exchange rate (LCU per US$, period average) (http://data.worldbank.org/ 
/indicator/PA.NUS.FCRF; son baxılma – avqust 2014).
2 Dünya Bankının məlumat bazasından götürülmüşdür (bax: GDP per capita, PPP (current 
in ter national $); http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD; son ba xıl-
ma – av qust 2014).
3 Bax: PPP conversion factor, private consumption (LCU per international $) (http:// 
data.worldbank.org/ /indicator/PA.NUS.PRVT.PP; son baxılma – avqust 2014).

2 .7 . Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı
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mal əmək haqqı müəyyənləşdirmişdir. Kənd təsərrü fa tında məşğul olan ix-
tisassız işçilərə ayda ən azı 425 avro, ixtisaslı işçilərə isə 767 avro məvacib 
ve rilməlidir.1

Cədvəl 19. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
minimal əmək haqqı (2012)1
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1 Sinqapur  . . .  . . .  . . . 22 Macarıstan 5 411 8 593 38,0
2-5 Danimarka  . . .  . . .  . . . 23 Ermənistan 1 344 2 924 39,4
2-5 İsveç  . . .  . . .  . . . 24 Xorvatiya 6 190 8 466 40,4
2-5 İtaliya  . . .  . . .  . . . 25 Belarus 2 467 7 197 41,9
2-5 Norveç  . . .  . . .  . . . 26 İrlandiya 22 490 18 441 42,1

6 Kipr ... ... ... 27 Serbiya 2 719 5 078 43,0
7 Qazaxıstan 1 607 2 783 12,7 28 Kanada 22 766 17 798 43,1
8 Rusiya 2 161 3 841 16,3 29 Latviya 5 155 9 906 45,4
9 Gürcüstan 655 1 322 19,4 30 Moldova 892 1 933 45,8

10 Qırğızıstan 214 571 19,7 31 Niderland 22 855 20 375 47,0
11 Türkmənistan 1 853 2 556 20,2 32 Bosniya-Hers. 2 526 4 501 47,9
12 Azərbaycan 1 595 3 863 23,9 33 B . Britaniya 19 896 16 318 45,7
13 Özbəkistan 610 1 237 25,8 34 Albaniya 2 440 4 577 48,7
14 Litva 4 686 7 028 28,9 35 Avstraliya 34 358 21 654 49,4
15 ABŞ 15 080 15,080 29,1 36 Fransa 22 237 19 740 53,7
16 Rumıniya 3 211 5 547 30,7 37 Ukrayna 1 900 4 655 54,9
17 Yaponiya 17 309 12 187 34,2 38 Türkiyə 7 140 10 360 55,8
18 Bolqarıstan 2 778 5 500 34,3 39 Y . Zelandiya 24 098 18 838 57,2
19 Makedoniya 2 005 4 129 34,9 40 Tacikistan 633 1 537 65,1
20 Monteneqro 2 969 5 118 35,6 41 Kosovo 2 615 5 838 69,2
21 İspaniya 11 582 11 539 35,9 Almaniya – – –

1 Bax: Wikipedia: List of Minimum Wages by Country (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
/List_of_minimum_wages_by_country); Wage Indicator  (http://www.wageindicator.org/ 
/main/salary/minimum-wage); hər ikisinə son baxılma – avqust 2014.
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Qalan öl kə lərdə 
mi nimal əmək haqqı 
bütün ərazilər və sa hə-
lər üzrə qa nun  veri ci-
lik lə müəyyənləşdiri-
lir. Bununla yanaşı, 
kol  lektiv müqavilələr 
sis temi həmin ölkə lər-
də də tətbiq olunur, 
özü də əmək haqqının 
bu müqavilələrlə təs-
bit edilən minimal 
məb    ləği qanunla mü-
əy yənləşdiriləndən, əl-
bəttə, daha yük sək  dir. 
Ortaya çıxan nəticə 
hə   qiqətən də maraq lı-
dır: belə görünür ki, 
bəzi iqti sa  diyyatların 
“so siallığı solluğundan 
artıqdır”. Bu məsələlər 
bir qədər sonra araş dı-
rılacaqdır. 19-cu Cəd-
vəldəki ölkələrə qayı-
da raq qeyd edək ki, 
Al maniyada mi nimal 
əmək haqqı qanunve-
riciliklə təsbit olun-
mur, amma 2015-ci il-
dən tətbiq olunacağı 
plan laşdırılır. O vaxta 
qədər isə Almaniya iq-
tisadiyyatını bu gös tə-

ON ÜÇÜNCÜ HAŞİYƏ

Minimum əmək haqqının 
bəzi ölkəvi xüsusiyyətləri

Minimum əmək haqqının qanunvericiliklə 
təsbit olunmayıb, həmkarlar ittifaqlarının 
hö  kumətlə, yaxud sahibkarların müxtəlif 
tip   li birlikləri ilə imzaladığı kollektiv razı laş -
malar əsasında müəyyənləşdirildiyi baş qa 
ölkələr də var. Adətən, belə müqavilələr bir 
illik olur və hər növbəti ildə – iqtisa diy yat -
da baş vermiş proseslər, ilk növbədə in flya-
siya nəzərə alın maqla – yenidən bağ la nır. 
Bu sırada Avstriya, Finlandiya, İslan di ya, 
İsveçrə kimi sosial-iqtisadi cəhətdən in ki şaf 
etmiş dövlətlər də yer almaq   dadır. Belə öl-
kə lərdə minimum əmək haqqının mü    əy-
yənləşməsinə birbaşa dövlət müda xi lə  si ol-
madığına görə onların iqtisadiyyatı bu gös -
tərici üzrə sağçı iqtisadiyyat sayıl ma lıdır.
Bunlardan daha sağçı iqtisadiyyata yalnız o 
ölkələr sahibdir ki, onlarda, məsələn, Sin qa-
purda, minimal əmək haqqı, ümu miy yət lə, 
nə dövlət tərəfindən, nə də kollektiv müqa-
vilələrlə təsbit edilmir. Birləşmiş Ərəb Əmir -
likləri, Bruney, Burundi, Lixten şteyn, So ma-
li bu sıradadır. Əslində Qətər də bu ölkələr 
qrupuna aid edilə bilər, çünki onun qanun-
ları əmirə əmək haqqının minimu mu nu mü-
əyyənləşdirmək hüququ verir, amma əmir 
bu hüququndan heç vaxt istifadə etmir.
Bəzi ölkələrdə isə (Həbəşistanda, Maldiv 
ada larında, Misirdə, Surinamda, Yəməndə) 
minimal əmək haqqı qanunvericiliklə tət-
biq edilir, amma yal nız dövlət qulluğunda 
çalışanlara şamil olunur. Bəhreyn də bu öl-
kə lərdəndir, bir fərqlə ki, orada mini mum 
ancaq ölkənin vətəndaşları olan dövlət mə-
mur ları üçün nəzərdə tutulur.

2 .7 . Sahibkarın iqtisadi sərbəstliyi işçinin sosial müdafiəsinə qarşı
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rici üzrə digər dövlətlərin iqtisadiyyatı ilə müqayisəli şəkildə qiymətlən dir-
mək qey ri- mümkündür.

Liderləri çıxmaq şərti ilə, digər inkişaf etmiş ölkələrin ŞAMA regionu 
döv lətləri ilə tam qarışıq sıralanması ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyə-
si ilə minimal əmək haqqı arasında birbaşa asılılığın olmamasına işarədir. 
Özü də bu, əmək haqqı minimumunun təkcə nisbi göstəriciləri ilə yox, müt-
lə́q məbləğləri ilə də təsdiq olunur. Əksər göstəricilər üzrə dünyanın ən sağçı 
iqtisadiyyatlarından birinə sahib olan Yeni Zelandiya burada autsayderlər 
qru pundadır. Avstra liya və Böyük Britaniya da ondan uzaqda deyil. Mini-
mum əmək haqqını qanunvericiliklə müəyyənləşdirən inkişaf etmiş ölkələr 
ara sında ABŞ ən sağçı iqtisadiyyatlardan birinə sahibdir, amma indi orada 
da həmin minimumu qaldırmaq tə ləb ləri getdikcə daha israrla səslənir.

Azərbaycan rənkinqin liderlərinə yaxındır və 12-ci yerdədir. Bu o de-
məkdir ki, onun iqtisadiyyatı 19-cu Cədvələ daxil edilmiş ölkələrin 70%-nin 
iqtisa diyyatına nəzərən daha sağdadır. İşçinin qanunvericiliklə müəyyən 
edil miş mi ni mum məbləğdən az olmayan əmək haqqı almaq hüququ Azər-
baycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsi ilə təsbit edilmişdir. 
2006-2013-cü illər ərzində onun məbləği 3 dəfə artmışdır və 2013-cü ilin 
or talarından etibarən ayda 105 manat təşkil edir.1 Bu, kifayət qədər sürətli 
ar  tımdır. İllik minimal əmək haqqının adambaşına ÜDM-ə nisbəti üzrə az-
dan çoxa doğru sıralamada Azər baycanın yüksək yer tutması surətin (illik 
mi  nimal əmək haqqının) az artması ilə deyil, məxrəcin (adambaşına ÜDM-
in) daha sürətlə böyüməsi ilə əla qə dardır. Bazar iqtisadiyyatına nisbətən ye-
ni keçmiş dövlətlər üçün, o cümlə dən Azərbaycan üçün əmək haqqı mini-
mumu üzrə ən uğurlu nəticə sıralamada orta yerləri tutmaqdır.

2.8. “Neytral” meyarlar üzrə ölçmələr

Sağçı və solçu məfkurələr arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olmayan 
mə sə lələr haqqında birinci fəsildə deyilənlərə əlavə etmək lazımdır ki, uşaq 
əməyinin istismarı da, qeyri-formal iqtisadiyyat da, ictimai və iqtisadi pro-

1 Bax: Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Pre zi den-
tinin Sərəncamı, 31 avqust 2013-cü il; http://www.president.az/articles/9163; son baxılma 
– avqust 2014.
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ses lərin şəffafl ığı da, korrupsiya da ölçülə bilən anlayışlardır. Fəqr ondadır 
ki, bunların öl çül məsi və müvafiq beynəlxalq müqayisələr iqtisadiyyatın sol-
luq-sağlıq dərəcəsini əks etdirmir.

Buna baxmayaraq, ümumi mənzərənin natamam qalmaması üçün 
“ney tral” meyarlar üzrə aparılan beynəlxalq müqayisələrdən nümunə gətir-
məkdə, əl bəttə ki, fayda var. Nümunə qismində qeyri-formal iqtisadiyyata

ON DÖRDÜNCÜ HAŞİYƏ

Sosioloji sorğu əsasında müəyyənləşdirilən göstəricilərin 
milli mentalitetlə bağlılığı haqqında

Müxtəlif ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsini ölçüb müqayisə 
edən təd    qi qatlar arasında Transparency International beynəlxalq 
təşkilatının hər il apardığı araşdırmalar geniş istifadə olunan lar-
dandır. Onun son hesabatında Azərbaycan 177 ölkə arasında 
127-ci yerdədir. Son illərin hesabatlarına əsasən, müəyyən irəli-
lə yiş olduğunu söyləmək müm kün dür: 2007-ci idə Azərbaycan 
150-ci, 2010-cu ildə 134-cü yerdə idi.1 Bir məsələni diqqətə al-
maq olduqca mühümdür ki, Transparency Interna tional kor rup-
si yanın səviyyəsini yox, onun cəmiyyət tərəfindən hansı sə viy yə-
də qavranmasını rəy sorğuları əsasında ölçməyə çalışır.
Əslində korrupsiyanı ayrı cür ölçmək çox çətindir. Avropa Yeni-
dən qurma və İnkişaf Bankı ilə Dünya Bankının bu sahədə apar-
dığı müştərək tədqi qat lar bir çox mütəxəssislər tərəfindən daha 
ciddi araşdırmalar kimi qiy mət lən dirilir, amma onlar da sorğu 
üzə rində qurulur. Bu silsilədən olan son təd qiqat da Azər bay-
can da bəzi sahələrdə müsbət meyillərin formalaşmasını üzə çı-
xa rır. Yerli şirkətlər qeyri-rəsmi ödənişlərin 2005-2008-ci il lərdə 
sayca azaldığını, vergilərlə, xarici ticarətlə bağlı maliyyə əməliy-
yatlarında rüşvət hallarının 2 dəfədən artıq ixtisar olun duğunu 
qeyd etmişlər. 

1 Bax: Corruption Perceptions İndex 2013, 2007 and 2010 (http://
www.transparency.org/research/cpi/; son baxılma – avqust 2014).

2 .8 . “Neytral” meyarlar üzrə ölçmələr
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ON DÖRDÜNCÜ HAŞİYƏNİN DAVAMI

Müəssisələrin qeyri-rəsmi ödənişlərinin ümumi satış həcminə 
nis bəti 3 dəfədən çox aşağı düşmüşdür. Bir çox başqa göstə rici-
lər üzrə də irəliləyiş müşahidə edilir.2

Sorğu əsasında aparılan araşdırmalarda – tədqiqatçının peşə kar-
lıq səviy  yəsindən asılı olmayaraq – müəyyən bir subyektivlik qa-
çıl mazdır. Beynəlxalq müqayisələr zamanı məsələni mürəkkəb-
ləş dirən həm də odur ki, nəticələrə milli düşüncə tərzinin (men-
ta litetin) xüsusiyyətləri də ciddi təsir göstərir. Məsələn, azər bay-
canlılar özləri haqqında danışarkən digər millətlərin nümayən-
də lərinə nisbətən “daha mütəvazi” olurlar, öz vəziy yətlərini 
ol  duğundan “daha boz” təsvir edirlər. Səbəbini söyləmək çətin-
dir, bəlkə də bu, “yaman gözdən qorunmaq” üçündür, yaxud su-
al sahibinin nə isə istəyə biləcəyini güman edən və istəniləni ver-
mək istəməyən cavabçının qabaqdangəlmişliyidir.
Azərbaycanlıların leksikonunda “necəsən” sualının çoxlu ca vab-
ları var: “babat”, “dolanıram”, “birtəhər dolanıram”, “belə də”, 
“Al  laha şükür”, “buna da şükür” və s. və i.a., amma sadəcə “yax şı-
yam” cavabı az-az eşi  di  lənlərdəndir. Müqayisə üçün: ingilis di-
lin də “necəsən” sualının cəmi bir populyar cavabı var – yaxşıyam.
Son zamanlar şirkət sahiblərimiz və top-menecerlərimiz iş haq-
qında suallara getdikcə daha müsbət tonlarda cavab verməyə ça-
lışırlar, çünki artıq bilirlər ki, biznes barəsində bədbin danış maq 
ona zərər gətirə bilər. Güman ki, nə zamansa biz fərdi həya tı mız-
la, bizi əhatə edən mühitlə də bağlı pozitiv düşünməyi və danış-
mağı öyrənəcəyik. O vaxt sorğu əsasında aparılan bəzi beynəl-
xalq müqayisələrdə ölkəmizin reytinqi indikindən daha yüksək 
olacaq.

2 Bax: The World Bank Group - 2010: The Business Environment and 
En  terprise Performance Survey (BEEPS At-A-Glance 2008: Azerbaijan) 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ 
/ECAEXT/0,,contentMDK:22610155~pagePK:146736~piPK: 
146830~theSitePK:258599,00.html; son baxılma – avqust 2014) .
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müraciət etmək məntiqli olar, çünki, əv və lən, problem ölkəmiz üçün olduq-
ca aktualdır; ikincisi, bir sıra başqa prob lemləri də, o cümlədən iqtisadiy ya-
tın şəffaflığını da əks etdirir; üçün cü sü, öl çülməsi dolayı, amma obyektiv 
gös təricilərə əsaslanır.

2 .8 .1 . Qeyri-formal iqtisadiyyatın ölçülməsi . . .

... mürəkkəb işdir, çünki söhbət elə iqtisadi proseslərin kəmiyyətcə 
qiy   mət  ləndirilməsindən gedir ki, bunlar heç bir rəsmi qeydiyyata düşmür, 
ək  sinə, hamıdan gizlədilir.*1Buna baxmayaraq, onun dolayı göstəricilər əsa-
sında ölçül mə  sinin bir neçə metodikası mövcuddur. Hazırda bu sahədə 
dün yanın aparıcı mü təxəssislərindən biri sayılan Avstriyalı professor Fridrix 
Şneyder tərəfindən bu məqsədlə altı üsul işlənib hazırlanmışdır. Onun, iki 
həmkarı ilə birlikdə Dün  ya Bankının sifarişi ilə apardığı son tədqiqatda köl-
gə iqtisadiyyatının 1999-2007-ci illərdəki həcmi (“rəsmi” ÜDM-ə nisbəti, 
faizlə) 162 ölkə üzrə mü  qayisə edilir. Tədqiqatın əsas tapıntılarından biri 
odur ki, kölgə iqtisadiyyatı – bu və ya di gər biçimdə – dünyanın, demək olar 
ki, bütün ölkələrində möv cud dur. Afri ka nın Saharadan cənubda yerləşən 
döv lətləri üzrə onun çəkili orta həcmi rəsmi ÜDM-in 38,4%-i, Avropa və 
Mərkəzi Asiyada – 36,5%-i, İƏİT-in inkişaf etmiş ölkələrində isə – 13,5%-i 
qədərdir. Gerçək bir nailiyyətdir ki, 1999-2007-ci il lər də qeyri-formal iqtisa-
diyyatın 162 dövlət üzrə hesabi orta həc mi 34,1%-dən 31%-ə düşmüş, yəni 
3,1 faiz bəndi qədər kiçilmişdir.

Müəlliflərin fikrincə, daha bir tapıntı odur ki, kölgə iqtisadiyyatının 
bö  yü məsinin əsas səbəbləri dövlətin iqtisadiyyata geniş biçimdə və sərt mü-
daxilə etməsi ilə, ilk növbədə müəssisələrin vergi yükünün (həm rəsmi, həm 
qeyri- rəs mi) ağırlığı ilə və əmək bazarının sərt qaydalarla tənzimlənməsi ilə 
birbaşa əla qə  lidir. Lakin belə bir asılılığın mövcudluğu ciddi şübhələr do ğu-
rur. Məsələn, istər “Müəssisələrin vergi yükü” göstəricisinə (Dünya Bankı, 
Cədvəl 4), istər “Ver gidən azadlıq indeksinə” (Heritage fondu, Cədvəl 5), is-
tər əmək bazarının tən zimləmə sərtliyini ifadə edən “İşçilik indeksinə” və 

* Qeyri-formal iqtisadiyyatı (ing . – informal economy) bəzən gizli (hidden), ikinci (second), 
pa  ra lel (parallel), qara (black), nağd (cash) iqtisadiyyat, yaxud kölgə iqtisadiyyatı da (shadow 
eco nomy) adlandırırlar.

2 .8 . “Neytral” meyarlar üzrə ölçmələr
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onun alt-indekslərinə (Dünya Bankı, Cədvəl 18) görə Azərbaycan dünya öl-
kə ləri arasında orta yerlər tutur. Bu araşdırmalara əsasən, vergi yükünün da-
ha ağır olduğu, əmək bazarını isə daha sərt tənzimləyən tam bir sıra döv lət-
lər  də kölgə iqtisadiyyatı, F.Şney derin hesablamalarına görə, Azərbaycana 
nisbətən daha kiçikdir. Ümumiyyətlə, qeyd olunan cədvəllərdəki sıralama-
lar la qeyri-formal iqtisadiyyatın həcmi üzrə sıralama arasında birbaşa kor-
rel  yasiya müşahidə edilmir.

Bunlara baxmayaraq, kölgə iqtisadiyyatının müxtəlif ölkələrdəki nisbi 
həcm göstəricilərinin ciddi maraq doğurduğu nəzərə alınaraq, sözügedən 
təd  qi qatdakı müvafiq məlumatlar 20-ci Cədvəldə verilmişdir.1

Cədvəl 20. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
kölgə iqtisadiyyatının payı (2007, rəsmi ÜDM-də %)1

Sıra 
yeri Ölkələr Pay Sıra 

yeri Ölkələr Pay

1 ABŞ 8,1 19 Türkiyə 29,1
2 Yaponiya 10,3 20 Litva 29,7
3 Yeni Zelandiya 12,0 21 Rumıniya 30,2

4-5 Böyük Britaniya 12,2 22 Xorvatiya 30,4
4-5 Sinqapur 12,2 23 Bolqarıstan 32,7

6 Niderland 13,0 24 Bosniya-Hers. 32,8
7 Avstraliya 13,6 25 Albaniya 32,9
8 Fransa 14,7 26 Makedoniya 34,9

9-10 Almaniya 15,3 27 Qazaxıstan 38,4
9-10 Kanada 15,3 28 Qırğızıstan 38,8

11 İrlandiya 15,4 29 Rusiya 40,5
12 Danimarka 16,9 30 Tacikistan 41,0
13 İsveç 17,9 31 Ermənistan 41,1
14 Norveç 18,0 32 Belarus 43,3
15 İspaniya 22,2 33 Ukrayna 46,8
16 Macarıstan 23,7 34 Moldova* 44,3
17 İtaliya 26,8 35 Azərbaycan 52,0
18 Latviya 27,2 36 Gürcüstan 62,1

* 2006

1 Bax: F .Schneider, A .Buehn, C .Montenegro . Shadow Economies All over the World (New Es ti-
mates for 162 Countries from 1999 to 2007) . – The World Bank’s Policy Research Working 
Paper, 2010, pp. 27-30 (http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5356; 
son baxılma – avqust 2014).
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20-ci Cədvəldən göründüyü kimi, kölgə iqtisadiyyatının həcminə gö-
rə öl kələr çox “məntiqli” sıralanır: inkişaf etmiş dövlətlər üst, ŞAMA regi-
onu ölkə ləri alt sıralardadır. 2007-ci ildə Azərbaycan ŞAMA regionuna daxil 
olan və keç mişdə onunla vahid iqtisadi məkanda yerləşən dövlətlərdən də 
geri idi. Lakin bu məsələyə başqa tərəfdən də baxmaq mümkündür. Qeyri- 
formal iqtisadiy ya tın həcmcə ÜDM-in 52%-nə bərabər olması o demək idi 
ki, ölkənin gerçək iq ti sadiyyatı onun rəsmi qeydiyyata düşən hissəsinə nis-
bətən 1,5 dəfə böyük idi və bu, iqtisadiyyatın bütün miqyas göstəricilərinə, 
o cümlədən sosial göstəri ci lərə də aid idi. Tutalım, Azərbaycan əhalisinin 
gə lirləri rəsmi statistikada əks olu  nandan 50%-dən çox artıq idi və bu izafi 
gə lir xalis gəlir idi, çünki ondan heç bir vergi ödənilmirdi.

ŞAMA dövlətlərində kölgə iqtisadiyyatının inkişaf etmiş ölkələrdən 
bö  yük olması, əhəmiyyətli dərəcədə, birincilərin əksəriyyətinə sovet dönə-
mindən qalmış mirasla izah olunur. Rus-sovet imperiyasının və onun inzi-
bati-plan iqtisadiyyatının dağılmasından sonrakı ilk illərdə kölgə iqtisadiy-
ya tının böyüklüyü təəccüblü deyil, çünki bir çox keçmiş respublikalarda giz-
li iqtisadiyyat sovet dö nəmində də mövcud idi.*1Üstəlik, müstəqilliyin ilkin 
çağlarındakı iqtisadi qey ri- müəyyənliklər və siyasi gərginliklər (o cümlədən 
aramsız davam edən dövlətlərarası qarşıdurma və müharibələr) üzündən 
yeni yaranan müəssisələrin böyük bir hissəsi “ucuz mənfəət” qazanmaq hə-
və si ilə öz fəaliyyətini rəsmi qeydiyyata salmır, kölgə sektoruna keçirdi. Döv-
lət institutları hələ oturuşmamışdı. Dövlət o dövr üçün daha aktual sayıla 
bi ləcək başqa məsələlərin həlli ilə məşğul idi, mü əssisələri öz fəaliyyətlərini 
le qal müstəvidə aparmağa həvəsləndirə, yaxud məc bur edə bilmirdi. Nə ti cə-
də 1990-cı illərin ortalarında bir çox keçmiş sovet res publikalarında, xüsu si-
lə Mərkəzi Qafqaz dövlətlərində kölgə iqtisadiyyatının nisbi həcmi o vaxta-
dək görünməmiş dərəcədə böyümüşdü.

1990-cı illərin ortalarından etibarən bəzi yeni post-sovet dövlətlər, o 
cüm  lədən Azərbaycan, kölgə iqtisadiyyatını formallaşdırmaq istiqamətində 

* Müstəqilliyini bərpa etmiş bəzi ölkələrdə iqtisadi islahatların digərlərinə nisbətən daha 
“ağ  rı sız”, sosial narazılıqlarla müşayiət olunmadan keçməsinin bir səbəbi də, şübhəsiz ki, 
məhz bu amil idi. Bu ölkələrdə cəmiyyət özəl mülkiyyətin, özəl müəssisələrin faktik möv-
cud luğunu bi lirdi və ictimai şüur onun rəsmən təsdiqlənməsinə, yəni leqallaşdırılmasına 
ha zır idi.

2 .8 . “Neytral” meyarlar üzrə ölçmələr
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kök  lü tədbirlər görməyə1başladı və ciddi uğurlar qazandı. Dəyişikliklərin 
miq   ya sını göstərmək üçün qeyri-formal iqtisadiyyatın 1999-cu və 2007-ci 
il lərdəki həcm göstəricilərinin fərqini müqayisə etmək kifayətdir (Cədvəl 21).

Cədvəl 21. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
kölgə iqtisadiyyatının rəsmiləşdirilməsi sahəsində irəliləyiş 

(1999-2007, rəsmi ÜDM-də pay fərqi, % bəndi)1

Sıra 
yeri Ölkələr

1999 
minus 
2007

Sıra 
yeri Ölkələr

1999 
minus 
2007

1 Azərbaycan 9,0 19 Danimarka 1,4
2 Ukrayna 5,9 20 İsveç 1,4
3 Qazaxıstan 5,4 21 Moldova* 1,3
4 Rusiya 5,3 22-23 Gürcüstan 1,1
5 Bolqarıstan 4,6 22-23 Yaponiya 1,1
6 Ermənistan 4,5 24-25 Kanada 1,0

7-8 Belarus 4,1 24-25 Norveç 1,0
7-8 Makedoniya 4,1 26-30 Avstraliya 0,9

9 Rumıniya 3,6 26-30 Fransa 0,9
10 Litva 3,4 26-30 İtaliya 0,9
11 Türkiyə 3,2 26-30 Sinqapur 0,9
12 Latviya 3,1 26-30 Yeni Zelandiya 0,9
13 Xorvatiya 3,0 31 Almaniya 0,8
14 Albaniya 2,8 32-33 İrlandiya 0,6
15 Qırğızıstan 2,6 32-33 İspaniya 0,6
16 Tacikistan 2,5 34 Böyük Britaniya 0,5
17 Macarıstan 1,7 35 ABŞ 0,4
18 Bosniya-Hers. 1,5 36 Niderland 0,1

* 1999 minus 2006

Bu Cədvəldəki mənzərə əvvəlkinin tam əksidir: Moldova ilə Gür cüs-
tan dan savayı, bütün ŞAMA dövlətləri inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayır. Bu 
təbii dir: kölgə iqtisadiyyatının leqallaşdırılmasında hər sonrakı faiz bəndi 
əv  vəlkinə nisbətən daha çətin başa gəlir və qeyri-formal iqtisadiyyatın bö-

1 Həmin mənbə əsasında tərtib edilmişdir.
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yük olduğu öl kə lərdə leqallaşma daha sürətlə gedə bilir. Ona görə də bu gös-
tə riciyə (1999 və 2007-ci illərdə qeyri-formal iqtisadiyyatın həcm fərqinə) 
görə ŞAMA döv lət lə rini bir-biri ilə, inkişaf etmiş ölkələri isə öz aralarında 
müqayisə etmək daha düzgündür.

1999-2007-ci illərdə kölgə iqtisadiyyatının rəsmiləşdirilməsi templəri 
üzrə Azərbaycan ŞAMA dövlətləri arasında lider idi və ikinci yeri tutan Uk-
ray nanı əhəmiyyətli dərəcədə (3,1 faiz bəndi) qabaqlayırdı.

Qeyri-formal iqtisadiyyatın leqallaşdırılması sahəsində Azərbaycan 
2007-ci ildən sonra da müəyyən tədbirlər həyata keçirmişdir. Son illərdə 
əmək bazarının formallaşdırılması üzrə (xüsusilə inşaat sektorunda) tədbir-
lər ayrıca qeyd olunmalıdır. Dövlət nəzarətinin sərtləşməsi nəticəsində bir 
çox tikinti şirkətləri öz işçiləri ilə maliyyə münasibətlərini indi daha böyük 
biçimdə rəsmi hüquq müstəvisinə keçirir: istər rəsmi əmək müqavilələri 
əsa sında işləyənlərin, istərsə də onlara rəsmi qaydada ödənən əmək haq qı-
nın xüsusi çəki göstəriciləri yüksəlir. Əminliklə söyləmək olar ki, hazırda 
Azər  baycanda kölgə iqtisadiy ya tı nın həcmi 10 il əvvəlkinə nisbətən əhəmiy-
yətli dərəcədə kiçilmişdir.

Bununla belə, yaxın gələcəkdə Azərbaycan qeyri-formal iqtisadiyyatın 
ÜDM-dəki payını daha da aşağı salmaq məqsədi ilə sistemli islahatlar həya-
ta ke  çirməlidir. Həmin islahatlar yalnız iqtisadiyyatı sağa doğru hərəkət lən-
di rən təd birlərdən (məsələn, vergi yükünü azaltmaqdan, yaxud əmək baza-
rı nın tənzimlənməsini liberallaşdırmaqdan) ibarət olmamalıdır. Kölgə iqti-
sadiyyatının rəs miləşdirilməsi baxımından liberal islahatların potensialı 
son suz deyil. Yaxın gələcəkdə qeyri-formal iqtisadiyyatın xüsusi çəkisini 
azalt maq məqsədi ilə hə ya ta keçirilən tədbirlərdə ağırlıq mərkəzi böyük bir 
ehtimalla inzibati üsullar üzə rinə keçirilməli olacaqdır.

2 .8 . “Neytral” meyarlar üzrə ölçmələr
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İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı ) indeksi

3.1. Ümumi mülahizələr

Bu yerə qədər iqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini, onu müxtəlif cə-
hət lər dən səciyyələndirən ayrı-ayrı göstəricilər əsasında qiymətləndirirdik. 
Bu gös tə ricilər müxtəlif tipli (birbaşa, nisbi, indeksləşdirilmiş, modelləşdi-
ril miş) olsa da, onların əsasında inteqral bir göstərici qurmaqla ayrı-ayrı öl-
kə  lərdə iqtisadiy yatın ümumi solluq-sağlıq dərəcəsini qiymətləndirmək 
müm kündür. Alınan inteqral göstəricini eyni müvəffəqiyyətlə iqtisadiyyatın 
həm solluğu indeksi, həm də sağlığı indeksi hesab etmək olar, çünki onun 
hər bir konkret qiyməti eyni za man da bunların hər ikisini ifadə edir.

Ona görə də bu inteqral göstəricini İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) in-
dek si adlandırmaq daha məntiqlidir. Hər bir konkret ölkə (və ya ölkələr qru-
pu) üçün indeks bunu ifadə edir ki, onun iqtisadiyyatı hansısa konkret baş-
qa bir ölkənin (ölkələrin) iqtisadiyyatına nəzərən daha solçu, digərinin (di-
gər lərinin) iqtisadiyyatına nəzərən daha sağçı iqtisadiyyatdır. İndeks həm də 
iqtisadiyyatın sol luqsağlıq dərəcəsini ölçür, yəni onu qiymətləndirməyə im-
kan verir ki, “A” öl kə sinin iqtisadiyyatı “B” ölkəsinin iqtisadiyyatına nisbətən 
nə qədər solda və ya sağdadır.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
iq ti sadiyyatındövlət tərəfindən tənzimlənməsini əks etdirən göstərici deyil. 
İqti sa diyyatın solluğu-sağlığı dövlət tənzimləməsinin yalnız siyasi rəqabət 
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pred me tinə çevrilən, siyasətlə iqtisadiyyatın “kəsişməsində” yerləşən forma-
ları ilə mü əy yənləşir.

Tutalım, pul tədavülünü bütün ölkələr tənzimləyir, amma iqtisadiy ya-
tın sağ lığı-solluğu ilə bunun birbaşa əlaqəsi yoxdur. Hətta bu tənzimləmənin 
əsas hə dəfi olan inflyasiya da mahiyyəti etibarilə siyasi mübarizə predmeti 
de yil. Doğ rudur, inflyasiya bəlli bir həddi aşanda, yaxud sıfıra yaxınlaşanda 
siyasi ritorikanın mövzusuna (bəzən hətta əsas mövzusuna) çevrilir. Lakin 
tən qidçi qis mində gah solçular, gah sağçılar çıxış edir – bu onların hansının 
iq tidarda, han sının müxalifətdə olmasından asılıdır. İnflyasiyanın bəlli bir si-
yasi kom po nen ti, şübhəsiz ki, mövcuddur, bəzən onun artıb-azalmasında 
məhz siyasi pro seslər həlledici rol oynayır. Lakin iqtisadiyyatların solçu-sağ-
çı təsnifatında in flya siya meyar kimi istifadə edilə bilməz. Belə demək müm-
kün deyil ki, “A” öl kə sində inflyasiya “B” ölkəsinə nisbətən daha yüksək ol-
du ğuna görə “A” ölkəsinin iqtisadiyyatı “B” ölkəsinin iqtisadiyyatına nəzərən 
daha soldadır və ya daha sağdadır.

Müəssisələrin üzərinə düşən inzibati yük (məsələn, vergi ödənmə sin-
də, ya xud ixrac-idxal əməliyyatlarında yerinə yetirilən formal prosedurlara 
sərf edi lən vaxt və çəkilən xərc) dövlət tənzimləməsinin çox mühüm pred-
metidir. Nə zəri olaraq bu inzibati yükün aşağı həddi sıfıra yaxın bir nöqtədir 
(sıfıra tam bə ra bərlik mümkün deyil, çünki əgər vergi ödənirsə, deməli, ən 
azı, bir prosedur ar tıq mövcuddur). Amma onun yuxarı həddi yoxdur, hər-
çənd ki analitik məq səd lər üçün hər hansı bir ildə dünya ölkələrinin ən yük-
sək göstəricisini həmin il üçün yuxarı hədd saymaq olar və bir qayda olaraq, 
belə də edilir.

Prinsipcə, inzibati yükün ağırlığı iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin 
çox luğu kimi təfsir edilə bilər. Ona görə də ilk baxışdan belə görünür ki, 
mü əssi sə lə rin daşıdığı inzibati yük nə qədər yüngüldürsə (azdırsa), iqtisa-
diy yat bir o qə dər daha sağçı kimi qiymətləndirilməlidir. Lakin bu, yanlış 
görüntüdür. İnzibati yükün ağırlaşması sosial müdafiə baxımından heç bir 
məna kəsb etmədiyinə görə solçu siyasi-iqtisadi məfkurənin tərkib hissəsi 
deyil, sağçı və solçu qruplar ara sında siyasi rəqabətin predmetinə (yaxud 

3 .1 . Ümumi mülahizələr
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sağçı və solçu analitik mərkəzlər və mütəxəssislər arasında mübahisə möv-
zu suna) çevrilmir.

Nəticə belədir ki, inflyasiya kimi, müəssisələrin üzərinə düşən inzibati 
yü kün artıb-azalması da iqtisadiyyatı nə sollaşdırır, nə də sağlaşdırır. Bu cür 
gös tə ri cilər İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin hesablanmasında isti-
fadə edil məmişdir.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi dövlətin iqtisadiyyata müdaxi-
lə si in deksi də deyil. Dövlət müdaxiləsi dövlət tənzimləməsindən daha ge-
niş an la yı şdır. Bütün tənzimləmə tədbirləri iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi-
dir, amma elə müdaxilə formaları var ki, hökumət bunları tənzimləmə kimi 
təqdim etsə belə, sözün hamılıqla qəbul edilmiş mənasında tənzimləmə sa-
yıla bilməz. De yək ki, sahibkarın mülkiyyətini müsadirə etmək iqtisadiyyata 
birbaşa və kobud müdaxilədir, amma, əlbəttə, onun tənzimlənməsi deyil. Bu 
növ müdaxilələr, adə tən, siyasi mükalimənin ən qaynar mövzusuna çevrilir, 
amma tənqidçi qismində yenə də – kimin iqtidar, kimin müxalifət olmasına 
görə – gah solçular, gah sağçılar çıxış edirlər. Tənzimləmənin indicə toxun-
duğumuz bəzi formaları kimi, bunlar da solluq (sağlıq) indeksinin predmeti 
deyil.

Elə göstəricilər də var ki, iqtisadiyyatın sağlığı-solluğu baxımından ki-
fayət qədər mühümdür, amma yekun indeksdə əks etdirilməmişdir. Bu, bir 
qayda olaraq, o göstəricilərdir ki, bunlar üzrə müvafiq statistik məlumatlar 
(sı ralar) əlçatar deyil. Belə göstəricilər arasında ən vacibi özəl bölmə ilə döv-
lət sektorunun nisbəti, bunun ən dəqiq ifadəsi isə özəl şirkətlərin (və ya 
döv lət müəssisələrinin) ÜDM-də payıdır. Digər göstəricilər üzrə sıralamala-
ra daxil edilmiş ölkələrin hamısı (heç olmasa, əksəriyyəti) üçün bu göstərici 
üzrə məlumatların vahid bir mənbəyi, təəssüf ki, yoxdur. Özəl şirkətlərin və 
dövlət müəssisələrinin sayı (say nisbəti) bunların iqtisadiyyatda oynadığı 
rol haqqında yetərli bilgi vermədiyi üçün yekun indeksin hesablanmasında 
on dan istifadə etmək məqsədəuyğun deyil. Təəccüblüdür ki, bir çox ölkə lə-
rin rəsmi statistikası özəl bölmənin ÜDM-də payı haqqında məlumat açıq-
la mır, amma açıqlasaydı belə, hesablama metodlarındakı fərqlər üzündən, 
həmçinin də tranzitiv ölkələrin bu tip göstəricilər üzrə statistikasında müəy-
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yən bir “siyasi manipulyasiya payı” olması səbəbindən onlardan istifadə et-
mək yanlış olardı. Böyük bir ehtimalla söyləmək olar ki, beynəlxalq statisti-
ka təkmilləşdikcə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksində əksini tapan 
gös təricilərin çeşidi genişlənəcəkdir və buna görə də indeksin dəqiqliyi yük-
sələcəkdir.

3.2. Sub-indekslər

Bu araşdırmada İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi aşağıdakı yed-
di sub-indeks əsasında hesablanır:

•    Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM);
•    Sosial xərclər sub-indeksi (SX);
•    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 
bun  ların alt-indeksləri 0-1 arasında dəyişir. Sıfır – iqtisadiyyatın müt lə́q sağ-
lı ğı nı (dövlət müdaxiləsinin azlığını), bir – müt lə́q solluğunu (dövlət müda-
xi ləsinin çoxluğunu) ifadə edir, bir qeydlə ki, bu mütləqlik bütün hallarda 
şər tidir. İs tis nalar – minimal əmək haqqı və xarici ticarət göstəriciləri üzrə 
Sin qapurun və məşğulluğun tənzimlənməsi göstəriciləri üzrə ABŞ-ın ifrat 
sağ nöqtədə dayanmasıdır.

3 .2 .1 . Dövlət maliyyəsi sub-indeksi . . .

... gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölünməsinin səviyyəsini ifadə 
edir və öz növbəsində iki alt-indeks əsasında hesablanmışdır: 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

3 .2 . Sub-indekslər
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Vergi yükü alt-indeksi modelləşdirilmiş özəl şirkətin bir il ərzində 
ödə diyi vergilərin onun illik mənfəətinə nisbəti göstəricilərinin (Cədvəl 4), 
büdcə xərc ləri alt-indeksi isə büdcə xərclərinin ÜDM-də faizlə ifadə edilən 
pay gös təri cilərinin (Cədvəl 9) indeksləşdirilməsi əsasında sayılmışdır. İn-
deksləşdirmə (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düsturu ilə aparılmışdır.

