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Xülasə 

 Məqalədə Türkiyə və Azərbaycan üçün iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin dərəcəsi son 14 il üçün 
hesablanaraq müqayisəli qiymətləndirilib. Qiymətləndirmə “İqtisadiyyatın solluq (sağlıq) indeksi” 
əsasında aparılıb. Hər iki ölkənin İS(S)İ indeksinin dinamikası bu ölkələrdə insan inkişafı indeksi ilə 
müqayisə edilib. Müəlliflər belə nəticəyə gəlib ki, Azərbaycanda iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi 
Türkiyəyə nisbətən daha azdır və iqtisadiyyat daha “sağ” xarakterlidir. Hər iki ölkədə son 15 ildə 
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin dərəcəsi ciddi dəyişməyib və belə müdaxilə dərəcəsi insan inkişafı 
üçün məqbuldur.   

Açar sözlər: iqtisadiyyatın liberallaşması, dövlət müdaxiləsi, iqtisadiyyatın solluq (sağlıq) indeksi, 
insan inkişafı indeksi  

 
GİRİŞ 
N. Müzəffərlinin “iqtisadiyyatın solluğu 

(sağlığı) indeksi” (İS(S)İ) adlandırdığı qiymət-
ləndirmə metodu [1] yalnız dövlətin, idarəetmə 
institutu olaraq, real iqtisadiyyata müdaxilə et-
diyi sahələrin qiymətləndirilməsini nəzərdə tu-
tur.  Bu indekslər digər oxşar indekslərdən fərqli 
olaraq, mövcud iqtisadi sistemlə mövcud siyasi 
mühit arasında əlaqənin qiymətləndirilməsinə 
imkan verir. Digər tərəfdən, İS(S)İ dinamikasını 
izləməklə hər hansı ölkədə ictimai-siyasi dünya-
görüşün inkişaf trendlərini müqayisə etmək 
mümkündür. Bu metod davamlı iqtisadi inki-
şafın təmin edilməsi üçün dövlət müdaxiləsinin 
optimal dərəcəsini  müəyyən etməyə də imkan 
verə bilər.  

“İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi”-
nin  ən mühüm praktiki əhəmiyyəti ondan iba-
rətdir ki, onun müəyyən dövr üçün hesablanan 
dinamikasını təhlil etməklə və onun digər iqti-
sadi göstəricilərlə əlaqəsini müəyyən etməklə 
həmin dövr üçün qəbul edilən siyasi-iqtisadi 
qərarların nə dərəcədə iqtisadi səmərəli oldu-
ğunu müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, 
1) əgər hər hansı “sol” (və ya “sağ”) mahiy-
yətli siyasi-iqtisadi qərarlar qəbul edilirsə (yə-
ni ölkənin İS(S)İ göstəricisi əvvəlki illərə nis-
bətən artırsa (və ya azalırsa)) və həmin dövrdə 
adambaşına ÜDM-un həcmi azalırsa, deməli, 
qəbul edilən “sol” (və ya “sağ”) mahiyyətli si-

yasi-iqtisadi qərar səmərə vermir və onun də-
yişdirilməsinə ehtiyac var; 2) Əgər hər hansı 
bir ölkənin İS(S)İ indeksi hər hansı zaman kə-
siyində, kiçik fluktuasiyalar istisna olmaqla, 
dəyişmirsə (yəni ciddi nəticələri olan “sol” və 
ya “sağ” mahiyyətli qərarlar qəbul edilmirsə) 
və bu zaman digər iqtisadi göstəricilərin da-
vamlı artımı baş verirsə, deməli, ölkədə real-
laşan siyasi-iqtisadi qərarlar səmərəli mahiy-
yət daşıyır; 3) əgər hər hansı “sol” (və ya 
“sağ”) mahiyyətli siyasi-iqtisadi qərarlar qə-
bul etdikdə (yəni ölkənin İS(S)İ göstəricisi əv-
vəlki illərə nisbətən artırsa (və ya azalırsa)) və 
həmin dövrdə əsas makroiqtisadi göstəricilər 
davamlı olaraq artırsa, deməli, qəbul edilən 
“sol” (və ya “sağ”) mahiyyətli siyasi-iqtisadi 
qərar səmərəlidir və onun davam etdirilməsi 
vacibdir.  

