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I BÖLMƏ
ÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏR
UOT: 336.76
Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV
Əməkdar elm xadimi, i.e.d., prof.;
Günay Rasim qızı RƏSULOVA
Bakı Biznes Universitetinin doktorantı
MALİYYƏ BAZARLARININ MİLLİ İQTİSADİYYATDA ROLUNUN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi maliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatdakı rolunu tədqiq etmək və inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində müqayisəli təhlil, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə,
amillər üzrə təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – milli iqtisadiyyatın inkişaf sürəti nə qədər yüksəkdirsə, maliyyə resurslarına olan tələbat bir o qədər artır ki, bu da öz növbəsində maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin daha da aktivləşdirilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Bu baxımdan maliyyə bazarlarının milli
iqtisadiyyatda rolunun artırılması istiqamətində tədbirlərin reallaşdırılması əhəmiyyətlidir.
Tədqiqatın nəticələri – ölkəmizin maliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatda rolunu artırmaq və
davamlı inkişaf etdirmək, beynəlxalq maliyyə bazarlarına səmərəli inteqrasiyasını təmin etmək
üçün tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürülmüşdür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - maliyyə bazarlarının tutumunun və şəffaflığının artırılması, maliyyə bazarlarının inkişafına təkan verən infrastrukturların səmərəliliyinin təmin edilməsi, iştirakçılar üçün əlverişli vergi mühitinin yaradılması, maliyyə bazarında hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi, maliyyə bazarının dünya maliyyə bazarına inteqrasiyası üçün əsas şərtlər və istiqamətlər müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: maliyyə bazarı, maliyyə alətləri, investisiya, qiymətli kağızlar, inkişaf, inteqrasiya, vergi.
Giriş
Ölkəmizin hazırkı inkişaf mərhələsinin əsas problemi uzunmüddətli və davamlı iqtisadi artıma
nail olmaqdır. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa təsir göstərən əsas amillər içərisində ən
əsası investisiya mühitidir. Müasir dövrün əsas problemlərindən biri investisiya mühitini yaxşılaşdıran şərtlərin yaradılmasıdır. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının intensivləşməsində mərkəzi amil
investisiya fəaliyyətinin inkişafıdır. Bu olmadan zəruri investisiya mənbələrinin istehsal sahəsinə
axınını təmin etmək, təkrar istehsal prosesini normallaşdırmaq və innovativ əsaslarla həyata keçirilən uzunmüddətli iqtisadi artım üçün şərait yaratmaq mümkün deyil. Maliyyə bazarlarının yaradılması və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi bu baxımdan əhəmiyyətlidir.
Maliyyə bazarının köməyi ilə fondların hərəkəti məcmu ictimai məhsulun bölüşdürülməsi və
yenidən bölüşdürülməsi prosesində həyata keçirilir, həmçinin maliyyə münasibətlərinin əsas subyektlərinin pul fondları formalaşır və istifadə olunur. Bu o deməkdir ki, maliyyə bazarı iqtisadiyyatın normal fəaliyyət göstərməsi üçün təsirli bir mexanizm olmaqla yanaşı, maliyyə mənbələrini
və əhalinin əmanətlərini səfərbər edən və vəsaitlərin optimal bölgüsünü həyata keçirən bir vasitədir. Göründüyü kimi, maliyyə bazarı maliyyə resurslarının operativ bölüşdürülməsini təmin et5
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mək, bazar iştirakçılarının və iqtisadiyyatın mənafelərini təmin etmək üçün müvəqqəti sərbəst vəsaiti səfərbər etmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Maliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatda rolu
Müasir iqtisadiyyatın vacib xüsusiyyəti pul, kredit, valyuta, səhm, sığorta bazarlarının inteqrasiyası və bunlar əsasında milli maliyyə bazarının formalaşmasıdır. Bu, iqtisadiyyatın müxtəlif
maliyyə resurslarına və maliyyə alətlərinə ehtiyacını əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Milli iqtisadiyyatın inkişaf sürəti nə qədər yüksəkdirsə, maliyyə resurslarına olan tələbat bir o qədər artır. Bu isə
maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin daha da aktivləşdirilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Maliyyə
bazarı dövlətin maliyyə sistemində aparıcı yer tutur. Maliyyə bazarının köməyilə bütün sahələrdə
maliyyə əməliyyatlarının həcmi sürətlə artır. Bazarda əsas maliyyə aktivləri milli valyuta, xarici
valyutalar, qızıl, qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləridir.
Maliyyə bazarı aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
- köhnəlmiş avadanlıqların istismardan çıxarılmasını təmin etmək;
- əsas fondların yenilənməsini təmin etmək;
- investisiyaların aktivləşdirilməsi və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi;
- yeni layihələrin və şirkətlərin yaradılması və inkişafı üçün mənbələrin formalaşdırılması;
- iqtisadi cəhətdən rentabelli kapital axınlarının təşkili;
- əhalinin əmanətlərinin qeyri-istehsaldan istehsala köçürülməsi;
- fondların bazarlar və sənaye sahələri arasında yenidən bölüşdürülməsi;
- ixrac və idxalın iqtisadi cəhətdən rentabelli bir quruluşunun formalaşdırılması;
- ölkədən kapital axınının məhdudlaşdırılması.
Maliyyə bazarı bu funksiyaları yerinə yetirməklə kapital dövriyyəsini sürətləndirməyə, iqtisadi
artımı intensivləşdirməyə, əlavə mənfəət yaratmağa və milli gəliri artırmağa imkan verir. Maliyyə
bazarlarının bazar vasitəçiliyi kimi rolu satıcı ilə alıcı arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etməkdən,
investorlardan istehlakçılara vəsait hərəkətini təmin etməkdən ibarətdir.
Maliyyə bazarı bütün elementlərinin bir-birinə bağlı olduğu müəyyən bir iqtisadi mexanizmin
təsiri altında fəaliyyət göstərir. Əsas elementlər tələb, təklif və qiymətdir. Maliyyə bazarında tarazlığı təmin etmək üçün bu elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi lazımdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində
tarazlıq əsasən maliyyə bazarının özünütənzimlənməsi nəticəsində yaranır. Qismən tənzimləmə
dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Maliyyə bazarında təcrübi olaraq mütləq bir tarazlıq yoxdur.
Maliyyə bazarının elementləri arasında əsas yeri fərdi maliyyə alətlərinin (maliyyə xidmətləri)
qiyməti tutur. Bazarda tələb və təklifin dəyərinə, tarazlığına və maliyyə bazarı iştirakçılarının razılıq hissinə təsir edən odur. Maliyyə bazarındakı qiymət əsasən maliyyə alətlərinin gəlirlilik səviyyəsi, yəni, faiz dərəcəsinin orta səviyyəsi ilə (və ya qoyulmuş kapitalın orta gəlirlilik dərəcəsi
ilə) müəyyən edilir. Faiz dərəcəsi maliyyə əməliyyatlarının həcminin səviyyəsinə təsir göstərir.
Nəticədə maliyyə bazarında maliyyə alətləri və xidmətlərinin bazar qiyməti formalaşır. Həmin
maliyyə alətləri maliyyə bazarının obyektləri kimi çıxış edir [3, s. 140]. Maliyyə bazarı alətləri
olduqca müxtəlifdir, müəyyən meyarlara görə təsnif edilə bilər.
Maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətləri
Müasir şəraitdə milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi və innovasiya səviyyəsinin artırılması, milli iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi, real iqtisadi sıçrayış üçün şəraitin təmin edilməsi, texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin, eləcə də bütün səviyyələrdə iqtisadi
fəaliyyətin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün ən vacib amil səmərəli
milli maliyyə bazarının qurulmasıdır [4, s. 163].
Maliyyə bazarının inkişaf səviyyəsi ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin əsas xüsusiyyətləri ilə
müəyyən edilir. Həmin xüsusiyyətlərə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, əhalinin rifah səviyyəsi,
daxili maliyyə bazarının qlobal kapital bazarlarına inteqrasiya dərəcəsi və s. aid etmək olar. Maliyyə bazarının daha da inkişafı və investisiya prosesindəki rolunun gücləndirilməsi problemi
mürəkkəbdir və bir çox məsələlərin həllini tələb edir. Eyni zamanda, ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, əmanətlərin investisiyalara çevrilməsi və investisiya kapitalının real
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sektora hərəkəti üçün şəraitin yaradılması maliyyə bazarlarının inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Maliyyə bazarının səmərəli işləməsi zəruri fondların toplanmasına və ən perspektivli sahələrə
yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır. Bunlar olmadan iqtisadiyyatın normal fəaliyyəti və daha
da inkişafı mümkün deyildir. Pulun milli iqtisadiyyat miqyasında toplanması, bölüşdürülməsi və
yenidən bölüşdürülməsi məhz maliyyə bazarı vasitəsilə həyata keçirilir.
Maliyyə bazarları kommersiya və maliyyə risklərini minimuma endirmək üçün şərtlər yaradır.
Maliyyə bazarı dövlətin qeyri-sabit inkişafı şəraitində yaranan qiymət risklərini sığortalamaq üçün
öz mexanizmini inkişaf etdirməyə qadirdir. Maliyyə bazarlarının fəaliyyəti maliyyə aktivlərinin
satıcısı və alıcısının dəyişikliklərlə əlaqəli kommersiya və maliyyə riskini minimuma endirməyə
imkan verir. Bundan əlavə maliyyə bazarı sistemi müxtəlif sığorta xidmətlərinin bölüşdürülməsini
də əhatə edir.
Ümumiyyətlə, maliyyə bazarının inkişafı dövlət nəzarəti və dəstəyi olmadan mümkün deyil.
Buna görə də prioritet vəzifələrdən biri maliyyə bazarında dövlət tənzimləməsini təkmilləşdirməkdir [2, s. 110]. Ölkəmizdə maliyyə bazarının daha səmərəli işləməsi və onun investisiya yönümünün gücləndirilməsi problemləri geniş miqyaslı xarakter daşıyır və bu sahədə fəaliyyətlərin yaxşılaşdırılması üçün emitentlərin, investorların, peşəkar iştirakçıların və dövlət tənzimləyici orqanlarının səylərini birləşdirməyi tələb edir.
Azərbaycanda maliyyə bazarının cəlbediciliyinin və onun seqmentlərindəki əməliyyatların effektivliyinin artırılması iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin edilməsində, iqtisadi artım üçün əlverişli
şəraitin yaradılmasında və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanda maliyyə bazarlarının əsas seqmentlərindən biri kimi qiymətli kağızlar bazarı
çıxış edir. Ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətini təhlil etmək üçün aşağıdakı cədvəl
məlumatlarından istifadə etmək olar.
Cədvəl
Azərbaycanın maliyyə bazarlarında qiymətli kağızlar üzrə dövriyyənin həcmi,
milyon manatla [5]
Korporativ qiymətli kağızlar
İlkin bazar
Təkrar bazar
Dövlət qiymətli kağızları
İlkin bazar
Təkrar bazar
Törəmə maliyyə alətləri
Repo/əks-repo
Qiymətli kağızlar bazarı
İlkin bazar
Təkrar bazar

2016
8746,9
8248,0
498,9
836,2
421,5
145,9
4440,7
2,1
14025,8
8669,5
5087,6

2017
3659,9
2267,9
1392,0
6066,6
5980,3
86,3
5940,1
51,5
15718,1
8248,1
7470,0

2018
2196,0
1326,9
869,1
13340,5
13081,0
259,5
8406,5
611,8
24554,8
14407,9
10146,9