Əgər sıralamaya daxil etdiyimiz ölkələr arasında resurs ixracatçıları ol-
ma  say dı, büdcə xərclərinin ÜDM-ə nisbəti müəssisələrin vergi yükünü də 
(və ümu   miyyətlə, vergi yükünü) adekvat əks etdirərdi. Neft-qaz ixracı iqtisa-
diy  ya tın əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edəndə və müvafiq surətdə, büdcə 
vəsaitlərinin mühüm bir qismi neft-qaz fondlarından transferlərlə formala-
şan da sub-indek si vergi yükü göstəriciləri ilə korrektə etmək (dəqiqləş dir-
mək) lazımdır. Bu korrektədən ötrü Heritage fondunun deyil, Dünya Bankı-
nın sıralaması se çil miş dir. Bunun iki səbəbi var. Birincisi, Heritage fondunun 
Vergidən azadlıq indeksi gəlir və mənfəət vergilərinin yuxarı həddi əsasında 
hesablanır, bu isə ümu mi vergi yükü üzrə nəticələri xeyli təhrif edir, çünki 
yuxarı hədlə vergi ödən  məsi nə şirkətlər, nə də vətəndaşlar üçün tipik deyil. 
İkincisi, Heritage fon dunun öz indeksini sayarkən istinad etdiyi “ümumi ver-
gi yükü” büdcənin vergilərlə formalaşan gəlirlərinin ÜDM-dəki xüsusi çəki-
sidir, faktik göstəricidir və vergilərin necə yığılmasından da asılıdır. Yığımın 
yaxşılaşdırılması isə dövlət ida rəetməsinin keyfiyyətinə bağlıdır və iqtisadiy-
yatın solluğu-sağlığı baxımından hansısa bir məna kəsb etmir.

Korrektə nöqteyi-nəzərindən, milli gəlirin gəlir vergisi vasitəsi ilə ye-
ni  dən bö lünən hissəsini də Dövlət maliyyəsi sub-indeksində əks etdirmək 
yax şı olar dı, amma bu, mümkünsüzdür. Səbəb odur ki, sıralamaya daxil edi-
lən ölkələrin bəzilərində proporsional, digərlərində isə proqressiv vergi sis-
te mi tətbiq edilir. Bu vergilərin fəlsəfəsi tamamilə fərqli olduğu üçün onları 
vahid bir ölçüyə gə tir mək yanlışdır. Gəlir vergisi vasitəsi ilə gəlirlərin hansı 
bi çimdə yenidən bö lüş dü rüldüyünü Dövlət maliyyəsi sub-indeksində əks 
et dirməkdən ötrü Cini əmsallarının vergilər ödənənə qədərki və ödənəndən 
sonrakı göstəricilərindən (daha dəqiqi, bunların arasında yaranan fərq gös-
tə  ricilərindən) istifadə etmək tam məntiqli olardı, amma təəssüf ki, müvafiq 
statistik baza hələ yaradılma mışdır.
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Beləliklə də, Dövlət maliyyəsi sub-indeksi cəmi iki alt-indeks əsasında 
he sablanmışdır. Alınmış nəticələrin vizual təsviri belədir (Şkala 1).

Şkala 1. Dövlət maliyyəsi sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı 
(ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr) 

Bu tip şkalalara intervallar şkalası deyilir. Onlar tutuşdurulan göstə ri-
ci lər ara sındakı fərqləri də əks etdirir. Bizim halda intervallar şkalası təkcə 
bir ölkə nin iqtisadiyyatının digərinin iqtisadiyyatına nisbətən sağda və ya 
sol da qərar laş   masını yox, həm də indekslərin nə qədər fərqlənməsini, yəni 
sağçılıq və sol çu    luğun dərəcəsini ifadə etməyə imkan verir.

Sıraladığımız ölkələr arasında Dövlət maliyyəsi sub-indeksinə görə ən 
sağ   çı iqtisadiyyat Sinqapurun (0,164), ən solçu iqtisadiyyat Fransanın iqti-
sa  diy  yatıdır (0,983). Azərbaycan, 0,551-lik sub-indekslə nisbi mərkəz nöq-
tə sinin yaxınlığındadır.*1Eyni zamanda həm də Şkalanın median’ına (Türki-
yə – 0,541) çox yaxındır.**2Nisbi mərkəz nöqtəsi ilə medianın üst-üstə düş-
mə si (Şkalada bun   ların arasındakı fərq çox kiçikdir – 0,553 və 0,541) ölkə-
lə  rin nisbi mərkəz ətra fında sayca bərabər paylandığını göstərir.

* Sıfırla bir arasında dəyişən göstəricilər əsasında tərtib edilən şkalalarda həndəsi mərkəz, 
sıra lanan göstəricinin (bu halda Dövlət maliyyəsi sub-indeksinin) 0,5-ə bərabər olduğu 
nöq tədir. Nisbi mərkəz isə göstəricilərin sadə hesabi ortasını əks etdirən nöqtədir. Bizim 
halda nisbi mər kəz göstəricisi həndəsi mərkəz göstəricisindən böyükdür (0,500-ə qarşı 
0,553). Adətən bu o deməkdir ki, araşdırılan ölkələrdə iqtisadiyyat sağa nisbətən sola daha 
meyillidir. Bəzi hallarda nisbi mərkəzin sağa və ya sola “sürüşməsi” bir və ya bir neçə gös-
təricinin digərlərindən aralanıb hansısa qütbə ifrat dərəcədə yaxınlaşması ilə də şərtlənə 
bilər.
** Median – interval şkalasına daxil edilmiş göstəricilərin sıralamasında tən ortaya düşən 
gös  tə ri   cidir. Bizim halda, median – sıralanan 37 ölkə arasında 19-cu pillədə dayanan ölkədə 
Döv lət ma liyyəsi sub-indeksidir. Bu ölkə Litvadır (0,529) və deməli, 18 ölkədə Dövlət ma-
liyyəsi sub-indeksi Litvanınkından aşağı, qalan 18 ölkədə isə yuxarıdır.

3 .2 . Sub-indekslər
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3 .2 .2 . Sosial xərclər sub-indeksi . . .

... iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını dövlət büdcəsinin xərc maddələri 
ara sındakı tənasüb əsasında ölçür. 10-cu Cədvəldəki göstərici – sosial xərc-
lərin döv   lət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisi əsasında hesablanmışdır. Hə-
min gös tə rici (Vi  -  5,5)  /  63,5 (sub-indeksin qiymətlərini 0,1-0,9 aralığına 
“sıxmaq” üçün Vmax və Vmin qiymətlərinin yerinə, uyğun olaraq, 69 və 5,5 qo-
yulmuşdur) düs tu ru ilə indeksləşdirilmişdir. Alınmış nəticələr 2-ci Şkalada 
əks olunmuşdur.

Şkala 2. Sosial xərclər sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı 
(ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr)

 

İkinci fəsildə qeyd edildiyi kimi, bu tip rənkinqlərdə müxtəlif qruplara 
aid olan ölkələri bir sıraya düzmək o qədər də uğurlu iş deyil. Bəlkə də, 
ŞAMA döv lətləri ilə inkişaf etmiş ölkələr üçün ayrı-ayrı şkalalar tərtib et-
mək daha düzgün olardı, amma ümumi məntiqi qorumaq naminə, təhlil 
olu  nan ölkələrin hamısı bu rada da bir xətt üzərində saxlanmışdır. Bu gös tə-
ri ci üzrə Azərbaycan ən sağ nöqtədə, Yeni Zelandiya (ümumən sağçı iqtisa-
diy yata malik olsa da) ən sol nöq tədə yerləşir. Nisbi mərkəz hipotetik orta-
dan solda, median (Kipr – 0,653) isə ondan da soldadır.

Bu sub-indeksin ifadə etdiyi iqtisadi gerçəkliyin özəlliyi ondadır ki, di-
gər şka lalardan fərqli olaraq, bu şkalanın ifrat sağ nöqtəsi dövlətin iqtisadiy-
yata mü da xilə etmədiyini yox, sosial proqramlara yönəldilən xərclərin azlı-
ğı nı göstərir. Büdcədə sosial xərclərin sıfıra bərabər olduğu bir ölkə müm-
künsüz olduğuna görə hansısa dövlətin ifrat sağ nöqtəyə düşməsi də qeyri- 
müm kündür. Eyni fikir sol qütb haqqında da söylənilə bilər. İfrat sol nöq tə-
yə düşə biləcək ölkədə döv lət büdcəsinin xərcləri tamamən sosial xərclərdən 
ibarət olmalı idi və aydındır ki, bu da qeyri-mümkündür. Ona görə də hesab 
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et mək olar ki, hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı bu göstərici üzrə ifrat dərə-
cədə sağdadır və onu müəyyən qə dər sollaşdırmağa ehtiyac vardır.

3 .2 .3 . Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-indeksi . . .

... qiymətlərin nə dərəcədə sərbəst əmələ gəlməsini(sağ qütb) və eyni 
zamanda dövlətin qiymətlərin formalaşmasına nə dərəcədə müdaxilə etmə-
si ni (sol qütb) ifadə edir. İki alt-indeksin – qiymət azadlığı alt-indeksinin 
(QA) və mo  netar azadlıq alt-indeksinin (MA) sadə hesabi ortası kimi he-
sab lanmışdır:

  QTi = (QAi + MAi) / 2

Alt-indekslər eyniadlı göstəricilər əsasında sayılmışdır. Bunun üçün 
11-ci və 12-ci сədvəllərdəki göstəricilər əvvəlcə (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düs-
tu ru ilə 0-1 aralığına gətirilmişdir. Cədvəllərdə göstəricilər böyükdən kiçiyə 
doğru sıra lan dığına görə (orada ən yüksək göstərici qiymətlərin ən liberal 
ol duğu ölkəyə, ən aşağı göstərici isə ən geniş biçimdə və sərt tənzimləndiyi 
öl kəyə verilmişdir) 0-1 aralığına gətirildikdən sonra 1 ilə bunların fərqindən 
is tifadə edilərək “tər sinə çevirilmişdir”. Nəticədə bizim sıralamaların mənti-
qinə uyğun olaraq, sub- indeksin sıfıra yaxınlaşması qiymətqoymada liberal-
lı ğın artmasını, birə yaxın laş ması isə qiymət tənzimlənməsinin güclənməsi-
ni ifadə edir (Şkala 3).

Şkala 3. Qiymət tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı (ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr) 

Sıralanan ölkələr arasında Qiymət tənzimlənməsi sub-indeksinə görə 
ən sağçı iqtisadiyyat Yeni Zelandiyanın iqtisadiyyatı (0,011), ən solçu iqti-
sadiyyat Rusiyanın iqtisadiyyatıdır (0,613). Yeni Zelandiyada qiymət azad-
lı ğı ifrat sağ nöq tənin yaxınlığındadır. Nisbi mərkəz həndəsi ortadan sıfıra 
doğ ru xeyli sü rüş müşdür, yəni bu sub-indeks üzrə ölkələr sağçılığa meyil 

3 .2 . Sub-indekslər
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edir. Yeni Zelandiya dan sola doğru birinci ölkənin Makedoniya (0,093) ol-
ması bir qədər gözlənil məz dir: ondan başqa, keçmiş Yuqoslaviya Federasi-
yasının parçalanması zəmi nin də yaranmış bütün yeni dövlətlərin (xüsusilə 
Ser  biyanın) iqtisadiyyatı solçu iqtisadiyyatdır. Rusiya ilə yanaşı, qiymətlərin 
ən çox tənzimləndiyi ölkələr Uk rayna (0,527) və Moldovadır (0,505). 
Azər baycanın iqtisadiyyatı median nöq tə sində (0,248), nisbi mərkəzdən 
sağ da yer alır.

3 .2 .4 . Xarici ticarət sub-indeksi . . .

... xarici ticarətin liberallıq səviyyəsini (sağ qütb) və dövlətin bu sa hə-
dəki tənzimləmə tədbirlərinin sərtliyini (sol qütb) ölçür. Üç alt-indeksin – 
Xa rici ticarət azadlığı alt-indeksinin (XTA), İdxalın iqtisadi qiyməti alt-in-
deksinin (İİQ) və Ticarətin azadlığı alt-indeksinin (TA) sadə hesabi ortası 
kimi hesab lanmışdır:

  XTi = (XTAi + İİQ i + TAi) / 3

İkinci fəsildə xarici ticarətin tənzimlənməsi bölümündə təhlil etdi-
yimiz sı ralamalardan biri – xarici ticarət prosedurları (Cədvəl 13) nəzərə 
alın ma mış dır. Bu prosedurların sadəliyi biznes mühiti üçün nə qədər vacib 
olsa da, on la rın çətinliyi iqtisadiyyatı sollaşdırmır. Alt-indekslərin üçü də 
14, 15 və 16-cı Cəd vəllərdəki eyniadlı göstəricilər əsasında hesablanmışdır. 
Bundan qabaqkı sub-  indeksdə olduğu kimi, burada da göstəricilər 
(Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düs tu ru ilə 0-1 aralığına gətirilmiş və alınan rəqəm-
lər 1-dən çıxılmışdır. Sub- indeksin sıfıra yaxınlaşması şirkətlərin xarici ti-
carət sərbəstliyinin artmasını, birə ya xın laşması isə bu sahədə dövlət tən-
zimlənməsinin sərtləşməsini ifadə edir (Şkala 4).

Şkala 4. Xarici ticarətin tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı (ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr) 
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Sıralanan ölkələr arasında xarici ticarətin tənzimlənməsi üzrə ən libe-
ral iq tisadiyyat Sinqapurun iqtisadiyyatıdır: onun sub-indeksi sıfıra bəra bər-
dir və if rat sağ nöqtənin üzərindədir. Təhlil etdiyimiz ölkələr arasında bu 
gös tərici üzrə ən solçu iqtisadiyyat isə Rusiyanın iqtisadiyyatıdır (0,957). 
On  dan sonrakı solçu ölkələr – Qazaxıstan (0,877) və Qırğızıstandır (0,775). 
İdxal-ixrac əmə liy yatlarının dövlət tərəfindən ən sərt tənzimləndiyi dördün-
cü ölkə isə Azərbaycandır (0,760). Belə də demək mümkündür ki, xarici ti-
carət qaydalarının libe ral lığına görə Azərbaycan sıralanan 37 ölkə arasında 
34-cü yeri tutur və nisbi mər    kəzdən çox soldadır. Şkalanın medianı (Norveç 
– 0,371) nisbi mərkəzdən də sağdadır, yəni sıralanan ölkələrin çoxunda xari-
ci ticarət nisbi mərkəz nöq tə si  nin göstərdiyindən daha liberaldır. Bu o de-
mək dir ki, Azərbaycan xarici tica rə tin liberallaşdırılması sahəsində islahat-
ları davam etdirməlidir.

3 .2 .5 . Lisenziyalaşdırma sub-indeksi . . .

... 17-ci Cədvəldəki lisenziyalaşdırmanın asanlığı indeksidir. Onun he-
sab lanmasından ötrü hipotetik şirkət tərəfindən hipotetik bir tikinti üçün 
lazım olan vaxt və xərc göstəriciləri (Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düsturu ilə 0-1 
aralığına gətirilmiş və alınan rəqəmlər 1-dən çıxılmışdır. Sub-indeks, alt-in-
deks saya bilə cə yimiz bu iki göstəricinin cəbri ortasıdır (Şkala 5).

Şkala 5. Lisenziyalaşdırma sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı 
(ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr)

Azərbaycan iqtisadiyyatı Lisenziyalaşdırma sub-indeksinə görə (0,241) 
ümu mi şkalada sağçı kimi görünür, amma sağçılığın-solçuluğun nisbi oldu-
ğu nu həmişə nəzərdə saxlamaq lazımdır. Əslində bu sub-indeks üzrə Azər-
baycan iqti sa diyyatı solçu iqtisadiyyatdır. 5-ci Şkalada Azərbaycan cəmi 7 
öl kədən sağda dır (qəribədir ki, bunların arasında İrlandiya da var – 0,255), 

3 .2 . Sub-indekslər
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29 ölkədənsə sol da dır və təbii ki, nisbi mərkəzdən də, mediandan da (Yapo-
niya – 0,137) daha sol da yerləşir. Sub-indeks lisenziyalaşdırmanın asanlığını 
(çətinliyini) inşaat sek  torunda tətbiq edilən icbari icazə və razılaşdırmalarla 
ölçdüyü üçün sonun cu lara sərf edilən vaxtın qısaldılması və xərcin azaldıl-
ması üzrə islahatların aktual olduğunu söyləməyə əsas var.

3 .2 .6 . Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi . . .

... iki alt-indeks – Məşğulluğun tənzimlənməsinin sərtliyi alt-indeksi 
(MTS) və İşdənçıxarma xərcləri alt-indeksi (İÇX) əsasında hesablanmışdır. 
Bun ların birincisi, öz növbəsində, üç göstərici – işəgötürmənin asanlığı 
(çətinliyi), iş vaxtının tənzimlənməsinin sərtliyi və işdənçıxarmanın asanlığı 
(çətinliyi) əsa sında sayılır. Hər iki alt-indeks üçün məlumatlar 18-ci Cəd-
vəldən götü rül müş dür. O biri hallarda olduğu kimi, göstəricilər 
(Vi - Vmin) / (Vmax - Vmin) düs turu ilə indeksləşdirilmişdir. Birinci alt-indeksin 
3 komponentdən ibarət ol du ğu və məşğulluğun tənzimlənməsində bunların 
toplam rolunun daha yüksək ol duğu nəzərə alınaraq, ona 0,75, ikinci alt-in-
deksə isə 0,25 çəkiləri verilmiş və sub- indeks belə hesablanmışdır:

  MTi = 0,75 * MTSi + 0,25 * İÇXi

Alınmış nəticələrin vizual təsviri 6-cı Şkalada göstərilmişdir.

Şkala 6. Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
solluğu-sağlığı (ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr) 

Sahibkarla muzdlu işçi arasındakı əmək münasibətlərinin tənzimlən-
mə  sin  də ən liberal ölkə ifrat sağ nöqtədə yerləşən ABŞ, ən solçu ölkə isə İs-
veçdir (0,854). Fransa (0,834), Xorvatiya (0,824) və Almaniya da (0,787) 
iş çi lərin so  sial haqlarının qorunmasına böyük önəm verir və qarşılığında şir-
kət lərin sərbəstliyini çox məhdudlaşdırır. Avstraliya (0,011), Danimarka 
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(0,101), Yeni Ze landiya (0,101)*1və Gürcüstan isə (0,111), əksinə, iş sahib-
lərinə bu sahədə ge niş hüquqlar verir, amma əvəzində işçilərin hüquqlarını 
məhdudlaşdırır. Azərbaycan (0,202) bu sub-indeks üzrə liberal dövlətlər 
sırasındadır və nisbi mər kəz dən də, mediandan da (Ukrayna – 0,481) xeyli 
sağdadır.

3 .2 .7 . Minimum əmək haqqı sub-indeksi...

... 19-cu Cədvəldəki göstəricinin – dövlət tərəfindən müəyyənləşdi-
rilən illik minimum əmək haqqının adambaşına ÜDM-ə nisbətinin 
(Vi  -  Vmin)  /  (Vmax  -  Vmin) düsturu ilə indeksləşdirilmiş variantıdır. Hər iki 
gös tərici AQP əmsalları ilədir (Şkala 7).

Şkala 7. Minimum əmək haqqı sub-indeksi üzrə iqtisadiyyatın 
 solluğu-sağlığı (ŞAMA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr)

 

Minimum əmək haqqı sub-indeksi üzrə Sinqapur müt lə́q göstərici ilə 
ən sağçı iqtisadiyyata malikdir. Ondan bir qədər solda, 0,080 nöqtəsində 4 
öl kənin – Danimarka, İsveç, İtaliya və Norveçin iqtisadiyyatına yer verilmiş-
dir. Bu yer əslində şərtidir. Doğrudur, minimal əmək haqqı bu ölkələrdə də 
döv lət tərə fin dən müəyyənləşdirilmir, amma hər il ayrı-ayrı sahəvi həmkar-
lar ittifaqları ilə hö kumət və ya sahibkar birlikləri arasında razılaşmalarla təs-
bit edilir. İqtisadiy ya tın solluğu-sağlığı konseptinin metodologiyasına görə 
iq tisadiyyatın solluğu yalnız dövlət müdaxiləsi ilə şərtləndiyi üçün bu öl kə-
lər sıfır nöqtəsinə düşməli idi. Lakin onları Sinqapurdan, hər halda, fərqlən-
dirmək lazımdır: orada mi ni mal əmək haqqı heç bir şəkildə müəyyən ləş di-
ril mir. Kipr bir az da sola, 0,100 nöq təsinə qoyulmuşdur. Bu da şərtidir. 

* İndeksləri və ya sub-indeksləri tam bərabər olan ölkələrin işarələri xəttin eyni nöqtəsi üzə-
rinə düşdüyünə görə onların yalnız biri görünür. Bu Şkalada Danimarka ilə Yeni Zelan di ya-
nın işarə ləri “alt-üstdür”.

3 .2 . Sub-indekslər
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Kiprdə minimal əmək haqqı, məhdud sayda işçilər üçün olsa da, dövlət tə rə-
findən, hər halda, müəyyənləşdirilir.

Hər hansı bir iqtisadiyyatın minimum əmək haqqı sub-indeksi üzrə if-
rat sol nöqtəyə düşməsi mümkünsüzdür, bundan ötrü əmək haqqının mini-
mumu mü qayisə edildiyi göstərici səviyyəsində (bu halda həmin ölkədə 
adam başına dü şən ÜDM-in səviyyəsində) olmalıdır. Bu, nəzəri cəhətdən 
müm kün deyil. Mi nimum əmək haqqını heç, məsələn, orta əmək haqqı sə-
viy yəsinə də çatdırmaq olmaz, əks təqdirdə iqtisadi inkişafın stimullaşdırıcı 
mexanizmləri tama mi lə pozular. Odur ki, illik əmək haqqının adambaşına 
ÜDM-dəki xüsusi çəkisi ən yüksək olan ölkənin (Yeni Zelandiyanın) sub- 
in deksi 1-ə bərabər götürül mə miş, 0,800-lə sərhədləndirilmişdir. Bu, iqtisa-
diyyatların bir-birinə nəzərən sağ lı ğına-solluğuna heç bir xələl gətirmir.

7-ci Şkalanın həm sağ, həm sol qütblərində müəyyən şərtiliklərə yol 
ve ril diyi üçün nisbi mərkəz və median nöqtələrinin təhlili əvvəlki hallara 
nis bətən az əhəmiyyətlidir. Azərbaycan nisbi mərkəzdən də, mediandan da 
(Monteneqro – 0,498) sağdadır.

Minimal əmək haqqı üzrə müqayisəli təhlili mürəkkəbləşdirən əsas 
amil odur ki, bir çox dövlətlərdə, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə o, dövlət 
tə rəfindən qa nunvericiliklə təsbit edildikdə belə, həmkarlar ittifaqlarının hö-
kumətlə (və ya sahibkar birlikləri ilə) razılaşmaları əsasında hər il yenidən 
müəyyənləşdirilir. Bu hallarda razılaşdırılmış minimum qanunla təyin edi-
lən dən, təbii ki, daha yük  sək olur və dövlətin qoyduğu minimum, bir növ, 
əmək haqqı minimumu nun minimal həddi rolunu oynayır. İqtisadiyyatın 
sol luğu-sağlığı dövlət müda xi ləsi ilə şərtləndiyinə görə həm də qanunverici-
liklə təsbit edilən minimum son aşağı həddi ifadə etdiyinə görə bu araşdır-
mada ondan istifadə olunmuşdur.

Ayrıca araşdırılmasına ehtiyac olan ikinci xüsusi hal – minimal əmək 
haq  qı nın yalnız kollektiv razılaşmalar yolu ilə təyin edilməsidir. İqtisadi tən-
zim lə mənin bu variantına üstünlük verən dövlətlərdə minimal əmək haqqı 
problemi ictimai özünütənzimləmə prinsipi əsasında həll olunur. Amma fər-
di sahibkar üçün bunun elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. İşçisi ilə əmək mü-
qa viləsi bağla yar kən o həmin minimumu onsuz da əsas götürmək məcburiy-
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yətində qalır. Mi nimumu kimin və necə təyin etməsi işçinin özü üçün də 
ikin ci dərəcəlidir – əsas odur ki, onun sosial müdafiəsi bəlli bir səviyyədə tə-
min olunur.

Hazırda Avropa İttifaqı öz üzv dövlətlərinə təkidlə tövsiyə edir ki, 
əmək haqqı minimumunu qanunvericiliklə təsbit etsinlər. Almaniyanın bu 
sa hədə etməyə hazırlaşdığı dəyişiklik də, görünür, məhz həmin tövsiyəyə ca-
vab kimi qiy mət ləndirilə bilər. Avropa İttifaqının tövsiyəsini qəbul etməyən 
ölkələrin isə əsas arqumenti budur ki, əmək haqqı minimumunun danışıqlar 
yolu ilə müəy yən ləşdirilməsi işçilər üçün daha əlverişli, sosial müdafiə üçün 
daha effektivdir. Səbəb çox prozaikdir: bu halda minimal əmək haqqı daha 
yüksək olur.

2010-cu ildə, Avropa İttifaqının minimum əmək haqqını qanunverici-
liklə təsbit edən dövlətlərində onun səviyyəsi orta əmək haqqının 29%-in-
dən (Çex Respublikası) 48%-inədək (Fransa) intervalda dəyişmişdir.1 K.Al-
sos və L.Eldrinqə görə, Şimali Avropa dövlətlərində minimum əmək haqqı 
kollektiv razı laşmalarla müəyyənləşsə də, digər Avropa ölkələrindəkindən 
daha yüksəkdir (Diaqram 1).2

1 K .Alsos & L .Eldring . European Minimum Wage and the Nordic Model(s): Clash of Gegimes? 
(http://ilera-europe2013.eu/uploads/paper/attachment/304/Alsos___Eldring_
European_ minimum_wage_and_the_Nordic_model.docx; son baxılma – avqust 2014).
2 Mənbə: L .Eldring & K .Alsos . European Minimum Wage - A Nordic Outlook . – Fafo-re port, 
Oslo, 2012, p. 77 (http://www.fafo.no/pub/rapp/20243/20243.pdf; son baxılma – av-
qust 2014).

3 .2 . Sub-indekslər
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2010-2011-ci illərdə İsveçin inşaat sektorunda minimum əmək haqqı 
ölkə üzrə orta əmək haqqının 80%-indən çox, Norveçin kommunal xidmət-
lər sek torunda 70%-inə yaxın olmuşdur. Minimum əmək haqqını qanunve-
ri ciliklə təs bit edən digər Avropa dövlətlərində belə yüksək göstəricilər yox-
dur. Görün düyü kimi, bu parametr üzrə sosial müdafiəni dövlətin birbaşa 
di rektiv müdaxiləsi olmadan da kifayət qədər yüksək səviyyədə təmin et-
mək mümkündür.

3.3. İnteqral indeks (iki variantda)

3 .3 .1 . Birinci variant

Yekun indeksi hesablayarkən ilkin şərt sub-indekslərin – iqtisadiy ya-
tın ümu mi solluğu-sağlığı baxımından – əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək, 
on lara xü susi çəki verməkdir. Dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlara 
münasibət solçu və sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri arasından keçən əsas 
ayırıcı xət lər dən biri olduğuna görə Dövlət maliyyəsi sub-indeksi ilə Sosial 
xərclər sub-indek sini digərlərindən fərqləndirmək olardı. Lakin bu sub-in-
dekslərin məzmunu və hesablanma prinsipi elədir ki, onlar bir-birini onsuz 
da gücləndirir. Döv lət maliyyəsi sub-indeksi büdcə xərclərinin ÜDM-dəki 
payı üzərində qurulur, həmin xərclər içində isə, aydın məsələdir ki, sosial 
xərc lər də vardır. Sosial xərclər sub-indeksinin zəruriliyi həmin xərclərin ic-
timai-iqtisadi əhəmiyyətini daha konkret qiymətləndirmək ehtiyacından tö-
rə yir. Ona görə də bu sub- indekslərə digərləri ilə təxminən eyni xüsusi çəki 
verilmişdir. Beləliklə də, İqti sa diyyatın solluğu (sağlığı) indeksi birinci vari-
antda bu cür hesablanmışdır:

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

                   + 0,14*Li + 0,14*MTi + 0,14*MƏHi

Alınmış nəticələr 22-ci Cədvəldə sıralanmışdır. Cədvəli yuxarıdan aşa-
ğıya oxuduqda iqtisadiyyatlar sağdan-sola doğru, aşağıdan yuxarıya oxu-
duq da isə sol dan-sağa doğru sıralanmış olur. Başqa sözlə, ölkə Cədvəldə nə 
qə dər yüksək yerdədirsə, onun iqtisadiyyatının sağlığı bir o qədər çox, sollu-
ğu bir o qədər azdır.
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Cədvəl 22. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 

(Birinci variant)

Ölkələr İS(S)İ Ölkələr İS(S)İ
Sinqapur 0,151 Rumıniya 0,426
Gürcüstan 0,219 Yaponiya 0,446
Danimarka 0,309 İrlandiya 0,448
Makedoniya 0,316 Macarıstan 0,448
Qırğızıstan 0,324 İsveç 0,453
Azərbaycan 0,348 Monteneqro 0,455
Norveç 0,350 Bosniya-Hers. 0,469
ABŞ 0,355 İspaniya 0,469
Ermənistan 0,356 Niderland 0,471
Qazaxıstan 0,360 İtaliya 0,479
Yeni Zelandiya 0,370 Almaniya 0,489
Latviya 0,372 Moldova 0,499
Albaniya 0,376 Türkiyə 0,501
Avstraliya 0,380 Xorvatiya 0,532
Kipr 0,389 Ukrayna 0,537
Bolqarıstan 0,391 Rusiya 0,564
Litva 0,408 Serbiya 0,609
Böyük Britaniya 0,409 Fransa 0,632
Kanada 0,420

Göründüyü kimi, ŞAMA dövlətləri ilə inkişaf etmiş ölkələr qarışıq 
(“mən tiqsiz”) sıralanır və bu o deməkdir ki, iqtisadiyyatın solluğu-sağlığına 
görə onların hamısını bir-biri ilə müqayisə etmək mümkündür.

Təhlil etdiyimiz ölkələr arasında ən sağçı iqtisadiyyat Sinqapurunku-
dur. İnkişaf etmiş dövlətlərdən Danimarkanın, Norveçin, ABŞ-ın və Yeni 
Ze  landiya nın da iqtisadiyyatı sağ qütbdə yer alır. Ən solçu iqtisadiyyatın sa-
hibi isə Fran sa dır. Onun yanında başqa bir inkişaf etmiş ölkə yoxdur. Al-
maniya, İtaliya, Hollandiya və İspaniyanın iqtisadiyyatı sol qütblə mərkəz 
arasındadır.

Nəticələrin vizual təsviri 8-ci Şkalada göstərilmişdir.

3 .3 . İnteqral indeks (iki variantda)
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Şkala 8. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
(ŞAA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr, Birinci variant)

 

Dərhal nəzərə çarpır ki, ayrı-ayrı sub-indekslər üzrə olduğuna nisbə-
tən, iqtisadiyyatlar yekun indeks üzrə nisbi mərkəz ətrafında daha sıx cəm-
ləşmişdir. Sub-indekslər arasındakı korrelyasiya əmsallarının təhlili göstərir 
ki, iqtisadiy yat ların müxtəlif meyarlar üzrə aparılmış sağçı-solçu təsnifatları 
bir- birini bir növ balanslaşdırır, çünki az ölkələr var ki, onların iqtisadiyyatı 
bütün və ya əksər sub- indekslər üzrə ya solda, ya sağdadır. Bir halda sola 
meyil edən iqtisadiyyat di gər halda sağa meyillənir və nəticədə yekun indeks 
nisbi mərkəzə yaxınlaşır. Məsələn, Yeni Zelandiyanın iqtisadiyyatı qiy mət-
lərin tənzimlənməsinə görə ən sağçı, minimum əmək haqqının tənzimlən-
məsinə və sosial xərclərin büdcədəki xü susi çəkisinə görə isə ən solçu möv-
qeləri tutur. Bu dərəcədə geniş intervalda olmasa da, eyni qanuna uy ğun luq 
başqa iqtisadiyyatlarda da müşahidə edilir. Nisbi mərkəz ətrafında cəm ləş-
mə və onun səbəbi haqqında deyilənlər ikinci va riant üçün də doğrudur.

Nisbi mərkəzlə medianın üst-üstə düşməsi onu göstərir ki, iqtisadiy-
yatlar mərkəz ətrafında tam bərabər bölünmüşdür.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinə görə Azərbaycan sağdan-so-
la doğ ru sıralamada 6-cı, soldan-sağa doğru sıralamada isə 32-ci yerdədir və 
təbii ki, həm nisbi mərkəzdən, həm də mediandan (Kanada – 0,420) daha 
sağ dadır. Təh lil ancaq 22-ci Cədvələ daxil edilmiş ölkələrlə məhdudlaşdırıl-
dıqda (başqa dövlətlər nəzərə alınmadıqda) nəticə belədir ki, Azərbaycan 
iq tisadiyyatı sağçı iqtisadiyyatdır.

3 .3 .2 . İkinci variant . . .

... Sosial xərclər sub-indeksi ayrıca nəzərə alınmadan hesablanmışdır. 
Bu halda Dövlət maliyyəsi sub-indeksinin əhəmiyyəti yüksəlir. Gəlirlərin 
ye nidən bölünməsinin miqyasını ifadə edən bu sub-indeks vergilərin səviy-
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yəsi ilə ya na şı, büdcə xərclərinin ÜDM-dəki payını və (dolayısı ilə) sosial 
proq ramlara yö nəl dilən dövlət xərclərinin nisbi həcmini də qiymətləndirir. 
Ona görə də ikinci variantda Dövlət maliyyəsi sub-indeksinə daha ağır çəki 
verilmişdir (0,30). Yer də qalan “yük” digər sub-indekslər arasında bərabər 
pay lanmışdır. Beləliklə də, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi bu cür he-
sablanmışdır:

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

Alınmış nəticələr 23-cü Cədvəldə verilmişdir. Bundan əvvəlki Cədvəl-
də ol  duğu kimi, burada da iqtisadiyyatlar yuxarıdan aşağıya sağdan-sola 
doğ  ru, aşa  ğıdan yuxarıya isə soldan-sağa doğru sıralanmış olur.

Cədvəl 23. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi (İkinci variant)

Ölkələr İS(S)İ Ölkələr İS(S)İ
Sinqapur 0,145 Azərbaycan 0,415
Gürcüstan 0,174 Albaniya 0,416
Makedoniya 0,288 Yaponiya 0,417
Danimarka 0,295 İspaniya 0,456
Yeni Zelandiya 0,305 İsveç 0,462
Norveç 0,333 Monteneqro 0,462
ABŞ 0,333 Almaniya 0,469
Ermənistan 0,346 Niderland 0,474
Qazaxıstan 0,353 Macarıstan 0,475
Avstraliya 0,359 Moldova 0,482
Bolqarıstan 0,359 Bosniya-Hers. 0,485
Kipr 0,365 Xorvatiya 0,496
Latviya 0,365 İtaliya 0,498
Qırğızıstan 0,374 Türkiyə 0,513
Böyük Britaniya 0,376 Rusiya 0,569
Litva 0,389 Ukrayna 0,584
Rumıniya 0,403 Serbiya 0,616
Kanada 0,409 Fransa 0,656
İrlandiya 0,415

Nəticələrin vizual təsviri 9-cu Şkalada göstərilmişdir.

3 .3 . İnteqral indeks (iki variantda)
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Şkala 9. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi 
(ŞAA dövlətləri və bəzi inkişaf etmiş ölkələr, İkinci variant)

 

Bir çox nəticələr birinci variantda əldə edilənlərlə eynidir. Ölkələr bu 
halda da qarışıq sıralanır və istənilən cütlüyün bir-biri ilə müqayisəsi nəzəri 
xəta tö rətmir. Ən sağçı iqtisadiyyat yenə də Sinqapurunkudur. İnkişaf etmiş 
dövlət lə rin eyni dördlüyünün (Danimarkanın, Yeni Zelandiyanın, Norveçin 
və ABŞ-ın) iqtisadiyyatı, fərqli ardıcıllıqla olsa da, burada da sağ qütbdə yer 
alır. Ən solçu iqtisadiyyatın sahibi, əvvəlki kimi, Fransadır, amma indi İtaliya 
da onun yaxınlığındadır. Almaniya və Hollandiyanın iqtisadiyyatı isə bu 
dəfə sol qütbdənsə mər kəzə daha yaxındır. Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş öl kə-
lə rin sıralanmasında prin sipial sayıla biləcək dəyişiklik nəzərə çarpmır.

Azərbaycanı nəzərə almasaq, ŞAMA dövlətləri ilə bağlı fərqlər də çox 
bö  yük deyil. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin ikinci variantına görə 
sıra la mada Azərbaycan İrlandiya ilə 19-20-ci yerləri bölüşür və şkalanın nis bi 
mər kəz nöqtəsindədir. Yekun şkalada median (0,415) məhz bu öl kələ rin gös-
tə rici si  dir. Əgər təhlil ancaq 23-cü Cədvələ daxil edilmiş ölkələrlə məh dud-
laş sa (başqa dövlətlər nəzərə alınmasa), Azərbaycan iqtisadiyyatını belə qiy-
mətləndirmək olar ki, solçu olduğu qədər sağçı, sağçı olduğu qədər solçudur.

3 .3 .3 . İki aralıq nəticə

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi son 20 ildə dünya iqtisadiy ya-
tında baş vermiş ən fundamental dəyişikliklərdən birini üzə çıxarır. Məlum 
olur ki, “so sializmdən çıxmış” yeni dövlətlər, bu müddət ərzində apardıqları 
islahatlar sa  yəsində bazar iqtisadiyyatının çoxdan oturuşduğu zəngin ölkə lə-
rə nisbətən daha sağçı iqtisadiyyat qurmuşdur. Cəmi 25 il bundan əvvəl ifrat 
solçu iqtisa diy  yata malik olan Azərbaycan indi Fransaya, İtaliyaya, Hollan-
di yaya və bir çox başqa inkişaf etmiş “köhnə” bazar iqtisadiyyatı ölkələrinə 
nis bətən daha liberal iqtisadiyyata sahibdir.
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1990-cı illərin əvvəllərinə qədər ifrat solçu iqtisadiyyata malik olan öl-
kə  lər də o vaxtdan bəri aparılmış iqtisadi islahatlar həm mahiyyətcə, həm də 
in tensivliyə (sürətə) görə, aydın məsələdir ki, fərqlənmişdir. İqtisadiyyatın 
sol luğu (sağ lığı) indeksi bu islahatların gedişini və nəticələrini müqayisə 
edib qiy mət lən  dirməyə imkan yaradır. Hər üçü liberal iqtisadi islahatları 
döv lət siyasətinin əsas prioritetləri sırasına aid etsə də, Azərbaycan Serbiya-
ya nisbətən daha sağçı iqtisadiyyat qurmağa nail olmuş, amma dövlətin iqti-
sadiyyata müdaxiləsini Gür  cüstandan daha yüksək səviyyədə saxlamışdır. 
Dövlət üçün bunun hansının daha səmərəli olduğu haqqında hökm vermək 
üçün indeksin optimal qiyməti prob  leminə ayrıca baxmaq lazımdır.

3.4. İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimallıq meyarı

Nəzəri cəhətdən, həm bütövlükdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi-
nin, həm də iqtisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsini müəyyənləşdirən müda-
xi lə formalarının bəlli bir səviyyəsi olmalıdır ki, iş sahiblərinin sərbəstliyi ilə 
muzdlu iş çi lərin hüquqlarının birbaşa qorunması arasında optimal nisbət 
qurulmasını tə min etsin. Lakin iqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin 
bü  tün dövlətlər üçün optimal sayıla biləcək bir qiyməti mövcud deyil. Baş-
qa sözlə, inteqral indeks üzrə şkalada bütün ölkələrin can ata biləcəyi bir 
nöq tə yoxdur. Belə nöq tə lər ayrı-ayrı sub-indekslər üzrə şkalalarda da möv-
cud deyil. 

