
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

                                                 Təsdiq edirəm: ______________      i.e.d., professor A.A.Rüstəmov 
                                                                                      (imza)                           (kafedra müdiri) 
                                                   

                                    Tarix: “   ” sentyabr 2021-ci il 

    Kafedra: İqtisadiyyat 

Fakültə: İqtisad və İdarəetmə 
 

    İqtisadiyyat A/B Marketinq                                  Əyani                         II (ikinci) 
                                 ( ixtisas)                                                   (əyani, qiyabi)                            (kurs) 

 

I. FƏNN HAQQINDA MƏLUMAT 

Fənnin adı: Makroiqtisadiyyat 

Tədris yükü (saat) cəmi: 250 saat  =  mühazirə - 58 saat; seminar – 174 saat 

Tədris ili: 2021/2022   Semestr: I  Bölmə: azərbaycan. 

Kredit sayı: 8 kredit 
 

II. MÜƏLLİM HAQQINDA MƏLUMAT:   

  

         Nəsirov Elşən Nurəddin oğlu          
    (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları:  IV gün III – IV saatlar   

E-mail ünvanı: enasirov@inbox.ru    

İş telefonu:  (050) 358 03 36   

 

 

III. TƏLƏB OLUNAN DƏRSLİKLƏR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ: 
 

 

ƏSAS ƏDƏBİYYAT 

 

1. Atakişiyev Müşviq Cəmil oğlu. Mikro və makroiqtisadiyyat. Dərslik. Bakı, 2010 

2. Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu. Makroiqtisadiyyata giriş. Dərslik. Bakı, 2011 

3. Taraseviç L. S., Qrebennikov P. İ., Leusskiy A. İ. Makroiqtisadiyyat, Moskva, 2006 

4. Protas V. F. Mikroiqtisadiyyat: struktur-məntiqi sxemlər. Moskva, 1996 

5. Titova T. N. Makroiqtisadiyyat: Qısa mühazirələr kursu. Moskva, 2003 

6. Pindayk P., Rabinfeld D. Makroiqtisadi nəzəriyyələr. London, 2016 

7. N.M.Məmmədov. İqtisadiyyat və mənəviyyat. Bakı, 2000 

8. M.İ. Bərxudarov. Ölkənin öyrənilməsinin elmi-nəzəri əsaslan. Bakı, 2004 

9. Salahov S.V. İnvestisiya qoyuluşlarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Bakı, 2003 

10. Aslanov H.H. Dövlətin iqtisadi və geosiyasi strategiyası. BDU, Bakı, 2012 
 



 

 

2 
 

 

ƏLAVƏ ƏDƏBİYYAT 

 

1. Ziyad Səmədzadə. Dünya iqtisadiyyatı. Çin iqtisadi möcüzəsi. Bakı, 2001 

2. İslam İbrahimov. Regional inkişafın əsas istiqamətləri. Bakı, 2003 

3. Əliyev A.Ə. Dünya İqtisadiyyatı: Müasir Dövrün Problemləri, Bakı, 2005 

4. Bayramov Ə. Ə. Regional iqtisadi inteqrasiya - nəzəriyyə və praktika. Bakı, 1997 

5. Ağayar Şükürov. Qloballaşma: mahiyyyət və perspektivlər. Bakı, 2001 

6. Cozef E. Stiqlitz. Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar. Bakı, 2004 

7. T.Y.Quliyev. İnflyasiyanın anatomiyası. Bakı, 2008 

8. Е.Г. Журавский. Региональная интеграция в развивающемся мире. Москва, 1990 

9. В.А.Воробьев, А.В.Бондарь. Макроэкономика. Учебное пособие. Минск, 2009  

10. В.Н.Костюк. Макроэкономика. Москва, 2008 

11. Л.Л. Корнеев. Промышленный шпионаж. Москва, 1970 

 

 

 

 
 

IV. FƏNNİN TƏSVİRİ VƏ MƏQSƏDİ: 
 

Fənnin təsviri: Makroiqtisadiyyatın qarşısında duran əsas vəzifə bütövlükdə iqtisadi sistemin 

fəaliyyət mexanizmini aydınlaş-dırmaqdan ibarətdir. Makroiqtisadi təhlil isə bazarda for-malaşan və 

istehsalın bütün sahələrinə təsir göstərən, onların arasında meydana çıxan qarşılıqlı əlaqələri özündə 

əks etdirən iqtisadi qanunauyğunluqların aşkara çıxarılması və öyrənilməsini nəzərdə tutur. 

