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İqtisadyyatın sosialyönlüyünə sağçı və solçu baxışlarla bağlı müasir araşdırma  və 

nəticələr  

 

Xülasə 

     Məqalədə sağçı və solçu ideologiya və nəzəri baxışlarla bağlı aparılan araşdırmalar 

tədqiq edilir, onların müasir dövr baxımdan qiymətləndirilməsi və bu istiqamətdə əldə edilən 

nəticələr təqdim olunur. 

Açar sözlər: sağçı və solçu ideologiya, iqtisadi və sosial siyasət, dövlət tənzimlənməsi 

 

Giriş 

         Müasir dünyada baş verən proseslər iqtisadiyyat qarşısında daha mükəmməl tələblər 

qoymaqdadır. Bu dünya ölkələrinin inkişaf sürəti ilə müqayisədə geriliyə yol verməmək və 

ölkələrin mövcud imkanlarından, resurslarından daha səmərəli istifadə etməklə bağlıdır. Məhz 

dövlətlərin yürütdüyü iqtisadi siyasət bu baxımdan daha önəmli rol oynayır. Xüsuilə, sosial 

tələb və proqramların həyata keçirilməsilə paralel iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsi arasında 

əlaqəliliyin gözlənilməsi məsələsinə yanaşmaların dəyərləndirilməsi son yüz ildə daha 

aktuallaşmışdır. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında mövcud iqtisadi 

sistem bazar münasibətlərinə əsaslanan sosial yönümlü siyasət həyata keçirməkdədir. 

Müasir sosial yönümlü yanaşma sosializm prinsiplərindən uzaq olub, bazar 

münasibətləri şəraitində sosial problemlərin həllinə hədəflənmiş, cəmiyyət üçün faydalı bir 

ideologiyanın reallaşmasını gündəmə gətirir.  

Bazar münasibətləri şəraitində belə yönümlü ideologiyanın yaranması və inkişafı ilə 

bağlı bir çox nəzəri-konseptual metodologiyalar mövcuddur. Sosial yönamlü siyasətin 

yürüdülməsində əsas məqsəd dövlətin hansı siyasi-iqtisadi baxışları, ideologiyanı qəbul 

etməsindən daha çox iqtisadi inkişafın yüksəlişinə nail olamqla, ictimai rifahın yüksəlməsini 

təmin edəcək prinsipal ideologiyanın əsas götürülməsidir. Belə yanaşma artıq dünyada vahid 

konseptual məfkurəni daim diqqət mərkəzinə gəririr: solçu və sağçı ideologiyaların yaranması 

və onlar arasında mövcud qarşıdurma. Lakin, diqqət yetridikdə aydın olur ki, solçuluq və 

sağçılıq yalnız dünya görüşləri olmayıb, həmçinin real iqtisadiyyatları da səciyyələndirir, yəni 

iqtisadiyyat özü də solçu və ya sağçı ola bilər və olur  (1,13).  

Müsair sağçı və solçu ideologiyaları və konseptual baxışları 

Formalaşan və inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatı və demokratik siyasi sistemlər 

müxtəlif fərqli ictimai dəyərlərə söykənən siyasi qrupların, ilk növbədə siyasi partiyaların 

rəqabəti üzərində dayanır. Mövcud dəyərlər ölkələrin siyasi və iqtisadi inkişafında müxtəlif  

fərqli ideoloji yanaşmalarla özünü göstərsədə, lakin ümumilikdə vahid konsepsiya ətrafında 

onların yaxınlaşması da mümkün olur. Bu da ictimai iqtisadi inkişafın yüksəlişinin təmin 

olunmasıdır. Lakin, dövlətçilik və cəmiyyət mənafeləri baxımdan mühüm olan belə məqsədə 

çatmaqda fərqli ideologiyalar irəli sürülür.  

Bazar iqtisadiyyatının təbiətindən irəli gələn ziddiyət və təzadlar müvafiq məqsəddən 

doğan tələblərin həlli məsələsində ideologiyalar arasında prinsipal fərqlərin yaranmasına 

səbəb olur. Sağçı və solçu adla fərqli ideoloji yanaşma və baxışları təmsil edən konsepsiyalar 

məhz bazar iqtisadiyyatı mühitində dövlətin iqtisadi inkişafına nail olunmasını əsas tutsada, 

lakin sosial rifah məsələlərinin həllində müxtəlif qütblərdən çıxış edirlər. Aparılan son 
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tədqiqatlar göstərir ki, bu çıxışların əsasında çox vaxt siyasi amillər önə keçir, yaranmış 

problemlərin həllində səmərəli və çevik iqtisadi yanaşma mexanizmələri, nəzəriyyələri arxada 

qalır. İqtisadçı alim N.İmanovun tədqiqatları sağçı və solçu ideoloji nəzəriyyərə nisbətən 

sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məsələlərində daha fərqli bir müstəvidən çıxış edir. 

Tədqiqatda sağçı və solçu ideologiyasının sırf siyasi motivlər üzərində qurulduğu nəzərə 

alınsada, lakin sosial problemlərin həliində daha çox səmərəli və çevik iqtisadi yanaşma amili 

önə çəkilir. 