Cədvəldən göründüyü kimi, 2018-ci ildə Azərbaycanda maliyyə bazarlarında bir sıra qiymətli
kağızlar üzrə əməliyyatlar aparılmışdır. Aparılan əməliyyatların əsas hissəsi dövlət qiymətli kağızları üzrədir. Dövlət qiymətli kağızları üzrə 24554,8 milyon manatlıq əməliyyatlar aparılmışdır
ki, bu da ümumi dövriyyənin 13340,5 milyon manatını və yaxud 54,3%-ni təşkil edir. Dövriyyənin
8406,5 milyon manatı və yaxud 34,2%-i törəmə maliyyə alətlərinin, 2196,0 milyon manatı və
yaxud 9,0%-i korporativ qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların, 611,8 milyon manatı və yaxud
2,5%-i isə Repo əməliyyatlarının payına düşür. 2018-ci ildə qiymətli kağızlar üzrə dövriyyənin
həcmi 2016-cı illə müqayisədə 10525,8 milyon manat və yaxud 75,1%, 2017-ci illə müqayisədə
isə 8836,7 milyon manat və yaxud 56,2% artmışdır.
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Aşağıdakı şəkil vasitəsilə ilkin və təkrar qiymətli kağızlar bazarı üzrə dövriyyənin ümumi həcminin artım dinamikasını təsvir edə bilərik.
Şəkildən göründüyü kimi, son illər maliyyə bazarlarında artımın həcmi əsasən təkrar bazarlar
hesabına baş vermişdir. Belə ki, 2018-ci ildə təkrar bazarlarda dövriyyənin həcmi 2016-cı illə müqayisədə 99,4%, 2017-ci illə müqayisədə 35,8% artdığı halda, ilkin bazarlar üzrə 2016-cı illə
müqayisədə 66,2%, 2017-ci illə müqayisədə 74,7% artmışdır. Ümumilikdə qiymətli kağızlar üzrə
dövriyyənin ümumi həcmində ilkin bazarlar üstünlük təşkil etmişdir. Belə ki, 2018-ci ildə maliyyə
bazarları üzrə aparılan əməliyyatların 58,7%-i ilkin maliyyə bazarlarının, 41,3%-i isə təkrar maliyyə bazarlarının payına düşür. 2016-cı ildə bu rəqəmlər uyğun olaraq 61,8% və 38,2%, 2017-ci
il üzrə isə 52,5% və 47,5% təşkil etmişdir.
milyon manat
14407,9
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Şəkil. İlkin və təkrar qiymətli kağızlar bazarı üzrə dövriyyənin artım dinamikası.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar
bazarının inkişafı” Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilmiş tədbirlər sayəsində müəyyən
irəliləyişə nail olunsa da, bu sahədə daimi təkmilləşdirmələrin aparılması vacibdir [1, s. 27].
Qlobal maliyyə bazarında baş verən proseslər ölkənin maliyyə bazarına təsir göstərir və inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Azərbaycanda maliyyə bazarında gedən proseslərin artan mürəkkəbliyi maliyyə alətlərinin çeşidinin artırılması və onların bir neçə bazar seqmentində
istifadəsi və tənzimləmə sisteminin inkişaf etdirilməsi ehtiyacını əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Bu
sahədə xarici təcrübənin öyrənilməsi vacibdir. Bir sıra ölkələr maliyyə bazarının bir neçə seqmentinə eyni zamanda nəzarət edən mega tənzimləyicilər - xüsusi idarəetmə qurumları yaradırlar.
Azərbaycanda maliyyə bazarının inkişafı sahəsində digər mühüm addım dünya maliyyə bazarına inteqrasiya səviyyəsinin artırılmasıdır. Azərbaycanın maliyyə bazarının dünya maliyyə bazarına inteqrasiyası dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
- ölkəmizin şirkətləri və banklarının vəsaitlərinin qlobal kredit bazarında yerləşdirilməsi;
- ölkəmizin emitentlərinin qiymətli kağızlarının beynəlxalq birjalarda dövriyyəsi;
- qeyri-rezident fondlarının Azərbaycanın kredit bazarında yerləşdirilməsi;
- qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın kredit bazarında manatla kreditlərin alınması;
- xarici qiymətli kağızların Azərbaycanın fond bazarında dövriyyəsi;
- Azərbaycanın maliyyə bazarında dünya maliyyə bazarında istifadə olunan bütün maliyyə
alətləri ilə əməliyyatların aparılması;
- Azərbaycanın özəl və institusional investorları tərəfindən xarici maliyyə aktivlərinin cəlb edilməsi ilə investisiya portfellərinin formalaşdırılması.
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Azərbaycanın maliyyə bazarının dünya maliyyə bazarına inteqrasiyası aşağıdakıları təmin etmək baxımından əhəmiyyətlidir:
- Azərbaycanın institusional və özəl investorlarının investisiya portfellərinin şaxələndirilməsi;
- ölkə emitentlərinin qiymətli kağızlarının likvidliyinin və daxili fond bazarında dövriyyəsinin
artması;
- xarici investisiya axınının artması;
- geniş miqyaslı maliyyə alətlərindən istifadə edən Azərbaycanın şirkətləri və banklarının maliyyə risklərindən qorunmaq üçün geniş imkanların yaradılması;
- Mərkəzi Bankın qızıl və valyuta ehtiyatlarının yerləşdirilməsi üçün şərtlərin yaxşılaşdırılması.
Hazırda Azərbaycanın maliyyə bazarının dünya maliyyə bazarlarına inteqrasiya prosesi intensivləşir. Bu baxımdan, ölkəmizdə milli şirkətlərin dünya maliyyə bazarında fəal iştirakı üçün geniş
imkanlar yaratmağa qadir olan beynəlxalq maliyyə mərkəzinin formalaşması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edə bilər. Çünki, ölkə ərazisində beynəlxalq maliyyə mərkəzinin yaradılması Azərbaycanın
iqtisadi potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, inkişafını sürətləndirəcək və geosiyasi mövqelərini gücləndirəcəkdir. Beynəlxalq maliyyə mərkəzinin formalaşdırılması layihəsinin praktiki
həyata keçirilməsi üçün məqsədli dövlət proqramı hazırlanmalıdır.
Ümumiyyətlə, maliyyə bazarını inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək
lazımdır:
- Maliyyə bazarının tutumunu və şəffaflığını artırmaq;
- Bazar infrastrukturunun səmərəliliyini təmin etmək;
- İştirakçılar üçün əlverişli vergi mühiti yaratmaq;
- Maliyyə bazarında hüquqi tənzimləməni təkmilləşdirmək.
Maliyyə bazarının tutumunu və şəffaflığını artırmaq üçün, ilk növbədə, pərakəndə investorların
ticarətdə iştirakı üçün ilkin şərtlər yaratmaq lazımdır. Bu, ölkədəki kifayət qədər yüksək yaşayış
səviyyəsini deyil, həm də maliyyə bazarının yetkinliyini əks etdirir və bunun sayəsində özəl
əmanətləri investisiya kimi istifadə etmək mümkün olur. Bu məqsədə çatmaq üçün dövlətin pərakəndə investorların hüquq və mənafelərini qoruması vacibdir.
Ümumiyyətlə, maliyyə bazarının tutumunu və şəffaflığını artırmaq üçün aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:
• çoxsaylı pərakəndə investorların maliyyə bazarında iştirakını və investisiyalarının qorunmasını təmin edən mexanizmlərin tətbiqi;
• törəmə maliyyə alətləri çeşidinin genişləndirilməsi və törəmə bazar üçün qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi;
• geniş çeşidli aktivlərin sənədləşdirilməsi üçün imkanların yaradılması;
• maliyyə bazarına əmanət qoyma imkanları barədə vətəndaşların məlumatlılığının artırılması.
Maliyyə bazarı infrastrukturunun səmərəliliyini təmin etmək üçün maliyyə bazarının bütün seqmentlərinin birləşdirilməsi üçün imkanlar yaradılması və bu sahədə hüquqi bazanın formalaşdırılması zəruridir. Bu problemin həlli üçün aşağıdakılar lazımdır:
• mütəşəkkil maliyyə bazarının bütün seqmentlərinin tənzimlənməsi;
• maliyyə infrastrukturlarının inkişafı üçün tənzimləyici və təşkilati şəraitin yaradılması;
• qiymətli kağızlar və digər maliyyə alətlərinin mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı üçün xidmətlərin səviyyəsinin artırılması.
Maliyyə bazarı iştirakçıları üçün əlverişli vergi mühiti yaratmaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlər
görülməlidir:
• maliyyə bazarı iştirakçıları tərəfindən göstərilən xidmətlər, habelə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara görə əlavə dəyər vergisi üçün vergi rejiminin təkmilləşdirilməsi;
• maliyyə bazarının iştirakçıları olan təşkilatların mənfəət vergisi üzrə vergi rejiminin təkmilləşdirilməsi;
• maliyyə alətləri ilə əməliyyatlardan əldə olunan gəlir vergisinin yaxşılaşdırılması.
Maliyyə bazarında hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi aşağıdakıları nəzərdə tutur:
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• inzibati maneələrin azaldılması və qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyatı prosedurlarının sadələşdirilməsi;
• maliyyə bazarında məlumatların səmərəli açıqlanması sisteminin təmin edilməsi;
• korporativ idarəetmənin inkişafı və təkmilləşdirilməsi;
• bazarda haqsız fəaliyyətlərin qarşısının alınması üçün təsirli tədbirlərin görülməsi.
Nəticə
Beləliklə, maliyyə bazarı maliyyə resurslarını toplayır və maliyyə alətləri ilə müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirən investorlar və borcalanlar arasında bazar vasitəçilərinin iştirakı ilə vəsait
bölüşdürülməsini təmin edir. Buna görə dövlətin maliyyə siyasətinin ən vacib vəzifələrindən biri
maliyyə bazarlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi olmalıdır. Maliyyə bazarlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yuxarıda qeyd etdiyimiz tədbirlər kompleksi bu sahədə yaranan əsas problemləri həll etməyə imkan verəcəkdir. Yalnız maliyyə bazarlarının deyil, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının sabitliyi bu vəzifələrin yaxın gələcəkdə nə qədər düzgün və vaxtında həyata keçirilməsindən asılıdır.
ƏDƏBİYYAT
1. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. Bakı,
6 dekabr 2016-cı il, 59 s.
2. Аббасов Р.Г. Пути совершенствования финансового рынка в Азербайджане. Экономика
и управление, 2012, № 11 (85), с.108-112
3. Гурнович Т. Г. Финансовый рынок и механизм его функционирования // Вестник современных исследований, 2019, № 1.10(28), с. 139-146.
4. Маковецкий М.Ю. Роль финансового рынка в повышении конкурентоспособности национальной экономики. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. № 4.
с. 161–166
5. https://www.cbar.az/page-190/capital-marke
Баяли Ханали оглы Аташов
Заслуженный деятель науки, д.э.н., проф.;
Гунай Расим кызы Расулова
докторант Бакинского университета бизнеса
Оценка роли финансовых рынков в национальной экономике
Резюме
Цель исследования - исследовать роль финансового рынка в национальной экономике
и определить направления ее развития.
Методология исследования – в исследовательской работе были использованы методы
сравнительного анализа, группирования, обобщения, анализа по факторам.
Практическое значение исследования – чем ваше темпы развития национальной экономики, тем выше потребности в финансовых ресурсах, что в свою очередь превращает
дальнейшую активизацию финансовых рынков в объективную необходимость. С этой точки зрения, значимы реализация мероприятий направленных на повышении роли финансовых рынков в национальной экономике.
Результаты исследования – даны предложения рекомендационного характера по повышению роли финансовых рынков страны в национальной экономике и обеспечению их
устойчивого развития и эффективной интеграции в международные финансовые рынки.
Оригинальность и научная новизна исследования - определены основные условия и
направления увеличения емкости и прозрачности финансовых рынков, обеспечения эффек10
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тивности инфраструктуры, обеспечивающей развитие финансовых рынков, создание
благоприятной налоговой среды для участников, совершенствование правового управления
финансового рынка, интеграция финансового рынка в мировой финансовый рынок.
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые инструменты, инвестиции, ценные бумаги, развитие, интеграция, налоги.
Bayali Khanali Atashov
Honored scientist, doc. of econ. scien., prof.;
Gunay Rasim Rasulova
doctoral of Baku Business University
The evaluation of the role of the financial markets in the national economy
Summary
The purpose of the study is to investigate the role of the financial market in the national
economy and determine the directions of its development.
Research methodology - in the research work methods of comparative analysis, grouping,
generalization, analysis by factors were used.
The practical significance of the study is that the higher your rate of development of the
national economy, the higher the need for financial resources, which in turn turns the further
activation of financial markets into an objective necessity. From this point of view, the
implementation of measures aimed at increasing the role of financial markets in the national
economy is significant.
Results of the research - recommendations are given to enhance the role of the country's
financial markets in the national economy and ensure their sustainable development and effective
integration into international financial markets.
Originality and scientific novelty of the research - the main conditions and directions for
increasing the capacity and transparency of financial markets, ensuring the efficiency of
infrastructure ensuring the development of financial markets, creating a favorable tax environment
for participants, improving the legal management of the financial market, integrating the financial
market into the global financial market have been identified.
Key words: financial market, financial instruments, investments, securities, development,
integration, taxes.
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PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSLƏRDƏ MÜHASİBAT UÇOTUNUN TƏŞKİLİ VƏ İNKİŞAFI
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – müasir dövrdə publik hüquqi şəxslərin iqtisadi mahiyyətinin, hüquqi və
təşkilati prinsiplərinin, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu və maliyyə hesabatının tərtibatı məsələlərinin araşdırılaraq, bunların əsasında mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin irəli sürülməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkil edilməsinə
və tənzimlənməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, mühasibat uçotu və maliyyə
hesabatlarının beynəlxalq standartlarına, Maliyyə Nazirliyinin müvafiq qərar və təlimatlarına,
həmçinin mühasibat uçotunun aparılması qaydalarına uyğun olan müddəalara əsaslanmaqla, mühasibat uçotunun təşkilinin mövcud vəziyyətinin araşdırılmasından və bu əsasda onun inkişafına
dair təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Məqalədə göstərilən təklif və tövsiyələrin publik hüquqi şəxslərdə tətbiq edilməsi mühasibat uçotunun gələcək inkişafına müsbət təsir göstərəcək, elektron
mühasibat uçotunun tətbiqi imkanlarının reallaşdırılması isə büdcə-maliyyə nəzarəti sisteminin
möhkəmlənməsinə və operativliyinin yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Elektron mühasibat
uçotu sisteminin həm publik hüquqi şəxslərdə, həm də yerli xəzinədarlıq orqanlarında qarşılıqlı
tətbiq edilməsi onların arasında sənəd və informasiya mübadiləsinin keyfiyyətini yüksəldəcək, ona
sərf olunan vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə qısaldacaq, vəsaitlərə qənaət edilməsini təmin edəcək, eyni
zamanda təşkilatın xərclər smetasının icra edilməsi funksiyalarının qarşılıqlı operativ razılaşdırılması proseslərinin yerinə yetirilməsini asanlaşdıracaqdır.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkilinin müasir normativ-hüquqi baza və beynəlxalq standartların tələbləri kontekstində ilk dəfə araşdırılması və onun inkişafının müasir məsələlərinə dair təkliflərin irəli sürülməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqatın nəticələri – Müasir dövrdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxslərin
böyük əksəriyyəti ictimaiyyət üçün acıq olan büdcə təşkilatları olub, olkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olan yeni tipli təşkilatlardır. Onların iqtisadi mahiyyəti, hüquqi
və təşkilati prinsipləri, həmçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu, eləcə də maliyyə hesabatının tərtibatı məsələlərinin araşdırılmasına əsaslanaraq, müvafiq təkliflər irəli sürülmüş, publik
hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotunun tətbiqinin mövcud vəziyyəti araşdırılmış, həm
publik hüquqi şəxslərdə, həm də yerli xəzinədarlıq orqanlarında qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elektron mühasibat uçotu sisteminin formalaşdırılmasında “Günəş” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiq edilməsi imkanları göstərilmişdir.
Açar sözlər: publik hüquqi şəxslər, elektron mühasibat uçotu, elektron maliyyə hesabatı.
Giriş
Müasir dövrdə ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların nümunələrindən biri də publik hüquqi
şəxslərin yaradılmasıdır. Publik hüquqi şəxslər ictimaiyyət üçün acıq olan büdcə təşkilatları olub,
olkənin sosial-ictimai və həmçinin də iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olan yeni tipli
təşkilatlardır. Burada təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti üzərində şəffaf maliyyə nəzarətinin
təşkil edilməsinin əhəmiyyəti digər müəssisə və təşkilatlara nisbətdə daha böyükdür. Ona görə də
publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili və inkişafı məsələləri bir sıra özünəməxsus
xüsusiyyətlərə malikdir.
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Publik hüquqi şəxslərin iqtisadi mahiyyəti və təsnifatı
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində verilmiş anlayışlardan məlum olur ki, publik hüquqi şəxs – dövlət və bələdiyyə adından yaradılan,
ümumdövlət və ya ictimai əhəmiyyət daşıyan, eləcə də ümumdövlət və ya ictimai maraqların təmin edilməsi ilə bağlı olan fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatdır [1, s. 1]. Ölkəmizin sosial-iqtisadi
qurumları şəbəkəsində publik hüquqi şəxslərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq, mühasibat
uçotunun inkişafı istiqamətlərində publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili və
aparılması məsələləri özünə müəyyən yer almışdır. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda 4 may 2018-ci ildə mühasibat uçotunun inkişafı istiqamətlərinə uyğun aparılmış dəyişikliklərdə mühüm istiqamətlərdən birinin də publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotu
və maliyyə hesabatlarının təşkili və tənzimlənməsinə aid olduğu görünür. Bu dəyişikliklərin aparılması ilə publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının qanunverici əsasları
formalaşdırılmışdır.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib
edilməsi qaydaları Qanunun “Publik hüquqi şəxslərin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları”
adlanan IV-I fəslində verilmişdır. Burada verilmiş “Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun
aparılması və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi qaydaları” adlı 12-1-ci maddədə publik hüquqi şəxslərin 3 qrupa bölündüyü göstərilir [2; s.10-11]. Bunlar aşaşğıdakılardır:
1) nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ nəzərdə tutulmayan
publik hüquqi şəxslər;
2) nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ nəzərdə tutulan publik
hüquqi şəxslər;
3) digər publik hüquqi şəxslər.
1-ci və 2-ci qrupa aid olan publik hüquqi şəxslərə dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan tibb
müəssisələri, uşaq evləri, sosial xidmət müəssisələri, açıq və qapalı tipli xüsusi təlim-tərbiyə müəssisələri, məktəbəqədər təhsil müəssisələri, ümumtəhsil məktəbləri, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri, orta ixtisas təhsili müəssisələri, ali təhsil müəssisələri, xüsusi təhsil müəssisələri və ailə
tipli kiçik qrup evləri daxil edilir. 3-cü qrupa isə 1-ci və 2-ci qrupa daxil olmayan digər publik
hüquqi şəxslər aid edilir.
1-ci qrupa aid olan publik hüquqi şəxslər öz maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq, 2-ci qrupa aid olan publik hüquqi şəxslər
öz maliyyə hesabatlarını ya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına, ya da Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq,
3-cü qrupa aid olan publik hüquqi şəxslər isə öz maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib etməlidirlər. [2; s.10-11]
Qeyd edək ki, Qanunun “Publik hüquqi şəxslərin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları” adlanan IV-I fəsli Qanuna 1 fevral 2017-ci il tarixində əlavə edilmiş, 4 may 2018-ci il tarixldə isə
ona bəzi əhəmiyyətli dəyişikliklər edilmışdir.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkilinin hüquqi əsasları
Publik hüquqi şəxslərdə sərf edilən vəsaitlər büdcə vəsaitləri olub, ölkənin ümumxalq sərvətinin tərkib hissəsidir. Şəffaf maliyyə nəzarətinin təşkil edilməsində mühasibat uçotu və maliyyə
hesabatı, onların formalaşdırdığı və əks etdirdiyi informasiyalar vacib rol oynayır. Belə informasiyalar olmadan təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti üzərində şəffaf maliyyə nəzarətini təşkil
etmək qeyri-mümkündür. Müasir dövrdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxslərin
böyük əksəriyyəti yuxarıda göstərilən 1-ci qrupa aid edilən, yəni nizamnamələrində sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ nəzərdə tutulmayan publik hüquqi şəxslərdir. Burada söhbət
bu qrupa aid edilən publik hüquqi şəxslərdən gedir və belə publik hüquqi şəxslərdə mühasibat
uçotu Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2018-ci il 25 dekabr tarixli
Q-13 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları” üzrə aparılır [4, s. 7]. Həmin qaydala13
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rın bir hissəsində təşkilatın mühasibat uçotunun hesablar planı verilmişdir. Publik hüquqi şəxslərin
təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində baş vermiş bütün əməliyyatlar öz iqtisadi məzmununa uyğun
olaraq, burada verilmiş əsas sintetik hesabların və onların subhesablarının debetində və kreditində
əks etdirilir.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı kommersiya tipli müəssisə və
təşkilatlardan xeyli fərqlənir ki, bu da burada şəffaf maliyyə nəzarətinin daha çox əhəmiyyətə malik olmasından irəli gəlir. Burada təşkilatın idarəetmə məqsədləri üçün, eləcə də büdcə vəsaitlərinin sərf edilməsi üzərində şəffaf maliyyə nəzarətinin daha effektiv şəkildə formalaşdırılması
üçün mühasibat hesabatı iki qrupa bölünür ki, bunlardan da birincisi maliyyə hesabatı, ikincisi isə
idarəetmə hesabatıdır.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat hesabatının hüquqi və qanunvericilik əsasları da kommersiya təşkilatlarından xeyli fərqlənir. Belə ki, kommersiya təşkilatlarında mühasibat hesabatının
hüquqi və qanunvericilik əsasları “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu Qanun əsasında müəyyən edilmiş müvafiq mühasibat uçotu standartları ilə məhdudlaşdırıldığı halda, publik hüquqi şəxslərdə buraya bunlardan başqa, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının illik dövlət büdcəsi haqqında qanunları və büdcə sisteminin idarəedilməsinə aid olan digər normativ-hüquqi aktlar da daxildir.
Bunların nəticəsində isə publik hüquqi şəxslərdə mühasibat hesabatının məzmunu, əhatə dairəsi
və informasiya tutumluluğu kommersiya təşkilatlarındakına nisbətən daha geniş olur.
Bundan əvvəl büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsinə dair aparılmış
tədqiqat işində “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun büdcə təşkilatlarına aid olan 14-cü maddəsinin 3-cü bəndinin məzmununda dəyişiklik edilməsinə dair tövsiyə formalaşdırılmış və həmin bəndin tərəfimizdən təklif edilən məzmunu aşağıdakı redaksiyada
verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir:
“14.3. Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının bu qanuna uyğun olaraq təqdim
etdikləri maliyyə hesabatları “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
Azərbaycan Respublikasının illik dövlət büdcəsi haqqında qanunları və büdcə sisteminə aid olan
digər müvafiq normativ-hüquqi aktlar əsasında tələb olunan hesabatları əvəz etmir, onlara əlavə
edilir”. [2, s. 12]
Tədqiq edilən məsələlərdən aydın olur ki, publik hüquqi şəxslərdə mühasibat hesabatı 2 qrupamühasibat-maliyyə hesabatı və mühasibat-idarəetmə hesabatı qruplarına bölünməklə, hər iki hesabat qrupuna aid olan mühasibat hesabatları ilk növbədə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri ilə tənzimlənir. Daha sonrakı mərhələdə isə mühasibat-maliyyə hesabatı İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları ilə, mühasibatidarəetmə hesabatı isə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının illik dövlət büdcəsi haqqında qanunları və büdcə sisteminə aid olan digər
müvafiq normativ-hüquqi aktlar əsasında tənzimlənir.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili və inkişafı məsələləri
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı, idarəetmə hesabatı və xəzinədarlıq sistemi (xəzinə uçotu ilə birlikdə) təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti üzərində dövlət
tərəfindən təşkil edilən şəffaf maliyyə nəzarəti sisteminin atributları, onun tərkib hissələridir ki,
bunlar da müasir dövrdə vahid bir informasiya sistemini formalaşdırırlar.
Müasir dövrdə ölkəmizdə həm publik hüquqi şəxslər, həm də kommersiya tipli müəssisə və
təşkilatlar üçün maliyyə hesabatının təqdim edilməsinin elektron sistemi mövcuddur. Bununla
yanaşı, mühasibat uçotunun aparılmasında kompüter mühasibatı proqramlarından da istifadə edilir. Publik hüquqi şəxslərdə belə proqramlardan biri olan “Günəş” proqramından istifadə edilir.
Lakin “on-line” elektron maliyyə hesabatı sistemi ilə elektron kompüter mühasibatı sistemi arasında elektron informasiya mübadiləsi yoxdur. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki,
kompüter mühasibatı proqramları təşkilatda elektron mühasibat uçotu sisteminin yaradılmasını,
uçot informasiyalarının analitik işlənməsi proseslərinin avtomatlaşdırılmasını və bunların nəticəsi
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olaraq, təşkilatın maliyyə hesabatı və idarəetmə hesabatı formalarının elektron rejimdə tərtib olunmasını təmin edir, lakin bu hesabat formalarının elektron rejimdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında mövcud olan elektron maliyyə hesabatı sisteminə daxil edilməsi
funksiyasına malik deyildir. Qeyd etmək lazımdır ki, gələcəkdə haqqında sözügedən elektron
maliyyə hesabatı sisteminin ölkə üzrə fəaliyyət göstərən vahid elektron hökumət portalına birləşdirilməsi məqsədəuyğundur. Bu məsələ başqa bir tədqiqatın obyekti olduğuna görə burada onun
ətraflı şərh edilməsi məqsədəuyğun hesab olunmur. Yaxşı olar ki, hal-hazırda müəssisə və təşkilatlarda istifadə edilməkdə olan kompüter mühasibatı proqramları və Maliyyə Nazirliyinin rəsmi
saytında yerləşdirilmiş elektron maliyyə hesabatı xidmətinin informasiya əlaqələri elə təkmilləşdirilsin ki, müəssisə və təşkilatın kompüter mühasibatı proqramında hazırlanmış elektron maliyyə
hesabatı və idarəetmə hesabatı formalarını birbaşa transfert rejimində Maliyyə Nazirliyinin elektron maliyyə hesabatı xidmətinə ötürmək mümkün olsun. Burada publik hüquqi şəxslər üçün elə
şərait yaradılmalıdır ki, onlar kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq, təkcə maliyyə hesabatı
formalarını deyil, eyni zamanda idarəetmə hesabatı formalarını da sözügedən elektron maliyyə
hesabatı sisteminə daxil edə bilsinlər. Bunların həyata keçirilməsi üçün həm müəssisə və təşkilatlarda hal-hazırda istifadə edilməkdə olan kompüter mühasibatı proqramlarında, həm də Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında mövcud olan elektron maliyyə hesabatı
sistemində müəyyən qarşılıqlı təkmilləşdirmə işlərinin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir.
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotu informasiyalarının maliyyə hesabatının tələblərinə
optimal şəkildə uyğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə hal-hazırda mövcud olan Hesablar Planında
verilmiş bir sıra sintetik hesablara aid subhesabların müəyyən edilməsi əsaslandırılmışdır. Təşkilatda mühasibat uçotunun mühüm bir sahəsi olan malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor
borclarının uçotunun təkmilləşdirilməsi üçün 301№-li “Malsatan və podratçılara qısamüddətli
kreditor borcları” hesabına və 401№-li “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”
hesabına aid lazımi subhesablar təyin edilmişdir [6, s. 39]. Burada hər bir publik hüquqi şəxslərdə
özünün təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğun olan işçi hesablar planının yaradılması mexanizmi işlənərək, onun mühasibat uçotu informasiyalarının optimal işlənməsi məqsədilə tətbiq edilməsi təklif edilir.
Bütün müəssisə və təşkilatlarda olduğu kimi, publik hüquqi şəxslərdə də müasir dövrdə kompüter mühasibatının daha kütləvi şəkildə tətbiq edildiyini nəzərə alaraq tədqiqat işində təklif edilir
ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 09 fevral 2012-ci il tarixli Q-02
saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş və müasir dövrdə ölkəmizdə mövcud olan bütün büdcə təşkilatlarında icra edilən “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda İctimai Sektor üçün Mühasibat
Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair
Təlimatın” 7.16-cı bəndində [5, s. 18] verilmiş uçot kitablarının tərtibatının ümumi qaydalarına
belə bir əlavə edilməsini tövsiyə edirik: “Uçot kitabları kompüterlə tərtib edilən zaman səhifələrin
çap edilərək, hesabat ilinin sonunda kitab şəklində tikilməsi, onun səhifələrinin nömrələnməsi,
imzalanması və möhürlənərək, mühasibat arxivinə verilməsi zəruridir.”
Bizim fikrimizcə, təlimatda bu məzmunda müddəanın verilməsi kompüter mühasibatının tətbiq
edildiyi müəssisə və təşkilatlarda uçot informasiyalarının daha etibarlı şəkildə qorunub saxlanmasını təmin edər və müxtəlif səbəblərdən meydana çıxa bilən informasiya itkilərinin qarşısını ala
bilər.
Publik hüquqi şəxslərdə tərtib edilən və maliyyə hesabatının əsas forması hesab olunan “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat”, eləcə də iki əsas idarəetmə hesabatı formaları olan “Xərclər
smetasının icrası balansı” və “İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında hesabat” formasında verilən informasiyalar arasındakı əlaqələrin təhlil edilməsi göstərir ki,
həmin hesabat formalarında bir-birinə oxşar olan və bir çox hallarda biri-digərini təkrar edən
informasiyalar əks olunur. Tədqiqat işində verilmiş bu 3 hesabat forması arasında mövcud olan
informasiya əlaqələrinə dair analitik təhlil materiallarından belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat” formasında əks olunan informasiyalar öz məzmunu və mahiy15
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yəti etibarı ilə “Xərclər smetasının icrası balansı” adlanan hesabat formasında əks olunan informasiyaların “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” adlı İctimai Sektor üçün 1№-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartının tələblərinə uyğun şəkildə transformasiyası əsasında yenidən işlənmiş
və yenidən qruplaşdırılmış nümunəsindən ibarətdir. “Xərclər smetasının icrası balansı” adlı hesabat formasında əks olunmuş informasiyalar publik hüquqi şəxslərdə smeta üzrə xərclərin idarə
olunması və ona mühasibat nəzarətinin təşkil edilməsi məqsədlərinə xidmət göstərir. Bununla yanaşı, “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” adlı İctimai Sektor üçün 1№-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartının tələblərinə uyğun tərtib edilən “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat” formasında əks olunan informasiyalar “İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası
haqqında hesabat” formasında əks etdirilən informasiyalarla birgə şəkildə istifadə edildikdə publik
hüquqi şəxslərdə baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının uçotda düzgün əks etdirilməsi, smeta üzrə xərclərin uçota alınması, idarə olunması, ona mühasibat, auditor, menecer və rəhbər orqanlar tərəfindən maliyyə və icra nəzarətinin təşkil edilməsinə dair bütün funksiyaları zəruri informasiyalarla tam təmin edir [3, s. 34-35]. Ona görə də, bizim fikrimizcə, publik hüquqi şəxslərdə
beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tətbiq edildiyi müasir şəraitdə “Xərclər smetasının icrası balansı” adlanan hesabat formasına heç bir ehtiyac yoxdur və biz onun bir hesabat forması
kimi ləğv edilməsini təklif edirik [8, s.127].
Maliyyə hesabatının informasiyaları təşkilatın təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş bütün
təsərrüfat əməliyyatlarına dair ilkin informasiyaların mühasibat qaydasında işlənməsi və uçot
registrlərində qruplaşdırılaraq, sistemləşdirilməsi nəticəsində formalaşdırılır. Kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq, publik hüquqi şəxslərdə Maliyyə Nazirliyinin müvafiq qaydaları ilə tənzimlənən memorial-order formasının uçot registrlərinin tətbiq edilməsi tövsiyə edilir.
Uçot registrlərinin Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 18 yanvar 2016cı il tarixli, Q-02 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası” adlanan təlimatında göstərilən ardıcıllığının araşdırılması nəticəsində məlum olur ki, həmin təlimatın təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır [7].
Əvvəla, bu sənədin adında müəyyən düzəlişin edilməsi məqsədəuyğundur. Bizim fikrimizcə,
mühasibat uçotunun təşkili və aparılması qaydalarına həsr edilmiş bu təlimat sənədinin adının
“Mühasibat uçotunu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun təşkil edən təşkilatlarda sintetik uçotun memorial order forması əsasında aparılması Qaydaları” kimi qəbul edilməsi
məqsədəuyğundur.
İkincisi, müasir dövrdə mühasibat uçotunun tənzimlənməsi sahəsində qəbul edilmiş bir çox hüquqi və normativ sənədlərdə olduğu kimi, bu təlimat sənədində də dil və üslub nöqsanları vardır.
Üçüncüsü isə təlimat sənədində mahiyyət etibarı ilə mühasibat uçotu elmində tarixən formalaşmış olan terminologiya prinsiplərinə zidd məqamlar da vardır. Məsələn, bizim fikrimizcə, təlimatda “dövriyyə balansı” ifadəsi əvəzinə “dövriyyə cədvəli” ifadəsi göstərilməlidir. Belə ki, dövriyyə
balansı Amerika uçot sisteminə xas olan uçot registridir. Azərbaycanda isə tarixən dövriyyə cədvəli formalaşmışdır. Təlimatda “dövriyyə balansı” adı ilə təqdim edilən uçot registri isə mahiyyət
etibarı ilə balans deyil, adi dövriyyə cədvəlindən ibarətdir. Balansla dövriyyə cədvəli arasında
ciddi fərqlərin olması isə heç bir mübahisə obyekti ola bilməz.
Maliyyə hesabatı formalarında informasiyaların əks etdirilməsi prinsiplərinin araşdırılması
nəticəsində həmin prinsiplərin yığcam və anlaşıqlı formada şərh edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda
ayrı-ayrı prinsiplər arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqələr aşkar edilmişdir. Həmin prinsiplər
Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının müddəalarına əsaslanmaqla, konseptual çərçivə
müddəalarının tələblərinə uyğun şəkildə mühasibat uçotunun aparılmasını, uçot informasiyalarının
işlənməsini və maliyyə hesabatı informasiyalarının formalaşdırılaraq, onların müvafiq hesabat
formalarında əks etdirilməsi və istifadəçilərin optimal tələblərinə uyğun şəkildə təqdim edilməsi
məsələlərini elmi cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə istiqamətləndirir.
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Publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotunun inkişafı
Publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotunun və elektron maliyyə hesabatının mövcud
vəziyyətinin araşdırılması nəticəsində məlum olur ki, mühasibat uçotu informasiyalarının işlənməsinin kompüter texnologiyasına əsaslanan müasir büdcə-maliyyə nəzarəti sistemi dövlət büdcəsindən maliyyəşdirilən bütün müəssisə, idarə və təşkilatlar üzrə smetaların işlənib hazırlanmasından başlanmış, onların yerlərdə icra edilməsinədək mövcud olan bütün prosesləri, eləcə də onların
icrasına dair hesabatların tərtib edilməsini, istifadəyə yararlı olan elektron formatda müvafiq təşkilatlara çatdırılmasını və onların baş idarələrdə icmallaşdırılaraq, dövlət büdcəsinin icrası üçün
lazımi informasiyaların formalaşdırılmasını təmin etməlidir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “www.maliyye.gov.az” saytında büdcə təşkilatları üçün təqdim edilən
elektron maliyyə hesabatının “on-layn” rejimdə elektron formatda təqdimatı maliyyə nəzarətinin
elektron təminatını qismən formalaşdıra bilir. Bizim fikrimizcə, həmin təminatın tam formalaşdırılması üçün publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotu sisteminin hərtərəfli tətbiqinə
nail olmaq lazımdır [9, s.148].
Elektron mühasibat uçotu sisteminin həm publik hüquqi şəxslərdə, həm də yerli xəzinədarlıq
orqanlarında qarşılıqlı tətbiq edilməsi xəzinədarlıq orqanı tərəfindən publik hüquqi şəxslərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzərində operativ maliyyə nəzarətinin təşkil edilməsinə də şərait yaradır.
Bunun üçün publik hüquqi şəxslər ilə yerli xəzinədarlıq orqanı arasında qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elektron mühasibat uçotu sisteminin mövcud olması vacibdir. Elektron mühasibat uçotu sistemi yerli xəzinədarlıq orqanı ilə publik hüquqi şəxslər arasında sənəd və informasiya mübadiləsini
təmin etməklə, eyni zamanda təşkilatın xərclər smetasının icra edilməsi funksiyalarının qarşılıqlı
operativ razılaşdırılması proseslərinin yerinə yetirilməsini asanlaşdırır.
Bizim fikrimizcə, publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotu sisteminin fomalaşdırılması və xəzinədarlıq orqanları tərəfindən elektron maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılması üçün
hər iki qurumda, yəni həm publik hüquqi şəxslərdə, həm də xəzinədarlıq orqanlarında “Günəş”
mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur.
Elektron mühasibat uçotu, maliyyə hesabatı və xəzinədarlıq orqanları tərəfindən icra edilən maliyyə nəzarətinin müasir vəziyyətinin araşdırılması nəticəsində belə bir fikir formalaşdı ki, halhazırda publik hüquqi şəxslərdə və xəzinədarlıq orqanlarında operativ maliyyə nəzarətinin qurulması üçün zəruri olan vahid proqram təminatına malik olan elektron sistem yoxdur. Publik hüquqi
şəxslərdə mühasibat uçotu sisteminin kömpüter texnologiyasının tətbiq edilməsi istiqamətində
xeyli işlərin görülməsinə baxmayaraq, bu işlər elektron mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının
vahid sisteminin yaradılması ilə nəticələnməmişdir ki, bu da həmin işlərin növbəti mərhələsi olaraq, elektron maliyyə nəzarətinin formalaşdırılmasına öz mənfi təsirini göstərir. Ona görə də tədqiqat işində publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotunun qurulması, onun davamı olaraq
maliyyə hesabatının tərtib edilməsi və aidiyyəti orqanlara təqdim edilməsinin elektron sisteminin
təkmilləşdirilməsi və xəzinədarlıq orqanlarında elektron maliyyə nəzarətinin formalaşdırılmasını
təmin edən birgə informasiya sisteminin qurulması məsələləri “Günəş” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiq edilməsi ilə paralel şəkildə araşdırılmışdır [8, s. 147]. Bu proqramın həm
publik hüquqi şəxslərdə, həm də xəzinədarlıq orqanlarında paralel şəkildə tətbiq edilməsi burada
elektron mühasibat uçotu sisteminin təşkil edilməsinə, bu əsasda elektron maliyyə hesabatı formalarının tam avtomatlaşdırılmış səviyyədə işlənərək, onların yuxarı təşkilatlara “on-layn” rejimində
təqdim edilməsinə və cari elektron maliyyə sənədlərinin zəruri proseduralar çərçivəsində yerli
xəzinədarlıq orqanına anoloji qaydada çatdırılaraq, onlardan alternativ cavab informasiyalarının
qəbul edilməsinə şərait yaradar.
Nəticə
Beləliklə, müasir dövrdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxslərin böyük əksəriyyəti ictimaiyyət üçün acıq olan büdcə təşkilatları olub, olkənin sosial-ictimai və həmçinin də iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olan yeni tipli təşkilatlardır. Onların iqtisadi mahiyyəti,
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hüquqi və təşkilati prinsipləri “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına əsaslanmaqla, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu, eləcə də maliyyə hesabatının tərtibatı məsələləri “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və ona
əsasən qəbul edilmiş beynəlxalq mühasibat uçotu standartları, Maliyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi
müvafiq uçot qaydaları və təlimatların tələbləri ilə tənzimlənir. Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat
uçotunu və maliyyə hesabatlarını tənzimləyən bu hüquqi və normativ sənədlərin məzmunlarının
araşdırılmasına əsaslanaraq: a) hər bir publik hüquqi şəxsdə özünün təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğun olan işçi hesablar planının yaradılması; b) uçot kitablarının
tərtibatı qaydalarına müəyyən edilmiş məzmuna uyğun əlavə edilməsi; c) məqalədə sözügedən
təlimatda “dövriyyə balansı” ifadəsi əvəzinə “dövriyyə cədvəli” ifadəsinin göstərilməli olduğu və
