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Mühazirə № 6.  

İstehlak, yığım və investisiyalar 
       

 İstehlak— tələbatı yaxud ehtiyacı təmin etmək üçün iqtisadi mənbə sərf etməyi nəzərdə tutan 

termindir. 

 

Müxtəlif iqtisadi məktəblərə mənsub olan iqtisadçılar "istehlak" anlayışını geniş şərh etmişlər. 

Bunların sırasında ən populyar yanaşmaya görə yalnız hazır məhsul və ya xidmətin satın alınması 

və istifadəsi istehlak adlanan prossesə rəvac verir. Bununla yanaşı, digər növ xərcləmələr, sabit 

investisiya, dövlət xərcləri və s. tamamilə ayrı kateqoriyalarda qiymətləndirilir.  

 

 İnvestisiya— gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər 

fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual 

sərvətlərdən ibarətdir. Bunlara pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və 

digər qiymətli kağızlar və s. aiddir. 

 

İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

bütün hərəkətlərinin məcmusudur. Maliyyə aktivlərinə investisiya qoyuluşu qiymətli kağızlara və 

digər maliyyə aktivlərinə qoyuluşları əks etdirir. Onlar ölkə və xarici maliyyə aktivlərinə 

investisiyaları birləşdirir. 

 

Monetar pul nəzəriyyəsi baxımından vəsait istehlaka və ya qənaətə sərf edilə bilər. Sadə qənaət 

fondları dövriyyədən çıxarır və böhranlar üçün ilkin şərtlər yaradır. Digər tərəfdən investisiya, 

dövriyyədəki qənaətdən ibarətdir.  

 

İnvestisiyaların təsnifatı 

 

İnvestisiyaların müxtəlif təsnifatları mövcuddur. 

 

İnvestisiya obyektinə görə: 

 maddi aktivlər (əsas fondlar, torpaq), tikinti və ya yenidənqurma üçün ödəniş şəklində; 

 əsas fondların əsaslı təmiri; 

 qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları: patentlər, lisenziyalar, istifadə hüquqları, 

müəllif hüquqları, ticarət nişanları, nou-hau və s.; 

 insan kapitalına investisiyalar (tərbiyə, təhsil, elm); 

 hazır bir işin alınması. 

 

Maliyyə investisiyaları: 

 pay fondları daxil olmaqla qiymətli kağızlar; 

 verilmiş kreditlər; 

 lizinq (icarəyə verən üçün). 
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Müəssisə investisiyaları: 

 valyutalar; 

 qiymətli və nadir torpaq metalları (ayrılmamış metal hesabları şəklində); 

 qiymətli kağızlar (səhmlər, istiqrazlar, ortaq investisiya qurumlarının sertifikatları və s.). 

 

Əsas investisiya məqsədlərinə görə: 

 Birbaşa investisiyalar. 

 Portfel investisiyaları. 

 Real investisiyalar (əsas vəsaitlərin təkrar istehsalına, innovativ qeyri-maddi aktivlərə, 

ehtiyatların artımına kapital qoyuluşu). 

 Qeyri-maliyyə investisiyaları: 

 İntellektual investisiyalar (mütəxəssislərin hazırlanması, kursların keçirilməsi və daha çox 

şeylə əlaqəli). 

 

İnvestisiya şərtləri ilə: 

 qısamüddətli (bir ilə qədər); 

 orta müddətli (1-3 il); 

 uzunmüddətli (3-5 ildən yuxarı). 

 

İnvestisiya ehtiyatlarına sahiblik forması ilə: 

 özəl; 

 dövlət; 

 xarici; 

 qarışıq. 

 

Çoxalma yolu ilə: 

 ümumi investisiya - yeni tikintiyə, fondlar və əmək obyektlərinin əldə edilməsinə, 

ehtiyatların və intellektual dəyərlərin artmasına qoyulan vəsaitlərin ümumi həcmi; 

 təmir investisiyaları (təmir investisiyaları) - əsas fondların və amortizasiya oluna bilən qeyri-

maddi aktivlərin sadə istehsalına qoyulan investisiyalar (ümumiyyətlə amortizasiya 

ayırmaları məbləğində). 

 xalis investisiya - amortizasiya xərcləri çıxılmaqla ümumi investisiyanın cəmi. 

 

İnvestisiya tələbinin həcmini təyin edən amillər üzrə: 

 muxtar, yəni məcmu tələbin (yəni milli gəlirin) artması ilə nəticələnməyən, lakin yeniliklərin, 

elmi və texniki tərəqqinin nəticəsi olan investisiyalar; 

 məcmu tələbin (milli gəlir) artması nəticəsində yaranan 

  

 

Yığım 

 Yığım anlayışı dedikdə gəlirin mal və xidmətlərin alınmasına xərclənməyən hissəsi başa 

düşülür. Ödənilən vergilər yığımlara aid edilmir. Əlbəttə ki, əhalinin hər biri üzvü yığım toplamaq 

iqtidarında deyildir. Bəzi ailələr sadəcə pul yığmaq istəmirlər. Bu cür ailələrə cavan ailələri missal 

göstərmək olar. Ilk vaxtlar onlar adətən vəsait qıtlığı çəkirlər çünki ev yaxud başqa bir daşınmaz 

əmlak almaq üçün onlar borc alır yaxud banklardan kreditlər əldə edirlər.  
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Makroiqtisadi nöqteyi nəzərdən, yığım edən ailələr yığım toplamayanlardan sayca daha çoxluq 

təşkil edir.  

 

Yığımların investisiyalaşdırılması müxtəlif formalarda ola bilər: birbaşa vəsait qoyuluşu (aksiya, 

obliqasiya), daşınmaz əmlakın, qiymətli kağızlarını alınması, banklara depozitlərin qoyulması və.s 

 

Əhali yığımının başlıca motivi hər kəsə məlumdur: gözlənilməz vəziyyətlər üçün ehtiyat, bahalaı 

mal almaq üçün pul yığmaq, faiz formasında gəlir əldə etmək və s. 

 

Əhalinin cari yığımları fasiləsizdir. Onlar hələ lap qədimdən mövcud olmuşdur və bu gün də 

qalmaqdadır. Bu da onun makroiqtosadi səviyyədə əsl mahiyyətinə varmağa imkan vermir. Buna 

görə də inflyasiya prosesində əhali yığımlarının rolunu aydınlaşdırmağa tələb yaranır. 

 

Hazırda yığım dedikdə, əhaılinin sonraya saxladığı müəyyən məbləğ pul vəsaiti başa düşülür.  

 


