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Müasir təcürbədə təbii inhisarların təşkili və tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri 

 

Xülasə 

    Məqalədə təbii inhisarların təşkili və tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Və bu 

tədqiqat inkişaf etmiş ölkələrin təcürbəsi üzrərində qurulur, nəticə olaraq əldə olunan 

imkanlar qiymətlənidirlıir.  

Açar sözlər: təbii inhisar, iqtisadi inkişaf və tənzimlənmə 

 

Giriş 

    İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində bir mühüm amilə diqqət xüsusi yetirilməlidir. Bu 

iqtisadi inkişafda təbii inhisar amilidir, çünki, hazıradək mövcud olan bazar münasibətləri 

şəraitində hələ ki, bu amildən qaçılması mümkün olmamışdır. Onun mövcudluğu vacib şərt 

hesab edilir, bu sahənin təşkili və və tənzimlənməsinə xüsusi yanaşılmanın olmasını tələb 

edir. Digər ölkələr kimi Azərbaycandada təbii inhisarların yaradılması mühüm şərt kimi çıxış 

edir, lakin onun təşkili və tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, bu fəaliyyət sahəsinin 

səmərəliliyinin artırılması da öz aktuallığı nəzərə çarpır. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin 

təcürbəsində təbii inhisarların təşkili və tənzimlənməsi xüsusiyyətlərinin tədqiqi xüsusi 

zərurətdən irəli gəlir. 

Beynəlxalq təcrübədə təbii inhisarların tənzimlənməsinə olan münasibət 

Təbii inhisar varlığının obyektiv xarakter daşıdığını və onunla mübarizənin mənasız 

olduğunu nəzərə alaraq, hər bir dövlətin vəzifəsi təbii inhisar fəaliyyətinə aid olan tərəflərin 

maraqları arasında balansın və razılaşmaların tapılmasından ibarətdir. Dövlət bir tərəfdən, 

istehlakçıları təbii inhisarların inhisar vəziyyətindən istifadə edərək, onların təzyiqindən 

qorumalıdırsa, digər tərəfdən, iqtisadi-sosial maraqları nəzərə alaraq, bu sahələrin inkişafına 

da şərait yaratmağa çalışmalıdır. “Tənzimləmə” konsepsiyasına qərb iqtisadi ədəbiyyatında 

iki baxımdan yanaşılır:  
 Geniş mənada, o dövlətin iqtisadiyyata, ümumiyyətlə, müdaxiləsi ilə eyniləşdirilir; 

 Dar, məhdud mənada isə biznesin inzibati-hüquqi nöqteyi-nəzərindən nizama salınması kimi 

başa düşülür.  

      Beynəlxalq təcrübədə bir çox sahələr ancaq ona görə “tənzimlənən” sahələr adlanılır ki, 

onlara qarşı xüsusi hüquqi idarəetmə rejimləri, üsulları tətbiq olunur. Təbii inhisarlarda iqtisadi 

tənzimlənmənin tətbiqinin zəruriliyi aşağıdakı amillərə görə zəruri hesab edilməlidir: 

 İstehlakçıların maraqları ilə (müvafiq qiymət) tənzimlənən şirkətlər (kreditorlar, investorlar 

və s. üçün cəlbedici maliyyə nəticələri) arasında müəyyən balans təmin olunsun; 

 Ədalətlilik və səmərəlilik prinsipi əsasında müxtəlif tip istehlakçılar üçün, istehsal xərclərini 

gözləməklə, tariflərin strukturu təyin edilsin; 

 Şirkətlərin istehsal xərclərinin və izafi məşğulluğunun azaldılmasının stimullaşdırılması, 

xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, investisiyaların səmərəliliyinin artırılması təmin edilsin; 

 Bu sahədə yetərincə rəqabət və sağlam inkişaf mühiti təmin olunsun. 

Bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi ölkələrdə təbii inhisarların tənzimlənməsi müxtəlif 

institutlar, qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Tənzimlənməyən təbii inhisar gəlir əldə 

etməyə istiqamətlənən təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olur, yəni öz gəlirini maksimallaşdırır 

ki, bu da adi inhisar fəaliyyətində olduğu kimi bazar tarazlığı ilə uyğunlaşır. Təbii inhisarların 

tənzimlənməsi, adətən, məhsulun və ya xidmətin eyni şərtlərlə ixtiyarı ödəməqabiliyyətli şəxs 
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tərəfindən alınmasının təmin edilməsi, istehsalın və istehlakın təhlükəsizliyi, keyfiyyətin 

yüksək standartlara cavab verməsi məsələlərini əhatə edir. Bu məsələləlrin həlli daha çox 

texniki və sahəvi xüsusiyyətlərlə bağlıdır. İqtisadi-siyasi və sosial cəhətdən əsas mürəkkəb 

məsələ bu sahələrdə qiymətlərin tənzimlənməsi məsələsidir. Təbii inhisar məhsulları ilə bağlı 

müəyyən olunan qiymət sxemləri, istehsal effektivliyinin azalmasına xələl gətirmədən, 

cəmiyyətin rifahının inhisar təsirindən qorunmasını nəzərdə tutur. Bununla bərabər hətta 

nəzəriyyədə də optimal inkişaf xüsusiyyətlərinə nail olmaq mümkün olmur.  

Təbii inhisarlarda qiymət tənzimlənməsinin mümkün variantları kimi beynəlxalq 

təcrübədə effektiv, tipik, ədalətli, son həddə görə qiymətqoyma və rentabellik normativinə 

görə tarifin (qiymətin) göstəricilərindən istifadə olunur. 

Prinsip etibarilə, tənzimlənmədə müsbət nəticənin əldə edilməsi sadə proses olmasa da, 

onun praktiki yerinə yetirilməsi bəzi əlavə çətinliklərlə müşahidə edilir:  
 Birinci, tənzimlənən təbii inhisar, bir qayda olaraq, artım xərclərini qiymət üzərinə köçürə və 

mütəmadi qaydada əvvəlki kimi gəlir əldə edə bilər. Əgər bu onun sərf etdiyi xammal və materialın 

qiymətinin obyektiv artması ilə əlaqədardırsa, onda qiymət artımındakı dəyişiklik əsaslı sayılır. 

Əksinə, bu xərclər təbii inhisar rəhbərliyinin mükafatlandırılmasına, menecerlərin maaşlarının 

artırılmasına, əlavə reklam xərclərinə və digər qeyri-istehsal təyinatlı xərclərə sərf olunursa, bunları 

məhsulun qiymət artımına daxil etmək qeyri-mümkün sayılır. Belə qeyri-effektiv xərcləri tənzimlənən 

sahənin gəlirlərinin təyini zamanı üzə çıxartmaq zəruri sayılır. Lakin, müvafiq xərclərin 

identifikasiyası və dəqiqləşdirilməsi zamanı tam və dolğun informasiyanın dövlət tənzimləyici 

orqanlar tərəfindən alınması çətin və ya qeyri-mümkündür. Xüsusilə də, belə informasiyanın mənbəyi 

tənzimlənən subyektin özü, yəni təbii inhisar subyekti olur.  

 İkinci, daha mürəkkəb məsələ əsas kapitalın qiymətləndirilməsidir ki, çünki ümumi gəlirə 

görə əldə olunan mənfəət təbii inhisarların əsas kapitalının həcmindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, tənzimlənən subyekt tənzimləyici orqana nisbətən öz kapital xərclərinə görə informasiya 

üstünlüyünə malikdir. Bununla əlaqədar müfəssəl obyektiv məlumatların alınması çətinləşə bilər.  

 Üçüncü, maksimal qəbul olunan qaytarılmanın, geri qayıtmanın təyin edilməsi zərurətidir. 

Onun aşağı sərhəddi kimi kapitalın qiyməti, yuxarı sərhəddi kimi isə investisiyalar üzrə gəlir qəbul 

olunmalıdır. Maksimal qəbul olunan qaytarılmanın qiymətinin ölçülməsi çoxlu sayda texniki 

məsələlərin həlli ilə əlaqədardır: kapitalın qiyməti kimi nə götürülə bilər - konkret şirkət üçün qiymət 

və ya sahə üzrə orta qiymət, onun keçmişdəki və ya gələcəkdə gözlənilən qiyməti, vergilər necə nəzərə 

alınmalıdır - faktiki ödənilmiş və ya ödənilməyə hesablanmış və s. 