Sağçı-solçu ideologiyaları müxtəlif dəyərlər, meyarlar əsasında qurulsada, lakin dövr 

baxımdan cəmiyyəti narahat edən konkret məsələlərə (sosial, ictimai, mənəvi-əxlaqi) 

münasibətə görə də formalaşır. Sağçı və solçu ideologiyalar özünəməxsus nəzəri-iqtisadi 

baxışlara söykənir (2;3;4). Və əsasən də iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə 

nəzərən formalaşan belə nəzəriyyələr neoklassisizmin və neokeynsçiliyin şəkil 

dəyişmələrindən, bəzənsə ayrı-ayrı məsələlər üzrə mövqelərinin müxtəlif kombinasiyalarından 

ibarətdir (1;17). Əsasən sağçılıq və solçuluq siyasi-iqtisadi ideologiya məsələsi kimi diqqəti 

cəlb edir. Yəni, bu iki baxışları fərqləndirən başlıca xüsusiyyət onların dövlətin ictimai həyata 

və ilk növbədə iqtisadiyyata müdaxiləsinə olan yanaşım tərzləridir. 

Sağçı və solçu baxışlarda əsas üstünlük ideoloji yanaşma ilə bağlı olsada, lakin onlar 

daha çox iqtisadi konsepsiyalar üzərində inkişaf edir. Və burada siaysi qüvvələrin müxalifət 

və iqtidar mövqeyindən çıxış etməsinə baxmayaraq məhz belə konsepsiyalara görə onların 

fəaliyyət istiqaməti müəyyənləşir. Lakin, bütün bunlara baxmayarq, mövcud siyasi və iqtisadi 

baxışların formalaşmasında ölkələr üzrə fərqli mövqelər nəzərə çarpır. 

Dünya təcürbəsində olduğu kimi, Azərbaycandada çoxpartiyalılıq və partiyalararası 

rəqabət mövcuddur. Partiyaların və siyasi qüvvələrin mövqeyinə nəzərən çox vaxt sağçılıq və 

solçuluq bir çox hallarda yanlış təfsir edilir. Belə ki, hökumətdə təmsil olunmayan, amma onu 

“kənardan” dəstəkləyən (iqtidarda olmasalar da, ona müxalifətdə dayanmayan) siyasi 

qüvvələrin özlərini mərkəzçi adlandırması geniş yayılmış yanlışlıqlardandır. Sağçılığı, 

solçuluğu və müvafiq olaraq mərkəzçiliyi iqtidar-müxalifət münasibətləri əsasında təfsir 

etmək səhvdir, çünki bunlar siyasi spektrin iki müxtəlif müstəvisi üzərində aparılan 

təsnifatlardır. Hökumət öz fəaliyyətini sağçı ideologiya zəminində qurursa, onu dəstəkləyən 

“kənar” qüvvələr də, bir qayda olaraq, sağçılar olur. Daha doğrusu, normal halda “kənar” 

qüvvələr hökuməti məhz ona görə dəstəkləyirlər ki, onunla eyni, yaxud çox yaxın siyasi-

iqtisadi baxışları paylaşırlar. Digər tərəfdən, bəzən sağçılıq və solçuluq dedikdə bu və ya digər 

ölkələrlə (ölkə qrupları ilə) inteqrasiyaya meylliliyi nəzərdə tuturlar, məsələn, Rusiya ilə 

inteqrasiya tərəfdarlarını solçu, Qərblə inteqrasiya tərəfdarlarını isə sağçı adlandırırlar (1,19). 

Həmçinin, bir ənənəvi yanlışlıq isə sağçı-solçu ideologiya və baxışları siyasi mübarizə 

üsulları ilə əlaqələndirməkdə təzahür edir. Belə ki, “bolşeviklərin və bu qəbildən olan 

qüvvələrin” fəaliyyətinə və siyasi əqidələrinə çıxışının “solçu” (hətta ifrat solçu) 

adlandırılmasının qeyd etdyimiz müasir solçu iqtisadi nəzəri-konsepsiyalarla ciddi və əsaslı 

iqtisadi əlaqəsi mövcud deyildir. Eyni zamanda, faşizimin də sağçı baxışlarının millətçiliklə 

daha çox bağlılığı var nəinki sağçı müasir iqtisadi ideologiyası ilə. Məhz belə mövqedən çıxış 

edən Nazim İmanovun baxışları daha əsaslı hesab oluna bilər “siyasi mübarizə üsulları - 

mötədillik və ekstremizm - ən azı, siyasi spektrin hər iki qütbündə mümkün olduğuna görə 

sağçı-solçu təsnifatı üçün meyar ola bilməz” (1,20). 

       N.İmanovun “İqtisadiyyatın sosialyönümlülüyü sağçı və solçu sistemlərdə” əsərində bu 

sahədə olan baxışlardan fəqli olaraq sağçı və solçu ideologiyalarına münasibət yalnız siyasi 

müstəvidən bildirilmir, burada dövlətin sosial-iqtisadi proseslərdəki roluna münasibətin seçim 

meyyarının etməsi və bu meyyarın səmərəlilik və çeviklik prinsiplərinə əsaslanması nöqteyi 

nəzərindən irəli sürülür. Həmçinin, əsərdə ölkələrdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin solluq-
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sağlıq dərəcəsini ölçməyə imkan verən yeni metodoloji əsasların verilməsi, artıq bu fərqli 

baxışların vahid dövlətçilik və cəmiyyət inkişafı baxımından istifadə edilmə ideologiyasını 

özünüə birləşdirir. 