d) publik hüquqi şəxslərdə beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tətbiq edildiyi müasir şəraitdə “Xərclər smetasının icrası balansı” adlanan hesabat formasının ləğv edilməsi təklifləri irəli
sürülmüşdür. Bununla yanaşı, publik hüquqi şəxslərdə elektron mühasibat uçotunun tətbiqinin
mövcud vəziyyəti araşdırılmış, həm publik hüquqi şəxslərdə, həm də yerli xəzinədarlıq orqanlarında qarşılıqlı fəaliyyət göstərən elektron mühasibat uçotu sisteminin formalaşdırılmasının vacibliyi göstərilərək, burada “Günəş” mühasibat uçotu proqramları paketinin tətbiq edilməsi imkanları göstərilmişdir.
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Вопросы организации и развития бухгалтерского учета в публичных юридических
лицах
Резюме
Целью исследования является изучение экономической сущности, правовых и организационных принципов деятельности публичных юридических лиц в современное время,
бухгалтерского учета их финансово-хозяйственной деятельности и составления финансовой отчетности, и на этой основе внести предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Методология исследования - основывается на законах Азербайджанской Республики
об организации и регулировании бухгалтерского учета в публичных юридических лицах,
международных стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности, соответствующих решениях и инструкциях Министерства финансов, а также правилах бухгалтерского
учета, текущее состояние бухгалтерского учета и на основании подготовки предложений
по его развитию.
Важность применения исследования - Применение предложений и рекомендаций в
статье в публичных юридических лицах окажет положительное влияние на будущее развитие бухгалтерского учета, а внедрение электронного учета усилит систему бюджетного и
финансового контроля и повысит ее эффективность. Взаимное применение электронной
системы бухгалтерского учета как в публичных юридических лицах, так и в местных органах казначейства улучшит качество документооборота и обмена информацией между ними,
значительно сократит время, затрачиваемое на это, обеспечит экономию, а также будет
способствовать осуществлению процессов координации взаимных оперативных согласований функции исполнения сметы расходов организации.
Оригинальность и научная новизна исследования обусловлены тем, что впервые
организация бухгалтерского учета в публичных юридических лицах изучается в контексте
современной правовой базы и требований международных стандартов и выдвигаются
предложения по современным вопросам развития бухгалтерского учета.
Результаты исследования - Подавляющее большинство публичных юридических лиц,
действующих в нашей стране в настоящее время, являются открытыми для общественности
бюджетными организациями и организацией нового типа, имеющей важное значение для
социально-экономического развития страны. На основании изучения их экономической
сущности, правовых и организационных принципов, а также ведения бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности, а также подготовки финансовой отчетности были
внесены соответствующие предложения, исследовано текущее состояние электронного
учета в публичных юридических лицах. Показаны возможности применения пакета бухгалтерских программ “Гюнеш” в формировании электронной системы бухгалтерского учета,
взаимодействующей как в публичных юридических лицах, так и в местных органах казначейства.
Ключевые слова: публичные юридические лица, электронный учет, электронная финансовая отчетность.
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Summary
The purpose of the study is to study the economic nature, legal and organizational principles
of public legal entities in modern times, accounting for financial and economic activities and the
preparation of financial statements, and on this basis to make proposals to improve accounting and
financial reporting.
Research methodology - based on the laws of the Republic of Azerbaijan on the organization
and regulation of accounting in public legal entities, international accounting and financial
reporting standards, relevant decisions and instructions of the Ministry of Finance, as well as the
rules of accounting, the current state of accounting and on the basis of the preparation of proposals
for its development.
Importance of the research - The application of the proposals and recommendations in the
article in public legal entities will have a positive impact on the future development of accounting,
and the implementation of electronic accounting will strengthen the budget and financial control
system and increase efficiency. Mutual application of electronic accounting system in both public
legal entities and local treasury bodies will improve the quality of document and information
exchange between them, significantly reduce the time spent on it, save money, as well as mutually
operational functions of the organization's cost estimates. will facilitate the implementation of
coordination processes.
The originality and scientific novelty of the research is due to the fact that for the first time
the organization of accounting in public legal entities is studied in the context of the requirements
of modern regulatory framework and international standards and put forward proposals on modern
issues of its development.
The results of the study - The vast majority of public legal entities operating in our country in
modern times are budget organizations open to the public, a new type of organization that is
important for the socio-economic and economic development of the country. Based on the study
of their economic nature, legal and organizational principles, as well as accounting of financial
and economic activities, as well as the preparation of financial statements, relevant proposals were
made, the current state of electronic accounting in public legal entities was investigated.
Possibilities of application of “Gunesh” package of accounting programs in the formation of
interactive electronic accounting system in the bodies are shown.
Key words: public legal entities, electronic accounting, electronic financial reporting.
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Sumqayıt Dövlət Universiteti
NEFT-QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ LAYİHƏLƏRİNİN TEXNİKİ-İQTİSADİ
CƏHƏTDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi neft-qaz yataqlarının işlənməsi layihələrinin texniki-iqtisadi cəhətdən səmərəliliyini qiymətləndirməkdir. Bu məqsədlə neft-qaz yataqlarının işlənməsi sisteminin layihələndirilməsi xüsusiyyətləri, bu layihələrin reallaşdırılması zamanı meydana çıxan risklər müəyyənləşdirilmişdir.
Tədqiqatın metodologiyasını neft-qaz yataqlarının işlənməsi üçün investisiya layihələrinin kəmiyyət qiymətləndirilməsinə dair metodik tövsiyələr təşkil edir. Təqdim olunan metodologiya karbohidrogen yataqlarının işlənməsi layihəsinin texniki-iqtisadi və infrastruktur parametrlərini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Tədqiqat işi ümumiləşdirmə, ehtimal nəzəriyyəsi, kəmiyyət qiymətləndirilməsi, proqnozlaşdırma kimi metodlara əsaslanmışdır.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Neft-qaz yatağlarının işlənmə sisteminin layihələndirilməsinin
düzgün qiymətləndirilməsi, bunun üçün yüksək keyfiyyətli metod və vasitələrin seçilməsi və istifadəsi meydana çıxa biləcək riskləri azaltmaqla sənaye istehsalının səmərəliliyinin artırılmasına
gətirib çıxarar.
Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqatın nəticəsi kimi neft-qaz sənayesinin intensiv inkişafını təmin
etmək üçün böyük miqdarda investisiya tələb edən neft-qaz ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi və
onların hasilatı üçün yeni layihələrin və güclərin yaradılması əsaslandırılmışdır. Layihənin texnikiiqtisadi əsaslandırılması və ən yaxşı variantın seçilməsi üçün əsas göstəricilər seçilmişdir. Tədqiqatda neft-qaz yataqlarının işlənmə sisteminin səmərəliliyi qiymətləndirilmiş və layihələrin reallaşdırılması zamanı meydana çıxa biləcək risklərin azaldılması yolları təklif edilmişdir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi kimi neft-qaz yataqlarının işlənmə variantlarının texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi əsasında layihələndirilən obyektin sənaye mənimsənilməsinin məqsədəuyğunluğu
müəyyən edilmiş, neftvermənin ən böyük qiymətinin əldə edilməsini təmin edən səmərəli variantının seçilməsi və iqtisadi qərarların qəbulu əsaslandırılmışdır. Neft-qaz sənayesində işlənmədə olan yataqların bir qisminin son istismar həddinə keçdiyi və yeni böyük yataqların açılması
məsələsi xüsusi qeyd olunmuşdur ki, bu da həmin yataqlardakı mövcud ehtiyatlardan tam istifadə
məsələsini yenidən qiymətləndirməyi ön plana çəkir.
Açar sözlər: neft-qaz sənayesi, neft-qaz yataqları, investisiya layihələri, istismar, risk, texniki,
iqtisadi.
Giriş
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra keçid dövrünün tələblərinə ən davamlı sahə kimi məhz neft-qaz sənayesi seçilmişdir. Bu, həm də onunla əlaqədardır ki,
neft-qaz sənayesi ölkə iqtisadiyyatının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Burada sənayenin
inkişafı baxımından yaxşı infrastruktur mövcuddur. Neft-qaz sektorunda güclü elmi, professional
işçi heyəti cəmlənmişdir. Yəni kiçik xərclər çəkməklə bu sənaye sahəsinin fəaliyyətində dönüş
yaratmaq mümkün idi. Məhz bu amillərin mövcudluğu baza sahəsi kimi neft-qaz sənayesi üzərində
seçim etməyi zəruri etmişdir. Maddi nemətlər istehsalının özəyini təşkil edən, təbii sərvətlərə söykənən neft-qaz sənayesi milli iqtisadiyyatımızın prioritet sahəsi kimi xarici kapitalın ən geniş biznes maraqlarında ifadə tapdı. Dünyada ilk neft quyusunun qazılmasından başlamış onun sənaye
üsulu ilə mənimsənilməsinə qədər yol keçmiş, dinamik inkişaf tendensiyasına malik olan bu sənaye sahəsi geniş təsərrüfat infrastrukturuna malik böyük sistemdir.
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Məlumdur ki, Azərbaycanda yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına, məşğulluğun, ixracatın, valyuta gəlirlərinin artmasına və ölkə büdcəsinin formalaşmasına kömək edir. Karbohidrogen ehtiyatları olan ölkələr üçün məhz neft və qaz sənayesi
əsas sahələrdən biridir. Bu, həm qabaqcıl sənayeləşmiş ölkələrə, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana aiddir. Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, onun iqtisadi həyatında dirçəliş ölkəmizin külli miqdarda neft-qaz ehtiyatlarına sahib olması ilə şərtlənir. Bu sərvətlərdən daha səmərəli istifadə milli inkişaf strategiyasının ən mühüm
prioritetlərindən birini təşkil edir. Bütün bu cəhətlər neft-qaz yataqlarının işlənmə sisteminin layihələndirilməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını obyektiv zərurətə çevirir.
Neft-qaz yataqlarının işlənməsi sisteminin layihələndirilməsi xüsusiyyətləri
Neft-qaz sənayesi mürəkkəb və uzun müddət istehsal prosesini həyata keçirən sahələrdən biridir. Neft-qaz sənayesi dinamik sistemlərə aiddir, onun inkişafı təbii şəraitdən asılıdır. Neft-qaz
sənayesində investisiya layihəsinin həyata keçirilməsi yataqda mövcud olan neft və qaz ehtiyatları,
quyu şəbəkəsi, quyunun gəlirliyi və s. ilə çox əlaqədardır. Həmçinin, neft-qaz sənayesi respublikanın ən iri vergi ödəyicisidir. Bu onu deməyə əsas verir ki, neft-qaz sənayesi dövlət büdcəsinin
və milli gəlirin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Ona görə də neft-qaz yataqlarının işlənməsi
və istismarı investisiya qoyuluşları həcminin müntəzəm surətdə artırılmasını, fasiləsiz olaraq yeni
neft-qaz qurğularının işə salınmasını, dayanmış köhnə neft qurğularının bərpasını və istismara
qaytarılmasını tələb edir.
Məlumdur ki, respublikamızda istismar edilən neft-qaz yataqlarında böyük həcmdə çıxarıla bilən ehtiyatlar mövcuddur. Ancaq bu yataqların tam işlənməsi böyük maliyyə köməkliyi tələb edir.
Azərbaycanın davamlı inkişafı neft və qaz hasilatı həcminin artırılması vacibliyini şərtləndirir ki,
bu da neft-qaz sənayesi qarşısında mürəkkəb məsələlər qoyur. Neft-qaz sənayesinin əsas məsələsi
respublikanın neft və neft-qaz məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsi, həmçinin digər sənaye sahələrinin inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Bu bir tərəfdən yeni yataqların aşkara çıxarıb
istismara verilməsini, digər tərəfdən işlənmədə olan ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə edilməsini
tələb edir [2, s.17].
Bu vəzifələrin reallaşdırılması baxımından “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin
inkişafına dair” Strateji Yol Xəritəsi əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Strateji Yol Xəritəsi neft-qaz
sənayesinin inkişafı baxımından və ölkə əhalisinin bu sahə məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi
baxımından, həm də ölkənin ixrac potensialının artırılması baxımından böyük perspektivlər vəd edir.
Həmçinin, Strateji Yol Xəritəsində neft-qaz sənayesinin gələcək inkişafı baxımından GZİT təhlili
aparılmış, güclü və zəif tərəflər, imkanlar və təhlükələr müəyyənləşdirilmişdir [1, s. 38].
Azərbaycanın istismarda olan neft-qaz yataqları mürəkkəb geoloji quruluşları, müxtəlif təbii
amilləri, sənaye işlənməsinə daxilolma tarixi, bu yataqlarda tətbiq edilən texnoloji tədbirlərin və
üsulların çoxcəhətliliyi ilə fərqlənirlər. Uzun illər işlənmədə olan bu yataqlarda elmi-təcrübi əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif səpkili kifayət qədər informasiyalar toplanmış, sistemləşdirilmiş və
istifadə edilmişdir. Bu informasiyaların sistemli təhlili idarəetmədə düzgün qərarların qəbulunda
mühüm rol oynayır [4, s. 23].
Neft və qaz layihələrinin hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin əsas məqsədi büdcə gəlirlərini artırmaqla davamlı iqtisadi artımı təmin etməkdir. Bu sənaye sahəsi üçün neft və qaz hasilatının artırılması və yataqların ehtiyatlarından səmərəli istifadə proqnozunu əsaslandırmaq çoxpilləli layihələndirmənin əsas məqsədidir. Proqnoz göstəriciləri texniki-iqtisadi əsaslandırmaya,
texnoloji sxemlərə, layihələrə daxil edilir ki, bu da layihə sənədlərinin vahid metodoloji əsaslarla
hazırlanması üçün zəruri şərtdir.
İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün metodiki tövsiyələr investisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsi metodologiyasını müəyyənləşdirən əsas sənəddir.
Təlimatlar texnoloji, sənaye və digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq hər hansı bir investisiya
layihəsinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün əsas prinsipləri müəyyənləşdirir. Neftqaz yataqlarının işlənməsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla layihələrin iqtisadi qiymətləndiril22
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məsi üçün digər bir sənəd neft, qaz və kondensat ehtiyatlarının kəmiyyət qiymətləndirilməsinə dair
metodik tövsiyələrdir. Bu sənəddə təqdim olunan metodologiya karbohidrogen yataqlarının işlənməsi layihəsinin infrastruktur, texnoloji və geoloji parametrlərini proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Lakin təqdim olunan metodologiya müxtəlif ərazilərdə neft-qaz yataqlarının yerləşməsi üçün yeni
ərazilərin xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Həm də xalis cari dəyər göstəricisinin istifadəsinə baxmayaraq, metodologiya infrastrukturun formalaşması baxımından zaman amilini tam nəzərə almır.
Ümumiyyətlə, hər bir layihə bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir və texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsinə xüsusi yanaşma tələb edir. Neft-qaz yataqlarının işlənməsi üçün investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsinin spesifikliyi aşağıdakı xüsusiyyətlərə və problemlərə bağlıdır:
• investisiya səmərəliliyi göstəricilərinin və meyarlarının sahələrin işlənməsinin iqlim və
coğrafi şərtlərindən yüksək asılılığı;
• yataqların işlənməsinin əksər texniki və iqtisadi göstəricilərinin dinamik xarakteri;
• yataqların işlənməsi üçün investisiya layihələrinin uzun müddət həyata keçirilməsi;
• neft və qaz layihələrinə yönəldilən investisiyaların yüksək intensivliyi;
• neft və qaz yataqlarının işlənməsi üçün ilkin məlumatların məhdud olması səbəbindən
yüksək qeyri-müəyyənlik, texnoloji və iqtisadi risklər;
• yataqların işlənməsinin texniki-iqtisadi səmərəliliyinin səhv proqnozlaşdırılması nəticəsində
planlaşdırılmış hədəflərə çatmamaq və s.
Neft-qaz yataqlarının istismarının səmərəliliyi əsasən onların əsas xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Neft-qaz yataqlarının xüsusiyyətləri karbohidrogen ehtiyatlarının həcmi və onların quruluşu ilə
müəyyən edilir. Neft-qaz yataqlarının əksəriyyəti çoxşaxəlidir. Neft-qaz hasilatının xüsusiyyətləri
əsasən yatağın istismar müddətlərindən asılıdır. Göründüyü kimi, neft və qaz sənayesi müxtəlif
səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir və onlardan biri də hasilat həcminin təbii olaraq getdikcə aşağı
düşməsidir.
Məlumdur ki, neftqazçıxarma müəssisəsinin, bütövlükdə Dövlət Neft Şirkətinin gələcək inkişaf
strategiyasını nəzərdən keçirərkən əksər hallarda əldə olunmuş nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi
və ya əvvəlki səviyyədə saxlanılması istəyi ilə, onun cari vəziyyəti əsasında hazırlanmış inkişaf
proqnozu arasında ziddiyyətin olması halı ilə rastlaşırıq. Məqsədlə proqnoz arasında fərqi aradan
qaldırmaq üçün bir neçə layihənin həyata keçirilməsi lazım gəlir. Bu da neft və qaz sənayesində
layihə təhlili üsullarına xüsusi aktuallıq verir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onların təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi təcrübəsi göstərir ki, bu
yataqların işlənmə müddəti 20-40 il olur. Ənənəvi olaraq iqtisadi hesablamalarda 20-25 il müddətinə baxılır. Çünki mineralların çıxarılması üçün lisenziyalar çox vaxt bu müddətə verilir.
Ümumiyyətlə, neft-qaz yatağlarının işlənməsinin 3 mərhələsi var.
Birinci mərhələdə çökəklər qazılır, infrastruktur obyektləri və daimi istismara hazırlıq işləri
aparılır, boru kəmərləri, yollar, elektrik xətləri çəkilir. Neft-qaz quyularının istismara verilməsi
neft-qazçıxarma texnologiyası, əməyin mühafizəsi və insan sağlamlığının qorunmasına riayət edilməsi ilə bağlı bir çox problemin həlli ilə müşayiət olunur və sənaye təhlükəsizliyi məsələləri ilə
sona çatır. Bu iş mərhələsi təxminən 5-6 ildir. Bu dövrdə istehsal həcmi daima maksimum dəyərə
qədər artır.
İkinci mərhələdə bütün quyular istismara verilir və bu, yüksək hasilat səviyyəsi ilə xarakterizə
olunur. Hər il yatağın neft ehtiyatlarının 4-6%-i bərpa olunur. Bu mərhələnin müddəti ümumiyyətlə 2-3 ildir. Mərhələnin sonunda bərpa olunan neft ehtiyatları ilkin səviyyənin 60-70% səviyyəsində qalır.
Üçüncü mərhələ ən uzun mərhələ olmaqla 20-30 il davam edir. Bu mərhələdə neft hasilatı qeyri-bərabər olur. Belə ki, ilk 5-6 ildə artım, daha sonrakı illərdə azalma müşahidə olunur [10].
Layihənin həyata keçirilməsi gedişatında qabaqcadan nəzərdə tutulmuş məqsədlər əsas götürülməlidir. İnvestisiya layihələri təsnifatına müvafiq olaraq tətbiq edilən və iqtisadi nəzəriyyədə
məlum olan aşağıdakı məqsədləri fərqləndirirlər:
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1. İnvestorun ehtiyatlarının ödənilməsi artımı ilə əlaqədar məqsədlər;
2. Müəssisənin əmlak vəziyyətinin optimallaşdırılması ilə bağlı məqsədlər.
Bu məqsədlər dəyər ifadəsində aşağıdakılarda öz əksini tapır: mənfəətin maksimumlaşdırılması; satış həcminin artımı; əmtəə dövriyyəsinin artırılması; cari xərclərin minimumlaşdırılması;
investisiya xərclərinin azaldılması və s. Digər tərəfdən göstərmək lazımdır ki, elə investisiya layihələri mövcuddur ki, onların bəzi məqsədlərini pul formasında ifadə etmək olmaz. Bu məqsədlərə
aşağıdakılar aid edilir: nüfuza və şöhrətə can atmaq; müəyyən bazar seqmentinin ələ keçirilməsi;
müstəqilliyə can atmaq; sosial proqramların həyata keçirilməsi; ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və s. Belə hal investisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə təsir göstərir və
konkret layihənin başlanğıc mərhələsində nəzərə alınmalıdır. Bütün göstəricilər son nəticədə
müəssisənin normal fəaliyyət göstərməsinə mühüm şərait yaradır.
Neft-qaz yataqlarının işlənmə sisteminin səmərəliliyi
Neft-qaz yataqlarının işlənmə layihələrinin qiymətləndirilməsinin keyfiyyətinə və etibarlılığına
yüksək tələblər qoyulur. Neft-qaz yataqlarının uzunmüddətli istismarı nəzərə alınmaqla, investisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin etibarlılığı böyük ölçüdə vəsait qoyuluşunun
mümkünlüyünü müəyyənləşdirəcəkdir.
Yataqların işlənməsi layihələrinin tərtibində, gələcəkdə onların tətbiqi məsələlərinin həllində
yatağın neft və qaz ehtiyatlarının düzgün təyin edilməsi, onun ayrı-ayrı ehtiyat kateqoriyaları üzrə
hesablanması ən vacib məsələlərdən biridir. Təcrübə göstərir ki, bu ehtiyatların müxtəlif üsullarla
hesablanması, yatağın işlənmə göstəricilərinin geniş təhlil edilməsi bu və ya digər layihə göstəricilərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə onların həqiqi göstəricilərlə müqayisəsi də çox vacibdir.
Bu üsulların əsasını ehtiyatların müəyyən edilməsi və onların yataqların işlənməsi variantlarının
texniki-iqtisadi əsaslandırılmasındakı rolu təşkil edir. Hesabat variantlar üzrə yerinə yetirilir, faktiki göstəricilərlə müqayisə edilir və ən yaxşı variant seçilərək onun ayrı-ayrı horizontlar və yataq
üzrə tətbiqi nəticəsində məsələnin düzgün həlli mümkün olur. Onu da qeyd edək ki, ehtiyatların
texniki-iqtisadi əsaslandırılması hal-hazırda bazar münasibətləri prinsiplərini nəzərə almaqla
yerinə yetirilməlidir.
Neft-qaz yataqlarının işlənməsində investisiya layihələrinin ən optimal variantının seçilməsi də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması və ən yaxşı variantın seçilməsi üçün əsas göstəricilər bunlardır: diskontlaşdırılmış pul axını, kapital qoyuluşlarının daxili
gəlir dərəcəsi, gəlirlilik indeksi, geri ödəmə müddəti. Eyni zamanda, neft-qaz yatağının işlənməsi
və istismarının müxtəlif mərhələlərində bu göstəricilərin dəyişkənliyi iqtisadi səmərəliliyi hesablamaq üçün ilkin parametrlərin tənzimlənməsini tələb edir.
Azərbaycan Respublikasının neft-qazçıxarma sənayesində istismar edilən yataqlarda hər il
yüzlərlə layihə həyata keçirilir. Bunların iqtisadi qiymətləndirilməsi müstəqillik illərinə qədər keçmiş ittifaqın qəbul etdiyi “Reqlamentə” əsaslanırdı. Lakin investisiya layihələrinin tətbiqində beynəlxalq təcrübə belə işlərin yerinə yetirilməsinə yeni prizmadan yanaşmağı tələb edir. Belə ki,
keçmiş “Reqlamentə” əsasən investisiya layihələrinin işlənməsində aşağıdakı amillərin nəzərə
alınmaması düzgün idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə şərait yaratmırdı. Bu amillərə aşağıdakılar aiddir [9, s.122]:
- hesablamalarda nağd pulun hərəkət dinamikasının nəzərə alınmaması;
- investisiya layihələrində istismar və əməliyyat xərclərinin başqa məfhumlar kimi işlədilməsi
və hesablamalarda qeyri-müəyyənliyə şərait yaradılması;
- gəlirin illik artım faizinin daxili rentabellik əmsalı ilə müqayisə olunmaması;
- bank kreditləri faizinin vaxt amilindən asılı olaraq dəyişməsinin təyin edilməməsi və hesablamalarda nəzərə alınmaması;
- rentabellik əmsalının bank kreditlərinin uçot faizi ilə müqayisə olunmaması;
- fəaliyyətsiz investisiya qoyuluşunun yaratdığı itkinin xalis gəlirin hesablanmasında nəzərə
alınmaması.
Bu reqlament ən başlıcası “pulun müvəqqəti dəyərə malik olmasını” qəbul etmirdi, riski demək
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olar ki, nəzərə almırdı. Bütün bunlar bazar iqtisadi münasibətlərinin prinsiplərinə ziddir və layihələrin iqtisadi qiymətləndirilməsində dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış metod və üsullardan
istifadə olunmalıdır. Bu, nəinki xarici investisiyaların, həmçinin daxili investisiyaların iqtisadi qiymətləndirilməsində də istifadə edilməlidir ki, bu da müəyyən proseslərin həyata keçirilməsini
zəruri edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının əksəriyyəti işlənmə mərhələsindədirlər və
onların cari vəziyyəti neft hasilatının azalması ilə səciyyələnir ki, bu da yataqların geoloji-energetik xüsusiyyətlərinin mürəkkəbliyi və bununla əlaqədar istifadə edilən işlənmə üsullarının imkanlarının məhdudluğu ilə izah olunur. Qeyd edək ki, hələ də bu yataqlarda çıxarılmamış ehtiyatlar
mövcuddur [3, s. 525].
Hasilat, xüsusən neft və qaz hasilatı sənayesinin inkişafında kapital qoyuluşunun səmərəliliyi
baxımından xərc və nəticələrin ölçülməsi mürəkkəbliyinin aradan qaldırılması, həmçinin bu sahənin uzunmüddətli inkişafı iqtisadi siyasətin reallaşdırılması, xarici iqtisadi amillər və ictimai
istehsalın maraqlarını nəzərə almaqla investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi konsepsiyasına
gətirib çıxarır.
Neft-qaz sənayesində yataqlardan neftin tam çıxarılması ilə bağlı məsələlərin həlli əsas problemlərdəndir. Neft-qaz sənayesinin intensiv inkişafını təmin etmək üçün böyük miqdarda investisiya tələb edən aşağıdakı işlərin yerinə yetirilməsi vacibdir: neft və qaz ehtiyatlarının hazırlanması;
neft və qaz hasilatı üçün yeni güclərin yaradılması; əsaslı tikinti obyektlərinin işə salınması və s.
Müasir dövrdə respublikanın bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar neft-qaz sənayesində işlənmədə olan yataqların son istismar həddinə keçdiyi və yeni böyük
yataqların açılmaması xüsusi qeyd olunmalıdır ki, bu da açılmış yataqlardakı mövcud ehtiyatlardan tam istifadə məsələsini yenidən qiymətləndirməyi ön plana çəkir. Həmçinin, məlumdur ki,
neftqazçıxarmada mövcud texnika və texnologiyadan istifadə edilməsi neft-qaz yataqlarındakı
ehtiyatların 50%-dən çoxunun bilavasitə mənimsənilə bilməsi ilə səciyyələnir. Belə olan halda
işlənilən yataqlardakı ehtiyatlardan tam istifadə edilməsi problemi yeni ehtiyat artımına bərabər
sayılmalıdır.
Məlumdur ki, böyük və mürəkkəb sistemlərə aid olan neft-qaz sənayesi üçün qeyri-müəyyənlik
xasdır. Neft-qaz investisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsi təcrübəsi qeyri-müəyyənlik
amillərinin hərtərəfli hesablanmasına ehtiyac olduğunu göstərir. Qeyri-müəyyənlik amillərinin
müəssisələr üzərindəki təsiri investisiya üçün iqtisadi cəhətdən faydalı hesab edilən layihələrdə
belə gözlənilməz itkilərə səbəb olur. İnvestisiya layihələrində nəzərə alınmayan və bəlkə də çox
gözlənilməyən hadisələrin inkişafının mənfi ssenariləri baş verə bilər və bu layihələrin həyata
keçirilməsinə mane olur [8, s. 341].
Potensial resursların böyük əksəriyyətinin proqnoz qiyməti ehtimal xarakterlidir və gələcək
dövr üçün neft hasilatı həcminin təyin edilməsi də qeyri-müəyyənliklə əlaqədardır. Eyni zamanda
neft hasilatının mümkün səviyyəsi dəqiq təyin edilməlidir və məhz bu səviyyənin dəqiqliyindən
respublikada digər sənaye sahələrinin güclərinin planlaşdırılması bilavasitə asılıdır. Beləliklə, neft
hasilatının perspektiv planlaşdırılması, neft yataqlarının inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi,
neft yataqlarının işlənməsində (reabilitasiyasında) daxili və xarici investisiyanın cəlb edilməsi böyük təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa neft sənayesinin gələcək inkişafı dövlətin müdaxiləsi ilə əlaqədardır. Belə ki, investisiya qoyuluşu bütün hallarda müxtəlif risklərlə: siyasi, texniki,
iqtisadi və s. müşayiət olunur. Odur ki, dövlət investor üçün lazım olan “investisiya mühiti”ni
yaratmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, layihələrin təhlilində istifadə olunan metodikanın əsası ondan ibarətdir
ki, onun tətbiqində və ya onların tətbiqi nəticəsində alınan göstəricilərin təhlili və alınan nəticələr
öz əksini təcrübədə tapmış olsun. Məhz buna görə də layihələrin təhlili, tərkibi və göstəricilərinin
işlənməsi üçün yatağın geoloji-fiziki xarakteristikası, geoloji əsaslandırılması və işlənməsi variantlarının texnoloji və texniki-iqtisadi göstəricilərinin də məlum olması vacibdir. Bu məsələlərdən başqa, yatağın işlənilməsi variantlarının texnoloji göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi; qazma
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işlərinin təşkili və icrası; neft və qazçıxarmanın texnika və texnologiyası; ətraf mühitin mühafizəsi;
neft və qazın çıxarılması ilə əlaqədar tələb olunan əsas vəsait və avadanlığın alınması, yerləşdirilməsi və nəhayət, layihələrin tərtibində əsas variantların seçilməsi və onların əsaslandırılması göstərilir. Bütün bu məsələlər ayrı-ayrı horizontlar və yataq üzrə müxtəlif variantlarda hesablanır və
müxtəlif meyarlara əsaslanaraq optimal işlənmə variantı seçilir.
Ümumi halda yatağın işlənməsinə sərf olunacaq kapital qoyuluşu və istismar xərclərinin hesablanması üçün xüsusi normativlərin tərtib edilməsi tələb olunur. Kapital qoyuluşunun təyin edilməsi
yerinə yetiriləcək əsaslı işlərin həcmi ilə səciyyələnir (quyuların qazılması, mədəndaxili boru xətlərinin çəkilməsi və s.). Məhsul vahidi xərclərinin neftçıxarma idarəsi üzrə təhlili nəticəsində istismar xərcləri normativləri təyin edilir. Bunun üçün ayrı-ayrı xərc maddələrinin məqsədli sərfindən
asılı olaraq uyğun ölçü vahidləri seçilməlidir. Beləliklə, normativ göstəriciləri dəqiqləşdirildikdən
sonra yatağın işlənməsi layihəsinə əsasən kapital qoyuluşu və hasil ediləcək məhsul vahidinə
xərclər təyin olunur və bu göstəricilər müxtəlif variantlarda hesablanır. Nəticədə layihənin əsas
göstəricilərinin müqayisəsi və iqtisadi göstəricilərin əsasında ən səmərəli optimal variant seçilir.
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsində tez-tez müzakirə
olunan problemlərdən biri də təşkilatın xərclərindəki vergi komponentinin uçotudur. Yerin təki
istifadəçisi qarşısına müəssisənin və dövlətin maraqlarını nəzərə alan optimal vergi rejimi tətbiq
etmək vəzifəsi qoyur. Karbohidrogen xammalının hasilatı üçün müəssisələrin vergiyə cəlb edilməsinin düzgün sistemləşdirilməməsi neft və qaz yataqlarının işlənməsi layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin proqnozlaşdırılmasında çətinliklər yaradır və potensial investorların dairəsini daraldır.
Neft-qaz yataqlarında risklər
Qeyd edək ki, yataqların işlənməsinin müxtəlif mərhələlərində layihənin iqtisadi səmərəlilik
göstəricilərinin qeyri-sabitliyi böyük ölçüdə bir çox qeyri-müəyyənlik faktorlarının olması ilə
əlaqədardır. İqtisadi risklər əsasən aşağıdakı amillərlə əlaqədardır: obyektin inkişafı üçün iqtisadi
şərtlərin dəyişkənliyi, məhsul qiymətlərindəki dəyişikliklər, xərclər səviyyəsindəki dəyişikliklər,
vergitutma parametrlərindəki dəyişikliklər, habelə iqtisadi sanksiyalar və s.
Ümumiyyətlə, investisiya layihələri üçün risk faktorlarının qiymətləndirilməsində bir çox metodoloji yanaşma mövcuddur. Hesablama proseslərinin avtomatlaşdırılması investisiya layihələrinin həyata keçirilməsindəki risklərin təhlilini xeyli asanlaşdırır. Lakin risk səviyyəsi ilə bağlı əsas
problemləri həll etmir.
Neft-qaz yataqlarının işlənməsi layihəsinə təsir xarakterinə görə risklər qeyri-həyat qabiliyyətli
risklərə, borcun ödənilməsi ilə əlaqədar olan risklərə və bitməmiş tikinti-quraşdırma risklərinə ayrılır [5, s. 115]. Qeyri-həyat qabiliyyətli risklər layihənin kifayət qədər vəsaitlər axınını generasiya
etmək qabiliyyətinin olmaması imkanını nəzərdə tutur. Hətta daha yararlı layihələr də pul vəsaitlərinin axını üzrə müvəqqəti problemlərlə və kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsində imkansızlıqlarla qarşılaşa bilər. Belə növ imkansızlıqlar borcların ödənilməsi üzrə risklər adlanır. Yeni texnika
və texnologiya tətbiq edilən layihələrdə bitməmiş tikinti riskləri çox böyükdür, baxmayaraq ki, bu
layihələrin cari dəyəri əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu dəyərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir [7,
s.112].
Neft-qaz hasilatı kəşfiyyat və geniş tədqiqat işinin nəticəsi kimi çıxış etdiyi üçün hasilatın alınmasına qədər işin getməməsi riski hökumət və podratçı arasında bölüşdürülməlidir. Riskin mühüm
aspekti ondan ibarətdir ki, neft şirkəti özü riski üzərinə götürür. Onlar riski diversifikasiya vasitəsilə azalda (məhdudlaşdıra) bilirlər. Bununla belə, hökumətin belə imkanı yoxdur və odur ki, hökumət beynəlxalq neft kompaniyaları kimi riski tam öz üzərinə götürmək gücündə deyildir. Bu,
beynəlxalq danışıqların və fiskal sistemin qurulmasının vacib amilidir. Qeyd edək ki, neftqazçıxarmada mənfəətin səviyyəsi elə yüksək olmalıdır ki, o müvəffəqiyyətsiz layihələrin ödənilməsini də
həyata keçirməyə imkan versin. Fikrimizcə, məhz bu risk neft müqavilələrinin şərtlərində nəzərə
alınmalıdır. Belə şərtlərin qoyulması cari dəyər nəzəriyyəsi, gözlənilən dəyər nəzəriyyəsi və vergitutma nəzəriyyəsinə söykənməlidir [6, s. 450].
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Nəticə
Beləliklə, aparılan tədqiqat əsasında aşağıdakı nəticələri əldə edə bilərik.
1. Neft-qaz yataqlarının işlənmə variantlarının texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsinin nəticəsi
layihələndirilən obyektin sənaye mənimsənilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək, neftvermənin ən böyük qiymətinin əldə edilməsini təmin edən səmərəli variantın seçilməsi və iqtisadi
qərarların qəbulundan ibarətdir. Müxtəlif variantların müqayisəsi və ən yaxşı variantın seçilməsi
yuxarıda qeyd etdiyimiz göstəricilər sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Neft-qaz yataqlarının texniki-iqtisadi göstəriciləri layihənin əsaslandırılması prosesində əsas götürülməlidir.
2. Neft-qaz sənayesində investisiya layihələrinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi adətən işlənmənin texnoloji variantlarının müqayisəsinə görə aparılır ki, bu da quyu şəbəkəsinin sıxlığı,
qazmanın tempi və ardıcıllığı, laya süni təsir, hasil edilən mayenin və neftin həcmi, hasiledici və
vurucu quyuların qazmadan istismara daxil edilməsi, istismar üsulları və s. ilə fərqlənilir. İqtisadi
səmərəlilik baxılan variantlarda nəticə və xərclərin nisbətinə əsasən təyin edilir. Yataqların işlənmə variantlarının əsaslandırılmasında yerin təkinin və ətraf mühitin qorunması məsələləri də
prioritet istiqamətlərdəndir.
3. Neft-qaz yataqlarının işlənməsinin keyfiyyəti əsasən layihələrin texniki-iqtisadi əsaslandırmalarının səmərəliliyindən asılıdır. İstehsalın səmərəliliyinin artırılması və neft-qaz ehtiyatlarından səmərəli istifadə, əsasən layihələndirmə mərhələsində ən yaxşı yataqların işlənməsi sisteminin
seçilməsi ilə müəyyən edilir. Bu işlərin həyata keçirilməsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
kapital qoyuluşlarına olan tələbatı, onların səmərəli yerləşdirilməsini və neft-qaz sənayesinin inkişafını müəyyənləşdirir.
4. Neft-qaz yataqlarının işlənmə sisteminin layihələndirilməsinin qiymətləndirilməsi üçün yüksək keyfiyyətli metod və vasitələrin seçilməsi və istifadəsi bu sənaye istehsalının səmərəliliyinin
artırılması üçün vacib şərtlərdəndir. Bütün bunlar neft-qaz yataqlarının işlənməsi sisteminin layihələndirilməsinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi üçün metod və vasitələrin təkmilləşdirilməsini tələb edir ki, bu da Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin davamlı inkişafı üçün əsas məsələlərdən biridir.
Yuxarıdakıları yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, neft-qaz yataqlarının işlənmə sisteminin layihələşdirilməsinin texniki-iqtisadi səmərəliliyi onun düzgün qiymətləndirilməsindən asılıdır.
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Технико-экономическая оценка проектов разработки нефтегазовых месторождений
Резюме
Целью исследования является оценка осуществимости проектов разработки нефтегазовых месторождений. Для этого были определены конструктивные особенности системы
разработки нефтегазовых месторождений, риски, возникающие при реализации данных
проектов.
Методология исследования состоит из методических рекомендаций по количественной
оценке инвестиционных проектов разработки нефтегазовых месторождений. Предлагаемая
методика позволяет прогнозировать технико-экономические и инфраструктурные параметры проекта разработки месторождения углеводородов. В основе исследования лежат такие
методы, как обобщение, теория вероятностей, количественная оценка и прогнозирование.
Практическое значение исследования. Правильная оценка конструкции системы разработки нефтегазовых месторождений, выбор и использование качественных методов и
инструментов приведет к повышению эффективности промышленного производства за
счет снижения рисков, которые могут возникнуть.
Результаты исследования. В результате исследования было обосновано выявление запасов нефти и газа, требующих больших вложений для обеспечения интенсивного развития
нефтегазовой отрасли и создания новых проектов и мощностей по их добыче. Были выбраны основные показатели для технико-экономического обоснования проекта и выбора
оптимального варианта. В исследовании дана оценка эффективности системы разработки
нефтегазовых месторождений и предложены пути снижения рисков, которые могут возникнуть при реализации проектов.
Научная новизна исследования. В качестве научной новизны исследования на основе
технико-экономического обоснования вариантов разработки нефтегазовых месторождений
определена целесообразность промышленного освоения проектируемого объекта, а также
выбор эффективного варианта достижения максимальной добычи нефти и эти экономические решения были оправданы. Было отмечено, что некоторые из месторождений нефтегазовой отрасли достигли конца своего срока службы и необходимо открытие новых крупных месторождений, что подчеркивает необходимость переоценки полного использования
существующих ресурсов на этих месторождениях.
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, месторождения нефти и газа, инвестиционные проекты, эксплуатация, риск, технические, экономические.
Tarana Mutallim Ahmadova
Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor,
Sumgayit State University
Feasibility Study of Oil and Gas Field Development Projects
Summary
The purpose of the study is to assess the feasibility of projects for the development of oil and
gas fields. For this purpose, the design features of the development systems of oil and gas fields,
the risks that arise in the implementation of these projects were determined.
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The methodology of the study consists of methodological recommendations for the evaluation
of investment projects for the development of oil and gas fields. The proposed method allows to
predict the feasibility and infrastructure parameters of the project for the development of
hydrocarbons. At the heart of the study are such methods as generalization, theory of probabilities,
quantitative assessment and forecasting.
Practical value of research. The correct assessment of the design of systems for the
development of oil and gas fields, the selection and use of quality methods and tools will lead to
an increase in the efficiency of industrial production at the expense of reducing the risks involved.
The results of the study. The results of the study were based on the discovery of oil and gas
reserves, which require large investments to ensure the intensive development of oil and gas fields
and the creation of new projects and capabilities for their production. The main indicators for the
feasibility study of the project and the selection of the optimal option were selected. The study
evaluates the efficiency of the development systems of oil and gas fields and suggests ways to
reduce risks that may arise during the implementation of projects.
Scientific research. As a scientific innovation based on the feasibility study of options for the
development of oil and gas fields, the purpose of the industrial development of the projected object
is determined, as well as the effective selection of the maximum efficiency of the project. It was
noted that some of the oil and gas fields have reached the end of their service life and it is necessary
to open new large deposits, which emphasizes the need for a full assessment of the full value of
the resource.
Key words: oil and gas industry, oil and gas fields, investment projects, exploitation, risk,
technical, economic.
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II BÖLMƏ
SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏR

Səbinə Abdulla qızı CUMAZADƏ
ATMU, “Menecment” kafedrası, doktorant, müəllimə;
Aygün Nazim qızı TƏHMƏZLİ
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, doktorant
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ ONUN TƏMİN OLUNMASI YOLLARI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi sosial-iqtisadi inkişaf anlayışının mahiyyətini
müəyyənləşdirmək və davamlı olaraq bu inkişafa nail olmağın əsas həll yollarını tapmaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat həyata keçirilərkən kəmiyyət indikatorlarından daha
çox keyfiyyət göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqat aparılarkən analiz və sintez metodları əsas götürülmüşdür.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Azərbaycan da daxil olmaqla, bütün ölkələrin inkişaf strategiyalarının hazırlanmasında sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması yollarının müəyyənləşdirilməsi
vacib rol oynayır. Çünki inkişaf artım, bərabərsizliyin azalması, yoxsulluğun qarşısının alınması
və məşğulluğun artırılması kimi köklü dəyişmələrə yol açan çoxmiqyaslı bir prosesdir. Məhz bu
səbəblərdən aparılmış tədqiqat işi böyük əhəmiyyətə malikdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Sosial-iqtisadi inkişaf məsələsi daima diqqət mərkəzində olmasına və vacib məsələ olmasına baxmayaraq sosial və iqtisadi inkişaf anlayışlarının birbirindən fərqləndirilməsi və asılılığın üzə çıxarılması tədqiqatın orijinallığının göstəricisidir.
Tədqiqatın nəticəsi: Tədqiqatın nəticəsi olaraq cəmiyyətdəki hər seqmentin həyat standartının
yaxşılaşdırılması, ayrı-seçkilik edilmədən inkişafın təmin edilməsi üçün səhiyyə, bilik, təсrübə,
təhsil kimi məsələlərə xüsusi diqqət ayrılması, keyfiyyətli təhsil, səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığın
təmin olunması vacibliyinin qənaətinə gəlinmişdir.
Açar sözlər: sosial inkişaf, iqtisadi artım, insan inkişafı, təhsil, rifah səviyyəsi.
Giriş
Müxtəlif ölkələrin araşdırmaları və paradiqmalar əsas ehtiyacları qarşılamada uğurlu proqram
həyata keçirmək üçün müxtəlif ölkə tipləri üçün makroiqtisadi tələblərə baxış tələb edir. İqtisadiyyatın 3 sahəsində planlaşdırma və siyasi müdaxilələr üçün kompleks və hərtərəfli müdaxilələri
təmin edən makroiqtisadi quruluş üçün ehtiyac vardır: istehsal, təşkilat və gəlir. Hər 3 sahədə inkişaf əsas ehtiyaclara təsir göstərir. 1.İstehsal yanaşması iqtisadiyyatda məhsuldar resursların bölgüsünün necəliyini göstərir. Bu məhsuldar fəaliyyətlər təşkilatın müxtəlif formalarında həyata keçirilir: Bazar sektoru, dövlət sektoru, ev təsərrüfatı. Ev təsərrüfatı əsas ehtiyac “məhsullarının” istifadəçisi kimi əhəmiyyətli rol oynayır,əsas ehtiyac məhsullarının (təhsil, ərzaq, sağlamlıq kimi) həyat
şəraitinin yaxşılaşdırlmasının effektivliyini göstərir. 2. Bu məhsuldar fəaliyyətlər müxtəlif təşkilat
formalarında - bazar sektorunda, dövlət sektorunda və ev sektorunda həyata keçirilir. Ailələr qida,
sağlamlıq kimi əsas ehtiyac məhsullarının həm istehsalında, həm də bu malların istifadəsində
mühüm rol oynayır. Ev təsərrüfatlarının əsas ehtiyac mallarından bu şəkildə istifadə etməsi, həyat
şərtlərinin yaxşılaşdırılmasında onların effektivliyini böyük ölçüdə müəyyənləşdirir. Dövlət
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sektoru əsas ehtiyaclar sektorlarında da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki normalda əksər səhiyyə
və təhsil xidmətlərini göstərir və digər sektorlara da aktiv müdaxilə edir. İstehsal və təşkilat sahələri əsas ehtiyac mallarının tədarükü ilə məşğul olur. 3. Əsas ehtiyaclar üçün planlaşdırma gəlirlərin cəmiyyətdən toplanması və bölüşdürülməsinin analizini də əhatə etməlidir. Çünki gəlir səviyyəsi ailələrin alıcılıq qabiliyyətini və dolayısı ilə onların əsas mal və xidmətlərə olan tələbini müəyyənləşdirir.
İnsan inkişafına edilən investisiyalar da iqtisadi artımı canlandıra bilir. İnsana edilən investisiya, onların daha sağlam, yaxşı bəslənmiş və biliklənmiş hala gəlməsinə yol açır. Beləcə, insanların bacarıqlarında, yaradıcılıqlarında və məhsuldarlıqlarındakı inkişaflar iqtisadiyyata müsbət
istiqamətdə təsir edir. Humanitar inkişafa ediləcək yeni bir investisiya müddətində diqqət edilməsi
lazım olan bu investisiyanın ölkədəki insanlar arasında bərabər bir şəkildə bölgüsünün təminidir.
İqtisadi tələbata uyğun olaraq təhsil sistemi yaxşılaşdırılmalı, iqtisadiyyatdakı investisiya miqdarı
artırılmalıdır, tətbiq olunmaqda olan iqtisadi siyasət daha müvəffəqiyyətli bir hala gətirilməlidir,
sosial sərmayə keyfiyyətinin daha dəstəkləyici olması təmin edilməlidir.
Əhəmiyyətli olan, fərqli cəmiyyətlərdə milli istehsalda artımın insan inkişafına necə çevrildiyidir. Bəzi cəmiyyətlər adambaşına düşən aşağı gəlir səviyyəsilə belə, yüksək insan inkişafını
bacarmışlar. Digər ölkələr isə yüksək gəlir səviyyəsi və sürətli iqtisadi artım ilə eyni nisbətdə bir
insan inkişafına çata bilməmişlər. Artım insan inkişafı ilə yan-yana, ancaq, ayrı bir məqsəd olaraq
görülməlidir. İqtisadi böyümə və insan inkişafı arasında iki istiqamətli bir əlaqə vardır. Birində
ortaya çıxan yaxşılaşma digərinə müsbət töhfəsini verir. İqtisadi artım və insan inkişafı proseslərinin bir-birindən tamamilə ayrı olaraq düşünülməsi mümkün deyil.
Sosial-iqtisadi inkişaf anlayışının təhlili
İqtisadi inkişaf Ümumi Daxili Məhsulun artması ilə yanaşı istehsalın və məşğulluğun strukturunda keyfiyyət dəyişikliyini də özündə əks etdirir [7]. Milli istehsalda və məşğulluqda emal sənayesi kimi dinamik sahənin payının artması, kənd təsərrüfatı sahəsinin payının azalması inkişaf
etməkdə olan ölkələrin əsas xüsusiyyətlərindəndir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə kasıb təbəqənin həyat şəraitində kəmiyyət baxımından köklü dəyişikliklər
müşahidə olunmamışdır. Neft istehsal edən ölkələrin milli gəlirlərində kəskin artım baş versə də
iqtisadi strukturda hər hansı dəyişiklik baş verməmişdir. Seers inkişaf anlayışına 3 əlavə komponent daxil etmişdir. Gəlir bərabərsizliyində azalma, yoxsulluq və az qidalanmanın azalması, məşğulluq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması [1]. Müasir yanaşmalarda da inkişafın əsas göstəricilərindən
biri yoxsulluğun azaldılmasıdır. Sürətli və dayanıqlı inkişaf olmadan, böyümə olmadan yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılması mümkün deyildir. Sosial-iqtisadi siyasətdə kasıb əhali kateqoriyasının bu
böyümənin faydasından nə qədər istifadə edə bilməsi, nə qədər pay götürə bilməsi haqqında müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Sosial-iqtisadi inkişaf cəmiyyətin həyat standartlarının yüksəldilməsi
ilə paralel aparılmalıdır. Yerli iqtisadiyyatda davamlı dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması
sosial inkişafa əsaslı təsir göstərməkdədir. Sosial inkişaf cəmiyyətin rifah səviyyəsinin artırılması
hesabına baş verir. Bu da cəmiyyətdəki hər bir fərdin öz potensiallarından tam istifadə edərək ayrıayrılıqda rifah səviyyələrinin yüksəldilməsi hesabına mümkündür. Bu onların cəmiyyətdə özlərini
reallaşdımaq üçün bütün maneələrin aradan qaldırılması deməkdir. İqtisadi inkişafın son məqsədi
insanın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Sosial inkişaf anlayışı mahiyyət etibarilə insanlara
investisiya qoyulması deməkdir və insan inkişafı ilə bilavasitə əlaqədardır. İnkişafın məqsədi insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və gələcək nəsillərin həyat keyfiyyətini daha da artıracaq bir mühit təmin etməkdən ibarətdir. Ümumilikdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi
inkişafın son məqsədi insanların, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Sosial inkişafın olması üçün ilk əvvəl iqtisadi inkişaf olmalıdır. İqtisadi artımın yüksək olması
dövlətin iqtisadi inkişafına əsas yaradır. Hindistanlı iqtisadçı Amartya Sen bu barədə “iqtisadi artım
iqtisadi inkişafın bir aspektidir” deyə qeyd edir [2, s. 236]. İqtisadi inkişaf anlayışı özündə insan
kapitalı, əsaslı infrastruktur, regional rəqabətqabiliyyətlilik, iqtisadi dayanıqlılıq, sosial iştirak, təhsil, səhiyyə, savadlılıq kimi kateqoriyaları birləşdirir. İqtisadi inkişaf anlayışı ilə iqtisadi artım anla31
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yışı arasında əsaslı fərqlər vardır. Belə ki, iqtisadi artım kəmiyyət göstəricisi olduğu halda, iqtisadi
inkişaf özündə həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərini əks etdirən kateqoriyadır.
İqtisadi inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsində 1970-ci illərə qədər pul kəmiyyətindən istifadə edilmişdir. Ancaq inkişaf pul kəmiyyətilə ifadə edilə bilməyəcək qədər geniş bir anlayışdır.
Çünki inkişaf böyümə, bərabərsizliyin azalması və yoxsulluğun qarşısının alınması kimi köklü
dəyişmələrə yol açan çoxmiqyaslı bir prosesdir.
Ümumi olaraq baxdıqda sosial-iqtisadi inkişafın əsasında insan inkişafı nəzəriyyəsi dayanır.
Məhbub Ul Haq, Üner Kırdar və Amartya Sen tərəfindən işlənib hazırlanan bu nəzəriyyə insanların
sərvəti ilə onların yaşayış səviyyəsi arasındakı əlaqəni izah edir. Bu nəzəriyyə ekoloji iqtisadiyyat,
dayanıqlı inkişaf, sərvət iqtisadiyyatı və feminist iqtisadiyyatın ideallarını özündə birləşdirir. Bu
nəzəriyyənin davamı olaraq inkişaf etdirilən Dayanıqlı İnsan İnkişafı nəzəriyyəsi özündə üç istiqaməti birləşdirir. Bunlar insan iqtisadiyyatı, sosial insan münasibətləri, insan ekologiyasıdır [6,
s. 85].
İnsan inkişafı anlayışı ilk dəfə 1990-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı
tərəfindən istifadə edilmişdir. BMT-nin 1990-cı ilə aid İnsan İnkişafı Hesabatında ölkələr əsasında
edilən analizlərə bağlı olaraq üç tip ölkə olduğu müşahidə edilmişdir. Koreya kimi ölkələrdə iqtisadi artım gəlirin ədalətli bölgüsü ilə birlikdə ortaya çıxarsa, davamlı insan inkişafının daha təsirli
olması, Bosniya, Malayziya, Şri-Lanka kimi ölkələrdə artım nisbəti ya da ədalətli bir gəlir bölgüsü
olmasa belə, təhsil, səhiyyə kimi sahələrə yaxşı planlanmış hökumət xərcləri reallaşdıran ölkələrin
insan inkişafında əhəmiyyətli irəliləmələrinin olması müəyyənləşdirilmişdir. İqtisadi artım uzunmüddətli dövrdə davamlı humanitar inkişaf prosesi üçün tələb olunur, ancaq, bu mühitdə insan
inkişafı pozula bilir. Ədalətli olmayan gəlir bölgüsünün və aşağı səviyyədə ictimai xərclərin olduğu bir vəziyyətdə, iqtisadi artım insan inkişafı prosesinin meydana gəlməsinə imkan verməz.
Gəlir bölgüsünün ədalətliliyi təmin olunduqda və ya yoxsulluq səviyyəsi daha zəif olduqda,
ayrı-ayrı fərdlər gəlirinin daha çox hissəsini insan inkişafına ayırır. ÜDM-in daha böyük hissəsi
hökumət tərəfindən ictimai xərclərə ayrıldıqda, qeyri-hökumət təşkilatlarını maraqlandıran ictimai
sərmayə yardımları daha təsirli olduqda, məşğulluğu artıran və işsizliyi azaldan iqtisadi siyasətlər
tətbiq olunduqda ÜDM ilə insan inkişafı arasındakı əlaqələr daha güclü olur.
Ümumiyyətlə 20-ci əsrin ümumi görünüşünə nəzər salsaq, dövlət tənzimlənməsinin labüdlüyünü müdafiə edən keynsçilərin, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin azaldılmasının tərəfdarları
olan neo-klassiklərin hər birinin müəyyən dövr üçün uğurlu olduğunu görə bilərik. Belə ki, 20-ci
əsrdə həm tamamilə azad bazar iqtisadiyyatı vasitəsilə iqtisadi partlayış yaşayan Cənubi Koreya,
Sinqapur, Honkonq kimi dövlətlərin, həm də planlı iqtisadi islahatlar vasitəsilə iqtisadi inkişafa
nail olan Argentina, Sudan, Çili kimi dövlətlərin təcrübəsi bu yanaşmaların situasiyadan və tarixi
şəraitdən asılı olaraq uğurlu olduğunu deməyə əsas verir. İqtisadçı Albert Hirşmanın fikrinə görə
iqtisadi inkişaf resursların dünyanın kasıb regionları (Afrika, Asiya, Latın Amerikası) üzərində
təmərküzləşməsi nəticəsində reallaşa bilər. Onun fikrinə görə bu inkişafın əsasında uzunmüddətli
investisiya iqtisadiyyatı dayanır. Nəqliyyat, təhsil, səhiyyəyə qoyulan dövlət investisiyası dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün bazisdir [3, s. 26].
İnkişaf həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması deməkdir. Xüsusilə, dünyanın yoxsul ölkələrində
daha yaxşı bir həyat keyfiyyəti daha yüksək gəlir mənasında düşünülməkdədir. Ancaq, həyat keyfiyyəti daha çoxunu: daha yaxşı təhsil, daha yüksək səhiyyə və qidalanma standartları, aşağı yoxsulluq, təmiz ətraf mühit, daha çox bərabərlik və imkanlar, daha böyük fərdi azadlıq və daha zəngin
bir mədəni həyat məqsədlərini da ehtiva etməkdədir. Əhаlinin keyfiyyətini аrtırmаğа yönəlmiş
siyаsətdə sаğlаm və iqtisаdi yüksək səviyyəli, üstün əqli qаbiliyyətli, iş və peşə bilikli əhаli nümunəsi olmаğı hədəfləyən sistemin mövcudluğu nəzərdə tutulur [8, s.145]. Digər tərəfdən, səhiyyə
stаndаrtlаrı, təhsil səviyyəsi, iş və peşə bilgisi və təсrübəsi kimi əhаlinin keyfiyyətini müəyyən
edən bir çox xüsusiyyət, əhаlinin keyfiyyətinin iqtisаdi rifаh səviyyəsindən сiddi şəkildə аsılı olduğunu, yəni əhаlinin keyfiyyətinin rifаh və gəlir səviyyəsinə birbаşа nisbətdə аrtdığını göstərir.
Вunа görə adətən əhаlinin keyfiyyət problemləri аşаğı inkişаf səviyyəsi olаn ölkələrdə rаst gəlinən
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əsаs problemlərdəndir. Ənənəvi yanaşmaya görə sürətli iqtisadi artımın özünün rifahı yaxşılaşdıracağı gözlənilməlidir. Ancaq, tətbiqdə bir çox ölkənin bu yanaşmanın tam tərsi bəzi göstəricilərə sahib olduğu diqqət çəkmişdir. Xüsusilə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sürətli əhali artımı,
işsizlik, geniş bir şəkildə görülən səhiyyə problemləri, təhsildən uzaqlıq, yoxsulluq kimi bir çox
ictimai problemlərlə qarşılaşması sual işarələrini artırmışdır. Yüksək artım nisbətlərinə baxmayaraq bu ölkələrin ictimai problemlərini həll edə bilmədiyi asanlıqla təyin olunmuşdur. Halhazırda inkişaf etməkdə olan ölkələrin əvvəllər müstəmləkə həyatı yaşamış və müstəqilliklərini
sonradan qazanmış ölkələr olduğu unudulmamalıdır. İnsanlar arasında fikir ayrılıqları və bunun
gətirdiyi bir ictimai narahatlıq mühiti mövcuddur. İdarə olunmağın verdiyi bir əziklik elmin, düşüncə azadlığının inkişafı qarşısında bir maneə təşkil etməkdədir.
Sosial siyasət mexanizmlərinin iqtisadi inkişafa təsiri
İnsan cəmiyyətinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində formalaşmış sosial siyasət anlayışı ənənəvi
bir anlayışdır. Onun fərqli variantlarda müxtəlif tipli cəmiyyətlərdə reallaşması sosial siyasət anlayışına daha geniş aspektdən yanaşmaları şərtləndirmişdir. Sosial siyasət anlayışı həm də cəmiyyətin və dövlətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində qəbul edilən bir anlayış olmaqla, ölkənin
konkret tarixi şəraiti, milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalı və həyata keçirilməlidir. Sosial siyasət bir tərəfdən dövlət idarəetməsi, dövlət quruculuğu ilə bağlı, digər tərəfdən də
elmi məzmun kəsb edən bir anlayışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, sosial siyasət birbaşa cəmiyyətin
inkişafı proseslərinə dəlalət edən bir mexanizm kimi müasir dövlətin fəaliyyətinin mühüm tərkib
hissələrindən biridir. Ona görə də sosial siyasət cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və tipi ilə sıx surətdə
bağlıdır.
Dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin əsas məqsədləri sırasında ölkə əhalisinin, vətəndaşların rifahının yüksəldilməsi, cəmiyyətdə sosial bərabərsizliyin, təbəqələşmənin aradan qaldırılması,
yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması, cəmiyyətin sosial inkişafı və tərəqqisinə nail olmaqdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə effektiv siyasətin həyata keçirilməsi bütün istiqamətlərdə, o
cümlədən iqtisadi, maliyyə, sosial sferalarda balanslaşdırılmış fəaliyyətin təşkilindən əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Bu məsələlərdə iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım faktoru önəmli rol oynasa da, bu
sahədəki inkişafın nəticələrinin nə dərəcədə sosial inkişaf məqsədlərinə yönəldilməsi sosial siyasətin səmərəliliyinin artırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən cəhətlərdəndir.
Hər bir dövlət bu və ya digər dərəcədə öz vətəndaşları qarşısında sosial məsuliyyət daşıyır. Həm
də dövlətə müəyyən sosial keyfiyyət, əlamətlər xasdır. Müasir bazar iqtisadiyyatı inkişaf modeli
də sosial proseslərin şüurlu, məqsədyönlü və milli mənafelərə uyğun idarə edilməsini və bunun ən
müasir və sivil sosial texnologiyalar əsasında həyata keçirilməsi zərurətini reallaşdırır. Söz yox ki,
bu idarəetmə məsələlərində məhz dövlətin ideoloji kursu da mühüm əhəmiyyət kəsb edir və önəmli
təsir imkanlarına malikdir. Ona görə də sosial dövlətin məqsədləri və funksiyalarının reallaşması
mexanizmləri dövlətdə mövcud olan hakim ideologiyadan asılı olaraq fərqlənir və bu, öz əksini
dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasət kursunda tapır. Digər tərəfdən, həm də sosial siyasətin
ideoloji əsası onun məqsədləri üzərində qurulur ki, bu da öz əksini dövlətin seçdiyi və həyata
keçirdiyi sosial siyasət modelində, tipində əks etdirir.
Dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasət kursuna yanaşmalar kontekstində 2 yanaşma tərzi
fərqləndirilir. Qərb sosiumuna məxsus olan yanaşma “fərd-sahibkar” xarakterlidir, digər bir
yanaşma isə “etatistik-icma” xarakterli yanaşmadır. İkinci yanaşmada dövlətin sosial problemlərin
həllində iştirakı məsələsi ortaya çıxır.
1) Birinci qrup belə hesab edir ki, sosial siyasət-bütünlükdə cəmiyyətə xas olan problemlərin
həlli ilə bağlı ictimai fəaliyyətdir və onun məqsədi cəmiyyətin inkişafı qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq, ona kömək etməkdir.
2) İkinci qrup belə hesab edir ki, sosial siyasət sosial-əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə
əsaslanaraq, əmək və kapital münasibətlərinin stabilləşməsi, reqlamentləşdirilməsinə istiqamətlənir.
3) Üçüncü qrup yanaşmaya görə sosial siyasət xüsusilə, daha imkansız, təminatsız, qeyri-əmək
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qabiliyyətli əhali təbəqəsinə yönələn ictimai fəaliyyət növü kimi baxılır.
4) Dördüncü qrup yanaşmaya ğörə sosial siyasət cəmiyyətdə fərdi və sosial qeyri-bərabərliyin
yaratdığı, neqativ təsirlərin yumşaldılması üçün bir vasitədir. Bu yenidənbölgü tədbirləri vasitəsilə
həyata keçirilir (redistributiv sistem vasitəsilə). Əsas məqsəd isə gəlirlərin diferensiasiyasının
qarşısının alınmasıdır.
5) Beşinci tip yanaşma sosial siyasət, sosial ədalət və sosial tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır.
Əslində, bunlar müasir vətəndaş cəmiyyətinin və sosial dövlətin əsas baza prinsipləridir, dəyər
meyarlarıdır.
Əlbəttə, sosial siyasətin mahiyyətinə olan bu yanaşmaların hər birini diqqətlə nəzərdən
keçirdikdə, belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirilən sosial
siyasət modelləri yuxarıda qeyd edilən yanaşmaların hər birinin elementlərini özündə əks etdirir.
Cəmiyyətin rifah səviyyəsini artırmaq istiqamətli olan insan inkişafı siyasətləri bərabərlik,
davamlılıq, məhsuldarlıq prinsiplərinin tələblərini yerinə yetirmək məqsədini daşıyır. Həmin
siyasətlər insan hüquqları, təhsil, səhiyyə, yoxsulluq, gəlir bölgüsü, məşğulluq, ətraf mühit, qadın
hüquqları, mənzil və şəhərləşmə problemlərini əhatə etməklə çoxistiqamətlidir [5].
Sosial siyasətin mahiyyətini və spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirən əsas istiqamətləri aşağıdakı
kimi ümumiləşdirmək olar:
1. Əhali gəlirləri siyasəti;
2. Məşğulluq və sosial-əmək münasibətləri sferasında siyasət (əməkhaqqı, əməyin mühafizəsi
və sosial sığorta, əhalinin məşğulluğu sahəsində siyasət);
3. Əhalinin əmək qabiliyyəti olmayan və aztəminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsi sahəsində
siyasət (pensiya təminatı, sosial xidmət, sosial müavinət);
4. Sosial sferanın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən siyasət (təhsil, səhiyyə, elm, mədəniyyət, idman və bədən tərbiyəsi ilə bağlı siyasət);
5. Sosioekoloji siyasət (ekologiya sahəsində siyasət);
6. İnfrastrukturun müasir inkişafı sahəsində siyasət (mənzil, nəqliyyat, rabitə və yol infrastrukturunun inkişafı sahəsində siyasət);
7. Miqrasiya siyasəti (miqrantların hüquqlarının xarici ölkələrdə qorunması, xarici əmək miqrasiyası, daxili əmək miqrasiyası və s.);
8. Ayrı-ayrı əhali kateqoriyaları ilə bağlı həyata keçirilən siyasət (ailə siyasəti, uşaq və gənclər
siyasəti və s.).
Sosial inkişaf prosesini təhlil edərkən erkən yaşlardan başlayaraq təhsilə olan ehtiyac, sağlam
uşaq qayğı sisteminin mövcudluğu, yaşayış məkanlarının əlçatanlığı kimi məsələlərə investisiyalar
yatırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna əlavə olaraq, gənclərin inkişafı üçün xidmət və
proqramların təklif olunması, ali təhsil imkanlarının yaradılması, yeni və daimi iş yerlərinin açılması, insanların sağlam və aktiv həyat tərzinə təşviq olunması kimi ictimai həyatın digər sahələrinə
yatırılan investisiya xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Təhsil xidmətləri insanların həyat standartını, imkanlarını və məhsuldarlığını artıran ən əhəmiyyətli faktor olduğundan təhsil sahəsində çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır [6, s. 62]. Erkən
tədris pillələrinə yatırılan investisiyalar həmin uşaqların gələcəkdə daha çox uğur əldə etməsi üçün
zəmanət rolunu oynayır. Uşaqların erkən dönəm təhsillərinə edilən sosial xərclər onların rifah və
uğurlarının davamlı və uzunmüddətli olmasına əsas yaradır. Effektiv uşaq qayğı sisteminin mövcudluğu qadın məşğulluğunun artmasına birbaşa təsir göstərir. Valideynlər övladlarına bağçalarda,
məktəblərdə qayğı göstərildiyindən əmin olarsa, öz işlərini daha səmərəli həyata keçirərlər. İşçilərin yüksək səmərəliliklə çalışması isə hər bir müəssisənin uğurunun açarıdır. Ayrı-ayrılıqda
müəssisə və təşkilatların uğurlu fəaliyyəti ümumilikdə cəmiyyətin rifah halının yüksəlməsinə və
sağlam, dayanıqlı iqtisadiyyatın yaranmasına şərait yaradacaqdır. Beləliklə, bu gün uşaq qayğı
sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün yatırılan investisiya uzunmüddətli dövrdə iqtisadi səmərə
olaraq geri qayıdacaqdır.Yaşayış yerlərinin insanlar üçün əlçatanlığı məsələsi sosial proseslərə çox
mühüm təsir göstərməkdədir. İnsanların normal ailə həyatının qurulması və uzunömürlü olması
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üçün mənzil ehtiyacının təmin olunması vacib şərtlərdən biridir. Mənzillər ailə həyatının əsasıdır;
insanların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri, övladlarını böyüdə biləcəkləri, ictimai münasibətlər qura
biləcəkləri və yaşlanan valideynlərinə qayğı göstərə biləcəkləri bir məkandır.
Sosial siyasətin formalaşması ictimai-siyasi və makroiqtisadi amillərin təsiri fonunda baş verir.
Birinci qrup amillər sosial siyasət modelinin seçiminə təsir göstərir, ikinci qrup amillər isə seçilmiş
modelin reallaşması imkanlarını müəyyən edir. Onu da qeyd edək ki, əks əlaqə pirnsipi əsasında
bu amillər qrupu bir-birlərinə təsir göstərə bilirlər. Sosial sferada həyata keçirilən fəaliyyətin səmərəliliyi, miqyası makroiqtisadi göstəricilər qrupunun dəyişməsindən asılıdır. Digər tərəfdən də
sosial sferanın inkişafı makroiqtisadi sabitliyin və inkişafın təmin olumasında müəyyənedici təsir
göstərir. Bu cəhət isə sosial və iqtisadi inkişafın bir-birlərini tamamladığını və birinin digəri üçün
təkanverici amil olduğunu şərtləşdirir.
Sosial siyasət bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu mexanizmlərin formalaşması və fəaliyyəti ictimai inkişafdan doğan tələbat və meyillərlə
müəyyən olunur. Sosial siyasətin əsas mexanizmləri sırasına qanunverici və normativ-hüquqi baza, maliyyə mexanizmləri, büdcə-vergi mexanizmi, inzibati resurslar və siyasi metodlar daxildir.
Yəni sosial siyasətin mexanizmləri institusional və qeyri-institusional subyektlərin mürəkkəb sistemini özündə ehtiva edir. Bu subyektlərin qarşılıqlı təsiri cəmiyyətin, onun üzvlərinin, ayrı-ayrı
sosial qrupların sosial maraqlarını reallaşdırmağa, dövlətin sosial stategiyasını və sosial proqramları işləyib hazırlamağa və həyata keçirməyə, dövlət orqanlarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, vətəndaşların sosial inkişafin məqsəd və vəzifələrinə uyğun fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsinə imkan yaradır.
Sosial siyasət mexanizminin həyata keçirilməsini bir neçə texnoloji fazalara və mərhələlərə
ayırmaq olar. Bu mərhələləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar.
1. Mövcud real sosial şəraiti, vəziyyəti elmi-nəzəri cəhətdən öyrənmək və təhlil etmək, bu
sahədə əsas problemləri və ziddiyyətləri prinsipial olaraq aşkara çıxarmaq, inkişaf meyillərini və
perspektivlərini müəyyən etmək.
2. Sosial siyasətin konkret taktiki və strateji məqsədlərini müəyyən etmək, bu məqsədlərə nail
olmanın mümkün metodlarını və vasitələrini axtarıb tapmaq.
3. Hər hansı bir sosial problemin seçilmiş həlli variantının reallaşmasında normativ-hüquqi
bazanın təmin olunması.
4. Həm yerli, həm regional, həm də ümumilikdə ölkə səviyyəsində sosial siyasətin reallaşması
istiqamətində inzibati-təşkilati və səfərbəredici-təbliğatçılıq tədbirlərinin işlənib hazırlanması və
həyata keçiriliməsi.
5. Sosial siyasətin çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin ümumi gedişinə və onların səmərəliliyinə nəzarətin təmin edilməsi və lazımi korrektələrin edilməsi.
BMT-nin İnkişaf Proqramı sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı
indikatorları müəyyən etmişdir: 1) Demoqrafik göstəricilər 2) Məşğulluq göstəriciləri 3) Təhsil
göstəriciləri 4) Səhiyyə göstəriciləri 5) Maliyyə göstəriciləri 6) Digər rifah göstəriciləri
Demoqrafik (“demos” yunanca xalq) göstəricilər, adından da göründüyü kimi, ölkə əhalisi barəsindəki statistikanı əks etdirməklə yanaşı, əhalinin cins və yaş tərkibindəki meyilləri, doğumölüm nisbətini, urbanizasiyanın səviyyəsini, əhalinin sıxlığını, miqrasiya göstəricilərini özündə
birləşdirir. Məşğulluq göstəriciləri özündə ölkədəki işsizlik dərəcəsini, müəyyən məşğulluq sahələrində çalışanların göstəricilərini, muzdlu işçilərin ümumi sayını və eyni zamanda qadın işçilərin buradakı payını əhatə edir. Sosial-iqtisadi inkişafın digər bir indikatoru isə təhsil göstəriciləridir. Bu indikator özündə oxuyub-yazma qabiliyyətli əhalinin sayını, qadınların bu göstərici üzrə payını, ali təhsillilərin sayını, ölkənin məktəblərlə təchiz olunma səviyyəsini birləşdirir. Sosialiqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan digər göstəricilər qrupu səhiyyə göstəriciləridir. Burada da əsasən orta ömür müddəti, uşaq ölümlərinin sayı, həkim sayı, bir sıra
təhlükəli xəstəliklərin təsiri kimi meyarlar diqqətə alınır. Sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri ara35
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sında ən önəmli qrup maliyyə indikatorlarıdır. Bu göstəricilər qrupu istənilən ölkənin iqtisadi inkişafı haqqında fikir yürütməyə əsas verir. Belə ki, Ümumi Daxili Məhsul, ÜDM-in artım tempi,
adambaşına düşən ÜDM, dövlət büdcəsi, büdcə gəlirlərində verginin payı, adambaşına investisiya
xərcləri, ticarət balansı, dövlət borcu, adambaşına düşən kredit borcları və s. kimi göstəricilər
iqtisadi vəziyyət haqqında təsəvvür yaratmaq üçün yetərlidir. Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini
müəyyənləşdirən indikatorların son qrupuna isə hər min nəfərə düşən şəxsi avtomobil sayı, içməli
su ilə təchiz olunma səviyyəsi, ölkə yollarının asfaltlanması səviyyəsi, hər min nəfərə düşən mobil
telefon sayı, internet şəbəkəsi ilə təchizatın səviyyəsi, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi və s. göstəricilər aid edilir [4]. İndikatorların müəyyən edilməsi, onların hərəkət trendləri hər bir dövlət üçün
həyati önəm daşıyır. Belə ki, dövlətlər öz iqtisadi siyasətlərini müəyyən edərkən birbaşa olaraq bu
göstəricilərə əsaslanır, yürütdükləri siyasət vasitəsilə bu göstəricilərdə müsbət dəyişikliklərin olmasını təmin etməyə çalışırlar. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin tipi, metodu, alətləri bu dəyişikliklərin hansı dərəcədə olacağını müəyyən edir.
Nəticə
Сəmiyyətlərin inkişаf prosesində insаnın bilik, bасаrıq və fəаliyyət inkişаfı inkişаfа təkаn verən
və formаlаşdırаn ən vасib аmildir. Вu səbəblə təhsilli, sаğlаm, texnoloji inkişаfа аçıq və yüksək
insаn kаpitаlı bugünkü inkişаf etmiş сəmiyyətlərdə əhəmiyyət qаzаnmışdır. Bаşqа sözlə, səhiyyə,
bilik, təсrübə və iqtisаdi inkişаf, xüsusilə təhsil səviyyəsi əhаli siyаsətində vасib аmillərdir.
İnkişаf etməmiş ölkələrdə аilə üzvlərinin sаyının yüksək olmаsı doğuşun yüksək olmаsı səbəbindən аilədə аdаmbаşınа düşən gəlirin аzаlmаsınа və beləliklə keyfiyyət аspektlərini köçürməzdən əvvəl gəlirlərin ərzаq, mənzil və geyim xərсlərinə köçürülməsinə səbəb olur və beləliklə, inkişаf etməmiş ölkələrdə keyfiyyətin yаxşılаşdırılmаsı siyаsətinin həyаtа keçirilməsinə mаne olur.
Аnсаq аz inkişаf etmiş ölkələrdə sürətlə аrtаn əhаliyə bаxmаyаrаq iqtisаdi inkişаfın təmin edilməsi
üçün; sаvаdlılıq səviyyəsini аrtırmаq, peşə təhsili vermək və əmаnət və sərmаyələri аrtırmаqlа
sənаyeni inkişаf etdirmək lаzımdır. İnkişаf etməmiş ölkələrdə keyfiyyətin аrtırılmаsı siyаsətinə
verilən diqqət sаyəsində əhаlinin аrtmаsı yаvаşlаyасаqdır. Ваşqа sözlə, əhаlinin keyfiyyətini
аrtırаn siyаsət iqtisаdi inkişаfı sürətləndirəсək və rifаh səviyyəsi yüksələсək.
İnsanlara normal həyat üçün, ilk növbədə, insan hüquqları və əsas azadlıqlarının tanınması
lazımdır. Əvvəlcə fərdlərin bu hüquqlarla əlaqədar olaraq məlumatlandırılması vacib məsələdir.
Fərdlər onlara tanınmış hüquqların təmin edilməsi mərhələsində aktiv olmalıdır. ÜDM-dən regionlarda səhiyyə və təhsil sektorunun inkişafına ayrılan pay artırılmalı, investisiyalar məhsuldar
sahələrə yönləndirilməli və xüsusilə qoruyucu səhiyyə xidmətləri dəstəklənməlidir. Humanitar inkişafın bir digər məqsədi, cəmiyyətdəki hər seqmentin həyat standartının yaxşılaşdırılması və cinsi
ayrı-seçkilik edilmədən inkişafın təmin edilməsidir. Bu səbəblə, qadın-kişi bütün fərdləri nəzərdə
tutan insan inkişafı siyasətlərinə ehtiyac vardır.
Azərbaycanda gender bərabərsizliyi də ölkənin insan inkişafının daha yüksək standartlarına
doğru irəliləməsini ləngidən əsas maneələrdən biridir. Uzun illər boyunca yeni doğulmuş körpələr
arasında qız uşaqlarının abort olunması gender bərabərsizliyi nisbətini artırmışdır. Qəsdən edilmiş
cinsi seçimin mənfi nəticələri dərin araşdırma tələb edir. Doğuş zamanı mövcud cinsi nisbət eyni
cür davam etsə qadınların təhsildə, əmək bazarındakı payının azalması, sosial həyatın bütün sahələrində gender müxtəlifliyinin (kişiləşmə) azalması gözlənilir. Qadınların nisbətinin az olması, qadınların ənənəvi reproduktiv vəzifələrini yerinə yetirmələri üçün təzyiqlərin artmasına səbəb ola
bilər ki, bu da onların fərdi inkişaf perspektivlərinə və cəmiyyətdəki məhsuldar rollarına zidd olacaqdır.Ətraf mühitin qorunması və yaxşılaşdırılması dünyadakı bütün insanların yaxşı yaşaması
və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi mövzusunun əsas problemlərindən biridir. Ekologiyanın qorunması ilə həyata keçirilən davamlı inkişaf siyasəti bugünkü və gələcək nəsillərin həyat keyfiyyətini artıracaqdır. Məhz bu səbəbdən ətraf mühitin muhafizə edilməsi həm ayrı-ayrılıqda bütün
fərdlərin, həm də dövlətin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır. Yalnız bu halda
insanların həqiqi rifah səviyyəsinin təmin olunmasına nail olmaq mümkündür.
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Социально-экономическое развитие и пути его обеспечения
Резюме
Цель исследования: Основная цель исследования - определить сущность концепции
социально-экономического развития и найти основные решения для реализации этого
развития устойчивым образом.
Методология исследования: В ходе исследования вместо количественных показателей
использовались качественные показатели. Исследование основано на методах анализа и
синтеза.
Практическое значение исследования: Определение путей обеспечения социальноэкономического развития играет важную роль в стратегиях развития всех стран, в том числе
Азербайджана. Потому что развитие это многомасштабный процесс, ведущий к радикальным изменениям, таким как сокращение неравенства, предотвращение бедности и увеличение занятости. По этим причинам исследования имеют большое значение.
Результаты исследования: В результате исследования был сделан вывод, что важно
повышать уровень жизни всех слоев общества, уделять особое внимание таким вопросам,
как здоровье, знания, опыт, образование, доступ к качественним образованиям и медицинским услугам для обеспечения развитие без дискриминации.
Оригинальность и научная новизна исследования: Хотя тема социально-экономического развития всегда вызывала интерес и является важной проблемой, различие между
концепциями социального и экономического развития и определение зависимости свидетельствует об оригинальности исследования.
Ключевые слова: социальное развитие, экономический рост, развитие человека,
образование, уровень благосостояния.
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Social-economic development and ways of its provision
Summary
The aim of the study: The main purpose of the research is to determine the essence of the
concept of socio-economic development and to find basic solutions to realize this development in
a sustainable way.
Research methodology: During the research, qualitative indicators were prefered instead of
quantitative indicators. The research is conducted based on analysis and synthesis methods.
The practical importance of research: Identifying the ways of ensuring socio-economic
development plays an important role in the development strategies of all countries, including
Azerbaijan. Because development is a multi-scale process that leads to radical change such as
reducing inequality, preventing poverty and increasing employment. For these reasons, research
has great importance.
The originality and scientific innovation of the research: Although the topic of socioeconomic development has always been of interest and is an important issue, the distinction
between social and economic development concepts and determination of dependency is an
indication of the originality of the research.
Results of the study: As a result of the study, it was concluded that it is important to pay special
attention to issues such as health, knowledge, experience, education, access to qualified education
and health services to improve the standard of living of all level of society and to ensure
development without discrimination.
Key words: social development, economic growth, human development, education, welfare.
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AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
İQTİSADİ İNKİŞAFIN SOSİAL PROYEKSİYASI: KOMPLEKS TƏHLİL
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - təqdim edilmiş məqalədə sosial-müdafiə sisteminin əsas komponentləri
təhlil edilmiş və bu komponentlərin iqtisadi inkişafa təsir mexanizmi araşdırılmışdır.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, riyazi-statistik, müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, analiz, sintez üsul və metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın prioritet istiqamətləri sosio-iqtisadi komponentlərin təkmilləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən görülən işlər – sosio-iqtisadi inkişafın iqtisadi dayanıqlılıqda əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
Tədqiqatın nəticələri - sosio-iqtisadi sferada sosial komponentlə bağlı model identifikasiyası
və Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin əsas komponentlərinin strukturu verilmişdir. Bununla
yanaşı sosio-iqtisadi inkişafın dayanıqlılığında nəzəri-konseptual konstruksiyasının anatomik təsviri və sosial siyasət modellərinin təsnifatı əks etdirilmişdir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi - iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin məşğulluqda və Ümumi daxili
məhsulda (ÜDM) payı, əmək bazarının inkişaf dinamikası, təhsil səviyyəsi üzrə Azərbaycanda
əmək bazarının mövcud vəziyyəti, əməkhaqqının ÜDM-də xüsusi çəkisi, orta, minimum əmək
haqları və yaşayış minimumu arasındakı bağlılıq, sosialyönümlü xərclərin həcmi və dövlət büdcəsi
xərclərində xüsusi çəkisinin dinamikası, elmi-tədqiqat və işləmələr xərclərinin sektorlar üzrə bölgüsü, əlverişsiz əmək şəraitində işləyənlərin sayı, əhalinin maddi təminatını əks etdirən göstəricilərin dinamikası, təyin olunmuş orta aylıq pensiyaların orta aylıq əməkhaqqında payı və pensiyaçılarla əlaqədar göstəricilərin dinamikası əks olunmuşdur və bu komponentlərin iqtisadi inkişafa
və dayanıqlılığa təsirlərinə də baxılmışdır.
Açar sözlər: sosial-müdafiə sistemi, yaşayış minimumu, sosialyönümlü xərclər, maddi təminat, dayanıqlılıq.
Giriş
Müasir dövr qloballaşma prosesi postmodern dəyərlər bazasında dərinləşdikcə, cəmiyyətin dayanıqlı inkişaf kontekstində çoxsaylı, yeni məzmunlu fəsadlı situasiyaların ortaya çıxması sosial
komponentin bütün təfərrüatı ilə aktuallaşmasına gətirib çıxarmışdır. Belə bir şəraitdə sosial-iqtisadi münasibətlər sistemində rasionallıq və səmərəlilik kateqoriyaları ön plana çıxmaqla “yeniləşmə” prosesinə əvvəlki dövrlərdən mahiyyətcə fərqlənən yeni konseptual məzmunluluq əxz edir.
Sosial siyasət modelləri və sosial komponentlə bağlı model identifikasiyası
Qlobal situasiyanın keyfiyyətcə yeniləşdiyi bir zaman kəsiyində həm bütövlükdə sosial sferanın, həm də sosio-iqtisadi anlamda dayanıqlı inkişaf trayektoriyasına çıxışın nəzəri konstruksiyasının qurulması çox müşkül məsələdir. Ən azı ona görə ki, “nəzəri çıxışla” “real çıxışın” adekvatlığı probleminin rasional kalkulyasiyasını aparmaq prinsipcə, mümkün deyildir. Nəzəri ümumiləşdirmə yalnız və yalnız o halda gerçəkliyə adekvat ola bilər ki, reallıqda baş verən hadisə və
proseslərə istinad etsin. Belə ki, sosial sferanın yeni inkişaf trayektoriyasına çıxışı – bir tərəfdən,
qlobal çağırış və təhdidlərin nəzərə alınmasını, digər tərəfdən həm sovet “keçmişindən”, həm də
modernin “köhnəlmiş” dəyərlərinin bir çoxundan imtina edilməsini qaçılmazlıq halına gətirir.
Dövlət müstəqilliyi əldə edilən dövrdən bu günə qədər ölkədə həyata keçirilən sistemli islahatların mərkəzi komponenti sosial sfera olmuşdur. Qeyd edilən yönümdə həyata keçirilən fəaliyyətin
əsas istiqaməti rifahın yüksəldilməsi, yoxsulluq və işsizliyin, sosial ədalətin qərarlaşması və s.
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bazasında sosial həmrəylik → sosial əməkdaşlıq → sosial-mədəni identiklik üçlüyünün bərqərar
olmasına nail olmaqdan ibarət olmuşdur. Bu yönümdə çoxsaylı qərarlar, Dövlət Proqramları və
digər konseptual məzmunlu rəsmi sənədlər, normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Bununla
belə, sadalananlar aspektindən bir sıra problemlərin mövcudluğu strateji anlamda bəzi çətinliklər
yaratma imkanındadır. Bu paraqrafda bizim məqsədimiz bütövlükdə sosial sferanın problemlər
kompleksini deyil, sosial sfera üzərində iqtisadi inkişafın proyeksiyasının (kəmiyyətcə ölçmə imkanı olan komponentləri) doğurduğu situasiyanı tədqiq etməkdir. Möhkəm inamımıza görə, məhz
bu tərzli “əlahiddə”ləşmə yekun etibarı ilə sosial inkişafa və bütövlükdə inkişafın dayanıqlılığı
dərəcəsinə birbaşa təsir göstərmək iqtidarındadır.
Dünyanın, ələlxüsus da inkişaf etmiş və postindustrial təsərrüfat tipinə keçmiş ölkələrin sosial
sfera ilə bağlı strateji yanaşmalarının, həyata keçirdikləri sosial siyasət modellərinin müqayisəli
təhlili göstərir ki, qeyd olunan sferanın tənzimlənməsi və inkişafına baxışda ifrat müxtəliflik
mövcuddur. Və, bu da təbiidir! Sosial sfera – subyekt kimliyi dəqiq şəkildə ifadə olunmuş sferadır:
yəni, araşdırılan məsələ konkret sosiuma, konkret millətə aid bir məsələdir. Buna görə də yanaşmalardakı polyarlıq birbaşa milli spesifika, inkişaf səviyyəsi, cəmiyyətin tipi və mental konsept
dəyərləri ilə determinə olunur.
Uzun onilliklər ərzində sosial-sfera və iqtisadiyyat arasında (ikincinin prizmasından) formalaşan bağlılığın əsas nəzəri-funksional subyekti “iqtisadi-insan” olmuşdur. Sonrakı inkişaf prosesində “iqtisadi insan” abstraksiyasının fəaliyyət fəlsəfəsindəki “nöqsanları”, ziddiyyətliliyi və spontan qaydanın yetərsizliyi aşkar olundu (sözügedən “eqoist” liberal yanaşmada öz varlığını bu gün
də saxlamaqdadır).
Ayrıca götürülmüş bir ölkədə inkişafın dayanaqlılığı problematikası prizmasından yanaşdıqda
iqtisadi və sosial sferaları ayrı fəaliyyət sahələri kimi nəzərdən keçirmək reallığa adekvat olmayan
bir yanaşma təsəvvürü yaradır. Müasir dövrdə, bu sferalar ayrı-ayrılıqda deyil, sosio-iqtisadi tipli
üzvi bağlılıqda, vəhdətdə olan cütlük kimi qəbul edilməlidir.
Ümumiyyətlə, belə hesab edirik ki, məhz dayanıqlılıq fenomeni aspektindən nəinki iqtisadi və
sosial sferalar, eləcə də ictimai həyatın bütün spektri qarşılıqlı bağlılıqda götürülməlidir: sosioiqtisadi və sosio-mədəni sistemdə struktur bərabərliyi prinsipi hökm sürməkdədir. Digər bir
mühüm nüans sözügedən bağlılığa iqtisadi “imperializm” prizmasından yanaşmanın yalnışlığıdır.
Sosio-iqtisadi sfera – cəmiyyətin tipini müəyyənləşdirən 2 əsas altsistemlərdən biridir. Və, ümumiyyətlə iqtisadiyyat – tələbatlar prizmasından sosial sferanın təmərgüzləşmiş formasıdır.
Həm də,unutmaq olmaz ki, iqtisadi zaman – sosial zamanın konkret strukturlu modifikasiyasından qeyri bir anlam daşımır.
Bu anlamda, inkişaf prosesinin dayanıqlılığı – zaman axını boyunca formalaşan keyfiyyət halıdır. Yəni, dayanıqlılıq – bir zaman anlayışıdır. İqtisadi zaman – “yaradılan” zamandır və sosial
zamanın – “davranış tərzi”ndən birbaşa asılılıqdadır. Ona görə də, sosio-iqtisadi sferada hədəflənən rasionallıq və səmərəliliyin qərarlaşması prosesinə, eləcə də bu sferada universallığın
yoxluğunu şərtləndirən situasiyaya ən çox təsir göstərmək iqtidarında olan şey – dünya ölkələrinin
müxtəlif sosial zamanlarda yaşamalarıdır. Yəni, cəmiyyətlərin tip müxtəlifliyi (ənənəvi, modern,
postmodern), sosio-iqtisadi problematikaya, həmçinin makrososial sabitliyə münasibətdə fərqli
konseptual məzmunluluq doğurur. Və, bu halda da milli spesifikanın ön plana çıxışı bir növ “təhrik” xarakteri daşıyır. Qeyd edilənlər prizmasından qiymətləndirmədə görünən odur ki, Azərbaycanda cəmiyyətin tipi sırf industrial səciyyə daşıyır. Lakin... bir tərəfdən, postindustrializmin ayrıayrı komponentləri tətbiq edilsə də, digət tərəfdən industrial təsərrüfat tipinin tam şəkildə qərarlaşması prosesi başa çatmamışdır.
Bu aspektin çox mühüm rolu vardır. Belə ki, industrial təsərrüfat tipinin əsas və son məqsədi
milli rifahın dayanıqlı şəkildə fasiləsiz yüksəlişidir. Postindustrial təsərrüfat sistemində isə hədəf
azadlıqdır. Doğrudur, azadlığın optimal şəkildə qərarlaşması, sosial inkişafın, sosial ədalətin gerçəkləşməsində, həmçinin real məzmun daşıyan rifahın yüksəlişində mühüm rol oynayır. Daha
konkret ifadə: rifah – azadlığın (optimal) “törəməsidir”. Məhz buna görə də, postmodern modernlə
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müqayisədə daha yüksək keyfiyyətli cəmiyyət tipi hesab olunur. Məsələnin nəzəri-fəlsəfi dərki ilə
bağlı elə bir anlaşılmazlıq yoxdur. Amma... praqmatik müstəvidə seçim problemi aktuallaşır:
1)Rifahdan çıxış etdikdə – dövlət “baba”dır (hətta vətəndaş cəmiyyəti ilə birlikdə “hərəkət” etsə
də) və sosial inkişafa nail olmaq onun əsas funksiyasıdır; 2)Azadlıqdan çıxış etdikdə: Hər bir fərd
(vətəndaş) özü-özünü hərtərəfli inkişaf etdirməlidir. Dövlətin bu sferaya müdaxiləsi azadlıq
konseptinə “zərər” gətirir. Bir sözlə, “suda boğulanların xilası onların öz əlindədir”.
Azərbaycanda sosial müdafiə sistemi və komponentləri
Görünən budur ki, Azərbaycan hər iki qütbün müəyyən (birindən az, birindən çox olmaqla)
elementlərinin formalaşdırdığı simbioz formalı yanaşmaya istinad etməlidir. Qeyd etməyə ehtiyac
yoxdur ki, sosial sferanın problemləri müzakirə mövzusudursa, birinci qütbün (industrial) seçilməsi yeniləşmə prosesini deformasiyaya uğrada, ikinci qütb (postindustrializm) isə sosio-iqtisadi
anlamda sistem böhranı doğura bilər.
Bu seçimlə bağlı Azərbaycan gerçəkliyində hansısa bir formada anlaşılmazlıq mövcud deyildir.
Belə ki, milli ideyanın mahiyyət özəlliklərinə tam şəkildə adekvat olan “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” Konsepsiyası dövlətin rəsmi mövqeyini postindustrial cəmiyyət tipinə keçidi əsas
məqsəd kimi ortalığa qoymuşdur.
Bu aspektdən, maraqlı məqam ondan ibarətdir ki,milli sosio-iqtisadi və sosio-mədəni “gələcəyə” doğru hərəkətin hədəflənmiş məqsədi, digərləri ilə bahəm, həm də ideoloji-siyasi məzmun
daşıyır. Və, daşımalıdır da! Belə ki, sosial sfera – siyasi və ideoloji üstqurumun əsas bazasıdır...
Dövlət müstəqilliyi əbədidir, toxunulmazdır. Lakin, onun funksiyaları yeniləşmə prosesinə adekvat şəkildə “yeniləşməlidir”. Hal-hazırda həyata keçirilən və dövlət idarəetməsinin əsaslarını
özündə ehtiva edən islahatlar kompleksi gəldiyimiz qənaətin doğru olduğunu ortalığa qoymaqdadır. Funksional rakursdan yeniləşmə prosesində dövlətin statusu (“baba”) dəyişmir, lakin funksional sferada rifahın yüksəldilməsi prosesində azadlıq konseptinin optimallıq “sərhədlərinin” çəkilməsi nəzərdə tutulur. Əvvəldə qeyd etdiyimiz “simbioz”un mahiyyəti məhz bundan ibarətdir.
Bütün bunlarla bahəm, apardığımız araşdırmalar bugünkü reallıqla əlaqədar Azərbaycanın sosial
inkişafla bağlı tətbiq etdiyi konseptual yanaşma daha çox konservatizmə meyllidir. Bu konsepsiyanın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sosial sferanın inkişafı, ümumiyyətlə, sosial siyasət real inkişaf prosesindən “doğmalı”, onun (inkişafın) tamamlayıcısına, təminedicisinə çevrilməlidir. Yəni, Yaradan (sosium) yaradılanın (iqtisadiyyatın) xidmətçisi olmalıdır. Başqa sözlə, hamıya məlum olan iqtisadi “imperializm” mövqeyindən baxış öz aktuallığını saxlamaqdadır. Maraqlıdır ki, əsasən Almaniyaya (yaxud alman millətinə) xas olan yanaşma tərzi Türkiyədə də olduğu
kimi tətbiq olunmaqdadır...
Təkcə bu fakt kifayətdir ki, sosio-iqtisadi sferaya milli spesifikanın aşırı təsir göstərdiyini görə
biləsən.
Ölkədə sistem dəyişikliyinin ilk dövründə sosio-iqtisadi sferada xaotik, sistemdən kənar gedişlər üstünlük təşkil edirdi. Əhalini, keçid dövrünün yaratdığı problemli situasiyaların neqativ təsirindən qorumaq məqsədilə dövlət, minimal səviyyədə də olsa, müəyyən diqqət yetirməyə cəhd
edirdi. (Dərin iqtisadi böhrana rəğmən). 2002-ci ildə müxtəlif yönümlü imtiyazlar müavinətlərlə
əvəz olundu. Bu, bir ilk olaraq, sosial müdafiənin invanlılığının təminatında mühüm addım idi. Bu
dövrdən başlayaraq, iqtisadi potensialın yüksələn şərtlə artımı və cəmiyyətin inkişafına yönəldilməsi sosial problemlərin həlli prosesinə bir artımın keyfiyyəti əxz etdi. İqtisadi artımın sosial
effektivliyi problemi aktuallaşmağa başladı.
İlkin dövrlərdən etibarən ölkədə sosial mühafizə sisteminin formalaşdırılmasına başlanıldı.
(şəkil 2)
Sosial sferada (transformasiya dövründə) yeniləşmə prosesinin ilkin ciddi addımları pensiya islahatları olmuşdur. Belə ki, Ulu öndər H.Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” (1997) Qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər, “Azərbaycan Respublikasında pensiya
islahatı konsepsiyası” (2001) qəbul edilmiş və pensiyaların ödənilməsi DSMF-yə həvalə olunmuşdur.
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Sosial mühafizə sistemi