 Dördüncü, sürətlə inkişaf edən və elmtutumlu sahələr yeni investisiyalar üçün kapitala görə 

daha yüksək qaytarılma səviyyəsinə nail olunmasına çalışır. Təbii inhisar nümunəsində bu qeyri-

müəyyənliyə aparır, hərc-mərclik, qanun pozuntuları üçün geniş meydan açır və tənzimləyici orqan 

tərəfindən təyin olunan hesabatların verilməsi təhrif olunur. Bu zaman qaytarılmanın optimal 

qiymətdən aşağı olması mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Müəyyən edilmişdir ki, tələb olunan geri 

qaytarmanın 1% azalması, ABŞ-ın elektrik təchizatında texniki dəyişmələr tempini orta hesabla 1-2% 

aşağı salır (2; 7).  

 Beşinci, mədaxilin təyin olunması məsələsi mövcuddur. Bir eynitipli məhsulun eyni 

istehlakçılara satışı halında problem əmələ gəlmir. Adətən tənzimlənən sahələr çox məhsullu olur və 

isteşlakçılara satış zamanı onlar qiymət ayrı-seçkiliyinə yol vermək imkanına malik olurlar. Qiymət 

ayrı-seçkiliyindəki geniş meydan tənzimləyici orqanları tariflərin tənzimlənməsi strukturuna cəlb edir, 

yəni onları məcbur edir ki, nəinki kapitala görə qaytarılmanı təyin etsin və həmçinin ona nəzarət etsin, 

tənzimlənən sahələrdə qiymət strukturuna müdaxiləni artırsın. Beləliklə çıxılmaz vəziyyət yaranır - 

kapitala görə qaytarılmanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, qiymətlər üzərində nəzarətdən imtina 

edilsin. Göstərilən problemlər keçən əsrin 70-80-ci illərində qərb təcrübəsində geniş müzakirə 

olunmuş və işlənmiş, lakin sona qədər həll olunmamışdır. Bu məsələlər A.Kannın təbii inhisarların 

tənzimlənməsi nəzəriyyəsinə və praktikasına həsr olunmuş fundamental əsərində işıqlandırılmışdır. 

Təbii inhisarların tənzimlənmə sahəsində təcrübə göstərir ki, bu fəaliyyətdə əsas 

tənzimləyici orqanın həm başqa idarəedici və dövlət orqanlarından, həm də onların 
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tənzimlədiyi təsərrüfat subyektlərindən maksimal dərəcədə asılı olmaması zərurət daşıyır. 

Burada həmçinin tənzimləyici orqanların maraqlarının və fəaliyyət istiqamətlərinin 

uyğunlaşdırılmasında dövlət, cəmiyyət, istehlakçı və subyekt amillərinə xüsusi diqqət 

yetirilməsi və zəruri qərarların qəbul edilməsində bu aspektdən çıxış edilməsi də önəmli 

hesab edilir. Təbii inhisarların tənzimlənməsi konsepsiyasının hazırlanmasının əsas aparıcı  

qüvvəsi tənzimlənmənin siyasi, iqtisadi və institusional istiqamətlərdə aparılan islahatlar da 

əsas götürülməklə müəyyən olunmasıdır. Zənnimizcə, belə yanaşmanın əsas cəhəti ondan 

ibarətdir ki, tənzimlənən təbii inhisarların qeyri-səmərəli fəaliyyəti ilə milli sərvət və 

ehtiyatların tükənməsinə istiqamətlənməməsinlər. Bu müvafiq sahə üzrə nəzarət və idarəetmə 

mexanizminin təkmil təşkili ilə əlaqədar olmalı və  aşağıdakı məsələlərin araşdırılmasını ön 

plana çəkməlidir: 
 Bəzi sahələr subsidiyalar, müdafiə və ya tənzimlənmə formasında hökumətin müdaxiləsinə 

nail olmağa çalışırlır ki, bu da rəqabəti azaldır və ya tamamilə yox edir. Məsələn, kommunal xidmət 

müəssisələrini tənqid edirlər ki, onlar bir çox qarışıq fəaliyyət növlərinə öz nəzarətlərini 

genişləndirmək üçün təbii inhisar statusunun üstünlüklərindən istifadə edirlər. Cəmiyyət nöqteyi-

nəzərindən bu təbii inhisarlara nisbətən potensial yüksək rəqabətli və bazara daxilolmaya açıq olan 

sahələrdə neqativ nəticələrə gətirib çıxarır (4; 10).  

 Tənzimləyici orqanlar, müəyyən müddətdən sonra, cəmiyyətin maraqlarını gözləmək 

əvəzinə, onların nəzarətində olan sahələrin maraqlarını müdafiə edə bilərlər. Sahə vasitəsilə 

“tənzimləyici orqanın zəbt edilməsi”ni heç də bu orqanda işləyən əməkdaşların korrupsiyaya 

qurşanması ilə əlaqələndirmək düzgün olmaz (12). Müəyyən mənada bu təbii inhisarlar ilə 

tənzimləyici orqan arasında sıx birliyin yaranmasıdır. Dövlət məmurları ilə onların nəzarətində olan 

biznesin maraqları müəyyən vaxtdan sonra qovuşur, uzlaşır. Tənzimləyici orqanlar getdikcə 

tənzimlənən obyekti iqtisadi sistemin hissəsi kimi qəbul olunması hissiyatını itirirlər. Tənzimlənən 

sahələr güclü lobbi imkanlarına, özlərində gedən proseslər haqqında doğru inhisarçı məlumata 

malikdirlər, onlar informasiya ilə manipulyasiya edə bilirlər ki, bu da tənzimləyici orqanlar tərəfindən 

onlara sərfəli qərarların qəbul edilməsinə imkan verir. Virciniya ictimai seçim məktəbinin iqtisadçıları 

təsdiq edirlər ki, “dövlət, tənzimləyici orqanlar bəzən inhisarçıya nəzarət etməkdən daha çox onun 

təsiri altına düşürlər” (13).  

 Tənzimləyici orqanların özlərinin müəyyən məqsədləri vardır ki, bunlar cəmiyyətin 

məqsədlərindən fərqlənir, yəni cəmiyyət, hökumət və tənzimləyici orqanlar arasında müəyyən 

problemlər mövcuddur. 

 Praktiki olaraq, tənzimləmə zamanı ixtiyari nəzarət keyfiyyətə, investisiyaya, effektivliyə, 

qiymətlərin strukturuna arzu edilməyən təsir göstərə bilər. Nəzarət daha intensiv həyata keçirilir və 

tənzimləmə prosesi ümumiyyətlə çox böyük, bürokratlaşdırılmış və bahalı olur. Tənzimlənən 

bazarlarda rəqabətin zəifləməsi həm əmtəə və xidmət standartlarının fəaliyyətinin zəifləməsinə, həm 

də qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. ABŞ-da tənzimlənmənin mənfi effektləri xüsusən 1970-ci 

illərdə, inflyasiya ilə əlaqədar olaraq güclənmişdir. Onda, xammalın, materialların, enerjinin, əsas 

vəsaitlərin qiymətlərinin qalxmasına baxmayaraq, federal institutlar tariflərin qalxmasına icazə 

verməyə tələsmirdilər. Bununla əlaqədar, gəlir normasının azalmasını, tənzimlənən subyektlər 

xidmətin keyfiyyətini aşağı salmaqla kompensasiya etməyə cəhd edirdilər (17).  

Zənnimizcə, bütün qeyd edilən xüsusiyyətlər təbii inhisar sahələrinin fəaliyyətinin 

təşkili və tənzimlənməsi zamanı konkret variant və ssenarilərin seçilməsində, təhlilində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi  

Təbii inhisarların dövlət tənzimlənməsi ABŞ-da yüz illik tarixə malikdir və 

tənzimlənməyə məruz qalan şirkətlər üçün aşağıdakı hallar xarakterikdir: 

 Onların biznesinin əsas hissəsini geniş istehlakçı təbəqəsi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən 

xidmətlər təşkil edir; 

 Şirkətin mövcudluğu, fərdi istehlakçılardan və ev təsərrüfatlarından alınan  pul vəsaiti də daxil 

olmaqla, külli miqdarda vəsait tələb edir; 
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 Biznesin inkişafı və genişləndirilməsi dövlətin bütün ərazisində, ayrıca ştatda və ya yerli 

səviyyədə, bilavasitə ictimai rifahın yaxşılaşmasına, işgüzar fəallığın və sənayenin artımına və 

inkişafına təsir edir. 

