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Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası 

Hazırladı: Əliəkbər Salmanov 

Qeyd: Bu leksiya materialı Frederick P.Stutz və Barney Warf tərəfindən yazılmış “World Economy” 
dərsliyi əsasında UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Əliəkbər Salmanov 
tərəfindən universitetin tələbələri üçün hazırlanmışdır.  

 Dünya iqtisadiyyatı fənni 

VIII Mövzu – Dünya xidmətləri və onun inkişaf xüsusiyyətləri 

 

VIII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ 

 

• Dünyanın başlıca sənaye regionları haqqında məlumat  vermək; 

• Xidmətlərin tərifini vermənin və onları ölçmənin çətinliyini  göstərmək; 

• Xidmətlər və fəaliyyətlərində müxtəlifliyi qiymətləndirmək; 

• Xidmətlərin genişlənmə səbəblərini üzə çıxarmaq; 

• Xidmətlərdə əməyin xarakterini təsvir etmək; 

• Maliyyə və müxtəlif istehsalçı xidmətləri sektorları üçün  nümunəvi tədqiqatlar vermək; 

• Xidmətlərin qloballaşmasını izah etmək; 

• İstehlakçı xidmətləri və turizmin təbiətini göstərmək. 

 

 

Geniş mənada, iqtisadiyyatın ali sektoru pərkəndə, bankçılıq daşınşmaz əmlak, maliyyə, qanun, 

təhsil və hökumətin daxil olduğu qeyri-maddi aktivlər, müxtəlif növlü xidmətlərin təminatı ilə 

məşğul olan bütün bu sektorlardan ibarətdir. “Xidmətlər” professorlardan təsisatçılara və 

həkimlərə kimi yayılan peşə və sənayelərin böyük fərqliliyini əhatə edir. Həqiqətən, xidmətlər 

daxilində peşələr və şirkətlər arasında dəyişikliyin olması vacibdir ki, hər hansı bağlılığı itirmək üçün 

bu müddət təhlükə yaradır. Bu səbəbdən, “müəyyən” xidmət sektoru haqqında danışmaq sadədi 

çünki, xidmət sektoru fraza müxtəlif xidmət sənayeləri daxilində böyük fərqliliyi gizlədir. Xidmətlər 

üzrə ənənəvi sənayeləşmə sonrası perspektivlər onları kargüzarlıq işi, icraçı və idarəçilik qərarın 

qəbulu, hüququ xidmətlər, telekomunikasiya və media daxil olmaqla tam məlumat-işləmə 



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

2 

tədbirləri kimi gördü. Bu cür baxış iqtisadi fəaliyyətin keyfiyyətli yeni forması kimi informasiya 

işlənməsini diqqətə aldı; belə ki, xidmətlər kapitalizmin yeni tarixi formasını təqdim etmk üçün 

göstərilmişdi. Təəsüf ki, bu baxış yanlışdır. Bir çox xidməti işlər məlumatın böyük həcminin 

ötürülməsi, işlənməsi, toplanması işini əhatə edərkən, digərləri isə aydın şəkildə bu cür hərəkət 

etmir:  Zibil toplayan, restoran aşbazı, təhlükəsizlik işçisi və qapıcı xidmət sektorundakı bütün iş, 

lakin məlumat işlənməsi ətrafında bu tədbirlərin olduğu nisbət minimumdur. Digər sənayelər kimi 

(misal kimi, sənaye) istehlak və istehsal, məkan məhdudlaşdırılması və eyni dinamikanı əhatə 

etməklə daha bir kapitalist əmtəə istehsalı kimi ən son perspektivlər xidmətlərə təsir göstərir. Bu 

mənada, xidmətlər bazar əlaqələrinin fəaliyyət və məhsulun yeni domenlərinə genişlənməsi kimi 

görünə bilər. Bu cür yaxşı xidmətlərin həqiqətən sənaye ilə nümayiş etdirilən müxtəlif məntiqə 

sahib ola bildiyini inkar etmir. Lakin, bu ümumən kapitalizmin əlaqələri və daha geniş sosial 

cizgilərin daxilində xidmətlərin bütünləşdiyini vurğulayır. İqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etmiş 

dünyada xidmətlərin müxtəlif formaları sənaye işini dəyişdirmişdi. Geniş hissədə, bu cərəyan 

iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdən aşağı dəyərli inkişaf edən ölkələrdən birinə kimi sənaye 

fəaliyyətini dəyişdirmək üçün işçi qüvvəsinin beynəlxalq bölgüsünün dönməz tendensiyasını əks 

etdirir. Müxtəlif növlü xidmətlərdə çalışan dövlət işçi qüvvəsinin faizi təxminən dünyadakı nisbət 

qədərdir (Şəkil 8.1). Ümumiyyətlə, iqtisadi baxımdan daha çox inkişa etmiş ölkələr xidməti işçilərin 

ən yüksək nisbətlərinə malkdir; Birləşmiş Ştatlarda bu fəaliyyətlə məşğul olanların sayı 80%-dən 

çoxu, daha kasıb ölkələrdə daha dəqiq Afirkada kənd təsərrüfatında çalışanlar çoxdur xidmət payı 

nisbətən aşağıdır. Bu fəsil xidmətlərin müəyyənləşməsində problemlərin qeyd edilməsi ilə başlayır 

və müxtəlif xidmət sənayesinin digər birində fərqləndiyi bəzi yollar ilə sona çatır. Növbəti, xidmət 

iqtisadiyatının artımını göstərən qüvvələrə çevrilir və daha sonra çoxlu şirkətlərin xidmətləri 

kənardan niyə təmin etməsi səbəblərini yekunlaşdırır və ya özləri üçün xidmətləri təqdim etmək 

yerinə subpodratçılardan alır. Fəsil sənayedə onları qarşılaşdırmaqla onları xidmətlərin yerləşmə 

dinamikasına sürükləməklə xidmətlərdə işçi qüvvəsi bazarının xarakterinə müraciət edir. 

Mühasibatlıq, dizayn və hüquqi xidmətlər daxil olmaqla bəzi əsas sektorların hal tədqiqatları 

burada daxil edilir. Nəhayət, biz telekomunikasiya və onun elektron fond transferi, ofşor bankçılıq 

və qlobal bək ofis üzrə təsirlərinı diqqətə almaqla xidmətlərin şəhərlər, regionlar və ölkələrdə 

satıldığı vasitələri tədqiq edirik.  
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XİDMƏTLƏRİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

Xidmətlər geniş mənada qeyri-maddi istehsal amiləri və məhsullarının istehlakı və istehsalı kimi 

başa düşülür və bununla belə xidmətlər məhsulu “kiminsə ayağına düşə bilən” sənayeyə zidd 

olaraq qalır. Misal kimi, hüquqşünasın məhsulu nədir? Müəllim? Həkim? Onlar yenə də real olsalar 

da, bu məhsulları dəqiqliklə və sayına görə ölçmək qeyri-mümkündür. ABŞ federal hökuməti vəkil 

kimi gəlirlərdən istifadə etməklə xidmətləri qiymətləndirir; hələ də gəlirlər məhsul və qiymətlərlə 

təyin edilir belə ki, bu tədbir xidmət məhsullarının nisbi qiymətlərindəki dəyişikliklərlə pozulur. 

İşləri mürəkkəbləşdirmək üçün bir çox xidmətlər həm maddi, həm də qeri-maddi məhsulları 

yaradır. Fast-fud françayzinqini diqqətə alın.  

 

 

 

 

 

Məhsul mütləq maddi xarakter daşıyır hələ də bu xidmət kimi nəzərə alınır; bənzər forması 

məhsulun disklərdə saxlandığı komputer təminat şirkəti üçün həqiqətdir. Faktiki olaraq bu çətindir 

əgər onların analizi üçün böyük nəticələrə malik xidmətlərdə məhsulu ölçmək qeyri-

mümkündürsə. Misal kimi, xidmət sektorunun bəzi tənqidçiləri ABŞ-ın məhsuldarlıq artımındakı 

durunluğun iyirminci əsrin sonunda xidmətlərin artımını əks etdirməsi barədə mübahisə edir. 
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İndiyədək, əgər xidmətlərdəki məhsul adekvat olaraq ölçülərsə bu halda görəsən kim xidmətdə hər 

işçi üzrə məhsulun yüksək və ya aşağı həmçinin artdığını və azaldığı barədə mübahisə edə bilər? 