22-ci və 23-cü cədvəllərdən, 8-ci və 9-cu şkalalardan görünür ki:

Bəzisinin iqtisadiyyatı sol, bəzisininki sağ qütbə yaxın olan müxtəlif döv-
lət lər istər iqtisadi inkişaf sahəsində, istərsə də sosial rifahın yüksəldilməsi 
sa hə sin də eyni dərəcədə uğur qazana bilir. Bu fikri belə də ifadə etmək 
müm kündür ki, bəzi iqtisadi və sosial uğur ölkələrinin iqtisadiyyatı solçu-
luq, digərlərinin iq tisadiyyatı isə sağçılıq əlamətləri ilə səciyyələnir. Sağ 
qütb də qərarlaşmış Sin qapur və Danimarka kimi, sol qütbü tutan Fransa 
da, nisbi mərkəzə yaxın yerlərdə dayanan Kanada və İrlandiya da sosial-iq-
tisadi uğur ölkələridir. Bu o deməkdir ki, bir ölkəyə sağçılıq uğur gətirirsə, 
digərinin müvəffəqiyyətə doğru yolu solçuluqdan keçir.

3 .4 . İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimallıq meyarı
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Bununla belə, iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını müəyyənləşdirən 
amil   lə rin müqayisəli təhlili gedişində ayrı-ayrı ölkələrdə müəyyən dəyişik-
lik lərin zə ru ri olduğu kifayət qədər əsaslı bir şəkildə isbat olunur. Elə islahat-
lar var ki, on la rın vacibliyini empirik tədqiqatlarla təsdiqləmək çətin de yil. 
Bu işdə beynəl xalq müqayisəli araşdırmaların rolu əvəzedilməzdir. Ölkə nin, 
iqtisadiyyata döv lət müdaxiləsi dəyişmələrinin dünya trendləri üzə rin də 
olub- olmadığını, əgər deyilsə, kənarlaşmanın dərəcəsini məhz bu tədqi qat-
larla müəyyənləşdirmək olur. Məsələn, bu tədqiqatlar göstərir ki, Azər bay-
can da xarici ticarət prosedula rı nın və lisenziyalaşdırmanın (icazələr və razı-
laş dırmalar sisteminin) sadələşdi ril məsi hazırda olduqca aktualdır.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimal qiymətinin dəyiş-
kən  li yi onun sub-indeksləri üzrə optimallığın dəyişkənliyi ilə (gah sağa, gah 
sola “sü rüşməyi” ilə) şərtlənir. Bu sub-indekslərin özünün optimallıq nöq tə-
ləri isə hər biri öz-özlüyündə dəyişkən olan tam bir sıra amillərdən asılıdır. 
Həmin amillər arasında məhsuldar qüvvələrin, elm və texnikanın inkişaf sə-
viyyəsi, ölkənin di gər dövlətlərlə, ilk növbədə sıx əlaqədə olduğu ölkələrlə 
iq tisadi rəqabət aparmaq gücü, iqtisadiyyatın sahə quruluşu, kapitalın və is-
tehsalın təmərküzləşmə də rəcəsi mühüm rol oynayır. Üstəlik, bütün bu 
amil lərin dəyişmələri müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın sağa və ya sola çəkil-
məsi ilə bağlı fərqli ehtiyaclar yara dır, çünki iqtisadi inkişaf sahəsində tarixi 
təcrübə, əhalinin iqtisadi mədəniyyəti və iqtisadi təfəkkür tərzi də, təbii ki, 
fərqlidir.1

İqtisadiyyatın solluq-sağlıq optimumunu akademik tədqiqatlarla mü-
əy  yən ləşdirməyi mümkünsüz edən həm də odur ki, bu optimum zaman 
için  də də də yişir. İqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin (və ya mərkəzləşmiş 
idarəetmə ilə özünütənzimləmə arasında nisbətin) bu il üçün optimal sayı-

1 Heritage Fondu öz metodologiyasını şərh edərkən xüsusi vurğulayır ki, dövlət xərclərinin 
ÜDM-də payı göstəricisinin optimal səviyyəsini heç axtarmağa belə, cəhd göstərməmişdir. 
Op ti mallıq ölkədən ölkəyə fərqlənir və mədəniyyətdən coğrafiyaya, coğrafiyadan iqtisadi 
inkişaf sə viyyəsinə qədər rəngarəng amillər toplusundan asılıdır. Amma dövlət xərcləri dur-
madan art dıq da nə zamansa elə bir nöqtəyə çatır ki, iqtisadi inkişaf üçün ağır yükə çevrilir, 
onu geri çək mə yə başlayır (bax: 2014 Economic Freedom İndex, p. 474). Bu fikir, əlbəttə, 
düzdür, amma prob lem də elə ondadır ki, həmin nöqtəni yazı masası arxasında tapmaq 
qeyri-mümkündür.
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lan səviyyəsi gələn il üçün optimallıqdan çıxa və sosial-iqtisadi inkişaf tem-
pi nə hətta mənfi təsir göstərə bilər.

Bütün bunlara baxmayaraq, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin 
op  timallığa nə dərəcədə yaxın olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən 
üsul mövcuddur. Onu indikativ metod adlandırmaq düzgün olar. Mahiyyəti 
odur ki, İS(S)İ-nin bu və digər ölkədə əldə edilmiş qiymətinin optimallığa 
yaxınlıq də rə cəsi bir sıra indikatorlar əsasında müəyyənləşdirilir. Həmin in-
dikatorların ən vacibi isə iqtisadi artım tempidir. İndeks optimallığa yaxın-
laşdıqda iqtisadi ar tım sürətlənir, uzaqlaşdıqda zəifləyir. Bu cür qiymət lən-
dirmə, təbii ki, yalnız di gər inkişaf şərtlərinin dəyişməzliyi halında müm-
kündür, çünki iqtisadi artıma təsir edən bir sıra başqa amillər də var ki, iqti-
sadiyyatın solluğu-sağlığı ilə bağlı de yil və ya yalnız dolayı şəkildə bağlıdır.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimal qiyməti ölkədən 
ö l  kə yə fərqləndiyi üçün indikativ metodun nəzəri və praktik əhəmiyyətini 
beynəl xalq müqayisələr zəminində nümayiş etdirmək çətindir. Müxtəlif öl-
kə lərdəki İS(S)İ ilə iqtisadi artım templərinin tutuşdurulması zamanı kor-
rel yasiya əmsalları, bir qayda olaraq, o qədər də yüksək olmur. Buna baxma-
yaraq, bu cür mü qa yisələr müəyyən mülahizələrə əsas verir (Diaqram 2).1

Zəngin ölkələrdə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə 2010-
2013-cü illərdə əldə edilmiş iqtisadi artım arasındakı asılılıq adambaşına 
ÜDM-i 25 min beynəlxalq dollardan aşağı olan ölkələrlə təxminən eyni sə-
viy yədədir və zəifdir. Birincilərin xətti trend (bütöv xətt) ətrafında toplaşma 
sıxlığı – korrelyasiya əm salı 0,253, ikincilərinki isə (qırıq-qırıq xətt) 0,263-
dür. Qlobal maliyyə böh ra nının ən ağır dövrü 2009-cu il idi, 2010-cu ilin 
ortalarından etibarən böhrandan zərər çəkmiş bir çox ölkələrdə iqtisadiyyat 
bərpa olunmağa başlandı. Ona görə də 2010-2013-cü illərdə ÜDM-in ümu-
mi artımı dövlətlərin böhrandan necə çıxmasını, böhranaqədərki artım 
tren dinə hansı sürətlə qayıtmasını da əks etdirir.

1 ÜDM-in kumulyativ artımı BVF-in məlumat bazası əsasında hesablanmışdır. İS(S)İ-nin 
qiy mət ləri həm burada, həm də sonrakı eynitipli müqayisələrdə inteqral İndeksin ikinci 
va riantı üzrə verilmişdir. Həmin dövrdə Sinqapurdakı iqtisadi artım inkişaf etmiş ölkələr 
üçün qeyri-tipik sayıla biləcək qədər yüksək olduğuna görə bu ölkə Diaqrama daxil edil mə-
mişdir.

3 .4 . İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimallıq meyarı
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Bütün böhran dövrlərində olduğu kimi, 2008-ci il böhranı zamanı da 
ək  sər inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi, o cümlədən 
iq tisa diy yatın solluğunu-sağlığını müəyyənləşdirən müdaxilə formaları xeyli 
güclənmişdi. İqtisadiyyatlar ümumən sollaşmışdı. İndi məlum olur ki, böh-
ran zamanı iqtisadiyyatı sağ qütbə yaxın olaraq qalan dövlətlər böhrandan 
daha uğurla çıxa bilmişdir.

“İkinci eşalon” dövlətlərinə gəlincə, burada asılılığın zəif olması tama-
mi lə tə biidir. Əvvələn, iqtisadiyyat miqyasca kiçik olanda onu böyütmək 
daha asan dır. Bu ümumi qanunauyğunluqdur. Sistem nə qədər böyükdürsə, 
onun istər da xildən, istər xaricdən aldığı impulslar (“qıcıqlar”) bir o qədər 
daha az təsirli olur (“daha kiçik dalğalar yaradır”). İqtisadiyyat böyüdükcə 
hər növbəti artım faizi daha çətin başa gəlir. Ona görə də ümumi inkişaf 
trend   lərindən kiçik iqti sa diyyatların daha iri sapmalarla aralanması anlaşı lan  -
dır. İkincisi, bu ölkələrin çoxunda yeni iqtisadi sistem quruculuğu hələ başa 
çatmamışdır. İslahatlar pro se sində olan iqtisadiyyat hələ normal inkişaf xət-
tini tutmuş iqtisadiyyat ola bil məz. Ona görə də bu ölkələrin ümumdünya in -
ki şaf trendlərindən gah yuxarı sıç rayıb, gah da aşağı yuvarlanması təbii haldır.
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Azərbaycan, daxil olduğu qrupun xətti trendi üzərindədir. Bu o de-
mək dir ki, 2010-2013-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı “inkişaf etməli ol-
duğu qədər” in kişaf etmişdir. Bu, dünya trendinin göstərdiyidir, amma qəti 
su rətdə hərfən başa düşülməməlidir. Xeyli sayda ölkənin trend xəttindən 
yu xarıda yer alması ona işarədir ki, İS(S)İ həmin qiyməti alarkən iqtisadiy-
yat daha sürətlə də inki şaf edə bilər. Belə ölkələr indeksin özləri üçün opti-
mallıq nöqtəsinə, görünür, daha yaxındır. İndikativ metod məhz bu ümumi 
qanunauyğunluq üzərində da yanır: ölkə nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, in-
deksin bu zaman kəsiyində həmin ölkə üçün optimal olan nöqtəsinə bir o 
qə dər yaxındır. Diaqram “deyir” ki, hər hansı bir zaman kəsiyində bu və ya 
di gər ölkə üçün indeksin optimallıq nöqtəsini sağda-solda yox, yuxarıda ax-
tarmaq lazımdır, çünki indikator şaquli oxdur – iq tisadi artım tempidir.

Gürcüstanın nümunəsi bu qanunauyğunluğu yaxşı sərgiləyir. 2000-ci 
il lə rin ortalarına qədər Gürcüstandakı illik iqtisadi artım tempi 5%-i aşmır-
dı. Sovet dönəmindəki ÜDM səviyyəsinə çatmaq baxımından Gürcüstan 
MDB-nin ən ləng bərpa olunan ölkələri sırasında idi. 2003-cü ildə onun 
ÜDM-i 1990-cı il dəki nin cəmi 46%-nə bərabər idi (müqayisə üçün, Azər-
baycanda bu göstərici 80%, Belarusda 104%, Özbəkistanda 112% idi).1 
2003-cü ilin noyabrında baş vermiş “Qızılgül inqilabından” sonra ölkə radi-
kal iqtisadi islahatlara başladı. Cəmi bir neçə il ərzində Gürcüstan təkcə da-
xil olduğu regionun deyil, bütün dün yanın ən sağçı iqtisadiyyatlarından bi-
ri ni yaratdı və bu ona böyük iqtisadi uğur gətirdi. 2010-2013-cü illərdə 
Gürcüstanda ÜDM 24,8% artmışdır. Bu, araş  dırdığımız iqtisadiyyatlar ara-
sında dördüncü nəticədir, ilk üç yeri Sinqapur (29,3%), Qazaxıstan (28,3%) 
və Türkiyə (26,5%) tutur. Azərbaycan 13,6%-lik ar tımla 11-ci yerdədir. Çı-
xa ra bələcəyimiz nəticə belədir: 2010-2013-cü illərdə Gürcüstanda əldə 
edil miş iqtisadi artımın yüksəkliyi onu göstərir ki, onun iq ti sa diyyatını, hə-
qiqətən də, sağlaşdırmaq lazım imiş. Gürcüstan hökumətinə tövsiyə oluna 
bi lər ki, indikator işarə verməyənədək, yəni iqtisadi artım tempi enməyə 
baş lamayana qədər iqtisadiyyatı sağ cinahda saxlamaqda davam etsin.

1 Bax: Statistical Yearbook of Azerbaijan – 2005 . Baku, “Seda”, 2005, p. 805.
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İndikativ üsulun ölkə daxilində sahəvi tətbiq imkanları da var. Ölkə öz 
iq ti sadiyyatının hansısa sahəsində idarəetməni liberallaşdırdıqda (və ya sərt 
tən  zim ləmə tədbirləri həyata keçirdikdə) onun inkişaf tempi digər sahələrlə 
mü qa yi sədə yüksəlirsə, deməli, bu tədbirlər düzgün seçilmişdir və davam et-
diril mə li dir. Yeganə şərt – ifrata varmamaqdır, çünki uzun müddət kəsi yin-
də iqtisadiy yat nə ifrat sağçılığı, nə ifrat solçuluğu, bir qayda olaraq, qəbul 
etmir.

İndikativ üsulun sahəvi tətbiqinə nümunə gətirmək üçün bir daha 
Gür  cüs tana, onun turizm sektoruna müraciət etmək olar. Gürcüstan xarici 
turizmi tənzimləyən qaydaları kəskin surətdə sadələşdirdikdən sonra ölkəyə 
gələn tu rist  lərin sayı kəskin şəkildə artmışdır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirli-
yinin mə lu ma tına görə, 2013-cü ildə 5,3 mln. ziyarətçinin 2 milyondan çoxu 
öl kəyə turist kimi gəlmişdir. Gürcüstana gələn xarici ziyarətçilərin sayına 
görə Türkiyə və Azər baycan ilk iki yeri tutur.1

Gürcüstanın bu nailiyyəti qazanmaq üçün gördüyü ilk iş ölkəyə giriş- 
çıxışı sadələşdirmək oldu. Xarici investisiyalar üçün biznes mühiti əvvəlki 
illərlə müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə yaxşılaşdırıldı. Olduqca effektiv 
təşviq kampaniyası həyata keçirildi. Vacib olanı budur ki, bu təşviqlər ayrı-
ayrı iş adamlarına subsidiyalar vermək üzərində deyil, vergi güzəştləri üzə-
rin də qurulmuşdu. 2011-ci ildən etibarən Gürcüstan xarici investorlara xü-
susi şərtlər təklif etdi: Qara dəniz sahilindəki turist zonalarında otel tikmək 
istəyən şirkətlər torpaq sa hə ləri ilə əvəzi ödənmədən (havayı) təmin edil mə-
yə başladı və üstəlik, höku mət kommunikasiyalarla və infrastrukturla bağlı 
bütün işləri öz üzərinə gö tür dü. Yeni tikilmiş otellər 15 il müddətinə vergi-
lərdən azad edildi.2 Şübhəsizdir ki, indi Gürcüstanda yaşanan turizm bumu 
sektorun sağlaşdırılması ilə bila va si tə əla qədardır.

Lakin sağçı siyasət turizmin inkişafına nə qədər böyük dinamizm ver-
sə də, aydın məsələdir ki, bu yüksəliş daimi ola bilməz. Bazar “doyma nöq tə-
sinə” ya xınlaşdıqca turizmin artım tempi aşağı düşəcək, bu sektora yatırılan 

1 Bax: http://agenda.ge/news/5636/eng; son baxılma – avqust 2014.
2 Bax: http://www.tourprom.ru/news/12759 (son baxılma – avqust 2014).
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investisiyaların səmərəlilik göstəriciləri enməyə başlayacaq və Gürcüstan 
hö   ku məti həm vergidən azadetmələrdən, həm də digər təşviqlərdən imtina 
etməli olacaqdır. Bu o anlama gələcək ki, indikatorun işarəsi ilə hökumət iq-
tisadiyyatı sollaşdırmağa başlamışdır. Yeni siyasət bir müddət ölkəyə müsbət 
nəticələr gətirəcək (mə sələn, büdcə gəlirləri artacaq, birbaşa sosial proqram-
lar genişlənəcək və s.), amma nə zamansa iqtisadiyyatı sağlaşdırmaq yeni-
dən obyektiv zərurətə çevri ləcəkdir.

İndikativ metod universaldır. O təkcə inkişaf etməkdə olan dövlətlər 
üçün deyil, bazar iqtisadiyyatına malik olan bütün ölkələr üçün, o cümlədən 
post industrial dövlətlər üçün keçərlidir. Bir qədər əvvəl Fransada dövlət 
mül  kiy yətinin böyüdülməsi siyasəti haqqında deyilənlərə bir daha qayıdaq. 
Böh ran dan hələ tam çıxa bilməmiş iqtisadiyyatı hərəkətləndirmək üçün 
görülən bu tip solçu tədbirlər bir müddət, həqiqətən də, effektiv ola bilər. 
2010-2013-cü il lərdə Fransada ÜDM, az da olsa, hər halda artmışdır (4,1%), 
halbuki bəzi öl kə lər də (məsələn, İspaniyada) ÜDM bir qədər də azal mışdır 
(-3%). Lakin Fransaya nisbətən daha sürətlə inkişaf edən ölkələrin sayı daha 
çoxdur: həmin dövr də ÜDM Almaniyada 8,9%, ABŞ-da 9,3%, Kanadada 
10,0%, Avstraliyada 11,3%, İsveçdə 12,4%, Sinqapurda isə, artıq qeyd edil-
di yi kimi, 29,3% artmış dır. Ola bilər ki, Fransa hökuməti bu siqnalı düzgün 
dəyərləndirsin, dövlət mül kiy yətini böyütmək siyasətindən imtina etsin və 
sağçı islahatlara başlasın. İqti sa diyyatın sağlaşdırılmasının indi yox, daha 
son ralar baş verməsi də mümkün dür, amma onun əvvəl-axır reallaşması qa-
çılmazdır.

Beləliklə, bu və ya digər ölkədə iqtisadiyyatın hansısa zaman kəsiyində 
onun üçün optimal sayıla biləcək solluq-sağlıq nöqtəsindən mütəmadi ola-
raq ara lanması iki səbəbə görə – iqtisadiyyatın solluq-sağlıq şkalası üzə rin-
dəki yer dəyişmələrinə və optimallıq nöqtəsinin özünün dəyişkənliyinə görə 
baş verir.

Bu yerdə biz iqtisadiyyatla siyasətin ən mühüm kəsişmə sahələrindən 
biri ilə üzləşirik. İqtidarda olan hökumət iqtisadi indikatorların verdiyi siq-
nal lara vax tında və adekvat reaksiya vermədikdə, yəni iqtisadiyyatın öz opti-

3 .4 . İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimallıq meyarı
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mal solluq- sağlıq nöqtəsindən getdikcə kənarlaşdığını düzgün qiymət lən-
dir mədikdə və bu kənarlaşmanın daha da dərinləşməməsi üçün zəruri təd-
birləri həyata keçirmədikdə əhalinin narazılığı – ictimai rifahın pisləşməsi və 
ya ən azı, yetərincə yax şı  laşmaması səbəbi ilə – qaçılmaz surətdə artır və bu, 
nəticə etibarilə, ictimai- siyasi mexanizmləri hərəkətə gətirir. Yeni hökumət, 
bir qayda olaraq, dərhal əks yönlü siyasət aparmağa başlayır, iqtisadiyyat 
get- gedə solluq-sağlıq üzrə optimallıq nöqtəsinə yaxınlaşır və onun inkişafı 
sürətlənir. Son nəticədə iqtisadiy ya tın solluğu-sağlığı şkalasında optimallıq 
nöqtəsinin permanent dəyişkənliyi sə bəbi ilə, sağçı və solçu siyasi təşkilatla-
rın hakimiyyət uğrunda mübarizəsi iqtisadiyyatı yüksələn xətt üzrə inkişafa 
doğru aparır.
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Solçu və sağçı iqtisadiyyatların sosialyönlüyü

4.1. Sosialyönlüyün məğzi

Bütün dövlətlər (hökumətlər) ictimai rifahın yüksəlməsini və gəlirlə-
rin (sər vətin) ədalətli bölünməsini özlərinin əsas məqsədi elan edir. Müasir 
dünyada hansısa siyasi qüvvənin başqa bir şüar altında demokratik seçki yo-
lu ilə ha ki miy yətə gəlməsi və onu saxlaması qeyri-mümkündür. Bu, əlbəttə, 
ekstremal və ziy yətlərə aid deyil, çünki, məsələn, müharibə aparan bir döv-
lət də ictimai rəyin rəğ bətlə qarşılaya biləcəyi şüarlar tamamilə fərqlidir. Cə-
miy yətin normal vəziy yə tində isə ictimai rifahın yüksəlməsi dövlətin bəyan 
edə biləcəyi məqsəd kimi al ternativsizdir. Bu öz iqtisadiyyatını necə adlan-
dır masından (məsələn, islam iq tisadiyyatı və ya xristian-demokrat iqtisadiy-
yatı, liberal iqtisadiyyat və ya kon ser vativ iqtisadiyyat, açıq iqtisadiyyat və 
ya azad iqtisadiyyat, sosialyönlü iqtisa diy yat və ya sosial rifah iqtisadiyyatı) 
asılı olmayaraq, bütün dövlətlər üçün doğ rudur. Xalqın rifahının yüksəl mə-
si ni və sosial-iqtisadi ədalətin bərqərar edi lib gücləndirilməsini bütün döv-
lət lər öz son (baş) hədəfi sayır.

İctimai rifah da ölçüləbiləndir. Rifahın ölçülməsi ayrı-ayrı ölkələrdə 
onun ar tımını qiymətləndirməyə, bu isə iqtisadiyyatın öz vəzifəsinin öhdə-
sin dən necə gəldiyini müəyyənləşdirib müqayisə etməyə imkan verir.
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İctimai rifahın ən sadə, amma həm də tutumlu göstəricisi sosial rifah 
funk  siyası ilə ifadə edilir. Bu funksiya onu bütün fərdi gəlirlərin cəmi kimi 
ölçür:

  

  

W Yi
i

n

=
=
∑ ,
1

W – sosial rifah, Yi – i fərdinin gəliri, n – fərdlərin sayıdır.

Bu yanaşmada sosial rifahın yüksəlməsi, sadəcə, məcmu gəlirlərin art-
ması anlamına gəlir, bunların necə bölünməsi və maliyyə-büdcə alətləri ilə 
ye nidən bö lünməsi nəzərə alınmır. Deyək ki, muzdlu işçilərin gəliri sahib-
karların gəliri he  sabına artırsa, amma nəticədə gəlirlərin cəmi azalırsa, icti-
mai rifah aşağı düş müş sayılır. Sosial rifahı gəlirlər əsasında ölçməyin başqa 
üsulları da mövcuddur, bundan ötrü ən aşağı gəlirlərin səviyyəsindən, 
adam başına orta gəlirdən, tə  sadüfi seçmə ilə götürülmüş gəlir səviyyəsindən 
istifadə edirlər. Ölkələrarası müqayisələr üçün ən uğurlu göstəricilər adam-
başına orta gəlir və orta əmək haq qı sayıla bilər.

Lakin hansısa ölkəni sosial rifah dövləti adlandıranda təkcə məcmu 
gə  lir lə rin yüksəkliyini deyil, insanlara bərabər imkanlar yaradılmasını, rifa-
hın cə miy yət üzvləri arasında ədalətli paylanmasını, əhalinin sosial baxım-
dan zəif tə bə qəsinə layiqli (bu cəmiyyət üçün yetərli sayıla biləcək qədər 
yük sək) həyat sə viyyəsinin təmin olunmasını da nəzərdə tuturlar. Bir çox 
təd  qiqatçılar hesab edirlər ki, demokratiya və insan azadlıqları, o cümlədən 
iqtisadi azadlıqlar sosial ri fah dövlətinin ayrılmaz xüsusiyyətləridir. Bu cür 
anlaşılan sosial rifah döv lə tin də hökumət, əlbəttə, daha fəal rol oynayır, am-
ma onun üzərinə düşən məsu liy yət yükü daha ağırdır.

Mütəxəssislər sosial rifah dövlətinin bir neçə tipini fərqləndirirlər. Ən 
ge niş tanınan təsnifatlardan biri Gosta Esping-Andersen’in (Danimarka) 
tək lif etdiyi təsnifatdır. O, üç modeli fərqləndirir: (ı) sosial-demokrat model 
– gəlirin dən və ictimai statusundan asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün 
əsas sosial ne mətlərin əlçatarlığını təmin edir (təməl sosial nemətlərdən fay-
dalanmaq ba xı mından bu sistem universaldır, yəni insanlar arasında fərq 
qoy mur); (ıı) xristian-demokrat model – dövlətin öz sosial təminat funksi-
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yalarını, qismən, aşağı tər tibli qurumlara ötürməsini (subsidiarlıq prinsipi-
ni) nəzərdə tutur;*1(ııı) libe ral model – bazar mexanizmlərinin üstünlüyü və 
fərdlərin (ailələrin) özlərini tə min etməsi üzərində dayanır, dövlətin sosial 
rolu isə ünvanlı yardımlarla yoxsulluğun azaldılması ilə məhdudlaşır.12

Bu modellərin hər birində ictimai təbəqələşmə özündən əvvəlkinə 
nis   bə tən daha dərin, fərdlərin və qrupların sosial rifahı bazar mexanizmlə-
rin  dən daha güclü asılıdır. Bu asılılığın zəifləməsinə dekommodifikasiya de-
yirlər. Dövlət öz üzərinə nə qədər ağır sosial yük götürürsə, dekommodifi-
kasiya bir o qədər artır (bazar mexanizmlərindən asılılıq zəifləyir). Təklif et-
diyi dekommodifikasiya indeksi əsasında G.Esping-Andersen 18 İƏİT ölkə-
si ni 4 qrupa bölür:

•    Sosial-demokrat dövlətlər – Danimarka, Finlandiya, Niderland, 
Nor veç və İsveç;

•    Xristian-demokrat dövlətlər – Avstriya, Belçika, Fransa, Alma-
niya, İspaniya və İtaliya;

•    Liberal dövlətlər – Avstraliya, Kanada, Yaponiya, İsveçrə və 
ABŞ;

•    Təsnifləşdirilə bilməyən dövlətlər – İrlandiya, Yeni Zelandiya 
və Bö  yük Britaniya.

İlk baxışdan G.Esping-Andersenin təsnifatı iqtisadiyyatların solluq-
sağ  lıq me yarı əsasında təsnifatına bənzəyir. Sanki sosial-demokrat dövlətlər 
solçu, li be ral dövlətlər sağçı iqtisadiyyata malik olanlardır, xristian-de mok-
rat ölkələrin iq tisadiyyatı isə bunların arasında yerləşir. Dekommodifikasiya 
indeksi üzrə təs nifat sosial rifahın paylanmasında dövlətin rolu üzərində qu-
ru  lur. Bu amil, artıq bəllidir ki, iqtisadiyyatların solluq (sağlıq) indeksi əsa-
sın da təsnifləşdirilmə sin də də əsas ayırıcı xətlərdən biridir. Lakin bu bənzə-
yiş yalnız görüntüdür.

* Subsidiarlıq (lat . subsidiarius – yardımçı, köməkçi) – təşkilati-hüquqi prinsip olaraq onu 
eh  tiva edir ki, məsələlər aşağı səviyyələrdə, mərkəzdən aralıda həll olunur. Güman edilir ki, 
bu sə viy yə lərdə (“aşağılarda”) onlar daha effektiv həll oluna bilər.
1 Bax: G .Esping-Andersen . The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton NJ, Princeton 
Uni versity Press, 1990.

4 .1 . Sosialyönlüyün məğzi
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Birincisi, dekommodifikasiya indeksinin ölçmə imkanları məhdud-
dur, ən azı ona görə ki, bu indeksi bütün ölkələr üçün hesablamaq olmur, İq-
ti sadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi isə universaldır, bütün ölkələr üçün 
asan lıqla hesablana bilir. İkincisi, dekommodifikasiya indeksi bəzi ölkələrin 
iqtisadiyyatını təsnifl əş  dirmək (təsnifat qruplarının hansısa birinə aid et-
mək) imkanı vermir, İqtisa diy  yatın solluğu (sağlığı) indeksi isə təhlilə cəlb 
edi lən bütün ölkələrin iqtisa diy  yatınıqiymətləndirə bilir. Üçüncüsü və ən 
va  cibi, dekommodifikasiya indeksi iqtisadiyyatın “liberallıq-sosiallığını” (əs-
lində, sağlıq-solluğunu) yalnız bir qütb    dən ölçür; onun bünövrəsinə qoyul-
muş meyar dövlətin sosial funksiyaları, dövlətin icra etdiyi sosial proqram-
ların genişliyi və formalarıdır. İqtisadiyyatın sol luğu (sağlığı) indeksi isə bu 
ölçməni hər iki qütb üzrə aparır.

Ona görə də, məsələn, resurs ixracından gələn vəsaitlərdən, yaxud xa-
rici maliyyə yardımlarından istifadə edərək geniş sosial proqramlar həyata 
keçirən ölkələrdəki siyasi-iqtisadi sistem dekommodifikasiya əsasında qiy-
mət  ləndirilər kən birmənalı olaraq ya sol qütbə (sosial-demokrat tipli sis-
tem  lərə), ya da, uzaq başı, mərkəzə (xristian-demokrat tipli sistemlərə) aid 
edil məlidir. Bu za man iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını səciyyələndirən 
baş  qa göstəricilər, özü də prinsipial dərəcədə mühüm olanlar (tutalım, döv-
lət mülkiyyətinin xüsusi çə kisi, yaxud vergilərin səviyyəsi) nəzərə alınmır. 
Hətta bu göstəricilər çox aşağı olsa belə, yəni iqtisadiyyat əslində liberal- sağ-
çı mahiyyət daşısa da, sol qütbə aid edilir. Bu, qəbuledilməz sadə ləşdir mə-
dir. Solluq (sağlıq) indeksi isə iqtisadiy yatın bu cür ziddiyyətli xassələrini 
nəzərə alaraq, ortaq məxrəcə gətirməyə imkan yaradır.

Təbiidir ki, bu iki ölçmə metodologiyası əsasında alınan nəticələr ta-
ma milə müxtəlif, bəzənsə bir-birinə əksdir. Müfəssəl müqayisə göstərir ki, 
İqtisa diy yatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə əksər ölkələr üçün alınan nəticələr 
daha də qiq dir. Dekommodifikasiya indeksinə görə, Danimarkanın və Nor-
ve çin iqtisa diy yatı sosial-demokrat tiplidir (sol təmayüllüdür), İS(S)İ-yə gö-
rə isə, sağçı iq ti sadiyyatdır. Birinci indeksə görə, Fransanın və İtaliyanın iq  ti-
sadiyyatı xristian-demokrat tiplidir (solluq-sağlıq şkalasında nisbi mər kə zə 
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ya xındır), ikinciyə görə, hər ikisi solçu iqtisadiyyatdır, Fransanın iqtisa diy-
yatı isə ən solçu iqtisa diy yatlardan biridir. Dekommodifikasiya indeksinə 
görə, Kanadanın və Yaponiyanın iqtisadiyyatı liberal xarakterlidir (sağ qütbə 
aiddir), İS(S)İ-yə görə isə, nisbi mərkəzə yaxındır. Birinci indeks əsasında 
İr landiyanın, Yeni Zelandiyanın və Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatını təs-
nifl əşdirmək, ümumiyyətlə, mümkün de yil, ikinci isə bunların həm bir-biri-
lə, həm də digərləri ilə dəqiq müqayisəsini aparmağa imkan verir və üzə çı-
xa rır ki, Yeni Zelandiyanın və Böyük Britaniya nın iqtisadiyyatını sağ qütbə, 
İrlan di yanınkını isə nisbi mərkəz nöqtəsinə aid etmək lazımdır. Hərçənd ki 
bəzi ölkələr üzrə (İsveç, Almaniya, İspaniya, Niderland, Avstraliya, ABŞ) 
nə ticə lə rin oxşarlığını görməmək də mümkün deyil.

Bununla belə, dekommodifikasiya indeksi əsasında təsnifat İqtisadiy-
ya tın solluğu (sağlığı) indeksi əsasında sıralamadan irəli gələn bir prinsipial 
nə ticəni təs  diqləyir. Həmin nəticə ondan ibarətdir ki, dövlətin iqtisadiyyata 
nə dərəcədə mü daxilə edərək sosial rifahın paylaşmasında nə dərəcədə fəal rol 
oy  namasından asılı olmayaraq, siyasi-iqtisadi spektrin istər sağ və sol qütblərinə, 
istərsə də mər kə zinə yaxın nöqtələrində yerləşən ölkələr iqtisadi uğur qazana və 
vətəndaşlarına yük sək rifah təmin edə bilir . Başqa sözlə, həm solçu, həm sağçı iq-
ti sadiyyatlar sosial yönlü ola bilər . Tərsi də doğrudur: sosialyönlü iqtisadiy yat 
həm sol, həm sağ qütbə aid ola bilər.

Sosialyönlü iqtisadiyyat – ictimai rifahın daha uğurla yüksəlməsini təmin 
edən iqtisadiyyatdır. İnsan haqqında, onun özünün özü barəsində nə dedi-
yi əsa  sında fikir yürütmək nə qədər yanlışdırsa, iqtisadiyyat haqqında da 
onu ida rə edən dövlət xadimlərinin (siyasi qrupların) verdiyi təriflər əsa-
sın da fikir yü  rütmək bir o qədər səhvdir. Dövlətin (hökumətin) öz iqtisa-
diyyatını sosial yön lü adlandırması ilə onun iqtisadiyyatı dönüb sosialyön-
lü olmur və əksinə, dövlət (hökumət) öz iqtisadiyyatını sosialyönlü adlan-
dırmayanda, bu hələ o de  mək deyil ki, onun iqtisadiyyatı “qeyri-sosialyön-
lüdür”.

4 .1 . Sosialyönlüyün məğzi
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Sosial hədəflərin siyasi və ya hansısa başqa məqsədlərlə qabardılıb dövlə-
tin ali prioriteti elan olunması da iqtisadiyyatı sosialyönlü iqtisadiyyata çe-
vir  mir. Mü asir iqtisadi nəzəriyyədə (və bütövlükdə cəmiyyətşünaslıqda) 
ha kim olan ən ənəvi baxışlara görə, dövlət sektorunun böyüklüyü, büdcə 
xərclərinin ÜDM-də, büdcədə isə sosial xərclərin yüksək payı, sosial proq-
ramların ge niş liyi, əməyin təşkili prosesində işçilərin hüquqlarının sərt 
qo runması, daxili ba za rın tarif və qeyri-tarif baryerləri ilə müdafiəsi və iq-
tisadiyyatın digər bu qəbil xüsusiyyətləri onun sosialyönlü olduğunu gös-
tə rir. Əslində isə gös tər mir. Bütün bu xüsusiyyətləri iqtisadiyyatın solçu-
luğunun əlamətləri saymaq da, saymamaq da mümkündür. Fakt budur ki, 
həmin xüsusiyyətlər iqtisadiy ya ta sosialyönlülük xassəsi vermir. Bu xüsu-
siy yətlərə malik olmayan, əksinə, özəl sektorun böyük lüyü ilə, ÜDM-də 
büdcə xərclərinin, büdcədə isə sosial xərc lərin kiçik paya malik olması ilə, 
xarici ticarətdə baryerlərin aradan qal dı rıl ması ilə səciyyələnən iqtisadiy-
yat (yəni sağçı iqtisadiyyat) ölkə vətən daş la rı na daha yüksək rifah təmin 
edə və buna görə də daha sosialyönlü ola bilər.

4.2. İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah

4 .2 .1 . İqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə müqayisə

Sosialyönlülüklə bağlı yuxarıda ifadə edilmiş fikirlər sxolastik nəzəri 
sxem lərdən yox, real iqtisadi proseslərin təhlilindən çıxarılmış nəticələr ol-
du ğuna görə empirik materiallarla da təsdiqlənir. Bunu nümayiş etdirmək 
üçün mü əy  yən tutuşdurmalar aparmaq lazımdır. İlk növbədə, iqtisadi inki-
şa fın ən ümumi göstəricisi sayılan adambaşına ümumi daxili məhsulla İq ti-
sa diyyatın solluğu (sağlığı) indeksi arasındakı asılılığa nəzər salaq (Diaqram 3) .

Hər şeydən əvvəl, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı 
ilə adambaşına ÜDM arasındakı korrelyasiyanın zəif olması diqqət çəkir . 
Fransa ilə Sinqapuru birləşdirən polinomial trend əyrisi adambaşına ÜDM-i 
(AQP ilə) 30 min beynəlxalq dollardan artıq olan ölkələrə xas olan meyli 
gös tərir. İkinci xətt də (qırıq-qırıq xətti trend) eyni meyli, amma Sinqapuru 
nəzərə almadan, nü ma yiş etdirir. Sinqapurda adambaşına ÜDM təhlil etdi-
yi miz ölkələrdəkinə nisbə tən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olduğu üçün poli-
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nomial trend əyrisi ümumi ası lı lığı təhrif etmiş kimi görünə bilər, amma 
Sin qapur nəzərə alınmamaqla çə kil miş xətti trend də eyni mənaya gəlir. Hər 
iki halda elə görünür ki, iq ti sa diy yatı sağçılıqla səciyyələnən ölkələr bir qə dər 
daha uğurla inkişaf edir (və ya daha uğur la inkişaf edən ölkələr sağçılığa me-
yil lidir). Lakin xətti trenddən kə nar laş malar o qədər böyükdür ki (r = 0,333), 
İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə adambaşına ÜDM arasında sərt 
ası lılıq haqqında danışmaq düzgün deyil.

Bununla belə, ayrı-ayrı ölkələrin xətti trenddən hansı istiqamətdə 
(aşa ğı, yoxsa yuxarı) kənarlaşması əsasında onların iqtisadi inkişaf səviyyəsi-
nin İS(S)İ ilə nə dərəcədə mütənasib olması haqqında müəyyən fikir yürüt-
mək mümkün dür. Məsələn, hesab etmək olar ki, Danimarkanın və xüsusilə 
Yeni Zelandiyanın iqtisadi inkişafı onların iqtisadiyyatının sağlıq dərəcəsinə 
mütənasib deyil və di gər şərtlərin eyniliyi halında daha yüksək olmalı idi. 
Eyni göstəricilərin başqa bir interpretasiyası da bundan ibarətdir ki, Dani-
markada və Yeni Zelandiyada iq tisadiyyatın solluq-sağlıq dərəcəsi bu ölkə-
lər üçün optimal nöqtələrdə deyil, ya xud ötən yaxın dövrdə olmamışdır. La-
kin bu barədə (iqtisadiyyatın sollu ğu nun- sağlığının optimallığı barədə) 
adam başına ÜDM əsasında yox, bundan əv vəl ki fəsildə göstərildiyi kimi, 
ÜDM-in son bir neçə illik kumulyativ artımı əsa sın da mülahizə yürütmək 
daha düzgündür.