Ölkə sakinlərinin maraqlarının müdafiəsinin təminatı üzrə eyni vəzifələr yerli 

hakimiyyət orqanlarının öhdəsinə də düşür. ABŞ-da təbii inhisar, ilk növbədə, lokal bazarlar 

üçün xarakterik olduğu nəzərə alınsa, dövlət tənzimlənmə sisteminin formalaşmasının 

“aşağıdan” - ayrıca ştatlar səviyyəsindən başlanması heç də təəccüblü görünmür. ABŞ-da 

məhkəmə proseslərinə və bu təcrübənin ümumiləşdirilməsinə əsaslanan tənzimlənmə, o 

cümlədən təbii inhisar fəaliyyətinin tənzimləmə sisteminin əsası XIX əsrin 70-ci illərindən 

başlayaraq təşəkkül tapmışdır. Belə ki, məhkəmələrdə aşağıdakı məsələlərə baxılır və həll 

olunurdu: 

 Təbii inhisar fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

 Bu şirkətlərin konkret xidmətlər göstərmək hüququ; 

 Xidmət göstərən şirkətlər arasında mübahisəli ərazilərin bölünməsi; 

 Zəruri xidmət minimumunun təyin olunması; 

 Təbii inhisar tərəfindən ona müraciət edən bütün potensial istehlakçılara xidmət etmək 

vəzifəsi; 

 İstehlakçıların ayrı-ayrı qruplarının qiymətlər və xidmətlər səviyyəsi üzrə diskriminasiyasına 

baxılması; 

 Xidmət göstərən şirkətin müflişləşməsi ehtimalının, xidmətin kəsilməsi və ya dayandırılması 

hallarının qarşısının alınması; 

 Həm şirkətə, həm də istehlakçıya zərər vuran tərəflərin, subyektlərin hərəkətlərinin qarşısının 

alınması; 

 Tarif və qiymətlərin münasib səviyyəsinin təyin olunması. 

Çox saylı bir-biri ilə əlaqəli, spesifik məsələlərin mövcudluğu, bu məsələlərin həllində 

məhkəməni əvəz edən dövlət məhkəmə sistemindən kənar xüsusi tənzimləyici orqanın 

yaradılması zəruriliyini tələb edirdi. ABŞ tarixində qoruyucu tənzimləmə tədbirlərini 

qanuniləşdirən ilk hadisə İllinoys ştatının hakimiyyət orqanlarının taxıl elevatoru 

xidmətlərinin qiymət və fəaliyyət standartlarının tənzimlənməsi haqqında qərarı ilə bağlı 

olmuşdur (o zaman, bu bazar təbii inhisar xüsusiyyətlərinə malik idi). İşə Federal məhkəmə 

tərəfindən baxılmış və onun ştatın xeyrinə həll olunması həmin ştata bu cür qərarları qəbul 

etmək hüququ vermişdi. Daha sonra məhkəmə orqanlarının dəmir yollarının tənzimlənməsi 

haqqında qərarları olmuşdu. Sonralar, digər bu kimi halların məhkəmələrdə baxılması ilə 

əlaqədar qanunverici baza inkişaf etməyə başlamışdır. Məhkəmə orqanlarının qərarları ilə 

tənzimlənmə sahəsinə telefon rabitəsi, enerji, qaz, su təchizatı və kanalizasiya, yolların 

tikintisi və taksi xidmətləri daxil edilirdi. 

 Təbii inhisar sahələrinin siyahısının formalaşması zərurəti həyatın tələblərindən irəli 

gəlirdi və müəyyən mənada bu proseslər kortəbii şəkildə inkişaf edirdi. Hüquqi sistemin 

çevikliyi bu siyahını bazarda təşəkkül tapan real vəziyyətdən asılı olaraq, operativ şəkildə 

təshih etməyə imkan vermişdi. Tədricən, dövlətin iqtisadi əsasını təşkil edən xüsusi 

mülkiyyətin qorunması prinsiplərinə zidd olmayan, özəl şirkətlərin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi üçün legitim baza yaradılmağa başlanmışdır.  

ABŞ-da XX əsrin əvvəllərində, ictimai istifadə xidmətlərinin (kommunal təsərrüfatı və 

s.) tənzimlənməsi üzrə ştat komissiyaları yaradılmış və ilk komissiya Nyu-York ştatında təşkil 

edilmişdir. Hər bir komissiya ştatın qanunverici orqanı olan senat tərəfindən təsdiq olunmuş 

nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərirdi. Nizamnamədə komissiyanın məqsəd və vəzifələri, 

funksiya və səlahiyyətləri öz əksini tapmışdır. ABŞ-ın əksər ştatlarında Komissiya üzvləri 

ştatın qubernatoru tərəfindən təyin olunur və həmin vəzifədə senat tərəfindən təsdiq edilirlər. 

Bəzi Komissiya üzvləri birbaşa seçkilər vasitəsilə seçilirlər. Komissiya üzvünün dəyişilməz iş 
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fəaliyyəti altı illik bir müddəti əhatə edir. O, bu dövr ərzində ancaq bu vəzifədə işləməli və 

heç bir digər fəaliyyət növü ilə məşğul olmamalıdır. Səlahiyyət müddətinin başa çatmasına 

kimi nə ştatın qubernatoru, nə də senatı onu  tutduğu vəzifəsindən azad edə bilməzlər. Bu, bir 

çox hallarda, komissiya üzvünün müstəqilliyini təmin edir və tənzimləyici orqanın fəaliyyəti 

üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Belə yanaşma sonradan bir çox ölkələrdə müvafiq 

hakimiyyət orqanlarının təşkilində istifadə olunmağa başlanmışdır. Nümunə olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının təşkili əsasında bu prinsiplər xüsusi ilə 

nəzərə çarpmaqdadır. 

Sahə üzrə komisiyya tərəfindən qəbul olunan qərarlar bir çox sosial qrupların maraqları 

ilə ziddiyyətliliyi baxımından da fərqlənir. Müstəqillik baxımından, senatın qərarları əsasında 

tənzimlənən şirkətlərin gəlirləri hesabına həyata keçirilən Komissiyanın fəaliyyətinin 

maliyyələşdirilməsi sistemi də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu, faktiki olaraq, məqsədli 

vergiqoyma deməkdir, həm də bu cür vergi müvafiq fəaliyyət sahəsinin bütün istehlakçıları 

arasında dolayı yol ilə paylanılır. Qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan üzvlərindən 

savayı Komissiyanın say tərkibində konkret şəraitdən asılı olaraq, işçi orqanları da 

mövcuddur (Vayominq ştatındakı 50 nəfərdən, Kaliforniya və Nyu-Yorkda 900 nəfərə qədər). 

Bu cür orqanın əsas vəzifəsi - işlərin Komissiya tərəfindən baxılıb qərarların qəbul olunması 

üçün hazırlanmasından ibarətdir. İşçi orqanda texnologiya, iqtisadiyyat, mühasibat uçotu 

sahələrində çalışan mütəxəssislər, hüquqşünaslar, maliyyəçilər və digərləri fəaliyyət 

göstərirlər (7; 12). Konkret işlərin baxılması üçün əsas kimi maraqlı tərəflərin şikayətləri və 

müxtəlif səpkili ərizələri çıxış edə bilərlər. Komissiyanın işi məhkəmə orqanlarının prinsipi 

əsasında qurulur: tərəflər dinlənilir və tərəflərin maraqlarını nəzərə alan qərarlar qəbul edilir. 

Konkret işlər üzrə yekun qərarların qəbul olunmasına qədər, aşkar ilkin işə baxma prosedurası 

nəzərdə tutulur. İşin bütün materialları, kommersiya sirrindən ibarət sənədlər istisna olmaqla, 

tanışlıq üçün açıqdır. İşin aşkarlığını və açıqlığını təmin edən əsas prinsiplərə riayət 

olunmasına nəzarəti yerli məhkəmə orqanları həyata keçirir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Komisiyyanın fəaiyyətinin maliyələşmə və işçi qurupunun təşkili prinsipindən Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təşkilində istifadə eidlməkdədir. 

Konkret işlərə baxılması zamanı işçi orqanın xüsusiyyətinin və onun mütəxəssisləri 

tərəfindən hazırlanmış sənədlərin statusunun nəzərə alınması zəruridir. Komissiya qərarların 

çıxarılması zamanı mütəxəssislərin rəylərini rəhbər tutmur və onları digər ifadələr və sənədlər 

ilə bərabər şəkildə nəzərdən keçirir. Yerli Komissiyalar şirkətlərin qeydiyyatından, yerindən 

və ya onun hüquqi ünvanlarından asılı olmayaraq, onun ərazisində fəaliyyət göstərən bütün 

şirkətləri tənzimləyirlər. Tənzimlənən şirkətlərin əhatə dairəsi filiallardan və iri şirkətlərin 

nümayəndəliklərindən tutmuş ailə müəssisələrinə kimi dəyişə bilər. Sərhədləri bir neçə 

ştatları əhatə edən bazarlarda tənzimləmə sisteminin genişlənməsi tarixən konkret halların 

məhkəmə orqanları tərəfindən nəzərdən keçirilməsi təcrübəsindən irəli gəlir. Təbii 

inhisarların tənzimlənməsi sahəsində toplanan təcrübə, bu sahəyə daha təkmil və çevik 

fəaliyyət imkanlarına malik yeni bir qurumun, xüsusilə də dövlət səviyyəsində xüsusi 

səlahiyyətlərə malik qurumun yaranmasını zəruriləşdirirmişdir. Beləliklə, dövlət səviyyəsində 

tənzimlənmə orqanları olan Federal Komissiyaların yaradılması məhz bu amillər ilə bağlı 

olmuşdur. 