 

Türkiyə və Azərbaycan üzrə İS(S)İ 
Hər hansı bir ölkə üçün müəyyən zaman 

kəsiyində İS(S)İ indeksi ilə digər makroiqtisadi 
göstəricilər arasında korrelyasiya əlaqəsinin ol-
ması və ya olmaması  qərar qəbuletmə prosesi 
üçün və hər hansı qərardan sonra iqtisadi proq-
nozlaşdırma üçün mühüm siyasi-iqtisadi infor-
masiya rolunu oynaya bilər. Məsələn, Türkiyə 
və Azərbaycanda son 15 ildə insan inkişafı in-
deksinin dinamikasını müqayisə etməklə qəbul 
edilən “sol” və “sağ” mahiyyətli siyasi-iqtisadi 

UOT: 330.1; 330.8  
JEL: E 65; C43 
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islahatların nə dərəcədə səmərəli olduğunu mü-
əyyən etmək mümkündür [2].   

Bunu Türkiyə üzrə son 14 ildə İS(S)İ-nin di-
namikasını əks etdirən 2-ci cədvəldən də  
görmək olar. 

1-ci cədvəldə Türkiyə üçün son 14 ilə aid 
olan İS(S)İ indeksi və sub-indekslər hesablanıb. 
Ayrı-ayrı sub-indeksləri və alt-indeksləri təhlil 
edəndə məlum olur ki, bu illər ərzində Türkiyə 
iqtisadiyyatında müxtəlif sub –indekslər üzrə 

“sağçı”  və ya “solçu” islahatlar həyata keçirilib. 
Məsələn, dövlət maliyyəsi üzrə sub-indeks son 
14 ildə “saga” meylli olsa da mümkün inter-
valda (0-100) ədədi ortadan xeyli soldadır. Xari-
ci ticarət sub-indeksində isə “sola” müəyyən qə-
dər meyl olsa da bütünlükdə daha çox  “sağ” 
mahiyyətlidir. Qiymətlərin tənzimlənməsi və li-
senziyalaşma sub-indeksləri üzrə “sola” meyl 
açıq-aşkar görsənir.  

Cədvəl №1 
Türkiyədə İS(S)İ-nin dinamikası 

  2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 
1  Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM) 

[3] Mi = (VYi + BXi) / 2 67,75 53,6 56,3 63,1 63,45 49,25 52,45 51,6 
Vergi yükü=VY1  52,8 52,8 44,3 43,3 43,3 40 40 39,7 
Büdcə Xərcləri=BX [4]   82,7 54,4 68,3 82,9 83,6 58,5 64,9 63,5 

3 Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-
indeksi (QT) 
QTi = (QAi + MAi) / 2 50,9 54,4 69,55 69,45 70,7 69,5 70,75 69,7 
qiymət azadlığı alt-indeksi =QA [5]   70,0 55,0 68,3 68,9 68,7 67,1 68,2 67,6 
monetar azadlıq alt-indeksi= MA 31,8 53,8 70,8 70,0 72,7 71,9 73,3 71,8 

4 Xarici ticarət sub-indeksi (XT) 
XTi = (XTAi + İİQi + TAi) / 3 29,03 29,30 32,58 32,61 32,26 32,26 32,52 32,02 
xarici ticarət azadlığı alt-
indeksi=XTA2  7,55 7,38 6,41 7,35 7,24 7,25 7,25 7,25 
idxalın iqtisadi qiyməti alt-indeksi [6]  
= İİQ3   4,53 4,53 4,53 4,07 4,13 4,13 5,1 4,3 
ticarətin azadlığı alt-indeksi=TA 75,0 76,0 86,8 86,4 85,4 85,4 85,2 84,5 

5 Lisenziyalaşdırma sub-indeksi (L) 
[7] 48,07 48,07 47,68 53,86 53,66 56,72 60,92 62,87 

6 Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-
indeksi (MT) 
MTi = 0,75 * MTSi + 0,25 * İÇX i 43,17 43,17 43,17 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94 
məşğulluğun tənzimlənməsinin sərtliyi 
alt-indeksi=MTS4  26 26 26 18 18 18 18 18 
işdənçıxarma xərcləri alt-
indeksi=İÇX)5  94,67 94,67 94,67 29,77 29,78 29,78 29,78 29,78 