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah
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Adambaşına ÜDM-i 25 min beynəlxalq dollardan aşağı olan dövlət lə-
rə gə lincə, tutuşdurulan göstəricilər arasındakı asılılıq bunlarda hətta daha 
zə ifdir. Ən sağ və ən sol nöqtələri tutan ölkələr (müvafiq olaraq, Gürcüstan 
və Serbiya) o qədər də yüksək iqtisadi inkişafa nail olmamışdır: Gürcüstan-
da adambaşına ÜDM 6 145, Serbiyada 11 269 beynəlxalq dollardır. Ən yük-
sək nöqtədə daya nan Kipr də, ən aşağı nöqtənin sahibi Qırğızıstan da mər-
kə zə yaxındır – Kiprin İS(S)İ-si 0,365, Qırğızıstanınkı isə 0,374-dür. Diaq-
rama əsasən ehtimal etmək mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının bir 
qədər sağlaşdırılması (liberal laş dırılması) onun inkişaf tempinə müsbət tə-
sir göstərə bilər.

4 .2 .2 . Milli gəlirlə müqayisə

Solluq (sağlıq) indeksinin adambaşına milli gəlirlə tutuşdurulması 
sol çu və sağçı iqtisadiyyatların sosialyönlüyünü ÜDM-ə nisbətən daha bir-
başa səciy yə ləndirir (Diaqram 4).1

1 Adambaşına ÜMG göstəriciləri Dünya Bankının məlumat bazasındandır. Bir neçə ölkə 
üzrə (İrlandiya, Kipr, Latviya, Litva, Macarıstan, Yeni Zelandiya) 2013-cü ilin statistikası 
saytda hələ yerləşdirilmədiyinə görə həmin ölkələr üçün 2012-ci ilin məlumatlarından is ti-
fadə olunmuşdur (bax: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD; son 
baxılma – sentyabr 2014).
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Bu Diaqram siyasi-iqtisadi spektrin müxtəlif qütblərinə aid olan ölkə-
lə rin adambaşına milli gəlir göstəricisinə görə təxminən eyni səviyyəli uğur 
qa zana bil  məsi haqqında xeyli bilgi verir. Məsələn, Serbiya və Makedoniya 
eyni bir döv  lətin (keçmiş Yuqoslaviya Federasiyasının) parçalanması zəmi-
nin də yaranmış nisbətən gənc ölkələrdir. Birincisinin iqtisadiyyatı sol qüt-
bün lap yaxınlı ğın  dadır (İS(S)İ = 0,616), ikincisininki isə sağçı iqtisadiyyat-
dır (İS(S)İ = 0,288). Deməli, iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını müəyyən-
ləşdirən göstəricilər üzrə Ser biyada dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi Make-
doniyaya nisbətən daha güc lü dür, yəni vergilər daha yüksək, sosial proq-
ram  lar daha geniş, dövlət sektoru nun xüsusi çəkisi daha çox, işçinin sosial 
müdafiəsi və daxili bazarın qorunması daha sərtdir. Ənənəvi baxışlara görə, 
Serbiyanın iqtisadiyyatı Makedoniyanın iq  tisadiyyatına nisbətən daha sosi-
al yönlüdür, amma əslində deyil. Bu ölkələrin iqtisadiyyatı eyni bir üfüqi xət-
tin üzərində yerləşir. Bu o deməkdir ki, ictimai rifahı səciyyələndirən digər 
göstəriciləri sərf-nəzər edib, yalnız adambaşına milli gə lir əsasında mülahizə 
yürütsək, görərik ki, bu iki iqtisadiyyat təxminən eyni də rəcədə sosialyön-
lüdür: Serbiyada adambaşına ÜMG 12 020, Makedoniyada isə bundan bir 
qədər az, 11 520 beynəlxalq dollardır.

Eyni bir şaquli xətt üzərində dayanan iki iqtisadiyyatın müqayisəsi or-
taya formaca fərqli, amma məzmunca eyni nəticələr gətirir. Məsələn, Azər-
baycan və Albaniya iqtisadiyyatlarının siyasi-iqtisadi spektrdəki yerləri təx-
minən üst-üstə düşür: birincinin solluq (sağlıq) indeksi 0,415, ikincininki 
0,416-dır. İqtisadiy yata dövlət müdaxiləsinin təqribən eyni səviyyədə olma-
sına baxmayaraq, Azərbaycanda adambaşına milli gəlir 16 180, Albaniyada 
isə 10  520 beynəlxalq dollardır. Yəni Azərbaycanın iqtisadiyyatı Albaniya-
nın iqtisadiyyatına nisbətən daha sosialyönlüdür, hərçənd ki müasir nəzə riy-
yələrə görə, bu iqtisadiyyatlar eyni dərəcədə sosialyönlü sayılmalıdır.

Azərbaycanla Albaniyanı birləşdirən şaquli xətt yuxarıda daha iki döv-
lə tin – Yaponiyanın və İrlandiyanın üstündən keçir. Bu dörd ölkədə iqtisa-
diy  yatın sol  luğu-sağlığını səciyyələndirən dövlət müdaxiləsinin səviyyəsi 
təx  minən bəra bərdir. Amma birinci ölkə cütlüyünün ümumi sosial-iqtisadi 
inkişafı ilə ikinci nin ki arasındakı fərq o qədər böyükdür ki, bunların iqtisa-
diyyatlarının sosial yön lük dərəcəsini müqayisə etmək uğurlu bir iş deyil.

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah
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4 .2 .3 . İşsizlik səviyyəsi ilə müqayisə

İşsizliyin səbəbləri, nəticələri və azaldılması yolları ilə bağlı diskussiya-
lar, bütün zamanlarda, iqtisadiyyatın ümumi effektivliyi haqqında nəzəri de-
batların tərkib hissəsi olmuşdur və olacaqdır. Bu, solçu və sağçı siyasi-iqtisa-
di qrupların işsizliyə dair baxışlarına müəyyən bir yön verir. Sağçı məfku rə-
yə görə, işsizlik prob  lemini həll etməyin ən uğurlu (səmərəli) yolu bazar 
me xanizmlərinin müm  kün qədər sərbəst fəaliyyət göstərməsidir. Sağçılar 
əmək bazarına dövlət mü daxiləsini məhdudlaşdırmağa tərəfdardırlar. Onla-
rın fikrincə, qeyri-effektiv iş yerlərinin “süni surətdə” saxlanması, əmək baza-
rı nın dövlət tərəfindən minimal əmək haqqı ilə, vergilərlə, işəgötürməni və 
iş dənçıxarmanı çətinləşdirən bü rokratik qaydalarla tənzimlənməsi bütöv-
lük də iqtisadi inkişafa və o cümlədən məş ğulluğun yüksəlməsinə mənfi təsir 
göstərir. Solçu məfkurəyə görə isə, döv lət, əksinə, əmək bazarına fəal müda-
xilə etməli, xüsusilə də iqtisadi böhran və durğunluq dövrlərində işsizliyin 
azaldılması məqsədi ilə maliyyə stimullarından istifadə etməklə iş qüvvəsinə 
məcmu tələbin artmasına çalışmalıdır. Sağçılara nisbətən solçular dövlət in-
ves tisiyaları hesabına yeni iş yerləri açılmasına daha müsbət yanaşırlar.*1

Məşğulluq ictimai rifahın son dərəcə mühüm tərkib hissəsi olduğu 
üçün iş sizlik iqtisadiyyatın sosialyönlüyünü aşağı salan bir amil kimi də yər-
ləndiril mə   lidir. Bu və ya digər ölkədə iqtisadiyyatın sosialyönlüyünün səviy-
yəsini yalnız başqa ölkələrin iqtisadiyyatı ilə müqayisədə qiymətləndirmək 
mümkün ol du   ğuna görə təməl müddəa belə ifadə olunmalıdır ki, işsizlik sə-
viy  yəsi aşağı olan ölkələrdə iqtisadiyyat daha sosialyönlüdür. Müvafiq ölç-
mə lərin aparılması o qədər də çətin deyil, çünki işsizliyi hesab la ma ğın ümu-
mi qaydaları haqqında cid di fikir ay rılıqları yoxdur. Hamılıqla qəbul edilən 
me  to dikaya əsasən, bunun üçün işsizlərin (yəni əmək qabiliyyətinə malik 

* İfrat solçuların (marksistlərin) fikrincə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində işsizliyə qarşı səmə-
rəli (real pozitiv nəticə verə biləcək) mübarizə, ümumiyyətlə, mümkün deyil, çünki işsizlik 
kapi ta liz  min immanent (və “eybəcər”) xüsusiyyətidir. “Qapı arxasında öz iş tapmaq növbə-
si ni gözlə yən” işsizlərin mövcudluğu kapitalistə imkan verir ki, muzdlu işçilərinin əmək 
haq  qını mümkün mi ni muma qədər aşağı salsın və istismarı daha da gücləndirsin. Onların 
inancına görə, işsizliyi ara dan qaldırmağın yeganə yolu kapitalizmi dağıdıb, onun xaraba lıq-
ları üzərində sosializm qur maqdır.
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olan, iş axtaran, amma tapa bil mə yən insanların) sayını əmək qa biliyyətli 
əha linin ümumi sayına bölüb faiz lə ifadə etmək lazımdır.1

Hazırda hakim olan nəzəri baxışlara əsa sən, ayrı-ayrı ölkələrdəki işsiz-
lik səviyyəsi ilə hə   min ölkələrdə iqtisadiyyatın solluğu (sağ lı ğı) arasında cid-
di bir korrelyasiya olmalıdır, çün ki iq tisadiyyata genişmiqyaslı dövlət mü da-
xilə si nin bir məqsədi də məşğulluğun tə min edilməsidir. Ona görə də daha 
sol çu iqtisadiyyata malik ölkələrdə işsizliyin səviyyəsi guya daha aşağı olma-
lı  dır. Gerçəklikdə isə bir çox sağçı iqtisa diy yatlar məşğulluğu daha yük  sək 
səviyyəyə çat dıra bilir və deməli, və ziy   yət adə-
tən düşünül dü yünün əksinədir: bu gös təri ci yə 
görə onların iqtisadiyyatı daha sosi al yön lüdür.

24-cü Cədvəldən göründüyü kimi, 2012-ci 
ildə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya dövlətləri 
ara sında ən aşağı işsizliyə malik olan ikinci ölkə 
(Qazaxıstandan sonra – 5,3%) Azərbaycan ol-
muş  dur – 5,4%. Bu o deməkdir ki, məş ğul luq 
sə  viyyəsinə görə Azər baycan iqtisadiy yatı, siya-
si-iqtisadi spektrdə ondan həm sağ da, həm sol-
da yer ləşən bütün qalan region öl kə lə ri nə nis-
bə  tən daha sosial yön lüdür. Ən ənə vi baxışlar 
çər çivəsində, sağ qütbə aid olan iqtisadiyyatla-
rın Azər baycan iqti sa diy  ya tına nis bətən aşağı 
so sialyönlü yünü izah etmək bəlkə də mümkün 
olardı, amma sol çu iqtisadiyyatlarınkını əsas-
lan  dırmaq qeyri-mümkündür.

Əlbəttə, işsizliyin azaldılmasını bütün hö-
kumətlər öz sosial-iqtisadi si ya sə tinin əsas vəzi-
fələrindən biri sayır və iqtisadiyyata müdaxilə 
forma və metod la rını müəyyənləşdirərkən əha-
li nin məşğulluq səviyyəsini yüksəltməyi də nə-

1 Bax: Dünya Bankının məlumat bazası (http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.
TOTL.ZS; son baxılma – sentyabr 2014).

Cədvəl 24. ŞAMA dövlət-
lərində işsizlik (%, 2012)1

Ölkələr İşsizlik
Qazaxıstan 5,3
Azərbaycan 5,4
Rusiya 5,5
Moldova 5,6
Rumıniya 7,0
Ukrayna 7,7
Qırğızıstan 8,4
Türkiyə 9,2
Macarıstan 10,9
Kipr 11,8
Bolqarıstan 12,3
Litva 13,2
Albaniya 14,7
Latviya 14,9
Gürcüstan 15,0
Xorvatiya 15,8
Ermənistan 18,5
Monteneqro 19,6
Serbiya 19,6
Bosniya-Hers. 28,2
Makedoniya 31,0

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah
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zə rə alır. Bu mövzuda sağçı və solçu siyasi-iqtisadi qruplar arasında fikir ay-
rı lığı yox dur: onların hamısı işsizliyin azaldılmasını prioritet hesab edirlər, 
hər çənd bunun yolunu, artıq qeyd edildiyi kimi, müxtəlif cür görürlər. Ona 
görə də iş siz lik səviyyəsini iqtisadiyyatın solluğunu-sağlığını müəyyənləş di-
rən amillər sı ra sına daxil etmək olmaz. Üstəlik, məşğulluğa birbaşa təsir et-
mək mümkün olmadığına görə işsizliyi azaltmaq üçün hökumətlər dolayı 
üsul lardan, deyək ki, dövlət investisiyalarından istifadə edir. Bu üsullar isə 
baş qa sub-indekslər vasi təsi ilə onsuz da ifadə olunur. Məsələn, dövlət inves-
tisiyaları Dövlət maliyyəsi sub- indeksinin Büdcə xərcləri alt-indeksində nə-
zərə alınır.

Məşğulluqla iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı arasındakı korrelyasiyanı 
qiy mət  ləndirmək üçün məşğulluqla bilavasitə əlaqəli olan sub-indeksləri, 
məsələn, Məşğulluğun tənzinlənməsi sub-indeksini işsizliklə tutuşdurmaq 
olar (Diaqram 5).1

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə işsizlik səviyyəsi arasındakı 
kor  relyasiya haqqında yuxarıda söylənilənlər Diaqramda tam təsdiqini ta-

1 ŞAMA dövlətləri üçün işsizlik səviyyəsi göstəriciləri 24-cü Cədvəldə verilənlərdir, inkişaf 
et miş ölkələrin göstəriciləri də eyni mənbədən götürülmüşdür.
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pır: məş ğul luğun tənzimlənməsi sub-indeksi ilə işsizlik səviyyəsi arasında 
qar şılıqlı ası lı lıq yox dərəcəsindədir. Müqayisə edilən hər iki ölkələr qrupu 
daxil olmaqla 37 döv lətin sağdan sola doğru sıralanmasında Azərbaycan 
məş ğulluğun tənzim lən məsi sub-indeksinə görə Böyük Britaniya ilə 8-9-cu 
yer ləri bölüşdürür. Başqa sözlə, bu sub-indeks üzrə onun iqtisadiyyatı sırala-
nan 7 ölkənin iqtisadiy yatına nisbətən daha solda, qalan 28 ölkənin iqtisa-
diy yatına nisbətən daha sağdadır. Yəni 28 ölkə məşğulluğu Azərbaycana nis-
bətən daha sərt tənzimləyir və ilk baxışdan onların iqtisadiyyatı bu parametr 
üzrə daha sosialyönlü olmalı idi. Lakin sosialyönlülük bu halda məşğul lu-
ğun yüksəkliyi (işsizliyin azlığı) ilə öl çül  məlidir, bu ölçmə isə Azərbaycan 
iq tisadiyyatının əksər ölkələrin iqtisadiy ya tına, o cümlədən və ən vacibi, da-
ha solçu iqtisadiyyatlara nisbətən daha sosi al yönlü olduğunu üzə çıxarır.

Digər tərəfdən, məşğulluğu Azərbaycanla təxminən eyni dərəcədə 
tən  zim ləyən (təbii ki, sub-indeksi formalaşdıran göstəricilər üzrə) ölkələrdə 
iq tisa diyyatın bu parametr üzrə sosialyönlüyü köklü şəkildə fərqlənir. Bu öl-
kələrə Azər baycanla eyni şaquli xətt üzərində yerləşən Böyük Britaniya və 
İs paniya aid dir. Azərbaycan iqtisadiyyatı bunların hər ikisinin iqtisadiyyatı-
na nisbətən daha sosialyönlü kimi qiymətləndirilməlidir. İqtisadiyyatın sol-
luğu (sağlığı) indeksinə görə isə, Azərbaycan iqtisadiyyatına nisbətən Böyük 
Britaniyanın iqti sa diyyatı daha sağçı, İspaniyanın iqtisadiyyatı daha solçu 
iq tisadiyyatdır.

Nəzərdə tutmaq lazımdır ki, məşğulluq sahəsində irimiqyaslı proq-
ramlar heç də həmişə uğur gətirmir. Ötən əsrin sonlarında bir sıra ölkələr, o 
cümlədən Tunis, Nepal, Hindistan və bəzi başqa ölkələr belə proqramlar qə-
bul etmişdi. Tu nis yeni iş yerlərinin açılmasını dövlət siyasətinin ali məq-
səd lərindən biri elan etmişdi. 10-15 il keçdikdən sonra bir daha təsdiqləndi 
ki, “məşğulluq na minə məşğulluq” səhv strategiyadır və yeni iş yerlərinin 
key fiyyəti kəmiyyətindən əksər hallarda daha vacibdir. İşsizliyi azaltmaq 
məq sədi ilə iqtisadiyyatı ucuz əməyə proqramlaşdırmaq mənfi nəticələrə 
gə tirib çıxarır. Ona görə də ictimai rifahın səviyyəsini ölçmək baxımından 
məş ğulluq nə qədər mühüm gös tə rici olsa da, yalnız sistem içində, çoxsaylı 
gös təricilərin biri kimi qiymətlidir.

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah
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4 .2 .4 . Orta əmək haqqı ilə müqayisə

İctimai rifahın səviyyəsini ölçən göstəricilər sistemində ən vacib yer-
lər  dən birini muzdlu işçilərin orta əmək haqqı tutur. Bu barədə müxtəlif 
mən bə lə rin – həm ayrı-ayrı beynəlxalq qurumların, həm də bunlarla milli 
sta tistika agent liklərinin – verdiyi statistik məlumatlar arasında ciddi fərqlər 
var. Məsə lən, 2012-ci ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı ölkənin rəs-
mi statistikasına görə 507, BƏT-in məlumatına görə isə 596 ABŞ dolları təş-
kil etmişdir, amma ikinci mənbədəki rəqəm pulun alıcılıq qabiliyyəti nə zərə 
alınmaqla hesablanır. Müxtəlif ölkələr üzrə məlumatların müqayisəyəgələrli-
yini təmin etmək üçün, əv vəlki hallarda olduğu kimi, burada da vahid bir 
mən bədən istifadə etmək la zımdır. BƏT-in statistik bazası, bəzi göstə rici lə-
rin dəqiqliyi müəyyən şübhə do ğursa da, bu araşdırmanın məq sədləri baxı-
mından yetərlidir. 6-cı Diaqramda məhz bu bazadan istifadə olunmuşdur.1

1 Orta əmək haqqının statistik göstəriciləri BBC İctimai yayım kompaniyasının Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatına istinadən verdiyi məlumatlardan götürülmüşdür (bax: Where Are You on 
the Glo bal Pay Scale . – BBC News Magazine, March 29, 2012; http://www.bbc.com/news/ 
/magazine-17543356; son baxılma – sentyabr 2014).
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Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın solluğu- 
sağlı ğı ilə orta əmək haqqı arasında sərt asılılıq yoxdur. İstər ŞAMA dövlət-
lə  rində, istərsə də inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəricilər arasındakı determi-
nasiya əm salı (hansı növ trend xəttindən istifadə edilməsindən asılı olma ya-
raq) 0,1-i aşmır.

Orta əmək haqqının Diaqramda istifadə edilmiş göstəriciləri 2010-cu 
ilə aiddir, bu sətirlərin yazıldığı vaxt daha yeni statistika, təəssüf ki, əlyetər 
deyildi. Sonrakı illər ərzində bu göstəricilər bir çox ölkələrdə dəyişikliyə uğ-
ra mışdır, bəzi dövlətlərdə isə (o cümlədən Azərbaycanda) əhəmiyyətli də-
rəcədə artmış dır. Ona görə də Diaqramda istifadə olunmuş rəqəmlər, yalnız, 
İS(S)İ ilə əmək haq qı arasındakı korrelyasiyanı müəyyənləşdirmək baxı-
mın dan əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycana nisbətən istər daha solçu, istərsə də daha sağçı iqtisadiy-
yata malik olan ŞAMA ölkələri arasında orta əmək haqqı Azərbaycandakın-
dan həm yük sək, həm də aşağı olan dövlətlər vardır və bu, bir də təsdiq ləyir 
ki, həmin gös tərici üzrə iqtisadiyyatın sosialyönlüyü dövlətin iqtisadiyyata 
nə dərəcədə mü daxilə etməsinə bağlı deyil. İqtisadiyyata guya sosial yön lü-
lük verən dövlət mü daxiləsi formaları orta əmək haqqının artması ilə müşa-
yiət olunmur, yəni, əs lində, iqtisadiyyatı bu göstərici üzrə də sosialyönlü et-
mir. Orta aylıq əmək haq qının İS(S)İ ilə müqayisəsi əsasında bir daha təsbit 
edilir ki, sağçı iqtisa diy yat lar solçu iqtisadiyyatlara nisbətən daha sosial yön-
lü ola bilər və bir çox hal larda olur.

4 .2 .5 . İstehlakla müqayisə

Hesab olunur ki, ictimai rifahı qiymətləndirməyin ən dəqiq yolu real 
is teh lak göstəricilərindən istifadə etməkdir. Bu, əlbəttə, doğrudur, çünki rəs-
mi no minal gəlirlərin səviyyəsi ictimai rifah sahəsində mövcud olan gerçək 
vəziy yəti heç də həmişə adekvat əks etdirmir. Bir çox ölkələrdə, xüsusilə də 
kölgə iq ti sadiyyatının yüksək xüsusi çəkiyə malik olduğu dövlətlərdə, rəsmi 
nominal gə lirlərlə real istehlak arasındakı fərq, həqiqətən də, çox böyükdür. 
Belə ölkələrdə orta statistik muzdlu işçinin real istehlak etdiyi məhsul və 
xid  mətlərin dəyəri (qiyməti) onun nominal gəlirindən əhəmiyyətli dərə cə-

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah



206

SOLÇU VƏ SAĞÇI İQTİSADİYYATLARIN SOSİALYÖNLÜYÜ

də, bəzən dəfələrcə artıq olur. Ona görədir ki, gəlirlərin səviyyəsinə nisbətən 
şəxsi istehlakın səviyyəsi insanların rifahı haqqında daha əsaslı mülahizə yü-
rütməyə imkan verir. Bütün bunlara baxmayaraq, şəxsi istehlak göstəriciləri 
də (ələlxüsus onun milli men ta litetlə bağlı bəzi xüsusiyyətləri üzündən) icti-
mai rifah haqqında yanlış təsəvvür formalaşdıra bilir.1

Şəxsi istehlakın səviyyəsi üzrə 
öl  kə lərarası müqayisələr aparmaq 
üçün, adətən, uzunmüddətli istehlak 
malla rı nın statistikasından istifadə 
edi lir. Bu sil silədən olan göstəri cilər-
dən biri hər min nəfərə düşən minik 
avtomobillərinin sayı göstəricisidir. 
Amma ayrı-ayrı öl kələrin tam bir sıra 
xüsusiyyətləri var ki (əhalinin sıxlığı, 
məskunlaşmanın sə ciyyəvi əlamət lə-
ri, iş yerlərinin dislokasiyası, orta 
ailə nin say tərkibi, mental özəlliklər 
və s.), bunları nəzərə al ma dıqda av-
to mobillərin sayı sosial rifah haqqın-
da kifayət qədər dolğun tə səv vür ya-
ratmır. 25-ci Cədvəl bir sıra öl kələrdə 
hər min nəfərə düşən minik avtomo-
billərinin sayını adambaşına ÜDM-
lə müqayisə etmək imkanı verir.

Bu tipli istehlak göstəriciləri 
mü əyyən sosial-iqtisadi araşdırmalar 
üçün nə qədər vacib olsa da, ictimai 
rifahın ölkələrarası müqayisəli təhli-
lində on lar dan istifadə etmək tam 
kor rekt de yil. Yalnız hər 1 000 nəfərə 

1 Bax: Dünya Bankının məlumat bazası (http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.
PCAR.P3; son baxılma – sentyabr 2014).

Cədvəl 25. Bəzi ŞAMA dövlət lə-
rində və zəngin ölkələrdə hər 1 000 

nəfərə düşən minik avtomobilləri 
və adambaşına ÜDM(2011)1

Ölkələr Say 
(ədəd)

ÜDM 
(a/b, AQP)

İtaliya 605 30 770 
Litva 565 20 195 
Almaniya 531 38 410 
Kipr 421 27 270 
ABŞ 403 49 797
Bolqarıstan 367 13 669 
Xorvatiya 345 18 130 
Latviya 298 16 582 
Belarus 290 14 832 
Rusiya 233 16 537 
Serbiya 231 10 761 
Qazaxıstan 215 12 887 
Rumıniya 203 12 390 
Ukrayna 151 7 137 
Gürcüstan 138 5 445 
Moldova 120 3 347 
Sinqapur 117 61 413 
Türkiyə 110 14 428 
Azərbaycan 95 10 107 
Albaniya 94 8 847  
Qırğızıstan* 65 2 354 

* 2009
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düşən avto mobillərin sayı əsasında mü lahizə yü rüt səydik, belə nəticəyə gəl-
məli olar dıq ki, İtaliyanın (605 avtomobil) və Lit vanın (565) əhalisi Alma-
ni yanın (531) və ABŞ-ın (403 avtomobil) əhali sin dən daha zəngindir, am-
ma bu, şübhəsiz ki, belə deyil. Sinqapur dünyanın ən yük sək dərəcədə inki-
şaf etmiş ölkələrindən biridir, adambaşına ÜDM, yaxud ÜMG göstərici lə-
rinə görə dünya liderlərindəndir, amma orada hər min nəfərə cəmi 117 av-
to mobil düşür. Səbəbi ondadır ki, Sinqapur kiçik-kiçik adalarda yer ləşən 
şəhər-dövlətdir, ərazicə balacadır (715,8 km2) və orada əhalinin minik avto-
mobillərinə ehtiyacı, sadəcə ola raq, aşa ğıdır. Ona görə də Sinqapurda avto-
mobil sayının nisbətən az olma sın dan belə nəticə çıxarmaq olmaz ki, orada 
əha linin maddi rifahı hər min nəfərə daha çox minik avtomobili düşən ölkə-
lər də kin dən daha aşağı səviy yədədir.

Hazırda Azərbaycanda avtomobillərin sayı həm mütləq, həm nisbi ifa-
də də sürətlə artmaqdadır və böyük bir ehtimalla bu trend yaxın illərdə da-
vam edə  cəkdir. Amma Sinqapurda olduğu kimi, Azərbaycanda da hər 1 000 
nəfərə dü şən avtomobillərin sayı iqtisadi inkişafın və ictimai rufahın səviy-
yəsini dü rüst əks etdirmir və gələcəkdə də etdirməyəcəkdir. 2011-ci ildə 
Azərbaycanda bu göstərici Ukraynadakına, Gürcüstandakına və hətta Mol-
dovadakına nisbə tən aşağı olmuşdur, halbuki adambaşına ÜDM bu ölkə lər-
də kindən əhəmiyyətli dərəcədə, Moldovadakından isə 3 dəfədən artıq çox 
olmuşdur. Kiprdə əhalinin avtomobillərlə təminolunma səviyyəsi ABŞ-dan 
yüksəkdir, halbuki ABŞ-da adam başına ÜDM Kiprdəkindən az qala 2 dəfə 
ar tıqdır. Bir çox başqa uzun müd  dətli istehlak malları üzrə, o cümlədən bu 
mal ların ən müasir növləri, mə sə lən, mobil telefonlar üzrə analoji araşdır-
malar təxminən eyni mənzərəni üzə çıxarır.

Beləliklə də, uzunmüddətli istehlak mallarından istifadənin səviyyəsi 
gös tə riciləri ictimai rifahı tam adekvat əks etdirmir və deməli, İqtisadiy ya-
tın sollu ğu (sağlığı) indeksinin bu göstəricilərlərlə müqayisəsi iqtisadiy ya-
tın sosialyönlük dərəcəsi haqqında fikir yürütmək baxımından məhsuldar 
deyil.

4 .2 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ictimai rifah
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4.3. İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ümumi sosial inkişaf

Son illərdə cəmiyyətşünasların ən fəal müzakirə etdiyi problemlərdən 
biri sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin ölçülməsi metodologiyası ilə bağlıdır. 
Bir çox tədqiqatçılar bu fikirdədir ki, ümumi daxili məhsul, yaxud ümumi 
milli gəlir kimi iqtisadi göstəricilər həddindən artıq mücərrəddir və ictimai 
inkişaf səviy yə sini yetərincə dolğun əks etdirmir. Bu problemin həllindən 
ötrü onlar sosial in  kişaf göstəricilərindən də istifadə etməyi təklif edirlər. Bu 
paraqrafda ümumi so sial inkişaf səviyyəsini səciyyələndirən bəzi göstəricilər 
İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə müqayisəli şəkildə təhlil edilir.

4 .3 .1 . Təməl ehtiyacların ödənməsi ilə müqayisə

Sosial İnkişaf İmperativi (The Social Progress Imperative) analitik qru-
pu 2013-cü ildən başlayaraq Sosial inkişaf indeksi adlandırdığı bir göstərici 
hesab layıb açıqlayır.*1İndeks yalnız sosial inkişaf səviyyəsini – sözün müs tə-
qim və dar mənasında – qiymətləndirir və onun hesablanması zamanı iqti-
sadi göstəricilər nə zərə alınmır. 2014-cü ildə nəşr olunmuş tədqiqat 132 öl-
kə ni əhatə edir. Onun in formasiya bazasını beynəlxalq təşkilatların statisti-
kası, ekspert qiymətlən dir mə ləri və sosioloji rəy sorğuları təşkil edir. Ayrı-
ayrı ölkələrdə sosial inkişafın sə viyyəsini qiymətləndirmək üçün 50-dən ar-
tıq göstərici əsasında, hərəsi sosial tərəqqinin bir fundamental sualına cavab 
axtaran 3 sub-indeks hesablanır: (ı) in sanın təməl ehtiyacları ödənirmi, (ıı) 
fərdlərin və icmaların öz rifahını yük səlt məsi və yüksək olaraq saxlaması 
üçün təməl şərtlər təmin olunurmu, (ııı) bü  tün insanların öz potensialını 
ger  çəkləşdirməsi üçün şərait varmı?

Üçüncü sub-indeks ictimai inkişafın əsas etibarilə siyasi cəhətlərini 
(şəx si azadlıqları, mətbuat azadlığını, sərbəst toplaşma azadlığını, hərəkət 
azad lığını, din etiqad azadlığını və s.) səciyyələndirir. Bu məsələlər dövlətin 

* Qrupun rəhbəri – strateji idarəetmə və beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti məsələləri üzrə ta-
nın mış mütəxəssis M.Porterdir. Qrupa dünyanın bir sıra aparıcı elmi mərkəzlərinin, o cüm-
lə dən Har vard Biznes Məktəbinin, Massaçusets Texnologiya İnstitutunun, Oksford Uni-
ver sitetinin, The Economist jurnalının və başqa analitik qurumların nümayəndələri daxildir.
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ON BEŞİNCİ HAŞİYƏ

Qidalanma və təməl tibbi xidmət 
alt-indeksi üzrə Azərbaycanın göstəriciləri

Təməl ehtiyacların ödənmə səviyyəsinin necə ölçüldüyü haq-
qın da daha dolğun təsəvvür əldə etməkdən ötrü onu for ma laş-
dıran alt-indekslərin konkret göstəricilərini nəzərdən keçirmək 
lazımdır. Nümunə qismində alt-indekslərin yalnız birinə və 
onun Azərbaycan üzrə göstəricilərinə baxacağıq.

Qidalanma və təməl tibbi xidmət alt-indeksi 6 göstərici əsasında 
hesablanır: 

•    qida çatışmazlığından əziyyət çəkənlərin xüsusi çəkisi 
(əha linin ümumi sayından faizlə). Bu indikator üzrə “as ta-
na” 5% olaraq götürülmüşdür, yəni qida çatışmazlığından 
əziyyət çəkənlərin xüsusi çəkisi 5%-dən az olan bütün öl-
kə lər eyni səviyyədə (maksimal balla) qiymətləndirilir. 
Azər baycan həmin ölkələr arasındadır;

•    qida çatışmazlığının dərəcəsi (qida çatışmazlığından əziy-
yət çəkənlərin aldığı/almadığı kalorilərlə). Azərbaycan bu 
göstəricinin aşağı olduğu ölkələr sırasındadır (37-ci yer). 
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Ermənistanda (44-cü yer) 
və Gürcüstanda (119-cu yer) bu göstərici Azərbaycan da-
kın dan da aşağıdır;

•    ana ölümü (hər 100 min diri doğulan körpəyə). İndeksdə 
istifadə olunmuş statistikaya görə, Azərbaycanda dünyaya 
körpə gətirən hər 100 min qadından 43-ü dünyasını dəyi-
şir (59-cu yer). Azərbaycanın rəsmi statistikasına əsasən, 
ana ölümünün səviyyəsi daha aşağıdır: 2013-cü ildə hər 
100 min nəfər diri doğulana 14,5 ana ölümü düşmüşdür 
(2012 – 14,9, 2011 – 15,3, 2010 – 15,7);

•    körpə ölümü (1 yaşa qədər ölən körpələrin sayı, hər 1 000 
nəfər diri doğulan körpəyə). Azərbaycanda bu göstərici 
(12,0) digər Mərkəzi Qafqaz ölkələrindəkindən az olsa 
da, hər halda yüksəkdir (73-cü yer). Azərbaycanın rəsmi 
sta tistikasına görə, bu göstərici daha aşağı səviyyədədir 
(2012-2013-cü illərdə – 10,8);
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iq tisadiyyata mü daxiləsi ilə birbaşa əlaqəli deyil və ona görə də bizim təd-
qiqat üçün böyük ma raq doğurmur. Birinci sub-indeks, hər biri müxtəlif 
göstəricilər əsasında he sab lanan dörd alt-indeks əsasında sayılır: (ı) qida-
lanma və təməl tibbi xidmət, (ıı) içməli su və kanalizasiya, (ııı) yaşayış yeri, 
(ıv) şəxsi təhlükəsizlik. Bu sub- in deksin alt-indeksləri, ciddi bir dərəcədə, 
döv lətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin və həyata keçirdiyi sosial proqramların 
təsiri altında formalaşan göstəricilər əsa sında hesablandığına görə daha ət-
rafl ı təhlil olunmalıdır.

ON BEŞİNCİ HAŞİYƏNİN DAVAMI

•    uşaq ölümü (5 yaşadək ölən uşaqların sayı, hər 1 000 nə-
fər diri doğulana). İndeksdə bu göstərici 35 olaraq götü-
rül müş və Azər baycan 89-cu yerə qoyulmuşdur. Ölkənin 
rəsmi statistikasının verdiyi rəqəm bundan 2 dəfədən ar-
tıq azdır (2013-cü ildə – 12,9, 2012-ci ildə – 13,0, 2011-ci 
ildə – 13,5);

•    infeksion xəstəliklərdən ölənlərin sayı (hər 100 min ölü-
mə). Azər baycanda 102 götürülmüşdür (72-ci yer).

Birinci və ikinci göstəricilərin mənbəyi BMT-nin ərzaq və kənd 
təsərrü fatı təşkilatı (Food and Agriculture Organization of the 
U .N .), üçüncü, dördüncü və altıncı göstəricilərin mənbəyi 
Ümum dünya Səhiyyə Təş ki latı, beşinci göstəricinin mənbəyi isə 
BMT-nin uşaq ölümü statistikası üzrə qrupudur (UN Inter-
agency Group for Child Mortality Estimation) .1

1 Həm burada, həm də On altıncı haşiyədə sub-indekslərin he-
sablanma me  todologiyası, texnikası və informasiya mənbələri 
ilə Me to  doloji hesa bat da tanış olmaq mümkündür (bax: Social 
Prog ress In dex 2014 Methodo logical Re port; http://www.
social prog res simperative.org/data/spi/methodology; son ba-
xıl ma – sentyabr 2014); Azərbaycanın rəsmi statistikası DSK-
nın in ternet saytına istinadən verilmişdir (bax: http://www.
stat.gov.az/source/de mo qraphy; son baxılma – sentyabr 2014).
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İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə Təməl ehtiyacların ödən mə-
si sub- indeksinin müqayisəsi 7-ci Diaqramda aparılmışdır.1

Təməl ehtiyacların ödənmə səviyyəsi, şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın nə 
də  rə cədə sosialyönlü olduğunun göstəricisi sayıla bilər, amma onun Diaq-
ramla da təs diqlənən bəzi özəllikləri var. Əvvələn, zəngin ölkələrin əksəriy-
yə tində əhalinin təməl ehtiyaclarının ödənməsi əsas etibarilə həll olunmuş 
məsələdir və o qə dər də aktual deyil. Bu ölkələrdə təməl ehtiyacların təx mi-
nən eyni səviyyədə ödən məsi və göstəricilərin mütləq qiymətə yaxınlığı tə-
biidir. Yalnız İtaliya digər zəngin ölkələrdən bir qədər geridir. Orada sub-in-
deks 86,73-ə bərabərdir, qalan inkişaf etmiş dövlətlərdə isə 89,82-lə (ABŞ) 
95,73 (Danimarka) arasındadır.

ŞAMA regionu ölkələrində isə təməl ehtiyaclar çox müxtəlif səviyyədə 
ödə nilir. Ən aşağı göstərici Qırğızıstanınkı (64,42), ən yüksək göstərici Xor-
va ti yanınkıdır (88,16). Azərbaycan aralıq mövqelərdədir (76,19). Sıralanan 

1  Sosial İnkişaf İmperativi qrupunun məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (bax: Social 
Prog ress İndex 2014 – Data; http://www.socialprogressimperative.org/data/spi#data_table/ 
/countries/com1/dim1,com1,dim2,dim3; son baxılma – sentyabr 2014).

4 .3 . İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı və ümumi sosial inkişaf
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132 döv lət arasında Azərbaycan Təməl ehtiyacların ödənməsi sub-indek si-
nə görə 60-cı yerdədir. Azərbaycanın sub-indeksinin tərkib hissələrinə (yəni 
alt-indeks lərə) nəzər saldıqda aydın olur ki, ölkəni geri çəkən – içməli su və 
ka nalizasiya ilə təminat (86-cı yer) və qidalanma və təməl tibbi xidmət 
(66-cı yer) gös təri ci ləri, yuxarı qaldıran isə yaşayış şəraiti (38-ci yer) və şəx-
si təhlükəsizlik (51-ci yer) göstəriciləridir. Yaxın illərdə içməli su və kanali-
zasiya alt-indeksi üzrə mü əy yən irəliləmə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq 
o qədər də çətin deyil: hazırda ölkənin bir çox əyalət şəhərlərində bu sahə-
də ki problemlərin həlli bitmək üz rədir, Abşeron yarımadasının su təchizatı 
sistemi isə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kə mərinin çəkilməsi ilə praktik surətdə ye-
nidən qurulmuşdur.

ŞAMA ölkələrinin 7-ci Diaqramdakı paylaşması müəyyən etməyə im-
kan ve rir ki, iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı ilə təməl ehtiyacların ödənmə sə-
viy yəsi ara sında birbaşa korrelyasiya yoxdur. İnsanların təməl ehtiyaclarının 
ödənmə sində həm solçu, həm sağçı iqtisadiyyatlar eyni dərəcədə uğur qaza-
na bilir. İlkin tələbatların ödənmə səviyyəsinə görə iqtisadiyyatın sosialyön-
lüyü onun sollu ğundan-sağlığından asılı deyil, halbuki ənənəvi baxışlara gö-
rə, dövlətin,insanla rın təməl ehtiyaclarının ödənməsinə hədəflənmiş fə aliy-
yəti iqtisadiyyatın sosi al yönlüyünü gücləndirməlidir.