ABŞ tarixində ilk tənzimləyici orqan – ştatlararası nəqliyyat və ticarət Komissiyası 

(hazırda ştatlararası ticarət üzrə Komissiya – Interstate Commerce Commission)  1887-ci ildə 

yaranmışdır. 1887-ci ildə dəmir yolları, 1934-cü ildə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə yük 

daşınmaları və 1940-cı ildə su nəqliyyatının bəzi növləri bu Komissiyanın tabeliyinə verildir. 

1934-cü ildə Fedelar enerji Komissiyası (Federal Power Commission) təşkil olunmuşdur. 

Sonralar bu Komissiya energetika sənayesinə (1935), qaz ilə bəzi əməliyyatlara (1935) və 
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boru kəmərlərinə (1938, 1977) nəzarəti həyata keçirən enerji tənzimlənməsi üzrə Federal 

Komissiyaya (Federal Energy Regulatory Commission) çevrildir (3). Bu Komissiya elektrik 

enerjisi sahəsində topdansatış və enerjinin uzaq məsafələrə (ştatlararası) ötürülməsini 

tənzimlədiyi halda, yerli komissiyalar enerjinin istehsalı və son bölgüsünü tənzimləyirlər. 

Təbii qaz sahəsində də fəaliyyət eyni şəkildə təşkil olunmuşdur. Rabitə üzrə Federal 

Komissiya (Federal Communications Commission)  telefon rabitəsi (1934), kabel televiziyası 

(1968), radio və teleqraf (1934) sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. Bu Komissiya uzaq 

məsafəyə telefon rabitəsinin, radiorabitənin və kabel şəbəkəsinə qoşulmanın zəruri texniki 

standartlarını müəyyən edir, yerli komissiyalar yerli telefon rabitəsinin fəaliyyətini 

tənzimləyirlər. Bütün bunlardan əlavə, kabel televiziyası yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən qismən tənzimlənir (2). Ölkədə 1936-cı ildə dəniz gəmiçiliyinin tənzimlənməsi 

üçün Federal dəniz komissiyası, 1938-ci ildə isə aviasiya xətlərinin tənzimlənməsinə xidmət 

edən Mülki Aviasiya İdarəsi (Civil Aeronautics Board) yaradılmışdır. Bütün bu sahələr, eləcə 

də avtobus nəqliyyatı, taksi xidməti, su təchizatı və s. dövlət tənzimlənməsinin müxtəlif 

dərəcəli obyektləri olmuşlar. 

ABŞ-da təbii inhisarların tənzimləmə sisteminin yüksəliş zirvəsi XX əsrin 60-cı illərinin 

sonunda, 70-ci illərin əvvəllərində daha aydın müşahidə olunur. Bu illər ərzində kabel 

televiziyası, su boruları, neft, benzin və digər sahələrdə iqtisadi tənzimlənməyə dair üç 

agentlik yaradılmışdır. Müvafiq federal orqanlar, 1970-ci illərin ortalarında ÜDM-in  

təxminən 24%-ni təşkil edən  sahələrdə əsas istehsal və qiymət parametrlərinə nəzarət 

etmişlər (3). Bütün bu tədbirlər isə, ABŞ təcrübəsində təbii inhisarların yenidən 

tənzimlənməsi sistemi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Artıq 1977-ci ildə ştatlararası aviasiya və avtomobil nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və 

yük daşınmalarının, neft və təbii qazın hasilatının, kabel televiziyasının, radio və telefon 

rabitəsinin tənzimlənməsi bu sahədən götürülmüşdür. 1977-ci ildə Mülki Aviasiya İdarəsi 

(MAİ) şirkətlərə qiymətqoyma baxımından böyük sərbəstlik verərək, xətlər üzrə rəqabətli 

müdaxiləni təmin etmişdir. 1978-ci ildə “Aviasiya xətlərinin yenidən tənzimlənməsi haqqında 

qanun” qəbul olunmuşdur. Qanun MAİ-nin marşrutlar üzərində nəzarət səlahiyyətlərini 1981-

ci ilin dekabr ayına kimi, qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi səlahiyyətlərini isə 1983-cü ilin 

yanvar ayına kimi məhdudlaşdırmış və 1985-ci ildə isə bu qurum ləğv olunmuşdur. Mövcud 

şəraitdə yenidən tənzimlənmə sahəyə yeni şirkətlərin daxil olmasına və rəqabətin 

kəskinləşməsinə səbəb olmuşdur.  

İri şirkətlər, öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə, nisbətən kiçik 

şəhərlər arasında birbaşa nəqliyyat şəbəkələrini bir qədər azaldaraq, əvəzində sərnişin axınının 

son hərəkət məntəqələrinə paylaşdıran bir-iki aralıq qovşağ yaratmışdılar. Birbaşa 

avianəqliyyat şəbəkəsinin azaldılmasına baxmayaraq, bu cür aralıq qovşaqların yaradılması 

sərnişin axınının səmərəli təşkilinə səbəb olmuşdur.  1981-1988-ci illər ərzində, real nəticədə, 

tariflər 26% aşağı düşmüş, bəzi qiymətləndirilmələrə əsasən, yenidən tənzimlənmə 

sərnişinlərin pul vəsaitlərinə hər il 6 milyard dollar həcmində (1977-ci il qiymətlərində) 

qənaət edilməsinə və aviaşirkətlərin gəlirlərinin isə 2,5 milyard dollara qədər artmasına səbəb 

olmuşdur (4). 1980-ci ildən sonra ştatlararası avtomobil yük daşınmaları bazarında 

əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. Həmin ildə, sahəyə müdaxiləni yüngülləşdirən və 

tariflərin kollektiv şəkildə təyin edilməsi təcrübəsini qadağan edən yenidən tənzimlənmə 

haqqında iki qanun qəbul olunmuşdur. Nəticədə, yük daşıyan şirkətlərin sayının artımı 

rəqabətin kəskin şəkildə yüksəlişinə səbəb olmuşdur. Ümumilikdə, bu sahə üzrə qiymətlər 

aşağı enmış və xidmətlərin səviyyəsi isə yüksəlmişdir.  

Yenidən tənzimləmə prosesi dəmir yolu nəqliyyatı sahəsindən də yan keçməmişdir. 

1980-ci ildə qəbul olunmuş “Steqqers” qanunu qiymətləri bazar şəraitinə uyğun olaraq 
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müəyyən etməyə və az gəlirli xətləri ləğv etməyə imkan vermişdir. Ştatlararası ticarət 

Komissiyası 1981-1986-cı illər ərzində dəmir yollarının ümumi uzunluğunun 9%-i üzrə 

daşımaların ləğv edilməsinə icazə vermişdir.  Xətlərin iri şirkətlər tərəfindən kiçik şirkətlərə 

satılması sayəsində yeni 148 şirkət yaranmışdı ki, bu da hazırda fəaliyyət göstərən bütün 

şirkətlərin üçdə bir hissəsini təşkil edir (4). İstehsal xərclərinin azaldılması sayəsində 

dəmiryolu şirkətlərinin maliyyə durumu yaxşılaşmış, 1987-ci ildə real tariflər orta hesabla 

5,1% azalmışdır. Hal-hazırda ölkədə yük daşınmalarının təxminən 80-90%-i rəqabət 

qiymətləri əsasında həyata keçirilir. Ştatlararası ticarət Komissiyası 1987-ci il oktyabrın 1-dən 

ləğv olunmuş, dəmir yollarına nəzarət isə nəqliyyat və ədliyyə nazirliyinin səlahiyyətinə 

verilmişdir. Avtobus nəqliyyatı sahəsində də əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. 1982-ci 

ilin mövcud qanunvericilik sənədləri ştatlararası və ştatlardaxili yeni xətlərə daxil olmaq 

imkanını yüngülləşdirərək, şirkətləri gəlirsiz marşrutlara xidmət etmək öhdəliyindən azad 

etmiş, onlara qiymətləri sərbəst şəkildə müəyyən etmək hüququ vermişdir. 