Sağçı və solçu ideoloji baxışların dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi və onun verə 

biləcək nəticələrin qiymətləndirilməsi üzərində qurulması daha əhəmiyyət kəsb edən bir 

yanaşma hesab edilir. Mövcud yanaşma artıq sosial-iqtisadi siyasətin daha səmərəli və geniş 

fayda verəcək meyyarlar üzərində formalaşması məqamlarını ön plana çəkmiş olur ki, bu da 

iqtidarda olan qüvvələrin siyasi baxışlarının yalnız bir istiqamətdə fokslaşdırması zərurətini 

əhəmiyyətli edir. Əsaslandırılmış prinsipal yanaşma daha çox dövlətin və cəmiyyətin ümumi 

inkişafının əsas götürülməsini də gündəmə gətirmiş olur.  

   Belə məqəsdəuyğun məntiqi yanaşma “İqtisadiyyatın sosialyönümlülüyü sağçı və solçu 

sistemlərdə” əsərində daha geniş müstəvidə və nümunələrlə əsaslandırılır, əhəmiyyət kəsb 

edən bir nəticənin formalaşdırılmasını təmin edir: iqtidarda olmasından asılı olmayarq solçu 

mövqedə olanlar sağçı, sağçı mövqedə olanlar isə solçu baxışları, siyasəti dəstəkləiyirlər və 

bu da artıq müasir bazar iqtisadiyyatının təbiətindən irəli gələn və ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafı ilə bağlı olan bir zəruri yanaşma hesab edilməlidir. 

Mülkiyyətə və iqtisadi siyasətə olan sağçı və solçu ideologiyalarına fərqli yanaşma 

         Təcürbə göstərir ki, sağçı ideologiyasının daşıyıcıları iqtidarda olmasından asılı 

olmayaraq solçu mövqedən çıxış edə bilər və ya əksinə. Buna nümunə olaraq  Böyük 

Briyaniya hökümətinin yeritdiyi iqtisadi siyasəti göstərmək mümükündür (1980-1990-cı 

illərin özəlləşmə siyasəti timsalında) (14). Hökümətin siyasəti göstərir ki, birincisi, eyni bir 

müəssisə də nisbətən qısa dövr ərzində özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə keçə, sonra isə 

geri qayıda bilər. İkincisi, bəzən hətta sağçı siyasətçilər və hökumətlər də özəl mülkiyyətin 

hesabına dövlət mülkiyyətini və sahibkarlığını genişləndirmək məcburiyyətində qalırlar. Məhz 

belə mövqe yanaşmasının məntiqinin tədqiqi göstərir ki, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 

və digər bu kimi məsələlərdə iqtisadiyyatın sağlılığının və solluğunun səmərəsindən çıxış 

edib, siyasi yanaşmada iqtisadi faydanın daha geniş amilini, səmərəsini cəmiyyət üçün 

əhəmiyyətini əsas götürmək iqtisadi siyasətin əsasını təşkil etməlidir (1, 23). 

Həmçinin, vergi sisteminin daha ədalətli olması barədə mübahisələri kənara qoyaraq 

belə bir fikiri irəli sürmək olar ki, müxtəlif ölkələrdə sağçılarla solçular arasında vergilərlə 

bağlı praktik siyasi mübarizənin məzmunu orada icraatda olan sistemdən asılıdır. Əgər, ölkədə 

proporsional vergi sistemi tətbiq edilirsə, məsələ kifayət qədər sadədir: sağçılar vergi 

dərəcəsinin endirilməsinə, solçular isə artırılmasına çalışırlar. Əgər, proqressiv vergi sistemi 

qüvvədədirsə, solçular gəlirlərin vergidən azad olan hissəsinin yuxarı həddini qaldırmağa, 

sağçılar isə endirməyə tərəfdar çıxırlar, amma əsas mübarizə proqressiya əmsalları üzərinə 

keçir: bu əmsalların yüksəkliyi o deməkdir ki, çox qazananların gəliri az qazananların nəfinə 

daha böyük biçimdə yenidən bölünür. Başqa sözlə, bu əmsallar nə qədər yüksəkdirsə, xalis 

gəlirlərin səviyyəsini bir o qədər çox yaxınlaşdırır. Təbii ki, sağçılar proqressiya əmsallarının 

endirilməsinə, solçular isə, əksinə yüksəldilməsinə tərəfdar olurlar (1,26). Vergilərin bir növ 

gəlir və digər daxilolmalar hesabın daha çox toplanıb, iqtisadi və sosial məqsədlərə 

yönəldilməsi və bu məqamlarda ictimai mənafelərin əsas götürülməsi mövqeyində sağçı və 

solçu ideologiyalar fərqli baxışlardan çıxış edirlər. 

Sağçı-solçu dünya görüşlərinin müqayisəsi baxımından gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə 

yenidən bölgüsününiki funksiyasını fərqləndirmək lazımdır. Birinci funksiya dövlətin və onun 

vətəndaşlarının siyasi əmniyyətinə və həyat təhlükəsizliyinə hədəflənən büdcə xərcləri ilə 

həyata keçirilir. Gəlirlərin vergilər vasitəsi ilə yenidən bölgüsünün ikinci funksiyası əhalinin 

sosial müdafiəsi ilə bağlı olub, dövlətin sosial inkişaf proqramları vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Sağçı-solçu dünya görüşlərinin təsnifləşdirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edən məhz bu 
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proqramlara münasibətdir. Təcürbə göstərir ki, sosial müdafiə qanunları, proqramları artıq yüz 

ildən çoxdur ki, qəbul edilib və bu tədbirlər, proseslər hazırdada ciddi olaraq həyata 

keçirilməkdədir. 