Doğrudur, elə spesifik sosial problemlər var ki, fiziki infrastrukturun 
inki şa fı ilə bağlıdır və əksər ölkələrdə məhz dövlət tərəfindən həll edilir. Mə-
sələn, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri Azərbaycan Neft Fondunun vəsaiti ilə, 
ölkə Pre zi dentinin bilavasitə rəhbərliyi altında inşa olunmuşdur. Dövlət tə-
rə findən həyata keçirilən bu cür infrastruktur quruculuğu iqtisadiyyatın 
həm solluğunu, həm də sosialyönlüyünü artırır və ölkənin ümumi sosial in-
ki şaf səviyyəsini də, şüb hə siz ki, yüksəldir. Lakin, əvvələn, heç kəs iddia edə 
bil məz ki, hansısa iqtisadiy yat solçuluq elementlərindən xalidir və ikincisi, 
bəzi ölkələrdə iri infrastruktur la yihələri dövlətin birbaşa iştirakı olmadan 
da gerçəkləşdirilə bilir. Nəhayət, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, təbii re-
sursların (bu halda neftin) ixracından əldə edilən maliyyə vəsaitləri hesabı-
na gerçəkləşdirilən sosial proqramlar iqtisa diyyata dövlət müdaxiləsinin çox 
spesifik formasıdır və artıq göstərildiyi kimi, bəzən iqtisadiyyatın solluğu- 
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ON ALTINCI HAŞİYƏ

Təməl təhsilin əlyetərliyi alt-indeksi üzrə 
Azərbaycanın göstəriciləri

Bundan qabaqkı halda olduğu kimi, burada da göstə rici lə-
rə nə zər salmaq faydalıdır. Nümunə qismində yenə də alt- 
in deks lərin yalnız birinə və onun Azərbaycan üzrə gös tə-
ri cilə ri nə baxacağıq.

Təməl təhsilin əlyetərliyi alt-indeksi 5 göstərici əsasında 
he  sab lanır: 

•    oxuma-yazma bilənlərin xüsusi çəkisi (15 yaşdan 
yu xarı əhalidə). Azərbaycanda bu göstərici kifayət 
qə dər yüksəkdir – 99,8%. Cəmi 2 ölkədə bütün 
əha  li (100%) oxuma- yazma bilir. Azərbaycan bun-
lar dan sonrakı 3-6-cı yerləri bölüşür;

•    ibtidai sinif şagirdlərinin xüsusi çəkisi (müvafiq yaş-
da olan uşaqların ümumi sayında). Azərbaycan 
üçün bu göstərici cəmi 86,6% olaraq verilmişdir və 
o, müvafiq surətdə 106-cı yeri tutmuşdur;

•    orta təhsilin birinci pilləsi şagirdlərinin xüsusi çəkisi 
(müvafiq yaşda olan uşaqların ümumi sayında). Bu 
göstərici bir qədər daha yüksəkdir, amma yenə də 
qənaətbəxş sayıla bilməz (76-cı yer);

•    orta təhsilin ikinci pilləsi şagirdlərinin xüsusi çəkisi 
(müvafiq yaşda olan uşaqların ümumi sayında). Bu 
göstəriciyə görə Azərbaycan 13-cü yeri tutur;

•    orta məktəbdə gender bərabərliyi (qızlar / oğlanlar). 
Azərbaycan qızlarla oğlanların sayının bərabər ol-
du ğu böyük bir ölkələr qru puna daxildir (22-92-ci 
yerlər).

Alt-indeksin bütün göstəriciləri UNESCO-nun statistika-
sın dan götürülmüşdür.
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sağlığı ilə onun sosialyönlüyü arasındakı qanuna uy ğun asılılıqlardan kənar-
laşmalara gətirib çıxarır.*1

4 .3 .2 . Sosial rifahın təməl şərtləri sub-indeksi ilə müqayisə

Sosial İnkişaf İmperativi analitik qrupunun sosial inkişafın səviyyəsini 
ölç mək üçün təklif etdiyi ikinci sub-indeks də dörd alt-indeks əsasında he-
sab  la nır: (ı) təməl təhsilin əlyetərliyi, (ıı) informasiya və kommunikasiya la-
rın əlça tar lığı, (ııı) səhiyyə və sağlamlıq, (ıv) ekoloji mühit. Bizim tədqiqatı-
mız üçün bu sub-indeks də maraq doğurur, çünki onun da göstəriciləri, xey-
li dərəcədə, döv lət sosial proqramlarının təsiri altında formalaşır.

8-ci Diaqramda İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi ilə Sosial rifa-
hın tə məl şərtləri sub-indeksi tutuşdurulur.

Sosial rifahın təməl şərtləri sub-indeksinə görə Azərbaycan 132 dövlət 
ara sında 67-ci yerdədir. Təməl təhsilin əlyetərliyi alt-indeksinə görə 57-ci, 
in for ma siya və kommunikasiyaların əlyetərliyi alt-indeksinə görə 62-ci, sə-
hiy yə və sağlamlıq alt-indeksinə görə 101-ci, ekoloji mühit alt-indeksinə gö-
rə 79-cudur. Birinci iki alt-indeks üzrə yerlərin sub-indeks üzrə yerdən yük-

* Bax: 2 .2 . Vergi yükü və sosial proqramlar .
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sək olması ona işarə verir ki, hazırda bu göstəricilər Azərbaycanı irəli çəkir, 
üçüncü və dör dün cü alt-indekslər üzrə yerlər isə, əksinə, sub-indeksdən aşa-
ğı  dır və deməli, indi öl kəni sıralamada geri çəkən bu göstəricilərdir.

İndiyədək müşahidə edilən qanunauyğunluq bu halda da təsdiqlənir: 
nə inkişaf etmiş ölkələrdə, nə də ŞAMA dövlətlərində ictimai rifahın təməl 
şərtləri iqtisadiyyatın solluğundan-sağlığından, yəni dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsinin ona solluq-sağlıq əlamətləri verən formalarından asılı deyil. 
Əgər sosial rifahın səviyyəsini yalnız onun təməl şərtləri ilə ölçsəydik və 
ənənəvi yanaşmalar çərçivəsindən çıxmasaydıq, belə deməliydik ki, Moldo-
vanın iqtisadiyyatı Azərbaycanın iqtisadiyyatına nisbətən daha sosialyönlü-
dür, çünki birinci daha solçu iqtisadiyyatdır. Amma əksinədir: Azərbayca-
nın iqtisasiyyatı daha sosialyönlüdür. Bu müddəanı əksər ölkələrə (kənar 
nöq  tələrdə yer tutan bir neçə dövlətdən başqa) müncər etmək mümkündür. 
Məsələn, Qazaxıstanın iqtisadiyyatı Ma kedoniyanın iqtisadiyyatına nisbə-
tən daha solçu iqtisadiyyatdır və guya daha sosialyönlü olmalı idi, əslində 
isə ikincinin iqtisadiyyatı daha sosialyönlü dür. Yaxud, Macarıstanın iqtisa-
diy yatı Ukraynanın iqtisadiyyatına nisbətən daha sağçı iqtisadiyyatdır və 
onun sosialyönlük səviyyəsi daha aşağı olmalı idi, amma daha yüksəkdir. İc-
timai rifahın,onun təməl şərtləri üzrə qiymətləndiril mə sindən çıxan ümumi 
nəticə isə belədir: sağçı iqtisadiyyatlar təxminən eyni in kişaf səviyyəsindəki 
solçu iqtisadiyyatlara nisbətən daha sosialyönlü ola bilər və bir çox hallarda 
olur.

4.4.  Dövlət sosial proqramları ilə iqtisadiyyatın sosialyönlüyü 
ara sındakı asılılığı mürəkkəbləşdirən iki amil haqqında

Dövlətin gerçəkləşdirdiyi sosial proqramlarla (deməli, həm də iqtisa-
diy  ya tın solluğu-sağlığı ilə) iqtisadiyyatın sosialyönlüyü arasındakı asılılığı 
mü  rək kəbləşdirən iki amili ayrıca araşdırmaq lazımdır.

4 .4 .1 . Vaxt amili

İş burasındadır ki, dövlətin əsas sosial proqramlarının nəticələri yalnız 
mü əyyən vaxt keçdikdən sonra üzə çıxmağa başlayır. Bu, əlbəttə, iqtisadiy-

4 .4 . Dövlət sosial proqramları ilə iqtisadiyyatın sosialyönlüyü  
arasındakı asılılığı mürəkkəbləşdirən iki amil haqqında
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ya tı sollaşdıran bütün dövlət proqramlarına aid deyil. Məsələn, dövlət büd-
cə sindən ayrılan sosial müavinətlərin həcmi bu müavinətləri alacaq insan la-
rın sayına nis bətdə artıb-azalanda (yəni bir nəfər üçün nəzərdə tutulmuş 
döv lət müavi nəti nin həcmi dəyişəndə) nəticəsi tez üzə çıxır. Bunun üçün tə-
ləb olunan vaxt, növ bəti ilin dövlət büdcəsi təsdiq edilən gündən növbəti 
ildə ilk müavinətin veril diyi günədək keçən vaxt qədərdir.

Bəzi hallarda hətta dolayı (pul şəklində verilməyən) sosial müdafiə 
proq  ram larının nəticələri də nisbətən tez üzə çıxır. Bunlara, tutalım, ipote-
ka ya döv lət dəstəyi proqramları aid oluna bilər. Azərbaycanın 2014-cü il 
döv lət büdcə sində (maddə 8.13.1.2) bu məqsəd üçün 40 mln. manat (50 
mln. ABŞ doll.) ay rıl mışdır. Bu,Azərbaycan dövlət büdcəsi xərclərinin cüzi 
bir hissəsini (təxminən 0,2%-ni) təşkil edir. Amma məsələ məbləğdə yox, 
ipo teka ilə ev alanların mənzil şəraitinin dərhal yaxşılaşmış olmasındadır. 
Doğrudur, bu insanlar illər boyu ipoteka kreditlərini ödəməli (qaytarmalı) 
olurlar və bu səbəbdən onların real gə lirlərinin digər ehtiyacların ödən mə-
sinə yönəldilə biləcək hissəsi, təbii ki, aza lır. İctimai rifah səviyyəsi təhlil edi-
lərkən ipoteka kreditlərininqaytarılmasına ödə nilən vəsait gəlirdən çıxılmır, 
çünki bu ödəniş gəliri azaltmır, sadəcə, xərc lə rin strukturunu dəyişdirir. 
Belə liklə də, dövlət ipotekaya dəstək üçün vəsait ayır dıqdan az sonra əha li-
nin müəyyən hissəsinin mənzil şəraiti yaxşılaşır. Döv lət sosial proqramının 
(ipotekaya dəstək proqramının) qəbul edilməsi, icrası və iqtisadiyyatın so-
sial yönlüyünə təsiri arasında keçən vaxt bu halda nisbətən azdır.

Bəzi sahələrdə isə, xüsusilə təhsil və səhiyyədə dövlətin sosial proq-
ram  la rı nın qəbulu və icrası ilə sosialyönlüyü ölçən müvafiq göstəricilərin 
yax şılaş ması arasındakı vaxt intervalı böyükdür və bu, iqtisadiyyatın sosial-
yönlüyünün öl çülməsində təhriflərə yol açır: sosial proqramlara xərclənən 
və sait cari ildə (dövrdə) xərclənəndir, bunların müqayisə edildiyi sosial nə ti-
cələr isə illər əvvəl xərc lənən vəsaitlərin ortaya gətirdikləridir.

Misal üçün, dövlət səhiyyə proqramlarının (və müvafiq sosial xərclə-
rin) son məqsədi əhalinin sağlamlıq səviyyəsini yüksəltməkdir. Amma il ər-
zin də sə hiy yəyə xərclənmiş vəsaitlə əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin ilin so-
nun dakı gös tə  riciləri arasında asılılıq axtarmaq mənasızdır. Söhbət onun sə-
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viy yəsini ölçmək üçün hazırda istifadə edilən göstəricilərdən (məsələn, do-
ğu landa gözlənilən ömür müddətindən – DGÖM) gedir. Səhiyyə xərcləri 
DGÖM kimi gös təri ci ləri dərhal artırmaq iqtidarında deyil. Ən sadə nümu-
nə odur ki, cari ildə dövlət büd cəsinin vəsaitləri hesabına tikilən xəstəxana 
əhalinin sağlamlıq göstərici lə ri nə onilliklər boyu təsir göstərir. Eyni ilə, bu-
günkü sağlamlıq səviyyəsi yalnız son bir il ərzində deyil, onilliklər boyu ger-
çəkləşdirilən sosial proqramların (və təkcə onların yox) nəticəsidir.

Ona görə də hansısa bir ildə vergiləri maksimal dərəcədə artırıb, bu-
nun he sabına dövlət səhiyyə proqramlarını maksimal dərəcədə genişlən dir-
mək iqti sa diyyatı ifrat solçuluğa yaxınlaşdırsa da, onun sosialyönlük səviy-
yə sini dərhal və adekvat surətdə deyil, yalnız müəyyən bir dövr keçdikdən 
sonra artırır. İqti sa diyyatın sosialyönlüyünün indi hakim olan konsepsiyası 
bu prinsipial məsə lə ni nəzərə ala bilmir, çünki solçuluqla sosialyönlüyü ey-
ni ləşdirir. Özü də bu, adi nəzəri yanlışlıq deyil.

Solçuluğun sosialyönlük kimi (və əksinə, sosialyönlüyün solçuluq kimi) 
təf sir edilməsi ölkədə həyata keçirilən və ya həyata keçirilməsi planlaş dı-
rılan iq ti sadi siyasəti səhv istiqamətlərə yönləndirə və nəticə etibarilə ciddi 
ictimai fə sad lar törədə bilər.

4 .4 .2 . Sosial proqramların effektivliyi

İqtisadiyyatın solluğu-sağlığı ilə onun sosialyönlüyü arasındakı asılı lı-
ğı mü rəkkəbləşdirən ikinci amil sosial proqramların effektivliyi ilə bağlıdır. 
Sosial proq ramların miqyasını qiymətləndirmək üçün istifadə oluna biləcək 
ən ümu mi iqtisadi meyar bu proqramlara yönəldilən maliyyə vəsaitlərinin 
həc midir. Buna görədir ki, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi qurular-
kən büdcə xərc lə rinin ÜDM-dəki payına əsaslanan Dövlət maliyyəsi sub-in-
deksi və sosial xərc lə rin büdcədəki xüsusi çəkisinə əsaslanan Sosial xərclər 
sub-indeksi olmadan ke çinmək mümkün deyildi. Dövlət sosial xərclərinin 
nis bi çoxluğu iqtisadiyyatı həqiqətən də sollaşdırır, amma onu nə qədər so-
siallaşdırması təkcə bu vəsaitin həc mindən deyil, həm də nə dərəcədə səmə-
rəli xərclənməsindən asılıdır.

4 .4 . Dövlət sosial proqramları ilə iqtisadiyyatın sosialyönlüyü  
arasındakı asılılığı mürəkkəbləşdirən iki amil haqqında
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Təxminən eyni iqtisadi parametrlərə malik olan ölkələr eyniyönlü so-
sial proqramlar gerçəkləşdirməklə tamamilə müxtəlif nəticələr hasil edə bi-
lər. Fərz edək ki, doğuş vaxtı körpə ölümünün azaldılması iki dövlət üçün 
eyni səviy yədə aktualdır. Bu məqsədlə onlar dövlət büdcəsindən eyni həcm-
də vəsait ayı rır və iqtisadi inkişaf səviyyələri təxminən eyni olduğu üçün hə-
min vəsaitin ÜDM-dəki payı da təqribən bərabərdir. Lakin birinci ölkə ilə 
mü qayisədə ikinci ölkədə dövlət vəsaitləri daha effektiv idarə olunur, kor-
rupsiya azdır, dövlət sa tın almalarında qiymətlər şişirdilmir (az şişirdilir), 
proq ram elmi-texniki cəhətdən daha düzgün tərtib edilmiş, problemin həl-
lində mərhələlər və prioritetlər daha dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. Müva fiq 
surətdə, sözügedən sosial proqram la rın effektivliyi də əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənəcəkdir. Bizim araşdırmamız müstəvisində nəticələr belə təfsir oluna 
bilər: körpə ölümünün azaldılması üzrə döv lət proqramlarına yönəldilən və-
saitlər hər iki ölkədə iqtisadiyyatı eyni dərə cə də sollaşdırır, lakin bu proq-
ram ların gerçəkləşdirilməsi sayəsində əldə edilən sosial nəticə (körpə ölü-
mü səviyyəsindəki azalma) ikinci ölkədə birinciyə nisbətən daha yüksəkdir. 
Növbəti ildə İS(S)İ ilə əhalinin sağlamlıq səviyyəsini mü qayisə etmək üçün 
tərtib olunan nöqtəvi diaqramda bu iki ölkə – digər şərtlərin bərabərliyi ha-
lında – eyni şaquli xətt üzərinə düşəcək, amma ikinci ölkə birinci dən yuxarı-
da olacaqdır.

İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksinin optimal qiyməti problemi 
araş  dı rılarkən indikativ üsulun sahəvi tətbiq imkanlarına da toxunulmuşdu. 
Həmin ide yanı inkişaf etdirib söyləmək olar ki, ayrı-ayrı sahələrin solluq- 
sağ lıq dərə cə sini də qiymətləndirmək mümkündür. Məsələn, səhiyyəyə (və 
ya təhsilə) tətbi qən, solluq-sağlığın əsas meyarı qismində dövlət səhiyyə 
(təh  sil) xərclərinin ümu mi səhiyyə (təhsil) xərclərində xüsusi çəkisi götü rü-
lə bilər. Bu göstəricinin yük səkliyi dövlət müdaxiləsinin yüksəkliyi mənasını 
verir. Səhiyyə xərclərində döv lətin böyük paya malik olması ümumən səhiy-
yə xərclərinin çox olması de mək deyil: bunu qiymətləndirmək üçün, mə sə-
lən, səhiyyə xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisini təhlil etmək lazımdır. 26-cı 
Cədvəl ayrı-ayrı ölkələrdə adambaşına düşən səhiyyə xərclərinin müt lə́q 
məb  ləğini, bu xərclərdə dövlət vəsaitlərinin pa yını və səhiyyə xərclərinin 
ÜDM-dəki xüsusi çəkisini müqayisə etməyə imkan verir.
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Cədvəl 26. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə 
səhiyyə xərcləri (2012)1
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Norveç 9 055 9,0 85,1 Latviya 792 6,0 56,7
ABŞ 8 895 17,9 46,4 Türkiyə 665 6,3 73,9
Danimarka 6 304 11,2 85,5 Serbiya 561 10,5 61,2
Avstraliya 6 140 9,1 66,9 Qazaxıstan 521 4,2 57,8
İsveç 5 319 9,6 81,7 Bolqarıstan 516 7,4 56,3
Yaponiya 4 752 10,1 82,5 Monteneqro 493 7,6 59,7
Fransa 4 690 11,7 76,9 Bosniya-Hers. 447 9,9 71,1
Almaniya 4 683 11,3 76,3 Rumıniya 420 5,1 77,7
B . Britaniya 3 647 9,4 82,5 Azərbaycan 398 5,4 22,8
Y . Zelandiya 3 292 10,3 82,7 Gürcüstan 333 9,2 18,0
İtaliya 3 032 9,2 78,2 Makedoniya 327 7,1 64,1
İspaniya 2 808 9,6 73,6 Ukrayna 293 7,6 54,9
Sinqapur 2 426 4,7 37,6 Moldova 239 11,7 45,5
Kipr 1 949 4,7 43,1 Albaniya 228 6,0 47,6
Macarıstan 987 7,8 63,6 Ermənistan 150 4,5 41,8
Xorvatiya 908 6,8 82,3 Özbəkistan 105 5,9 53,1
Rusiya 887 6,3 61,0 Qırğızıstan 84 7,1 60,1
Litva 859 6,7 70,8

4 .4 . Dövlət sosial proqramları ilə iqtisadiyyatın sosialyönlüyü  
arasındakı asılılığı mürəkkəbləşdirən iki amil haqqında

______________________________

1 Bax: Dünya Bankının məlumat bazası: adambaşına səhiyyə xərcləri (http://data.
worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP/countries), səhiyyə xərclərinin ÜDM-də xüsusi 
çəkisi (http:// data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS/countries?order=wbapi_ 
data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc), dövlət səhiy yə 
xərc  ləri nin ümumi səhiyyə xərclərində xüsusi çəkisi (http://data.worldbank.org/indicator/ 
/SH.XPD.PUBL); hamısına son baxılma – sentyabr 2014.
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26-cı Cədvələ daxil edilmiş 38 ölkə arasında dövlət səhiyyə xərclərinin 
ümu mi səhiyyə xərclərində ən aşağı paya malik olduğu ölkələr Gürcüstan 
(18%), Azərbaycan (22,8%) və Sinqapurdur (37,6%). Bu dövlətlərin iqtisa-
diy  yatı sağçı xarakter daşıdığına görə burada təəccüb doğura biləcək bir şey 
yoxdur. Lakin iqtisadiyyatı sağçılıqla səciyyələnən dörd ölkədə (Danimarka, 
Norveç, Yeni Zelandiya və Böyük Britaniyada) dövlət səhiyyə xərclərinin xü-
susi çə kisi gözlənilməz dərəcədə yüksəkdir (müvafiq olaraq – 85,5%, 85,1%, 
82,7% və 82,5%). Bu qəbil ziddiyyətlər ayrıca araşdırılmalıdır.

Dövlət səhiyyə xərclərinin xüsusi çəkisinin azlığına görə təkcə Gürcüs-
tandan geri qalan (sahənin sağlığı bucağı altında baxdıqda, əksinə, onu da 
qa baq la yan) Azərbaycan adambaşına düşən ümumi səhiyyə xərclərinə görə 
8 ölkədən, o cümlədən Gürcüstandan da öndədir.

Doğulanda gözlənilən sağlam ömür müddətinin (bu göstərici haqqın-
da bir qədər sonra daha ətraflı danışılacaqdır)*1ölkələr üzrə təhlili göstərir 
ki, onun nə ümumi səhiyyə xərcləri ilə, nə də dövlət səhiyyə xərcləri ilə kor-
rel yasiyası güc lü deyil. Birinci halda (səhiyyə xərcləri və sağlam ömür müd-
dəti) tədrici trend (üstlü funksiya əsasında trend) üzrə determinasiya əmsalı 
inkişaf etmiş öl kələrdə 0,179, ŞAMA dövlətlərində isə 0,239-dur. İnkişaf et-
miş ölkələrdəki və ziyyəti təfsir etmək belə, asan deyil: adambaşına səhiyyə 
xərclərinin ən yük sək olduğu Norveç və ABŞ-da DGSÖM bu xərclərin ən 
aşa ğı olduğu Kiprə, Sin qapura, İspaniyaya və İtaliyaya nisbətən daha aşağı-
dır. Doğulanda gözlənilən sağ lam ömür müddəti birinci cütlükdə, müvafiq 
olaraq, 71 və 70 il, Kipr və Sinqapurda, müvafiq olaraq, 74 və 76 il, İspaniya 
və İtaliyada isə 73 ildir.1

İkinci halda da (dövlətin səhiyyə xərcləri və sağlam ömür müddəti) 
təx  mi nən eyni mənzərə müşahidə olunur. ŞAMA ölkələrində DGSÖM-ün 
dövlət səhiyyə xərclərindən asılılığı bir qədər daha yüksəkdir (R2 = 0,246). 

* Bax: 5 .2 .2 . İqtisadi inkişaf, maddi rifahın yüksəlməsi və əhalinin sağlamlığı .
1 DGSÖM üzrə bu və sonrakı göstəricilər ÜST-nin məlumat bazasındandır (bax: WHO – 
World Health Statistics 2014, Table 1: Life Expectancy and Mortality, pp . 60-69; http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/world-health-statistics-2014/en; son ba-
xılma – sentyabr 2014).
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İnkişaf etmiş ölkələrdə isə determinasiya əmsalı hətta ümumi səhiyyə xərc-
ləri halında ol duğundan da aşağıdır (0,104) və qəribə görünsə də, tədrici 
trend xətti enən tra yek toriyaya malikdir. Adambaşına düşən dövlət səhiyyə 
xərcləri 7 706 ABŞ doll. olan Norveçdə sağlam ömür müddəti 71 il, bu xərc-
lərin 3 920 ABŞ doll. ol duğu Yaponiyada isə 75 ildir və bu cür qeyri-mütə-
nasibliklər bir çox ölkələr üçün səciyyəvidir.

Nəticə belədir ki, dövlətin gerçəkləşdirdiyi sosial proqramlarla (daha 
doğ rusu, bu proqramlara çəkdiyi xərclərlə) sosial inkişafın nəticələrini ölçən 
gös tə ri cilər arasında birbaşa asılılıq yoxdur. Həm gözlənilən ömür müddəti, 
həm də sağlam ömür müddəti bizim araşdırma mövzumuzdan kənara çıxan 
tam bir sıra başqa amillərdən də asılıdır. Dövlət sosial proqramlarının effek-
tivliyi səbəblər ara sında ən mühümlərindən olmasa da, hər halda, onlardan 
biri sayıla bilər.

4.5. Sosialyönlük adı altında solçuluq

İqtisadiyyatın sosialyönlüyünü dövlətin iqtisadiyyata geniş və getdik-
cə daha da genişlənən biçimdə müdaxilə edərək, öz vətəndaşlarının rifahını 
yük səlt məyə çalışması kimi başa düşmək həyata ictimai inkişafın ən səhv si-
yasi-iqtisadi strategiyalarından birini gətirir. Təəssüfdoğuruсudur ki, bəzən 
cəmiyyət özü, onun alim və ziyalıları dövlətdən məhz bunu – ictimai həyata 
mümkün qə dər daha fəal müdaxilə etməsini gözləyir və hətta tələb edirlər. 
Müşahidələr gös tərir ki, belə əhval-ruhiyyə və gözləntilər Azərbaycanda da 
güclüdür. Ən nüfuzlu ziyalılarımız öz elmi və bədii əsərlərində, ictimai çıxış-
larında müntəzəm ola raq belə bir fikir ifadə edirlər ki, dövlət bütün sosial 
sa hələrin məsuliyyətini və idarə olunmasını, bütün sosial problemlərin həlli-
ni tam şəkildə öz üzərinə gö türməlidir, amma tam fərqində deyillər ki, bun-
dan ötrü az qala bütün ictimai hə yat və ilk növbədə iqtisadiyyat tədricən 
döv lətin inhisarına keçməlidir.

Bu əhval-ruhiyyə sovet düşüncə tərzinin ətalət üzrə hələ də yaşaması-
na işa rədir. 2014-cü ilin ortalarında AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun və 
Döv lət İq ti sad Universitetinin əməkdaşları arasında keçirilmiş sorğunun nə-

4 .5 . Sosialyönlük adı altında solçuluq
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ti cəsi bu mü şa hidəni təsdiqlədi. Sual belə idi: keçmiş SSRİ-nin iqtisadiyyatı 
sosialyönlü idi mi? Əvvəldən gözlənildiyi kimi, əksər cavablar müsbət oldu. 
Sosialyönlülüklə sol çuluğun eyniləşdirilməsinin, iqtisadiyyatı sosiallaşdır-
maq adı altında onu sol  laşdırmağın ən bariz nümunəsi keçmiş SSRİ oldu ğu-
na görə bu məsələ üzə rin də ayrıca dayanmaq lazımdır.

Bütövlükdə sovet cəmiyyətşünaslığı, o cümlədən iqtisad nəzəriyyəsi 
(si ya si iqtisad) adına tarixin materialist təfsiri deyilən fəlsəfi təməl üzərində 
daya nır dı. Marksist tarixi materializmin mahiyyəti odur ki, cəmiyyət, ona 
da xilən xas olan və insanların iradəsindən asılı olmayan obyektiv qanunlarla 
ida rə olu nur. Bəşəriyyətin öz inkişafı prosesində keçdiyi beş ictimai-iqtisadi 
quruluşun (for masiyanın) hərəsinin bir əsas iqtisadi qanunu var və o, iqtisa-
diy yatın ana məq sədini ifadə edir, onun hərəkətverici qüvvəsidir və bütün 
iq tisadi fəaliy yət lə rin yönünü müəyyənləşdirir. Məsələn, kapitalizmin əsas 
iq tisadi qanunu izafi dəyər qanunudur. Kapitalistin əsas məqsədi – muzdlu 
fəhləni istismar edib mən  fəət qazanmaqdır. Bütün siyasi-iqtisadi sistem, 
döv lətin bütün gücü bu məq sədin gerçəkləşdirilməsinə xidmət edir. Sosi-
aliz min əsas iqtisadi qanunu isə bütün cəmiyyət üzvlərinin dayanmadan 
yük sələn maddi və mənəvi tələbat la rının getdikcə daha dolğun ödənməsi dir. 
Sosializm cəmiyyəti dedikdə SSRİ nəzərdə tutulurdu, hərçənd ki SSRİ-dəki 
siyasi-iqtisadi sistem sosializm nəzə riy yəsini yaradanların təsvirlərinə heç 
bən zəmirdi.

SSRİ-nin qurulmasından onilliklər sonra məlum oldu ki, dövlət təbli-
ğat maşınının və rəsmi elmin (o cümlədən siyasi iqtisad nəzəriyyəsinin) id-
dia etdiyinin ziddinə olaraq, kapitalist sistemi ilə (yəni bazar iqtisadiyyatı 
ilə) müqayisədə sovet iqtisadiyyatı qeyri-effektivdir və ictimai rifahı yetə rin-
cə yüksəldə bil mir. Əksinə, zaman keçdikcə sosial problemlər daha da kəs-
kin ləşirdi. Ölkə xro nik qıtlıq (defisit) şəraitində yaşayırdı, ən bəsit istehlak 
mal larını da ancaq “tanışlıqla” almaq olurdu. 1980-ci illərdə ət və yağ kimi 
zə ruri ərzaq məhsulları talonla satılmağa başladı (Bakıda hər ay adambaşına 
yarım kiloqramlıq ət, ya rım kiloqramlıq da yağ talonu verilirdi). Bu məhsul-
ları talonla belə, tapmaq asan olmurdu. SSRİ-nin paytaxtı Moskva ərzaqla 
xü susi qaydada təmin edilirdi, amma digər respublikalardan və Rusiyanın 
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baş qa əyalətlərindən gələnlər hər şeyi alıb daşımasınlar deyə, Moskvada da 
ta lon sistemi tətbiq olunurdu. Hər şə hər sakininə ayda 0,5 kq kolbasa, 400 q 
yağ, 2 şüşə araq talonu paylanırdı. Bir çox şəhərlərdə qənd, çay, tütün mə-
mu latları yalnız talonla satılırdı. Daşkənddə sa bunu, qaloşu və hətta kibriti 
də talonsuz almaq mümkün deyildi.

İnsan ləyaqətini SSRİ-də olduğundan daha çox alçaldan edən başqa 
bir siyasi-iqtisadi quruluş təsəvvür belə etmək çətin olsa da, o quruluş özü-
nü sosi alizm adlandırırdı və belə bir iddiada idi ki, onun iqtisadiyyatı ictimai 
rifahın durmadan yüksəlməsinə xidmət edir. Əslində isə SSRİ-nin iqtisadiy-
yatı insanlar üçün yox, özü üçün işləyirdi. Bu fikri əsaslandırmaq üçün tarixə 
müxtəsər bir nə zər salmaq lazımdır.

XIX əsrdə K.Marks məcmu ictimai məhsulun reallaşdırma (satış) 
şərt lərini təhlil edib belə bir nəticə hasil etdi ki, maddi istehsalın aramsız 
ola raq ge niş lənməsindən ötrü istehsal vasitələri istehsalı istehlak malları is-
teh salından daha sürətlə artmalıdır. Sonralar Marksın bu müddəası tənqid-
lərə məruz qalanda, özünü Marksın davamçısı elan etmiş V.Lenin (hərçənd 
ki Lenini, ümumiyyətlə, marksist saymaq heç düzgün deyil) onun müda fiə-
si nə qalxıb, yanıltmaca bən zə yən bir “qanun kəşf etdi”: genişlənən iqtisadiy-
yatda istehsal vasitələri istehsalı üçün istehsal vasitələri istehsalı ən yüksək 
sürətlə artmalıdır, buna nisbətən istehlak malları istehsalı üçün istehsal vasi-
tələri istehsalı, buna da nisbətən istehlak malları istehsalı daha zəif sürətlə 
böyüməlidir.

1917-ci ildə bolşeviklər Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirdikdən, yeni 
müs  tə qillik qazanmış bir sıra dövlətləri, o cümlədən Azərbaycan Demokra-
tik Res pub likasını işğal etdikdən və 1922-ci ildə bunları SSRİ adlandır dıq-
ları imperiyada “birləşdirdikdən” sonra “sosializm” quruculuğuna girişdilər. 
Bazar tənzim lə məsi mexanizmləri inzibati-amirlik idarəetməsi ilə əvəzləndi. 
Nədən nə qədər istehsal ediləcəyini, kimə və neçəyə veriləcəyini artıq döv-
lət müəyyənləşdirirdi (planlaşdırırdı). Planlaşdırmanın “elmi əsasını” guya 
hə min o obyektiv iqtisadi qanunlar təşkil edirdi, bunların arasında isə “is-
teh sal vasitələrinin üstün artımı qanunu” əsas yerlərdən birini tuturdu. SSRİ 
iqtisadiyyatının sahə strukturunun təhlilləri göstərirdi ki, iqtisadiyyat təd ri-

4 .5 . Sosialyönlük adı altında solçuluq
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cən mənasız bir maddələr və enerji dövranına çevrilir: 1980-ci illərin ortala-
rında bütün maddi istehsalın 80%-dən çoxu istehsal vasitələri istehsalından 
ibarət idi. İstehsal vasitələri istehsalının üstün artımı istehsal vasitələri isteh-
salının gələcəkdə daha üstün artımına xidmət edirdi. Ölkə daha çox istehsal 
vasitəsi istehsal edirdi ki, gələcəkdə bundan da artıq istehsal vasitəsi istehsal 
etsin. İqtisadiyyat insan üçün yox, özü üçün işləyirdi.

SSRİ iqtisadiyyatı ifrat dərəcədə solçu iqtisadiyyat idi, amma qətiyyətlə 
söy  lə mək olar ki, sosialyönlü deyildi . Çünki sosialyönlü iqtisadiyyat ifadəsinin 
axır mə nası budur ki, iqtisadiyyat özü üçün, yaxud bir zümrə üçün yox, bü-
tün cəmiyyət naminə, ictimai rifah naminə fəaliyyət göstərir. SSRİ iqtisadiy-
yatı isə, şübhəsiz ki, belə bir iqtisadiyyat deyildi.

Solçuluqla sosialyönlüyün eyniləşdirilməsi iqtisadi siyasəti həmişə de-
formasiyaya uğradır və iqtisadi inkişafı səhv yola çəkir.
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BEŞİNCİ FƏSİL

İqtisadi və sosial inkişaf arasında müvazinət

5.1. Konseptual bünövrə

2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranı sübuta yetirdi ki, bir çox ölkələrin 
nisbətən uzun bir dövr ərzində nümayiş etdirdiyi sabit yüksək iqtisadi artım 
temp ləri, əslində, inkişafın təminatlı olmasına heç də həmişə dəlalət etmir. 
Elə iqtisadi və sosial “xəstəliklər” var ki, iqtisadi artımı – bəlli bir vaxtadək 
heç bir zahiri təh lükə görünməsə də – dayandıra, yaxud ən azı kəskin surət-
də səngidə bilir. Bun lar həm daxili (ölkənin öz inkişaf qanunauyğunluqları 
ilə şərtlənən), həm də xarici (kənar dünyadan gəlmiş) “xəstəliklər” ola bilər. 
Qlo bal böhran başla yar- başlamaz, iqtisadi artımın uzunömürlüyü haqqında 
böhranaqədərki təsəv vür lərin yanlışlığı tamlığı ilə ortaya çıxdı. Məlum oldu 
ki, iqtisadi inkişafa nail ol maq azdır, onun uğurla davam edəcəyinə təminat 
yaratmaq lazımdır. Təminatlı iqtisadi inkişaf həm yüksək, həm də nisbətən 
aşa ğı səviyyədə inkişaf etmiş döv lətlərin hamısı üçün getdikcə aktuallaşan 
prioritetə çevrildi.

İqtisadi inkişafı üç şərt daxilində təminatlı saymaq olar:

a)  iqtisadiyyat öz miqyasının və potensialının, cari xarici və daxili 
ic  ti mai- siyasi şəraitin imkan verdiyi maksimal sürətlə, sabit 
temp lərlə ar tıb böyüyür – bunu “səbatlı inkişaf ” adlandıraq;

b)  iqtisadiyyat kənar mənfi təsirlərə yetərincə effektiv müqavimət 
gös tər  mək qabiliyyətinə malikdir – bunu “dayanıqlı inkişaf ” ad-
landıraq;
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c)  iqtisadiyyat yalnız cari inkişaf məqsədlərinə deyil, həm də gələ-
cək in kişaf imkanlarını kifayət qədər yüksək səviyyədə saxla ma-
ğa (ilk növ  bədə təbii resursları və onlardan qazandığı gəlirləri 
indi ilə gələ cək arasında paylaşdırmaq baxımından) hədəflənir – 
bunu da “davamlı inkişaf ” adlandıraq.

Təminatlı iqtisadi inkişafın qısa tərifi belədir: iqtisadi inkişaf o halda 
təminatlı sayıla bilər ki, səbatlıdır, dayanıqlıdır və davamlıdır.

Böhrana qədər dünyanın ən stabil və sürətlə inkişaf edən iqtisadiy yat-
la  rın   dan biri İrlandiyanın iqtisadiyyatı idi. 2004-2007-ci illərdə onun 
ÜDM-i, mü vafiq olaraq, 4,2%, 6,1%, 5,5% və 5,0% artmışdı.1 Əsarətindən 
qur   tulmaq üçün yeddi əsr boyu mübarizə apardığı Böyük Britaniyada 
adam başına ÜDM (AQP ilə) 2007-ci ildə 36,3 min, müstəqilliyini yalnız 
1921-ci ildə qazanmış İr lan diyada isə 42,7 min beynəlxalq dollar idi.2 2000-ci 
illərin ortalarında İrlandiya dünyanın ən çox birbaşa xarici investisiya cəlb 
edən 10 ölkəsindən biri, xarici korporasiyaların ölkədə reinvestisiya etdiyi 
mənfəətə görə isə dünya birincisi idi.3 Cəmi 40 il əvvəl Avropanın ən kasıb 
dövləti sayılan İrlandiya iqtisadi in ki şaf səviyyəsinə görə dünya lider lərin-
dən birinə çevrilmişdi. Ona, məsələn, “İr land pələngi” kimi “fəxri adlar” ve-
rir dilər və müxtəlif ölkələrin hökumətləri stabil iqtisadi artıma nail olmağın 
yollarını axtararkən İrlandiyanın da təcrübəsini öyrənməyə çalışırdılar.

Heç kimin və xüsusilə də İrlandiyanın özünün gözləmədiyi halda, 
2008-ci il böhranı onun iqtisadiyyatını çox ağır vəziyyətə saldı. 2008-2010-cu 
illərdə ÜDM-in dəyişmələri mənfi işarəli oldu – müvafiq olaraq, -2,2%, -6,4% 
və -1,1%.4 İnvestisiyalar kəskin surətdə azaldı: 2007-ci ildə İrlandiya iqtisa-

1 Dünya Bankının məlumat bazası (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx; son 
ba xılma – avqust 2014).
2 BVF-nin məlumat bazası (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/ 
/index.aspx; son baxılma – avqust 2014).
3 UNCTAD – World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Inter na ti-
onali za tion of R&D, p. 12; (http://www.unctad.org/en/docs/wir2005_en.pdf; son baxıl-
ma – av qust 2014).
4 Dünya Bankının məlumat bazası (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx; son 
ba xıl  ma – avqust 2014).
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diy yatına yatırılan investisiyalar onun ÜDM-nin 26,1%-inə bərabər idisə, 
2010-cu ildə cəmi 11,8%-i qədər oldu.1 Külli miqdarda müəssisələr iflasa uğ-
radı, işsizlik artdı.

Məlum oldu ki, İrlandiya iqtisadiyyatı kənar sarsıntılara qarşı daya nıq-
lı de yil. Əlbəttə, belə hallarda səbəbləri izah etməyin ən “rahat” yolu qlobal-
laş  ma ya istinad etməkdir və əksər hökumətlər məhz belə də edir. Amma əsl 
problem budur ki, iqtisadiyyatın kənar təsirlərə əvvəlki dövrlərlə müqayi sə-
də qat-qat daha açıq olduğu indiki qloballaşma şəraitində onu, mənşəyini 
xa ricdəki iqtisadi təlatümlərdən götürən mənfi proseslərin dağıdıcı təsirin-
dən qorumaq mümkündürmü və əgər mümkündürsə, bunun yolu (mexa-
niz mi) nədən ibarətdir?