Telefon rabitəsi bazarında da yenidən tənzimlənmə prosesi öz təsirini göstərmişdir, 

burada əsas diqqət məcburi təmərküzləşmənin əleyhinə yönəlmişdir. Belə ki, buna qədər 

telefon rabitəsi çox kəskin şəkildə tənzimlənirdi. Şirkətlərə sahə inhisarçısı statusu vermək 

müqabilində, dövlət şirkətlərdən öz göstərəcəkləri xidmətləri haqqında əvvəlcədən məlumat 

verməsini, tariflərin razılaşdırılmasını və investisiya layihələrinin yerinə yetirilməsi üçün 

razılıq alınmasını tələb edir, həmçinin, maksimal gəlir normasını təyin edirdi və coğrafi 

ərazidəki bütün istehlakçılara müvafiq xidmətin göstərilməsini onların öhdəsinə qoyurdu. 

Yerli telefon rabitəsi xidmətlərini qiymət baxımından, daha əlverişli, ucuz etmək məqsədilə, 

tənzimləyici orqanlar şirkətləri şəhərlərarası danışıq tariflərini artırmağa məcbur edir, bunun 

hesabına alınan əlavə vəsaitləri yerli xidmətlərin subsidiyalaşmasına sərf etməklə, onların 

qiymətini 25-50% azaltmağa müvəffəq olurdular. Telefon rabitəsinin effektiv 

yenidənqurulmasına nümunə kimi, telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində iri 

şirkətlərdən olan ATT şirkətini (uzaq və yerli telefon rabitəsinin 80%-nə qədərinə nəzarət 

edirdi) göstərmək olar. Şirkət 1982-ci ildə ABŞ Antinhisar Komitəsinin təzyiqi altında 

bölünməyə razılıq vermək məcburiyyətində qalmışdır. Şəhərlərarası rabitə və xüsusi 

xidmətlər ATT şirkətinin səlahiyyətində qalmış, yerli telefon xidmətləri isə yeni təşkil 

olunmuş bir sıra kiçik şirkətlərin ixtiyarına verilmişdir. Bu zaman nəinki ATT, həm də uzaq 

məsafəyə telefon rabitəsini həyata keçirən digər şirkətlər də yerli telefon rabitəsinə qoşulmaq 

üçün bərabər imkanlar əldə etdilər. Komitənin rəhbərliyi ATT-nin rəqiblərinə müvəqqəti 

subsidiyalar və güzəştlər verməklə, şəhərlərarası telefon şəbəkəsi sahəsində rəqabətin 

güclənməsinə dair bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır. ATT tərəfindən telefon 

xidmətlərinin kiçik şirkətlərin öhdəsinə buraxmağın  səmərəsizliyinin sübuta yetirilməsi 

cəhdlərinə baxmayaraq, bölgü 1984-cü ildə uğurla başa çatmış və bu şəhərlərarası telefon 

danışıqlarına dair tariflərin 17% azalmasına səbəb oldu (5; 7). ATT uzaq məsafəyə telefon 

rabitəsinin faktiki inhisarçısı olaraq qalmış və yaxın vaxtlarda onun tutduğu mövqeyin 

zəifləməsi də gözlənilmir. 

Bir çox sahələrin yenidən tənzimlənməsi zamanı əldə olunan müsbət nəticələr - 

qiymətlərin aşağı düşməsi, əmək məhsuldarlığının artım tempinin sürətlənməsi şübhəsizdir. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı mənfi nəticələrin də nəzərə alınması zəruridir. Praktiki olaraq, 

yenidən tənzimlənməyə məruz qalmış sahələrdə rəqabətin kəskinləşməsi dövründən sonra 

müəyyən sakitlik dövrü başlayıb: rəqabətin fəallaşmasına səbəb olan kiçik və orta şirkətlər 

tədricən tutduqları mövqelərdən çəkilib, şirkətlərin birləşməsi və digəri tərəfindən alınması 

prosesi baş vermişdir. Məsələn, mülki aviasiya şirkətlərinin birləşməsi və fəaliyyətlərinin 

aralıq qovşaqlar sisteminin yaranmasına istiqamətlənməsi, reqional inhisarların 

formalaşmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, altı aparıcı aviaşirkət 1978-ci ildə ABŞ ştatlararası 
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avianəqliyyat bazarının 73%-nə nəzarət edirdisə, 1986-cı ildə bu göstərici artıq 84%-ə 

yüksəlmişdir. Yük daşınmaları ilə məşğul olan dəmiryolu şirkətlərinin sayı 1978-ci ildə 13 

olduğu halda, 1986-cı ildə 6-ya qədər azalmış və yük daşınmalarının 86%-i və əldə olunan 

gəlirin 93%-i məhz onların payına düşüb (5; 16). Mövcud meyillər sonrakı illərdədə davam 

etmişdir. 

Müəyyən müddət keçdikdən sonra, yenidən tənzimlənən sahələrdə rəqabətin kəskinliyi 

azalırsa, buna görə məsuliyyəti hökumət orqanları daşıyırlar. O, rəqabət aparan bazar 

konsepsiyasının müddəalarını tam həcmdə yerinə yetirməmiş hesab olunur, bu isə təbii 

inhisar yönümlü sahələrin yenidən nizama salınması prosesinin nəzəri əsaslarından biridir. 

Dövlət şirkətlərə yollardan, terminallardan və hava limanlarından eyni dərəcədə istifadə 

hüququ verməklə, bazarların potensial rəqabət imkanlarını təmin etmək iqtidarında olmalı və 

bunu etməli idi. Lakin, bunun əvəzinə, məsələn, hava limanlarında enmə və uçuş zolaqlarını 

konkurs əsasında paylamaq əvəzinə, onları həmin vaxt bunlardan istifadə edən şirkətlərə 

vermişdir. Belə qismən tənzimlənmə nəticəsində sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər yeni 

şirkətlər qarşısında üstünlük qazanaraq, onlara inkişaf etməyə imkan verməmişdir. 

Yenidən tənzimlənmənin nəticələri belə bir ədaləti də təsdiq etmişdir: potensial 

rəqabətdən fərqli - real rəqabət səmərəli təsərrüfatçılığı təmin edən əsas amildir. Bazarların 

potensial rəqabət dərəcəsi, məsələn hava nəqliyyatı sahəsində, həddindən artıq şişirdilmişdir. 

Aydın olmuşdur ki, bir potensial rəqibin mövcudluğu şirkətlərin siyasətinə əhəmiyyətli təsir 

göstərmir, bu təsir yalnız potensial rəqiblərin sayının üçdən çox olduğu halda hiss olunur. 

Lakin, bütün baş vermiş birləşmələrə baxmayaraq, bir çox yenidən tənzimlənən bazarlarda 

rəqabət, bu prosesin başlandığı dövr ilə müqayisədə yüksək, inflyasiyanı nəzərə almaqla, 

tənzimlənmiş tariflər isə bu siyasətin həyata keçirilməsinə qədər mövcud olan səviyyə ilə 

müqayisədə aşağı olmuşdur.  

ABŞ-da elekrik enerjisi istehsal edən şirkətlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi 

sahəsində aparılan islahatlar digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən köklü surətdə 

fərqlənir. Ölkədə tənzimlənmə sisteminin təhlili tənzimlənmənin konsepsiyası və 

metodlarının müəyyən edilməsi baxımından daha çox maraq kəsb edir. Bu amil ABŞ-ın 

elektrik enerjisi sahəsi üzrə təşkilati-istehsalat strukturunda, elektrik enerjisi bazarının 

fəaliyyətinin təşkili prinsiplərində, elektrik enerjisi istehsal edən şirkətlərin fəaliyyətlərinin 

tənzimlənməsi metodlarında və elektrik enerjisi tariflərinin təyin edilməsində mühüm 

fərqlərin olması ilə əlaqədardır. Mövcud fərq aşağıda qeyd olunanların müqayisəsi zəminində 

daha əhəmiyyətli görünür.  

ABŞ-da federal və regional tənzimlənmə orqanları cari və perspektiv fəaliyyətin 

planlaşdırılmasının, demək olar ki, bütün mərhələlərində elektrik enerjisi istehsal edən 

şirkətlər ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər, istehsalçı şirkətlər tərəfindən əldə olunan gəlirin həcminin 

əhəmiyyətli dərəcədə müəyyənləşdirilməsinə və elektrik enerjisi sahəsində bazar mühitinin 

qorunub saxlanılması zamanı tariflərin tənzimlənməsinə şərait yaradan sərt “güclü” 

tənzimləmə sistemi yaradılmışdır. ABŞ-dan fərqli Qərbi Avropa ölkələrində son nəticəyə - 

istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuş elektrik enerji tariflərinin artım səviyyəsinin qorunub 

saxlanılmasına əsaslanmış “yumşaq” tənzimləmə sistemi fəaliyyət göstərir. Bu zaman, 

elektrik enerjisinin topdansatış bazarında ölkəni enerji ilə təchiz edən müəssisələr ilə enerjini 

istehsal edən şirkətlər arasında maksimal rəqabətin təmin olunması əsas şərt olaraq götürülür. 