Mövcud proqramlar cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının bir çox cəhətlərini əhatə edir, 

özü də müxtəlif ölkələrdə sosial proqramların məzmunu, strukturu, statusu və ictimai 

əhəmiyyəti, idarə olunması və maliyyələşdirilmə prinsipləri əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Beynəlxalq təcürbədən heç də geri qalmayan Azərbaycanda da qısa müddət ərzində bu sahədə 

geniş və əsaslı tədbirlər, proqramlar qəbul edilərək, həyata keçirilməkdədir. Ölkə təcürbəsinin 

müsbət cəhətlərindən ən başlıcası ondan ibarətdir ki, sosial siyasət və bu yönümlü dövlət 

tədbirləri həm birbaşa sosial  təyinatlı poqram və ya hüquqi-normativ sənədlər əsasında, həm 

də ayrı-ayrı dövlət proqramları, islahatları (iqtisadi, infrasturktur, regional və s.) üzrə həyata 

keçirilir. Azərbaycanda 1993-cü ildən başlayaraq bu istiqamətdə  ölkə Prezidenti tərəfindən 81 

fərman  və sərəncam imzalamış, Nazirlər Kabineti 307 qərar vermiş, Milli Məclis 24 qanun 

qəbul etmişdir. Həmçinin, son on ildə bu sahədə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 50-dən 

artıq fərman və sərəncam imzalanmışdır (6;7). “Bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, hər şey 

Azərbaycan vətəndaşı üçün olmalıdır” mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti sosial siyasətə xüsusi ilə diqqət yetirməkdədir. 

Azərbaycan dövləti sosial yönümlü siyasət yeridir və ölkədə sosial təminatın, sosial 

infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına yönələn ardıcıl proqramlar həyata keçirir. Ölkədə iqtisadi 

inkişaf və büdcə gəlirlərinin davamlı artımı sosial xərcləri də müntəzəm artırmağa, kasıblığın 

səviyyəsini son on ildə dəfələrlə aşağı salmağa, sosial təminat sistemini möhkəmləndirməyə 

imkan yaradıb. Dövlət büdcəsinin xərclər hissəsində sosial yönümlü xərclər mühüm paya 

malikdir. Son illərin ənənəsindən fərqli olaraq, dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə real vəziyyətə 

uyğun olaraq, 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərclərinə nəzər saldıqda görünür ki, o  daha çox 

sosialyönlü büdcədir. Baş verən maliyyə böhranı nəticəsində aparıcı ölkələrdə sosial xərclər 

nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldığı halda, Azərbaycanda sosialyönlü xərclərin prioritetliyi 

saxlanılmış, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan bütün sosial öhdəliklər, əsas dövlət 

proqramları, təhsil, səhiyyə, sosial, mədəniyyət, idman və fiziki infrastruktur layihələrinin 

maliyyə təminatı qalmışdır. 

       Azərbaycanda aparılan iqtisadi yönümlü son tədqiqatda ölkələr arasında onların 

gerçəkləşdirdiyi sosial proqramlar üzrə hansısa universal ölçü meyarları əsasında müqayisə 

aparılmasına üstünlük verilmir (1). Burada müəyyən olunmuş təsnifat əsasında hər bir ölkənin 

sosial proqramlarının həm keyfiyyət, həm kəmiyyət göstəriciləri üzrə təhlil olunması ön plana 

çəkilir. Xüsusilə, sağçı və solçu nəzəri yanaşmaların tədqiqi sosial proqramların dövlət və 

özəl sektor tərəfindən həyata keçirilməsinin mümükünlüyünü göstərir. Və belə icratın ən 

məqsədəuyğun varinatı hər iki sektor tərəfindən icra olunan proqramların ən sərfəli və 

səmərəli olanının seçilməsi (onun iqtisadi və sosial səmərəsi), bu baxımdan da iqtisadi 

sistemin çıxış etməsidir. Solçu siyasi-iqtisadi qruplar dövlət tərəfindən bu qəbil sosial 

proqramların gerçəkləşdirilməsini önə çəkir və bir qayda olaraq, onların həyata keçirilməsinə 

yönəldilən büdcə vəsaitlərini artırmağı və ya yüksək olaraq saxlamağı, ya da bunları 

azaltmaqdan başqa çarə qalmayanda, mümkün qədər az azaltmağı tələb edir. Sağçılar isə 

vergiləri, əksinə ya azaltmağı, ya aşağı səviyyədə saxlamağı, ya da heç olmasa, mümkün 

qədər az artırmağı üstün tuturlar. Məqsəd olaraq özəl sektorun gəlirlərinin yüksəlməsi ilə 

onların daha çox özlərinin sosial layihələr həyata keçirmək iqtidarında olması ilə bağlı olur. 

       Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymət azadlığı məsələsinə yanaşmadada sağçı və solçu 

ideoloji baxışlarının daşıyıcılarının mövqeyi fərqli çıxış edir. Sağçı siyasi-iqtisadi 

dünyagörüşü qiymətqoymada mümkün qədər yüksək sərbəstliyə, solçu dünyagörüşü isə 

dövlətin qiymətləri daha fəal tənzimləməsinə tərəfdardır. İfrat sağçılıq - qiymətlərin yeganə 
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tənzimləyicisi qismində tələb və təklifi qəbul etmək, ifrat solçuluq - direktiv qiymətqoymanı 

dəstəkləməkdir. Gerçək həyatda sağçıların da, solçuların da iqtisadi görüşləri adətən bu iki 

ifrat nöqtənin arasında təzahür edir. Dövlətin qiymətqoymaya, məhdud bir biçimdə olsa da, 

müdaxiləsinin zəruriliyini sağçılar da etiraf edirlər. Lakin, qiymətlərin formalaşmasında 

tələblə təklifin əhəmiyyətini solçular da qəbul edirlər (1,35). Hər bir ideoloji baxışların 

mövqeyi özü-özülüyündə əsaslandırılır və burada çalışılır ki, iqtisadi və ictimai mənafəedən 

çıxış olunsun. 

Solçu siyasi-iqtisadi qruplar onu əsas tuturlar ki, dövlətin qiymətlərə müdaxilə etməsi 

cəmiyyətin sosial baxımdan zəif təbəqəsi üçün zəruridir, bu onların təmin ediləcək yaşayış 

standartı ilə bağlıdır. Eyni zamanda onlar iqtisadi motivləri də irəli sürərək göstərirlər ki, belə 

amil nisbətən aşağı iqtisadi rəqabət gücünə malik olan ancaq dövlət və cəmiyyət üçün ciddi 

əhəmiyyət kəsb edən sahələri iflasdan qoruyur, inhisarsızlaşdırılması mümkün olmayan 

müəssisələr tərəfindən satış qiymətlərinin hədsiz yüksəldilməsini və alış qiymətlərinin hədsiz 

endirilməsini əngəlləyir, daxili bazarı dağıdıcı xarici təsirlərdən qoruyur. Sağçı siyasi-iqtisadi 

qruplar isə belə mövqedən çıxış edirlər ki, sərbəst qiymətqoyma adi bir iqtisadi azadlıq deyil, 

bazarın əsas tənzimləyicisidir (1,38). Mövcud tənzimlənmə yeni dəyər yaradılmasına, iqtisadi 

inkişafa stimul verir ki, bu da solçuların əsas götürdüyü sosial-qoruyucu tədbirlərin daha 

səmərəli həllinə səbəb olur. Həmçinin, inflyasiya problemi də belə yanaşmalarda 

əsaslandırılır. Sağçılar qiymətlərin dəyişməsini iqtisadi inkişaf baxımından qiymətləndirirsə, 

solçu yanaşmasına görə qiymətlərin tənzimlənməsi ən vacib antiinflyasiya tədbirlərindən biri 

hesab edilir.  

İqtisadiyyatın planlaşdırmasına solçular daha çox sosialist ənənələrinə sadiq qalırsa, 

sağçılar fərqli münasibət bildirir, bazar iqtisadiyyatının inkişafı naiminə planlaşmanı hardasa 

başqa formada məqbul hesab edirlər. Məsələyə ilkin yanaşmada solçu və sağçı 

dünyagörüşlərinin əksliyi iqtisadiyyatın tam planlı inkişafı ilə tam kortəbii (yalnız bazarın 

özünütənzimləmə mexanizmləri əsasında) inkişafı arasındakı əkslik kimi ortaya gəlir. 

N.İmanovun bu baxışlarla bağlı yanaşması daha dəqiqliyi ilə çıxış edir “cəmiyyətin siyasi-

iqtisadi spektrində indikativ planlaşdırmanın yeri ifrat sol nöqtə (direktiv planlaşdırma 

əsasında inkişaf) ilə ifrat sağ nöqtə (yalnız özünütənzimləmə mexanizmləri əsasında inkişaf) 

arasındadır. İqtisadiyyatın planlaşdırılmasına ifrat yanaşmalar müasir dünyada artıq aktual 

deyil, amma solçu və sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri bu meyar üzrə də ciddi fərqlərə 

malikdir. Birincisi, solçuluğun əksinə olaraq, sağçılıq imperativ planlaşdırmanı minimuma 

endirməyə tərəfdardır. İkincisi, müasir solçu siyasi-iqtisadi qruplar, sağçılara nisbətən daha 

geniş əhatəli və daha güclü həvəsləndirmə mexanizmlərinə malik olan indikativ 

planlaşdırmaya tərəfdardırlar, sağçılar isə həvəsləndirmə tədbirlərini bazar 

özünütənzimləməsinə müdaxilənin bir növü saydıqlarına görə onlardan çox fəal istifadə 

edilməsini dəstəkləmirlər. Üçüncüsü, məqsədli dövlət proqramlarının, xüsusilə də 

uzunmüddətli inkişaf strategiyalarının vacibliyini həm solçu, həm sağçı siyasi-iqtisadi 

dünyagörüşləri qəbul edir, mübahisələrin mövzusu həmin proqramlarda nəzərdə tutulan 

tənzimləmə üsullarıdır (1,43). 