 

Fənnin məqsədi: Müsbət makroiqtisadiyyat, davam edən iqtisadi proseslərin və hadisələrin 

mahiyyətini izah etmək və real iqtisadi parametrlərin təhlili əsasında iqtisadi siyasət üçün tövsiyələr 

hazırlamaq məqsədi daşıyır. Yəni müsbət makroiqtisadiyyat iqtisadi faktların təhlili ilə məşğul olur və 

subyektiv mülahizələrdən azad bir iqtisadi model qurmağı hədəfləyir. Müsbət makroiqtisadi iddialar 

statistik olaraq təsdiqlənə və ya inkar edilə bilər. Məsələn, tipik bir müsbət fikir: "dövlət büdcəsinin 

gəlirləri gəlir vergisinin dərəcəsindən birbaşa asılıdır".  

 

Fənnin vəzifəsi: Makroiqtisadiyyat fənninin metodoloji əsaslarını, əhəmiyyətini, subyektləri ilə 

iqtisadi aspektlərini, milli iqtisadi strategiya konsepsiyasını, iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycanın milli 

maraqlarını, makroiqtisadi siyasətin təşkil edilməsi qaydalarını, makroiqtisadi göstəricilərin hüquqi 

bazasını və bu kimi digər müvafiq məsələləri tələbələrə dolğun şəkildə çatdırmaqdan ibarətdir. 

 

   Fənnin tədrisinin nəticələri (hədəfləri): 

1. Makroiqtisadiyyat fənninin konseptual, metodoloji əsaslarını  mənimsəyəcəklər. 

2. Müasir makroiqtisadi sistemlər haqda lazımi məlumatlar əldə edəcəklər. 

3. Makroiqtisadiyyatın beynəlxalq hüquqi bazası haqqında zəruri biliklər əldə edəcəklər.   

4. Makroiqtisadi siyasətin beynəlxalq təcrübəsi haqqında yetərli biliklərə malik olacaqlar.  
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V. FƏNNİN TƏQVİM PLANI: 

Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Tarix 

MÜHAZİRƏ – 58 saat   

Mövzu № 1. Makroiqtisadiyyata_giriş 

Makroiqtisadiyyat fənninin predmeti, rolu və vəzifəsi. Makroiqtisadi nəzəriyyənin 

yaranması və inkişafı. Makroiqtisadi nəzəriyyənin meydana gəlməsi. Makroiqtisadi 

təhlilin aparılması metodları. Makroiqtisadi modellər və onların təkamül formaları. 

Makroiqtisadiyyatın konseptual əsasları. Milli iqtisadiyyat anlayışı. Milli iqtisadiyyatın 

makroiqtisadi potensialı. Milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması prinsipləri. 

Makroiqtisadiyyatın əsas göstəriciləri. Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) və Ümumi Milli 

Məhsul (ÜMM) anlayışları. Makroiqtisadiyyatda tələb, təklif, təkrar istehsal, məşqulluq, 

işsizlık və inflyasiya anlayışları. 

2 saat  

Mövzu № 2. Makroiqtisadi tarazlıq 

İqtisadi tarazlıq anlayışı. Makroiqtisadi tarazlığın mahiyyəti, ilkin şərtləri və təmin 

edilməsi. Məcmu tələb və ona təsir edən amillər. Ümumi təklif və ona təsir edən amillər. 

Makroiqtisadi tarazlığa nail olunması yolları. Makroiqtisadiyyatın klassik və Keynes 

tarazlıq modelləri. Milli iqtisadiyyatda istehlak və qənaət aspektləri. İnvestisiya və qənaət: 

Tarazlıq problemləri. İnvestisiya və məcmu zərclər multiplikatoru. Ümumi tarazlıq 

nəzəriyyəsi: tələbat və xərclərin qarşılıqlı münasibətləri. Azad rəqabətin mövcud olduğu 

bazardakı şərtlərə əsaslanan L.Valras modeli. Milli iqtisadiyyatda ümumi tarazlığı: bazar 

tarazlığı, bütün bazarlarda tələblə təklif arasında tarazlıq. Makroiqtisadi tarazlığın təmin 

olunmasında istehsalçı və istehlakçıların fəaliyyəti. Qiymətlərin həm ayrı-ayrı əmtəələr 