Əmək haqları məhsuldarlıq artımlarını əks etdirərsə xidmətlər məhsulu və əmək haqları arasında 

əlaqə nədir? Aydındır ki, sənaye və xidmətlər arasında xətlər bulanıqdır və heç bir sadə tərif yetərli 

olmayacaq. Şəkil 8.2 ABŞ-ın müddətdən artıq iş strukturunun dəyişən xarakterini təsvir etmək 

üçün ümumən istifadə edilən əsas kateqoriyaları göstərir. Burada aşağıdakılar daxil olmaqla xidmət 

sektorunun əsas komponentkəri kimi geniş konsensusdur:   

 

 

 

İstehsalçı xidmətləri ev təsərrüfatları ilə müqayisədə korporasiyalar tərəfindən istehlak edilən və 

satılan xidmətlərdir. Bir çox istehsalçı xidmətlər həm ticarət müştərilərinə, həm də fərdlər üçün 

xidmətləri təmin edən vəkillər kimi yekun təlabata xidmət edir. İstehsalçı xidmətlər adətən iki əsas 

qrupa bölünür:  

Maliyyə, sığorta və daşınmaz əmlak (MSDƏ) sektoruna ticarət və sərmayə bankçılıq, bütün 

növlərin (misal kimi, əmlak, sağlamlıq, həyat, qəza) sığortası və ticarət və yaşayış daşınmaz əmlak 

sənayesi daxildir.  
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İstehsalçı xidmətlərə hüquqi xidmətlər, reklam, komputer xidmətləri, mühəndislik və memarlıq, 

dövlət əlaqələri, mühasibatlıq, tədqiqat və inkişaf və konsaltinq.  

b.  Nəqliyyat və rabitə xidmətlərinə elektron media, yük daşıma, göndəriş, dəmir yolları, hava 

yolları və yerli nəqliyyat (taksilər, avtobuslar və s) daxildir.  

c. Topdasatış və pərakəndə satış xidmətləri şirkətləri istehsalçı və istehlakçılar arasında 

vasitəçilərdir.  

d. İstehlak xidmətləri yemək və içki müəssəisələri, şəxsi xidmətlər və təmir və baxım xidmətləri 

kimi anlaşılır və bütün bunlar nəqliyyat strukturları və yerli demoqarafiyalar ilə sıx əlaqədar olan 

yerləşmə tələblərinə malikdir. Əyləncə, otellər və motellər məşğuliyyət üzrə dünyanın ən böyük 

sənayesi sayılan turizm elementərindən ibarətdir  

e. Milli, dövlət və yerli səviyyələrdə hökumət xidmətlərinə dövlət qulluqları, silahlı qüvvələr, 

daxildir və bütün bunlar dövlət xidmətlərinin (misal kimi, dövlət təhsili, sağlamlıq, polis, yanğın 

idaərləri və s) təminatında əhatə edilmişdir.   

f. Qeyri-kommersiya xidmətlərinə yerli cəmiyyətlərdə təsirli rol oynayan xeyriyyə təşkilatları, 

kilsələr, muzeylər və özəl, qeyri kommersiya sağlamlıq agentlikləri daxildir. Xidmətlərin hər bir 

tərifi sürüşkəndir. Misal üçün xidmətlər termini sənaye və ya peşələr toplusuna istinad edir? (ABŞ 

hökuməti sənayedən istifadə edir). Onların gündəlik fəaliyyət bazası üzrə ölçüləndirmə aparılan 

zaman bir çox işçilər faktiki xidmət işçiləridir misal kimi, qərargahlarda, adminstrasiyada, 

kargüzarlıq işlərində, texniki iş və tədqiqatda. Katibə bank xidmətləri üzrə çalşdığı zaman digər 

katibə avtomobil sənaye şirkəti üçün işləyirsə? Peşə anlayışlarına qarşı sənaye istifadəsi 

kargüzarlıq, adminstrativ, tədqiqat, reklam və təmir işçiləri kimi bir çox sənaye şirkətləri daxilində 

“dolayı” istehsal işçilərinin verilən artımı üzrə müstəsna kritik hal daşıyır. Aydındır ki, xidmətlərin 

müxtəlif anlayışları xidmət sektorunun tərkibi və ölçüsünün qiyətləndirmələri üçün xidmətlərin 

müxtəlif anlayışlara malikdir. Qeyri-maddi məhsulun standart anlayışından istifadə edən xidmətlər 

dünyanın iqtisadi cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ölkələrində iş və məhsulunu geniş həcmindən 

ibarətdir. Həqiqətən ABŞ-ın işçi qüvvəsinin 80%-dən çoxu xidmətlərdə işlə təmin edilir (Cədvəl 

8.1); bənzər nisbətlər Avropada, Kanadada və Yaponiyada müşahidə edilmişdir. 1910-cu ilin 

əvvəllərindən, xidmətlər sənayedən əvvəl “post sənaye” olması göstərilməklə ABŞ-da sənayeni 

daha da artırdı!  

Bundan sonra, onların əsasən xidmət mərkəzli olması lakin ciddi şəkildə olması aktını qeyd etməklə 

bu iqtisadiyyatlarda bütün yeni işlərin 90%-ni daha dəqiq geniş çoxluğunu əhatə edir. İnkiaf edən 

ölkələrin çoxunda xidmətlər işçi qüvvəsi “qeyri-rəsmi” (vergisiz, tənzimləməyən) iqtisadiyyat (Fəsil 
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14) daxil olmaqla işçi qüvvəsinin böyük payını əhatə edir; bu fakt yalan xaraket daşıyır, həmçinin 

burada bütün iqtisadiyyatların mərhələlərin (misal kimi, kənd təssrrüfat-sənaye-post sənaye 

formasında) sabit ardıcıllıqları ilə aydın formada hərəkət etməsi haqqında sadə iddialar da var.  

 

 

 

XİDMƏTLƏRİN ARTIMINI SÜRƏTLƏNDİRƏN QÜVVƏLƏR 

Xidmətlər belə sürətlə niyə artır? İqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə xidmətlər işi mühüm 

sənaye iş itkisi və məhsuldarlıq və gəlirlərin yavaş artım nisbətləri həmçinin əhali artımının aşağı 

nisbətləri fonunda davamlı artmışdır. Xidmətlər və sənaye yaxından əlaqəli olsalar da, lakin 

dəyişən formalarda bu hər ikisi əmətəə istehsalından ibarət olsa da, xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

artım və yerləşmə dinamikası həmin sənayedən fərqləndiyi aşkardır. Xidmətlər içində artım üçün 

altı səbəb növbəti materialda təsvir edilmişdir. 