Sosial təminat

Sosial sığorta

əmək pensiyası:
–yaşa görə;
– əlilliyə görə;
–Ailə başçısını itirməyə görə;
–iş stajına görə

Sosial pensiyalar:
–18-yaşına qədər olan əlillərə;
–yeni doğulmuş uşaqlara görə birdəfəlik;
–müxtəlif kateqoriyalı insanlara sosial yardım;
–radiasiya qurbanlarının müalicəsi üçün;
– dəfn mərasimi üçün və s.

Şəkil 1. Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin əsas komponentləri.
Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur

Eyni zamanda, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı
salınmasına yönəldilmiş “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nın
(2003) tətbiqi çox mühüm irəliləyişlərə yol açmışdır. “Əmək pensiyaları haqqında” və “Sosial
müavinətlər haqqında” (2006) qəbul edilmiş qanunlar islahatlar kompleksinin effektivliyini hissediləcək dərəcədə yüksəltmişdir. Digər tərəfdən, məşğulluq probleminin davamlı həlli yönümündə
qəbul edilmiş Məşğulluq Strategiyası (2006–2015) və buna uyğun olan Dövlət Proqramının
(2007–2010) tətbiqi mühüm rol oynamışdır. Bu istiqamətdə ilkin olaraq 2003–2004-cü illər ərzində 177min yeni iş yeri açılmışdır. 2010-cu ilə qədər olan dövrdə yeni iş yerlərinin sayı 1mln.-u
keçmişdir. Məşğulluq probleminin spesifik cəhətlərindən biri iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə
bölgüsü və o sahələrin ÜDM-də payı aspektindən uyğunsuzluğun olmasıdır. Cədvəldəki dinamik
sıradan göründüyü kimi, aqrar sferada məşğul əhalinin 36,3%-i çalışdığı halda, bu sferanın ÜDMdə xüsusi çəkisi cəmi 5,7% təşkil etmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1995-ci ildə kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı 25,3%, mədənçıxarma sənayesinin isə 10,2% təşkil etmişdir. Hal-hazırda mədənçıxarma sənayesində cəmi 0,8%
işci fəaliyyət göstərir. Amma, bu sahənin ÜDM-də payı 35,2% civarındadır.
Əmək bazarının son 20 illik dinamikasının təhlili bir sıra spesifik cəhətlərin üzə çıxarılmasına
imkan vermişdir. (cədvəl 3.)
2000-2011-ci illər ərzində əhalinin sayı 13,8%, əmək ehtiyatları isə 30,2% artmışdır. Bu aspekt
– ölkədə demoqrafik potensialın kifayət qədər güclü olduğunu göstərir. Bu artımda, eyni zamanda,
təqaüd yaşının qaldırılması da müəyyən rol oynamışdır. Əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi
bu dövr ərzində 57,7%-dən 66,1%-ə qədər yüksəlmişdir.
İqtisadi fəal əhalinin isə payı (əmək ehtiyatlarında) 93,3-dən 75,8-ə qədər aşağı düşmüşdür.
Paralel olaraq, muzdla işləyənlərin əmək ehtiyatlarında xüsusi çəkisi 26%-dən 22,7-yə qədər azalmışdır. Bu göstərici işsizliklə bağlı problemin mövcudluğundan xəbər verir. 2011-ci ildə məşğul
əhalinin (4375,2min nəfər) 31,7%-i muzdla işləyən, 22,6%-i isə sərbəst şəkildə məşğul olanlardır.
Müqayisə üçün deyək ki, “kiçik” inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn Avstriyada bu göstərici 1,5%
təşkil edir. Bu nisbət bu gün də qalmaqdadır.
Müqayisə üçün deyək ki, 1991-1995-ci illərdə məşğulluq 3,2% aşağı düşmüş, 1995–2000-ci
illərdə 2,5%, 2000–2005-ci illərdə 4,4%, 2005–2010-cu illərdə isə 1,8% yüksəlmişdir. Əmək
qabiliyyətli yaşda olan əhalinin sayı həmin dövr ərzində (2002–2010) 14,8% artmışdır. 2003–
2010-cu illər ərzində 70%-i daimi olan bir milyon yeni iş yerlərinin açılmasına baxmayaraq artım
templəri arasındakı uyğunsuzluq davam etmişdir. Təhlil materialları göstərir ki, artımın səbəbi
ölkədə fertillik göstəricisinin yüksək olmasındadır: 1960-64-cü illərdə fertillik göstəricisi 35,9
(1000 nəfərə düşən artım), 1976–1991-ci illərdə 26,3-ə bərabər olmuşdur.
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Cədvəl 1.

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin məşğulluqda və ÜDM-də payı (%)
2019

2017

2009

2019

2005

2017

2000

2009

-kənd təsərrüfatı, ovçuluq, balıqçılıq
-Mədənçıxarma sənayesi
-Emal sənayesi
-Elektrik enerjisi, qaz və
su
Tikinti
-Ticarət, avtomobil və
avadanlıqların təmiri
-Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı, rabitə
-Dövlət idarəetməsi
-Təhsil
-Səhiyyə
-Digər sahələr

2005

Göstəricilər

Məşğulluqda payı

2000

ÜDM-də payı %

16,1

9,2

6,7

5,6

5,7

41,0 39,3 38,5 36,4 36,3

27,7

42,2

44,8

34,2

35,2

1,1

1,1

1,0

0,8

0,8

5,3

6,5

4,0

4,7

5,0

4,6

4,9

4,9

5,2

5,2

3,1

0,7

1,1

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

1,4

1,4

6,5

9,4

7,4

9,6

7,3

4,1

5,0

5,5

7,2

7,3

6,3

6,1

7,0

10,4

10,0 16,9 16,6 16,2 14,6 14,5

12,0

7,4

8,5

6,7

6,0

4,5

4,9

5,2

4,2

4,2

2,0
4,9
1,9
8

3,0
2,5
1,4
4

1,8
3,6
1,7
5,6

1,9
3,9
1,8
12,9

2,0
4,1
1,7
14,9

6,9
8,6
4,5
6,6

7,0
8,7
4,6
6,7

6,8
8,5
4,5
7,8

5,9
7,8
3,9
3,2

5,8
7,8
3,9
3,1

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Cədvəl 2.
Əmək bazarının inkişaf dinamikası (mln. nəfər)

1. Əhalinin sayı
2. Əmək qabiliyyətli
yaşda
3. Əmək ehtiyatları
4. İqtisadi fəal əhali
5. Məşğulluq
6. Muzdla işləyənlər
7. İşsizlik (min. n.)

2000

2005

2010

2011

2017

2019

2010-a nisbətən
(%)

Göstəricilər

2000 nisbətən
(%)

2019-cu il

8114,3 8553,1 9111,1 9235,1 9810 9881,3 +20,9%

+7,7%

4917,1 5646,6 6285,6 6395,7 6771,6 6842,5 +38,7%

+7,9%

4685,8
4370,2
3855,5
1217,8
394,6

+8,3%
+13,3%
+8,8%
+14,3%
–2,6%

5421,3
4380,1
4062,3
1297,1
317,8

6015,0
4587,4
4329,1
1382,9
258,3

6101,2
4626,1
4375,2
1387,5
250,9

6408,1
5073,8
4822,1
1525,0
251,7

6556,0
5190,1
4938,5
1645,4
251,6

+38,3%
+15,9%
+28,9%
+33,3%
– 36,3%

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Mühüm problemlərdən biri əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin xeyli aşağı olması ilə
bağlıdır. Belə ki, bu göstərici üzrə Qərbi Avropa ölkələri Azərbaycanı orta hesabla 3dəfəyə yaxın
qabaqlayırlar. Bu ölkələrdə, ələlxüsus Skandinaviyada əmək ödənişlərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi
50-60% civarındadır. Azərbaycanda isə, inkişaf dinamikasının birinci onilliyində sözügedən
göstərici 23,1%-dən (2000-ci il) 17,2%-ə qədər (2010-cu il) aşağı düşmüşdür. 2019-cu ildə isə
(2010-cu illə müqayisədə) bu göstərici 19,3% civarında qərarlaşmışdır. Heç şübhəsiz ki, bu hal
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iqtisadi artımın dayanıqlılığına, məşğulluq səviyyəsinə və gəlirlərin optimal bölgüsünə əksistiqamətli təsir göstərir.
Bu aspektdən struktur fərqliliklər də çox geniş diapozonu əhatə edir. Məsələn, kənd təsərrüfatında sözügedən göstərici 2,8% (2010-cu il – xalis mənfəət 50,7%), iqtisadiyyatda həlledici yer
tutan mədənçıxarma sənayesində, müvafiq olaraq,3% (88,2%), emal sənayesində isə 5,5% (25%)
təşkil etmişdir. Qismən yüksək səviyyə maliyyədə 45,1% (15,8%), səhiyyədə – 34,7% (17,7%) və
digər xidmət sferalarında müşahidə edilməkdədir.
Cədvəl 3.
Əmək haqqının ÜDM-də xüsusi çəkisi (%)
Göstəricilər
2000

2005

2010

2015

2016

1. İşçilərin
əməkhaqqı
1021,1 2820,5 6820,4 11037,3 11577,4
(mln. man)
2. ÜDM (mln.
4718,1 12522,5 42465,0 54380,0 60393,6
man)
3. Əməkhaqqının ÜDM21,6
22,5
17,2
20,3
19,2
də payı (%)

2016-cı il
2000-ə
2015-ə
nisbətən
nisbətən
(+,–)
(+,–)

2019

2019/2016-cı
ilə nisbətən
(%)

+11,3dəfə

+4,8%

15816,1

+36,2%

+12,8dəfə

+11,0%

81681,0

+35,2%

–2,4%

–1,1%

19,3

+0,1%

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Göründüyü kimi, əməkhaqqının ÜDM-də xüsusi çəkisi bugünkü çağırışlar aspektindən adekvat
deyildir. Son 15 ildə bu göstərici 2,4% aşağı düşmüşdür. ÜDM-in artmasına paralel olaraq, əmək
haqqı səviyyəsində də dəyişikliklər getməlidir. Məsələn, 2005-ci ildə 2000-ci ilə nisbətən ÜDM –
2,6 dəfə, paralel olaraq əməkhaqqının mütləq məbləği 2,7 dəfə, ÜDM-də xüsusi çəkisi isə 0,9%
artmışdır. Amma, bu asılılıq növbəti illərdə müşahidə edilmir. Məsələn, 2016-cı ildə 2015-ci ilə
nisbətən ÜDM 11,0%, əməkhaqqının mütləq məbləği isə 4,8% artmış, lakin onun ÜDM-də xüsusi
çəkisi 1,1% azalmışdır. Digər tərəfdən, inflyasiyanı nəzərə alsaq, onda əməkhaqqının mütləq məbləği (2019-cu ildə) cədvəldə verdiyi kimi deyil, 10141,9 mln. manat təşkil edəcəkdir ki, bu da
2015-ci illə müqayisədə 8,2% azalma demək olacaqdır.
Eyni zamanda, orta aylıq əməkhaqqı, minimum əməkhaqqı və yaşayış minimumları arasındakı
nisbət də qəbul edilmiş beynəlxalq normalardan uzaqdır. (cəd. 6)
Hesab edirik ki, yaranmış situasiyanın real məzmunu son 15 illik dinamikada açıq-aydın formada yer almaqdadır.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, beynəlxalq normalara görə minimum əməkhaqqı orta əməkhaqqının 40%-dən, orta əməkhaqqı isə yaşayış minimumunun 5 mislindən az olmamalıdır.
Sosial sferanın maliyyələşdirilməsində əsas ağırlıq dövlət büdcəsinin üzərinə düşür (cəd. 7).
Son 20 illik dinamikadan göründüyü kimi, sosialyönümlü xərclərin həm ÜDM-də, həm də büdcə
xərclərində xüsusi çəkisi aşağıya doğru istiqamətlənmişdir. Məsələn, bu göstərici 2019-cu ildə
2000-ci illə müqayisədə – 26,7%, 2010-cu ilə nisbətən isə 2,7% azalmışdır.
Düzgün təsəvvür yaranması üçün qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən sosial yönümlü sferaya
ayrılan xərclərin mütləq məbləği 2004–2012-ci illər ərzində 6,5dəfə artmışdır (orta illik artım –
460 mln. manat).
Nisbi kəmiyyət isə azalmağa meyilli olmuşdur. Belə ki, müqayisə edilən dövr ərzində sosialyönümlü xərclərin xüsusi çəkisi 17,8% azalmış və 2012-ci ildə 26,3%-ə bərabər olmuşdur. 2019-cu
illə müqayisədə də eyni situasiya müşahidə edilməkdədir.
Digər tərəfdən, bir nəfərə düşən cəmi xərclərin məbləği dönmədən artmışdır.
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Cədvəl 4.

Orta, minimum əməkhaqları və yaşayış minimumu arasındakı bağlılıq
Göstəricilər

2005

2010

2011

2019
2005-ə
2010-a
nisbətən % nisbətən

2019

1.Orta aylıq əməkhaqqı
123,6
331,5
364,2 634,8
(man.)
2.Minimum əməkhaqqı
(man.)
30
85
93,5
200
O cümlədən:
– orta aylıq əməkhaqqında
24,3% 25,6% 25,6% 31,5%
xüsusi çəkisi (%)
3.Yaşayış minimumu (man.)
52
87,0
95,0
190
– minimum əməkhaqqında
173,3% 102,3% 101,6% 95,0%
xüsusi çəkisi (%)
– orta əməkhaqqında xüsusi
42,1% 26,2% 26,1% 29,9%
çəkisi

+5,1dəfə

+91,5%

+6,6dəfə

+2,3dəfə

+7,2%

+5,9%

+3,6dəfə

+2,2dəfə

x

x

–12,2%

+3,7%

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Cədvəl 5.
Sosialyönümlü xərclərin həcmi

Göstəricilər
– Dövlət büdcəsinin
xərcləri (mln.m)
– Sosialyönümlü xərclərin
büdcədə payı (%)
– ÜDM-ə nisbəti (%)
– Əhalinin sayı (mln.m)
– Bir nəfərə düşən xərclər
(man.)

2019

2019
2000
2010-a
nisbətən nisbətən
+, –%
%

2000

2005

2008

2010

764

2140,7

10774,2

122275

50,0

39,0

21,0

26,0

23,3

–26,7%

–2,7%

8,1
8114,3

6,7
8553,0

5,8
8896,9

10,2
9100,0

6,9
9881,3

–1,2%
+22,2%

–3,3%
+8,7%

47,07

98,59

259,9

356,9

575,9

24425,6 +31,9dəfə +98,3%

+12,2dəfə +61,3%

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Hesab edirik ki, maliyyələşmənin sosio-iqtisadi hədəfi düzgün tövsif olunmalıdır. Belə ki, sosial xərclərə – iqtisadi resurslardan ayrılan pay kimi yox, insan kapitalının formalaşması və inkişafına yönəldilən investisiya kimi baxmaq lazımdır.
Təhsil xərclərinin büdcədəki xüsusi çəkisi, tədqiq olunan dövr ərzində azalma təmayüllü
olmuşdur. Belə ki, bu göstərici 2004-cü ildəki 19,6%-dən 2016-cı ildə 9,80%-ə 2019-cu ildə isə
8,9%-ə qədər azalmışdır.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu göstərici yetərli hesab edilə bilməz. Belə ki, təhsil xərclərinin payı (ÜDM-də) Danimarkada 8,3% və s. təşkil etmişdir. Avropa İttifaqında ən aşağı göstərici (3,5%) Rumıniyada (amma, artım təmayüllüdür) müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda, MDB
ölkələri arasında Azərbaycan təhsil müəssisələrinin sayına görə 5-ci, hər 10000 nəfərə düşən
tələbələrin sayına görə isə 9-cu yeri tutur. Həmçinin, bir nəfər təhsil alana düşən xərclərin həcminə
görə Azərbaycan çox geridə qalmaqdadır. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində ibtidai təhsildə bu
göstərici 4421 avro, orta təhsildə 5874 avro, ali təhsildə isə 8289 avro təşkil edir.
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Cədvəl 6.
Sosialyönümlü xərclərin dövlət büdcəsi xərclərində xüsusi çəkisinin dinamikası (%)

Göstəricilər
I. Dövlət büdcəsi
xərcləri (%) cəmi
–sosiyalyönümlü
xərclər. cəmi (%)
o cümlədən
Təhsil xərcləri
Səhiyyə xərcləri
Sosial müdafiə
xərcləri
Sosial təminat
xərcləri
– Mədəniyyət, idman, informasiya və
s. xərcləri
Elm xərcləri
II. Sosialyönümlü
xərclərdə sahələrin
payı%
– Təhsil xərcləri
– Səhiyyə xərcləri
– Sosial müdafiə
xərcləri
– Sosial təminat
xərcləri
– Mədəniyyət, idman, informasiya və
s. xərcləri
Elm xərcləri

2019
2004-ə 2016-a
nisbətən nisbətən
+,–
+,–

2004

2008

2010

2011

2012

2016

2019

100

100

100

100

100

100

100

x

x

44,1

22,0

25,4

24,1

26,3

32,6

23,3

–20,8

–9,3

19,6
4,9

9,1
3,2

10,0
3,6

8,7
3,4

9,6
3,6

9,8
3,9

8,9
3,6

–10,7
–1,3

–0,9
–0,3

11,2

7,7

9,4

9,8

10,7

14,7

9,2

–2,0

–5,5

4,5

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

–3,4

x

2,5

1,3

1,4

1,3

1,5

1,3

1,3

–1,2

x

1,3

0,6

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

–0,8

–0,1

100

100

100

100

100

100

100

x

x

44,4
11,1

41,3
14,6

39,4
14,3

36,0
14,3

36,4
13,8

30,3
12,1

38,6
15,4

–5,8
+4,3

+8,3
+3,3

25,5

34,8

37,0

40,7

40,7

45,1

39,4

+13,9

–5,7

10,2

0,9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

–9,6

+0,1

5,8

5,9

5,6

5,5

5,8

4,1

5,9

+0,1

+1,8

3,0

2,6

3,1

3,0

2,8

1,9

2,1

–0,9

+0,2

Mənbə: https://www.stat.gov.az/

Səhiyyənin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2008-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasında səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və icbari tibbi sığortanın
tətbiqi Konsepsiyası” qəbul edilmişdir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqinə bu il (2020) başlamaq nəzərdə tutulmuş, lakin Covid-19 pandemiyası qərarın ertələnməsinə səbəb olmuşdur. 2000-ci ildən
başlayaraq, səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin həcmi davamlı olaraq artsa da, bu vəsaitlərin ÜDM-də
payı çox aşağı olmuşdur. Həm bu göstərici, həm də orta ömür müddəti, bir yaşa qədər ölən uşaqların sayı və ana ölümü göstəriciləri üzrə ölkə inkişaf etmiş ölkələrdən əhəmiyyətli dərəcədə geri
qalır. Belə ki, 1994–2003-cü illərdə uşaq ölümünün səviyyəsi 3 dəfə (1993-cü ildə – 4989) aşağı
düşmüş, 2010-cu ildə 1843 nəfər təşkil etmişdir. Müqayisə üçün deyək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə
bu göstərici hər 1000 nəfərə 6-10 civarında dəyişir. Bu göstərici 2008-ci ildə (Azərbaycanda) 76
uşaq, hal-hazırda isə 13 uşaq ölümü baş verir. Ana ölümü ilə bağlı göstəricilər də analoji şəkildə
qərarlaşmışdır.
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Təhlil materialları göstərir ki, ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri yaşayış minimumunun
2005-ci ildə 102,0%-ni, 2010-cu ildə 174,9%-ni, 2011-ci ildə 185,5%-ni təşkil etmişdir. Hal-hazırda da bu yönümdə əsaslı yeniləşmə müşahidə olunmur. Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsi də əhəmiyyətli dərəcədə daralmışdır. Belə ki, 2019-cu ildə 2018-ci ilə
nisbətən sosial yardım alan ailələrin sayı 52,2% (90,2 mindən 43,2 minə qədər) azalmışdır. Bir
nəfərə düşən yardımın həcmi isə 34,3 manatdan 42,9 manata qədər artmışdır.
Digər bir fakt ondan ibarətdir ki, 2011-ci ildə adambaşına düşən gəlirləri 300 manatdan çox
olanların əhalinin ümumi sayında payı 2,0% təşkil etmiş, 2018-ci ildə isə bu göstərici 4,8-ə
çatmışdır.
Azərbaycan çox qısa bir zaman kəsiyində İPİİ görə 101-ci yerdən 67-ci yerə (2005–2010)
yüksəlmişdir. Hal-hazırda isə 87-ci yerdədir.
Nəticə
İlkin olaraq, diqqət yetirilməsi zəruri olan problemlər iqtisadi artımın “sosio-ekoloji” effektinə
nail olmaq problemləridir. Ölkə əhalisinin təbii artım tempi orta illik 1,3% civarındadır. Demoqrafik situasiyanın təhlili də göstərir ki, bu temp yaxın gələcəkdə də davam edəcək və hətta, yüksəlmə ehtimalı da böyükdür. Yəni, artımın 1,3% civarında qərarlaşması, ən yaxşı halda sosial həyatın sadə təkrar istehsalı demək olacaqdır. Sosial problemlərin həlli, yoxsulluğun aradan qaldırılması və s. yönümündə effektiv fəaliyyət göstərilməsi üçün iqtisadi artım qeyd edilən səviyyədən
ən azı 2–3dəfə çox olmalıdır.
Keçici deyil, dayanıqlı xarakter daşıyan makrososial sabitlik – əslində ideal variantdır. Belə ki,
onun gerçək xarakter daşıması ölkədə insan kimi yaşayan insan cəmiyyətinin təşəkkülündən
asılıdır...
Müasir yeniləşmə prosesinin mühüm dəyişmələrindən birisi də sosial və sosio-iqtisadi inkişaf
prosesində vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artmasıdır. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının dövriyyəyə girməsi sosio-iqtisadi sferada dövlət mərkəzçiliyi modelində tamamlayıcı rol oynamaqla,
problemlərin həlli prosesinə bir sistemlilik keyfiyyəti əxz edir. Bu halda fərd → vətəndaş cəmiyyəti → dövlət üçlüyü ikiliyə çevrilir: fərd vətəndaş cəmiyyətinin subyektinə çevrilir.
Bu yolla da fərd → sosial institut dilemması (Smit-Dyukqeym dilemması) praqmatik çərçivədə
öz aktuallığını itirir.
Postindustrial cəmiyyətlərdə sosial problemlərin klassik şəkildə aradan qaldırılmasına cəhd
edilmir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan fərqli olaraq, sosial sferanın
maliyyələşdirilməsi – eləcə maliyyələşdirmə üçün deyil, insan kapitalının formalaşması və inkişafı, son nəhayətdə isə sosial həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədini güdür. Başqa sözlə,
sosio-iqtisadi inkişafın yüksək səviyyəsinə çatmış ölkələr – birmənalı olaraq dayanıqlı inkişaf
problemlərinin həlli yönümündə çalışırlar.
Həyat keyfiyyəti – müxtəlif baxışların olmasına baxmayaraq, normal insani yaşayış standartlarını sistemli və kompleks şəkildə özündə ehtiva edən bir anlayışdır: İnsanın – insan kimi yaşayışının ölçü prosedurudur. Ona görə də, sosial problemlərin maliyyələşdirilməsi ilə (yalnız onunla)
problemin real şəkildə həlli mümkün deyildir. Həyat keyfiyyəti – maddi, mənəvi, ideoloji, siyasi,
psixoloji və s. aspektlərin insan yaşayışı üzərində proyeksiyasına istinad edir.
Yəni bu aspektdən normal yaşam standartı aşağıdakıların gerçək varlığına söykənir:
– Maddi təminatın yetərliliyi; – Normal iş və ev şəraiti; Azadlığın optimal şəkildə qərarlaşması;
sosial ədalət və təhlükəsizliyin təminatı; sağlam ekoloji mühit; Asudə vaxtın yetərliliyi; şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün zəruri şəraitin mövcudluğu; sosial bütövləşmənin gerçəkləşməsi; siyasi
proseslərdə aktiv iştirak etmə imkanının yaradılması və s.
Təhlil materialları da göstərir ki, Azərbaycanda sosial inkişaf problematikasının həlli variantları
klassik yanaşmaların çərçivəsində qalmaqda davam edir. Doğrudur, yuxarıda da göstərdiyimiz kimi, həyat keyfiyyəti tipli kumulyativ səciyyə daşıyan bir yanaşmanın tətbiqi cımiyyətin yüksək
inkişaf səviyyəsində gerçəkləşə bilər. Bununla belə, transformasiya dövrünə qədəm qoymağı
47