üzrə, həm də mikro və makroiqtisadi səviyyədə ümumi tələblərə uyğun tarazlaşması 

yolları. Makroiqtisadi səviyyədə qismən (xüsusi) və ümumi iqtisadi tarazlığı bir-birindən 

fərqləndirən cəhətlər. A.Marşallın “Qismən tarazlığın nəzəri əsasları”. Makroiqtisadi 

tarazlığın təhlili. Makroiqtisadi vahidlər, əhali və dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan (və ya 

planlaşdırılan) xərclərlə istehsal olunan milli məhsul arasındakı qarşılıqlı əlaqələr.  

4 saat  

Mövzu № 3. Milli iqtisadiyyat və ictimai təkrar istehsal 

Makroiqtisadiyyatın və milli iqtisadiyyatın dərkində ümumi və fərqli cəhətlər, İctimai 

təkrar istehsal bütövlükdə iqtisadiyyatın mövcudluğunun əsası kimi, İctimai istehsalın 

quruluşu. Geniş təkrar istehsalın növləri, meyarları və göstəriciləri, Təkrar istehsal 

sistemində iqtisadi məkan. Makroiqtisadiyyatın və milli iqtisadiyyatın cəhətləri. 

Makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatın inkişafının şərtləri, amilləri və nəticələri. Sərvət və 

millətin gəliri, iqtisadi artımın sürəti və amilləri, ictimai istehsalın strukturu və 

proporsiyaları. Məcmu tələbi məcmu təklifinə bərabər olan istehsal prosesi. Makroiqtisadi 

qanunauyğunluqlarının mikroiqtisadi əsaslandırılması problemi. 

2 saat  

Mövzu № 4. Əsas makroiqtisadi göstəricilər və onların ölçülməsi 

İctimai məhsul və onun quruluşu. Milli hesabdarlıq. Ümumi daxili məhsul (ÜDM) və 

ümumi milli məhsul (ÜMM). Makroiqtisadi göstəricilərin qarşılıqlı əlaqə sistemi. Milli 

sərvət və onun istifadəsindən gələn gəlirin mənimsənilməsi. Makroiqtisadi göstəricilərin 

dəqiqliyi problemi. Xalis iqtisadi rifah. İctimai məhsulun qiymətləndirmə səviyyələri. 

İctimai məhsulun təhlili. İctimai məhsul istehsal vasitələri. İctimai məhsulun dəyər 

quruluşu. İstifadə xərcləri. Amil xərcləri. Əlavə xərclər. Sahibkarların məcmu gəliri. 

İctimai məhsul və onun quruluşu. Milli hesabdarlıq. İstifadə xərcləri və amil xərclərinin 

məbləği. İctimai məhsulun qiymətləndirilməsi. Məhsulun kəmiyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi. Məhsulun və millətin gəlirinin təsviri. İnvestisiya və yığımın 

bərabərliyi. 

4 saat  

Mövzu № 5. Ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi 

Makroiqtisadi (ümumi) tarazlığın mahiyyəti və ən mühüm nəzəriyyələri, Milli 

iqtisadiyyatın səmərəliliyi haqqında ümumi təsəvvür. Maksimum iqtisadi səmərəlilik 

konsepsiyası. Milli iqtisadiyyatda iqtisadi proseslərin: istehsal və istehlakın, məcmu 

tələbin və məcmu təklifin, istehsal xərcləri və nəticələrin, maddi-əşyavi və maliyyə 

axınlarının balansı. İdeal və real tarazlıq. Makroiqtisadi tarazlıq modelləri. Makroiqtisadi 

tarazlığın müasir modifikasiya və sintez edilmiş modelləri. Tarazlığın müasir 

makroiqtisadi təhlili. Ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri. Xüsusi bölmənin investisiya 

xərcləri. Dövlət tədarükləri. Xalis ixrac. Faiz dərəcəsi effekti. Varlılıq və ya real kassa 

qalıqları effekti. İdxal alışları effekti. Qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi xarici 

əmtəə və xidmətlərin idxalının artmasına və milli əmtəələrin ixracının azalması. 