Xüsusən sənayeləşmiş dünyada (Şəkil 8.3) tədricən artan adambaşına düşn gəlirlər üzrə xidmətlər 

mərkəzinin artımı üçün Artan Gəlirlər A standart izah. Bir çox xidmətlər üzrə tələb nisbi elastik 

gəlirdi yəni, real şəxsi gəlirdə artımlar bir çox sənaye malları (Şəkil 8.4) üzrə tələbatına ziddi olaraq 

tələbatda nisbi daha böyük artımları yaratmağa meyill idi. Xüsusi yüksək gəlir elastikliyi ilə 

xidmətlərə əyləncə, sağlamlıq və nəqliyyat daxildir. ABŞ-da təsərrüfatlar kombinasiya edilmiş 

dayanıqlı və ya dayanıqsız malları hazırlamaqdan daha çox xidmət üzrə xərclər çəkir (Şəkil  8.5). Bu 

artıma tövhə verən vacib səbəb artan gəlirləri (xüsusən hər ailə üzrə iki gəlir qazananla) müşayiət 

edən zamanın artan göstəricisidir. Zaman göstəricisi (gəlirlər ölçülən) digər əmtəələrlə nisbətən 
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qalxdığını nəzərə alsaq, istehlakçılar bir çox sadə tapşırıqların tamamlamaları üçün ehtiyac duyulan 

zaman istehsal amillərini minimuma endirməyə cəhd edəcək.  
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Bu anlayış qabyuyucu və avtomobillər üçün tələbatı izah etdiyi zaman bu xidmətlərin artımı üçün 

xüsusi vacibdir. Fast-fud restoranlarının artması misal kimi, istehlakçıların aşağı keyfiyyətli qida 

qəbul etməsinə (və ya hətta qiymət) və həm də istehlakçıların evdə yemək bişirməyə ayırdığı vaxtı 

minimuma endirməyə şərait yaradır. Bənzər olaraq, təmir xidmətlərinin artması həm ciddi mənada 

inkişaf etmiş texnlogiyaları (misal kimi, avtomobillərdə və ya televiziyalarda) həm də ev işləri kimi 

məhdud yaradıcı zamanı xərcləməyə könülsüz olmalarını əks etdirir. Bununla belə, zamanın artan 

göstəricisi ev funksiyalarını proqresiv kənardan təmin etməsinə gətirib çıxarır belə ki, evdə istifadə 

edilən zaman bazar boyunca alınmış gəlir üçün əmtəəyə çevrilir.  

 

Sağlamlıq və Təhsil üzrə Tələbat 

Sağlamlıq və təhsil xidmətləri üçün tələbatın artan səviyyəsi xidmət iqtisadiyatının daha geniş 

artımının vacib hissəsini təşkil edir. Sağlamlıq xidmətləri işi və məhsulu Tibi yardım və Tibbi 

qayğının artan xərcləri haqqında Amerikada debatlar kimi onları necə saxlamaq haqqında siyasi 

münaqişələrə gətirib çıxarmaqla Avropa, Şimali Amerika və Yaponiyada (Şəkil 8.6) davamlı olaraq 

artmışdı. ABŞ-da sağlamlıq xərcləri 2008-ci ildə (Şəkil 8.7) 2.3 trilyon dolları keçmişdir bu da ümumi 

daxili məhsulun təxminən 17 %-i idi və bu göstərici hər hansı digər sənayeləşmiş ölkədən daha 

çoxdu (Şəkil 8.8). Milli sağlamlıq sığortasının (“tək ödəyici”) olmadığı yalnız inkişaf etmiş ölkə, tək-

ödəyici sistemləri ilə (Şəkil 8.9) çalışmaq yerinə sağlamlıq üzrə adambaşına daha çox pul 
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xərcləməklə və Avropa və ya Yaponiya ilə müqayisədə salamlığa özünün milli məhsulunun daha 

böyük payını həsr etməklə ABŞ-ın həmçinin bir çox çatışmayan sistemi var. 
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 Bir çox şəhərlərdə, sağlamlıq misal kimi Pitsburq, Pensilvaniya dünyanın keçmiş polad paytaxtı və 

Birminqem, Alabama daxil olmaqla yerli iqtisadiyyatın ən böyük və vacib hissəsidir. Sənayeləşmiş 

ölkələrin demoqrafik tərkibindəki dəyişiklik səbəbindən sağlamlıq üzrə tələbat geniş hissədə 

davamlı artmışdı. İnkişaf etmiş dünyada, bugün ən sürətli artan iki qrup orta yaş və daha böyükdür 

daha dəqiq, tibbi qayğının adambaşına düşən nisbi yüksək göstəricisini tələb edən həmin 

demoqrafik hissələr. Körpənin böyüməsi onun təqaüd illərinə girdiyindən, sağlamlıq xidmətləri 

üçün tələbat hətta yüksəlir. Daha yüksək həyat gözləntiləri və yüksələn avadanlıq, tibbi sığorta və 

məhkəmə işləri və əczaçılıq və tədqiqat xərcləri bu sektorun xərclərini əlavə etmişdi. Bənzər 

olaraq, iş yerində qloballaşma, texnoloji inkişafın artması və daha analitik bacarıqlar üçün (xüsusilə 

Şəkil 8.10-da göstərilən hesablama və kompüter bacarıqları) artan tələbat bütün səviyyələrdə, 

universitetlərdə daha yüksək qeydlərdə əks etdirilmiş prosesdə təhsil xidmətləri üzrə artan tələbatı 

irəli çəkmişdi. Kollec təhsilli orta dərəcəli işlər üçün ilkin şərtə çevrilmişdir belə ki, ABŞ-da bir çox 

orta məktəb məzunları 1960-cı ildə kollecə qəbul olmamışdı, bugün demək olar ki 70% insan bu 

addımı atır.  
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İşçi Qüvvəsinin Artan Mürəkkəb Bölgüsü 

Xidməti sektorun artımı işçi qüvvəsinin bölgüsü üzrə artan mürəkkəbliyi əks etdirir. Dolayı istehsal 

işçilərinin artan nisbəti sənaye sektorunda şirkətlər tərəfindən təyin edilir. Bütün korporasiyalar 

bugün bir çox ixtisaslaşmış müştərilər, mürəkkəb vergi kodları, ətraf mühit və işçi qüvvəsi 

məhdudiyyətləri, beynəlxalq rəqabət, inkişaf etmiş maliyyə bazarlaı və daşınmaz əmlak alışları və 

satışlara daxil olmaqla nəzərəçarpan resursları müəkkəb bazar yeri və hüquqi mühitə həsr edir.    

Tənzimlənməmə- bir çox sənayelərdə dövlət nəzarətinin artması- bir çox şirkətlərin üzləşdiyi qeyri-

müəyənliyi artırmış və saysız sektorların imkan strukturuna və sənaye təşkilatlanmasına, 

məhsudarlığına mühüm təsirlər göstərmişdi.  

Bu mühit ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün şirkətlər strateji qərarlar vermək və məlumatın geniş 

həcminə yiyələnmək və toplamaq üçün inzibati süründrməçilikəri tələb edir; çoxlu sənəd işlərinə 

yardımçı olmaq üçün kargüzarlıq işçiləri; bazar tələbi araşdırmaq və yeni məhsulları yaratmaq üçün 

tədqiqatçılar; böyük mürəkkəb qərar qəbul mühitinə dəstək olmaq çün dövlət əlaqələri, 

mühasibatlıq, hüquq və maliyyə ilə məşul olan insanların toplulusu və onların məhsulunu 

araşdırmaq üçün reklamçılar və satıcılar. Bənzər olaraq, inkişaf etmiş mexanizmin təqdimatı baxımı 

və təmir personalı tələb edir və ofislər və ya sənate zavodları təhlükəsizlik və bina nəzarət heyətini 

tələb edir- bunlar hamısı dolayı istehsal işçiləridir və onlar xidmət işçiləridir. Gəlir əsaslı və ya 

demoqrafik izahatlardan fərqli olaraq, işçi qüvvəsinin artan mürəkkəbik bölgüsü istehsalçı 

xidmətlərdə, daha inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı üzrə ən çox sürətlə artan hissəsində artım 

üçün mühasibatlığın əlavə edilmiş müraciətinə sahibdir. İşi qüvvəsi izahının bölgüsü ilə əlaqədar, 

xidmətlərin artımı bu cəmiyyətdə işçi qüvvəsinin bölgüsündə dramatik dəyişiklikləri yaratdığından 

inqilabi kapitalizmin qüvəsindən daha çox yeni ölkənin inkişafını əks etdirmir. Bununla belə, 

müştərilər tərfindən xidmət funksiyalarının təminatı və xidmət peşələrinin yeni növlərini 

yaradılması işi qüvvəsi bölgüsünün genişlənməsini göstərir. Əməyin ciddi formada ixtisaslaşmış 

bölgüsü həm istehsalın mürəkkəbləşməsində nəticəli artım ilə fəaliyyətin ixtisaslaşmasını həm də 

istehsakın təşkil edildiyi yolda dəyişilikləri artırır. Bununla belə, tədqiqat və inkişaf, dizaynı, bazar 

tədqiqatı, sınaq istehsalı, məhsul testi, marketinq və satış istehsalçıdan istehlakçıya malların əldə 

edilməsinin vacib hissələridir. Onların real istehsal prosesindən həm zaman, həm də məkanda 

ayrıla bilməsi faktı onların sənaye sektorunun ayrılmaz hissəsi olmadığını lazımınca güman etmir. 