İqtisadi əlaqələrin, əsasəndə xarici ticarətin tənzimlənməsinə görə də müvafiq 

ideologiyalar arasında fərqli münasibətlər mövcuddur. Onların birincisi proteksionizm-

məhdudlaşdırma yanaşmasını, ikincisi isə əksinə azad ticarəti zəruri sayırlar. Solçu və sağçı 

siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinə sahib qruplar proteksionist alət və tədbirlərdən istifadəyə əks 

mövqelərdən yanaşırlar: birincilər bunları genişləndirib sərtləşdirməyə, ikincilər - aradan 

qaldırmağa, yaxud mümkün qədər “yumşaltmağa” tərəfdar çıxırlar. Birinci yanaşma dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsini gücləndirmək, ikinci isə, zəiflətmək qismində özünü göstərir. 

İnkişaf etmiş əksər ölkələrin xarici ticarətə yanaşma siyasəti sağçıların mövqeyi ilə daha çox 
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üst-üstə düşür. Çünki, bu dövlətlərin iqtisadi imkanları və bazarlardakı üstün mövqeyi bu 

baxımdan onların xeyrinə işləyir. Əksinə, iqtisadi və istehsal imkanları yetərli olmayan və 

bazarlarda mövqeyi zəif olan dövlətlərin yanaşması isə solçu baxışlara yaxınlaşır (daxili 

bazarın qorunması və digər proteksionist siyasətin yeridilməsi). Lakin, bütün bunlarla yanaşı 

iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir sıra dövlətlər hazırda da hansısa formada öz daxili bazarını 

kifayət qədər ciddi qorumaq siyasəti yeridir, idxalın qarşısını bəzən ağlagəlməz dərəcədə 

yüksək tariflərlə alırlar (1,44).  

Biznes mühitinin münbitləşdirlməsinə yanaşmada bu iki ideoloji baxışlarda əks mövqe 

münasibəti özünü göstərir. Sağçı siyasi-iqtisadi dünyagörüşünə sahib olanlar biznes mühitinin 

liberallığını, solçu ideologiya tərəfdarları isə sosial müdafiə hədəflərini qabartdığına görə, belə 

bir təəssürat yaranır ki, birincilər iş sahiblərinin, ikincilər isə muzdlu işçilərin, sıravi 

zəhmətkeşlərin mənafelərini ifadə edir. Ölkədə aparılan tədqiqat göstərir ki, bu baxışlarda 

şübhəsiz, müəyyən həqiqətlər mövcuddur, lakin məsələ ondadır ki, təkcə solçular yox, 

sağçılar da öz siyasi-iqtisadi tələblərini bütövlükdə cəmiyyətin maraqları ilə əsaslandırırlar. 

Sağçılar cari maraqları deyil, uzunmüddətli maraqları əsas götürdüklərini irəli sürür. Əksinə, 

iş sahiblərinin mənafelərini qoruduqlarını solçularda iddəa etsələrdə, onlar da hansısa formada 

uzunmüddətli maraqları əsas tutduqlarını sübut etməyə çalışırlar (1). 

Mövcud sağçı və solçu ideologiyalarla bağlı fərqli nəticə dəyərləndirmələri və 

mülahizələr 

Sağçı və solçu ideoloji baxışların təhlil və qiymətləndirilməsinə nisbətən yeni 

müstəvidən yanaşma yalnız burada fərqli iqtisadi nəzəriyyə və mövqeləri tədqiq etmir, eyni 

zamanda onların eyni cür qavradığı, həlli yolları haqqında ortaq fikrə gələ bildiyi məsələləri 

də müəyyən edərək, aşağıdakı kimi dəyərləndirmələr əks etdirir (1). Və dəyərləndirmələr 

həmçinin iqtisadi və idarəetmə sistemi baxımdan əhəmiyyət kəsb edən fikirləri də özündə 

təcəssüm etdirir.  

Mövcud baxış və yanaşma mövqeləri adətən elə iqtisadi problemlərlə bağlı olur ki, 

onların məzmunundakı sosial və siyasi komponent daha güclü çıxış edir. İqtisadi problemlərə 

və onların həllinə yanaşmada ayrı-ayrı dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda fərqli mövqelər 

də özünü göstərir. Belə fərqliliklərin, mübahisələrin həllində sağçı və solçu baxışları müxtəlif 

mövqedən çıxış etsədə, lakin onların ümumi məsələlər üzrə ortaq nöqtələri də olur (uşaq 

əməyinin istismarı, qeyri-formal iqtisadiyyat, iqtisadiyyatın şəffaflığı). 

Müasir təcürbə göstərir ki, ayrı-ayrı iqtisadçıların, qüvvələrin və qrupların sağçı-

solçuluq baxışlarında maraq kəsb edəcək əsaslı fərqlər nəzərə çarpır. Siyasi partiyaların 

hakimiyyətdə olarkən apardığı iqtisadi siyasətin və bütün digər ictimai qurumların belə 

baxışlarının nəzəri əsasları vaxtı ilə ayrı-ayrı iqtisadçılar tərəfindən formalaşdırılsada, lakin 

iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin artırılıb-azaldılması ilə bağlı bu fikir və yanaşmalar sonrakı 

dövrlərdə daha da inkişaf etdirilmiş, dünya iqtisadiyyatının yeni xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla, sistemli hala gətirilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq burada əks asılılıq daim 

özünü göstərir və dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin zəruri və kafi səviyyəsi, forma və 

alətləri üzrə ayrı-ayrı iqtisadçılar arasında fikir ziddiyətlərinin mövcudluq səviyyəsi 

yüksəkdir. 