7 Minimum əmək haqqı sub-indeksi 
(MƏH)  MƏH  i =MH  i /ÜDM  i  0,822 0,885 0,650 0,632 0,589 0,594 0,586 0,579 
Minimum əmək haqqı =MHi  (illik 
PPP) [8] 7540 10080 9769 10115 10419 10701 10898 11038 
Adambaşına ÜDMi  (PPP) [9] 9177 11394 15021 16001 17692 18002 18599 19054 

9 İnteqral solluq(sağlıq) indeksi- 
İS(S)İ 44,40 40,70 44 43,78 43,98 39,98 41,73 41,53 

Qeyd: Cədvəl The Heritage Foundation, Dünya Bankı, Doing Buisness, Frezer İnstitutu təşkilatlarının 
məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən hesablanaraq tərtib edilib  

1 2000 və 2005-ci illər üzrə məlumatlar olmadığından yaxın illərin (2006) məlumatından istifadə edilib 
2 2008, 2013 və 2014-cü illər üzrə məlumatlar olmadığından bu illər üçün  yaxın illərə uyğun təqribi rəqəmlərdən istifadə edilib 
3 Bu hesabatlar 2008-ci ildən başlayaraq hazırlandığından və iki ili əhatə etdiyindən 2000-ci və 2005-ci illər üçün 2008-ci ilin 
məlumatları, 2011-ci il üçün isə 2012-ci ilin məlumatı qəbul edilib. 
4 Doing Buisness-in hazırladığı “Əmək bazarının tənzimlənməsi” metodologiyasına uyğun olaraq üç göstəricinin (1,5,10 il iş stajı 
olan işçiyə verilən əmək məzuniyyətinin cəmi)  ədədi ortası kimi hesablanıb  
5 Doing Buisness-in hazırladığı “Əmək bazarının tənzimlənməsi” metodologiyasına uyğun olaraq üç göstəricinin (1,5,10 il iş stajı 
olan işçiyə işdən çıxarkən ödənən iş həftəsi müavinəti) ədədi ortası kimi hesablanıb 
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Azərbaycan iqtisadiyyatında da bütün sub-in-
dekslər eyni tərəfə meylli deyil. Belə ki, döv-
lət maliyyəsi sub-indeksi daha çox “saga” 
meylli olsa da hələ ki, “sol” mahiyyətlidir və 
mümkün intervalda (0-100) ədədi ortadan hələ 
soldadır. Qiymətlərin tənzimlənməsi və lisen-
ziyalaşdırma sub-indekslərinə görə isə “sol” 
meyl daha güclüdür. 

2-cü cədvəldən göründüyü kimi Azərbaycan 
iqtisadiyyatı son 15 ildə Türkiyə iqtisadiyyatına 
nisbətən daha sağ təmayüllüdür. Türkiyə iqtisa-

diyyatında soldan-sağa və əksinə yerdəyişmələr 
olsa da ümumi dinamika sabit intervalda 0,40-
0,45 arasında yerləşir. Azərbaycan iqtisadiy-
yatında İS(S)İ indeksi isə 0,35-0,40 arasında 
qərar tutub. Lakin hər iki ölkənin iqtisadiyyatı 
mümkün 0-1 intervalının təqribən ədədi ortasına 
daha yaxındır. Qeyd edək ki, tədqiqat nəticə-
sində alınan nəticələr N. Müzəffərlinin nəticə-
lərinə xeyli yaxındır. Belə ki, onun nətəvələrinə 
görə də Türkiyə Azərbaycana nisbətən daha sol 
iqtisadiyyata malikdir.   

Cədvəl №2 
Azərbaycanda İS(S)İ-nin dinamikası 

  2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 
1  Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM) 

DMi = (VYi + BXi) / 2 61,45 66,7 61,9 59,2 55,95 51,85 53,9 52,4 
Vergi yükü=VY [10] 46,46  46,4 40,9 40,9 40,9 40 40 40 
Büdcə Xərcləri=BX 76,5 87,0 82,9 77,5 71,0 63,7 67,8 64,8 

3 Qiymətlərin tənzimlənməsi sub-
indeksi (QT) 
QTi = (QAi + MAi) / 2 62,85 67,7 69,55 68,65 72,75 71,55 71,35 76,15 
qiymət azadlığı alt-indeksi=QA 55,0 55,0 62,6 74,6 72,9 68,6 69,2 73,5 
monetar azadlıq alt-indeksi= MA 70,7 80,4 76,5 62,7 72,6 74,5 73,5 78,8 