Bu da biznes xidmətində dramatik artımın bilik iqtisadiyatı və ya xidmətin yeni növünün 

inkişaıfndan daha çox sənaye istehsalının yaxşı təşkil edildiyi yolda dəyişiklikləri əks etdirməsi 

deməkdir.  
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Dövlət Sektoru: Artım və Mürəkəbblik 

Xidmətlərin artımı üçün dördüncü səbəb dövlət sektoru və hökumət işində və hökumət işində 

müşayiət edilən genişlənmələrin artan rolu və ölçüsüdür. Hökumətlər xidmətlərin artımına iki yolla 

tövhə verir. Birinci, hökumət işi xüsusən 1930-cu ildın etibarən davamlı artmışdı çünki, xalq 

hökumətin təmin etdiyi xidmətləri tələb edir. Hökumətlər ictimai nəqliyyat və təhsil, kitabxanalar, 

polis və yanğın xidmətləri, sosial işçilər, fəlakət yardımı, polis xidmətləri, dövlət səhiyyəsi və 

kasıblar üçün sağlamlıq xidməti kimi sosial baxımdan vacib lakin gəlirli olmayan xidmətləri təmin 

edir. Bugün federal hökumət 2 milyondan çox insanı işlə təmin edən ABŞ-da ən böyük yeganə 

işəgötürəndir; lakin, bu saysız dövlət və yerli hökumətlərdə kombinasiya edilmiş məşğuliyyətlə 

daha da zəif hala salınır (Şəkil  8.11). 
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Xidmətlərin artımına hökumətin verdiyi tövhələrdə ikinci yolu hüquqi və normativ mühit barədə 

danışıq aparmaq üçün şirkətlər yarıdımçı olan (xaricdən və ya daxildən) vəkillər, mühasiblər, 

məsəhətçilər və digər mütəxəssislərin sayında artıma tövhə verməklə vergi və ayır-seçkilik əlehinə 

qanunlar kimi qanunlar, qaydalar, məhudiyyətlər və müddəaların labirint şəbəkəsi vasitəsilə dolayı 

xarakter daşıyır. Hökumtin təyinatlarının bazarda qeyri müəyyənliyin dəyişən səviyyələrini 

yaratdığı qanunun səviyyəsi və bir çox xidmət funksiyalar şirkətlərə bu fenimenlə maraqlanmağa 

imkan verir.  

 

Xidmət Təqdimatları   

Artım üçün beşinci səbəb ölkələr daxilində və arasında xidmət səviyyələrinin qalxmasıdır. Geniş 

yayılan əsatir xidmətlərin yerli ehtiyacı həmişə tələb etməsi fikridir (misal kimi, onlar əsassız 

tədbirlərdir (Fəsil 10) və sənaye üzrə orta vacibiyyət daşıyır). Bu anlayış iqtisadi düşüncədə 

xidmətlərə qarşı uzun müddətli qeyri-obyektivliyi əks etdirir. Xidmətlərin istehsalında geniş işçi 

qüvvəsinin çalışdığı ölkələrdə xidmətlər yerlərdə satılmadığından bu təəcüblüdür. Bir çox 

şəhərlərin, regionların və ölkələri iqtisadiyyatı hər yerdə yerləşən müştərilərə xidmətlərin 

satışından öz ümumi gəlirlərinin əsaslı hissəsini alırlar. Nəzərə alın, misal kimi qonaqlara əyləncə 

xidmətləri və turizm ixracı ətrafında müstəsna dövr edən Las Vegas kimi şəhərlər. Televiziya şirkəti 

bir şəhərdə reklam vaxtını müştəriyə satdığı zaman başqa sözlə şəhər xidmətləri təqdim edir. New 

York Şəhəri daxili bazarda maliyyə, hüququ və reklam xidmətlərinin ixracından ciddi şəkildə aslıdır 

və qlobal baxımdan Washington, DC dövlət xidmətlərini ölkənin qalan hissəsinə təqdim edir. Bu 

kontekstə “İxrac” faktura ödəyənin yerinə istinad edir: Müştəri başqa yerdə yerləşirsə daha sonra 

xidmət satışı təqdim  edilir və yerli baza sektorunun bir hissəsini formalaşdırır (Fəsil 10). Xidmətlər 

həmçinin qlobal baza üzrə satılır və beynəlxalq bazarın təxminən 20%-ni təşkil edir. Beynəlxalq 

aləmdə, ABŞ 2008-ci ildə təxminən 144 milyard illik ticarət əlavəsi ilə xidmətlərin tam ixracatcısıdr, 

lakin bu sənayeləşmiş mallarda 840 milyarddan daha çox əsas ticarət qıtlığına aparır.  (Şəkil  8.12). 

Xidmətlərin ixracı xidmətlər işinin bir səbəbini təşkil edən xidmətlərin təqdimatı daxili bazarda 

genişlənmişdi. Həqiqətən, ABŞ sənayedə özünün müqayisəli üstünlüyünü çoxunu itirdiyini, lakin 

maliyyə və biznes xidmətlərində yeni bir uğur qazandığını deyə bilərik. Qlobal xidmətlər üzrə 

məlumat azdır, lakin bəzi qiymətləndirmələr xidmətlərin ümumi ABŞ ixrac gəlirlərinin təxminən 

üçdə birini təşkil etdiyini göstərir. Bu xarici satış turizm, ödənişlər və qonorar, biznes xidmətləri və 

bank kreditlərindən gəlirlər daxil olmaqla bir çox formaları götürür. Təəsüf ki, Hazırki Hesabda ABŞ 

məlumatına (mal və xidmətlərdə məlumatın toplanması üçün hökumət sistemi) “xidmət” kimi 
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xarici sənaye yatırımlarımdan geri gəlir daxildir, belə ki reallıqda bunların bir çoxu sənayedə olan 

xaricdəki kapital yatırımdan əldə edilən geri gəlirlərdən ibarətdir. Xidmət təqdimat işləri və gəlirləri 

bütün yerlərdə bərabər formalaşdırmır: qlobal kapital bazarları üçün kritik olan New York, Los 

Angeles, and London ən çox gəlir götürənlərdir.   

 

 

GƏLİR PAYLAŞMASI   

Xidmətər peşələrində gəlirlərin paylaşıması bir çox sosial müşahidələrə marağın əsas mənbəyi 

olmuşdu. Standart fakt sənaye iqtisadiyyatının nisbi “normal” (statistik mənada) olan gəlirin 

paylaşmasını yaratmasıdır (misal kimi, sənaye geniş orta təbəqə və bir az varlı və ya kasıb 

cəmiyyətlərini yaratdı (Şəkil 8.13).   

Əksinə, xidmətlər yaxşı ödənilən, ağ yaxalı idaərçilik/peşəkar işlər arasında qütbləşən ikiləşmiş 

maaş paylaşımı nümayişi kimi tez-tez nəzərdən keçirlir, digər tərəfdən universitet təhsili tələb 

edən digər tərəfdən ixtisassız, ali təhsili az tələb edən (misal kimi, pərakəndə satış, bir çox tibbi 

xidmətlər, təhlükəsizlik işçiləri və s)  aşağı ödənişli işlər. Həqiqətən, xidmətə əsaslanan 

iqtisadiyyatın kasıblığı aradan qaldıracağı erkən, optimist post sənaye gözləntilərinin əksinə olaraq 

yeni xidmətin geniş payı az ödəniş edir, bir az gəlir təklif edir və iqtisadiyyatın “McDonaldlaşdırma” 

və ya “K-Martizlşdirməsi” haqqında geniş yayılan fikirlərə yol açan müddətdə yarım ştatlı və ya 

müvəqqəti xarakter daşıyır. Növbəti onillik (Cədvəl  8.2) daxil olmaqla ABŞ-da ən çox sürətlə artan 

peşə qruplarına peşəkarlar həm də aşağı əmək haqqı alan işçilər və pərakəndə ticarət işçiləri 
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daxildir. İxtisaslı və ixtisassız işçillər arasında maaş boşluğu ABŞ-da sürətlə artan gəlir 

bərabərsizliyinə ciddi tövhəsini verir (Şəkil  8.14). 