2 saat  

Mövzu № 6. İstehlak, yığım və investisiyalar 

İstehlak və yığım. İstehlaka və yığıma orta və son hədd meyillilik. İstehlak və yığım 

qrafiklərinin yerlərinin dəyişməsinə təsir edən amillər. İnvestisiya xərcləri və investisiya 

tələbi. Makroiqtisadi tarazlığın sadə keynsçi modeli. Makroiqtisadi tarazlığın keynsçi 

4 saat  
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modeli. Qısamüddətli dövrdə faiz dərəcəsi. Ev təsərrüfatlarının istehlak xərclərinə 

uzunmüddətli istifadə əmtəələrinə (avtomobil, soyuducu, televizor və s.), cari istehlak 

əmtəələrinə (ərzaq məhsulları, paltar, benzin və s.) və xidmətlərə (həkim, hüquqşünas, 

turoperator və s.) çəkilən xərclər. Muxtar istehlak ilkin təlahat əmtəalərina istehlak 

xərclərinin minimal səviyyəsi. İstehlak, yığım, məcmu xərclər vəkəmiyyətlərin 

hesablanması. Ev təsərrüfatlarının yığılmış sərvətlərinin dəyəri. Qiymətlərin səviyyəsi. 

Gələcək qiymət və gəlirlərin gözlənilməsi. İstehlakçı borcu. Vergiqoyma və transfer 

ödənişləri. 

Mövzu № 7. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması və iqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi 

Tsikllər və tsikliklik iqtisadi sistemin inkişaf forması kimi. İqtisadi tsikllərin növləri və 

böhranın əsas formaları. İqtisadi tsikllərin ən mühüm nəzəriyyələri. Tsiklikliyin səbəbləri 

və iqtisadi sistemlərin sabit qeyri-tarazlı vəziyyətini müəyyənləşdirən amillər. Antitsiklik 

tənzimləmə. Sabitləşdirici proqramlar. Tsiklikliyin səciyyəvi xüsusiyyəti. Tsikllər iqtisadi 

və ya işgüzar fəallığın dövri dəyişmələri. ÜDM-in artım trendi. Bazar iqtisadiyyatının 

tsiklik inkişafının nəticələri. İqtisadi konyunkturanın dinamikası. Qeyri-tsiklik, onların 

dinamikası iqtisadi tsiklin fazaları ilə üst-üstə düşməsi. Böhranların əsas formaları. 

Maliyyə, valyuta, bank və birja böhranları. Struktur böhranlar. Aqrar böhranlar. Maliyyə 

böhranları. Pul-kredit böhranları. Birja böhranları. Valyuta böhranları. Qloballaşma 

dövründə dünyadakı tsiklik dəyişmələr. 

4 saat  

Mövzu № 8. İqtisadi qeyri-sabitlik və işsizlik 

Məşğulluq nəzəriyyəsinin təkamüllü inkişafı. İşsizlik və onun növləri. İşsizliyin səbəbləri. 

İşsizliyin göstəriciləri və onun dinamikasını müəyyənləşdirən amillər. İqtisadi və sosial 

(qeyri-iqtisadi) xərclər. Ouken qanunu. Əmək bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. 

Institusional-sosioloji məktəb təmsilçiləri T.Veblen, C.Danlop, C.Helbreyt və L.Ulman 

nəzəriyyələri. Məşğulluğun müqavilə nəzəriyyəsi. Çevik bazar konsepsiyası. İşə 

götürmənin (azad etmənin) çevikliyinin və məşğulluğun rəngarəngliyi. iş vaxtının 

tənzimlənməsi. işçilərin sosial müdafiəsinin metodları və formalarının, həmçinin iş 

qüvvəsinin həcmi, quruluşu, keyfiyyəti və qiymətinin əmək bazarında tələb və təklifin 

artıb-azalmasına uyğunlaşmasının çevikliyi. İşsizliyin növləri. Struktur işsizliyi. Könüllü 

işsizlik. Bir çox şəhər və rayonların monosahə ixtisaslaşması. Əhalinin yüksək nəqliyyat 

xərcləri və yaşayış yerlərinin qiymətindən irəli gələn aşağı ərazi mobilliyi. İqtisadi 

dəyişikliklərin aparılmasına region hakimiyyətlərinin fərqli yanaşmaları. Miqrasiya 

proqramlarına həvəsləndirmənin əksinə olaraq dövlət maliyyə dəstəyinin gərginliyin 

zəiflədilməsinə yönəldilməsi. 