Dövlətdə federal quruluşun mövcud olması və iri regional, regionlararası enerji bazarlarında 

dövlət, bələdiyyə və özəl enerji şirkətlərinin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi nöqteyi-

nəzərindən ABŞ-ın bu sahədəki təcrübəsi daha çox maraq kəsb edir.  

Ölkənin 50 ştatının ərazisində müxtəlif növ mülkiyyətə malik olan 3000-dən artıq enerji 

şirkəti fəaliyyət göstərir, lakin istehsal olunan elektrik enerjisinin ümumi həcminin 70%-i 
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 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
səhmlərə malik özəl şirkətlərin (səhmdar cəmiyyətlərinin) payına düşür. Dövlət (federal) 

mülkiyyətində olan şirkətlər kimi özəl şirkətlər də bir və ya bir neçə ştatın istənilən ərazisində 

fəaliyyət göstərmək hüququna malikdirlər. Enerji istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin 

fəaliyyətini təyin edən əsas amillərə aşağıdakılar aiddir: fəaliyyət üçün lisenziyanın alınması; 

istehlakçıların etibarlı şəkildə enerji ilə təmin olunması üçün hüquqi məsuliyyət daşıyan 

şirkətlərə onların xidmət göstərəcəkləri ərazilərin inzibati yol ilə təhkim olunması. 

ABŞ-ın elektroenergetika sahəsində enerji şirkətləri obyektlərinin birgə iş rejimlərinin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunma prinsipi mövcud deyildir. Ancaq, bu şirkətlər 

arasında təkmil müqavilə münasibətləri sisteminin olması birgə paralel işin iqtisadi 

səmərəliliyinin əldə olunması, şirkətlərin və müstəqil enerji istehsalçılarının elektrik 

şəbəkələrinə sərbəst qoşulması prinsiplərinin müvafiq qanunvericilik tərəfindən qorunmasını, 

regionlararası səviyyədə elektrik enerjisinin iri topdansatış bazarlarının formalaşmasını və 

onların dayanıqlı fəaliyyət göstərməsini təmin edir. ABŞ-ın energetika sektorunda 

tənzimləyici orqanlarına daxildir: Federal energetika komissiaysı (FEK); Elektrik enerjisindən 

ümumi istifadə üzrə şirkətləri tənzimləyən regional komissiya (TRK) .  

Federal komissiya, həmçinin, ştatların tənzimləyici komissiyalarının fəaliyyətinin 

hüquqi və metodoloji cəhətdən təminatının formalaşmasında da  mühüm rola malikdir. ABŞ-

da enerji tənzimləməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlərin əsas hissəsi ictimai istehlakın təmin 

edilməsinə xidmət edən şirkətlərin tənzimlənməsini həyata keçirən, yuxarıda qeyd olunmuş 

komissiyalar tərəfindən icra olunur. TRK - cari və perspektivli fəaliyyətin planlaşdırılmasının 

bütün mərhələlərində şirkətlərlə qarşılıqlı şəkildə əlaqə saxlayır və eləcə də enerji istehsalı ilə 

məşğul olan şirkətlər tərəfindən əldə olunan gəlirin həcminin əhəmiyyətli dərəcədə 

müəyyənləşdirilməsi zamanı tarifləri tənzimləyir.  

Qərbi Avropada təbii inhisarlar və onların tənzimlənməsi xüsusiyyətləri 

Bir çox Avropa ölkələrində təbii inhisar fəaliyyətinin tənzimlənmə sisteminin 

formalaşması özünəməxsus prinsiplərlə həyata keçirilir. Təbii inhisara aid əksər şirkətlər 

əvvəllər dövlət və ya bələdiyyə müəssisələri olmaqla, ictimai mülkiyyətə malik olmuş və 

bununla əlaqədar da xüsusi tənzimlənmə orqanlarının yaradılmasına ehtiyac yaranmamışdır. 

Aydındır ki, mülkiyyət və təşkilati–hüquqi formaların bü cür unifikasiyası üçün təbii inhisar 

şəraitində məhsul istehsal edən şirkətlərin milliləşdirilməsi və yenidən özəlləşdirilməsi 

məsələləri üzrə siyasi qərarlar qəbul etmək lazım olmuşdur. İkinci dünya müharibəsi 

bitdikdən sonra bu belə qərarlar Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya və digər Qərbi Avropa 

ölkələrində qəbul olunmuşdur. Bu sahələrin bir qismi milliləşdirilməyə başlanmışdır.  

Müharibədən sonra milliləşdirilmədən əvvəl, Böyük Britaniya təbii inhisarların iqtisadi 

tənzimlənməsi sahəsində yüz illik təcrübəyə malik olmuşdur. İlk öncə, tənzimləmə cəhdləri, 

əsasən parlament tərəfindən göstərilmişdir. Bununla bərabər, mübahisəli məsələlərə baxan 

məhkəmələrin təsiri də olmuşdur. Daha sonra formalaşan tənzimləmə komissiyaları əsas rol 

oynamışdır. Yaradılmış təşkilatlar Böyük Britaniyada ictimai korporasiya adlanmış və bü cür 

təşkilatların fəaliyyətini aidiyyəti nazirliklər idarə etmişdir. Beləliklə, müharibədən sonra 

iqtisadiyyatın dirçəlməsində tənzimləmə sistemi ikinci dərəcəli rol oynamışdır. 

Hal-hazırda, Qərbi Avropa ölkələrinin bir çoxunda olduğu kimi, Böyük Britaniyada da 

hökumətin fəaliyyəti özəlləşdirilməyə və təbii inhisarların maksimal səviyyədə yenidən 

tənzimlənməsinə istiqamətlənmişdir. Xüsusilə, yalnız Böyük Britaniyada, nəqliyyat sahəsinin 

infrastrukturu üzərində dövlət mülkiyyəti ləğv edilmişdir. Nəqliyyat infrastrukturu sahəsində 

müvafiq institusional islahatlar aparmış digər Avropa ölkələrində infrastrukturlar müstəqil 

şirkətlərin istismarına verilsədə, lakin onlar dövlət mülkiyyətində saxlanılmışdır. Belə 

müstəqil şirkətlər həm dövlət (Məsələn: İsveçrə, Avstriya, Belçika, Danimarka, İtaliya, İsveç), 
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həm də özəl sektora məxsus ola bilərlər (Almaniya, Fransa). Təcrübədə özəl şirkətlərin 

üstünlüyü müştərilərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə müşahidə olunur. 

XX əsrin 70-ci illərinin axırlarında tənzimləmə təcrübəsinə tənqidi yanaşma dövlətlə 

təbii inhisarların əlaqələrinin inkişafını müəyyən hüduda saxlanmasına gətirib çıxartmışdır. 

Bir çox Qərb ölkələrində təbii inhisarlar tərəfindən göstərilən xidmətlərin aşağı səviyyədə 

olması, dövlət tənzimlənməsində istehsal xərclərinin yüksəkliyi və texniki tərəqqidə 

durğunluğun yaranması cəmiyyətdə haqlı narazılıqlara səbəb olmuşdur. Təbii inhisarların 

fəaliyyəti və tənzimləyən orqanların işi kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən tənqidlərə 

məruz qalmış və artan tənqidlər bu əlaqələrin strukturunun və xüsusiyyətlərinin tezliklə 

dəyişdirməsini tələb etmişdir. İqtisadiyyatında sağ yönümlü liberalizm yanaşmasına üstünlük 

verildiyi ölkələr arasında Böyük Britaniya xüsuilə lider olmuşdur. Buna müvafiq olaraq belə 

nəticə olunur ki,  tənzimlənmə - daha az rəqabətli mühit əldə etmək məqsədilə bilavasitə 

inhisarın özü tərəfindən, birbaşa yaxud dolayı siyasi təzyiq nəticəsində formalaşır, təbii 

inhisar sahəsindəki bazar ünsürləri əsassız olaraq dövlət tərəfindən təcrid edilir, onların 

sərbəstləşdirilməsi isə daha çox sahələrin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır və bununla 

bərabər dövlət büdcəsinin ağırlığını aradan götürür. 

Böyük Britaniyada dəmiryol sahəsində aparılan islahatlar da öz müsbət nəticəsini 

vermişdir. Belə ki, 1994-cü ilə qədər Böyük Britaniyanın dəmir yolları tamamilə dövlət 

nəzarəti altında olan “British Rail” şirkəti tərəfindən istismar olunurdu. “British Rail”-in 

quruluşu olduqca çoxşaxəli idi, lakin burada nə rəqabət imkanları, nə də özəl kapital üçün yer 

nəzərdə tutulmamışdı. Yolların xidməti və istismarı, yük və sərnişindaşıma xidmətləri, yeni 

dəmir yolu xətlərinin salınması və hətta köməkçi əməliyyatlar dövlətin əlində cəmlənmişdi. 