4 Xarici ticarət sub-indeksi (XT) 
XTi = (XTAi + İİQ i + TAi) / 3 21,53 26,27 29,58 29,15 29,16 29,28 29,43 29,30 
xarici ticarət azadlığı alt-
indeksi=XTA7 

 
5,9 

 
5,92 

 
6,66 

 
6,48 

 
6,54 

 
6,79 

 
6,79 

 
6,79 

idxalın iqtisadi qiyməti alt-indeksi= 
İİQ [11] 

 
3,68 

 
3,68 

 
3,68 

 
3,88 

 
3,85 

 
3,85 

 
4,3 

 
3,9 

ticarətin azadlığı alt-indeksi=TA 55,0 69,2 78,4 77,1 77,1 77,2 77,2 77,2 
5 Lisenziyalaşdırma sub-indeksi (L) 

[12] 
 
24,51 

 
24,51 

 
34,63 

 
48,68 

 
48,14 

 
48 

 
49,18 

 
49,45 

6 Məşğulluğun tənzimlənməsi sub-
indeksi (MT) 
MTi = 0,75 * MTSi + 0,25 * İÇX i 20,42 20,42 20,42 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 
məşğulluğun tənzimlənməsinin 
sərtliyi alt-indeksi=MTS  

 
20 

 
20 

 
20 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

işdənçıxarma xərcləri alt-
indeksi=İÇX) 

21,67 21,67 21,7 21,7 21,67 21,67 21,67 21,67 

7 Minimum əmək haqqı sub-indeksi 
(MӘH)  [13] 
MƏH  i =MH  i /ÜDM  i  

 
 

0,111 

 
 

0,201 

 
 

0,156 

 
 

0,189 

 
 

0,177 

 
 

0,188 

 
 

0,179 

 
 
0,201 

Minimum əmək haqqı=MH i  5,5 25 60 75 85 93,5 93,5 105 
Adambaşına ÜDM i  593,2 1494,3 4603,7 4753 5752,9 5966,1 6258,3 6264,1 

9 İnteqral solluq(sağlıq) indeksi - 
İS(S)İ 36,55 39,48 40,18 40,84 40,36 38,96 39,73 39,98 

Qeyd: Cədvəl müəlliflər tərəfindən hesablanaraq tərtib edilib 
 

    

6 2000, 2005 və 2014-cü illər üzrə məlumatlar olmadığından bu illər üzrə təqribi olaraq yaxın illərin məlumatları qəbul edilib 
7 Freiser İnstitutunun müxtəlif illərüzrə hesabatlarda müxtəlif illərə aid rəqəmlər bir qədər fərqlənir. Məsələn,  2012-ci ilə aid 
hesabatda 2005-ci il üçün 5,92 və 2010-cu il üçün 6,79 göstərildiyi halda, 2013-cü ilə aid hesabatda 2010-cu il üçün  6,48 və 
2010-cu ilə aid hesabatda isə 2005-ci il üçün 5,59 göstərilib. 2000, 2013 və 2014-ci illər  üzrə məlumatlar olmadığından cədvəldə 
o illərə yaxın olan illərə aid rəqəmlər daxil edilib.  

19 
 

                                                            



 

 

 «ELMİ ӘSӘRLӘR» - №4-2015 
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏDƏ  İQTİSADİYYATIN 
SOLLUQ (SAĞLIQ) İNDEKSİ  
(MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ) 
  

Qrafik №1 
Türkiyə və Azərbaycanda İS(S)İ dinamikası 

  
1-ci qrafikdə Türkiyə və Azərbaycan 

iqtisadiyyatlarında İS(S)İ indeksinin müqa-
yisəli dinamikası daha aydın görünür.  

1-ci qrafikdən göründüyü kimi əgər 2000-ci 
ili baza  ili qəbul etsək, onda həmin ildə Türkiyə 
iqtisadiyyatında dövlətin iqtisadiyyata müdaxi-
ləsinin Azərbaycana nisbətən xeyli solda oldu-
ğunu görərik. Sonrakı illərdə, xüsusilə 2005 və 
2012-ci illərdə İS(S)İ hər iki ölkədə xeyli 
yaxınlaşıb. Həmin illər arası dövrdə də Türkiyə 
iqtisadiyyatında solluq meylləri daha çoxdur. 
2012-ci ildən başlayaraq hər iki ölkədə İS(S)İ 
indeksi bir-birinə çox yaxındır.  