4 saat  

Mövzu № 9.  Makroiqtisadi qeyri-sabitlik və İnflyasiya 

İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri.  İnflyasiyanın şərtləri və səbəbləri. İnflyasiyanın 

ölçülməsi mexanizmi və üsulları. Antiinflyasiya siyasəti. Deflyasiya və hiperinflyasiya 

anlayışları. Milli, regionaı və dünya inflyasiyaları. Tarazlaşdırılmış və tarazlaşdırılmamış 

inflyasiya. Proqnozlaşdıran və proqnozlaşdırılmayan inflyasiya. Nəzarətdə olan və idarə 

olunmayan inflyasiya. Tələb inflyasiyası və təklif inflyasiyası. Monetar konsepsiya. 

Dövlətin ekspansionist maliyyə siyasəti. Büdcə defisitinin «çap maşını» vasitəsilə aradan 

qaldırılması. Kreditin kəskin şəkildə genişləndirilməsi. Əhalinin borc öhdəliklərindən 

ödəniş vasitəsi kimi istifadənin artması. Bank işində texniki yeniliklər. Qiymətli 

kağızlardan yığım vasitəsi qismində istifadə. Qeyri-monetar konsepsiyalar. Tələb 

inflyasiyası və xərclər inflyasiyasının məcmusu inflyasiya spiralını əmələ gəlməsi. 

İnflyasiyanın öçülməsi üsulları. Pul kütləsinin, verilən kreditlərin həcminin artımına 

məhdudiyyətlər tətbiq edilməsi. Uçot dərəcələrinin artırılması (əksmaliyyələşdirmə 

dərəcələri). Mütləq ehtiyatlar normasının artırılması. Dövlətin qiymətli kağızlarının açıq 

bazarda satılması. Fiskal metodlar. Dövlət xərclərinin azaldılması. Birbaşa və dolayı vergi 

dərəcələrinin artırılması, vergi güzəştlərinin ləğvi, yəni büdcəyə vergidən gələn 

mədaxillərin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi. Amortizasiya 

ayırmalarının qayda və normalarını tənzimləyən qaydaların sərtləşdirilməsi.  

4 saat  

Mövzu № 10.  Pul sistemi və pul bazarının nəzəri modeli 

Pul tədavülü və pul sistemi. Pul kütləsi və onun hesablanma göstəriciləri. Pul bazarı. Pul 

tələbi və təklifi. Pul siyasəti: məqsədləri və alətləri. Milli pul vahidi. Qiymətlərin miqyası. 

Pulların emissiya sistemi. Pulun formaları. Valvuta pariteti. Pul sistemi institutları. 

Tədavüldəki pul kütləsinin strukturu. Kassa intizamı qaydası. Tədavüldə olan pulların 

növündən asılı olaraq üç pul tədavülü sistemi. Əmtəə pul sistemləri. Metal pulların tədavül 

sistemi. Kredit və kağız pulların tədavül sistemi Bimetalizmin üç növü. Pul sistemi və pul 

bazarının nəzəri modeli. Qızıl monometalizm. Qızılın demonetizasiyası. Banknotların 

qızıl tutumunun ləğvi. Nağdsız dövriyyənin xeyli genişləndirilməsi. Kredit pullarının 

hakim mövqeyi. Xüsusi sahibkarlığın və dövlətin kreditləşdirilməsi məqsədi ilə pulun 

emissiyasının gücləndirilməsi. Pul tədavülünün dövlət tərəfindən tənzimlənməsi. Faizin 

4 saat  
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uçot dərəcəsinin artırılması. Mərkəzi bank tərəfindən açıq bazarda dövlətin qiymətli 

kağızlarının satışı. ehtiyat tələbləri normasının artırılması. Rəsmi ehtiyat tələblərinin 

tənzimlənməsi. Açıq bazarda əməliyyatlar. Faizin uçot dərəcəsi ilə manipulyasiya 

edilməasi (diskont siyasəti). 