Görünür, dövlət öz iqtisadiyyatı ətrafında, kənar mənfi təsirlərə qarşı 
“bu fer” rolu oynaya biləcək bir “təhlükəsizlik zolağı” yaratmalıdır. Məsələn, 
öl kənin beynəlxalq rezervləri belə bir bufer qismində çıxış edə bilər. Yetə-
rincə böyük re zervlərə malik olan Azərbaycan kimi ölkələrin iqtisadiyyatı 
2008-ci il böhra nını – xüsusilə onun sosial nəticələri baxımından – nisbətən 
ağ rısız keçirdi. Bu, əl bəttə, qətiyyən o demək deyil ki, böhran həmin ölkə lə-
rin iqtisadiyyatına təsir siz ötüşdü. B.Əhmədovun, özünün modelləşdirdiyi 
“İtirilmiş imkanlar indeksi” əsasında apardığı hesablamalar göstərir ki, Azər-
baycan MDB ölkələri arasında (Gürcüstan da daxil olmaqla) böhranın ən 
bö yük iqtisadi zərər vurduğu 6-cı (BVF-in proqnozları əsas götürüldükdə), 
ya xud 5-ci (müəllifin öz proqnozları əsas götürüldükdə) ölkə olmuşdur.2 
La kin həqiqətdir ki, ölkə daxilində hansısa də rin iqtisadi və sosial sarsıntılar 
yaşanmadı, çünki Azərbaycanın irihəcmli bey nəl xalq valyuta ehtiyatları bir 
növ “maliyyə yastığı” rolunu oynadı. Bu o deməkdir ki, hazırda Azərbayca-
nın iqtisadiyyatı İrlandiyanın və bir çox başqa ölkələrin iq tisadiyyatına nis-
bətən daha dayanıqlıdır.

1 BVF-in məlumat bazası (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/ 
/index.aspx; son baxılma – avqust 2014).
2 Bax: B .Ahmadov . Opportunity Cost of the Crisis: Crisis Loss Ranking for the CIS Countries . 
– The Caucasus and Globalization, 2010, Vol. 4, pp. 76-87.

5 .1 . Konseptual bünövrə
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Konseptual cəhətdən ədəbiyyatda kifayət qədər aydın əsaslandırılma-
sına və ətraflı şərh edilməsinə baxmayaraq, iqtisadi inkişafın davamlılı ğını 
ölçmək çox çətindir. Hətta çox da uzaq olmayan tarixi perspektivdə (deyək 
ki, yaxın 30 ildə) hansı tükənər təbii resursların (neftin, qazın, kömürün və 
s.) enerji mənbəyi, istehsal resursu olaraq qalacağını proqnozlaşdırmaq 
belə, olduqca mürəkkəb vəzifədir. Ona görə də bunları konservasiya edib 
gə ləcəyə saxlamaqla indi ha sil edib qazancını pul və başqa qiymətlilər şək-
lində saxlamaq arasında elmi cə hətdən əsaslandırılmış seçim etmək də asan 
de yil. Görünür, davamlı iqtisadi in kişaf anlayışının dəyəri, sadəcə, ondadır 
ki, təbii mühitin yolverilməz dərə cədə pozulacağı, çirkləndiriləcəyi təqdirdə 
(xüsusilə də “istixana effektinin” əsas səbəbi olan karbon qazı ilə) neqativ 
qlo  bal ekoloji dəyişikliklərin qaçılmaz olacağına və bunların nəticəsində hə-
yat keyfiyyətinin kəskin surətdə korlana ca ğına diqqət cəlb edir.

Təminatlı iqtisadi inkişafın bir atributunu azaltmaq hesabına o birisini 
ar tır maq mümkündür. Məsələn, dövlət ixracdan qazandığı vəsaitin hamısını 
məhsuldar istehlaka sərf etməyib, bir hissəsini beynəlxalq valyuta ehtiyatla-
rının artırılmasına yönəltdikdə iqtisadi inkişafın səbatlılığına müəyyən qə-
dər xələl gəlsə də, onun dayanıqlılığı artır.

Təminatlı iqtisadi inkişafa nail olmağın praktik çətinliyi bundan törə-
yir ki, o yalnız sırf iqtisadi amillərdən yox, ictimai inkişafın digər kompo-
nent lə rin dən də asılıdır. Nəzəri istinad nöqtəsi kimi ona əsaslanmaq lazım-
dır ki, ictimai həyatın müxtəlif sahələrini, o cümlədən iqtisadiyyatı, siyasəti, 
dini, elmi, təhsili, səhiyyəni, mədəniyyəti səciyyələndirən inkişaf “əyriləri” 
(trayektoriyaları) onla rın inteqral nəticəsi kimi formalaşan ümumi ictimai 
in kişaf xəttinin ətrafında bir növ “rəqs” edir. Uzun tarixi dövrlər ərzində bu 
əyrilər ümumi xətdən yuxarı- aşağı nə qədər sapsa da, ondan tamamilə ayrı-
lıb müstəqil mövcud ola bilməz. İctimai həyatın hər bir sahəsi digər sahələri 
özünə cəzb etmək xassəsinə malikdir. Hər sahə digərlərini öz inkişaf səviy-
yəsinə (onun inkişaf səviyyəsi daha yük sək və ya daha aşağı ola bilər – 
önəm li deyil) və trayektoriyasına yaxınlaşdırma ğa can atır. İnkişaf əyrilərini 
ümumi inkişaf xəttinə doğru meyilləndirən, ondan ayrılmağa qoymayan da 
elə bu cazibə qüvvəsidir. İctimai inkişafın hansı sahəsinin nəticə etibarilə 
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ON YEDDİNCİ HAŞİYƏ

İctimai həyat sahələrinin cazibə qüvvəsi: 
tarixdən nümunələr

Dünya ölkələrinin və regionlarının inkişaf tarixi bu qanuna uy-
ğun luğu təsdiqləyən nümunələrlə zəngindir. Məsələn, yaxşı mə-
lum dur ki, Qərbi Avropada feodalizmin içində yaranmış kapita-
list iqtisadiyyatı bir müd  dət sonra burjua inqilablarını meydana 
gətirdi. Bu o deməkdir ki, iqtisadi sistem siyasi sistemi özünə doğ-
ru cəzb edib onun inkişafına təkan verdi. ABŞ-da isə, əksinə, si-
yasi sistem qabağa çıxıb qalanlarını ardınca çəkdi: konstitusiya ilə 
təsbit edilmiş siyasi azadlıqlar iqtisadi yüksəlişə və mədəni inki şa-
fa yol açdı.
Söylənilmiş nəzəri mülahizələrin daha bir, eyni dərəcədə əyani, 
amma tamamilə başqa xarakterli nümunəsi Ərəb dünyasının tari-
xinə aiddir. İslamaqədərki dövrdə ərəblər pərakəndə və zamanına 
görə geriqalmış tayfalardan ibarət idi. O dövrün “cahiliyyə dövrü” 
adlandırılması təkcə imansızlıqla, bütpərəstliklə bağlı deyil. Do-
ğuş zamanı qadınları səhrada əvvəlcədən qazdıqları xəndəklərin 
yanına gətirir və dünyaya gələn uşaq qız olduqda həmin xəndək-
dəcə diri-diri basdırırdılar. Çoxarvadlılıq haqqında xeyli yazılıb, 
amma onunla yanaşı, çoxərliliyin də mövcud olduğunu heç də 
hamı bilmir. Atası qızının qarşılığında “həddən artıq çox” pul is-
tə yəndə bir neçə (10-a qədər) kişinin hərəsi bir az pul qoyub 
qızla “evlənirdi” və sonra da onun çadırına növbə ilə girirdi. Bu 
vaxt eşikdəkiləri xəbərdar etmək üçün çomağını girişin ağzında 
qoyurdu. Bu adətin adı da vardı – çomaq hüququ. Cəmiyyətin 
ida rə olunması dövlətçiliyi ancaq uzaqdan-uzağa xatırladırdı.1

1 İslamın yaranması ərəfəsində Ərəbistandakı qayda və adətlər, on la-
rın də yiş dirilməsi uğrunda başda Peyğəmbər (s.ə.s.) olmaqla ilk mü-
səl  man ların apardığı mürəkkəb mübarizə bir çox əsərlərdə, o cüm-
lədən görkəmli Azər bay can yazıçısı Məhəmməd Əsəd Bəyin (Qur-
ban Səidin) bir neçə kitabında təsvir edilmişdir (məs., bax: Mə həm-
məd Əsəd Bəy . Son Peyğəmbər . – Bakı, “Nur lan”, 2005; Məhəmməd 
Əsəd Bəy, Volfqanq fon Vaysl . Allahu Əkbər . – Bakı, “Nurlan”, 2005).
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daha güclü çıxıb başqalarını özünə cəzb edə biləcəyi (yaxın laş dıracağı) bir 
sıra şərtlərə bağlıdır, o cümlədən həmin sahələrin cari tarixi mər hələdə yeri-
nə ye tirdiyi funksiyaların nisbi (digərlərinki ilə müqayisədə üzə çı xan) icti-
mai əhəmiyyətindən asılıdır.

Müasir dünyada ictimai həyatın müxtəlif tərkib hissələri arasındakı 
qarşılıqlı əlaqə və təsirlər, yəqin ki, başqa cürdür, daha çoxşaxəli və mürək-
kəbdir, amma bu, ümumi qanunauyğunluğu aradan qaldırmır. Hansısa sə-
bəb lərə (məsələn, resurs zənginliyinə) görə dövlətin iqtisadi qüdrəti və mü-

ON YEDDİNCİ HAŞİYƏNİN DAVAMI

Yeni yaranan din – İslam ictimai həyatın digər sahələrinə nisbətən 
ölçüyəgəlməz dərəcədə daha mütərəqqi oldu və onları arxasınca 
apardı. İslam bayrağı altında dövlət və millət quruculuğu baş lan-
dı. Qısa bir tarixi dövr ərzində nizami ordu, maliyyə sistemi, ra-
bitə xidməti, dəniz donanması quruldu, fəth edilmiş ərazilər hər 
birinə mərkəzdən rəhbər təyin olunan əyalətlərə bölündü. Sonra 
müsəlman Şərqində ilk növbədə səlcuq türklərinin adına bağlı 
olan “Qızıl dövr” başlandı. İqtisadiyyatın vüsətli inkişafı ilə yana-
şı, müxtəlif elm sahələrində – riyaziyyatda, coğrafiya və minera lo-
gi yada, fəlsəfədə, müqayisəli teologiya və etikada, astronomiyada, 
fizika və kimyada, psixologiyada və hətta politoligiyada parlaq na-
iliyyətlər qazanıldı. Səhiyyədə (ələlxüsus fiziologiya və far mo ko-
lo giyada), praktik mühəndislikdə, incəsənətdə (poeziya və mu si-
qidə, memarlıq və rəngkarlıqda) o vaxtadək təkcə Şərqdə deyil, 
dün yanın heç yerində görünməmiş tərəqqi baş verdi. “Qızıl döv-
rün” nailiyyətləri professor Frederik Starr’ın (ABŞ) əsərlərində 
tə fərrüatı ilə təsvir olunmuşdur.2

2 Bax: S . Frederick Starr . Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age 
from the Arab Conquest to Tamerlane .- Princeton University Press, 2013; 
Фредерик С.Старр. Открывая Центральную Азию заново…; 
(http://www.trend.az/ /news/politics/1637454.html; son baxılma 
– sentyabr2014).
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va  fiq olaraq, cəmiyyətin rifahı digər sahələri və bizim üçün ən vacibi – sosial 
inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə qabaqladıqda isə biz bu qanunauyğunluğun 
xü susi bir halı ilə üzləşirik.1 Aşağıda göstəriləcəyi kimi, indi Azərbaycanda 
məhz bu hal baş verməkdədir.

Təminatlı iqtisadi inkişafı hədəf kimi qəbul edərkən nəzərdə tutmaq 
la zım dır ki, iqtisadi inkişaf ictimai tərəqqi ilə və onun bütün tərkib hissələri 
ilə dəs təklənməsə, səbatlı, dayanıqlı və davamlı ola bilməz.

5.2. İqtisadi inkişaf, sosial rifah və “ictimai toxluq xəstəlikləri”

Azərbaycan iqtisadiyyatı miqyası etibarilə böyük deyil. 2013-cü ildə 
Azər baycan dünya ÜDM-nin cəmi 0,12%-ni istehsal edirdi və bu göstəriciyə 
görə 186 ölkə arasında 73-cü yeri tuturdu. AQP ilə hesablanmış adambaşına 
ÜDM-ə görə (11  044 beynəlxalq dollar) isə dünyanın 87-cisi idi.2 Bir çox 
təh   lil lərdə, xüsusilə də resurs ixrac edən dövlətlərin iqtisadiyyatını araşdı-
ran  da miq yas göstəricilərini göz önündə tutmaq vacibdir, çünki ölkəyə xa-
ric dən gələn ma liyyə vəsaitlərinin iqtisadi proseslərə və bütövlükdə ictimai 
həyata göstərə bilə cəyi təsirləri dürüst təfsir etmək üçün onları iqtisadiyya-
tın miqyası ilə tutuşdurmaq lazım gəlir. Bundan əlavə, iqtisadiyyat böyüdük-
cə onun artım templəri, təbii ki, aşağı düşür və ona görə də ilkin miqyasları 
bilmədən iqtisadi artımın özü  nü də düzgün dəyərləndirmək mümkün deyil.

Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox vüsətli bir iqtisadi artım sər-
gilə yir, 2005-2007-ci illərdə isə ÜDM-in artımına görə dünya birincisi idi 
(müvafiq ola raq, 26,4%, 34,5% və 25,0%). 2006-2011-ci illərdə (cəmi 5 il 
ər   zində) iqti sa diyyat 2 dəfədən artıq böyümüşdü (orta illik iqtisadi artım 
təx  minən 17%-ə bə rabər idi). Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionu ölkələ-
rində iqtisadi inkişafın, adambaşına ÜDM-in dəyişmələri ilə ölçülən nəti cə-
ləri 9-cu Diaqramda müqa yi səli şəkildə göstərilmişdir.

1 Bu problemin müəyyən tərəflərini, o cümlədən resurs zənginliyi ilə siyasi inkişaf arasındakı 
qar şılıqlı asılılığı kifayət qədər müfəssəl tədqiq edilmiş saymaq olar (məs., bax: Terry Lynn 
Karl . The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, University of California Press, 1997).
2 BVF-in statistik bazası əsasında hesablanmışdır (http://www.imf.org/external/pubs/ft/ 
/weo/2014/01/weodata/index.aspx; son baxılma – avqust 2014).
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1995-2013-cü illərdə adambaşına ÜDM-in artımına görə Azərbaycan 
9,3 min beynəlxalq dollar göstəricisi ilə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya döv-
lət ləri arasında orta qrupa daxil idi. Ən böyük artıma nail olmuş (Diaqram-
da ən uzun “şamlara” malik olan) ölkələr qrupunda Estoniya (16,7 min), 
Slo vakiya (15,8 min), Sloveniya (14,8 min), Latviya (14,0 min) və Polşa 
(13,9 min) yer alırdı. Lakin 2013-cü və 1995-ci il göstəricilərinin nisbətinə 
görə bu ölkələrin heç birində dinamika Azərbaycandakı qədər diqqətçəkici 
de yil: adambaşına ÜDM 6,5 dəfə artmışdır – əlbəttə, həm də ona görə ki, 
Azər baycanın start göstəricisi bu ölkələrin çoxuna nisbətən daha mütəvazi 
idi. Azərbaycanla təxminən eyni start göstəricisinə malik olan və sıralamada 
ikin ci yer tutan Türkmənistanda adambaşına ÜDM 1995-2013-cü illərdə 
6,0 dəfə böyümüşdür.1

Diaqram 9. ŞAMA dövlətlərində adambaşına ÜDM-in artımı
(AQP ilə, min beyn. doll., 1995-2013)1

Neft-qaz sektorunun Azərbaycanın iqtisadi inkişafına həlledici töhfə 
ver diyi şübhəsizdir, amma son illərdə iqtisadiyyatın başqa sahələrində qaza-
nıl mış uğurlar da danılmazdır. 2003-2013-cü illərdə qeyri-neft sektorunda 
istehsal edi lən ÜDM (cari qiymətlərlə) 6,7 dəfədən çox artmış və 2013-cü 
1 BVF-in statistik bazası əsasında tərtib edilmişdir. Hazırda BVF Slovakiyanı, Sloveniyanı 
və Estoniyanı avrozona ölkələrinə aid edir, amma coğrafi mənsubiyyət baxımından onlar 
Şərqi Avropaya daxildir.
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ildə 30 mlrd. ma nata yaxınlaşmışdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft sahələri ilə 
neft sektorunun ÜDM-i arasında birincilərin xeyrinə ən böyük fərq də 
məhz 2013-cü ildə qeydə alınmışdır – təqribən 6 mlrd. manat.1 Bu meylin – 
qeyri- neft sektorunun üstün art masının – yaxın illərdə davam edəcəyi göz-
lə nilir. Hər şeydən başqa, infrastruktur quruculuğunun, xüsusilə nəqliyyat 
xətlərinin yenidən qurulmasının bö yük vüsət alması buna öz töhfəsini verə-
cəkdir. Hökumətin rəsmi bəyanatlarına əsa sən ehtimal etmək olar ki, kom-
munikasiyalar və rabitə sektorunun, habelə tu rizmin ölkənin iqtisadi inki-
şafına verdiyi pay yaxın gələcəkdə sürətlə artacaqdır.

Qeyri-neft sahələrinin üstün artması yaxın onilliyin əsas iqtisadi pri-
oriteti elan olunmuşdur. Neft gəlirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini hökumət 
fiziki infrastrukturun inkişafına və qeyri-neft sahələrində gerçəkləşdirilən 
kom mersiya layihələrinə yönəldir. İnvestisiyalara gəlincə, 2007-2008-ci il-
lər də onların strukturunda ciddi dəyişikliklər baş vermişdir: yerli investisi-
ya lar həcmcə xarici ka pi tal qoyuluşlarını ötmüş, onların tərkibində isə döv-
lət yatırımlarının payı artmışdır. 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına ya-
tı rılan xarici investisiyalar 8,1 mlrd. manat (10,3 mlrd. ABŞ doll.), daxili ka-
pital qoyuluşları isə 12,1 mlrd. ma nat (15,5 mlrd. ABŞ doll.) təşkil etmiş-
dir.2 Ölkə üçün yeni iqtisadi hadisələrdən biri də odur ki, Azərbaycan 
şir  kətləri – həm dövlət müəssisələri, həm özəl şir kətlər – xarici dövlətlərin 
(ilk növbədə Türkiyə, Rusiya və Gürcüstanın) iqtisa diy yatına fəal surətdə 
in vestisiyalar yatırır.

İntensiv iqtisadi inkişaf sayəsində Azərbaycan fundamental bir siyasi 
na  iliy yət qazanmışdır: maliyyə təminatı baxımından özünəyetər dövlətə 
çev rilmişdir. Ölkənin maliyyə özünəyetərliyi onun iqtisadi müstəqilliyinin 
ən mühüm meyarlarındandır. Özünü dolandıra bilməyən, sosial-iqtisadi in-
ki şafını öz qazandığı maliyyə resursları ilə təmin etmək iqtidarında olmayan 
dövlət, ümu miy yətlə, otu ruş muş dövlət sayıla bilməz. 2013-cü ilin sonunda 

1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında hesab-
lan  mış dır (bax: http://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts; son baxılma – av-
qust 2014).
2 Bax: Azərbaycan Respublikası DSK-nın “Azərbaycan rəqəmlərdə 2013” bülleteni (http:// 
www.stat.gov.az/source/azfigures; son baxılma – avqust 2014).
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Azərbaycanın bey nəlxalq valyuta eh tiyatları (Dövlət Neft Fondunun vəsait-
lərinin, hökumətin xarici depozitlərinin və Mərkəzi Bankın xarici avuarla rı-
nın cəmi) 50,7 mlrd. ABŞ dollarından artıq ol muşdur.1 Həmin vaxt ölkənin 
dövlət borcu isə cəmi 6,1 mlrd. ABŞ doll. (ÜDM-in 8,2%-i) təşkil etmişdir.2 
İndi Azərbaycan bey nəl xalq rezervlərin ÜDM-ə nis bəti göstəricisinə görə 
(68,5%) dünya liderləri sıra sına daxildir.

Beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının həcm dəyişmələri, ölkənin qazandı-
ğı və xərc lədiyi vəsaitlərin yalnız tənasübünü səciyyələndirir, çünki ölkə nin 
qazandı ğı və xərclədiyi xarici valyutanın eyni məbləğdə artması (azalması) 
ha lında bey nəlxalq rezervlər dəyişməz qalır. Mühümdür ki, son 10-12 ildə 
bu sahədə köklü də yişikliklər baş vermişdir. 2013-cü ildə Azərbaycandan 
çıxarılmış xarici valyuta 2000-ci ildəkinə nisbətən 9,7 dəfə (müvafiq olaraq, 
26,3 və 2,7 mlrd. ABŞ doll.) çoxalmışdır, ölkəyə daxil olan valyuta isə bun-
dan da çox – 12,9 dəfə (mü vafiq olaraq, 38,6 və 3,0 mlrd. ABŞ doll.) artmış-
dır. Ölkənin xərclədiyi valyu ta nın çoxalması, dolayı yolla olsa da, hər halda, 
cəmiyyətin maddi rifahının yük səl məsi göstəricisidir, çünki idxalın struktu-
runda istehlak malları böyük paya malikdir.

Tamamilə təbiidir ki, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı ictimai rifahın da 
eyni dərəcədə dinamik yüksəlişi ilə müşayiət olunmuşdur. 2005-2013-cü 
illərdə əhalinin nominal gəlirləri orta illik inflyasiyanı (8,3%) təxminən 2,7 
də fə üstə lə yərək hər il orta hesabla 22% artmışdır.3 Ümumən, bu müddət ər-
zində əhalinin gəlirləri 4,8 dəfə artmış, yoxsulluq səviyyəsi isə 7,6 dəfə aşağı 
düşmüşdür. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, gəlirlərin və istehlakın real ar-
tımı rəsmi statistika nın göstərdiyindən, əslində, daha böyükdür, çünki qey-
ri-formal iqtisadiyyatın xüsusi çəkisi – son 10 ildə əhəmiyyətli dərəcədə ki-
çil məsinə baxmayaraq – hələ də yüksəkdir.

1  Dövlət Neft Fondunun və Mərkəzi Bankın məlumatları əsasında (bax: http://www.
oilfund.az/ /uploads/annual_2013en.pdf və http://www.cbar.az/assets/3207/2014-ci_
il_uzre_beynelxalq_ ehtiyatlar.pdf; son baxılma – sentyabr 2014).
2 Maliyyə Nazirliyinin məlumatları (bax: http://maliyye.gov.az/node/1694; son baxılma 
– sen tyabr 2014).
3 Mərkəzi Bankın məlumatları (bax: http://www.cbar.az/assets/3220/bulleten_01-2014_
azeri.pdf; son baxılma – sentyabr 2014).
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5 .2 . İqtisadi inkişaf, sosial rifah və “ictimai toxluq xəstəlikləri”

ON SƏKKİZİNCİ HAŞİYƏ

İctimai toxluq xəstəliyinin bir simptomu haqqında

Hamı bilir ki, insan aclıqdan üzüldüyü kimi, izafi toxluqdan da əziyyət 
çə kir. Hər ikisinin nəticələri, yumşaq desək, xoşagəlməzdir. Cəmiyyət 
də elədir.
İctimai toxluğun törətdiyi fəsadların mahiyyəti haqqında ümumi təsəv vür 
almaqdan ötrü Azərbaycanda, ilk növbədə onun böyük şəhər lərində və 
xüsusilə də Bakıda avtomobil nəqliyyatının hərəkətini müşahidə etmək 
kifayətdir. Son illər ərzində ölkənin avtomobil parkı tamamən yenilən-
mişdir. İndi Azərbaycana hər il 100 mindən çox (2013-cü ildə 104,4 min) 
avtomobil idxal olunur. Bunların əksəriyyəti (2013-cü ildə 94,9 mini) 
minik avtomobilləridir. İqtisadiyyatın miqyası ilə müqayisədə bu idxala 
nəhəng pullar (2013-cü ildə təxminən 1,4 mlrd. ABŞ doll.) xərclənir.1

Azərbaycan şəhərlərinin küçələrində qiyməti 100 min manatın üstündə 
olan maşınlar böyük saydadır, amma bunların sahiblərinin sürücülük 
mədəniyyəti arzu ediləndən hələ çox aşağıdır və hər halda, belə bahalı 
maşın sürən (yəni belə yüksək maddi rifaha malik) insanlardan gözlənə 
bilən səviyyəyə uyğun deyil. Bakı küçələrindəki tıxaclar bəzən yolların 
darlığı, təmiri və ya yenidən qurulması ilə əlaqədar olsa da, bir çox hal-
larda sürücülər tərəfindən ən elementar hərəkət qaydalarının pozul ması 
ilə bağlıdır və bundan əziyyət çəkənlər də elə həmin sürücülərin öz ləri-
dir. Sıx hərəkətli bir küçənin az qala tən ortasında qoyulub getmiş maşın 
Bakı üçün nadir bir mənzərə deyil. İki sürücünün öz maşınlarını yolun 
ortasında saxlayıb, arxada hay-küy salanlara məhəl qoymadan, pəncərə-
lərini açıb şirin söhbət etdiyini Bakıdan başqa, bəlkə də dün ya nın heç 
bir böyük şəhərində görmək olmaz. Adətən deyirlər ki, avtomo bil 
“hərc- mərcliyi” yol polisinin qeyri-effektivliyi ilə bağlıdır. Son vaxtlar 
yol polisinin işində müsbətə doğru ciddi fərq müşahidə olunsa da, bu 
amil, əlbəttə, nəzərə alınmaya bilməz, lakin o, müəyyənedici səbəb deyil. 
Əsas səbəbi mədəniyyət müstəvisində axtarmaq lazımdır.
Çox bahalı kostyum geyib çox bahalı maşında yol gedən birisinin pən cə-
rəni açaraq, boş siqaret qutusunu və ya plastik su qabını saymazyana bir 
tərzdə, sanki belə olmalıymış kimi pəncərədən küçəyə atmasına nə söz?! 
Toxluq xəstəliyinin bundan daha aydın görünən simptomu ola bilərmi?

1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları (bax: 
http://customs.gov.az/az/idxal_yid2013.html; son baxılma – sentyabr 2014).
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İctimai rifahın yaxşılaşması sosial sahələrin də inkişafını şərtləndirir, 
hər çənd açıq-aşkar müşahidə olunur ki, sosial inkişaf, birdən-birə böyük vüsət 
almış iq tisadi artımın arxasınca “çatdıra bilmir” . Bu geridəqalmanın qaçılmaz 
nəticəsi ola raq, cəmiyyətin maddi rifahı ilə mədəni səviyyəsi arasında uy-
ğun suzluq ya ra nır. Onun təzahür formaları kimi üzə çıxan problemlər Azər-
baycan üçün yeni sayıla biləcək və vaxtilə “ictimai toxluq xəstəliyi” adlan dı-
rıl mış bir sosial-iqtisadi xəstəliyin əlamətləri, simptomlarıdır.1

İctimai toxluq xəstəliyini eynitipli iqtisadi xəstəliklərdən fərqləndir-
mək la zım dır. Sonunculara, ölkəyə daxil olan maliyyə vəsaitlərinin həcmi iq-
ti sa diy ya  tın absorbsiya potensialını (“həzmetmə” imkanını) üstələyəndə or-
taya çıxan fə sad lar aiddir. Məsələn, yolverilməz dərəcədə yüksək inflyasiya 
ya ranmamasından ötrü Azərbaycan neft gəlirlərinin maliyyə bazarına gös-
tər  diyi güclü təzyiqin qar şısını almaq, bunun üçün məqsədyönlü tədbirlər 
gör mək məcburiyyətindədir. Bu təzyiq milli pulumuza təsirsiz ötüşmür. 
Təz  yiq gücləndikcə manatın xa  rici valyutalara nəzərən bahalaşması təhlükə-
si artır, bununsa iqtisadiyyat üçün potensial neqativ nəticələr daşıdığı yaxşı 
məlumdur. İqtisadi (ictimai yox!) toxluq xəstəliklərinin ən məşhur forması 
Holland sindromudur.

5 .2 .1 . Maddi rifahın yüksəlməsi və sosial inkişaf: təhsil

İqtisadi və sosial inkişaf arasındakı mütənasiblik haqqında yetərincə 
cid di mü la hi zə yürütməkdən ötrü təhlili ölçüyəgələr göstəricilər əsasında 
da  vam et dir mək la zım dır. Bunun üçün, məsələn, insan inkişafı səviyyəsinin 
ölçülməsi sa hə sində aparılan tət biqi tədqiqatların nəticələrindən istifadə et-
mək müm kün dür. Bu istiqamətdə ən iri miq yaslı araşdırmaları, 1990-cı ildən 
başlayaraq, BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) aparır.*2Öz illik məruzələ-
rin  də BMTİP dörd inteqral göstərici üzrə ölkələrarası müqayisələr aparır, 
dün ya trendlərini mü əyyənləşdirib təhlil edir və bunların hər biri ilə bağlı 
gə  ləcəyə proqnozlar ve rir. Həmin göstəricilər arasında ən ümumisi və görü-

1 Bax: N .Muzaffarli . “Satiety Diseases” (Redressing the Balance between Economic and Social 
De  ve lopment in Azerbaijan) . – Central Asia and The Caucasus, 2012, Vol., 13, Issue 2.
*  BMT-nin aparıcı işçi qurumlarından biridir (United Nations Development Programme – 
UNDP) . Hazırda əsas işi – Minilliyin İnkişaf Hədəflərinin gerçəkləşdirilməsi üzrə milli və 
beynəlxalq fə aliyyətləri əlaqələndirməkdir.
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nür, həm də ən vacibi – İnsan inkişafı indeksidir (İİİ).1 Bu, insan inkişafının 
üç ən mühüm tərkib hissəsi – sağ lamlıq, təhsil və maddi rifah üzrə əldə edil-
miş nəticələri qiymətləndirməyə imkan verən mürəkkəb quruluşlu indeksdir.

Bizim tədqiqatın məqsədləri baxımından maddi rifahın yüksəlməsini 
İnsan inkişafı indeksi ilə tutuşdurmağın xüsusi bir analitik əhəmiyyəti yox-
dur – həm də ona görə ki, bu İndeksin içində maddi rifah səviyyəsi də var. 
Maddi rifah göstəriciləri ilə təhsil və sağlamlıq sahəsində əldə olunmuş nai-
liy yətlərin mü qayisəsi isə maraqlı nəticələr üzə çıxarır.

Təhsil üzrə beynəlxalq müqayisələr üçün BMTİP Təhsil indeksi 
adlan dır dığı bir göstəricidən istifadə edir. O, iki sub-indeksin – orta təhsil 
müddəti və göz lənilən təhsil müddəti sub-indekslərinin həndəsi ortası kimi 
hesablanır. Orta təhsil müddəti dedikdə ölkənin 25 və daha artıq yaşda olan 
vətən daş ları nın təhsil aldığı orta müddət nəzərdə tutulur. Onun hesablan-
masında təhsilin hər səviyyəsi üçün nəzəri cəhətdən tələb olunan vaxt əsas 
götürülür. İkinci sub- indeks (gözlənilən təhsil müddəti) onu göstərir ki, 
rəsmi məktəb yaşına çatmış uşaq – əgər həmin vaxt əhalinin təhsillə əhatə 
edilməsi sahəsindəki əsas göstə ri ci lər onun həyatı boyu dəyişməz qalarsa – 
neçə il təhsil alacaqdır.*2Hesab la ma lar UNESCO Statistika İnstitutunun 
məlumat bazası əsasında aparılır.

2009-cu ilədək BMTİP Təhsil indeksini iki başqa göstəricinin – a) sa-
vadlı əhalinin xüsusi çəkisi və b) ibtidai, orta və ali təhsil müəssisələrində 
oxuyanların nisbəti göstəricilərinin əsasında hesablayırdı.**3İndi tətbiq edi-
lən göstəricilər bir qədər daha mürəkkəb kimi görünür, amma köhnə gös tə-
ri cilər əhalinin təhsilə cəlb olunma səviyyəsini daha dəqiq qiymətlən dir mə-
yə və ölkələrarası müqayi sə  ləri daha düzgün aparmağa imkan verirdi.

1 Sonuncu məruzə ilə BMTİP-in saytında tanış olmaq mümkündür (bax: Human Deve lop-
ment Report 2014 – Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resi-
lience; http://hdr.undp.org/en/2014-report/download; son baxılma – sentyabr 2014).
* Gözlənilən təhsil müddəti sub-indeksinin həm ideyası, həm də hesablanma texnikası “do-
ğu landa gözlənilən ömür müddəti” göstəricisininki ilə eynidir.
** Bir qədər əvvəl iqtisadiyyatın solluğu-sağlığı ilə ümumi sosial inkişaf arasındakı asılılığı 
araş dı rarkən istinad etdiyimiz Sosial İnkişaf İmperativi analitik qrupu özünün Sosial inkişaf 
indek sini məhz bu göstəricilər əsasında hesablayır.
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İndiki göstəricilər, əvvələn, eyni bir göstəricinin iki müxtəlif modifi ka-
si ya  sıdır. İkincisi, təhsil müddəti dedikdə BMTİP ali təhsili də, o cümlədən 
ma  gistr dərəcəsi almaq üçün sərf edilən vaxtı da nəzərdə tutur. Bir çox zən-
gin öl kə lərdə tələbələr ali təhsil dövrünü bilərəkdən uzadırlar və bu hadisə-
nin hətta so si oloji adı da var – “gəncliyin uzadılması”. Üçüncüsü, bəlli bir 
vaxt həddinə qə dər və bəlli bir vaxt həddindən sonra təhsil müddətinin 
uzun luğu nə əhalinin təh  sillə əhatə olunması, nə də təhsilin keyfiyyəti haq-
qında əhəmiyyətli bilgi ver mir. Tutalım, hansısa bir ölkə 3 yaşdan başlayan 
məktəbəqədər hazırlığı formal olaraq ibtidai təhsilə aid etsə, onun indeksi 
xeyli yüksələcək, amma bunun ger çək mənası yoxdur. Yaxud ən müasir stan-
dartlara görə bakalavr təhsilinə 3-4 il, magistr təhsilinə 1,5-2 il bəs edirsə, 
bunların hərəsini daha 3 il uzatmaq mə na sız dır, amma hansısa bir ölkə bunu 
etsə, BMTİP-in rənkinqində daha yüksək yer lərə qalxar.

Beləliklə, BMTİP-in Təhsil indeksi üzrə apardığı sıralama 27-ci Cəd-
vəldə gös tərildiyi kimidir . BMTİP-in əsaslandığı regionlaşdırma bu kitabda 
indiyə dək istifadə ediləndən fərqlidir. Əvvəlki ölçmələrlə müqayisəyəgələrli-
yi saxla maq məqsədi ilə 27-ci Cədvəldə də əksər sıralamalara daxil etdiyi-
miz ölkələr üzrə məlumatlar toplanmışdır. Sıra yerləri ümumi (dünya) rən-
kin qi üzrə ve ril mişdir.

İnsan inkişafı indeksinin həm özünü, həm də onun sub-indekslərini 
BMTİP iki variantda hesablayır: əvvəlcə hesablama seçilmiş göstəricilər üz-
rə bir başa, sonra isə müxtəlif ölkələrdəki qeyri-bərabərlik dərəcəsi nəzərə 
alın maqla aparılır . 27-ci Cədvəldə Təhsil indeksinin hər iki variantı veril-
mişdir.

27-ci Cədvəldən görünür ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlət-
lərdə təh silin səviyyəsi daha yüksəkdir. Təhsilin təkmilləşdirilməsi üçün mə-
suliyyət da şıyan insanlar məşğul olduqları işin əhəmiyyətini qabartmaq 
üçün, bəlkə də, de yərdilər ki, təhsilin səviyyəsi nəticə yox, səbəbdir, yəni bu 
ölkələrin zənginli yi nin əsas səbəbi elə təhsilin yüksək səviyyəyə çatdırıl ma-
sı dır. Bu fikirdə müəy yən həqiqət, əlbəttə, vardır. Bir çox inkişaf etmiş ölkə-
lər indi, əgər belə demək mümkünsə, təhsil xidmətləri satır və bu onların 
ciddi gəlir mənbəyidir. İrlandiya ingilisdilli ölkədir. İrland dilini əhalinin an-
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caq yarısı başa düşür, bu dildə irlandların təxminən 10%-i danışmağı və 5%-
dən artıq olmayan hissəsi yazmağı ba carır. Başqa millətlərin fəlakət kimi də-
yərləndirə biləcəyi bu vəziyyətdən irlandlar böyük fayda qazanırlar. İngilis 
dili öyrənmək istəyən avropalıların, xüsu sən də ispanların çoxu İngiltərəyə 
de yil, İrlandiyaya üstünlük verir, çünki irlandlar katolikdirlər və lazım gələn 
kimi özlərini məhz bu cür təqdim edirlər. İn gil tə rə nin özü də dünyanın əsas 
təhsil mərkəzlərindən biridir və dünyanın bir çox öl kəsindən, o cümlədən 
Azər baycandan olan böyük sayda tələbə bakalavr və ələl xüsus magistr təhsi-
li ni orada alır.1

Cədvəl 27. ŞAMA dövlətlərində və bəzi inkişaf etmiş 
ölkələrdə Təhsil indeksi (2013)1

Sıra 
yeri Ölkələr Tİ QBTİ Sıra  

yeri Ölkələr Tİ QBTİ

1-4 Avstraliya 1,000 0,910 44-46 Monteneqro 0,844 0,754
1-4 Yeni Zelandiya 1,000 … 50-52 Qazaxıstan 0,833 0,717
1-4 İrlandiya 1,000 0,841 56-59 Xorvatiya 0,806 0,690

5 Niderland 0,994 0,857 60-61 Türkiyə 0,800 0,560
6 Norveç 0,978 0,888 62 Bolqarıstan 0,794 0,706
7 İspaniya 0,950 0,751 64 Rumıniya 0,783 0,710

10 Danimarka 0,939 0,846 65-67 Kipr 0,778 0,668
12 Litva 0,928 0,823 65-67 Rusiya 0,778 0,764

13-15 ABŞ 0,917 0,830 73-76 Serbiya 0,756 0,621
18-20 Almaniya 0,906 0,863 73-76 Bosniya-Hers. 0,756 0,621
18-20 İtaliya 0,906 0,697 80-82 Makedoniya 0,739 0,574
21-22 Böyük Britaniya 0,900 0,838 83-89 Gürcüstan 0,733 0,745

24 Fransa 0,889 0,745 106-107 Qırğızıstan 0,694 0,613
25 Kanada 0,883 0,816 111-115 Ermənistan 0,683 0,675

26-27 İsveç 0,878 0,800 123-124 Azərbaycan 0,656 0,642
36-38 Latviya 0,861 0,784 123-124 Moldova 0,656 0,614
39-41 Sinqapur 0,856 … 133-134 Özbəkistan 0,639 0,642
39-41 Macarıstan 0,856 0,777 147-150 Albaniya 0,600 0,536
42-43 Yaponiya 0,850 0,648
… – Qeyri-bərabərlik üzrə dəqiqləşdirilmə aparılmamış dövlətlər

1 Bax: UNDP – Human Development Report 2014 – Sustaining Human Progress: Reducing Vul-
 ne ra bilities and Building Resilience (http://hdr.undp.org/en; son baxılma – sentyabr 2014).
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Azərbaycan Təhsil indeksi üzrə sıralamada 123-124-cü yerləri bölüş-
dü rür və sıralamaya daxil edilmiş region ölkələrindən yalnız 4-nü qabaq la-
yır. Əhalinin təhsillə əhatə olunmasındakı qeyri-bərabərlik nəzərə alındıqda 
Azərbaycanın rey tinqi daha yüksəkdir. Bu halda o, Özbəkistanla 51-52-ci 
yer ləri bölüşdürür və region dövlətlərinin bir çoxundan irəlidə yer alır.