Bu illər ərzində dəmir yolu sahəsi hökumət tərəfindən büdcədən ayrılmış iri həcmli maliyyə 

vəsaitlərindən istifadə edirdi, lakin amortizasiya ayırmalarının tam hesabatından sonra 

sərnişindaşıma üzrə əməliyyatların heç bir növü gəlirli, rentabelli olmayıb. Ölkənin dəmir 

yolunda sadəcə olaraq yük daşımaları gəlirli hesab olunurdu (2; 4). 

Dəmir yolu üzrə fəaliyyətin maliyyə göstəricilərinin qeyri-qənaətbəxş olması, əsas 

vəsaitlərin aşınması, sərnişinlərin xidmətin aşağı keyfiyyətindən narazılıqları Böyük Britaniya 

hökumətini dəmir yolu sahəsində ciddi islahatlar prosesinin başlamasına vadar etmişdir. 

Böyük Britaniyada dəmiryolu sahəsindəki islahatların başlıca istiqamətlərinə aşağıdakıları aid 

etmək mümkündür: “Railtrack” şirkətinin yaradılması və gələcək özəlləşdirilməsi yolu ilə 

dəmiryol şəbəkəsinin digər əməliyyatlardan ayrılması; sərnişindaşımaları üzrə franşizin 

sazişinin tətbiqi; sərnişin daşıyan dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin özəlləşdirilməsi və lizinq 

şirkətlərinin formalaşdırılması; yük daşımaları ilə məşğul olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi; 

dəmiryol sahəsindəki digər şirkətlərin özəlləşdirilməsi. 

Sərnişin daşımalarına franşiz sövdələşmə mexanizminin tətbiqi dəmiryol şəbəkəsinin 

parçalanmasını neqativ nəticələrdən xilas etmiş, xüsusilə, tranzit biletlərinin əldə edilməsində 

şəbəkə imtiyazları saxlanılmışdır. Dəmiryol nəqliyyatı xidməti göstərənlər arasında 

kooperasiyanın yaradılması, inzibati yardımın təmin olunması və sahənin şirkətləri arasında 

qarşılıqlı əlaqələr üzrə proqramın yerinə yetirilməsi məqsədilə sərnişindaşımaları üzrə 

şirkətlər cəmiyyəti yaradılmışdır. Bu proqramlar aşağıdakı fəaliyyət sahələrinə aid olan 

çoxtərəfli razılaşmalardan ibarətdir: biletlərin yenidən qeyd edilməsi; birbaşa nəqliyyat 

biletlərinin verilməsi; digər şirkətlərin biletlərinin alınması; gəlirlərin paylaşdırılması və 

ödənilməsi; şirkət əməkdaşlarının işdənçıxma şərtləri; telefon məlumat xidməti və s. Franşiz 

sazişinə malik şirkətlər üçün cəmiyyətin proqramlarında iştirak onların lisenziyasının 

şərtlərindən biridir. Mülkiyyətinə 3000-dən 4200-ə qədər dəmiryol nəqliyyatı vasitələri 

verilən üç ixtisaslaşdırılmış şirkət (ROSCO) yaradılmışdır. ROSCO müstəqil olaraq, yeni 

lokomotivlərin, vaqonların və digər texniki vasitələrin alınmasını, həmçinin onların təmirini 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

117 

 

 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
və iri texniki xidmət işlərini maliyyələşdirir. Franşiz sazişi hərraclarında udmuş şirkətlərə, 

kommersiya qurumlarına dəmiryol nəqliyyatı vasitələri uzunmüddətli icarəyə də (lizinq) 

verilir (12).  

Dəmiryol yükdaşımalarının təhlili göstərmişdir ki, məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılması şərtilə yükdaşımalar gəlir gətirə bilər. Yükdaşıma əməliyyatlarının özəlləşdirilməsi 

bazarın uyğun seqmentində səmərəli rəqabəti təmin etməli idi, bu xüsusən qabsız 

yükdaşımaları bazarına aid olunurdu. Bu məqsədlə parçalanma əsasında üç müstəqil, öz 

aralarında rəqabət aparan “Train load” qabsız yükdaşımaları şirkətləri yaradılmış və 1996-cı 

ilin aprel ayında onlar da özəlləşdirilmişdirlər. Bunlarla bərabər ölkədə digər iki operator - 

poçt xidmətləri göstərən şirkətlər də satılmışdır. 

Ölkədə 1996-cı ilin aprel ayına dəmiryol xidmətləri göstərən daha beş, yolların təmirini 

və yeniləşdirilməsi işlərini həyata keçirən dört şirkət özəlləşdirilmişdir. Və bu şirkətlər 

“Railtrack”-la müqavilə əsasında işləyirlər. Daha sonra depo, konstruktor büroları, 

ixtisaslaşdırılmış mühəndis və istismar şirkətləri də özəlləşdirilmiş və satılmışdır. Böyük 

Britaniya dəmiryol infrastrukturu sahəsindəki islahatlar dəmiryol sahəsinində dövlət 

idarəçiliyinin yenidən qurulmasını zəruri etmişdir. Özəlləşdirmə prosesi həyata keçirildikdən 

sonra dövlət tərəfindən dəmir yolu infrastrukturunun operativ idarəedilməsinə ehtiyac 

qalmamış və dövlət tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi ədalətli rəqabətin təmin edilməsi və 

istehlakçıların maraqlarının qorunması olmuşdur. İcra hakimiyyəti strukturunda hökumətdən 

asılı olmayan iki müstəqil orqan yaradılmışdır: dəmir yollarını tənzimləyən departament və 

franşiz (sazişləri) paylaşdıran büro. Dəmir yollarını tənzimləyən departamentin əsas 

vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilmişdir: operatorların dəmir yolu xətlərinə ədalətli 

daxilolmalarının təmin edilməsi; dəmiryol sahəsində əsassız inhisarçılığın qarşısının alınması; 

sərnişinlərin maraqlarının qorunması. 

Franşiz sazişi paylaşdıran büronun vəzifələrinə daxildir: sərnişindaşımalar ilə bağlı 

franşiz sazişi üzrə müsabiqələr təşkil etmək və onların nəticələrinə görə saziş bağlamaq; 

franşiz sazişini udanlar üçün təqdim ediləcək xidmətlərin zəruri standartlarını və digər 

tələbləri təyin etmək; parlament tərəfindən təsdiq edilmiş ümumi büdcə çərçivəsində özəl 

operatorlara subsidiyaların paylanması. Ölkədə yerli dövlət orqanları, klassik mənada, 

idarəetmədən uzaqdırlar, onlar daha çox şirkətlər arasındakı mübahisələrdə hakim rolunda 

çıxış edirlər. Ölkədə aparılan islahatlar nəticəsində sahənin əsas maliyyə göstəriciləri 

yaxşılaşmış və dövlət büdcəsinə ayırmalar artmışdır. Yeni yaradılan “Railtrack” şirkətinə 

Böyük Britaniyanın bütün dəmir yollarının və stansiyalarının məxsus olmasına baxmayaraq, 

şirkət onların istismarı ilə məşğul olmurdu. “Railtrack” əvvəlcə minimal ştatla dövlət şirkəti 

kimi yaradılıb, 1996-cı ilin may ayında tam özəlləşdirilmişdir.  

Dəmiryol yükdaşımalarının təhlili göstərmişdir ki, məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılması şərtilə yükdaşımalar gəlir gətirə bilər. Yükdaşıma əməliyyatlarının özəlləşdirilməsi 

bazarın uyğun seqmentində səmərəli rəqabəti təmin etməli idi, bu xüsusən qabsız 

yükdaşımaları bazarına aid olunurdu. Bu məqsədlə parçalanma əsasında üç müstəqil, öz 

aralarında rəqabət aparan “Train load” qabsız yükdaşımaları şirkətləri yaradılmışdır və 1996-

cı ilin aprel ayında onlar da özəlləşdirilmişdir. Bunlarla bərabər ölkədə digər iki operator - 

poçt xidmətləri göstərən şirkətlər də özəllşdirilmişdir. 1996-cı ilin əvvəlinə dəmiryol 

xidmətləri göstərən daha beş, yolların təmirini və yeniləşdirilməsi işlərini həyata keçirən dört 

şirkət özəlləşdirilmişdir.  Və bu şirkətlər “Railtrack”-la müqavilə əsasında işləyirlər. Daha 

sonra depo, konstruktor büroları, ixtisaslaşdırılmış mühəndis və istismar şirkətləri 

özəlləşdirilmiş və satılmışdır (13). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniyanın dəmiryol infrastrukturu sahəsindəki 

islahatlar dəmiryol sahəsinində dövlət idarəçiliyinin yenidən qurulmasını zəruri etmişdir. 
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Özəlləşdirmə prosesi həyata keçirildikdən sonra dövlət tərəfindən dəmir yolu 

infrastrukturunun operativ idarəedilməsinə ehtiyac qalmamış və dövlət tənzimlənməsinin əsas 

vəzifəsi ədalətli rəqabətin təmin edilməsi və istehlakçıların maraqlarının qorunması 

olmuşdur. İcra hakimiyyəti strukturunda hökumətdən asılı olmayan iki müstəqil orqan 

yaradılmışdır: dəmir yollarını tənzimləyən departament və franşiz (sazişləri) paylaşdıran büro. 