İqtisadiyyatda problemlərin çoxsaylı və müxtəlif olması müsbət qəbul edilsədə, lakin 

onların hər biri ətrafında cərəyan edən sağçı-solçu qarşıdurması haqqında ayrı-ayrılıqda geniş 

müzakirələr aparmaqla yanaşı, əsas diqqətin dövlətin iqtisadi siyasətinin səmərəlilik və 

məqsədəuyğunluq baxımından tənzimlənməsinə yönəldilməsi müasir təcürbədə daha önəmli 

hesab edilə bilər. Nəticələr göstərir ki, xarici ticarətdə hansı siyasətin – proteksionizmin, 

yoxsa fritrederçiliyin “mütləq yaxşı” və ya “mütləq pis” olması haqqında mübahisələr, 

əslində, mənasızdır. Mövcud iqtisadi, siyasi və digər mənbələrdə təşkilatların, iqtisadçıların və 
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siyasətçilərin bir hissəsi dünyada, ayrı-ayrı ölkələrdə xarici ticarətin məhdudlaşdırılması 

zərurəti ilə bağlı dəlillər irəli sürsədə, digər hissəsi bunun əlehinə mövqe tututlar (1,56). 

Bütün bu kimi yanaşmaların tədqiqi N.İmaonova belə bir fikirin irəli sürməsinə əsas 

verir ki, “mövcud problemin şərhində ən böyük yanlışlıq bu olardı ki, inkişaf etmiş dövlətlərin 

elmi fikri və ictimai rəyi sağçı liberal, digərlərininki isə solçu proteksionist kimi 

dəyərləndirilsin. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi ilə bağlı mövcud qrupların və 

qüvvələrin irəli sürdüyü tələb və təkliflər, normal halda, ardıcıl olmalıdır, yəni, eyni bir 

məsələ üzrə eyni vaxtda həm sağçı, həm solçu siyasi-iqtisadi tələblər irəli sürmək olmaz” 

(1,70). 

Təcürbə göstərir ki, belə prinsipal mövqe bəzən tez-tez pozulur və  Azərbaycanda da 

bu nümunələrə rast gəlinir. Məsələn, bir çox siyasi və ictimai təşkilatlar, habelə ekspertlər 

hökumətə müraciətlə həm özəl, həm də dövlət sektorlarında vergi yükünü yüngülləşdirmək 

çağırışları ilə çıxışlar edirlər. Bəlli şərtlər daxilində bu tamamilə normal bir tələbdir və artıq 

bildiyimiz kimi, müəlliflərinin sağçı siyasi-iqtisadi baxışlara malik olduğuna işarədir. Lakin, 

bir çox hallarda onun dərhal ardınca eyni şəxslər tərəfindən daha bir tələb - dövlət büdcəsinin 

ümumi daxili məhsuldakı xüsusi çəkisini artırmaq tələbi səsləndirilir. Mövcud yanaşmalar isə 

yalnız belə qrupların və nümayəndələrin ziddiyətli mövqeyini nümayiş etdirmir, həm də 

dövlətin vahid iqtisadi siyasət həyata keçirməsi baxımından çətinlik yaratmış olur. 

Digər tərəfdən, maraqlı haldır ki, hətta eyni bir hökumətin tərkibindəki iki qurumun 

biri sağçı, biri solçu mövqedən - sadəcə, icra etdikləri idarəetmə vəzifələrinin xüsusiyyətlərinə 

görə çıxış etmə halları da olur (sosial nazirlik və orqanların rəhbərliyi ilə iqtisadiyyat-maliyyə 

nazirliklərinin, qurumların rəhbərliklərinin mövqelərində). Belə əksliklərin necə həll olunması 

hökumətin ümumi siyasi-iqtisadi kursundan, bu və ya digər inkişaf mərhəsində hansı siyasətə 

üstünlük verməsindən asılı olur. Nəhayət, onu da nəzərə almaq vacibdir ki, dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi haqqında danışarkən bütün siyasi qüvvələr (iqtidarda olanlar 

bəzən istisna təşkil edə bilər) bu səviyyəni ya artırmağı, ya azaltmağı tələb və ya təklif etməyə 

məhkumdurlar. Əks halda onların proqramları “heç nə istəməmək” anlamına gəlir, amma heç 

nə istəməyən siyasi qüvvə ola bilməz, yaxud olsa da, heç vaxt uğur qazanmaz. Bu mənada 

adına nə sağçı, nə solçu, sadəcə “mərkəzçi” deyilə biləcək siyasi qüvvələr mövcud deyil. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində “mərkəzçi” adı ilə fəaliyyət göstərən ciddi siyasi 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. 

Sağçı və solçu siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin, nəzəri-metodoloji əsaslarının təhlil və 

qiymətləndirilməsi əsasında N.İmaonovun irəli sürdüyü yekun mülahizələr fərqli olub, 

müasirlik baxımdan maraq kəsb edir.  

Birinci mülahizə. Siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin sağçılığı və solçuluğu nisbidir. 