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1(60)-2021

planlaşdıran bir ölkə (Azərbaycan) həyat keyfiyyətinin ölçü metodikası və metodologiyasını hazırlamaq və sosial sferadakı statistik uçotu bunun üzərində qurmaq iqtidarındadır. Bu halda sözügedən sferada formalaşmış situasiya haqqında adekvat məlumata malik olmaq və fəaliyyətin əsas
istiqamət və prioritetlərini daha dəqiq müəyyənləşdirmək imkanı yaranır. Və bu, eyni zamanda,
sosisal sferanın inkişafı rakursundan həlledici əhəmiyyət kəsb edən zaman resurslarına qənaət
imkanı verəcəkdir.
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Социальная проекция экономического развития: комплексный анализ
Резюме
Цель исследования - В представленной статье анализируются основные составляющие
системы социальной защиты и механизм воздействия этих составляющих на экономическое
развитие.
Методология исследования – В работе использованы методы и приемы логического
обобщения, математико-статистического, сравнительного анализа, системного подхода,
анализа, синтеза.
Практическая значимость исследования – Приоритетными направлениями экономики Азербайджанской Республики являются улучшение социально-экономической составляющей. Работа, проделанная государством в этом направлении, - важность социальноэкономического развития в экономической устойчивости.
Результаты исследования - Дана модельная идентификация социальной составляющей
в социально-экономической сфере и структура основных составляющих системы
социальной защиты в Азербайджане. При этом отражены анатомическое описание теоретико-концептуального построения и классификация моделей социальной политики в области
устойчивости социально-экономического развития.
Оригинальность исследования - Доля различных секторов экономики в занятости и
валовом внутреннем продукте (ВВП), динамика развития рынка труда, текущее состояние
рынка труда в Азербайджане по уровню образования, доля заработной платы в ВВП,
соотношение между средними , минимальная заработная плата и прожиточный минимум,
объем социальных расходов и динамика доли в расходах государственного бюджета,
распределение затрат на исследования и разработки по секторам, распределение затрат на
исследования и разработки по секторам, количество людей, работающих в неблагоприятных условиях труда, динамика показателей, отражающих материальная обеспеченность
населения, динамика показателей, отражающих материальную обеспеченность населения,
назначение Отражается доля среднемесячной пенсии в среднемесячной рабочей силе и
динамика показателей, связанных с пенсионерами, а также рассматривается влияние этих
составляющих на экономическое развитие и устойчивость.
Ключевые слова: система социальной защиты, прожиточный минимум, социальные расходы, материальное обеспечение, устойчивость.
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Social projection of economic development: comprehensive analysis
Summary
The purpose of the study of the presented article is analyzing the main components of the
social protection system and the mechanism of the impact of these components on economic
development.
Research methodology - logical generalization, mathematical-statistical, comparative
analysis, systematic approach, analysis, synthesis methods and techniques were used in the
research work.
Significance of the research - The priority directions of the economy of the Republic of
Azerbaijan are the improvement of the socio-economic component. The work done by the state in
this direction is the importance of socio-economic development in economic sustainability.
The results of the study - A model identification of the social component in the socioeconomic sphere and the structure of the main components of the social protection system in
Azerbaijan are given. At the same time, the anatomical description of the theoretical and
conceptual construction and classification of models of social policy in the field of sustainability
of socio-economic development are reflected.
The originality of the study - The share of various sectors of the economy in employment and
gross domestic product (GDP), dynamics of the development of the labor market, the current state
of the labor market in Azerbaijan in terms of education, the share of wages in GDP, the ratio
between the average, the minimum wage and the subsistence level, the volume of social
expenditures, etc. dynamics of the share in state budget expenditures, the distribution of research
and development costs by sector, the distribution of research and development costs by sector, the
number of people working in unfavorable working conditions, the dynamics of indicators
reflecting the material security of the population, the dynamics of indicators reflecting the material
security of the population, Purpose It reflects the share of the average monthly pension in the
average monthly labor force and the dynamics of indicators related to pensioners, and also
examines the impact of these components on economic development and sustainability.
Key words: social protection system, subsistence level, social expenditures, material security,
sustainability.
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Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
COVİD-19 PANDEMİYASI DÖVRÜNDƏ RESPUBLİKAMIZDA ƏHALİNİN SOSİAL
MÜDAFİƏSİ PROBLEMLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – Covid-19 pandemiyası dövründə əhalinin sosial müdafiəsi ilə bağlı aparılan tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və ölkədə icbari tibbi sığortanın təşkilinin qiymətləndirilməsidir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, riyazi-statistik, müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, analiz, sintez üsul və metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Covid-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri əhalinin sosial müdafiəsi və icbari tibbi sığortasının
təşkilinin təkmilləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən görülən işlər – göstərilən yardımlar, sosial təminat proqramları, işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş şəxslərə birdəfəlik ödəmələrin
verilməsi, vaksinasiya prosesi və s. olduqca əhəmiyyətlidir.
Tədqiqatın nəticələri – pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiə sisteminin əsas istiqamətlərini əhalinin sağlamlığının qorunması və icbari tibbi sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri ilə əlaqədar tədbirlər təşkil etmişdir. Ölkəmizdə iş yerlərinin qorunması, işçilərin əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi, işsizlərə, xüsusi karantin rejimi dövründə qazancını itirmiş qeyri-formal məşğul şəxslərə və heç bir gəliri olmayan digər həssas kateqoriyaya aid olan aztəminatlı şəxslərə birbaşa pul şəklində birdəfəlik ödəmənin verilməsi, məşğulluq imkanlarının artırılması üçün proqramların işə salınması, sosial müdafiə, sosial yardım və
işsizlikdən sığorta ödənişi proqramlarının genişləndirilməsi, sahibkarların dəstəklənməsi və digər
zəruri istiqamətlərdə geniş miqyasda işlər aparılmışdır.
Tədqiqatın orjinallığı – Covid-19 pandemiyası son 2 il ərzində bütün dünya ölkələrinin, həmçinin bizim ölkəmizin iqtisadiyyatında, əhalinin sosial müdafiəsinin təşkilində dəyişikliklərə yol
açmışdır. Məqalənin ilk hissəsində məhz Covid-19 pandemiya dövründə əhalinin sosial müdafiə
sisteminin əsas istiqamətləri və sosial yardımın göstəriciləri təhlil edilmişdir. Növbəti hissədə
İcbari Tibbi Sığortanın təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə toxunulmuşdur.
Açar sözlər – sosial müdafiə, tibbi sığorta, yardım, təminat, pandemiya, Covid-19, tibbi
yardım, xidmətlər zərfi, büdcə, vəsait.
Giriş
Müasir dövrdə əhalinin sosial müdafiəsinin təşkili, idarə edilməsi və təkmilləşdirilməsi problemlərinə nəzər salsaq, ilk olaraq əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi baxımından İcbari Tibbi
Sığortanın təşkil edilməsi, Covid-19 pandemiyası dövründə əhalinin sosial təminatının təkmilləşdirilməsi, əhalinin həssas yaş təbəqəsinə yardımların göstərilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə yardım tədbirlərinin görülməsi, tibbi xidmətlərin, vaksinasiya prosesinin operativ şəkildə aparılmasının əsas istiqamətlər olduğunu görərik.
Covid-19 pandemiyası dövründə əhalinin sosial müdafiəsinin təşkili
Müasir dövrdə dünya ölkələri əhalisinin sağlamlığını, eyni zamanda iqtisadiyyatını təhlükə
altına salan Covid-19 pandemiyası dövründə dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindən biri
əhalinin sosial müdafiəsidir.
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Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə
söyləmişdir: “Koronavirus, əlbəttə ki, bütün dünya üçün çox böyük sınaqdı. Azərbaycan bu sınaqdan şərəflə çıxır. Vəziyyət tam nəzarətdədir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci ilin fevral ayının 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamıyla кoronavirus xəstəliyinin Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi
təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi
məqsədilə Nazirlər Kabinetinin yanında aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət qərargah yaradılmışdır. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində monitorinqin aparılması üçün aidiyyəti sahə mütəxəssislərindən ibarət
ekspert qrupları təşkil olunmuşdur. Həmin tarixdən başlayaraq Covid-19-la bağlı mübarizə bir
neçə mərhələ keçmişdir.
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanımın birbaşa tapşırığı və tövsiyələri ilə Operativ Qərargah öz fəaliyyətini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının protokollarına uyğun, həkimlərimizin və qonşu ölkələrin təcrübəsinə uyğun olaraq qurmuşdur. Bütün potensial imkanlar – insan resursları, maliyyə resursları və inzibati resurslar səfərbər olunmuşdur. İki il ərzində
bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyilə bir neçə dəfə müşavirə keçirilmiş və bu
müşavirələrdə görülmüş işlər barədə əhaliyə məlumatlar verilmişdir.
Operativ görünən işlər nəticəsində yeni xəstəxanalar tikildi və müasir tibbi laboratoriyalar
alındı. Həkimlər və Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunları və tələbələri səfərbər olundu. Koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin və tibb işcilərinin maaşları 3-5 misli həcmində artırıldı. Çox böyük sosial paket təqdim edildi. Bir neçə milyard manat dəyərində sosial paket koronavirusdan əziyyət çəkən insanlara, o cümlədən qeyri-formal çalışan və işsiz vətəndaşlara yardım
kimi göstərildi.
Təbii olaraq bütün dünyanın bu pandemiyaya hazırlığı aşağı səviyyədə olduğu kimi, biz də bu
xəstəliyə lazımi dərəcədə hazır deyildik. Ancaq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddət ərzində görülmüş çox operativ tədbirlər nəticəsində laboratoriyaların sayı artırılmış, maska və
dərman qıtlığı aradan qaldırılmış, yeni süni tənəffüs aparatlarının (ECMO) alınması təmin edilmişdir. Xüsusi olaraq bu xəstəliklə mübarizə üçün qısa müddət ərzində modul tipli xəstəxanalar
yaradılmış, mövcud xəstəxanaların formatı və reanimasiya şöbələrinin şəraiti dəyişdirilərək koronavirusla mübarizəyə cəlb edilmişdir.
İki il ərzində karantin şərtləri bir neçə dəfə dəyişdirilmişdir. Təbii ki, bu hallar həm iqtisadiyyatda, həm sosial sferada, həm də insanların davranışlarında məhdudiyyətlərə səbəb olmuşdur.
Ancaq hamı bilirdi, insanların reaksiyasından da bəlli olurdu ki, Azərbaycanda Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Operativ Qərargah tərəfindən görülən işlər uğurludur. Bunu rəqəmlərdən
də görmək olar. COVID-lə mübarizəyə birbaşa olaraq 644 milyon manata qədər vəsait sərf olunmuşdur. Bu il üçün isə büdcədə hələlik birbaşa 261 milyon manat nəzərdə tutulub. Nəzərə alsaq
ki, bir çox işlər 2020-ci ildə icra edilib, əlavə stasionar və modul tipli xəstəxanalara, tibbi avadanlıqlara və sairə ehtiyac xeyli azalıb.
Bütün mənbələr və maliyyə imkanları nəzərə alınaraq iqtisadiyyata ümumilikdə təqribən 2,5
milyard manatlıqdan artıq dəstək göstərilmişdir. Xüsusilə işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş şəxslərə dörd dəfə 190 manat birdəfəlik ödəmə verilib. Bu da toplam olaraq 450 milyon manat vəsait
deməkdir.[1]
Digər bir istiqamət olaraq, işsiz və qeyri-formal işləyən şəxslər üçün xüsusi olaraq yaradılan
haqqı ödənilən ictimai işlər proqramı idi. Bu iş yerlərinin sayı da 90 minə qədər artırıldı. Onlardan
38 mini davamlı iş yerləridir, 52 mini isə ikiaylıq iş yerləri idi. Bu proqram da uğurla icra olunur.
Davamlı iş yerlərinin 95 faizi, ikiaylıq iş yerlərinin isə 50 faizi tam şəkildə komplektləşdirilmişdir.
Əlavə olaraq, özünüməşğulluq proqramının genişləndirilməsinə başlanıldı. Bu proqrama Dünya Bankı, BMT-nin İnkişaf Proqramı, Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi,
yerli banklarımız qoşuldu. Dövlət qurumlarımızdan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi, “ASAN xidmət”in yanında ABAD, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi,
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yəni çox geniş bir əhatə dairəsi yaradaraq kiçik və mikrosahibkarlığın,
əhalinin məşğulluğunun təşkil edilməsi baxımından bu proqramın icrasına başlanmışdır.
Cədvəl № 1.
Pandemiya ilə əlaqədar məşğulluğa və sosial rifaha dəstək
Əhatə dairəsi: 4milyon 800 min vətəndaş (əhalinin 48%-i)
İş yerləri, əməkhaqqı gəlirləri qorunanlar
O cümlədən özəl sektor üzrə
Davamlı sosial ödəniş (pensiya, müavinət,
təqaüd) alanlar
Ünvanlı sosial yardım alanlar
Birdəfəlik ödəmə proqramı üzrə
Ödənişli ictimai işlər
Özünüməşğulluq proqramı üzrə
İşsizlikdən sığorta ödənişi üzrə
Ərzaq yardımı

1 milyon 665 min işçi
751,3 min nəfər
2 milyon nəfər
350 min nəfər
600 min nəfər
90 min iş yeri
12 min ailə
20 min nəfər
100 min ailə

Mənbə: sosial.gov.az [2]
Koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Prezident İlham Əliyevin fərmanıyla xüsusi fond yaradılmışdır və bu fonda 114 milyon manatdan artıq vəsait yığılmışdır. Bununla bərabər, xəstəliklə mübarizə üçün xarici ölkələrdən həkimlər cəlb edilmişdir.
Koronavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının qarşısının alınması üçün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən ölkədə elan olunan xüsusi karantin rejimi çərçivəsində infeksiyaya yoluxma riski yüksək olan yaşı 65-i ötmüş vətəndaşların bu pandemiyadan qorunması üçün
evdən bayıra çıxmaları qadağan edildi.
Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bütün sosial xidmət işçiləri səfərbər edilməklə gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində yaşı 65dən yuxarı tənha şəxslərə evlərində gündəlik sosial xidmətlərin göstərilməsinə başlanıldı. Xidmətlər evlərində o tənha şəxslərə göstərilirdi ki, tənha yaşayırlar, yəni ətrafında yaxınları yoxdur, əmək
qabiliyyətli doğmaları, qohumları onlarla bir yaşayış məntəqəsində deyillər. Bu xidmətlərə ev
təsərrüfatı ilə bağlı işlərdə, əsas tələbat mallarının, dərman vasitələrinin alınmasında, kommunal
ödənişlərin edilməsində və s. üçün sosial xidmətlər daxil idi.
Sosial xidmətlərdən istifadə etmək üçün bu kateqoriyadan olan şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 – Çağrı Mərkəzinə zəng vuraraq qeydiyyata alınırdılar. Bununla
yanaşı, 65-70 yaşlı tənha şəxslərin müəyyən edilməsi üçün özlərinin müraciətlərindən başqa yerli
icra qurumlarından siyahılar alınırdı.
Respublika üzrə 10 mindən çox yaşı 65-dən yuxarı tənha vətəndaşlara evlərində sosial xidmətlər (ev təsərrüfatı ilə bağlı işlərdə, əsas tələbat mallarının, dərman vasitələrinin alınmasında, kommunal ödənişlərin edilməsində və s.) göstərildi. Bu sahədə işlər DOST və ASAN könüllüləri, YAP
könüllüləri, həmçinin Təhsil Nazirliyinin “Bir” Tələbə-Könüllü proqramının, Gənclər Fondunun
nəzdindəki Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin və “SƏLİS” Birliyinin könüllüləri cəlb edilməklə yerinə yetirilirdi.
Ölkəmizdə koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinə dəstək çərçivəsində sosial
məsuliyyətdən çıxış edən “Azərmaş” ASC-nin təşəbbüsü olan “Böyüklərimizi qoruyaq!” sosial
aksiyası da yaşlıların evdə sosial xidmətlə təminatına mühüm dəstək idi. Aksiya çərçivəsində
müəssisə sosial xidmətçi və könüllülərin çağırılan ünvanlara daha tez, rahat getmək və kömək
göstərilməsi işlərini operativ icra etmələri üçün 100 avtomobil və sürücü ayırmaqla, onlara ödənişsiz taksi xidmətini təşkil etmişdir. Bu da tənha vətəndaşlara evdə sosial xidmətlərin daha operativ və səmərəli təşkilinə yönəlmişdir. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi, “Azərpoçt”
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MMC də öz dəstəyini vermişdir. Sosial xidmətçilər, könüllülər və sürücülər lazımi qoruyucu vasitələrlə təmin ediliblər və xidmətlər yaşlı şəxslərlə təmas olmadan, müəyyən olunmuş məsafə
saxlanılmaqla həyata keçirilmişdir. [2]
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında
COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası”na uyğun olaraq
yanvarın 18-dən etibarən ilk olaraq səhiyyə işçilərinin peyvəndlənməsinə başlanılıb və 70%-dən
yuxarı tibb işçisi vaksinasiya olunub. 08 fevral tarixindən 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlar üçün,
fevral ayının 17-dən etibarən isə yaşı 50 və yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına başlanılıb və proses
uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizdə COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədilə əhalinin peyvənd olunması
prosesinin yüksək keyfiyyətlə təşkil edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb. Peyvəndləmə
üçün ayrılmış tibb məntəqələrində qeydiyyat, peyvənd və postvaksinal-gözləmə otaqları yaradılıb.
Bütün otaqlar zəruri tibbi və gigiyenik avadanlıqlarla təchiz edilib.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 iyul 2020-ci il tarixli 377s nömrəli Sərəncamına əsasən pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi
və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi birgə fəaliyyət göstərir. Vaksinasiya prosesinin optimallaşması məqsədilə Bakı şəhərində proses Səhiyyə Nazirliyi, Abşeron, Sumqayıt şəhərləri və
ölkəmizin regionlarında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi tərəfindən həyata keçirilir. [4]
İcbari Tibbi Sığortanın təşkili və təkmilləşdirilməsi
Covid-19 pandemiyası dövründə dövlətin əhalinin sosial müdafiəsi siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də icbari tibbi sığorta işinin təşkili və idarə edilməsidir. 2021-ci ildən ölkənin 59
şəhər və rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi həyata keçirilir. Hazırda sözügedən ərazilərdə
rəsmi qeydiyyatda olan əhali icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində təminata alınan
2550 sayda tibbi xidmətdən istifadə edir. 2021-ci ilin aprel ayından isə bütün ölkədə icbari tibbi
sığortanın tətbiqi təmin olunacağı nəzərdə tutulmuşdur. Xidmətlər Zərfinə təcili tibbi yardım xidməti, ilkin səhiyyə xidməti, stasionar şəraitdə aparılan tibbi xidmətlər, terapevtik müalicələr, cərrahi əməliyyatlar, habelə açıq və qapalı ürək əməliyyatları, minimal invaziv üsulla həyata keçirilən
müdaxilələr və sair kimi 950 sayda cərrahi əməliyyat daxildir. Stasionar müalicə və təcili təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı istifadə olunan dərman vasitələri də Xidmətlər Zərfi çərçivəsində
təmin edilir.
İcbari tibbi sığortanın uğurlu tətbiqi üçün ilkin səhiyyə xidmətinin inkişafı və səmərəli təşkili
əsas məsələdir. Çünki ilkin səhiyyə xidməti ümumi səhiyyə sisteminin əsas başlanğıc nöqtəsidir.
Vətəndaşın ilk müraciət etdiyi tibbi xidmət mərhələsidir. Bu xidmət sayəsində əhalinin tibbi xidmətlərə əlçatanlığı təmin edilir, xəstəliklərin erkən aşkarlanması və xəstənin vaxtında müalicəsi
mümkün olur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, dövlətin
və vətəndaşların səhiyyə xərclərindən xeyli azad olmasına şərait yaradır.
İlkin səhiyyə xidməti əhali arasında geniş yayılmış və ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən
vəziyyətlərin və xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsidir. Bu tibbi yardım növü tibbi profilaktik
tədbirlərin həyata keçirilməsi, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi, tibbi-sanitar maarifləndirmə işinin aparılmasını da nəzərdə tutur. İlkin səhiyyə xidməti çərçivəsində 18 yaşdan yuxarı
əhalinin profilaktik tibbi müayinələrinin aparılması həyata keçirilir. Eyni zamanda, qanın ümumi
analizi üçün qan nümunəsinin alınması, ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən qeyri-infeksion
xəstəliklərin müalicəsi və s. xidmətlər də ilkin səhiyyə xidməti çərçivəsində qarşılanır. Hamilə
qadınların doğuşaqədər ambulator mama-ginekoloji nəzarəti də ilkin səhiyyə xidməti ilə təminata
alınıb.
İlkin səhiyyə xidməti dövlət tibb müəssisəsinə təhkim olunmuş şəxslərə ailə həkimi tərəfindən
göstərilir. Bunun üçün vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə ən yaxın ilkin səhiyyə xidməti göstərən
dövlət tibb müəssisəsinə müraciət etməlidir. Bu tibb müəssisələrinə poliklinika, Ailə Sağlamlıq
Mərkəzi və kənd həkim məntəqəsi aiddir. Vətəndaşlar ailə həkimini seçib tibb müəssisəsi üzrə
qeydiyyata alındıqdan sonra icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmətlərdən faydalana bilərlər.
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Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım istisna olmaqla, səhhətdə yaranan narahatlıqla bağlı ilk növbədə ailə həkiminə müraciət olunmalıdır. Ailə həkiminin müayinə və müalicəsindən sonra ixtisaslı
tibbi yardıma ehtiyac olarsa, ailə həkimi tərəfindən ixtisaslı həkimə göndəriş verilir.
Tibb müəssisəsində bir ailə həkiminə təhkim olunan sığortaolunanların say həddi kənd və şəhər
əhalisi üzrə dəyişir. Kənd əhalisi üzrə bir ailə həkiminə 2000 nəfərdən çox olmamaqla sığortaolunan təhkim oluna bilər. Şəhər əhalisi üzrə bir ailə həkiminə 18 yaşından yuxarı 1800 nəfərdən, 18
yaşınadək isə 800 nəfərdən çox olmamaqla sığortaolunan təhkim oluna bilər.
“Sığortaolunanların ilkin səhiyyə xidməti üzrə dövlət tibb müəssisəsinə təhkimolunma” Qaydasına əsasən tibb müəssisəsi sığortaolunana təhkim olunmadan bir sıra əsaslarla imtina verə bilər.
Belə ki, sığortaolunan yaşadığı ərazinin hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsinə, eyni zamanda iki və ya daha çox tibb müəssisəsinə təhkim olunmaq üçün müraciət etdikdə
imtina verilə bilər. Bununla yanaşı, sığortaolunan təhkim olunduğu tibb müəssisəsini öz arzusu ilə
təhkimolunma günündən azı 1 il keçmədən dəyişdirmək istədikdə imtina verilə bilər.
İxtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmət tibb müəssisəsində tibbi müşahidə və müalicə tələb
olunmayan hallarda xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün ixtisaslı həkim tərəfindən göstərilir. Ambulator tibbi yardıma ixtisaslı həkimin konsultasiyası, göndəriş əsasında müvafiq laborator və instrumental müayinələr, radioloji xidmətlər, müalicənin təyini, müalicə ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi, tələb olunduqda sığortaolunanın dispanser müşahidəyə götürülməsi, fizioterapiya, müalicəvi masaj xidməti və s. xidmətlər daxildir.
Tibb müəssisəsində ambulator tibbi yardım çərçivəsində göstərilən bir sıra tibbi xidmətlərdə
istifadə edilən anesteziya xidməti, dərman təminatı və tibbi sərf də qarşılanır. Hələlik ambulator
müalicə üçün həkim tərəfindən resept əsasında təyin olunan dərman vasitələri Xidmətlər Zərfinə
daxil deyil. Lakin növbəti illərdə bu məsələ mütləq öz əksini tapacaq. Çünki dərman vasitələri ilə
təminat tibbi xidmətlər üzrə xərclərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir.
Vətəndaşlara icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlər Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində göstərilir.
Vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edir, həmin tibb müəssisəsində ona lazım olan tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün olmursa, müqaviləli tibb müəssisələrində göndəriş əsasında tibbi xidmətlər göstərilir. Tibbi xidmətlərə göndəriş vərəqəsi TƏBİB-in
tabeliyindəki tibb müəssisəsi tərəfindən verilir. Müqaviləli tibb müəssisələrinə təkcə dövlət tibb
müəssisələri deyil, Gəncə və Bakı şəhərlərində yerləşən özəl xəstəxanalar da aiddir. Elə xidmətlər
var ki, onları dövlət xəstəxanası göstərə bilmir. Ona görə də özəl tibb müəssisələri ilə müqavilələr
imzalanır.
“Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri” cədvəlinə ümumilikdə 2550
sayda tibbi xidmət daxildir. Sığortaolunan tibbi göstərişi olan hallarda Xidmətlər Zərfi ilə təminata
alınan tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilər.[3]
“Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri” cədvəlinə stasionar
terapevtik tibbi xidmətlər üzrə xəstəliklərin identifikasiyası üçün “Xəstəliklərin Beynəlxalq
Təsnifatı”nın 10-cu baxışına əsasən, diaqnozların ad və kodlarından istifadə edilib. Bir stasionar
terapevtik xidmətin daxilinə isə bir sıra diaqnoz toplusu daxildir. Məsələn, Xidmətlər Zərfində
qeyd olunan “Miokard infarktı” stasionar terapevtik xidmətinə 14 sayda diaqnoz daxildir. Beləliklə, 255 sayda stasionar terapevtik xidmətlər 3500-dən çox diaqnozu əhatə edir.
İcbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqqı məbləğləri aşağıdakı kimi hesablanır:
– Dövlət sektoru və neft-qaz sahəsində əmək müqaviləsi əsasında çalışan şəxslərin əməkhaqqının 8000 manatdan yuxarı hissəsinin 0.5%-i, 8000 manatadək isə 2%-i məbləğində.
– özəl sektorda çalışanlar, mülki-hüquqi müqavilə əsasında çalışanların əməkhaqqından 8000
manatadək hissənin 1%-i, (2022-ci ildə 2%), 8000 manatdan yuxarı hissənin 0.5%-i məbləğində.
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Cədvəl №2.
Əməkhaqqından icbari tibbi sığortanın tutulmasının hesablanması qaydası
Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və
qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi
ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslər

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və dövlət
sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində
işləyən fiziki şəxslər

əməkhaqqı 250 AZN
olanlar üçün

icbari tibbi sığorta
haqqı – 1%

əməkhaqqı 250 AZN
olanlar üçün

icbari tibbi sığorta
haqqı – 250 AZN-in
2%-i

əməkhaqqı 8000
AZN-dən çox olanlar
üçün

icbari tibbi sığorta
haqqı – 8000 manata görə 1%, yuxarı
olan 100 manata
görə 0.5%

əməkhaqqı 2500
AZN-dən çox
olanlar üçün

icbari tibbi sığorta
haqqı – 8000 AZN-in
2%-i və 100 AZN-in
0.5%-i

Mənbə: its.gov.az [3]

