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Mühazirə № 5. Ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi 

      Makroiqtisadiyyatın və sosial - iqtisadi inkişafının ən mühüm, fundamental problemlərindən biri ümumi 

iqtisadi tarazlıq, onun səmərəliliyi və əhalinin rifah halının yüksəldilməsidir. 

 Makroiqtisadi (ümumi) tarazlığın mahiyyəti iqtisadi nəzəriyyənin ən mühüm kateqoriyasıdır. Ümumi 

makroiqtisadi tarazlıq o deməkdir ki, milli iqtisadiyyatda iqtisadi proseslərin, istehsal və istehlakın, məcmu 

tələbin və məcmu təklifin, istehsal xərcləri və nəticələrin, maliyyə axınlarının balanslaşdırılması və 

proporsionallığına nail olunmuşdur. 

 Ayrıca götürülmüş bazarda yaranan qismən tarazlıqdan fərqli olaraq, ümumi tarazlıq - bütün 

bazarların qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır ki, bu zaman bazarlardan birində tələb və ya təklifin dəyişməsi 

bütün bazarlarda tarazlıq qiymətlərinə və satış həcminə təsir edir.  

Makroiqtisadiyyatda ideal və real tarazlıq fərqləndirilir. 

İdeal (nəzəri arzuolunan) tarazlıq fərdi maraqlarının xalq təsərrüfatının bütün struktur bölmələrində optimal 

həyata keçirilməsi zamanı onların iqtisadi davranışında müşahidə olunur. Belə tarazlığa çatmaq üçün aşağıdakı 

təkrar istehsal şərtlərinə əməl olunması nəzərdə tutulur: 

• ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi; 

• fərdlərin hamısı bazarda istehlak əmtəələrini tapmalıdır; 

• sahibkarların hamısı bazarda onlara lazım olan istehsal amillərini tapmalıdır; 

• ötən ilin bütün məhsulları realizə olunmalıdır. 

Real makroiqtisadi tarazlıq iqtisadi sistemlərdə qeyri-təkmil rəqabət və bazara xarici amillərin təsiri şəraitində 

müəyyənləşən tarazlıqdır.  

Dünyada makroiqtisadi tarazlıq modelləri çoxdur və onlardan bir neçə əsasını göstərmək lazım gəlir. 

Ən məşhur modellər sırasında aşağıdakıları göstərmək olar:  

 Fransua Kene modeli - onun sadə təkrar istehsalı və tədavülü təsvir edən «iqtisadi cədvəlləri»;  

 Karl Marksın kapitalist ictimai təkrar istehsal modeli;  

 Leon Valrasın azad rəqabət qanununun fəaliyyəti şəraitində «ümumi iqtisadi tarazlıq» modeli;  

 Valeri Leontyevin «xərclər-buraxılış» modeli;  

 Con Meynard Keynsin qısamüddətli iqtisadi tarazlıq modeli;  

 Cerzi Neymanın tarazlıqlı genişlənən iqtisadi modeli; 

Yuxarıda sadalanan müəlliflərin nəzəriyyələri zəminində makroiqtisadi tarazlığın müasir modifikasiya və sintez 

edilmiş modelləri qurulur. Klassik ümumi iqtisadi tarazlıq modelinə görə, bazar mexanizmi milli iqtisadiyyat 

miqyasında yaranan disbalansı özü-özlüyündə aradan qaldırmaqa qadirdir, tarazlığı qorumaq üçün bazarın 

həmişə kifayət qədər daxili resursları var (əgər dövlət və ya oliqarxların razılaşmaları onu korlamırsa). 

Makroiqtisadi (ümumi) tarazlığın mahiyyəti və ən mühüm nəzəriyyələri 

Modelin əsasında fransız iqtisadçısı Jan Batist Sey qanunu (Sey qanunu) durur. 

Qanunun mahiyyəti aşağıdakından ibarətdir:  
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«əmtəə təklifi öz tələbini yaradır», çünki əmtəə və ya xidməti satan onun əvəzində pul alır və həmin pula 

başqa əmtəə və xidmətlər alır. Hər kəs ehtiyacı olduğu əmtəələrə ekvivalent olan miqdarda məhsul yaradır, 

buna görə də tələb və təklif həmişə tarazlaşır və nə defisit, nə ifrat istehsal mümkün deyil.  

Makro səviyyədə E əmtəə dəyərləri = E məcmu gəlirlərinə.  

Alfred Marşal «İqtisadi prinsipləri» əsərində (1890) bazarın iqtisadi təhlilinin mərkəzində «tarazlıq qiyməti»ni 

götürür və hesab edirdi ki, qısamüddətli dövrdə onun formalaşmasına tələb təsir göstərir, uzunmüddətli 

dövrdə isə təklif. O, iqtisadi nəzəriyyəyə qrafik təhlil metodunu gətirmiş və ondan geniş istifadə etmişdi. 

«Məcmu tələb» məfhumu iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində həmin vaxt ərzində xərcləməyə hazır olduğu 

pulun məcmu həcmini bildirir. İqtisadi nəzəriyyədə məcmu tələb (AD, aggregate demand) dedikdə, milli 

iqtisadiyyatda yaradılmış bütün son əmtəə və xidmətlərin alınması üçün makroiqtisadi subyektlərin hamısı 

tərəfindən planlaşdırılmış məcmu xərclər başa düşülür.  

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri arasında xərclər bölgüsündə aşağıdakı əsas elementlər fərqləndirilir:  

C - ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri;  

I - xüsusi sahənin investisiya xərcləri;  

G - dövlət tədarükləri;  

NX - xalis ixrac.  

Nəticədə məcmu tələb bütövlükdə göstərilən xərclərin cəmi kimi verilə bilər: 

AD = C + 1 + G + NX 

Məcmu tələb bir çox amillərdən asılıdır:  

 ölkədə qiymətlərin ümumi səviyyəsindən; 

 real milli gəlirin səviyyəsindən; 

 yığılmış əmlakın dəyərindən 

 dövlətin əhalinin gəlirlərinə vergiqoyma siyasətindən;  

 pul, kredit və s. siyasətindən; 

 vergilərin faiz dərəcəsindən;  

 pensiyalar səviyyəsindən; 

 dövlət büdcəsi müəssisələrində çalışan işçilərinin əməkhaqqılarının həcminndən. 

İqtisadi nəzəriyyədə ümumi iqtisadi tarazlığa nail olmaq istiqamətində üç effektin xarakteristikasına 

əsaslanır: 

1) Faiz dərəcəsi effekti (qiymətlərin qalxması pula tələbin artmasına səbəb olur, faiz dərəcəsinin artması baş 

verir, buna görə də investisiya qoyuluşu və avtomobil, ev, mənzil və s. almaq üçün kredit götürülməsinə 

maraq aşağı düşür); 

2) Varlılıq və ya real kassa qalıqları effekti (qiymətlərin səviyyəsinin qalxması bank əmanətlərinin, 

istiqrazların, yəni maliyyə aktivlərindən gəlirlərin real dəyərini aşağı salır; nəticədə istehlakçılar əvvəlki 

zənginlik səviyyəsini bərpa etmək üçün alışları azaldırlar); 
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3) İdxal alışları effekti (qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi xarici əmtəə və xidmətlərin idxalının artmasına və 

milli əmtəələrin ixracının azalmasına səbəb olur; məcmu tələbin tərkib hissəsi olan xalis ixracın azalması baş 

verir).  