Normal bazar iqtisadiyyatına malik ölkədə solçu siyasi-iqtisadi məfkurə ancaq və ancaq 

həmin ölkədəki sağçı məfkurəyə nəzərən solçudur və əksinə. Dünyagörüşlərinin sağçılıq və 

solçuluq “dərəcəsini” dəqiq ölçmək - bunların nisbiliyi səbəbi ilə mümkün deyil. Sadəcə, bəzi 

baxışların (insanların, siyasi-iqtisadi qrupların) digərlərinə nisbətən daha sağçı və ya daha 

solçu olduğunu təsbit etmək mümkündür. Sağçı və solçu anlayışları arasında ölkələrarası 

nisbilik də vardır. Hansısa  siyasi qrupun sağçı və ya solçu düşərgəyə aid edilməsi (özünü 

sağçı və ya solçu siyasi təşkilatlara aid etməsi) ölkədaxili müqayisə əsasında baş verir. Məhz 

bu səbəblərdəndir ki, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin zəruri və kafi səviyyəsi məsələləri 

üzrə Azərbaycan siyasi qruplarının və iqtisadçılarının görüşləri ilə digər ölkələrdəki sağçı və 

solçu baxışlar arasında müqayisə aparmaq son dərəcə çətin başa gəlir və yalnız idraki 

əhəmiyyətə malikdir (1,73). 
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Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. İqtisadiyyatın sosialyönlüyünə sağçı və solçu baxışlarla bağlı 

müasir araşdırma  və nəticələr. səh.5-13  

устойчивого экономического роста. стр. 5- 13 

İkinci mülahizə. Sağçı və solçu siyasi-iqtisadi baxışların məzmunu və rəqabəti 

haqqında söylənilənlər və bundən sonra deyiləcəklər ictimai həyatın yalnız adi (“normal”) 

halına aiddir. Ekstremal vəziyyətlərdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi müqayisə olunmaz 

dərəcədə genişlənir və bunun qaçılmazlığını hamı qəbul edir. Söhbət həm siyasi, həm də 

iqtisadi sarsıntıların yaşandığı dövrlərdən gedir. Birincilərə, məsələn, müharibələri, ikincilərə 

iqtisadi böhranları aid etmək olar. Bu hallarda sağçı və solçu siyasi-iqtisadi dünyagörüşləri 

arasındakı “normal” fərqlər arxa plana çəkilir və praktik surətdə itir: bütün siyasi qruplar 

“solçulaşır” və dövlətin iqtisadiyyata daha fəal müdaxiləsinə tərəfdar çıxır (1,75). 

Üçüncü mülahizə. Siyasi-iqtisadi dünyagörüşlərinin təsnifləşdirilərək sağçı və solçu 

sistemlər şəklində öyrənilməsində də müəyyən bir şərtilik əlbəttə, vardır. Həmin dünyagörüşü 

sistemlərinin bu yerədək aparılmış müqayisəli təhlilində bəlli bir 

sxematikliyin,sadələşdirmənin mövcud olduğu asanlıqla sezilir. Gerçək həyatda hər şey qat-

qat daha mürəkkəbdir. Bəzən siyasi partiyanın uğur qazanmasında onun liderinin şəxsi 

keyfiyyətləri – cəsarəti, qətiyyəti, ağlının itiliyi, əlinin təmizliyi, insanlarla ünsiyyət qurmaq 

bacarığı və hətta xarici görünüşü – partiyasının proqram məqsədlərindən, o cümlədən dövlətin 

iqtisadiyyata müdaxiləsinə münasibətindən daha mühüm rol oynayır (1,78).  

XX əsrin axırlarından başlayaraq, bir çox ölkələrdə sağçı və solçu qrupların sosial-

iqtisadi inkişafa və iqtisadiyyata müdaxiləyə olan baxışları arasındakı fərqlər get-gedə daha 

çətin üzə çıxarıla bilir. Seçicilərin dəstəyini qazanmaq üçün sağçı siyasi qruplar sosial 

müdafiə ritorikasından bəzən solçulara nisbətən daha fəal istifadə edirlər, solçular isə bazar 

azadlıqlarını qoruyub möhkəmləndirməyin 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 iqtisadiyyata müdaxiləsinə 

münasibət əsasında iki böyük düşərgəyə bölünürlər və bunların mübarizəsi dövlətləri irəli 

aparır. Müvafiq nəzəri-metodoloji yanaşma və dəyərləndirmələr əhəmiyyət kəsb etsədə, lakin 

ölkədə aparılan  tədqiqatda (1) iqtisadiyyatda  dövlətin sosial-iqtisadi proseslərdəki roluna 

münasibət əsasında sağçı və solçu konsepsiyaların təhlili yeni müstəvidə həyata keçirilir, 

iqtisadiyyatın solluq və sağlıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verən metodikalar irəli 

sürülür. 
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Современное исследования в связи правистских и левистских взглядов на социальная 

ориентированность экономики и результаты 

Аннотация 

     В статье исследуется "правые" и "левые" идеологи и научные взгляды, дается 
современные их ни оценки и представляется последные резултати в этом 
направления.  
Ключевые слова:"правые" и "левые" идеологи, социальная и экономическая политика, 

государственная регулировка 

       
  Mammadov Yashar Azimaqa oqlu 

Modern research in connection privatsky and levitsky views of social orientation of 

economy and results 

Abstract 

      In the article, right-wing and left-wing ideology and theoretical view of the research 

conducted in the context investigated, the modern era from the point of view of evaluation and 

in this direction achieved in recent results are presented. 

Keywords: right-wing and left-wing ideology, economic and social policy, state regulation 
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