Mövzu № 11.  Kredit-bank sistemi 

Bazar iqtisadiyyatında kreditin funksiyaları və rolu. Bankların və bank kreditləməsinin 

meydana gəlməsi. Kreditin formaları. Kredit sistemi və müasir şəraitdə onun inkişafı. 

Kommersiya bankları və bazar iqtisadiyyatında onların funksiyaları. Mərkəzi bank və 

bazar iqtisadiyyatında onun funksiyaları. Əsas kapitalın tam bərpası üçün amortizasiya 

fondunun formalaşması prosesində yaranan vəsaitlər. İstehsal vasitələrinin öz dəyərlərini 

hazır məhsula hissə-hissə keçirmələri. Pul kapitalının toplanması və səfərbər edilməsi 

funksiyası. Pul kapitalının təkrar bölgüsü funksiyası. kredit tədavüldə nağd pulların kredit 

pulları - veksellər, çeklər və banknotlarla əvəzlənməsi hesabına tədavül məsrəflərinin 

azalması. Kredit kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi. Bazar iqtisadiyyatında 

kredit iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizmi. Müəssisələrin yığım pullarının və 

cəmiyyətin bütün təbəqələrinin qənaətlə yığdıqları pulların həcmi. Mərkəzi bankı 

tərəfindən həyata keçirilən dövlət tənzimləməsi. Sələmçi krediti əsasən borcalanların 

şəxsi tələbatlarının təmin edilməsi. Sələmçi krediti əsasən ekstremal şəraitdə şəxsi 

tələbatların ödənilməsinə yönəldilməsi. Ehtiyat kapitalların həcmi. Dövlət krediti. 

Beynəlxalq kredit borc kapitalının beynəlxalq iqtisadi və valyuta-maliyyə münasibətləri.  

Mərkəzi (emissiya) bankı. Kommersiya bankları. Əmanət bankları. İnvestisiya bankları. 

İpoteka bankları. İxtisaslaşmış banklar. Sığorta kompaniyaları. Pensiya fondları. 

İxtisaslaşmış qeyri-bank maliyyə-kredit institutları. İnvestisiya şirkətləri. Maliyyə 

şirkətləri. Xeyriyyə fondları. 

4 saat  

Mövzu № 12. Maliyyə, vergiqoyma və dövlət xərclərinin  

iqtisadi nəzəriyyəsi. Dövlət borcu 

Maliyyənin mahiyyəti və müasir cəmiyyətdə rolu. Dövlət maliyyələrinin nəzəri 

konsepsiyaları və onlann təkamülü. Dövlət büdcəsi: formalaşma və istifadə yolları. 

Vergiqoymanın və dövlət xərclərinin iqtisadi nəzəriyyəsi. Fiskal siyasət. Büdcə kəsiri və 

dövlət borcunun ümumi xarakteristikası. Birbaşa iş xərcləri. Qeyri-səmərəliliyə görə 

dolayı itkilər. Fiskal funksiya. Ümumilik və ədalət prinsipi. Müəyyənlik prinsipi. Rahatlıq 

prinsipi. Qənaət prinsipi. Proporsional vergi. Xüsusi hökumət fondları. Dövlət büdcəsi.  

Vəkalət fondları. Böyük büdcə kəsirlərinin əsas səbəbləri. İqtisadiyyatın inkişafının 

tsiklik xarakteri. İqtisadiyyatın stimullaşdırılması üçün fiskal metodlardan istifadə. Hər il 

balanslaşdırılan büdcə. İqtisadi tsikl daxilində balanslaşdırılan büdcə. Dövlət borcu 

həcminin qiymətləndirilməsi. Dövlət borcu və büdcə kəsirinin qarşılıqlı əlaqəsi.  