Dövlət büdcəsindən 2021-ci il üzrə ödəniləcək icbari tibbi sığorta haqqının adambaşına məbləği
icbari tibbi sığortanın 2020-ci ilin yanvar ayından tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90
manat, 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat +
90 manat x ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin indeksi, 2021-ci ilin aprel ayından etibarən tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 67,5 manat + 67,5 manat x ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin indeksi
müəyyən edilib.
Nəticə
Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, son 2 ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiə
sisteminin əsas istiqamətlərini əhalinin sağlamlığının qorunması və tibbi sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri ilə əlaqədar tədbirlər təşkil etmişdir.
Ümumilikdə dünya ölkələrində iqtisadiyyata və sosial sahəyə dəstək tədbirləri üzrə mövcud
olan təcrübələrə nəzər salanda görürük ki, Azərbaycan pandemiya dövründə bütün istiqamətlərdə
digər bir çox ölkələrlə müqayisədə daha əhatəli və çox istiqamətli iqtisadi və sosial dəstək proqramları həyata keçirmişdir. Yəni ölkəmizdə iş yerlərinin qorunması, işçilərin əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi, işsizlərə, xüsusi karantin rejimi dövründə qazancını itirmiş qeyri-formal məşğul
şəxslərə və heç bir gəliri olmayan digər həssas kateqoriyaya aid olan aztəminatlı şəxslərə birbaşa
pul şəklində birdəfəlik ödəmənin verilməsi, məşğulluq imkanlarının artırılması üçün proqramların
işə salınması, sosial müdafiə, sosial yardım və işsizlikdən sığorta ödənişi proqramlarının genişləndirilməsi, sahibkarların dəstəklənməsi və digər zəruri istiqamətlərdə geniş miqyasda işlər aparılmışdır.
ƏDƏBİYYAT
1. president.az[İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin çıxışından]
2. sosial.gov.az
3. its.gov.az
4. koronavirusinfo.az[Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası”]
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Проблемы социальной защиты населения в республике в период пандемии Covid-19
Резюме
Цель исследования - оценить организацию социальной защиты и обязательного медицинского страхования во время пандемии Covid-19.
Методология исследования - в работе использованы логическое обобщение, математико-статистический, сравнительный анализ, системный подход, методы и приемы анализа и
синтеза и т. д.
Практическая значимость исследования - приоритетными направлениями государственной политики в Азербайджанской Республике во время пандемии Covid-19 являются социальная защита населения, организация и совершенствование обязательного медицинское
страхование. Работа, проводимая государством в этом направлении очень важна – оказываемая помощь, программы социальной защиты, единовременные выплаты безработным и
временно потерявшим работу, вакцинация и т. д.
Результаты исследования - в период пандемии в Азербайджанской Республике были
организованы и осуществлены мероприятия по основным направлениям системы социальной защиты населения, а также в связи с проблемами охраны здоровья населения – совершенствована система организовации и управления обязательного медицинского страхования. Проведена большая работа по расширению программ защиты, социальной помощи и
страхования от безработицы, поддержки предпринимателей, защите рабочих мест, финансированию заработной платы работников, предоставление наличными единовременных
выплат безработным, работникам, временно потерявшим доход во время особого карантинного режима и другим уязвимым людям без дохода и т.д.
Оригинальность исследования - за последние два года пандемия Covid-19 привела к
изменениям в экономике и в организации социальной защиты населения во всех странах
мира, а также в нашей стране. В первой части статьи проводиться анализ проводимых мероприятий при Covid-19 по социальной помощи населению. В следующем разделе затронуты
вопросы, связанные с совершенствованием системы обязательного медицинского страхования.
Ключевые слова: социальная защита, медицинское страхование, помощь, безопасность, пандемия, Covid-19, медицинская помощь, пакет услуг, бюджет, фонды.
Nazim Tofig Ganizade
Associate Professor,
Aysel Yunus Khamiyeva
Azerbaijan Cooperation University
Problems of social protection of the population in the Republic during the Covid-19
pandemic
Summary
The purpose of the study is to determine the measures taken for the social protection of the
population during the Covid-19 pandemic and to assess the organization of compulsory health
insurance in the country.
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Research methodology - logical generalization, mathematical-statistical, comparative analysis,
systematic approach, analysis, synthesis methods and techniques were used in the research work.
Significance of the research - the priority areas of state policy in the Republic of Azerbaijan
during the Jovid-19 pandemic is to improve the organization of social protection and compulsory
health insurance. The work done by the state in this direction - the assistance provided, social
security programs, the payment of lump sums to the unemployed and those who have temporarily
lost their jobs, the vaccination process, etc. is very important.
The results of the study - the main directions of the social protection system of the population
in the Republic of Azerbaijan during the pandemic were organized measures related to the
protection of public health and the improvement of the compulsory health insurance system.
Protection of jobs in our country, financing of workers' salaries, payment of one-time direct cash
payments to the unemployed, informal workers who lost their income during the special quarantine
regime and other vulnerable people with no income, launch of programs to increase employment
opportunities, social Extensive work has been done to expand defense, social assistance and
unemployment insurance programs, support entrepreneurs and other necessary areas.
The originality of the study - the Covid-19 pandemic has led to changes in the economy of all
countries, including our country, in the organization of social protection over the past two years.
The first part of the article analyzes the main directions of the social protection system and
indicators of social assistance during the Covid-19 pandemic. The next section deals with the
organization and improvement of Compulsory Medical Insurance.
Key words: social protection, health insurance, assistance, security, pandemic, Covid-19,
medical care, service envelope, budget, funds.
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UOT 338:001,338:37
Azər Rəjdin oğlu MUSAYEV
ADİU (UNEC), doktorant
İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ İQTİSADİYYATIN FORMALAŞMASINDA ELM, TƏHSİL
VƏ BİZNESİN QARŞILIQLI İNTEQRASİYASININ ROLU
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - innovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında elm, təhsil və biznesin qarşılıqlı inteqrasiyasının zəruriliyini əsaslandırmaqdır.
Tədqiqatın metdologiyası - sosial-iqtisadi təhlil, sintez və məntiqi ümumiləşdirmə metodlarını
əhatə edir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - gələcəkdə onun nəticə və müddəalarından elm, təhsil və biznesin qarşılıqlı inteqrasiyasını özündə ehtiva edən konsepsiya və proqram xarakterli sənədlərin
hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanda elm, təhsil və biznesin qarşılıqlı inteqrasiyası üzrə
mövcud problemlərin aşkara çıxarılması və onların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tövsiyələr
işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - müasir idarəetmə sistemində elm, təhsil və biznes
arasında innovativ-inteqrasiya əlaqələrinin formalaşması üzrə əsas prinsiplər üzə çıxarılmış, elm,
təhsil və biznesin inteqrasiyasının siyasi, normativ-hüquqi, iqtisadi və sosial-mədəni şərtləri təhlil
edilərək qiymətləndirilmişdir.
Məqalədə Azərbaycanda innovativ inkişafın təmin edilməsi zəruriliyi və ilkin şərtləri müəyyən
edilmiş və inkişaf etmiş ölkələrdə elmi-texniki siyasətin əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilərək
ümumiləşdirilmişdir.
Açar sözlər: innovativ iqtisadiyyat, elm, təhsil, biznes, idarəetmə sistemi, inteqrasiya.
Giriş
Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr maşın texnologiyası və üçhəlqəli texnoloji ukladdan
dördhəlqəli uklada keçidi tamamlayır. İnformasiyaya əsaslanan elektron maşınlar dördüncü həlqəyə çevrilir. Bundan sonra isə beşinci texnoloji uklad formalaşır. Bunun fərqli xüsusiyyəti texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və avtomatlaşdırma vasitələrinin geniş istifadəsidir. Eyni
zamanda, insan texnoloji sistemin elementi olmaqdan çıxır, amma onsuz da biliklərə əsaslanan
məlumat sonrası sənaye cəmiyyətinin texnoloji əsasını təşkil edərək onu idarə edir.
Əslində yeni ictimai istehsal bazası, yəni elmi-tədqiqat, layihə-konstruktor işləmələri, marketinq, təcrübi və seriyalı istehsal və tətbiqetmə daxil olmaqla məhsulların yaradılması və satışının
funksional birləşdirilmiş dövrləri əsasında təşkilati-texnoloji baza formalaşır. Buradakı həlledici
rol elm və təhsilin inkişafı sayəsində yeni biliklər şəklində informasiya zənginliyinin toplandığı və
daha sonra yeni texnologiyalara çevrildiyi sahəyə verilir.
Yeni biliklər davamlı rəqabət üstünlüklərinin mənbəyinə çevrilir. Eyni zamanda "bilik" anlayışı
geniş təfsirə malikdir. Qeyri-maddi aktivləri kapitallaşdırmaq, brendlər yaratmaq, yeni texnologiyalar istehsal etmək, nou-xau, korporativ idarəetmədə praktik-nəzəri təcrübə toplamaq qabiliyyətini əhatə edir. Həmçinin sosial resurslar yaratmaq, kompleks maliyyə strukturları və sxemləri icad
etmək, biznes sahəsində araşdırmalara başlamaq, reytinqlərə, indekslərə, kotirovkalara təsir göstərmək, investisiya sahəsində intuitiv olaraq düzgün qərarlar qəbul etmək, informasiya çatışmazlığı şəraitində şirkətlərin dəyərini qiymətləndirmək, ehtimal olunan risklərin qarşısını almaq və s.
lazımdır.
Azərbaycan Respublikasında innovativ inkişafın təmin edilməsi zəruriliyi və ilkin şərtləri
İnnovasiya fəaliyyəti sahəsi bu və ya digər şəkildə sahibkarlıq subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini təmin edən innovativ iqtisadiyyatın əsasında duran bilik kapitalını təşkil edir. Eyni zamanda,
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rəqabətin yerli mahiyyəti qlobal səviyyəyə çevrilir. Baş verən dəyişikliklər yüksək rəqabətli qlobal
iqtisadi mühiti gücləndirən bazarların liberallaşması ilə müşayiət olunur. Bazar subyektlərinin salamatqalma strategiyası sabitliyin təmin edilməsindən dəyişikliklərin idarə edilməsinə qədər dəyişir.
Eyni zamanda, innovasiyaların, iqtisadi artımın, məşğulluğun və sosial sabitliyin mühərriki
sayılan müəssisələr də müəyyən transformasiyaya məruz qalırlar. Həm daxili strukturlar, həm də
korporativ münasibətlər şirkətin idarəetmə metodlarını dəyişir, daha çevik istehsal təşkil olunur.
Şaquli idarəetmə strukturları tədricən yerini üfüqi birliklərə verir. İstehsalın təşkilinin yeni növləri
meydana çıxır ki, bu da öz növbəsində iqtisadi cəhətdən müstəqil vahidlər arasında daha sıx əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxarır.
Müəssisələr arasında elmi tədqiqatların təşkili, pilot istehsal, birgə marketinq və məhsul satışını
əhatə edən müxtəlif birlik formaları inkişaf edir. Əsas hərəkətverici qüvvə, sənaye iqtisadiyyatındakı iri sənaye şirkətlərindən fərqli olaraq, texniki mütəxəssislərin peşə-səriştəsi xüsusiyyətlərinə
yüksək tələblər qoyan innovativ sahibkar firmalara çevrilməkdədir.
Kütləvi istehsal, məhsulun dövriyyə müddəti (məhsulun ömrü) getdikcə qısaldığı fərdi istehlakçının dəyişən tələblərini ödəməyə yönəlmiş istehsalata yol verir. Məhsulların (malların) sürətlə
yenilənməsinə ehtiyac müvafiq innovativ dəyişikliklər və müvafiq inkişaf tələb edir.
Fikrimizcə, innovativ inkişaf yalnız innovativ işləmələrin olması, elmi- texniki potensialın aktivləşdirilməsi ilə deyil, həm də iqtisadi subyektlərin innovativ həssaslığı və fəallığı ilə müəyyən
edilir. İnnovasiya fəaliyyəti müəssisələrin və ya bölgələrin iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə təkrar
istehsal proseslərinin innovasiya modelinə hazırlıq dərəcəsi və keçid sürəti kimi başa düşülür.
İnnovativ həssaslıq müəssisənin və ya ayrı-ayrı fərdlərin məhsul istehsalı, satışı və son istehlakçıya çatdırılması prosesində innovasiyaları tez bir zamanda mənimsəməsidir.
Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı əraziləri aqrar-sənaye ixtisaslaşmasına malik olduğundan və bu sahədə elm, təhsil və istehsal sistemlərinin inteqrasiya qarşılıqlı əlaqəsi prioritet əhəmiyyətə malik olacaqdır, aqrar-sənaye kompleksində inteqrasiya qarşılıqlı təsir prosesləri nəzərdən keçiriləcək. Aqrar-sənaye kompleksində innovativ proseslərin inkişafı bazarın tələbatı, istehsal, lazımi resursların mövcudluğu, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri və praktiki təcrübə ilə
müəyyən edilir. İslahatlardan əvvəlki dövrdə Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksi sahəsində innovativ işləmələrin inkişafı aqrar-sənaye kompleksinin bələdiyyə qurumunun regional orqanlarının rəhbərliyi və tətbiqi bölmələrinin köməyi ilə, habelə elmi-istehsalat sistemləri, respublika və
regional elmi mərkəzlərə texniki dəstək, elmi-texniki sahənin digər bölmələri sırasında həyata keçirilir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturunda elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini həyata keçirmək üçün effektiv elmi işləmələrin təhlili və sistemləşdirilməsi, onların çoxaldılması və tövsiyələrin paylanması həyata keçirilir, elmi-texniki tərəqqinin sərgiləri, seminarlar, kadrların hazırlanması və peşəkar inkişafı təşkil olunur.
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aqrosənaye istehsalı sahəsində ETTKTİ maliyyələşdirməsinin məzmunu və həcmini müəyyən edərkən, elmi-texniki siyasətin həyata
keçirilməsini təşkil edib. Bu tədbirlər məqsədyönlü dövlət dəstəyi ilə elmi nəticələrin istifadəsi
sahələrini genişləndirməyə imkan verib. Lakin aqrosənaye kompleksinin miqyası və çoxşaxəli olması səbəbindən elmi-texniki siyasətin həyata keçirilmə prosesinin özü şaquli inteqrasiya olunmuş
strukturun innovativ inkişaf tələblərinə tam cavab vermir.
Aqrar islahatın həyata keçirilməsi innovasiyaların işlənməsi və mənimsənilməsini təmin edən
texnoparklar, elmi-istehsal sistemləri kimi yeni təşkilati strukturların yaradılmasına səbəb olub.
Lakin gələcəkdə dövlət tənzimləməsi və dəstək tədbirlərinin olmaması, təsərrüfatların maliyyəsinin iflici və iflasa uğraması elmi-texniki işləmələrin istehsalına tələbin demək olar ki, sıfırlanmasına gətirib çıxarıb, aqrar-sənaye kompleksində yaradılmış innovativ infrastrukturun yenidən təşkil olunmasına səbəb olub. Eyni zamanda, aqrosənaye kompleksinin regional idarəetmə orqanlarının əksəriyyətində elmi-texnoloji tərəqqini, innovativ fəaliyyətləri və nəticədə elmlə istehsal ara59
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sındakı hətta qismən həll edilmiş inteqrasiya qarşılıqlı təsirini təmin edən xidmətlər ləğv edildi.
Bu bölgələrdə innovativ fəaliyyətlərin idarə edilməsi sistemsiz xarakter daşımağa başladı.
Son illərdə innovasiya proseslərinin aktivləşdirilməsinin zəruriliyi, innovasiya bazarının formalaşmasının başlanğıcı ilə əlaqədar olaraq innovasiyaya tələbin öyrənilməsi zəif həlqə olaraq
qalır. Bundan əlavə, innovativ layihələr hazırlanarkən onların iqtisadi təcrübələri tez-tez həyata
keçirilmir, istehsalda əldə olunan nəticələrin təbliği sxemləri işlənmir. Nəticədə, hər il tamamlanmış elmi-texniki işləmələrin 40-50%-ə qədəri praktiklər tərəfindən tələb olunmur, bu da layihə
hazırlayanların səmərəli innovativ layihələr yaratmağa və istehlakçını onları həyata keçirməyə təşviq edən bazar mühitində innovativ fəaliyyətlərin idarə olunması üçün effektiv təşkilati-iqtisadi
mexanizmin olmamasının nəticəsidir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə elmi-texniki siyasətin əsas istiqamətləri
Xarici ölkələrin təcrübəsi innovasiya proseslərində iri biznesin üstünlük mövqeyinə baxmayaraq orta və kiçik müəssisələrin statusunun və əhəmiyyətinin qorunub saxlanmasını sübut edir. Bu,
hər şeydən əvvəl ixtisaslaşmanın inkişafı və iri, orta və kiçik istehsalın texniki səviyyəsinin yaxınlaşması ilə onların funksiyalarının bölünməsi ilə əlaqədardır; eləcə də iri kapital qoyuluşları, istehsal xətləri və maşın sistemləri tələb etməyən və nisbətən az istehsal həcmində səmərəli olan
yeni texnologiyaların inkişafı və tətbiqi ilə bağlıdır.
Xüsusilə ABŞ-ın elmi-texniki siyasəti inkişaf etmiş institusional struktura əsaslanır. İnnovasiya
proseslərinin idarə edilməsi üzrə Amerika sisteminin xüsusiyyəti dövlət və özəl biznesin aktiv
qarşılıqlı əlaqəsidir. Dövlət və özəl mənbələrdən maliyyələşdirilən Milli Sənaye Tədqiqatları Mərkəzi, Milli Elmlər Akademiyası, Milli Texniki Akademiya və Amerika Elm İnkişafı Assosiasiyası
kimi ixtisaslaşmış təşkilatlar şəbəkəsi inkişaf etdirilmişdir. Bu təşkilatlar həm də ölkə iqtisadiyyatının innovativ inkişafı üzrə müasir dövlət idarəetmə modelinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Dövlət və özəl qurumların ETTKTİ sahəsində qarşılıqlı əlaqəsi innovativ inkişaf mexanizminin
ən vacib hissəsidir.
İnnovativ proseslərin inkişafı, həmçinin ABŞ-ın təcrübəsinə əsasən, vençur kapitalı bazarının
və vençur biznesinin inkişafını tələb edir. Amerika innovativ prosesinin xüsusiyyəti yeni ideyaların yaradıldığı, inkişaf etdirildiyi, həyata keçirildiyi və "start-up" istehsalının təşkil olunduğu kiçik
və orta şirkətlərin sayının sürətli artımı idi.
Vençur biznesinin inkişafına ABŞ dövlət siyasəti kömək etdi və dövlət qurumları vençur kapital
şirkətlərinin inkişafı üçün əlverişli vergi və kredit şərtlərinin yaradılmasına və vençur kapitalı üçün
vahid milli bazarın formalaşmasına öz töhfələrini verdilər.
İnnovativ proseslərin sabitliyi və inkişafı uzunmüddətli dövlət siyasəti ilə təmin edilir. Xüsusilə, innovativ proseslərdə lider olan Yaponiyada müasir elmi- texniki inkişaf konsepsiyasının əsasları müharibədən sonrakı ilk illərdə Yaponiya hökuməti tərəfindən qoyulmuşdur. Bu dövrdə milli
iqtisadiyyatın inkişafı üçün uzunmüddətli proqnozlar hazırlanmış, artım nöqtələri, prioritet sahələr
və ETTKTİ sahələri müəyyən edilmişdir.
Yaponiya hökumətində bir sıra nazirlik rəhbərlərinin və ən böyük özəl şirkətlərin nümayəndələrinin daxil olduğu Baş Nazirin rəhbərlik etdiyi Elm Şurası yaradıldı. Elm Şurası ölkənin elmitexnoloji inkişaf vektorunu formalaşdırır və dövlət büdcəsindən ETTKTİ xərclərinin miqdarını
müəyyənləşdirir.
Aparıcı Avropa ölkələrində (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa) milli dövlət qurumları da milli innovasiya potensialının formalaşmasında, innovativ potensiala və yeni məhsul yaratmaq qabiliyyətinə malik olan şirkətlərə dövlət dəstəyinin göstərilməsində, xüsusilə öz məhsullarının və
bütövlükdə milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır.
Qərbi Avropa ölkələrinin dövlət elmi-texniki siyasəti ABŞ və Yaponiyanın aparıcı şirkətləri ilə
dünya bazarlarında rəqabət apara bilən az sayda iri şirkətin, "milli çempion"lar adlandırılan şirkətlərin innovativ inkişafını stimullaşdırmağa əsaslanır. Onlar ETTKTİ üçün ayrılan dövlət vəsaitlərinin daha böyük hissəsini alacaqlar.
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Həmçinin XX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən texnoloji yeniliklər prosesini sürətləndirmək
üçün rıçaqlar axtararaq aparıcı Avropa ölkələrinin hökumətləri dövlət tədqiqat təşkilatlarının ETTKTİ nəticələrinin iqtisadiyyatın əsas sahələrinə tətbiqini gücləndirmək üçün tədbirlər gördülər.
Bu illərdə Qərbi Avropa elmi-texniki siyasətinin əsas xüsusiyyəti ölkələrarası Avropa əməkdaşlığı və inteqrasiyası əsasında genişmiqyaslı beynəlxalq proqramların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi idi. AİB Şurası, ilk növbədə elektronika, fizika, kimya ilə əlaqəli ən yeni sənaye sahələrində Birlik ölkələrinin elmi-texnoloji inkişafının koordinasiyasında artan rol oynamağa başladı.
Müasir idarəetmə sistemində elm, təhsil və biznes arasında innovativ-inteqrasiya əlaqələrinin formalaşmasının əsas prinsipləri
İnnovasiya prosesinin müasir idarəetməsinin kompleks xarakteri onun sektorlararası təbiətində
və qarşılıqlı fəaliyyətində özünü göstərir [1, s. 83]. Bu baxımdan, innovativ proseslərin idarəetmə
sistemi nəzərdən keçirilərkən eyni hesab edilə bilməyən iki “innovativ idarəetmə” və “innovasiyaların idarə edilməsi” terminlərindən istifadə etmək qanunauyğun haldır.
Bazar şəraitində iqtisadi subyektlərin innovativ fəaliyyətinin artırılması üçün innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsinin iqtisadi metodları böyük əhəmiyyətə malikdir. Bunlara aşağıdakılar
daxildir: innovativ layihə və proqramların həyata keçirilməsi üçün iqtisadi şəraitin yaradılması,
innovasiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi, innovasiya sahəsinə, o cümlədən
xarici investisiyaların geniş şəkildə cəlb edilməsi, habelə sahibkarlığın, intellektual kapitalın inkişafı və innovativ layihələrin kommersiyalaşdırılması.
Bu tədbirlər müəssisələrin ödəmə qabiliyyətinin artmasına və onların istehsalda mənimsənilməsi üçün lazım olan innovasiya və resursları əldə etmək imkanlarının artmasına kömək edəcəkdir.
Beləliklə, müasir iqtisadiyyatda elm, təhsil və istehsal sistemlərinin inteqrasiya qarşılıqlı əlaqəsinin şərtləri və prinsipləri aşağıdakı mövqelərdən formalaşır. Hər şeydən əvvəl tənzimləyici və
hüquqi mexanizmlərin formalaşdırılmasına, innovativ fəaliyyətin tənzimlənməsinə, respublika və
regional əhəmiyyətli qanunların, sektoral innovasiya proseslərinin inkişafı ilə əlaqədar dövlət siyasətini müəyyənləşdirən tənzimləyici sənədlərin işlənib hazırlanmasına yönəlmiş adekvat innovasiya siyasətinə ehtiyac var. İnnovativ fəaliyyətə investisiya qoymaq üçün əlverişli şəraitin yaradılması üzrə dövlət dəstəyinin istiqamətlərini və tədbirlərini inkişaf etdirmək, dövlət təşkilatları üçün
məsuliyyəti birləşdirmək lazımdır.
Uğurlu innovasiya siyasətinə nail olmaq, sahibkarlıq subyektlərinin innovativ fəaliyyətini artırmaq üçün, cəmiyyətin (ölkə hökuməti, əmtəə istehsalçıları və s.) innovasiya proseslərinin sahələrin iqtisadi inkişafında əhəmiyyətini bilməsi və dərk etməsi daxil olmaqla müəyyən sosial-psixoloji şərtlər yerinə yetirilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq cəmiyyətin innovasiyalara fəal marağının formalaşması yerli və dünya elminin innovativ nailiyyətlərinin aydın şəkildə təşkil olunmuş informasiya təbliğatı yolu ilə həyata keçirilməlidir.
İqtisadi subyektlərin innovasiya fəaliyyətinin artırılması şərtlərindən biri kimi innovasiya prosesinin kadrlarla təmin edilməsinə mühüm sosial əhəmiyyət verilir. Müasir şəraitdə innovasiya
prosesinin xüsusiyyətlərini öyrənmiş və sürətli elmi- texnoloji inkişaf şəraitində işə uyğunlaşmağı
bacaran fundamental biliklərə və innovativ düşüncəyə sahib mütəxəssislər və menecerlər tələb
olunur.
Bu baxımdan, ali və orta təhsil müəssisələrində innovativ proseslərin inkişafı üzrə mütəxəssis
hazırlığını gücləndirmək lazımdır ki, bu da bütün səviyyələrdə: respublika, regional, rayon və
müəyyən müəssisələr səviyyələrində innovativ proseslərin və tədqiqat potensialının idarə olunmasının davamlı inkişafına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda, regional iqtisadiyyat sahələrində innovativ proseslərin inkişafı, biznes idarəçiliyi menecerlərinin (BİM), peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması üzrə beynəlxalq və rus təhsil standartları və elm və texnika sahəsindəki son nailiyyətlərin
öyrənilməsinə müvafiq olaraq əlavə peşə təhsilinin inkişafı ilə bağlı xüsusi bölmələrin ayrılması
ilə mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən hazırlanması üçün tədris planlarının müəyyən dərəcədə yenidən baxılması tələb olunacaqdır.
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Beləliklə, elm, təhsil və istehsal arasında innovativ-inteqrasiya əlaqələrinin formalaşmasının
əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
- ölkənin uzunmüddətli elmi-texnoloji inkişafı proqramının yaradılması;
- elmi- texniki siyasətin həyata keçirilməsində böyük korporasiyaların dəstəyi və aktiv fəaliyyəti;
- vençur biznesinin inkişafı; tətbiqi tədqiqat və işləmələrin stimullaşdırılması;
- uzunmüddətli dövlət siyasəti; innovasiya prosesinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş prioritet
kadr təminatı.
Azərbaycanda elm, təhsil və biznesin inteqrasiya proseslərinin formalaşması və inkişafı
problemləri
Azərbaycanda hazırkı mərhələdə elm və təhsilin kompleks formalaşması və inkişafı problemləri həll olunur, eyni zamanda inteqrasiya olunmuş regional elmi -tədris komplekslərinin - yeni
tipli tədqiqat (aparıcı) universitetlərinin yaradılması yolu ilə sistemli təsir mexanizmi istifadə olunmur.
Azərbaycanda akademik və universitet elmi və istehsalının inteqrasiya proseslərinin həyata keçirilməsinin təcrübəsi göstərir ki, müəyyən bir modelin hazırlanması və təşkilati-hüquqi qeydiyyatı
əsas təşkilatı və ortaq icraçıları müəyyənləşdirmək məsələlərini həll etməyi tələb edir ki, bunun da
tərkibindən inteqrasiya modelinin tipi, həll ediləcək elmi, təhsil, sosial, ekoloji və digər problemlər
asılı olacaq. Eyni zamanda, yeni təhsilin bir hissəsi kimi formalaşan strukturlar arasında qarşılıqlı
əlaqələrin təşkilati-hüquqi formasının seçilməsi, kadr məsələlərinin həllində, inventar və avadanlıqla təchiz olunmasında, qarşılıqlı əlaqəli hüquq sistemindən istifadə edərək hər bir iştirakçı üçün
maliyyələşdirmədə bütün iştirakçıların məsuliyyət bölgüsü vacibdir.
"Akademik və universitet elminin inteqrasiyası" respublika hədəf proqramının həyata keçirilməsində Azərbaycan təcrübəsi inteqrasiya edilmiş strukturların yaradılması və işləməsi üçün təşkilati və iqtisadi mexanizm üçün müxtəlif variantları təmin edir. Bu, universitet təhsili ilə fundamental elmlər arasında daha təsirli qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün Azərbaycanın aparıcı universitetləri və akademik müəssisələri əsasında təhsil və elmi mərkəzlərin yaradılmasıdır.
Texnologiyaların yalnız 15-20 faizinin hazırlanması biznes tərəfindən maliyyələşdirilir və biznes işləmələrin 60% -dən çoxunda iştirak etməyə hazır deyil.
Nəqliyyat, ənənəvi enerji, kimya kimi sahələr dünyada texnoloji bərabərliyi qoruyur, ancaq
elektron sənayesi, əczaçılıq, mülki gəmiqayırma, maşınqayırma, raket və kosmik sistemlər (peyk
bazarı) dünya səviyyəsindən xeyli geri qalır.
Statistikaya görə, Azərbaycanda orta hesabla sənaye müəssisələrinin təxminən 3-5% -i innovasiyalarla məşğuldur, OECD ölkələrində oxşar göstəricilər 25-80% arasında dəyişir. Dünyadakı
yüksək texnoloji biznes mallarının satışından əldə olunan ümumi gəlir 2,5 trilyonu keçir. Bunların
təxminən 40% -i ABŞ-ın, hər biri 20% olmaqla Yaponiya və Almaniyanın payına düşür. Azərbaycanın dünya yüksək texnoloji bazarındakı payı 0,001%-dən az qiymətləndirilir. Eyni zamanda,
patentlərin ixracı, patent lisenziyaları və ticarət markalarının istifadəsindən əldə olunan gəlirlər
sıfıra yaxındır.
Mənfi iqtisadi hadisələr təhsil, innovasiya və biznesdə olduğu kimi, elmin də inkişafına sabitliyi
pozmaqla təsir göstərir. Bu, sosial-iqtisadi qeyri-sabitlikdir; elmi və təhsil müəssisələrinin madditexniki bazasının elmi və təhsil fəaliyyətinin müasir ehtiyaclarına uyğun olaraq köhnəlməsi və
qeyri-kafi yenilənməsi; yüksək əməkhaqqı səbəbindən yüksək ixtisaslı elmi və pedaqoji işçilərin,
gənc alimlərin sayında azalma.
Azərbaycan iqtisadiyyatının informasiya məkanı zəif, bir-biri ilə əlaqəli məlumat sektorlarından (dövlət, departament, regional, kommersiya) ibarətdir. Bununla birlikdə, son illərdə müəssisələrin innovasiya fəaliyyətində, innovasiya biznesində müsbət tendensiya var: kiçik innovativ
müəssisələrin sayı və tədqiqat və işləmələrə daxili xərclər artır.
Azərbaycanda ETTKTİ (Elmi-tədqiqat, təcrübi-konsruktor və texnoloji işlər) işçilərinin payı
müəssisə kadr sayının 0-11% -ni təşkil edir; beləliklə, bəzi müəssisələrdə ETTKTİ sahəsi praktik
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olaraq yoxdur, digərlərində inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəricinin orta səviyyəsini keçə bilər. Eyni
zamanda, son illərdə ETTKTİ xərclərinin aşağı olması ilə dövlətin təhsil, innovasiya layihələri,
elmi-tədqiqat və işləmə xərcləri artmışdır. Bununla birlikdə, həmin xərclər büdcə xərclərinin 0,5 0,52% -dir [2, s. 351]. Elmi-tədqiqat və işləmələr üçün daxili xərclər 2010-cu ildəki 92,8 mln.
manatdan 2019-cu ildə 163,9 mln. manata qədər artıb [2, s. 352]. Lakin qeyd edək ki, Azərbaycanda elmi-tədqiqat və işləmələrə xərclənən daxili xərclərin payı 2010-cu ildə ÜDM-in 0,79% -dən
2019-cu ildə ÜDM-in 0,50%-inə qədər azalmışdır [2, s. 351].
Eyni zamanda, 2019-cu ildə ETTKTİ -yə ümumi xərclər 171,1 mln. manat təşkil edib, lakin
sabit qiymətlərlə nəzərə alsaq, 2019-cu ildə ETTKTİ-yə xərclər 2010-cu ilə nisbətən 83,2% artıb
və 2019-cu ildə əvvəlki ilə nisbətən 13,7% artım olmuşdur. Qeyri-kifayət maliyyələşmə şəraitində
prinsipial olaraq yeni inteqrasiya modelləri, tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri, təhsil texnologiyaları, ETTKTİ üçün maliyyə mənbələrinin şaxələndirilməsi aktualdır. Mütəxəssis hesablamalarına görə, elm, təhsil və biznesin maliyyələşdirilməsinin şaxələndirilməsi ilə inteqrasiya prosesinin
strukturunda aşağıdakı şərtlər xüsusi rol oynayır.
Birinci şərt, texnoloji innovasiyaya tələbin formalaşmasıdır ki, bu da qeyri-kafi maliyyə imkanlarına və subyektiv səbəblərə görə davamlı iqtisadi böyüməyə nail olmaq vəzifələrinə uyğun olmayan aşağı səviyyədə qalır.
Mənbələrin şaxələndirilməsi və ETTKTİ proseslərinin maliyyələşdirilməsi və elm, təhsil, istehsal sistemləri və biznesin inteqrasiyası proseslərinə təsir edən ikinci şərt, dövlətin iştirakı ilə
elmin kommersiyalaşdırılması proseslərini stimullaşdıran maliyyə strukturlarının yaradılmasıdır.
Azərbaycanda bu, Azərbaycan Texnoloji İnkişaf Fondunun, Azərbaycan Respublikasının İnvestisiya Fondunun, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun və Elm və İnnovasiya Fondunun yaradılması və
s. fəaliyyətidir. Azərbaycanda elm-istehsalat və innovasiya sahələrində və ETTKTİ inteqrasiya
proseslərinin inkişafına kömək edən Milli və Vençur İnnovasiya Fondları da yaradıldı və fəaliyyət
göstərir.
ETTKTİ-nin inkişafı üçün zəruri və sosial baxımdan vacib şərtlər bilik, intellektual dəyərlər,
elm, təhsil və biznesin rolunun dərk olunması, cəmiyyətin sosial və iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsində inteqrasiyasıdır. İnteqrasiya prosesində ictimai rəy və maliyyə şərtlərindəki dəyişikliklər
alimlərin nüfuzunun yüksəlməsinə və buna görə də gənc istedadlı mütəxəssislərin elmə axınına kömək edəcəkdir. Son illərdə postsovet məkanının digər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da
1990-cı illərin əvvəllərindən bəri elm adamı peşəsinin nüfuzunda azalma olmuşdur. Dünya sosioloji
tədqiqat mərkəzlərinin məlumatlarına görə, son illərdə alim peşəsi ölkə sakinlərinin yalnız 8 faizinin
fikrincə nüfuzludur. Müqayisə üçün ABŞ-da ictimai rəy fərqlidir. Anketlərə görə, alim peşəsi ABŞ
əhalisinin 51% -i üçün ən prestijlidir, çox prestijlidir - 25% -i üçün, prestijlidir 20% -i üçün [3].
İnnovativ inkişaf problemlərinin, siyasi-iqtisadi şərtlərin və paytaxt mərkəzindən, xüsusən də
Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı bölgələrindən məsafədə yerləşən xüsusi coğrafi mövqeyi
olan ərazilərin imkanlarının ortaqlığı nəzərə alınmaqla ölkədə bilik iqtisadiyyatının formalaşması
prosesində bu ərazilərdə elm, təhsil və biznesin qarşılıqlı əlaqəsinin məkan təşkilinin təkcə məqsədəuyğunluğu deyil, həm də sosial-iqtisadi əhəmiyyəti aydın olur.
Eyni zamanda, qlobal tendensiyalar və sosial inkişaf prosesləri elm, təhsil və biznesin müasir
şəraitdə inteqrasiya sərhədlərinin olmadığı və eyni zamanda mütəxəssislərin yüksək elmi-texniki
səviyyəsinin təmin edilməsi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu barədə alimlərin mövqeyini
təsdiqləyir.
Elm, təhsil və biznesin inteqrasiya prosesləri ayrı-ayrı ərazilərdə müəyyən təşkilati formalarda
inkişaf etməkdədir: texnoparklar, tədqiqat universitetləri, ETB-lər, konsaltinq şirkətləri və digər
tədqiqat, təhsil və istehsalat tapşırıqlarını həll etməyə, habelə işəgötürənlərin yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərə tələbatlarını ödəməyə qabil olanlar.
Eyni zamanda, əmək bazarında yeni şərtlər ilə, fasiləsiz təhsilin artan rolu ilə müəyyənləşdirilən
universitet təhsilinə tələblər artır, müxtəlif universitetlər arasında, universitetlər və digər tədqiqat
institutları arasında, özəl və dövlət təhsili arasında rəqabət artır.
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Nəticə
Elm, təhsil və biznesin inteqrasiyası üçün sosial şərtlər cəmiyyətin innovativ potensialının təkrar istehsalı üçün əsas olan bilik və bacarıqların, məqsəd və dəyərlərin, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafındakı elm və təhsilin yüksək əhəmiyyətini dərk etməsindən ibarətdir.
Elm, təhsil və biznesin inteqrasiya edilmiş komplekslərinin inkişafı sosial-mədəni və siyasi,
tənzimləyici və iqtisadi şəraitin yaradılmasına əsaslanır. Təhsil, elm və biznesin qanuni inteqrasiyasının hüquqi əsası Azərbaycan Respublikasının təsis qurumlarının qanunları ilə tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikasının bir sıra subyektlərinin qanunvericiliyi hüquqi yenilikləri ehtiva edir.
Məsələn, elm, təhsil və biznesin inteqrasiyası üçün hüquqi bazaya dair maddələri özündə cəmləşdirən Azərbaycan Respublikasının bəzi təsis qurumlarının elm haqqında qanunları sahələrini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. Azərbaycan Respublikasının müəyyən qurucu qurumları ölkə qanunvericiliyində mövcud olmayan normativ sənədlərlə müəyyən edilmiş təşkilati-hüquqi inteqrasiya formalarına malikdirlər: bunların əsasında yaradıla biləcək subyektlər genişləndirilmişdir.
Elm, təhsil və biznesin inteqrasiyası üçün iqtisadi şərtlər milli iqtisadi və kommersiya effektləri
əldə etmək üçün mənbələrin birləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan, yeni texnika və texnologiyaların inkişafı, mənimsənilməsi və istehsalında iştirak edən təşkilatlar, o cümlədən universitetlərin, digər elm və təhsil təşkilatlarının həmtəsisçiliyi ilə yaradılan innovativ kiçik sahibkarlıq
cəmiyyətləri üçün vergi və iqtisadi güzəştlər təmin etmək, həmçinin xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasını təmin etmək və s. lazımdır.
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Роль взаимной интеграции науки, образования и бизнеса в формировании
инновационной экономики
Резюме
Цель исследования - обосновать необходимость взаимной интеграции науки, образования и бизнеса в формировании инновационной экономики.
Методология исследования - включает методы социально-экономического анализа,
синтеза и логического обобщения.
Важность применения исследований - заключается в разработке концептуальных и
программных документов, включая их результаты и положения для будущей интеграции
науки, образования и бизнеса.
Результаты исследования - заключаются в выявлении существующих проблем во взаимной интеграции науки, образования и бизнеса в Азербайджане и разработке соответствующих рекомендаций по их устранению.
Оригинальность и научная новизна исследования - выявлены основные принципы
формирования инновационно-интегрированных отношений науки, образования и бизнеса в
современной системе управления, политические, нормативно-правовые, экономические и
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социокультурные условия интеграции науки, образования. и бизнес были проанализированы и оценены.
В статье определены необходимость и предпосылки для обеспечения инновационного
развития в Азербайджане и обобщены основные направления научно-технической политики в развитых странах.
Ключевые слова: инновационная экономика, наука, образование, бизнес, система
управления, интеграция.
Azer Rajdin Musayev
ASUE (UNEC), doctoral student
The role of mutual integration of science, education and business in the formation of
innovative economy
Summary
The purpose of the research - is to substantiate the need for mutual integration of science,
education and business in the formation of an innovative economy.
The methodology of the research - includes methods of socio-economic analysis, synthesis
and logical generalization.
The practical importance of the research - is the development of conceptual and programmatic documents, including the mutual integration of science, education and business, from its
results and provisions in the future.
The results of the research - are to identify the existing problems in the mutual integration of
science, education and business in Azerbaijan and to develop appropriate recommendations for
their elimination.
The originality and scientific novelty of the research - the main principles of formation of
innovative-integrated relations between science, education and business in the modern management system were revealed, political, normative-legal, economic and socio-cultural conditions of
integration of science, education and business were analyzed and evaluated.
The article identifies the need and preconditions for ensuring innovative development in
Azerbaijan and summarizes the main directions of scientific and technical policy in developed countries.
Key words: innovative economy, science, education, business, management system,
integration.
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UOT 332.122
Ağazeynal Alı oğlu QURBANZADƏ
coğrafiya elmləri doktoru, prof.,
Turanə Cümşüd qızı MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ RAYONUNDA AQRAR-SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN
ƏRAZİ TƏŞKİLİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi. İqtisadi rayonun aqrar-sənaye sahələrinin ərazi təşkilinin texnoloji və optimal variantları müəyyən edilməsidir.
Tədqiqatın metodologiyası. Tədqiqatda kompleks yanaşma, aqrar-sənaye sahələrinin modelləşməsi və müxtəlif proqnozlaşma metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Aqrar-sənaye sahələrinə dair tövsiyələrin hazırlanmasında,bu
sahədə elmi istiqamətin inkişaf etdirilməsində praktiki əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Tədqiqatın nəticələri. Öyrənilən məsələlərin təhlili göstərir ki, aqrar-sənaye sahələri çevik və
dayanıqlı məqsədlərə söykənməlidir.Ölkənin iqtisadi inkişafında və ixrac potensialında fəallıq
göstərə bilər.
Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi. İqtisadi rayonun sahə və ərazi potensialını nəzərə alaraq aqrar-sənaye sahələrinin resurs imkanları önəmə gətirilmişdir.Aqrar-sənaye sahələrinin dayanıqlı ərazi təşkilində kompleks iqtisadi-coğrafi tədqiqatına müasir dövrün yeni tələbləri baxımından yanaşılmışdır.
Açar sözlər: resurs, ərazinin potensial imkanları, aqrar-funksional struktur.
Giriş
Müasir dövrdə ölkənin strateji istiqamətində iqtisadi rayonların aqrar-sənaye sahələrinin tədqiq
edilməsi və kompleks təhlillərinin aparılması mühüm iqtisadi-sosial əhəmiyyətə malikdir.Bu təmayüldə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda aqrar-sənaye sahələrinin ərazi təşkilinin iki istiqamətinə üstünlük verilmişdir: kənd təsərrüfatının inkişafı və aqrar-sənaye sahələrinin kompleks
ərazi təşkili. İstehsal sahələrinin coğrafiyası mürəkkəb təsərrüfat sistemi olub, bir sıra elmi-tədqiqat problemlərini əhatə edir. Bu baxımdan iqtisadi və sosial coğrafi tədqiqatlar, xüsusilə kənd
təsərrüfatının təşkili və metodiki təhlillərinə dair elmi araşdırmalar ön plana çəkilmişdir.
Aqrar-sənaye sahələrinin metodiki təhlili
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun ərazisi 6,07 min km2 (ölkə ərazisinin 7%-i), əhalisinin sayı
isə 927,7 min (ölkə əhalisinin 9,4%-i) nəfərdir [2, s. 52].
Kənd təsərrüfatında sitrus meyvəçilik, çay, tərəvəzçilik, süd-ət heyvandarlıq və aqrar-sənaye
sahələri inkişaf edir. Aparılan elmi nəticələr göstərir ki, iqtisadi-coğrafi qaydalarla istehsal sahələrinin ərazi təşkilində baş verən dəyişikliklər nəticəsində ölkənin ixrac potensialının praktiki əhəmiyyəti artmaqdadır [4, s. 53; 5, s. 78; 6, s. 32].
Elmi-metodiki nəticələr göstərir ki, regionların aqrar-sənaye sahələrinin ərazi təşkili üçün təklif
edilən metodiki qaydaların praktikası, respublikanın iqtisadi-sosial inkişafındakı mövqeyi çox
dəyərlidir [1]. Tədqiqatımızın xarakterinə uyğun olaraq aqrar-sənaye sahələrinin çoxfunksional
ərazi təşkilində təbii- istehsal resurslarından səmərəli istifadə edilməsinin yolları müəyyən edilmiş
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və davamlı inkişafın texnoloji əlaqələrinin metodikasının önə gətirilməsinə səy göstərilmişdir.
Tədqiqat prosesində elmi ideyaların aqrar-sənaye sahələrinin ərazi təşkilinin metodiki sxematik
qaydası təklif edilmişdir (şəkil 1).
Aqrar-sənaye sahələrinin elmi-metodiki təhlili