BMTİP-in hesabladığı Təhsil indeksinin və bu qəbildən olan başqa 
em pi rik araşdırmaların ən ciddi nöqsanlarından biri odur ki, bunlar təhsilin 
yalnız kə miyyət cəhətlərini əks etdirir, keyfiyyət tərəflərini isə nəzərə almır. 
Bir çox öl kələr üçün bu tamamilə yetərlidir, çünki bu cür kəmiyyət gös təri-
ci ləri həmin öl kələrdə əhalinin nə dərəcədə savadlı olması haqqında kifayət 
qədər dolğun və də qiq təsəvvür yaradır. Lakin elə dövlətlər də var ki, orada 
təhsil müddəti üzə rin də qurulan indekslərin heç biri təhsilin keyfiyyətini 
açıq laya bilmir. Təhsil al maq la təhsil haqqında diplom almağın bir sıra öl kə-
lərdə ayrı-ayrı şeylər oldu ğu nu həm mütəxəssislər, həm də sıravi vətəndaşlar 
yaxşı bilirlər. Belə ölkələrdə kə miyyət göstəriciləri təhsilin keyfiyyəti haq-
qında yanlış bilgi verir.

Amma məsələ bununla da bitmir. Bəzi dövlətlər öz gənclərini xaricdə, 
dün yanın ən güclü universitetlərində yetişdirməyə üstünlük verir. Məsələn, 
2006-cı ildə Azərbaycan 2007-2015-ci illərdə gənclərin xarici ölkələrdə təh-
sil al masına dair xüsusi Dövlət proqramı qəbul etmişdir.1 2014-cü ilə qədər 
bu Pro q ram üzrə 2  612 gənc, bütün xərcləri dövlət tərəfindən ödənməklə 
dün ya nın ən qabaqcıl universitetlərində oxumağa göndərilmişdi, onların 
500 nəfər dən çoxu təhsillərini başa vuraraq artıq geri qayıtmış və təxminən 
35%-i dövlət sektorunda, qalanları özəl şirkətlərdə çalışırdı. Ölkə üçün ən 
vacib, özləri üçün sə ən perspektivli ixtisaslar üzrə mükəmməl bilik və 
təcrübə qazanmış, dünyaya ayıq baxmağı bacaran, innovasiyalara açıq, yeni 
düşüncə tərzinə malik olan mü tə xəssislərin hazırlanması Azərbaycan kimi 
nisbətən kiçik bir dövlət üçün stra teji əhəmiyyətə malikdir. Bunun ən uğur-
lu yolu isə hələlik xaricdə təhsildir. La kin BMTİP-in araşdırmalarında belə 
proqramlar üzrə təhsil, ümumiyyətlə, nə zə rə alınmır. BMTİP-in araşdırma-

1 Bax: 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı 
(http://www.xaricdetehsil.edu.gov.az; son baxılma – sentyabr 2014).
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ları, təbii ki, onu da nəzərə almır ki, Dövlət pro qramı ilə olduğundan hətta 
daha böyük sayda gənclər xaricdə, müxtəlif müəssisə və təşkilatların maliyyə 
dəstəyi ilə, yaxud öz vəsaitləri hesabına təhsil alırlar.

Əgər məqsəd ayrı-ayrı ölkələrdəki təhsil müəssisələrinin səviyyəsini 
öy rən məkdirsə, insan inkişafı indeksində istifadə edilən göstəricilər bunun 
üçün ya rarsızdır. Yox, əgər məqsəd əhalinin təhsillə əhatə olunmasını qiy-
mət lən dir mək dirsə, görünür, ölkələri bir neçə, ən azı iki qrupa bölmək, kiçik 
dövlətləri qiy mətləndirərkən xaricdə təhsili də nəzərə almaq lazımdır.

Danılmaz həqiqətdir ki, dövlətin orta və uzunmüddətli maraqları ba-
xı mın dan, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 
Prob lemin həllini çətinləşdirən odur ki, təhsil ictimai həyatın ən ətalətli sa-
hə  lərin dən dir və qısa bir müddət ərzində onu dünya standartları səviyyə si-
nə qaldırmaq müm kün deyil. Orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini yük-
səlt  məkdən ötrü onların pedaqoji heyətini gücləndirmək lazımdır. Bu, öz 
növ bəsində, ali məktəb lər də tədrisin köklü şəkildə təkmilləşdirilməsini tələb 
edir, bundan ötrü isə ali məktəblərin özünün professor-müəllim heyətinin 
təzələnməsinə ehtiyac var, nə  hayət, ali məktəblərdə yüksək səviyyəli mütə-
xəs sislər yetişdirə bilmək üçün orta məktəblərdən gələn abituriyentlərin 
səviy yəsi daha yüksək olmalıdır. Təh si lin müxtəlif səviyyələri və sahələri bir- 
birinə elə sıx bağlıdır ki, bütün sistem eyni vaxtda, sinxron şəkildə təkmil ləş-
dirilməlidir.

Təhsil islahatlarının prioritet, yaxud ilkin istiqaməti qismində Azər-
baycan həm orta, həm ali təhsil müəssisələrində maddi-texniki bazanın ta-
ma mən yeni ləş dirilməsini, faktik surətdə – yenidən yaradılmasını seçmişdir. 
Son illərdə bu sahədə mütəəssiredici nailiyyətlər qazanılmışdır. Bununla ya-
naşı, təhsilin özü nün keyfiyyətinin yüksəldilməsi, o cümlədən təhsil müəssi-
sələrində hələ də rast gə linən neqativ halların aradan qaldırılması istiqamə-
tində görülən işlər maddi- texniki bazanın yeniləşməsindən açıq-aşkar geri 
qalır.

Ən böyük çətinlik ondan törəyir ki, təhsil sisteminin əsas problemi bu 
sis tem dən kənardadır. Təhsil o zaman gerçək ictimai əhəmiyyət kəsb edir ki, 
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bilik “qiy mətə minir”, yəni bazar yüksək ixtisaslı əməyə ixtisassız əməyə nis-
bə tən daha böyük dəyər verir, əməyin ödənilməsi onun mürəkkəbliyinə və 
key fiy yə ti nə mütənasib olur. Azərbaycanda yeni-yeni oturuşan bazar iqtisa-
diy yatı sovet dö nəmi üçün ənənəvi olan bu yanlışlığı hələ sonadək dəf edə 
bil məmişdir ki, təhsil haqqında şəhadətnamə (diplom) təhsilin özündən da-
ha vacibdir. Amma ümid etmək olar ki, hazırda cərəyan edən bəzi mütə-
rəqqi proseslər, o cümlədən özəl biznesin intellektual formalarının inkişafı, 
dövlət qulluqçularının imtahan və müsabiqələrlə seçilməsi, əvvəl-axır bu 
dü  şüncə stereotipini qıracaqdır. İndi nin özündə də bəzi özəl şirkətlər ali 
məktəb tələbələri arasından öz gələcək əmək daşlarını qabaqcadan seçirlər 
və onlara hətta təqaüd də təyin edirlər.

Çoxillik müşahidələr göstərir ki, 1990-cı illərin ortalarında Azərbay-
can da təh silin səviyyəsi bir qədər aşağı düşmüşdür. Təbiidir, çünki 90-cı il-
lərin birinci ya rısı ölkəmizin ən yeni tarixinə mürəkkəb dövrlərdən biri kimi 
yazılmışdır. Müs təqiliyin ilk illərində Azərbaycanda cərəyan edən daxili si-
yasi proseslər, ictimai həyatı çalxalayan hadisələr, inqilablar, çevrilişlər və ən 
əsası Ermənistan və onun havadarları ilə müharibə sosial inkişaf məsələləri 
ilə sıx və ardıcıl məşğul ol mağa imkan vermirdi. Üstəlik, təhsil sistemini ta-
ma milə təzə ideoloji və təşki la ti prinsiplər üzərində yenidən qurmaq lazım 
gəlirdi. 2000-ci illərin başlan ğı cın dan etibarən müsbət meyillər üzə çıxmağa 
başladı: Təhsil indeksi əvvəlcə 1990-cı illərdəki ən yüksək səviyyəni ötdü, 
sonra isə, tədricən də olsa, aramsız surətdə yaxşılaşmaqda davam etdi.

Lakin ölkənin iqtisadi inkişafı və əhalinin maddi rifahının yaxşılaş ma-
sı təh silin təkmilləşməsinə nisbətən daha yüksək sürətlə gedirdi. Neft re-
surs la rı nın xarici şirkətlərin iştirakı ilə hasilatı və ixracı sayəsində ölkəyə kül-
li miqdarda – iqtisadiyyatın miqyasları ilə müqayisədə – maliyyə vəsaiti gə-
lirdi və təhsil sis te minin inkişafı bu sürətə mütənasib deyildi. Bu proseslərin 
qrafik təsviri 10-cu Diaqramda verilmişdir.1

1 BMTİP-in məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (bax: UNDP – GNİ per capita in PPP 
Terms; http://hdr.undp.org/en/content/gni-capita-ppp-terms-constant-2011-ppp; UNDP 
– İnter na tional Human Development İndicators: Education İndex; http://hdr.undp.org/en/ 
/content/education-index; hər ikisinə son baxılma – sentyabr 2014).
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Diaqram 1990, 2005 və 2013-cü illərdə ŞAMA regionuna aid 26 öl kə-
də AQP ilə hesablanmış adambaşına ÜMG göstəriciləri ilə Təhsil indeksləri 
ara sın  dakı korrelyasiyanı nümayiş etdirir. 1990-cı ilə aid göstəricilərin tədri-
ci trend əyrisi ətrafında böyük sapmalarla səpələnməsi onu göstərir ki, sovet 
im pe r i yasının və “sosialist” blokun dağılması ərəfəsində region ölkələrində 
təhsil sə viyyəsi olduqca fərqli idi, yeni təhsil sisteminin formalaşması ilə 
bağ lı region ölkələrinin start imkanları müxtəlif idi. Amma bu sapmalar 
bir-birini elə balans laşdırırdı ki, trend əyrisi az qala düzxətlidir. Maraqlıdır 
ki, 1992-ci ilin məlumatları əsasında təxminən eyni qrup ölkələr üzrə, amma 
təh sil indeksləri ilə adambaşına ÜDM (AQP ilə) göstəriciləri arasındakı 
kor  relyasiyanın araşdırılması za manı müəyyən edilmiş tədrici trend də prak-
t ik surətdə üfüqi düzxətli idi, amma nöqtələrin trend ətrafında şaquli sə pə-
lən məsi ona işarə verirdi ki, bu ölkələrdə təhsilin səviyyəsi iqtisadi inki şafın 
səviyyəsindən çox da asılı deyil. O araşdırma da BMTİP-in məlumatları əsa-
sında aparılmışdı.1

1 Bax: N .Muzaffarli . “Satiety Diseases” (Redressing the Balance between Economic and Social 
De ve lop ment in Azerbaijan) . – Central Asia and The Caucasus, 2012, Vol., 13, Issue 2.
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2000-ci illərin ortalarından etibarən tədrici trend əyrisi yüksələn tra-
yek toriyaya malikdir. İnterpretasiyadan asılı olaraq bu o deməkdir ki, varlı 
ölkə lər də təhsilin səviyyəsi daha yüksəkdir, yaxud təhsilin səviyyəsi yüksək 
olan ölkə lər daha varlıdır. 2005-ci və 2013-cü illərin tədrici trend əyriləri, 
demək olar ki, üst- üstə düşür, yəni Təhsil indeksləri ilə adambaşına ÜMG 
ara sındakı korrelyasiya ciddi bir dəyişikliyə uğramamışdır və bu göstərici lə-
rin yüksəlməsi arasında müəyyən bir sinxronluq var.

Azərbaycanda Təhsil indeksi dövrdən-dövrə yüksəlmiş, 1990-cı ildə 
0,594-ə, 2005-ci ildə 0,623-ə, 2013-cü ildə isə 0,656-ya bərabər olmuşdur. 
La kin dünya sıralamasında ölkənin tutduğu yerlər get-gedə aşağı düşmüş-
dür: 1990-cı, 2005-ci və 2013-cü illərdə müvafiq olaraq 90-cı, 118-ci və 
124-cü yer lər. Bu onunla izah edilir ki, digər ölkələrdə Təhsil indeksi Azər-
baycandakına nis bətən daha sürətlə yüksəlmişdir. Bu, regional trend əyri-
sin dən Azərbaycanın əv vəlki dövrlərə nisbətən 2013-cü ildə daha çox ara-
lanmasının birinci səbəbi dir. İkinci səbəb isə odur ki, 2013-cü ildə Azərbay-
canda adambaşına milli gəlir 2005-ci ildəkinə nisbətən kəskin surətdə (2,2 
dəfədən çox) artmış, 6 939 bey nəlxalq dollardan 15 525 beynəlxalq dollara 
çatmışdır. Bu səbəblər üzündən öl kə nin işarəsi xeyli sağa sürüşmüş, amma 
yuxarıya eyni dərəcədə qalxmamışdır.

Azərbaycanın 10-сu Diaqramdakı indiki yeri bu mənanı verir ki, təhsi-
lin sə viyyəsi olmalı olduğundan daha aşağıdır, yəni adambaşına milli gəlir 
Azərbaycanda olduğu qədər olan bir ölkədə Təhsil indeksi nəzəri cəhətdən 
daha yük sək, təxminən 0,800 olmalıdır. “İctimai toxluq xəstəliyi” dediyimiz 
(daha dəqiqi – onun əlamətlərindən biri) elə budur ki, təhsilin səviyyəsi yax-
şılaşsa da, daha sür ətlə yüksələn rifahın ardınca çatdıra bilmir . Amma yenə də 
qeyd etmək lazımdır ki, BMTİP-in metodologiyası ayrı-ayrı dövlətlərdə, xü-
susən də nisbətən kiçik ölkələrdə təhsilin səviyyəsini ölçüb müqayisə etmək 
üçün daha da təkmilləşdi rilməlidir.

5 .2 .2 . İqtisadi inkişaf, maddi rifahın yüksəlməsi və əhalinin sağlamlığı

Millətlərin sağlamlıq səviyyəsini kəmiyyətcə qiymətləndirməyə imkan 
ve rən tam bir sıra göstəricilər mövcuddur. Hesab edilir ki, həm bunlar, həm 
də ayrı- ayrı ölkələrdə səhiyyənin səviyyəsini səciyyələndirən göstəricilərin 
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ha  mısı, son nəticə etibarilə, doğulanda gözlənilən ömür müddəti göstəri ci-
sində ifadə olunur. Ona görə də istər BMTİP, istərsə də müxtəlif dövlətlərdə 
əhalinin ümu mi sağlamlıq durumunu qiymətləndirən digər analitik mərkəz-
lər, o cümlədən The Economist Intelligence Unit və International Living məhz 
bu göstəriciyə istinad edir.

DGÖM göstəricisinin məğzi onun adında tam ifadə olunur. DGÖM 
il lər lə ölçülür və belə bir ehtimal üzərində qurulur ki, insanın həyatı boyu, 
hər yaş qru punda ölüm səviyyəsi hesablamanın aparıldığı vaxtdakı səviy yə-
də (yəni do ğum ilindəki səviyyədə) dəyişməz qalacaqdır. DGÖM-in nisbə-
tən sadə hesab lan masına baxmayaraq, müxtəlif mənbələrdə verilən göstəri-
ci lər əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Məsələn, 2014-cü ilin ortalarına olan 
son məlumatlara görə, Azərbaycanda gözlənilən ömür müddəti, ölkənin rəs-
mi statistikasına əsasən, 74,2 ilə bərabərdir.1 ABŞ MKİ-nin The World Fact-
book informasiya bazası onu 71,9 il kimi verir.2 Ümumdünya Səhiyyə Təş ki-
latının göstəricisi buna yaxındır – 72,0 il.3 BMT-nin iqtisadi və sosial məsə-
lə lər departamentinin (UNDESA) sta tistikasına görə isə, Azərbaycanda 
DGÖM 70,8 ildir.

BMTİP bu son göstəricini indeksləşdirərək ondan istifadə edir. Sıfırla 
bir arasında dəyişən Sağlamlıq indekslərini hesablamaq üçün son hesabatda 
ömür müddətinin yuxarı həddi kimi 85 il, aşağı həddi kimi 20 il götürülür. 
Aşağı hədd belə əsaslandırılır ki, XX əsr boyu dünyanın heç bir ölkəsində 
DGÖM 20 il dən az olmamışdır.

Sağlamlıq indeksinə görə (əslində – gözlənilən ömür müddəti indek-
sinə görə) BMTİP ekspertlərinin 2013-cü il üçün tərtib etdiyi sıralamada 
Azər baycan 195 ölkə arasında 113-cü yerdə qərarlaşmışdır. 1990-2013-cü 
illərdə Azərbaycan üçün hesablanan Sağlamlıq indeksi tədricən, amma da-
yanmadan yüksəlmişdir. 1990-cı ildə 0,690-a bərabər olan indeks, 2005-ci 

1 AR DSK-nın məlumatı (bax: http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy; son baxılma 
– sen tyabr 2014).
2 Bax: CIA – The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/aj.html; son baxılma – sentyabr 2014).
3 Bax: WHO – Global Health Observatory Data Repository – Life Expectancy (http:// 
apps.who.int/ /gho/data/view.main.680; son baxılma – sentyabr 2014).

5 .2 . İqtisadi inkişaf, sosial rifah və “ictimai toxluq xəstəlikləri”
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ildə 0,754-ə, 2013-cü ildə 0,781-ə çatmışdır. Bu dövrdə (1990-2013-cü il lər-
də) Sağlamlıq indeksinin və adambaşına milli gəlirin dəyişmələri arasındakı 
korrelyasiya 11-ci Diaqramda qrafik təsvirlə verilmişdir. Bundan qabaqkı di-
aq ramda olduğu kimi, burada da 1990-cı, 2005-ci və 2013-cü illərdə Şərqi 
Avropa və Mərkəzi Asiya regionuna aid 26 ölkənin göstəriciləri tutuşdu-
rulur.1

Diaqram, hər şeydən əvvəl, onu nümayiş etdirir ki, iqtisadi inkişaf sə-
viy yəsi ilə gözlənilən ömür müddəti arasında, güclü olmasa da, müəyyən 
kor relyasiya hər halda mövcuddur. Zəngin ölkələrdə insanlar daha sağlam 
və uzun həyat yaşayırlar. Amma bu qanunauyğunluqdan ciddi bir biçimdə 
kə narlaşan ölkələr də vardır. 2013-cü ildə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya 
dövlətləri arasında tədrici trend əyrisindən yuxarıya doğru ən çox aralanan-
lar Bosniya-Hersoqovina və Sloveniya, aşağıya doğru isə Qazaxıstan və Ru-
si yadır. Birincilərdə əhali “ya şa malı olduğundan daha çox”, ikincilərdə “daha 

1 BMTİP-in məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (bax: UNDP – GNİ per capita in PPP 
Terms; http://hdr.undp.org/en/content/gni-capita-ppp-terms-constant-2011-ppp; UNDP 
– İnterna ti onal Human Development İndicators: Health İndex; http://hdr.undp.org/en/content/ 
/health-index; hər ikisinə son baxılma – sentyabr 2014).
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az” yaşayır. Nöqtələrin trend əy ri ləri ətrafında yayğın paylaşması (korrelya-
siyanın zəifliyi) onunla izah edilir ki, uzun ömürlülük təkcə cəmiyyətin öz 
fəaliyyətindən, məsələn, səhiyyə xidmət lə ri  nin səviyyəsindən deyil, ictimai 
fəaliyyətdən kənar amillərdən (tutalım, təbii-coğrafi şəraitdən) də asılıdır.

Müşahidə illərinin hər üçündə Azərbaycan həmin ilin trend əyrisin-
dən aşa ğı olmuşdur. Trend əyrisinə onun ən yaxın olduğu il 2005-dir. Hə-
min il adam başına milli gəlirin azalması fonunda (1990-cı ildəki 7 006 bey-
nəl   xalq dol lardan 6 939 beynəlxalq dollara) Sağlamlıq indeksi əhəmiyyətli 
də rəcədə yük səlmişdi. Sonra milli gəlirin sürətli artımı dövrü başlayır, Sağ-
lamlıq indeksinin yüksəlməsi bu artımın ardınca çatdıra bilmir və Azərbay-
can trend əyrisin dən yenə də aralanır. 2013-cü ildə adambaşına milli gəliri 
Azərbaycandakı qə dər olan bir ölkədə indeks təqribən 0,815 olmalı idi, 
Azərbaycanda isə, artıq qeyd olunduğu kimi, 0,781-ə bərabər idi. Uyğun-
suz luğun səbəbi ondadır ki, sosial inkişaf sürəti (bu halda gözlənilən ömür 
müd dətinin artması) iqtisadi inkişafın sürətindən (bu halda adambaşına 
mil  li gəlirin artmasından) geri qalır və milli gəlirin bu cür yüksək templə 
art  ması şəraitində bu, qaçılmazdır. Bizim araş dırma üçün mühüm olan da 
elə bu qanunauyğunluqdur.

Təxminən on ildir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gözlənilən ömür 
müd dəti göstəricisinin daha iki versiyasını hesablayır və indi beynəlxalq 
mü qayisəli tədqiqatlarda bunlardan kifayət qədər geniş istifadə olunur: bi-
rin cisi – əlil lik illərinə düzəlişlə qiymətləndirilmiş gözlənilən ömür müddə-
ti, ikincisi – sağlamlıq vəziyyətinə düzəlişlə qiymətləndirilmiş gözlənilən 
ömür müddəti dir.*1Bu göstəricilər də DGÖM kimi hesablanır, bir fərqlə ki, 
əhalinin müxtəlif cins və yaş qruplarında ölüm səviyyəsi haqqında ehtimal-
lara əlillik və xəstəliklər haqqında ehtimallar da əlavə edilir. 

Adi qaydada hesablanan DGÖM-lə onun sağlamlıq vəziyyətinə düzə-
liş lə hesablanmış variantı arasında fərq yetərincə ciddidir. ÜST-nin məlu-
mat larına görə, 2012-ci ildə dünyanın əksər ölkələrində (ŞAMA dövlət ləri-
nin hamısında) bu fərq DGÖM-in 10%-indən artıq olmuşdur. Məsələn, 

* İng. – Disability-Adjusted Life Expectancy (DALE), Health-Adjusted Life Expectancy (HALE) .

5 .2 . İqtisadi inkişaf, sosial rifah və “ictimai toxluq xəstəlikləri”
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Azər baycanda DGÖM 72 il, DGSÖM isə 63 il olmuşdur.1 Bu o deməkdir 
ki, 2012-ci ildə doğulmuş orta statistik azərbaycanlının 72 illik həyatının 9 
ili (12,5%-i) xəstəliklərlə mü şa yiət olunacaqdır. Üstəlik, heç də bütün xəstə-
liklərin dəqiq qeydiyyatı aparıla bil mir. O da var ki, insanın sağlam və ya 
xəs tə sayılması onun özünün subyektiv qav rayışından da asılıdır.

İlk baxışdan belə görünə bilər ki, doğulanda gözlənilən sağlam ömür 
müd dəti əhalinin sağlamlıq səviyyəsini DGÖM-ə nisbətən daha dəqiq qiy-
mət  ləndirməyə imkan verir. Amma bu təəssürat aldadıcıdır. Adambaşına 
mil li gə lir lə DGSÖM arasında asılılıq – istər tədrici trend əyrisinin trayekto-
riyasına, is tər sə də ölkələrin trenddən sapma məsafələrinə görə – adambaşı-
na milli gəlirlə DGÖM arasındakı asılılıqla praktik surətdə üst-üstə düşür. 
Azər baycan da hər iki halda trend əyrisinə nəzərən eyni mövqe tutur. Ona 
görə bu və ya digər öl kə də əhalinin sağlamlıq səviyyəsini digər ölkələrlə mü-
qayisəli şəkildə qiymət lən dir mək üçün bu göstəricilərin hansından istifadə 
etməyin ciddi bir fərqi yoxdur.

İnsan inkişafının BMTİP tərəfindən hesablanan inteqral göstəricisinə 
gə lincə, o, 3 indeksin – Təhsil indeksinin, Sağlamlıq indeksinin və Rifah in-
dek  si nin həndəsi ortasıdır. Sonuncu indeks adambaşına düşən ümumi milli 
gəlirin (AQP düzəlişi ilə) indeksləşdirilməsi yolu ilə sayılır. Ona görə də iq-
ti sadi inki şaf göstəriciləri ilə insan inkişafı arasındakı korrelyasiyanın daha 
güclü olması (iqtisadi inkişafla Təhsil və Səhiyyə indeksləri arasındakına 
nis bətən) tamamilə təbiidir. O da təbiidir ki, bu halda Azərbaycan tədrici 
trend əyrisinə daha yaxın yer alır.

5 .2 .3 .  Mədəniyyətin digər komponentləri (maddi mədəniyyət, idman və 
bədən tərbiyəsi, davranış mədəniyyəti)

Sosial sferanın bəzi başqa tərkib hissələri də var ki, ölçüyəgələrdir və 
bey  nəl xalq müqayisələr üçün yararlıdır. Məsələn, illik analitik araşdırmaları 
ilə yax şı tanınan International Living şirkəti müxtəlif ölkələrdəki istirahət və 

1 Bax: WHO – World Health Statistics 2014, Table 1: Life Expectancy and Mortality, pp. 60-69 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/world-health-statistics-2014/en; 
son baxılma – sentyabr 2014).
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mədə niy yət potensialını dəyərləndirərkən UNESCO-nun Dünya İrsi reyes-
trinə daxil edil miş tarixi abidələri və memarlıq obyektlərini də hesaba alır.1 
Bun ların sayı, əlbəttə, çox vacibdir. Amma aydın məsələdir ki, bu tarixi abi-
dələrin və memarlıq obyektlərinin sayı nisbətən qısa bir zaman içində bö-
yük dəyişikliyə uğraya bil məz. Odur ki, iqtisadi və sosial inkişaf arasındakı 
müvazinətin təhlili baxımın dan, bu qəbil tədqiqatlar çox da məhsuldar de-
yildir.

Ayrı-ayrı dövlətlərdə idmanın inkişafı ilə bağlı çoxsaylı müqayisəli 
araş  dır malar aparılır, lakin onların mütləq əksəriyyəti müxtəlif idman növ lə-
ri üzrə öl kəvi reytinqləri əks etdirir. Amma peşəkar idmanın səviyyəsi və na-
iliy yət gös tə riciləri nə qədər əhəmiyyətli olsa da (o cümlədən dövlətin pres-
tiji üçün), sosial inkişaf indikatorları kimi istifadə edilə bilməz. Bədən tər-
biyəsinin inkişaf göstəriciləri bu baxımdan daha uğurlu ola bilərdi, amma 
bədən tərbiyəsinin in ki şaf səviyyəsini ölçüb qiymətləndirmək çətindir. Doğ-
rudur, ölkədə, tutalım, hər 1  000 nəfərə düşən stadionların, idman kom -
pleks lərinin və qurğularının sayı həmin ölkədə kütləvi idmanın və bədən 
tər  biyəsinin inkişafı üçün ya radıl mış şərait haqqında müəyyən təsəvvür for-
malaşdıra bilər. Lakin bunlar dolayı göstəricilərdir. Birbaşa göstəricilər isə, 
mə sələn, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların sayı, hesablama metodikala rı-
nın qüsurları üzündən beynəlxalq müqayi sə lər aparılarkən qəbuledilməz 
də rə cə də böyük yanlışlıqlara səbəb olur.2

Sosial inkişafın səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ictimai yerlərdə 
dav ra nış mədəniyyətinin ölçülüb ölkələr üzrə müqayisə edilməsi də zəruri-
dir, amma bu cür tədqiqatlar hələ aparılmamışdır.

1 International Living 30 ildən artıqdır ki, maraqlı bir bizneslə məşğuldur: insanlara yeni ya-
şa yış yeri (ölkəsi) seçməyə kömək edir. Bundan ötrü şirkət hər il dünya dövlətlərini həyat 
key fiyyətini müəyyənləşdirən doqquz parametr üzrə müqayisə edib sıralayır. Hamını apar-
dığı tədqiqatın doğ ruluğuna inandırmaq üçün öz mərkəzi ofisinin yerini mütəmadi dəyişdi-
rə rək, son rənkinqdə bi rinci yer verdiyi ölkəyə köçürür (bax: http://internationalliving.com; 
son baxılma – sentyabr 2014).
2 Məsələn, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2014-cü ildə 
öl kə də təxminən 1,7 mln. nəfər bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. Amma buraya təhsil 
müəssi sə lərində idmanla məşğul olanlar da daxildir (bax: http://www.stat.gov.az/source/ 
/healthcare; son baxılma – sentyabr 2014).

5 .2 . İqtisadi inkişaf, sosial rifah və “ictimai toxluq xəstəlikləri”
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5.3. Perspektiv

Bir qütbündə iqtisadi inkişaf və maddi rifah səviyyəsi, digər qütbündə isə 
so sial-mədəni inkişaf səviyyəsi dayanan uyğunsuzluğun aradan qaldırılma-
sı ya xın gələcəkdə Azərbaycan üçün çətin olacaqdır. Mövcud şəraitdə bu 
uyğun suz luq obyektiv xarakter daşıyır, çünki onu həyata sosial sferanın öz 
normal inki şaf trayektoriyasından (qanunauyğunluqlarından) sapması de-
yil, XXI əsrin əv vəl lərində başlamış neft bumu gətirmişdir. İctimai həyatın 
bu iki tərkib his səsi ara sında hansının (iqtisadiyyatın, yoxsa mədəniyyə-
tin) dominant möv  qeyə çı xa cağı qarşıdakı illər ərzində bəlli olacaqdır. İki 
al ternativdən biri ger çək ləşə cək dir – ya ictimai rifahın artımı sosial inki şa-
fa əlavə impuls verə cək, ya da əksi nə, sosial sferanın geriliyi iqtisadi artımı 
yavaşıdacaqdır.

5 .3 .1 . Sosial inkişaf üçün ictimai məsuliyyət

Birinci yolla getməkdən ötrü Azərbaycan sosial-mədəni inkişaf sahə-
sin də bütöv bir tədbirlər toplusu işləyib hazırlamalı və həyata keçirməlidir. 
Prinsipial dərəcədə vacibdir ki, ictimai inkişafın müvazinətini təmin etmək 
məsuliyyəti, əsa sən, dövlətə (hökumətə) aid olsa da, yalnız onun üzərinə 
qo yulmamalı və cə miyyət tərəfindən paylaşılmalıdır. Başqa sözlə, cəmiyyət 
öz inkişafı üçün məsuliyyətin getdikcə böyüyən bir hissəsini öz üzərinə gö-
türməlidir.

Hökumətin bu sahədə əsas vəzifəsi prioritetlərin düzgün sıralanma-
sın  dan, dövlətin maliyyə vəsaitlərinin, inzibati və informasiya resurslarının 
iqtisadi və sosial-iqtisadi inkişaf arasında elmi cəhətdən əsaslandırılmış tərz-
də paylaş dı rıl masından ibarət olacaqdır. Bu problemin həlli, hər şeydən əv-
vəl, investisiya la yihələrinin müqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsinin 
komp leks çoxmeyarlı sis teminin yaradılmasını, müvafiq prosedur və meto-
dikaların hökumətin təsdiq etdiyi ümumi bir sənədlə formallaşdırılmasını 
(rəsmiləşdirilməsini) tələb edir. Ar tıq bir neçə ildir ki, bu məsələ ən aktual 
iqtisadi idarəetmə islahatlarından biri kimi gündəlikdədir. 2003-2005-ci il-
lər də Avropa İttifaqının ekspertləri ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadi İn-
ki şaf Nazirliyinin mütəxəssisləri (2013-cü il dən İqtisadiyyat və Sənaye Na-
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zirliyi) bu məsələnin fəal müzakirəsini aparır dı lar. Son illərdə bu sahədə 
əldə edilmiş müəyyən irəliləyişlərə baxmayaraq, in ves tisiya layihələri üzrə 
öl kədə tətbiq olunan qiymətləndirmə sistemini təkmil ləşdirməyə hələ də 
eh tiyac duyulmaqdadır. BVF də öz məruzələrində bir neçə dəfə qeyd etmiş-
dir ki, Azərbaycanda dövlət investisiya layihələrinin qiymət lən di rilməsi və 
seçilməsi prosedurlarını təkmilləşdirməyə real ehtiyac vardır və belə bir zə-
ru rətin mövcud olduğunu ölkənin rəsmi hökumət nümayəndələri də təs diq-
lə yirlər.1 Bu sətirlərin yazılma vaxtına son ölkəvi məruzəsində isə BVF Azər-
baycan hökumətinə aşağı rentabelli investisiya layihələrindən imtinanı töv-
siyə edir.2

Dövlət vəsaitlərindən istifadə əsasında sosial inkişaf proseslərində bir-
başa iştirakı Azərbaycan rəhbərliyi özünün əsas prioritetlərindən biri elan 
etmişdir.3 Bununla yanaşı, sosial sahələrin və layihələrin dolayı yollarla sti-
mul laşdırılması da böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Görünür, səhiyyə və 
təh sil islahatlarının daha radikal formalarda və sürətlə davam etdirilməsi bu 
sa hədə qarşıda duran bi rinci dərəcəli vəzifələr sırasına aid olunmalıdır. Hə-
dəf özəl təşəbbüsün “için dəki” inkişaf potensialından mümkün qədər dol-
ğun və səmərəli istifadə kimi ifa də edilə bilər.

Sosial inkişafın ayrı-ayrı konkret istiqamətləri üzrə xüsusi dövlət proq-
ramlarının konstruktiv imkanları olduqca genişdir. Son illərin ən uğurlu nü-
munələrindən biri – artıq sözü getmiş “Xaricdə təhsil” proqramıdır. Bu növ 
sosial proqramlardan daha fəal istifadə olunmalıdır.

Sosial-mədəni inkişaf üçün məsuliyyətin bir hissəsini öz üzərinə gö-
tür  məli olan ictimai idarəetmə subyektləri arasında mühüm yerlərdən birini 
bələdiy yə lər tutur. Bələdiyyələr, hər şeydən başqa, icma mədəniyyətinin dir-

1 Məs., bax: IMF Country Report No . 12/5 – Republic of Azerbaijan, 2011 Article IV Consul ta-
tion, January 18, 2012, p. 13 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1205.pdf; 
son ba xılma – sentyabr 2014).
2 Bax: IMF Country Report No . 14/159 – Republic of Azerbaijan, 2014 Article IV Consultation, 
May 13, 2014, p. 1 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14159.pdf; son 
ba xıl ma – sentyabr 2014).
3 Məs., bax: Nazirlər Kabinetinin, 2011-ci ildə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının nəticələrinə 
həsr olun muş iclasında Prezident İ .Əliyevin Yekun nitqi (16 yanvar 2012-ci il) (http://www.
president.az/articles/4107; son baxılma – sentyabr 2014).

5 .3 . Perspektiv
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ON DOQQUZUNCU HAŞİYƏ

Dövlət investisiya layihələrinin 
effektiv idarə olunması haqqında

Əlbəttə, yetərincə dərindən təhlil edilməmiş layihələrə yatırılan 
in vesti si  ya lar da effektiv ola bilər. Lakin layihələr hərtərəfli və 
ob  yektiv qiymət lən diril mədikdə təminat yoxdur ki, əvvələn, icra 
üçün ən yüksək priori tet lik dərəcəsinə malik olan layihələr seçi-
lə cəkdir; ikincisi, dövlət inves tisiyalarının effektivliyi müm  kün 
olan maksimal səviyyəyə çatacaqdır.
Əksər digər iqtisadi göstəricilər kimi, investisiyaların effektivli-
yi ni də yalnız müqayisədə (bu halda – digər investisiyaların ef-
fektivliyi ilə müqayisədə) qiy mətləndirmək olur. Qiy mətlən dir-
mə alətlərinin təkmillik dərəcəsindən asılı ol mayaraq, ayrı-ayrı 
investisiya layihələrini qiymətləndirmək üçün – istər özəl böl-
mə də, istər dövlət sektorunda – yenə də müqayisələr aparılma-
lıdır, amma bun lar eyni bir dövlət daxilində də aparıla bilər və 
aparılmalıdır. Bu müqayisə lə rin son nəticəsi belə ifadə edilir ki, 
A layihəsi B layihəsinə nisbətən daha effektiv ola bilər (seçmə 
mər hələsində), daha effektiv idarə olunur (reallaşma mər hə lə-
sin də), daha effektivdir (reallaşdırıldıqdan sonra). Bütövlükdə 
bir ölkədə döv lət investisiya layihələrinin seçilməsini, icrasını 
və idarə edilməsini qiy mət lən dir mək üçünsə mütləq beynəlxalq 
mü qayisələr aparılmalıdır. Beynəlxalq müqayisələr onu müəy-
yən ləşdirməyə imkan verir ki, A ölkəsində layihələrin se çilməsi, 
idarə olunması və icrası B ölkəsi ilə müqayisədə daha səmərəli-
dir (ya xud az səmərəlidir).
Ölkələrarası müqayisələr üçün BVF-in ekspertləri dörd sub-in-
deks (layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi, idarə olunması 
və icrasının qiymətləndirilməsi sub-indeksləri) əsasında Dövlət 
investisiyalarının effektivliyi indeksini hesablayırlar. Son tədqi-
qat da bu indeks və onun sub-indeksləri 70 dövlət üzrə hesab-
lan mışdır, amma bu siyahıya ŞAMA dövlətlərinin hamısı daxil 
edil məmişdir. Nəticələrin bir qismi 12-ci Diaqramda əks olun-
muşdur. Ölkələrin adlarından sonra mötərizələrdəki rəqəmlər 
həmin ölkələrin ümumi sıralamada tutduğu yerləri göstərir.
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ON DOQQUZUNCU HAŞİYƏNİN DAVAMI

Diaqram 12. Dövlət investisiyalarının effektivliyi indeksi 
və onun sub-indeksləri (bəzi ŞAMA dövlətləri, lider və 

autsayder, 2010)1

Tədqiqatın Diaqramda əksini tapmış nəticələri söyləməyə əsas 
verir ki, dövlət investisiyalarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
sahəsində Azər baycanın potensial imkanları hələ böyükdür.

1 BVF ekspertlərinin analitik məruzəsindəki rəqəmlər əsasında tər-
tib edil miş dir (bax: Era Dabla-Norris, Jim Brumby, oth . Inves ting 
in Public Invest ment: An Index of Public Investment Efficiency (IMF 
Working Paper), 2010, р. 36-37; http://www.imf.org/external/ 
/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf; son baxılma – sentyabr 2014).
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çəldilmə sin də – xüsusilə ölkənin böyük şəhərlərində – həlledici rol oy nama-
lı dır. Sovet dönəmində icma mədəniyyətinin tənəzzülə uğraması təkcə şə-
hər ləş mənin (urbanlaşmanın) nəticəsi deyildi, hərçənd danılmazdır ki, istə-
ni lən ölkədə şəhər ləş mə, icmaformalaşdırıcı münasibətlərin zəifləməsi ilə 
mü şayiət olunur. Tənəz zü lün daha vacib səbəbi siyasi quruluş idi: o, insan-
ların yaşayış yerləri üzrə icmalarda birləşməyindənsə, iş yerlərindəki partiya 
təşkilatlarında bir araya gəl mə sini təşviq edirdi. Müstəqilliyini bərpa etdik-
dən sonra Azərbaycanda (ŞAMA regionu ölkələrinin çoxunda olduğu kimi) 
yerli özünüidarə orqanları “yuxarıdan” yaradılırdı, öz-özünə, tədricən otu-
ruş muş icmaların təbii tələbatından doğulmurdu, hərçənd məlumdur ki, bə-
lə diyyələr, bir qayda olaraq, məhz ikinci yolla, icma özünüidarəsinin inzibati 
institutları kimi formalaşır.