2 saat  

Mövzu № 13.  Sosial siyasət. İqtisadiyyatın və həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin 

sosial-iqtisadi proqramları 

Sosial siyasətin mahiyyəti. Cəmiyyətdə iqtisadi artım və həyat səviyyəsinin qarşılıqlı 

əlaqəsi. İqtisadiyyatın yüksəldilməsi və yoxsulluğun ləğvi üzrə sosial proqramlar. Sosial-

əmək münasibətlərinin (əməkhaqqı, gəlirlər, qiymətlər, iş şəraiti və iş qüvvəsinin təkrar 

istehsalının) tənzimlənməsi. İctimai istehsalda iştirak etmək üçün iqtisadi stimulların 

yaradılması və qüvvədə saxlanılması. İnsanın və onun əsas sosial-iqtisadi hüquqlarının 

sosial müdafiəsi. Məhsullarının keyfiyyəti və xarakteri əhalinin həyat fəaliyyətinin təkrar 

istehsalı və insanın hərtərəfli inkişafı şərtlərinə cavab verən sosial infrastrukturun (mənzil-

kommunal xidmətləri (nəqliyyat, təhsil, səhiyyə) inkişaf etdirilməsi. Minimum istehlak 

büdcəsi. Minimum əməkhaqqı. Funksional və fərdi gəlir bölgüsü. Kontinental və ya alman 

modeli. İngilis-sakson modeli. Aralıq dənizi modeli. Sosial siyasətin ən mühüm 

istiqamətləri. Sosial sığorta. Əhalinin sosial müdafiəsi. Əməkhaqqı sahəsində siyasət. 

Əmək bazarında sosial tədbirlər. Mənzil siyasəti. Əmək bazarına nisbətdə sosial siyasət.  

Əməyin ödənilməsi sahəsində sosial siyasət. Vergi tənzimləməsi. Əhali gəlirlərinin dövlət 

tənzimləməsi. Əhali gəlirlərinin indeksasiyası. İpoteka qiymətli kağızlarının buraxılması 

və dövriyyəsinin təşkili. Kütləvi təhsilin bazis sistemlərinə dövlətin diqqəti. 

4 saat  

Mövzu № 14. İstehlakın modelləşdirilməsi 

İstehlakın neoklassik konsepsiyası. Keynsçi istehlak konsepsiyası. Modilyaninin həyat 

tsikli nəzəriyyəsi. Monetarist konsepsiya (permanent gəlir nəzəriyyəsi). Ev 

təsərrüfatlarının gəliri. Ev təsərrüfatlarında yığılmış sərvət. Qiymətlərin səviyyəsi. 

İqtisadi gözləmələr. Kreditorlar qarşısında borcun həcmi. Verginin səviyyəsi. 

İqtisadiyyatda istehlak həcminin dəyişməsi. İstehlakın dəyişmə dinamikası. Muxtar 

istehlak xərclərinin artması. Subyektin həyatı boyu istehlak imkanları. Ev təsərrüfatları 

istehlakı. Monetarist nəzəriyyəsinin beş növü: (pul, səhmlər, istiqrazlar, uzunmüddətli 

istifadə əşyaları, insan kapitalı: sağlamlıq, peşəkarlıq səviyyəsi və s.). Təsadüfi' və daimi 

gəlirlər. Əmlak növünün gəlirliliyi. Permanent gəlirlər. İstehlaka son hədd meyilliyi. Orta 

4 saat  
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istehlak norması. Büdcə məhdudiyyəti. Gəlirə görə istehlaka son hədd meyilliyi. 

Permanent gəlirə görə istehlaka son hədd meyilliyi. Diskontlaşdırma. 

Mövzu № 15. İnvestisiyaların nəzəri modelləri 

Əsas kapitala investisiyaların neoklassik nəzəriyyəsi. Tobin əmsalı və əsas kapitala 

investisiyalar. Keynsçi investisiya nəzəriyyəsi. Mənzil tikintisinə investisiyalar. Ehtiyata 

investisiyalar. İstehsal funksiyasının xüsusiyyətləri. Kapitala tələb son hədd 

məhsuldarlığı. Kapital alınmasının alternativ xərcləri. Kapitalın dəyərinin dəyişməsi. 

Fiziki və mənəvi aşınma. İnvestisiyaların keynsçi və klassik funksiyaları arasında fərq. 

Keynsçi nəzəriyyə və Tohin əmsalı. Quraşdırılmış kapitalın bazar dəyəri. Quraşdırılmış 

kapitalın ödənilmə xərcləri. İstehsal həcminin sabitləşdirilmasi. İstehsalın normal 

fəaliyyətinin və əmtəə təklifinin təmin edilməsi. Bitməmiş istehsal prosesi. 