 

 

 

 

 

 



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

17 

 

Ən böyük əlaqədar layihələndirilmiş iş artımı ilə peşələr şəxsi ev köməkçiləri və tibbi yardımçılar 

kimi sağlamlıqla əlaqədar vəzifələr kimi kompüterlə məşğul olan insanların işləri ilə bağlıdır. 

Mütləq şəraitdə yeni imkanların ən böyük sayı qida hazırlığı, alıcı xidməti, pərakəndə satış, 

xəzinədarlar, mirzələr və təhlükəsizlik işçiləri kimi aşağı maaş alan ixtisası omayanlara şamil 

ediləcək. Bundan başqa, Birləşmş Ştatlar daha çox xərcləri olan mənzil və az ödənişi olan işlər 

arasında nəzərdə tutulan evsizlik nisbətini qabartmağa yardımçı olmuş və “yoxsul işçi” sinfini 

yaratmış şərti işçi qüvvəsi (qadın və azlıqlardan tərəfindən tutulan könülsüz yarım ştat işlər) 

prosesində daimi artımın şahidi olmuşdu.  

 

 

 

Xidmətlərdə gəlirin bölgüsü haqqındakı maraqlar xidmətlər artmaqda davam etdiyi zaman 

sənayesizləşmənn sənayedə bir çox işləri ləğv etmiş olduğu faktla genişləndirilir. Ümumiyyətlə, 

xidmətlərdə istehsalla müqayisədə daha az ödəmək meyli var: ABŞ-da orta kargüzarlıq vəzifəsi 

mavi yaxalı sənaye işçisinin illik gəlirinin 60%-ni və orta pərakəndə ticarət işinin 50%-ni 

formalaşdırır. Belə qorxular “azalan orta təbəqə” haqqında narahatlıqlarda və post-sənaye 

iqtisadyyatların qütbləşməsinin “var” və “yoxdur” fərqli qruplarına çevrilməsində özünü biruzə 

verir. Statistik baxımdan, burada xidmtlər peşələri arssında gəlirərin payşlaşmasının həmin 

sənayedə mühüm dərəcədə fərqlənməsini təklif etmək üçün az dəlil var (Şəkil  8.15). Həqiqətən, 

xidmətlər orta təbəqəli yaxşı əmək haqqı alana milyonlarla kənar insanların nisbətən rahata 

yaşamasına imkan verən işin böyük əksəriyyətini formalaşdırır. Digərləri xüsusən ABŞ-da (Şəkil 
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8.16) gəlir paylaşımlarında saxta bərabərsizliyi işarə edən statistik dəlil ABŞ-da vergiqoymanın ciddi 

dərəcədə durğunluq xarakterini (varlının öz payından yayındığı yerdə) həmçinin varının öz 

qazanclarını böyük həcminə malik olduğu qazanılmayan gəlirin (misal kimi, icarələr, qonorar, birja 

didvidendləri) artımını əks etdirir.    

 

 

 

 

GENDER TƏRKİBİ   

Xidmtlərdə işçi bazarı haqqında üçüncü geniş yayılmış maraq gender tərkibidir. Sənayeyə 

əsaslanan iqtisadiyyatlar əsasən kişiləri işlə təmin edirdi; bəzi qadınların fabrikərədə (xüussən də 

tesktil və geyim sənayesi) işləmiş olsa da sənaye iqtisadiyyatları xarakterik olaraq qadın işçi 

qüvvəsinin iştirakı üzrə aşağı nisbətləri gördü. Evdən kənarda işləyən xanımların çoxu belə edirdi ya 

ailə qurmadan əvvəl qısa müddətdə belə edir ya da tədris və ya dayəlik kimi az ixtisaslaşmış 

peşələrdə bu işi reallaşdırırdı. Xidmətlərin artımı İkinci Dünya Mühribəsindən etibarən bütün 

Avropa, Şimali Amerika və Yaponiyda əməyi ödənilən qadın işçi qrupunda davamlı artımla 

müşayiət olndu. Qadınların işçi qüvvəsi iştirak nisbətlərində ən çox sürətli artım uşaqlarla evli 

qadınlarda müşahidə edilmişdir (Cədvəl 8.3; Şəkil 8.17). Bugün ABŞ-da qadınlar tam ştatlı işçilərin 

48%-ni təşkl edir. Lakin, qadınların xidməti işlərə girişi kargüzarlıq və katiblik işi, pərəakəndə 

ticarət, səhiyyə (həkimlərlə müqayisədə digələri), qida və içki müsəsisələri, tədris və uşaq 
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sağlamlığı daxil olmaqla dırnaqarası çəhrayı yaxalı işlərdə geniş hissə təşkil etmişdir (Şəkil  8.18). 

Bu işlərin çoxu kasıblığın fiminizasiyası haqqında geniş yayılan narahatlıqlara doğru nisbətən 

yetərsiz ödəmə edir. Həqiqətən, son zamanlara qədər qadınların yaxşı ödəniş edilən fizik, vəkillik 

və ya korporativ idarəçilik kimi işlərdə mövudluğu bir çox qadınları iş yerində “şüşə tavan” 

haqqında şikayətlərə doğru nisbətən aşağı olmuşdu. Az ödəniş edilən işlərdə bu cür qruplaşma 

ABŞ-da qadınların gəlirlərinin kişilərin gəlirlərinin orta hesabala 70%-ni niyə təşkil etidiyinin əsas 

səbəbidir.  
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TƏHSİL AMİLLƏRİ    

Nəticədə, xidmətlər sektoru və təhsil arasında əlaqə vacibdir. Ümumiyyətlə, ixtisaslı menecerlik və 

peşəkar xidmətlər nəinki xüsusən savad, hesablama və kompüter bacarıqları üzrə sənayedə işlər 

görməkdən daha çox təhsil tələb edir. İşsizlik nisbətləri orta təhsil dərəcəsi (Şəkil 8.19) 

olmayanlarla müqayisədə yaxşı təhsil almış işçilər üçün həmişə aşağıdır. Bundan əlavə, üstün 

dərəcələrlə işçilərin orta gəliri təhsili olmayanlarla müqayisədə ciddi şəkildə daha yüksəkdir (Şəkil  

8.20). Kollec dərəcələri daha yükəsək həyat vaxtı qazanmaları ilə əlaqədar onlara çoxlu vaxt verir. 

Bu səbəbdən, universitet dərəcəsi kollec qeydlərində artıma yol açan orta dərəcəli işlərin əldə 

edilməsi üçün ilkin şərtə çevrildiyindən ali təhsil xidmətləri üzrə tələbat bütün sənayeləşmiş dünya 

boyunca artmşdı. ABŞ-da misal kimi, orta məktəb məzunlarının yalnız 20%-i 1950-ci ildən sonra 

universitetlərə sənəd vermişlər, halbuki bugün 70%-i belə edir (baxmayaraq ki bir çoxu məzun 

deyil. Bu səbəbdən, bir çox sənaye ölkələri biliyə əsaslanan iqtisadiyyat kontesktində ali təhsil milli 

və yerli iqtisadi rəqabətlilik üçün vacibdir. ABŞ daxilində, yüksək keyfiyyətli universitet sistemlərini 

inkişaf etdirmək üçün vəsait xərclənmiş ştatlar yüksək texnologiya və istehsalçı xidmətlərdə 

baxımsız təhsil maliyyəsindən daha çox rəqabət üstünlüyünü qazanmışdı. Universitet təhsili almaq 

icazəsi verilməyən insanlar- əksəriyyəti kasıb və azlıqlar olan-həyatlarını kasıb formada yaşamağa 

məhkumdur. İyiriminci əsrin əvvələrinin sənaye iqtisadiyyatı dövründə ciddi dəstək və qüvvələr ən 

azı aşağı təbəqəli həyat tərzini təmin etdi; bugün, orta təhsilini başa vurmayanlar işçi qüvvəsi 

bazarında uğurla rəqabət apara bildiyi bəzi məkanları tapır.      
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Maliyyənin tənzimlənməsi 

Bir çox sənayelərlə müqayisədə maliyyə sənayesi yüksək formada tənzimlənir. Hökumət 

nəzarətinin müqayisəli yüksək dərəcəsi üçün səbəblər hazırki iqtisadiyyatlar üzə maliyyənin 

mərkəzində yalan yer almaqdadır. Maliyyə şirkətlərinin davranışı milli marağın, inflyasiyanın və 

valyuta məzənnələrinin formasını dəyişən milli pul təminatına dərindən təsir edir. Britaniyada bu 

İngiltərə Bankıdır; Almaniyada Deutschebank; Yaponiyada Japan Bank. ABŞ-da bu rolu 1913-cü ildə 

qurulmuş Federal Ehtiyyat oynayır. Sədri prezident tərəfindən təyin edilən federal Ehtiyyat ən 

vacibi New York şəhərində yerləşən 12 Federal Ehtiyyat Bankından ibarətdir (Şəkil 8.21). 