Azərbaycanda və Türkiyədə İnsan İnki-
şafı indeksi   

 İnsan inkişafı indeksi (2013-cü ilədək “in-
san potensialı inkişafı indeksi” adlanırdı) 
BMT tərəfindən hər hansı ölkədə həyat səviy-
yəsi, savadlılıq, təhsil və uzun ömürlülüyün 

ölçülməsi və ölkələrarası müqayisə əsasında 
hesablanan inteqral göstəricidir. Bu indeksin 
hesablanması metodikası 1990-cı ildə bir qrup 
iqtisadçı tərəfindən hazırlanıb və hər il BMT 
tərəfindən dərc edilir.  

İnsan inkişafı indeksi üç göstərici əsasında 
hesablanır: 1) gözlənilən ömür uzunluğu; 2) öl-
kə əhalisinin savadlılığı (təhsilə sərf edilən orta 
müddət) və təhsilin gözlənilən müddəti; 3) ABŞ 
dolları ilə alıcılıq qabiliyyəti paritetinə (PPP) 
uyğun olan  adambaşına ÜMG əsasında 
hesablanan həyat səviyyəsi. Bu göstəricilərin 
hər biri də ayrı-ayrılıqda subindekslər kimi 
hesablanır. Məsələn, gözlənilən ömür uzunluğu 
subindeksi (LEİ)=(LE-20)/(85-20). Burada LE 
hər hansı ölkədə gözlənilən ömür uzunluğudur. 
85 maksimum gözlənilən ömür uzunluğu, 20 
minimum gözlənilən ömür uzunluğudur.  

Cədvəl №3 
Türkiyə və Azərbaycanda insan inkişafı indeksinin dinamikası 

 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
Türkiyədə Insan inkişafı  
indeksi 0,653 0,687 0,710 0,738 0,752 0,756 0,759 
Azərbaycanda Insan inkişafı  
indeksi 0,639 0,686 0,724 0,743 0,743 0,745 0,747 
Qeyd: Cədvəl BMT-nın İnkişaf proqramının statistic məlumatları əsasında müəlliflər 

tərəfindən tərtib edilib [14] 
 
Təhsil subindeksi Eİ=(MYSİ+EYSİ)/2 kimi 

hesablanır. Burada MYSİ əhalinin orta təhsil 
müddəti, EYSİ isə əhalinin gözlənilən təhsil 

müddətidir. Əhalinin orta təhsil müddəti sub-
indeksi MYSİ=MYS/15, gözlənilən təhsil 
müddəti subindeksi isə EYSİ=EYS/18 kimi 
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hesablanır. Gəlir sub-indeksi isə İİ= 
(ln(GNIps)-In(100))/(ln(75000)-ln(100))-dir. 
Beləliklə, insan inkişafı indeksi (HDİ) bu sub-
indekslərin həndəsi ortası kimi hesablanır:  

Dİ=�𝐿𝐸İ ∗ 𝐸İ ∗ İİ3
 

İnsan İnkişafı indeksi və ya insan po-
tensialı indeksi abstract göstəricilər deyil. Bu 
indekslər hökumətin həyata keçirdiyi iqtisadi 
siyasətin nə dərəcədə səmərəli olduğunu kə-
miyyətcə və keyfiyyətcə qiymətləndirməyə 
imkan verir. Məsələn, 1-ci cədvəldə Türkiyə 
və Azərbaycanda insan inkişafı indeksinin 
dinamikası verilib. Cədvəldən görünür ki, son 
13 ildə həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə 
İnsan İnkişafı İndeksi bir-birinə kifayət qədər 

yaxındır və artan dinamikaya malikdir. Lakin 
bu ölkələrdə İnsan İnkişafı İndeksinin artım 
sürəti eyni deyil. Bunu 1-ci qrafikdən də ay-
dın görmək olur. 

XXI əsrin başlanğıcında Türkiyədə İnsan 
İnkişafı İndeksi Azərbaycanla müqayisədə bir 
qədər yüksək olub. lakin sonrakı illərdə Azər-
baycan üzrə bu göstərici sürətlə artaraq Tür-
kiyənin göstəricilərini qabaqlayıb. Bu o il-
lərdir ki, Azərbaycanda “Yoxsulluğun Azal-
dılması üzrə Dövlət Proqramı” geniş şəkildə 
həyata keçirilirdi. 10 il ərzində Azərbaycan 
üzrə olan göstərici 0,64-dən 0,743-ə qədər 
yüksəlib (16,3%). Həmin dövrdə yoxsulluq 
səviyyəsi də sürətlə aşağı enib. 