Ölkədə yerli dövlət orqanları, klassik mənada, idarəetmədən uzaqdırlar, onlar daha çox 

şirkətlər arasındakı mübahisələrdə hakim rolunda çıxış edirlər. Həmçinin, aparılan islahatlar 

nəticəsində sahənin əsas maliyyə göstəriciləri yaxşılaşmış və dövlət büdcəsinə ayırmalar 

artmışdır. 

Böyük Britaniyanın elektroenerji sektorunda, prinsipcə ABŞ-dan fərqli tənzimləmə 

sistemindən istifadə edilir. Onun istehsalat-təsərrüfat strukturu həm öz miqyasına, həm də 

idarəetmənin təşkil edilməsinə görə ABŞ sistemindən seçililir (ABŞ-dakı “sərt” 

tənzimləmədən fərqli, “yumşaq” tənzimləmə formasında olmaqla). 1989-cu ildə imzalanmış 

və qanunvericiliklə bu sahədə özəlləşdirməni təsdiq edən elektroenergetika üzrə akta müvafiq 

olaraq,  Böyük Britaniyanın enerji sektorunda aşağıdakı şirkətlər fəaliyyət göstərir: 
 Böyük Britaniyada elektrik enerjisinin təqribən 85%-ni istehsal edən (həm su, həm də istilik 

elektrik stansiyaları) iki iri özəl “National Power” və “Power Gen” şirkətləri  (Şotlandiya istisna 

olmaqla); 

 Dövlətə məxsus atom elektrik stansiyası NUG (enerji istehsalının 15%-i); 

 On iki özəl enerji təchizatı şirkətləri (REC);  

 Dövlətin və regional şirkətlərin mülkiyyətində olan milli şəbəkə şirkəti (NGC); 

 Müstəqil enerji mənbələri.  

Elektroenergetika sahəsində fəaliyyət göstərilən bütün subyektlər vahid dispetçer 

idarəetməsi altında, milli çərçivədə birləşərək fəaliyyət göstərirlər. Belə fəaliyyət rejiminin 

təşkilini və aparılmasını milli şəbəkə şirkəti həyata keçirir. Böyük Britaniyanın 

elektroenergetika sahəsinin tənzimlənməsini, nazirlik səlahiyyətlərinə malik olmayan, statusu 

və büdcəsi parlament tərəfindən təsdiq edilən Elektroenergetika Tənzimləmə İdarəsi (OFFER) 

yerinə yetirir. OFFER-in on iki reqional şöbəsi vardır və onun funksiyaları ilk növbədə 

bunları əhatə edir:   elektroenergetikada lisenziyalaşdırma; nəzarət; enerji istehsalı və təchizatı 

şirkətləri arasında rəqabətin gələcək inkişafını təmin etmək; tariflərin qiymətləndirilməsi və 

təhlili üsullarının işlənib hazırlanması. OFFER-in regional şöbələri kommunal-məişət 

istehakçılarının tariflərini razılaşdırır və təsdiq edirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu tariflərin 

illik artımı müəyyən formula ilə təyin olunur (“price cap” prinsipi). Enerjinin topdansatış 

bazarına çıxarılması tarifləri və istehlakçıların digər qrupları üçün qiymətlər bazar şərtlərilə 

müəyyən olunur.  

Fransada 1982-1986-cı illərdə elektrik enerjisinə müxtəlif meyarlara görə əvvəlkindən 

daha geniş differensiasiyası ilə fərqlənən yeni tariflər sistemi işə salınmışdır. Yeni tariflər 

Fransanın elektrik enerjisinin hasilat və istehlak strukturunu, istehsal qücünün balansını və 

enerji sisteminin yüklənmə qrafikinin formalarını daha dolğun nəzərə almağa imkan 

verirmişdir. Fransanı elektrik enerjisi ilə təmin edən milli şirkət EDF-dir (“Elektrisije de 

Frans”). İstismar prosesində aydın olmuşdur ki, yeni tariflər, ümumiyyətlə, istehlakçıların 

yüklənməsinin azalmasını stimullaşdırır (qış vaxtının maksimal yüklənməsi ilə, ilin qalan 

vaxtında tətbiq olunan güzəştli tariflər hesabına). Tariflərin geniş differensiasiyası nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, elektrik enerjisinin ən çox işlənən vaxtında (pik vəziyyətində) onun 

qiyməti yaydakı baza qiymətindən 20 dəfə bahadır. Elektrik enerjisinin istehsal və 

istehlakında mövsümü amillərin hesaba alınması özünü həm də onda göstərir ki, qış vaxtı 

birləşdirmə üçün abonent haqqı yaydakı abonent haqqından 2 dəfə bahadır. Bu imkan verir ki, 

yay vaxtı, ayrı-ayrı tarif zonalarında, istehlakçılara elektrik enerjisi onun enerji sistemindəki 

maya dəyərinin orta illik giymətindən aşağı qiymətə satılsın. Yeni tariflərin təsiri altında 
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Fransada elektrik sisteminin yüklənmə qrafiki əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 1985-ci ildə 

yükləmənin bir gün ərzində üçüncü maksimumu yarandılmış, onun ən yüksək həddi (ən 

yüksək qiyməti) gecə saat birdə olur, bazar günlərində isə bu maksimum bütün gün üçün 

saxlanılır (2; 4). Ümumiyyətlə, istehsal gücünün strukturundan asılı olmayaraq (ümumi 

istehsalın 75%-ni təşkil edən bahalı AES-lər də daxil olmaqla), bütövlükdə Fransada elektrik 

enerjisinin orta illik qiymətləri bir çox Qərbi Avropa ölkələrindəki qiymətlərdən aşağıdır. 

Buna yeni tarif sisteminin bilavasitə təsiri altında “istehsal-istehlak” sxemi üzrə elektrik 

enerjisinin səmərəli optimallaşdırılması hesabına nail olunmuşdur. 

Nəticə 

 Təbii inhisarlara münasibətdə qərb təcürbəsinin nəticələri göstərir ki, dövlət bir 

tərəfdən, istehlakçıları təbii inhisarların inhisar vəziyyətindən istifadə edərək onların 

təzyiqindən qorumalı, digər tərəfdən, sosial-iqtisadi maraqları nəzərə alaraq, bu sahələrin 

inkişafına da şərait yaratmalıdır. 

 Təbii inhisarların tənzimlənmə sahəsində təcrübə göstərir ki, bu fəaliyyətdə əsas 

tənzimləyici orqanın həm başqa idarəedici və dövlət orqanlarından, həm də onların 

tənzimlədiyi təsərrüfat subyektlərindən asılı olmaması əsas şərtlərdən biridir. 

 Təbii inhisarların tənzimlənməsi konsepsiyasında ana  xətt - tənzimlənmənin siyasi, 

iqtisadi və institusional istiqamətlərdə aparılan islahatlar da əsas götürülməklə müəyyən 

olunmasıdır. Mövcud  yanaşmanın əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, tənzimlənən təbii inhisarlar 

qeyri-səmərəli fəaliyyəti ilə milli sərvət və ehtiyatların tükənməsinə istiqamətlənməsinlər. 
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Мамедов Яшар Азимага оглу 

Особенности организации и регулирования естественных монополий в современной 

практике 

Резюме 

     В статье рассматриваются особенности организации и регулирования 

естественных монополий. Данное исследование построено на основе практик 

развитых стран, полученные возможности в результате оцениваются. 

Ключевые слова: естественная монополия, экономическое развитие и регулирование 

 
Yashar Azimagha Mammadov 

Organization of natural monopolies in modern experience and the features of its regulation 

Summary 

In the article has investigated the features its regulation and the organization of 

natural monopolies. And the same investigation is built on the developed countries and, as a 

result evaluated achieved opportunities.  

Keywords: natural monopoly, economic development and regulation 
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