Hökumətin qiymətli kağızların satışı və alışı, kommersiya banklarının ehtiyyat nisbətləri, federal 

maliyyə nisbətini tənzimləməklə bu digər vasitələr, faiz dərəcəcələri və pulu idarə etməyə cəhd 

edir. 1930-cu illərdə Böhrandan qaynaqlanan müflisləşmə dalğaları ilə bankçılıq sistemi 

dağıdıldığından federal hökumət sistemi stabilləşdirmək üçün yeni qaydaların müxtəlif formalarını 

təqdim etdi. Bura ayrı ticarət və sərmayə bankçılığı və xüsusən New York-da və digər böyük 

ştatdan kənar məkandan kiçik yerli bankları rəqabətdən qorumaq üçün əsası qoyulmuş 

dövlətlərarası bankçılığı qadağan edən qanunlar toplusu daxil idi. ABŞ-da bu qanunvericliyin nəticsi 

bankçılıın parçalanmış, mərkəzləşməmiş forması idi. Kanadadakı 15-dən fərqli olaraq ABŞ-da 5000-

dən daha çox bank var. Lakin, birlşməmlər və satın almaların dalğası sənayeni yenidən 
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dəyişdirdiyindən ABŞ-da bir sıra banklarda tənəzzül dövrü yaşanır. Bankların çoxu daha az işçisi və 

aktivi olan ölçü baxımdan kiçikdir və yalnız yerli müştərilrə xidmət göstərir (misal kimi, onlar 

əsassızdır). Maliyyə baxımdan, çoxunun qərragahı New York şəhərində yelrəşən beynəlxalq 

əlaqələri ilə “pul-mərkəzi” bankları, böyük, ticarət nəhənglər tərəfindn idarə edilir. Bütün Amerika 

banklarının yalnız 2%-i misal kimi bütü bank aktivlərinin 50%. Bununla belə, maliyyə işçiləri ABŞ 

boynca ən böyük şəhərlərdə mövcud olduğundan ən böyük təmərküzlşmələr New York, Boston, 

Los Angeles və San Françisko-ya yaxın böyük paytaxtlardadır (Şəkil 8.22). Qeyd edilməlidir ki, 

bankçılığın tənzimlənmiş sistemi təxminən 50 illik müddətdə nisbətən yaxşı fəaliyyət göstərmişdi 

(misal kimi, 1930-cu il tənəzzülü və 170 və 1980-ci illərdə dünya isqtisadiyyatını durğunlaşdıran 

böyük dəyişikliklər arasındakı müddət). Beynəlxalq bankçılıq ABŞ və onun tərəfdarlarının İkinci 

Dünya Müharibəsindən sonra (Fəsil 12) qlobal maliyyə sistemi üçün arxitektura yaratdığı 1947-ci 

ilin Bretton-Woods Müqaviləsi ilə stabilləşdirildi. 
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ƏSAS İSTEHSALÇININ TƏDQİQATLARI 

SEKTOR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏR 

Xidmətlər geniş dəyişən atributlarla çox geniş sənaye qruplarıdır. Bu müxtəlifliyi yüksək 

qiymtləndirmk üçün biz hazırda mühasibatlıq, dizayn və hüquqqi xidətlər daxil omamqla bir neçə 

vacib xidmət sənayelərinə yönəlirik.  

 

Mühasibatlıq 

Mühasibatlıq qabaqcıl kapitalist iqtisadiyyatda (Şəkil 8.23) ən mühüm peşələrdən biridir. 

Şirkətlərin sahibliyi və nəzarəti ayrıldığı zaman müasir audit on doqquzuncu əsrin ortalarında 

təşəkkül tapmağa başladı. Bu ayrılma ilə, ciddi təsərrütlı maliyyə bəyanatları tələb edilirdi belə ki, 

sərmayəlçilər öz qərarlarını vermək üçün yetərli məlumata malik olacaqdı. Bir çox şirkətlər üçün 

peşəkar mühasib tərəfindən öhdəçiliyə götürülən illik audit mühasibatlıq şirkəti ilə onları qısa-orta 

müddətli əlaqəyə daxil olmağa məcbur etməklə hüquqi tələb formasını daşıyır. Bu əlaqə mühasibə 

vergi məsləhəti, əmlak idarəçiliyi və konsaltinq kimi əlaqədar xidmətləri satmağa imkan verir. 
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Audit prosesi dövlətin sahib oldğu müəssəslərin fəaliyyətində səhmdarlar üçün müstəqil yoxlanışı 

təmin edir.   

 

 

 

İSTEHSALÇI XİDMƏTLƏRİNİN YERİ 

İstehsalçı xidmətlərin yeri və icra etdikləri funksiyalar onların sürətli artımı üçün hədsiz vacibdir. 

Ümumiyyətlə, yüksək ixtisaslı, maliyyə və biznes xidmətləri kimi yüksək əlavə dəyərli funksiyalar 

paytaxt regionlarda cəmləşir (Şəkil 8.24). ABŞ-da biznes və peşəkar xidmətlərin üçdə ikisi böyük 

şəhər sahələrində yerləşir. Yerli təchizatçılar və subpodratçılar arasında sövdələşmə xərclərinin 

minimuma endirilməsi, daha geniş bacarıqlarla işçi qüvvəsinin girişi üzrə daha aşağı xərclər. Üstün 

nəqliyyat infrastrukturu və avadanlıqları, ixtisaslaşmış məlumata giriş və ofis yerləri və 

telekomunikasiya avadanlıqlarının nisbəti kimi aqlomerasiya iqtisadiyyatı bu tendensiyanın 

izahında böyük rol oynayır.  
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İstehsalçı Xidmətlərdə Regionlararası Ticarət 

Layihəçilər, akademiklər və inkişaf üzrə rəsmilər tərəfindən uzun müdətli baxışlar bu xidmətlərin 

heç bir əsasa sahib olmadığı qərarını veriblər: Onlar regionlararası ticarətlə məşğul olan əsas mal 

ilə əlaqədar işçilər üçün dəstək kimi vacib olan yerli və regional iqtisadiyyada fəaliyyət göstərir. 

Əgər kimsə əsas mal-istehsal edən işləri aradan götürürsə xidmətlər üçün tələbat azalır və onlar 

müvafiq olaraq müqavilə balayır. Lakin, bu fikirlər böyükdür. Faktiki olaraq, baxmayaraq ki, onların 

etdiyi daha az anlaşıldığından istehsalçı xidmətləri öz hüququnda regional inkişafda əsas rol 

oynayır.  Baş ofislər ixraclara doğru istiqamətə daha münasibdir; müstəqil, bir təsisatlı şirkətlər öz 

ölçüsünə görə dəyiçən bu istiqamətə malikdir. Bu ümumi xarakter daşıyır ki, daha ixtisaslaşmış 

xidmət daha çox güman edilir ki bu ixraclardan alınan gəlirərdən qaynaqlanır. Reklam, memarlıq və 

mühəndislik, dizayn, hesablama, tədqiqat və inkişaf, daşınmaz əmlak, idarəçilik məsləhəti və ya 

nəqliyyat xidmətləri yerli müştərilər üzrə onların satış gəlirkərinin daha böyük nisbətinə əsaslanan 

hüquq, bankçılıq və ya avadanlığın icarə xidmətləri ilə müqayisədə daha ixraca-yönəlikdir. 