2 saat  

Mövzu № 16. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruriliyi. Qarışıq iqtisadiyyat 

şəraitində dövlətin əsas iqtisadi funksiyaları. Dövlət tənzimlənməsinin obyektləri və 

subyektləri. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin formaları və metodları.  İqtisadiyyatın 

dövlət tənzimlənməsinin nəzəri əsasları və mоdеlləri. İqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin fоrma və mеtоdları. Dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədləri, 

mехanizmləri və əsas istiqamətləri. Dövlət bölməsi və dövlət mülkiyyətinin 

tənzimlənməsi. Makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırma, planlaşdırma və prоqramlaşdırma. 

Dövlətin antiinhisar siyasəti və iqtisadi kоnyukturanın tənzimlənməsi. Sоsial-iqtisadi 

prоsеslərin büdcə-vеrgi tənzimlənməsi. Dövlətin pul-kredit siyasəti. Dövlətin 

antiinflyasiya siyasəti və qiymətlərin tənzimlənməsi. Dövlətin investisiya-innоvasiya və 

struktur siyasəti. Dövlətin aqrar siyasəti. Davamlı inkişafın təmin еdilməsinin dövlət 

mехanizmi. Regional sоsial iqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi. Sosial inkişafın, 

əmək bazarı və məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi. Xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimlənməsi və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin еdilməsi. 

4 saat  

Mövzu № 17. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi göstəriciləri 

Ümumi daxili məhsul. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM. Sənaye məhsulu. Əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitlər. Kənd təsərrüfatı məhsulu. Nəqliyyat sektorunda yük daşınması. 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması. İnformasiya və rabitə xidmətləri. Pərakəndə 

ticarət dövriyyəsi. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər. Dövlət büdcəsinin gəlirləri. 

Dövlət büdcəsinin xərcləri. Dövlət büdcəsinin kəsiri. Əhalinin nominal gəlirləri. Əhalinin 

hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər. Əhalinin banklardakı əmanətləri. Kredit qoyuluşlar.  

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, İstehlak qiymətlərinin indeksi. Xarici ticarət dövriyyəsi. 

4 saat  

   

SEMİNAR – 58 saat   

1. Makroiqtisadiyyata_giriş 2 saat  

2. Makroiqtisadi tarazlıq 4 saat  

3. Milli iqtisadiyyat və ictimai təkrar istehsal.  2 saat  

4. Əsas makroiqtisadi göstəricilər və onların ölçülməsi 4 saat  

5. Ümumi iqtisadi tarazlıq və makroiqtisadiyyatın səmərəliliyi.  2 saat  

6. İstehlak, yığım və investisiyalar 4 saat  

7. Makroiqtisadi tarazlığın pozulması və iqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi.  4 saat  

8. İqtisadi qeyri-sabitlik və işsizlik 4 saat  

9. Makroiqtisadi qeyri-sabitlik və İnflyasiya 4 saat  

10. Pul sistemi və pul bazarının nəzəri modeli 4 saat  

11. Kredit-bank sistemi 4 saat  

12. Maliyyə, vergiqoyma və dövlət xərclərinin iqtisadi nəzəriyyəsi. Dövlət borcu 2 saat  

13. Sosial siyasət. İqtisadiyyatın və həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin sosial-iqtisadi 

proqramları 
4 saat  

14. İstehlakın modelləşdirilməsi 4 saat  

15. İnvestisiyaların nəzəri modelləri 2 saat  

16. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 4 saat  

17. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi göstəriciləri 4 saat  

                                                                                        ÜMUMİ CƏM:          saat  
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VI.  İMTAHANIN KEÇİRİLMƏSİ FORMASI – yazılı  

VII. SEMESTR ƏRZİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ BAL BÖLGÜSÜ: 

Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 
 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə 
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların qısa 

təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq göstərilir. 
10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni fəndən həm 

seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə 

tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur hesablama qaydası təlimata uyğun aparılır. 

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 
        Hər biletdə – 5 sual hər suala - 10 bal – verilir. 

Elektron test üsulu ilə – 50 test – hər testə 1 bal – verilir. 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 
 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi F 
 

 

FƏNN MÜƏLLİMİ:                                  NƏSİROV E.N. 

              

Tarix:     .09.2021 