Qrafik  №2 
Türkiyə və Azərbaycanda insan inkişafı indeksinin müqayisəli dinamikası 

 
 
2011-ci ildən sonrakı illərdə isə həm Türkiyə, 

həm də Azərbaycan üzrə olan göstərici kəskin 
dəyişməyib. Məhz həmin illərdə İnsan İnkişafı 
İndeksinə təsir göstərə biləcək nə “sol” nə də 

“sağ” mahiyyətli qərarlar qəbul edilməyib, həmin 
dövrlərdə nə Türkiyə üzrə, nə də Azərbaycan 
üzrə İS(S)İ ciddi şəkildə dəyişməyib.   

Qrafik №3 
Türkiyədə İnsan İnkişafı İndeksinin İS(S)İ ilə əlaqəsi 
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Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, hər iki ölkə-
nin İS(S)İ indeksi 0-1 arasında təqribən hesabi 
ortadan sağda yerləşir və tədqiq edilən dövrdə 
ciddi dəyişikliklərə uğramır. Yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi İS(S)İ indeksi ciddi dəyişik-
liklərə uğramadığı illər ərzində hər hansı 

iqtisadi sektorun göstəricinin davamlı artımı, 
məsələn, insan inkişafı indeksinin davamlı ar-
tımı iqtisadiyyatın bu  sahəsində həyata keçi-
rilən siyasi-iqtisadi islahatların səmərəli oldu-
ğundan xəbər verir.  

Qrafik  №4 
Azərbaycanda İnsan İnkişafı İndeksinin İS(S)İ ilə əlaqəsi 

 
 

Bunu həm Türkiyə, həm də Azərbaycan 
üzrə İS(S)İ indeksləri ilə İnsan İnkişafı İndek-
si arasındakı korrelyasiya əlaqəsinin olma-
ması da subut edir. 3-cü və 4-cü qrafiklərdən 
görünür ki, hər iki ölkədə İS(S)İ indeksləri ilə 
insan inkişafı İndeksləri arasında belə əlaqə 
yoxdur. 

 
NӘTİCӘ 
1.Azərbaycan iqtisadiyyatı Türkiyə iqti-

sadiyyatına nisbətən daha liberaldır, daha 
doğrusu daha “sağ” yönümlüdür; 

2.Hər iki ölkə üçün son 15 ildə şeçilən iqti-
sadi trend insan inkişafı üçün əlverişlidir 
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Индекс экономической левизны (правизны) в Турции и в Азербайджане 

(Сравнительная оценка) 
 

Резюме 
 В статье проведен сравнительный анализ уровеней государственного вмещательства 

экономике Турции и Азербайджана за последние 14 лет. Как методом был выбран «индекс 
экономической левизны (правизны)». Были изучены коррелятивные связи между динамикой 
«индекса экономической левизны (правизны)» и индексом человеческого развития в обоих 
странах. Авторы приходили к таким результатам, что по сравнению с Турцией в Азербайджане 
уровень государственного вмещательство к экономике меньше и имеет более «правый» характер. 
Но надо отметить, что в обоих странах за последнее 15 лет уровень государственного 
вмещательства к экономике сильно не изменились и блогополучны для человеческого развития. 

Ключевые слова: либерализация экономики, государственного вмещательство, индекс 
экономической левизны (правизны), индекс человеческого развития. 
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The economic leftness (wrightness) indexes of Turkey and Azerbaijan (comparative assessment) 

 
Abstract 

The article carries out comparative assessment of state intervention to economy in Turkey and 
Azerbaijan within last 14 years. As assessment method there has been chosed the economic leftness 
(wrightness) indexes. There have been analysed coorleative relationship between the economic leftness 
(wrightness) indexes and human development indexes in both countries. The authors concluded that the 
state intervention level to economy in Azerbaijan less than in Turkey, i.e. Azerbaijan has more “whright” 
economy, than Turkey.  However, current state intervention levels of both states are succesfull for human 
development.  

Key words: liberalization of economy, state intervention, economic leftness (wrightness) index, 
human development index. 
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