Ümumiyyətlə, fərdi ölkələr daxilində regionlararası xidmət ticarəti ümumi satış və artımın 

təxminən 35% civarında əhəmiyyətlidir.  
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Elektron Fond Transfer Sistemləri 

Maliyyə bazarları kapital nəzarətinin tənzimənəmməsi və ləğvinin normativ əngəlləri azaltdığı eyni 

metodda kapital södələşmələri və köçürmələri üzrə xərcləri əsaslı şəkildə aradan qaldıran 

rəqəmsal inqilabın təsirinə düşmüşdü. İntensiv informasiya olan banklar, sığorta şirkətləri və 

qiymətli kağızlar şirkətləri xüsusən fiber-optik xətlər olmaqla icarəyə verilmiş və xüsusi 

telekomunikasiya xətlərinin geniş şəbəkəsinin inşasına gətirib çıxarmışdı (Fəsil 9-a nəzər salın). 

Beynəlxalq maliyyə iqtisadiyyatının sistemini formalaşdıran elektron fond transfer sistemləri (EFTS) 

banklara siyasi narazılıqdan yayınaraq (Şəkil 8.25) və faiz dərəcələri və valyuta məzənnələrində 

coğrafi fərqliliklərin üstülüyünü götürərək kapitalı dəqiqə bildirişi ətrafında hərəkət etdirmək 

imkanı verir.  

 

 

EFTS-nin ilkin formalarından biri maliyyə müəssisələridir və hökmətlər arasında pulu idarə edən 

Real Ümumi Zaman Hesablaşmasıdır (RÜZH)-dir. Bunlardan ən böyüyü Federal Ehtiyyatın hər hansı 

depozit müəssisəsinin Federal Ehtiyyat hesaba köçürülməsi ilə hər hansı depozit müəssisəsinə 

imkan yaradan ABŞ Federal Ehtiyyat Bankın Fedwire sistemidir. 2005-ci ildə ümumi Fedwire 
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gündəlik 2.1 trilyon dollar təşkil edir. Digər əsas ABŞ ödəniş mexanizmi yarı hissəsi xarici valyutada 

olmaqla təxminən 1 trilyon gündıik sövdələşməsi olan konsortium tərəfindən idarə edilən New 

York Clearing House Association tərəfindən idarə edilən New York şəhərində Clearing House 

Interbank Payments System (CHIPS) müəsisəsinə aiddir. Avropada 1973-cü ildə əsasə qoyulan 

Dünya Banklararası Maliyyə Telekomunikasiyaları (DBMT) üçün Belçikaya mərkəzli Cəmiyyət  

müqayisəli rol oynayır; DBMT 208 ölkədə yayılmış və sövdələşmələrdə gündəlik 2.6 avro dövriyəyə 

malikdir. Birləşmiş Kralıqda hesablaşmalar İngiltərə Bankı tərəfindən New York Clearing House 

Association vasitəsilə həyata keçirilir; Avropa Cəmiyyətində 1999-cu ildə başlayan Trans-Avropa 

Avtomatlaşdırılmış Real-zaman hesablaşma Ekspress Köçürməsi (TAARZ) kimi tanınan üzv 

dövlətlərin bankları ilə əlaqəli sistem, avronu cəlb etməklə sövdələşmələri həyata keçirmək üçün 

istifadə edilir. Yaponiyada 1988-ci ildə Yaponiyanın Şəbəkə Sistemi Bankı müqayisəli funksiyanı 

yerinə yetirir.  

 

Ofşor Bankçılıq   

Maliyyə dünyasında telekomunikasiya inqilabının vacib təsirindən biri boş tənzimlənən hətta 

tənzimləyən ofşor bankçılıq mərkəzlərinin yaranmasıdır. Bu mərkəzlər qloballaşmış “dövlətsiz pul”-

un artımını əks etdirir. Müasir, tənzimlənməyən, qloballaşmış maliyyə sistemini mənşəyi 

Avrobazarda 1960-cı ildə yayılmağa başladı. Avrobazar böyük hissədə yarandı çünki, Avrodollar 

kimi tanınan artıq dollarların böyük məbləğinin onlara qaldığı ABŞ ilə razılaşan qərbi Avropa 

ölkələri üçün böyük ticarət mənfəəti var idi. Bununla belə, həqiqətən Avrobazar ABŞ-da 

yerləşməyən ABŞ dolları ilə denominasiya edilən aktivlərdə yalnız ticarətdən ibarətdir; bugün bu 

Avropa xaricinə yayılmış və bura yalnız məzənnələr deyil tədavül (misal kimi, Avro istiqrazlar, 

Avroməzənnələr) ölkəsi xaricində maliyyə aktivlərindəki bütün ticarət daxildir. Avrobazarın ilkin 

üstünlüklərindən biri onun dövlət qanunlarındakı çatışmazlığı idi: Dövlət məhdudiyyətləri olmadan, 

bu bazar səmərəliyinin modeli kimi neoklassik iqtisadçılar tərəfindən diqqətə alınmışdır. Maliyyə 

bazarlarında daha geniş tənzimlənməyən dalğanın bir hissəsi kimi 1997-ci ildə ləğv edilənə qədər 

alış və satış ehtiyyatlarından kommersiya banklarına qadağa qoyan Glass-Steagall Aktı kimi daxili 

məhdudiyyətlərdən qaçmaq üçün ABŞ-da banklar Avrobazara sərmayə yatırdı. Avrobazar 

xaricində, qloballaşma çox kiçik ölkələrdə ofşor bankçılıq mərkəzlərinin artımını çoxaltdı (və 

həmişə ofşor olmayan, misal kimi adalarda). Ofşor bankçılıq mərkəzləri müntəzəm kommersiya 

xidmətlərini (misal kimi, istiqrazlar), xarici məzənnə ticarəti və fərziyyə, elektron fond transfer 

sistemlərinə giriş, mülkiyyətin qorunması (sıorta), sərmayə konsaltinqi, beynəlxalq vergi planlaması 
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və ticarət maliyyəsi (misali kimi, kredit məktubu) təklif edir. Burada Karib (Kayman Adaları, Baham, 

Panama); Avropa (misal kimi, Man, Jersey, Lüksemburq, Lixtenşteyn, Andorra, San Marino adaları); 

Orta Şərq (Kipr, Livan, Bəhreyn, Əbu Dabi); Cənubi Asiya (Honq Konq, Sinqapur); və Cənubi 

Atlantika (Nauru, Vanuatu) daxil olmaqla burada ofşor maliyyəsinin beş əsas qrupu vardır (Şəkil 

8.26). Bu cür yerlərin yaranması böyük maliyyə institutları qlobal maliyyə sisteminin periferiyası 

üzrə tapılmış aşağı vergilər və zəif qanunvericiliyin üstünlüyünü götürmək üçün maliyyəni 

dəyişdirdiyindən maliyyə qanunvericiliyinin qlobal topoqrafiyası boyunca elektron pul axınlarını 

əks etdirir. Yerlər qanunsuz maliyyənin beynəlxalq maddə və ya silahlar satışının qanuni pullara 

çevrildiyini nəzərə alsaq heç bir şəkildə olmasa da bir çox belə yerlər pulların yuyulmasının 

Mərkəzləri kimi əsassız nüfuzlarına sahibdir.  