Müasir cəmiyyətlərdə icma özünüidarəsi olduqca böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Mahiyyət etibarilə, icma özünüidarəsi demokratiya mədəniyyəti-
nin tə məl pilləsidir, çünki bələdiyyələr səviyyəsində vətəndaşlar sosial idarə-
etmədə, de  mək olar ki, birbaşa, bilavasitə iştirak edə bilirlər, regional və xü-
susilə də döv lət səviyyəsində isə bu iştirak bir çox aralıq vəsilələrdən keçir. 
İq tisadi anlamda, icma özünüidarəsi dövlət resurslarının idarə olunmasının 
miqyasca kiçildilmiş modelidir. Hər bələdiyyənin öz büdcəsi var və o bu 
büd  cəyə icmanın maraqlarına uyğun bir şəkildə sərəncam verməlidir. Döv-
lət büdcəsi ilə və hətta şəhər (rayon) büdcəsi ilə müqayisədə bələdiyyə büd-
cəsi vəsaitlərinin formalaşması və xərclənməsi üzərində ictimai nəzarəti təş-
kil etmək qat-qat asandır. Bütün bunlardan başqa, icma mədəniyyətinin in-
ki şafı məişət davranışı mədəniyyətinin yük səldilməsində heç nə ilə əvəz edi-
lə bilməyəcək bir rol oynaya bilər. Səbəb odur ki, ictimai qınağı cəmiyyətin 
özünüidarə alətinə çevirməyin yolu məhz icma mədəniyyətinin inkişa fın-
dan keçir.

Qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusilə də sosial-mədəni inkişaf sahə sin-
də ix tisaslaşanlar, məsuliyyətin böyük bir hissəsini öz üzərlərinə götürə bi-
lər lər və götürməlidirlər. Müstəqillik illəri ərzində qeyri-hökumət sektoru-
nun möhkəm lə nib oturuşması sahəsində aşkar irəliləyişlərə baxmayaraq, 
hələ bu sektor icti mai həyatın yetərincə təsirli amilinə çevrilə bilməmişdir. 
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Bu fikrin doğruluğunu müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən aparılan 
təd  qiqatlar da təsdiqləyir.1

Azərbaycan cəmiyyətində ziyalıların, xüsusilə də yaradıcı ziyalıların 
rolu ənənəvi surətdə həmişə yüksəkdir. Xalqın sevib-saydığı bir şairin ça ğı rı-
şı bəzən neçə-neçə siyasi təşkilatın birgə bəyanatından daha təsirli ola bilər. 
Ziyalılar da cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafı üçün məsuliyyətin bir qismini 
öz üzərlərinə götürə bilərlər və şübhəsiz ki, götürməlidirlər. Ziyalı təbəqəsi-
nin bir özünəməxsus qrupu da din xadimləri sayıla bilər. Son illər din xa-
dim lərimiz, əsasən, öz “da xili” məsələləri ilə məşğuldurlar və ictimai işlərə 
(dünya məsələlərinə) qarış maq dan sanki çəkinirlər. Bunun səbəbləri arasın-
da, əlbəttə, ətalət də var: uzun onilliklər boyu din xadimləri bir növ cəmiy-
yət dən kənarda qalmışdılar, əsas etibarilə ritual məsələləri ilə məşğul idilər 
və geniş mənada, cəmiyyətin işlərinə qa rışmırdılar. İndi ictimai mühit köklü 
şə kildə dəyişməkdədir və gözləmək la zım dır ki, əsl din xadimləri öz ictimai 
çıxışlarında ağırlıq mərkəzini rituallar haq qında dini mübahisələrdən həqi-
qə tən aktual olan sosial-mənəvi problemlər üzərinə keçirəcəklər. Söhbət 
əsla dinin siyasətə və dövlət işlərinə qatılmasından getmir. Bu, Azərbaycan-
da Konstitusiya ilə qadağandır. Nəzərdə tutulan, sadəcə olaraq, islam əxla qı-
nın, ümumbəşəri mədəni davranış qaydalarının geniş təbliğ edilməsidir.

Ayrı-ayrı konkret sosial-mədəni problemlərin həllini hədəf götürən və 
ictimai inkişaf prosesinin bütün adıçəkilən subyektlərinin birgə iştirakı ilə 
hə yata keçirilən irimiqyaslı və kütləvi təbliğat kampaniyaları əksər hallarda 
çox effektivdir. Bu kampaniyaların məqsədi vətəndaşlarda bir-birinə, bir-
biri nin hüquq la rına, mülkiyyətinə, rəyinə və vaxtına hörmət aşılamaq kimi 
ifadə edilməlidir: özünə hörmət qoymayan cəmiyyətin dünyadan sayğı göz-
lə məyə haqqı yoxdur.

1 Məsələn, 1990-cı illərin axırlarından etibarən USAID hər il müxtəlif ölkələrdə qeyri-hö-
ku  mət təşkilatlarının səbatlılığını yeddi parametr (hüquqi mühit, təşkilati imkanlar, ma-
liyyə özü nə ye tərliyi, lobbiçilik bacarığı, göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyəti, infrastruktur 
və imic, yəni əha li nin onlara münasibəti) üzrə təhlil edir (bax: CSO Sustainability Index for 
Central and Eastern Europe and Eurasia – June 2013; http://www.usaid.gov/sites/default/ 
/files/documents/1863/ /2012CSOSI_0.pdf; son baxılma – sentyabr 2014).

5 .3 . Perspektiv
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5 .3 .2 . Sosial-iqtisadi proqramlaşdırmada neft amili

Ölkənin sosial-iqtisadi perspektivini müxtəlif yanaşmalar əsasında qiy-
mət  ləndirmək, proqnozlaşdırmaq və proqramlaşdırmaq mümkündür. Ya-
naş  ma la rın hərəsi bir cür faydalıdır: bəziləri inkişafın ümumi trendlərini, di-
gərləri isə onun ayrı-ayrı konkret cəhətlərini yönləndirməyə daha çox yara-
yır. Gələcəyin iq tisadiyyatın solluğu-sağlığı baxımından dəyərləndirilməsi 
birincilərə aiddir.

Proqnoz: iqtisadiyyatı resurs ixracı üzərində qurulan dövlətlərdə resurs 
gə lir ləri azaldıqca və xüsusi fondlarda (o cümlədən ehtiyat fondlarında) toplan-
mış vəsait tükəndikcə solçuluq meyilləri güclənəcəkdir .

Proqnozun əsaslandığı məntiqi mühakimələr silsiləsi belədir. Həmin 
öl  kə  lərin (məsələn, iqtisadi artımı resurs ixracı hesabına təmin edən keçmiş 
sovet respublikalarının) iqtisadiyyatına eynitiplik xassəsi verən əlamətlər-
dən biri odur ki, onların dövlət büdcəsi təkcə vergilərlə deyil,*1həm də, əhə-
miyyətli bir bi çimdə, resurs gəlirləri ilə, yaxud resurs gəlirlərinin toplandığı 
fondlardan trans ferlərlə formalaşır. Resurs gəlirləri azaldıqca dövlətin ma-
liy yələşdirdiyi so sial proqramları ixtisar etmək məcburiyyəti yaranacaqdır. 
Amma məlumdur ki, sosial proqramların nəinki ixtisar olunması (məsələn, 
sosial müavinətlərin azal dıl ması), hətta onların artım tempinin zəifləməsi 
belə, istənilən cəmiyyətdə siyasi cəhətdən son dərəcə qeyri-populyardır. 
Ona görə də hökumətlər bu cür addımlar atmaqdan çəkinəcək və əvəzində 
iq tisadiyyata müdaxiləni tədricən artı ra caqlar. Resurs gəlirlərinin azalmasını 
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin artması ilə kompensasiya etmək, əlbəttə, 
mümkündür. Ən sadə yol – vergiləri yük səltməkdir. Bu isə gəlirlərin yeni-
dən bölgüsünü dərinləşdirmək və iqtisadiyatı sollaşdırmaq deməkdir.

Əsas sosial-siyasi risklər ondan törəyir ki, iqtisadiyyatın sağlaşdı rıl ma-
sı nın da, sollaşdırılmasının da müəyyən bir həddi var. İqtisadiyyatın sağlaş-

* Təbii ki, büdcə gəlirlərinin ikinci dərəcəli və nisbətən kiçik həcmli başqa mənbələri də var, 
amma bu halda mühüm olan əsas mənbələrdir.
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dı rılması muzdlu işçilərin, sollaşdırılması isə sahibkarların qaçılmaz narazı-
lı ğına sə bəb olur. Nəzərdə tutmaq vacibdir ki, varlıların narazılığı siyasi eli-
talar üçün ka sıbların narazılığına nisbətən heç də az riskli deyil, bəzənsə da-
ha təhlükəlidir. Doğrudur, iqtisadiyyatın sağlaşması, artıq göstərildiyi kimi, 
müsbət sosial nəti cə lər də verə bilər, bütün cəmiyyətin, o cümlədən muzdlu 
işçilərin rifah yük sə li şinə də səbəb ola bilər. Eyni qaydada, iqtisadiyyatın 
sol laşması – ən azı, ölkədə ictimai-siyasi gərginliyi azaltmaqla – sahibkarla-
rın da uzunmüddətli maraqlarına xidmət göstərmiş ola bilər. Lakin ortada 
vaxt məhdudluğu amili var: bu cür müsbət nəticələrin ortaya gəlməsi üçün 
müəyyən vaxt lazımdır. Siyasi proses lərdə isə, məlum olduğu kimi, pauza 
olmur.

Odur ki, resurs (məsələn, neft) gəlirlərinin azalmasınının sosial proq-
ramlara mənfi təsirini neytrallaşdırmaq üçün iqtisadiyyatın qəfildən və sü-
rət lə sollaşdırılması (hətta ictimai-siyasi təzyiq altında olsa belə) problemin 
heç də ən uğurlu həll yolu deyil. Buna qarşı görülə biləcək qabaqlayıcı (pre-
ventiv) tədbirlər trivialdır: iqtisadiyyatın qeyri-neftsahələrinin üstün artımı-
na nail olub, qeyri-neft büdcəsini böyütmək (həm mütləq, həm nisbi məna-
da), sosial proqramların ağırlığını tədricən onun üzərinə keçirmək, neft 
fond larından büdcəyə transferləri ildən-ilə azaltmaq lazımdır. Problem on-
dadır ki, bu tədbirlərin vacibliyini bilən və dəfələrcə bəyan edən hökumətlər 
onların həyata keçirilməsi üçün əslində yetərincə fəal siyasət apara bilmir, 
çünki resurs gəlirlərinin yarat dığı iqtisadi-siyasi rahatlıq (komfort) gələcək 
po tensial təhlükələri dəqiq qiy mət  ləndirməyə mane olur.

Bu proqnoz gerçəkləşəcəyi təqdirdə yaranacaq təhdidlər Azərbaycan 
üçün, eynitipli iqtisadiyyata malik olan digər ölkələrə nisbətən, o qədər də 
təh  lü kəli deyil. Təkcə ona görə yox ki, hökumət qeyri-neft sektorunun inki-
şafını yaxın dövrün müəyyənedici məqsədi sayır, həm də ona görə ki, neft 
ha silatının və müvafiq olaraq, resurs gəlirlərinin tezliklə (2020-ci illərin or-
talarından etiba rən) azalacağı haqqında bir neçə il əvvələ qədər üstünlük 
təş kil edən öncəgör mə  lərin doğrulmadığı artıq şübhəsizdir, hərçənd gələ-
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cək də ağırlıq mərkəzi ehtimalən neftdən qaza keçəcəkdir. Beynəlxalq Enerji 
Agentliyinin proqnozlarına görə, Azərbaycanın qaz ixracı 2018-2020-ci il-
lər dən başlayaraq kəskin surətdə ar taraq, 2020-ci ildə 23 mlrd. m3-ə, 2030-cu 
ildə isə 35 mlrd. m3-ə çatacaq və azı 2035-ci ilə qədər aşağı düşməyəcəkdir.1

Ona görə də neft-qaz gəlirlərinin həcmi (daha doğrusu, bunların azal-
ma sı) görüləbilən gələcəkdə Azərbaycanda sosial proqramların həyata keçi-
ril  məsi üçün məhdudlaşdırıcı amil olmayacaqdır. Buna baxmayaraq, ölkə-
nin son illər də ki sosial-iqtisadi inkişafında neft və qeyri-neft sektorlarının 
rolu barə sin də indiyədək söylənilənlərə bəzi əlavələr etmək lazımdır.

Neft-qaz sektorunun iqtisadiyyatdakı payının kəskin artımı 2005-ci il-
dən başlamışdır. 2006-cı ildə onun ÜDM-i 2005-ci ildəki kimi yenə də 2 də-
fə yə yaxın artıb, qeyri-neft ÜDM-ni ilk dəfə olaraq üstələmişdir. Həmin ili 
bu iki əsas sektor arasındakı nisbətin dəyişmələri baxımından istinad nöq tə-
si kimi qəbul etmək olar. Nəticə belədir: 2006-2013-cü illərdə neft-qaz böl-
mə sinin ÜDM-i 2,4 dəfəyə yaxın (10,1 mlrd. manatdan 24 mlrd. manata-
dək), qeyri-neft böl mə sinin ÜDM-i isə 3,9 dəfədən artıq (7,6 mlrd. manat-
dan 30 mlrd. manatadək) böyümüşdür.2 Ölkənin 2005-2006-cı illərdən eti-
barən neft bumu zolağına daxil olmasına baxmayaraq, qeyri-neft sektorun-
da ümumi artımın üstün sürətlə da vam etməsi strateji cəhətdən çox mühüm 
olan müsbət trenddir. 2014-cü ilin bi rinci yarısında 56,3%-i qeyri-neft sek-
torunun payına düşməklə adambaşına 3  063 manatlıq (3  905 ABŞ doll.) 
ÜDM istehsal olunmuşdur. Bu, 2013-cü ilin mü vafiq dövrü ilə müqayisədə 
o qədər də böyük artım deyil (cəmi 0,8%), amma nəzərə almaq lazımdır ki, 
neft-qaz bölməsindəki 3,9%-lik azalma fonunda qeyri-neft bölməsində 
7,0%-lik artım əldə olunmuşdur.

1 Bax: International Energy Agency – World Energy Outlook 2010, p. 495 (http://www.iea.org/ 
/publications/freepublications/publication/weo2010.pdf; son baxılma – sentyabr 2014); 
Энер гетический бюллетень: Каспийский регион на энергетической карте мира. – Ана-
 ли тиче ский центр при правительстве Российской Федерации, вып. 16, август 2014, 
с. 19 (http://ac.gov.ru/files/publication/a/3467.pdf; son baxılma – sentyabr 2014).
2 Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında (bax: http://www.stat.gov.az/ 
/source/system_nat_accounts; son baxılma – sentyabr 2014).
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Bütün bunlara baxmayaraq, neft gəlirləri ölkənin sosial inkişafında 
son dərəcə mühüm amil olaraq qalmaqdadır. 2014-cü il dövlət büdcəsi gə-
lir  lərinin yarıdan çoxu (50,8%-i) Neft fondundan transferlərlə təmin edilə-
cək dir. Bu o deməkdir ki, bütün büdcə xərclərinin, o cümlədən büdcədə nə-
zərdə tutulan sosial proqramların yarısı neft gəlirləri hesabına maliyyələşdi-
riləcəkdir. Deməli, iqtisadiyyatın vergilər üzrə sağlığı, dövlət vəsaiti hesabı-
na gerçəkləşdirilən sosial proqramlar üzrə isə solluğu ilə bağlı bəzi ölkələrlə 
əlaqədar deyilənlər Azərbaycana da şamil oluna bilər.*1Amma Azərbaycanda 
bu paradoks daha “yumşaq” for madadır, çünki onun iqtisadiyyatı vergilərə 
görə müt lə́q sağ, sosial proqramlara görə müt lə́q sol nöqtələrdən bu ölkələrə 
nisbətən daha aralıdır.

5 .3 .3 . Digər fərzlər

Uzunmüddətli proqnoz və proqramlar, bir qayda olaraq, müəyyən 
fərz lər üzə rində qurulur. Əgər tədqiq olunan proseslər bir neçə alternativ 
yol la inkişaf edə bilərsə, proqramlaşdırmanın (proqnozlaşdırmanın) iki va-
riantından biri seçilməlidir: ya bunların hər biri üzrə ayrı-ayrı ssenarilər ha-
zır lanmalı, ya da alternativ yollardan biri əsas götürülərək, proqram (proq-
noz) onun üzərində ya zıl malıdır. Bizim araşdırma nə birinciyə, nə də ikinci-
yə iddialı deyil. Məqsəd Azərbaycanın yaxın onillərdəki sosial inkişafı üçün 
bir neçə hədəf təklif etmək və bununla da, iqtisadçılarımızın və müxtəlif 
pro filli cəmiyyətşünaslarımızın diq qətini uzunmüddətli planlaşdırmanın va-
cib liyinə bir daha yönəltmək, onları bu məsələlər ətrafında mükaliməyə də-
vət etməkdir.

Hədəflər ölçüyəgələr olmalıdır. Amma sosial inkişafın kəmiyyət göstə-
ri  ci ləri ilə yanaşı, keyfiyyət parametrləri də vardır. Bunlar ölçüyə gəlməsə də, 
gələ cək dövr üçün sosial inkişafın istiqamətləri təsbit edilərkən mütləq nə-
zə rə alınmalıdır. Hədəflər 2035-ci il üçündür. Azərbaycan kimi ölkənin so-
sial inkişafı ba  xımından, 20 illik dövr görüləbiləcək gələcək sayılmalıdır. 

* Bax: 2 .2 .4 . Büdcə gəlirlərinin ÜDM-də payı .
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Amma aydındır ki, hə dəflənmə dövrü nə qədər uzundursa, hədəf göstəri ci-
lə rinin dəqiqliyini təmin et mək bir o qədər çətindir.

Fərz edilir ki, yaxın 20 il ərzində Azərbaycan təminatlı iqtisadi inkişaf 
yo luna davam edəcək. İqtisadi inkişaf, əvvələn, səbatlı olacaq. Bir tərəfdən, 
ölkə nin neft-qaz gəlirləri aşağı düşməyəcək (bu gəlirlərin azalmayacağı ehti-
malı o qə dər yüksəkdir ki, bunu hədəfləmənin artıq məlum olan şərti kimi 
qə bul etmək olar), digər tərəfdənsə, qeyri-neft sektoru dinamik inkişaf edə-
cək və onun il lik artım tempi 7%-in üstündə olacaqdır. İkincisi, iqtisadi inki-
şaf dayanıqlı olacaq, dünyada və ilk növbədə qonşu ölkələrdə baş verən siya-
si və iqtisadi sarsın tı lar Azərbaycanın iqtisadiyyatına güclü neqativ təsir gös-
tər məyəcək. Belə təh lü kələr həmişə mövcuddur. 2014-cü ilin ortalarından 
etibarən dünya bazar la rında neftin qiymətinin xeyli aşağı düşməsi buna mi-
sal gətirilə bilər. Fərz edilir ki, neft gəlirlərində müəyyən itkilərə (qazanılma-
mış gəlirlərə) səbəb olsa da, bu cür problemlər Azərbaycanda qeyri-neft iq-
tisadiyyatının inkişafına sarsıdıcı təsir göstərməyəcəkdir.

Fərz olunur ki, 2035-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu 
ilə çözüləcəkdir. Bu, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına ikili təsir gös tə-
rərdi. Bir tərəfdən, hazırda işğal altında olan və müxtəlif mənbələrdən gələn 
məlumatlara görə, büsbütün dağıdılıb viran qoyulmuş ərazilərin bərpası çox 
böyük resurslar (təkcə maliyyə vəsaiti deyil, həm də intellektual və inzibati 
re surslar, habelə əmək resursları) tələb edəcəkdir. Ayrı-ayrı tədqiqatlardan 
alın mış nəticələr fərqlənir. Bizim hesablamalarımıza görə, Azərbaycanın 
post- konflikt ərazilərinin bərpasına yönəldiləcək birbaşa dövlət investisi-
yalarının ümumi həcmi 30 mlrd. ABŞ dolları ətrafında olmalıdır.1 Digər tə-
rəf dən, münaqişənin həll edil mə miş qalması Azərbaycan iqtisadiyyatı üzə-
rin də əlavə yükdür. Məcburi köç kün lərin öz yurdlarına repatriasiyası dövlə-
tin sosial yükünün, belə demək müm künsə, strukturunu köklü şəkildə dəyi-
şəcəkdir. Bütün hallarda, Dağlıq Qa ra bağ probleminin çözülməsi iqtisadi re-
sursların yenidən paylaşması və indi döv lətin qarşısında duran vəzifələrin 

1 Bax: N .Müzəffərli, E .İsmayılov . Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinin bərpası: Konseptual 
əsas  lar . – Bakı, “Qafqaz”, 2010, s. 262-267.
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həl lindən qismən yayındırılması ilə mü şa yiət olunsa da, ölkənin ümumi so-
sial-iqtisadi inkişafını nəinki əngəlləməyəcək, qısa bir müddətdən sonra or-
taya hətta əlavə inkişaf imkanları gətirəcəkdir.

Fərz edilir ki, ölkə daxilindəki siyasi sabitlik qorunub saxlanacaqdır. 
Ha zır da onun pozula biləcəyinin heç bir əlaməti görünmür. Hakimiyyət 
güc lü və nüfuzlu, müxalifət köhnə, zəif və fraqmentardır. Hakimiyyət uğrun-
da mübarizədə qeyri-sivil üsullardan istifadə edərək, siyasi sabitliyi sarsıda 
bi lə cək hansısa yeni siyasi qüvvələrin meydana çıxması yaxın illərdə az eh ti-
ma l lı dır. Neft gəlirlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini birbaşa və dolayı yollarla 
ic timai rifahın yüksəlməsinə, o cümlədən ölkədəki qaçqın və məcburi köç-
kün lərin sosial problemlərinin həllinə yönəltməklə iqtidar eyni zamanda 
həm də siyasi sabitliyi möhkəmlətmiş olur. Son onillikdə ölkədə baş vermiş 
ən va cib dəyişikliklərdən biri odur ki, indi bütövlükdə cəmiyyət, onun müx-
təlif tə bəqə və zümrələri siyasi sabitliyin dövlət üçün, onun normal inkişafı 
üçün son dərəcə əhəmiyyətli olduğunu və bunun üçün hər kəsin üzərinə 
bəlli bir mə suliyyət payı düşdüyünü artıq əxz etmişdir. Bununla yanaşı, 
Azər baycan kimi ölkələrdə siyasi sabitliyin qorunmasında fasilələr yolveril-
məzdir. Yaxın onilliklərdə onun qorunub saxlanması həm iqtidardan, həm 
də bütövlükdə cəmiyyətdən müəyyən səylər tələb edəcəkdir.

Bu fərzlər çərçivəsində Azərbaycanın yaxın iki onillikdəki sosial inki-
şa  fı nın hədəfləri haqqında bəzi mülahizələr irəli sürmək mümkündür. Uni-
versal me todoloji prinsip ondan ibarətdir ki, hədəflər, sadə ekstrapolyasiya 
əsasında alı nan proqnozlardan üç səbəbə görə daha yüksək olmalıdır. Birin-
cisi, uzaq dövr ləri planlaşdırarkən ölkə öz qarşısına, sadəcə olaraq, mövcud 
inkişaf meyil lərini saxlamağı yox, daha iddialı (yüksək) hədəfləri vəzifə qoy-
malıdır. Bu ya naş ma, hər şey bir yana, səfərbəredici potensiala malikdir. 
İkin cisi, hökumətin son illərdə apardığı iqtisadi siyasətin vacib bir elementi 
var ki, onun sosial-iqtisadi göstəricilərə təsiri hələ üzə çıxmır və ona görə də 
mövcud nəticələr əsa sında qurulan inkişaf trendlərində əks olunmur. Söh-
bət xarici ölkələrin iqti sa diy yatına yatırılan böyükhəcmli dövlət vəsait lərin-
dən və özəl investisiyalardan gedir. Gözləmək lazımdır ki, yaxın illərdə mən-
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fəətin repatriasiyası (xaricdə qazanılan gəlirin əsas hissəsinin ölkəyə gətiril-
məsi) başlayacaqdır. Bu prosesin get dikcə daha böyük vüsət alacağını ehti-
mal etmək olar. Nəticədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf əyrilərində müəyyən 
bir əlavə yüksəliş yaranacaqdır. Üçün cüsü, Azərbaycanda kölgə iqtisadiy ya-
tı nın formallaşdırılması, artıq göstərildiyi kimi, sürətlə davam etməkdədir. 
Bəlli bir astanaya qədər (güman ki, rəsmi ÜDM-in 20-25%-nədək) bu pro-
se sin sürəti yüksək olaraq qalacaqdır və bu, öl kə nin sosial-iqtisadi inkişaf 
trend lərinə əlavə yüksəliş verən daha bir amil olacaqdır. Bu səbəblərə görə 
uzun perspektiv üçün müəyyənləşdirilən hədəflər xətti trendlərlə alınan 
proqnozlardan daha yüksək olmalıdır.

5 .3 .4 . 2035-ci il üçün sosial-iqtisadi inkişaf hədəfləri haqqında

Hədəflər uzunmüddətli inkişaf trendləri əsasında müəyyənləşdirildiyi 
üçün ilkin şərt – müvafiq göstəricilərin yaxın keçmişdəki və indiki qiymət lə-
ri ni bil məkdir. Yaxın keçmiş dedikdə bu halda 2008-ci ildən sonrakı dövr 
nə zərdə tu tulur, daha əvvəlki dövrü hesablamalara daxil etmək məqsədə uy-
ğun deyil, çünki 2005-2007-ci illərdəki neft gəlirləri bumu ümumi inkişaf 
me yillərini təh rif edir. Hədəfləməyə çalışdığımız sosial-iqtisadi indikatorla-
rın hamısı üzrə 2008-ci ildən sonrakı dövr üçün müvafiq göstəricilər ya var, 
ya da nisbətən asan  lıqla hesablana bilir. Yeganə istisna – orta sinfin ölçüsü-
dür. Bu göstəricini proq nozlaşdırmamaq və hədəfləməmək isə yanlışdır, 
çün ki orta sinfin ölçüsü tə minatlı iqtisadi inkişaf baxımından həlledici də rə-
cə də mühümdür. Ona görə də digər öngörmə parametrlərindən fərqli ola-
raq, bu məsələni daha ətraflı təhlil etmək lazım gəlir.

Orta sinfin (ümumi şəkildə – varlılarla kasıblar arasında aralıq mövqe 
tutanların) ictimai tərəqqidə oynadığı rol qədim vaxtlardan məlumdur. Hələ 
Ərəs tun (Aristotel) yazırdı ki, bu sosial təbəqə nə qədər böyük olsa, cəmiy-
yət və döv  lət bir o qədər səbatlı olur. Bu fikir əksər cəmiyyətşünaslar tərə-
findən indi də qəbul edilməkdədir. Arada yaranan qısa fasilə marksizmlə əla-
qə dar idi. Mark sist dünyagörüşünə görə, sinfi cəmiyyətlər istismar üzərində 
dayanır və pol  yarlaşma (qütbləşmə) ilə səciyyələnir. Məsələn, kapitalizm cə-
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miyyətində iki əsas sinif – burjuaziya və proletariat – mövcuddur, bütün 
yer də qalanlar, o cümlədən xırda əmtəə istehsalçıları əvvəl-axır ya varlanıb 
bi rincilərə, ya da tamam var- yoxdan çıxıb ikincilərə qatılacaqlar. Tarixi təc-
rübə bu öncəgörməni rədd etdi: bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin hamısında 
orta sinif getdikcə daha möhkəm oturuşdu və hazırda ictimai inkişafın da-
yaq sütunlarındandır.

Orta sinfin vacibliyi əksər cəmiyyətşünaslar tərəfindən qəbul edilsə 
də, onun ölçülməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları çox ciddidir. Bundan ötrü ya ob-
yektiv gös təricilərdən, ya da sosioloji sorğulardan istifadə olunur. Orta sin-
fin həcmini sorğu ilə, subyektiv qavrayışla, yəni insanın özünü hansı sosial 
təbəqəyə aid etməsi əsasında müəyyənləşdirmək Azərbaycan üçün – artıq 
ifa də edilmiş səbəb lər üzündən*1– məqbul sayıla bilməz. Obyektiv göstəri ci-
lərə gəlincə, bunların ha mısı gəlirlərlə və ya istehlakla ölçülən rifah səviyyəsi 
ilə əlaqədardır. Ümumi ri  fah səviyyəsi ölkədən-ölkəyə fərqləndiyinə görə 
orta sinfin ölçülməsi üçün müx  təlif ölkələrdə tətbiq edilən meyar hədlər də, 
təbii ki, fərqlidir.

Azərbaycanda orta sinfin həcmini ölçmək üçün istifadə edilə biləcək 
üsul ların heç biri qüsursuz deyil. Aşağıda təklif olunan hər üç hesablama 
metodika sı nın ümumi nöqsanı odur ki, bunlar Azərbaycanda orta sinfə ai-
diy yətin yuxarı həddini (hansı həddən sonra insanın orta sinfə yox, varlı tə-
bəqəyə aid olduğu nu) dəqiq nəzərə ala bilmir. Ona görə də əlavə düzəlişlərə 
ehtiyac yaranır. Bu düzəlişlər Azərbaycanda Cini indeksinin nisbətən aşağı 
olduğu nəzərə alınmaqla aparılmışdır. Hesab etmək olar ki, məcmu şəkildə 
gö türüldükdə bu üç metodika ölkədə mövcud olan orta sinfin ölçüsü haq-
qında müəyyən bilgi formalaş dı ra bilir.

•    Gəlirlərə görə təsnifat . Adambaşına aylıq gəliri yaşayış minimu-
mundan (2014-cü ildə 125 manat) azı iki dəfə artıq (250 ma nat 
və daha yuxarı) olanlar orta sinfə aid edilir. Adambaşına ay lıq 
gəlirlərin de sillər üzrə bölgüsü haqqında AR DSK-nın 2013-cü 

* Bax: On dördüncü haşiyə . Sosioloji sorğu əsasında müəyyənləşdirilən göstəricilərin milli men  ta-
litetlə bağlılığı haqqında .
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il üçün məlu mat larına əsasən, təqribi də olsa, demək mümkün-
dür ki, orta sinif üçün gəlirin aşağı həddi 8-ci desilin ortasına 
dü şür. Bu o deməkdir ki, 8-ci desilin yarısı, 9-cu və 10-cu desil-
lər – yuxarı hədd düzəlişi ilə – orta sinfə aid oluna bilər.

•    İstehlaka görə təsnifat. Bu yanaşma bir çox ölkələrdə tətbiq edi-
lir. İstehlak səviyyəsi müxtəlif göstəricilərlə (məsələn, adamba-
şı na dü şən yaşayış sahəsi ilə, ödənişli sosial xidmətlərdən, pullu 
təhsil və sə hiyyədən istifadə imkanları ilə, xarici ölkələrə səya-
hətlərin sayı ilə) ölçülür. Bizim halda orta sinfin ölçüsü minik 
avtomobillərinin (MDB-də istehsal edilənlər nəzərə alınma-
maq la) say göstəriciləri əsasında, yuxarı həddə düzəlişlə hesab-
lanmışdır.

•    Bank depozitlərinə görə təsnifat . İstehlak səviyyəsinin bir çox gös -
tə ri ci ləri kimi, bank depozitinə sahiblik də zəngin dövlət lər də 
orta sinfin həcmini ölçmək üçün yararsızdır. Amma Azərbaycan 
kimi öl kə lər də bu sadə üsul (bank depozitinə malik olan ların 
orta sinfə aid edilməsi) kifayət qədər effektivdir. Yuxarı hədd 
düzəlişi, təbii ki, bu halda da aparılmışdır.

Maraqlıdır ki, Azərbaycanda orta sinfin bu üç üsulla hesablanmış gös-
təri ciləri bir-birinə çox yaxındır və 22-24% arasında yerləşir. Dövlətin və cə-
miyyətin səbatlılığı baxımından, bu o qədər də yüksək göstərici deyil. Lakin 
eyni üsul larla və eyni düzəlişlərlə 2009-2013-cü illər üçün aparılmış hesab-
lamalar orta sinfin sürətlə böyüdüyünü üzə çıxarır (Diaqram 13) .

Əlbəttə, belə yüksək dinamika daimi ola bilməz. Güman ki, 2030-cu il-
lər dən etibarən artım səngiyəcək və sonralar orta sinfin xüsusi çəkisi 50-60% 
ara sın da sabitləşəcəkdir. Orta sinfin ölçüsü gəlirlərdən bilavasitə asılı olsa 
da, bun la rın dəyişməsinə nisbətən daha ətalətlidir. Nəzəri cəhətdən, adam-
ba şına əhali gəlirləri artdıqca orta sinif də böyüyür, amma onun böyümə 
sürəti daha aşağı olur, yəni orta sinfin həcmindəki hər sonrakı faiz bəndi gə-
lirlərin daha böyük ar tımı sayəsində baş tuta bilir. Bu cür ətalətlilik xassə si-
nin riyazi ifadə forma la rın dan biri yarıloqarifmik funksiyadır. Orta sinfin 
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proqnoz göstəriciləri bu tip funk siyaya söykənən reqressiya bərabərliyi əsa-
sında hesablanmışdır. Statistik baza qismində istehlak və bank depozitləri 
üzrə orta göstəricinin 2000-2013-cü il ləri əhatə edən zaman sırasından is ti-
fadə edilmişdir.

Gəlirlərin paylaşmasını səciyyələndirən digər iki göstərici (Cini əmsalı 
və yox sulluq səviyyəsi) və sosial inkişaf səviyyəsini əks etdirən üç göstərici 
(orta pen siya, İnsan inkişafı indeksi və ömür müddəti) üzrə proqnozlar da 
eyni qayda ilə – reqressiya bərabərlikləri əsasında hesablanmışdır.

Gəlir göstəriciləri (adambaşına ÜDM, adambaşına qeyri-neft ÜDM-i 
və adam başına əhali gəlirləri) 2008-2013-cü illərin inkişaf meyilləri əsasın-
da xətti trend funksiyası vasitəsilə proqnozlaşdırılmışdır. Orta- və uzun-
müddətli proq noz laşdırmada bu metod kifayət qədər effektivdir. Məsələn, 
Azərbaycanda adam  başına ÜDM üçün xətti trendlə bizim aldığımız proq-
noz larla BVF-in proq   nozları arasındakı fərq çox kiçikdir, 1,2-4,5% interva-
lın dadır, 2019-cu il üçün  sə cəmisi 2,1%-dir (Diaqram 14) .1

1 Müqayisə BVF-in proqnozlarını 2013-cü ilin beynəlxalq dollarlarına çevirməklə aparıl-
mışdır (bax: IMF – World Economic Outlook, April 2014; http://www.imf.org/external/ 
/pubs/ft/weo/ /2014/01/weodata/index.aspx; son baxılma – sentyabr 2014).
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Məşğulluq səviyyəsi proqnozlaşdırılmamış, yalnız hədəflənmişdir. 
Mə  sələ burasındadır ki, hazırda Azərbaycanda işsizlik təxminən 5%-dir. Bu 
o deməkdir ki, Azərbaycanda məşğulluğun artırılması imkanları son həddə 
çatmaqdadır, çün ki ən sağlam iqtisadiyyatlarda belə, ən azı təbii işsizlik 
möv  cud olur. Uzun müd dətli perspektiv üçün məşğulluq səviyyəsini təqri-
bən 97% ətrafında saxla mağı hədəf götürmək yetərlidir. Yaxın və uzaq gə lə-
cəkdə əsas diqqəti məşğul luğun keyfiyyət cəhətlərinə yönəltmək lazımdır.

Dövlət büdcəsinin sosial xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi də proq-
noz laş dırılmamışdır. Onun hədəf normativləri ekspert rəyi əsasında müəy-
yən ləşdirilmişdir. Adambaşına sosial xərclər də eyni qəbildən olan göstəri-
cidir. Amma onun üçün yalnız hədəflər yox, proqnoz qiymətləri də hesab-
lan mışdır. Bu he sablama adambaşına ÜDM-in hansı – proqnoz, yoxsa hədəf 
– qiymətinin reallaşmasından asılı olaraq dövlət büdcəsinin sosial xərc im-
kanlarında yaranan fərq haqqında təsəvvür formalaşdırır. Adambaşına sosial 
xərclər göstəricisinin proq noz və hədəf qiymətləri sosial xərclərin ÜDM-də 
payının adambaşına ÜDM-ə (proqnoz və hədəf) hasili kimi hesablanmışdır.
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Bütün bunlar nəzərə alınmaqla Azərbaycanın 2020-2035-ci illərdəki 
so sial- iqtisadi inkişaf proqnozları və hədəfləri 28-ci Cədvəldə göstərilən qiy-
mət  lər lə ifadə oluna bilər.

Cədvəl 28. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
proqnozları və hədəfləri (2020-2035)

2013 
(fakt)

2020
(hədəf)

2025 2030 2035

Proqnoz Hədəf Proqnoz Hədəf Proqnoz Hədəf

1. Gəlirlər

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Adambaşına 
ÜDM (2013-cü 
ilin beyn. doll.)

10 854,2 13 000 14 762,8 15 500 16 413,3 18 000 18 063,8 20 000

1.2. Adambaşına 
qeyri-neft ÜDM-i 
(2013-cü ilin 
beyn. doll.)

5 639,4 8 100 9 939,8 10 500 11 780,3 13 000 13 620,8 15 000

1.3. Adambaşına 
əhali gə lirləri 
(2013-cü ilin 
beyn. doll.)

7 200,7 9 900 11 836,0 12 500 13 791,0 15 000 15 746,0 17 500

2. Gəlirlərin bölgüsü

2.1. Orta sinif 
(əha linin ümumi 
sayından %-lə)

22 26 29 30 32 33 34 36

2.2. Cini əmsalı 31,7 31,0 30,4 30,2 29,9 29,7 29,5 29,2

2.3. Yoxsulluq sə-
viyyəsi (əha linin 
ümumi sayından 
%-lə)

5,3 4,3 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1 1,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Məşğulluq 
səviyyəsi (əmək 
qabiliyyətli əha-
lidə işləyən lərin 
payı, %)

95,0 96,0 – 97,0 – 97,0 – 97,0

4. Sosial xərclər və sosial inkişaf

4.1. Dövlət büd-
cə sinin sosial 
xərc  ləri 
(ÜDM-in %-i)

6,6 10,0 – 14,0 – 16,0 – 18,0

4.2. Adambaşına 
sosial xərclər 
(2013-cü ilin 
beyn. doll.)

716 1 311 2 067 2 170 2 626 2 880 3 251 3 600

4.3. Orta pensiya 
məbləği (2013-cü 
ilin beyn. doll.)

271 500 777 900 1 287 1 800 2 228 3 400

4.4. İnsan inkişafı 
indeksi

0,747 0,761 0,769 0,775 0,777 0,780 0,783 0,790

4.5. Doğulanda 
göz lənilən ömür 
müddəti (il)

74,2 74,5 74,9 75,0 75,4 75,5 75,8 76,0
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* * *

Azərbaycan bütün resurslara – həm maddi-maliyyə resurslarına, həm 
də in tellektual resurslara malikdir ki, maddi rifahın yüksəlişini sosial- mə də-
ni tə rəq qi ilə üzvi şəkildə uzlaşdırsın. Bu strateji məqsədə çatmaq üçün bit-
kin, bü tün tərkib hissələri qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilmiş uzunmüddətli 
so sial-iq ti sa di siyasətin işlənib hazırlanması və gerçəkləşdirilməsi zəruridir. 
Bü tün ictimai təbəqələrin və sosial qrupların ictimai tərəqqi üçün öz üzər lə-
ri nə müəyyən məsuliyyət yükü götürməsi həmin siyasətin uğur qazanması 
üçün ən vacib şərt lər dəndir. Sosial-mədəni inkişafda ağırlıq mərkəzinin kə-
miyyət göstəri ci lərin dən keyfiyyət parametrlərinə, maddi-texniki bazanın 
güc ləndirilməsindən sosial inkişafın özünə keçiriləcəyi təqdirdə bu ictimai 
səylər mütləq uğur gəti rəcəkdir.

5 .3 . Perspektiv
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