 

 

 

Rəqəmsal inqilab qlobal kapitala daha sərbəst və sürətlə dövr etməsinə imkan verdiyini nəzərə 

alsaq hərəkət edən pul üzrə texnoloji əngəllər ciddi şəkildə azaldı. Bu səbəbədən vacibiyyətdən 

yaranan qanunvericiliyin dərəcəsi və xarakterində məkan dəyişiklikləri. Hətta geri gəlirlər və ya 

vergilər ilə əlaqdar qaydalarda kiçik fərqliliklər xüsusi yerlərə girmək və çıxmaq üçün kapitalın geniş 

həcmini azaltmaq üçün yetərli ola bilər. Bununla belə, qlobal pulun onların yerini seçəcəyi ümidi ilə 

vergilərin ləvğ edilməssi ilə, valyuta məzənnələrinə, sərmayə və geri gəlirlərə nəzarətin artırılması 

vasitəsilə bir çox kiçik dövlətər mümkün qədər çox maliyyə kapitalını cəlb etmək üçün səy göstərir. 
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İstədiyi zaman milli sərhədlərini keçmək üçün maliyyə üçün bunu mümkün etmək üçün ofşor 

bankçılıq milli suverenlik anlayışını yenidən işləyəcək: Xalq-dövlətlər siyasi suverenliyi saxlayır lakin 

onların maliyyə suverenliyini ifadə edir. 

 

Turizm 

Turizm ən azı bir gecəlik qalmanı əhatə etməklə və birinin həmişəki ev mühitinin xaricində hər 

hansı yerə səyahəti kimi izah edilir. Turizm beynəlxalq və yerli təsirləri ilə vacib istehlakçı 

xidməridir. Bu geniş miqyaslı zamandan çox qalmaqla şəxsi həmçinin biznes səyahətləri və 

konvensiyalar daxil olmaqla qonaqların böyük müxətlifliyi əhatə edir. Daxili turistlər ümumiyytələ 

hər iki qonaqların əsas sektor işlərini əhatə etməsinə baxşayaraq əsaslı əlavə iş beynəlxalq 

qonaqlarından sayca çoxdur.  

Turistlər təyin edilən yerdə pul xərclədiyi zaman təyinat yeri xidməti göstərir. Turizmin yüksəlişi 

dünya əhalisinin mühüm hissəsi arasında ixtiyari gəlirdəki artımı əks etdirir. Kütləvi turizm on 

doqquzuncu əsrdə başlasa da bu xüsusən işi təbəqələri üçün seçimə çevrildiyi zaman İkinci Dünya 

Müharibəsindən sonra artdı. Bu meyilə tövhə vermilməsi nəqliyyat xərcərini böyük həmdə azaldan 

avtmobil və böyük gövdəli təyyarə oldu. Fundamental olaraq, turizm iqtisadi inkişafı müşayiət 

edən asudəlik, həmçinin müxətlif formaları götürən təlabat üçün yüksək elastik gəlir təlabatını əks 

etdirir: gündəlikdən fasilə etmək və təhsilə və yeniliyə cəhd etmək üçün  onlar “hər şeydən azad 

ol” ehtiyacı.         

Böyük sənaye olan turizm misal kimi İtaliya, Fransa, və İspaniya həmçinini daha kiçik ada dövlətləri 

Karib, Havay və Florida və Yeni Orlean, Las Veqas, Los Anceles və New York şəhəri daxil olmaqla bir 

çox ölkələrin iqtisadi bazasının bir hissəsini formalaşdırır. Cədvəl 8.4 2008-ci ildə dünyanın 797 

milyon turist gəlişinin paylaşımını göstərir (dünya əhalisinin 12%): Dünya turistlırinin bir 

hissəsindən çoxu Avropaya səfər edirdi (Şəkil 8.28). Soyuq iqlimdən şimal iqliminə turistlərin böyük 

həcminin cəlb etməklə Fransa, İtaliya və İspaniya özünün ən böyük turist sənayelerini artırdılar. Az 

dərəcədə, Şərqi Asiya və Şimali Amerika həmçinin vacibdir. Turizm və turist təyinatlarının növləri 

kiçik xizək turizmdən Club Med tərəfindən təşkil edilən tropik oyun sahələrinə, muzey və incəsənət 

institularından qəbilə mədəniyyət tədbirlərinə, turist sahələrindən mavilərin gecə klublarına, 

müalicə kurortlarından Asiya turizminə, fərdi tədqiqatçılardan paket turlarına, safarilərdən 

yazıçıların düşərgələrinə, bal ayı qaydışlarına, bel çantalarından lüks səyahətlərə, aşağı təsirli 

ekoturizmdən yüksək şəhərləşmə sahələrinə qədər yayılmaqla yüksək dərəcədə fərqlidir.  
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Turistləri yerləşdirən təsisatlar böyük otel zəncirlərindən qəribə çarpayı-və-səhər yeməyi 

təsisatlarına qədər bənzər olaraq fərqləndirlir. Turizm otellər və səyahət üçün qiymətlərdə 
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müvafiq dəyişiklərlə bir illik kursdan daha çox dəyişən tez-tez yüksək mövsümü xarakter daşıyır. 

Göstərilən təyinat üzrə turistlərin sayı aşağıdakı məqamlara təsir göstərəcək, məsələn potensial 

müştərilərə mümkün məlumat; onaların səyahət üzrə ixtiyari gəlirlər və könüllülük; valyuta 

məzənnə nisbətləri; nəqliyyat və qonalqlama təchizat xərcləri; nisbi mədəni tanışlıq və ya ekzotik 

müraicətin dərəcəsi üzrə təyinat aşaıdakı məqamlara malik olacaq; cinayət barədə narahatlıqlar; 

terrorist hücumları kimi gözlənilməz hadisələr. Siyasi məhdudiyyəltər, misal kimi Avropa və 

Knadadan qonaqları cəlb edən Kubaya ABŞ vətəndaşlarıın gəlişini qadağan etmək.  
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ƏSAS ANLAYIŞLAR 

 “Bək ofislər” (back offices) 

 İstehsalçı xidmətləri (business services) 

 “Çağırış mərkəzləri” (call centers) 

 İstehlakçı xidmətləri (consumer services) 

 Şərti əmək (contingent labor) 

 Elektron fond transfert sistemləri (electronic funds transfer systems- EFTS) 

 Kənardan təminetmə (externalization) 

 Maliyyə, sığorta və daşınmaz əmlak (FIRE - finance, insurance, and real estate) 

 Gəlir elastikliyi (income-elastic) 

 Qeyri-maddi məhsul (intangible output) 

 Qeyri-istehsal işçiləri (nondirect production workers) 

 Qeyri-kommersiya xidmətləri (nonprofit services) 

 Ofşor bankçılıq mərkəzləri (offshore banking centers) 

 Autsorsinq (outsourcing) 

 Post-sənaye iqtisadiyyatı (postindustrial economy) 

 İstehsalçı xidmətləri (producer services) 

 Xidmətlər (services) 

 Topdansatış və pərakəndəsatış xidmətləri (wholesale and retail trade services) 
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MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR 

1. Şimali Amerika, Yaponiya və Avropada iş qüvvəsinin hansı hissəsi xidmətlər sektorunda 

çalışır? 

2. Xidmətlərin məhsuldarlığını ölçmək nə üçün çətindir? 

3. Xidmətlər sektoru hansı başlıca fəaliyyətlərdən ibarətdir? 

4. Hansı 6 səbəbdən xidmətlər belə sürətlə inkişaf etmişdir? 

5. Nə üçün xidmətlər əksət firmalar tərəfindən kənardan təmin edilir? 

6. Xidmətlər sektorunda əmək bazarlarını sənaye sektorundakı əmək bazarlarından 

fərqləndirən 5 yol hansıdır? 

7. İstehsalçı xidmətləri haralarda yerləşməyə meyllidir və nə üçün? 

8. FIRE sektorunun komponentləri hansılardır? 

9. 2008-2009-cu il “Böyük Resessiya”sının səbəb və nəticələri hansılardır? 

10. Nə üçün ABŞ hüquq firmaları xaricdə iş görürlər? 

11. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət hansı formalarda həyata keçirirlir? 

12. Elektron fond transfert sistemləri nədir? 

13. Ofşor bankçılığının başlıca regionları haralardır? 

14. Firmalar “bək ofisləri”ni necə qloballaşdırmışdır? 

15. Bütün istehlakçı xidmətləri təməl deyildirmi?İzah edin. 

16. Turizmin tərifini verin. Bu sektorda hansı ölkələr liderdir? 

 

 

 

 