Aqroemal müəssisələrinin
ərazi təşkili və idarə
olunmasının metodiki variantları

Aqrar-sənaye sahələrinin resurs
potensialı və iqtisadi-sosial
səmərəliliyi

Aqrar-sənaye sahələrinin dayanıqlı texnoloji modelinin ərazi təşkili və
ixrac potensialının inkişaf variantları
Şəkil 1. İqtisadi rayonda aqrar-sənaye sahələrinin təşkili.
Tətbiqi baxımından, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun istehsal sferasının konseptual araşdırmaları sırasında aqrar-sənayenin ərazi təşkili dövlətin irəli sürdüyü strateji proqramlar [1] ilə
əlaqələndirilmişdir. Müasir dövrdə formalaşmış və inkişaf prosesinə paralel olaraq iqtisadi rayonda sitrus və çay istehsalının və eləcə də qida sənaye sahələrinin tədqiqat modeli, funksional aparatının əhatə dairəsi və tədqiqat obyekti kimi qəbul olunmuşdur. Hər bir elmi ideyalar problemin
unikallığını təsbit etməklə, faktor interpretasiyasında reallığın əsas rol oynamasının fərqləri müəyyənləşmiş və məqsədli olaraq istifadə edilməsi tövsiyə edilmişdir.
İqtisadi rayonun təbii-iqtisadi potensialı ölkənin strateji cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən resurs
imkanlarını nəzərə alaraq elmi-metodiki araşdırmada bir sıra təklifləri önəmə gətirmişik. Buraya
– kənd təsərrüfatında iqlim-torpaq ehtiyatlarından kompleks istifadə, aqroemal istehsal sahələrində yeni texnoloji üsulların tətbiqi və məhsul artımı üçün tətbiq olunan metodiki qaydalardan
effektli istifadə və s. daxildir.Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilində texnoloji üsullardan istifadə etməklə davamlı aqrar-sənaye sahələrinin yaradılması və idarə edilməsinin aşağıdakı təsnifatı verilmişdir (şəkil 2.).
Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin texnoloji təsnifatı
İstehsal məhsulunun dayanıqlı
keyfiyyətinin artırılması

Yeni texnologiyanın tədbiqi və
onun effektliyinin təminatı

Aqrar-sənaye kompeks sahələrinin yaradılması
Şəkil 2 . Kənd təsərrüfatının dayanıqlı ərazi təşkili sxemi.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istifadə edilməsi və aqrar-sənayenin ərazi təşkili vahid bir sistemdə birləşir. Bu məqsədlə metodoloji olaraq üç parametrə daha çox diqqət yetirməyi məqsədəuyğun sayırıq: regionun təbii resurslarına uyğun bitki sortlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
davamlı aqrar-sənaye sahələrinin səmərəli təşkili və ixrac bazarının yaradılması. Bu baxımdan
tədqiqatda Lənkəran-Astara rayonunda kənd təsərrüfatının ərazi təşkili metodologiyası, nəticə
etibarı ilə, kənd təsərrüfatının texnoloji əsaslarla inkişafına üstünlük vermişik.
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Aqrar-sənaye sahəsində aparılan islahatların tarazlığı
Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə aqrar-sənaye arasında tarazlıq nisbətlərinin dinamikası iqtisadi
və sosial inkişafın əhəmiyyətli göstəricilərinin əsasında meydana gəlir. Problemin həlli ölkəmiz
üçün ona görə əhəmiyyətlidir ki, kənd təsərrüfatı strategiyasını dayanıqlı aqrar sənaye sahələrinin
dövlət siyasətinə yönəlmiş tədbirlər sistemi olmadan həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Ona görə
də elmi-tədqiqat sisteminin tələblərinin nəticəsi kimi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə aqrar sənayenin davamlı ərazi təşkilində strateji rol oynayır [ 4, s.123].
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun ümumi strateji istiqaməti kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye
sahələri olduğunu nəzərə alaraq, bu sahə üzrə araşdırmalara üstünlük verilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər öz müsbət nəticələrini göstərməyə başlamışdır [1]. İqtisadi rayonun cari qiymətlərdə ümumi
məhsul buraxılışının həcmi müqayisəli üstünlüyə malikdir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, hələ də ölkə
üzrə ümumi məhsul buraxılışında iqtisadi rayonun xüsusi çəkisi aşağıdır. Basqa sözlə, regionda
məskunlaşmış ümumi məşğul əhalinin 8,9%-i ümumi məhsul buraxılışının cəmi 2,3%-ni təmin
edir [2, s. 124]. Bununla yanaşı, adambaşına düşən ümumi kənd təsərrüfatı məhsul buraxılışının
həcmi 2020-ci ildə 2026,5 manat olmuşdur ki, bu da ölkə üzrə müvafiq göstəricidən (7205,0 manat) 3,6 dəfə aşağıdır.Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda xüsusilə intensiv [7, s. 49] bağçılıq (şay
və sitrus əkini), taxıl, tərəvəzçilik və heyvandarlıq, sənaye quşçuluğu, arıçılıq ( balın sənaye üsulu
ilə emalı və qablaşdırılması) kimi sahələrin inkişafının perspektivləri mövcuddur.
Lənkəran-Astara rayonunun iqlim-torpaq [8, s. 13] xüsusiyyətləri sənaye əsaslı aqrar sektorun
dayanıqlı inkişaf imkanlarına malik olmasını şərtləndirir. Eyni zamanda, ölkədə həyata keçirilən
aqrar siyasət sayəsində yerinə yetirilən islahatlar iqtisadi rayonun resurs potensialının artmasına, yeni emal müəssisələrinin yaradılmasına münbit zəmin yaratmışdır. Təhlillər göstərir ki, intensiv metodları tətbiq etməklə həm kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək və bunun əsasında daxili istehsal imkanlarını artırmaq, əhalinin ərzaq təminatını gücləndirmək, eyni zamanda, yeni ixrac
bazarlarına çıxmaq mümkündür. Aqrar–sənaye sektorunda kompleks xarakterli islahatların təşkili
sosial baxımdan da mühün əhəmiyyət kəsb edir. Əhalinin məşğuliyyətinin və yaşayış tərzinin əsasını özündə birləşdirir.
Aqrar-sənaye sahələrinin resurs təminatı və davamlı ərazi təşkili
Lənkəran –Astara rayonunun aqrar-sənaye sahəsinin resurs təminatında bitkiçiliyin mütləq üstünlüyü mövcuddur. Kənd təsərrüfatının coğrafiyasında bitkiçilik ümumi məhsul istehsalının
67%-ni, heyvandarlıq isə 33%-ə yaxınını təşkil edir (şəkil 3). İqtisadi rayon üzrə əhalinin istehlak
mallarına olan tələbatının 85%-ə qədəri kənd təsərrüfatının hesabına həyata keçirilir.
Lənkəran-Astara rayonunun rütubətli subtropik qurşaqda yerləşməsi, burada çay və sitrus bitkiçilik sahələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Ölkə əhəmiyyətli subtropik əkinçilik sisteminin yaradılması həm iqtisadi, həm də strateji əhəmiyyət kəsb edir. İxrac potensialına malik olan sitrus və
çay aqro-sənaye sahələrinin gələcəkdə də inkişaf etdirlməsinə dair dövlət proqramları həyata keçirilir [5, s. 101]. Son dövrdə Lənkəran rayonunda yeni “Gilan aqro-sitrus” şirkəti yaradılmışdır.
Yeni sitrus təsərrüfatının ümumi sahəsi 45 hektardır. Hazırda 15 hektar sahədə “Gilan aqro” şirkəti tərəfindən Cənubi Koreyadan gətirilən sitrus bitkiləri (20 min ədəd) əsasında “Shiranuhi”
(Hallabong),“Kanpei”(Red Hyaang) sitrus plantasiyaları yaradılmışdır. “Gilan aqro-sitrus” şirkəti
məhsuldar sitrus növlərindən yüksək dad keyfiyyətlərinə və əmtəəlik xüsusiyyətlərə malik meyvələr əldə ediləcək (ildə 1.8 min ton məhsul). İstehsal olunmuş meyvələrdən təzə halda və qida,
qənnadı, kosmetik, ətriyyat və digər sənaye sahələrində, həmçinin şirə istehsalında və şərabçılıqda
istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Gilan-Lənkəran konserv zavoduna emal edilən məhsulların ilk
növbədə ixrac potensialına malik olması önəmə gətirilir. Gələcək inkişafa uyğun olaraq sitrus aqrar-sənaye sahələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən strateji-iqtisadi planların
həyata keçirilməsinə diqqət yetiriləcəkdir. “Astaraçay”aqrar-sənaye şirkəti ölkənin çox mühüm
müəssisələrindən (sahəsi 640 hek-dır) biridir. Çay fabrikində yeni texnoloji xətlərin yaradılması
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nəticəsində ixracyönümlü məhsullara üstünlük verilir. Bu tip çay emal edən müəssisələr Koreya şirkətinin layihəsi əsasında Lənkəran,Masallı rayonlarında da yaradılır.
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Şəkil 3. Aqrar-sənaye sahəsinin resurs təminatı (%).
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun inkişafında taxıl emalı sahəsinin dinamikası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Taxıl istehsalı və emalı sahəsinin 31.1%-i Masallı, 30.2 %-i Cəlilabad,16.4%-i isə
Lənkəran rayonunun payına düşür (şəkil 4).
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1) Masallı rayonu 2) Cəlilabad rayonu 3) Lənkəran rayonu 4) Astara rayonu 5) Lerik rayonu
Şəkil 4. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda taxıl istehsalı və emalı (2015-2019-cu il %).
Taxıl emalının resurs təminatında və proqnozlaşmasında ilk növbədə inzibati rayonlar üzrə əkin
və istehsal səviyyəsinin elmi əsaslarla inkişafı nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə yaxın dövr ərzində
inzibati rayonlarda taxılın xüsusi çəkisinin artırılmasına dair proqramlar həyata keçirilir [1]. İqtisadi rayonun təbii-coğrafi şəraitində taxıl məhsullarının artırılmasını nəzərə alaraq emaledici
müəssisələrin istehsal güclərinin artırılmasını təmin etmək mümkündür. Bu məqsədlə orta səviyyədə taxıl məhsullarını emal edən müəssisələrin yaradılması iqtisadi cəhətdən faydalıdır [6, s.
125].
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Lənkəran -Astara iqtisadi rayonunda tərəvəz məhsullarının istehsalı və emalı mühüm yer tutur.
Bu sahə çox perspektivli olub və ixrac potensialının əsas istehsalı hesab edilir.İqtisadi rayon üzrə
tərəvəz emalının xüsusi çəkisində Lənkəran rayonu - 30.2%, Masallı 25.4%, Astara - 22.6.% və
Cəlilabad isə 21.8% təşkil edir. Dinamik olaraq tərəvəz istehsalının xüsusi çəkisi artmaqdadır.
Gələcək inkişafa uyğun olaraq fermer təsərrüfatında tərəvəzin ilkin emalı üçün mini emal müəssisələrinin yaradılması reallığa uyğundur. Belə ki,mini tərəvəz məhsullarının ilkin emalı üçün
yaradılması nəzərdə tutulan emal müəssisələrinə təxminən 50-55 min ABŞ dolları tələb olunur.
Təhlillər göstərir ki, tərəvəz resurslarının rayon üzrə emal üçün orta hesabla 40-45%-indən
istifadə edirlər. Halbuki, tərəvəz məhsullarından maksimum istifadə edilərsə, bu kəmiyyəti 7075%-ə çatdırmaq mümkündür (şəkil 5).
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Şəkil 5. İqtisadi rayon üzrə tərəvəz emalının dinamikası.
Təhlillər göstərir ki, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun potensial resurs təminatı heyvandarlıq
komplekslərinin ərazi təşkili üçün əlverişli mühit yaratmışdır. Burada müxtəlif heyvandarlıq məhsullarının emalı və idarə edilməsi yeni texnologiyaya əsaslanır. Statistik mənbələrə görə (20152019-cu illər) ölkə üzrə ət istehsalının 6.5%-ni, südün isə 3.5%-ni təşkil etmişdir [2, s. 124]. Məsələ ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə heyvandarlıqda daxili resurslardan istifadə edilməsi indeksi
aşağı səviyyədədir. Bu məqsədlə aşağıdakı yanaşmalara üstünlük verilməsi önəmli sayılır:
 Texnoloji resurslardan istifadə etməklə sənaye əsaslarla heyvandarlıq komplekslərini yaratmaq və buna uyğun olaraq ət-süd emalı müəssisələrini davamlı olaraq xammal ilə təmin
etmək mümkündür;
 İnnovasiya mənşəli məhsulların istehsalını yaratmaq şərti ilə heyvandarlığın optimal variantlarını təyin etmək məqsədəuyğundur;
 Elmi əsaslarla heyvandarlığın ərazi təşkili, ilkin olaraq onun ixrac potensialına yönəldilən
texnoloji xətlərin yaradılmasından asılıdır.
Rayonda sahibkarlığa yardım önəminə baxmayaraq, ayrı-ayrı fermer təsərrüfatlarında investisiya normal şəkildə həyata keçirilmir. Bu məqsədlə də heyvandarlığın resurs təminatının göstəriciləri ölkə səviyyəsindən aşağıdır. Müəyyən olunmuşdur ki,iqtisadi rayon üzrə hər nəfər hesabına
orta hesabla ≈ 15.2. kq ət, 112.1 kq-a qədər süd istehsal olnur. Heyvandarlıq sahələrinin inkişafını
təmin edən kifayət həcmdə resurs potensialı mövcud olmasına baxmayaraq, onun kompleks
inkişafının təminatı tamamlanmamışdır. Tədqiqat göstərir ki, ət-süd istehsalında texnoloji əsaslarla yeni proqramların tədbiqi daha çox effekt yarada bilər. Bu problemin dinamikası ilkin olaraq
heyvandarlıq sahələrinin ərazi təşkili və istehsal resurslarının təminatı ilə əlaqədardır.
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Nəticə və təkliflər
Elmi-metodiki təhlillər göstərir ki, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda aqrar-sənaye sahələrinin ərazi təşkili ölkənin iqtisadi inkişafının tərkib hissəsidir. Ona görə də aqrar-sənaye istehsal
sahəsinin inkişafı baxımından yaxın onillikdə kənd təsərrüfatının resurslarından effektli istifadənin
optimal ssenarilərinin işlənməsi və emalının praktikası olduqca vacibdir. Bu mühüm əhəmiyyəti
dəyərləndirərək aşağıdakı nəticə və təklifləri müəyyən etmək mümkündür.
1. Aqrar-sənayenin sektorial bölgüsü və funksional təyinatlı müasir baxışlar çərçivəsində yeni
metodoloji yanaşma və əsaslandırılmaya ehtiyac duyulur. Rayonda kənd təsərrüfatı və onun aqrarsənaye sektorial təsnifatlandırılması məsələlərinin ərazi təşkili ilə bağlı modellərinin qurulmasına
dair metodiki qaydaları təqdim olunmuşdur.
2. Kənd təsərrüfatının resurs bazası, gələcəkdə yeni sektorial aqrar-sənaye sahələrinin yaradılmasına dair mənbələr müəyyən edilmiş və elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir. İqtisadi rayon üzrə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı ilə bağlı effektli variantların müqayisəli
üstünlükləri müəyyən olunmuşdur.
3. Tədqiqatda aqrar-sənaye sahələrinin davamlı inkişafına nail olmaq məqsədilə ixrac yönümlü
(sitrus, çay və s.) emal sənayesinin yaradılması önəmə gətirilmişdir.
Analitik hesablamalar, müvafiq indikatorlar çərçivəsində müqayisəli təhlillərlə aqrar – sənaye
sahələrinin yaradılması və ərazi təşkilinin davamlı istiqamətləri təklif olunmuşdur.
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Резюме
Цель исследования. Определение технологических и экспериментальных вариантов территориальной организации агропромышленного комплекса экономического района.
Методика исследования. В исследовании использовался комплексный подход, моделирование агропромышленных отраслей и различные методы прогнозирования.
Прикладное значение исследования. Может иметь практическое значение при разработке рекомендаций по агропромышленному комплексу,развитии научного направления в
этой области.
Результаты исследования. Анализ изученных вопросов показывает, что агропромышленный комплекс должен опираться на гибкие и устойчивые цели.Он может проявлять
активность в экономическом развитии страны и ее экспортном потенциале.
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Оригинальность и научная новизна исследования. Учитывайте полевой и территориальный потенциал экономического районаво главу угла поставлены ресурсные возможности аграрно-промышленных отраслей. Новые требования современности к комплексному
экономико-географическому исследованию аграрно-промышленных сфер в территориальной организации были сформулированы.
Ключевые слова: ресурс, емкомсти территории, аграрно - функцнональных структур.
Aghazeynal Ali Qurbanzade
doctor of geographical sciences,
prof. Azerbaijan University of Cooperation,
Turane Cumshud Mamadova
Azerbaijan University of Cooperation
The territorial organization agro-industrials in Lenkoran-Astara economic region
Summary
The purpose of the study: Legislation on the territorial of agro-industrial sectors determined
the optimal options for the economic region on the basis of logs.
Research methodology: Complex approach to research, modelling of agro-industrial sectors
and various forecasting methods had been analysed.
Importance of research application: Preparations of recommendations about agro-industrial
sphere in the economic region, could play a practical importance in the development of scientific
directions.
The results of the study: Analysis of the studied issues shows that, agro-industrial areas should
be based on flexible and sustainable targets. Additionally, they should actively involve in
enhancing the export potential and development of the country.
Originality and scientific novelty of the research: The field at the level of the economic
region and resource opportunities of agro-industrial sectors taking into account the territorial
potential was brought to the fore. Sustainable territorial organization of agro-industrial sectors was
approached economic-geographical research in terms of the new requirements of the modern era
Key words: resources, potential opportunities of the area, agrarian-functional structures.
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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında sahibkarlıq fəaliyyətinin rolunu dəyərləndirmək, onun səmərəli inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli və kompleks təhlil əsasında, sahibkarlıq fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmalar və bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübəsinin mühüm
prinsiplərindən, müxtəlif tədqiqatçıların elmi əsərlərində verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tədqiqatda alınmış nəticələrdən, irəli sürülən təkliflərdən regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı və idarə edilməsi mexanizimlərinin təkmilləşdirilməsində, regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişafına və formalaşdırılmasına dair yeni yanaşmaları qiymətləndirmək, səmərəli
tövsiyə və təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkə regionlarında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin mövcud potensialları araşdırılmış, mövcud problemlərə müəllif yanaşmaları əsasında qiymətləndirmələr aparılmışdır. Məqalədə iqtisadi rayonlar üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti təhlil olunmuş, yaranmış problemlərin həlli istiqamətində təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Məqalədə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında sahibkarlıq
fəaliyyətinin rolunun dəyərləndirilməsi məsələlərinə baxılmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi
onu göstərir ki, regionların iqtisadi baxımdan inkişaf etdirilməsində sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi vacibdir. Məqalədə mövcud problemlər müəyyən edilmiş, eyni zamanda onların
həlli məqsədilə təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: sahibkarlıq, iqtisadi tənzimləmə, islahatlar, iqtisadi inkişaf, milli iqtisadiyyat,
investisiya, region.
Giriş
Son illər ölkəmizdə davamlı olaraq həyata keçirilən məqsədəuyğun tədbirlər nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatında davamlı iqtisadi artım müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, 2 fevral 2021-ci ildə
qəbul olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in ölkəmizin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacağı nəzərdə tutulur. İnkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi onu
göstərir ki, yaxın perspektiv dövr ərzində ölkəmizdə iqtisadi artım prosesi tarazlı xüsusiyyətə
malik olmalıdır. Bütün iqtisadi sahələr üzrə iqtisadi artım ölkənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qeyd edilən məsələlərin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı iki məqsədə nail olunmalıdır:
davamlı və yüksək iqtisadi artımın olması; iqtisadi təsirlərə davamlılıq. Son illərin təcrübəsi onu
göstərir ki, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin təmin olunması, dinamik iqtisadi artımın əldə
olunması, vətəndaşların məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, ölkənin iqtisadi təklükəsizliyinin
qorunub saxlanılması və s. proseslər dövlətin bu yönümdə səmərəli həyata keçirilən iqtisadi fəaliyyətindən asılıdır. Müvafiq proseslər ilk öncə ölkənin ayrı-ayrı regionlarının yüksək inkişaf etmiş
səviyyədə olmasını zəruri edir. Məhz bu baxımdan da ölkəmizdə müşahidə olunan dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunmasında regionların rolu böyükdür [1, s. 255].
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Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı iqtisadi regionları son dövrlər daha dinamik inkişaf etməyə başlamışdır. Ölkədə tarazlı regional inkişafa nail olunması məqsədilə, regional inkişaf proseslərinin tənzimlənməsi üçün ölkə prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə “Regionların sosialiqtisadi inkişafı (2019-2023-ci illər) Dövlət Proqramı” hazırlanaraq qəbul edilmişdir. Sonuncu
proqramın qəbulundan sonra regional inkişafın sürətləndirilməsinə, regional inkişafda yaranmış
problemlərin aradan qaldırılmasına münasib şərait yaranmışdır [3, s. 305]. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində, ölkənin iqtisadi regionları davamlı olaraq inkişaf etmiş, mövcud iqtisadi potensialdan daha effektiv istifadə olunmağa başlanılmışdır. Son illər qəbul olunmuş dövlət proqramlarında milli iqtisadiyyatın bazar münasibətləri əsasında inkişafına şərait yaradılması, azad sahibkarlığa təminat verilməsi, ölkədə ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması və s. məsələlər əsas
prioritetlərdən hesab olunur.
Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin əsas xüsusiyyətləri
Müasir bazar iqtisadiyyatı xüsusi mülkiyyət, azad sahibkarlıq, iqtisadi maraq, o cümlədən, milli
iqtisadi sahələr üzrə dövlətin rolunun məhdudlaşdırılması və s. ilə səciyyələnir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müasir bazar münasibətləri şəraitində xüsusi mülkiyyət ilə azad sahibkarlıq arasında sıx əlaqə mövcuddur. Bundan başqa bazar münasibətlərinin mövcud olduğu zamanda istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin üstünlük təşkil etdiyi şəraitdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti sürətlə inkişaf edir. Ölkəmizdə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün
münbit şərait formalaşdırılmış, o cümlədən bu sahənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər reallaşdırılmışdır. Tərtib olunmuş mövcud qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində hər bir ölkə vətəndaşı, eləcə də mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və s. qanunvericiliklə qadağan olunmayan istənilən formada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanlarına malikdirlər.
Nəzərə almaq lazımdır ki, rəqabətqabiliyyətli bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının mühüm
şərtlərindən biri də effektiv olaraq azad sahibkarlıq fəaliyyətinin reallaşdırılması və genişləndirilməsidir. Belə ki, sahibkar rəqabət qabiliyyətli fəaliyyətini davam etdirmək üçün həmişə çalışır ki,
mövcud potensialdan daha düzgün istifadə edərək ixrac yönümlü yüksək keyfiyyətli məhsul və ya
xidmət istehsalının həcmini artırsın və daha çox gəlir əldə etsin. Məhz buna görə də ölkədə səmərəli bazar münasibətlərini formalaşdırmaq, ölkə regionlarının iqtisadi inkişafını təmin etmək
üçün qeyri-neft sektoru üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına xüsusi diqqət ayrılmalıdır.
İqtisadi regionlar üzrə sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması, xüsusilə kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaqla, vətəndaşların gündəlik tələbat məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsinə, rəqabət mühitinin formalaşmasına səbəb olmaqla, məşğulluq probleminin həllinə və dövlət
büdcəsi gəlirlərinin artmasına kömək edə bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, ölkənin ayrı-ayrı
iqtisadi regionları üzrə sahibkarlığın müxtəlif formalarının sürətlə inkişaf etdirilməsi mütləqdir [2,
s. 211].
Azərbaycanda iqtisadi rayonlar müxtəlif demoqrafik və sosial-iqtisadi vəziyyətlə, əmək və maliyyə potensialı, material-texniki, texnoloji, təbii vəziyyətlə fərqlənir. Bundan başqa ölkənin balanslaşdırılmış və dayanıqlı inkişafı daimi dövlət tənzimlənməsi olmadan mümkün deyildir. Müasir şəraitdə son regional inkişaf proqramının uğurlu icrası nəticəsində iqtisadi regionların sürətli
inkişafı təmin olunmuşdur. Artıq hər bir iqtisadi region mövcud resurslardan tam və səmərəli istifadə olunmasında, eləcə də onların dövriyyəyə cəlb edilməsində tam maraqlıdır.
Ölkənin bütün regionlarının resurs potensialı və inkişaf imkanları tam eyni deyildir. Son illər
iqtisadi göstəricilərin adambaşına düşən ən aşağı səviyyəsinə, iqtisadi potensialı aşağı olan regionlara da rast gəlinir. Məhz bu baxımdan da regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə iqtisadi sahələr üzrə dəyişikliklərin tempi və miqyası kimi faktorlar da təsir edir. Regionların yaxın
perspektiv dövr üzrə inkişafının təmin olunmasında onun tarixən formalaşmış ixtisaslaşma səviyyəsi, mövcud təbii-resurs potensialından istifadə səviyyəsi, xarici iqtisadi əməkdaşlıq üçün coğrafi
vəziyyətin əlverişliliyi də xüsusi rol oynayır [4, s. 255].
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Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin
iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü (2019)
Göstəricilər
Respublika üzrə
Bakı ş.
Abşeron iqtisadi rayonu
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
Lənkəran iqtisadi rayonu
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
Aran iqtisadi rayonu
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Cəmi
271304
129989
22786
24825
13327
13653
11270
37403
4287
381
5937
7446

Mikro
262622
124317
22236
24374
13055
13421
11047
36664
4178
350
5822
7158

Kiçik
5956
4026
365
290
164
151
140
480
73
24
75
168

Orta
2726
1646
185
161
108
81
83
259
36
7
40
120

Aparılmış təhlil onu göstərir ki, ölkə üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı
son illər artmaqdadır. 2019-cu ildə bu göstərici 271304 olmuşdursa, onun da 262622 nəfəri mikro,
5956 nəfəri kiçik, 2726 nəfəri orta sahibkarlıq subyektlərinin payına düşmüşdür [5].
Bakı şəhəri üzrə sabikarlıq subyektlərinin sayı 129989 nəfər olmuşdur. Onun da 124317 nəfəri
mikro, 4026 nəfəri kiçik, 1646 nəfəri orta sahibkarlıq subyektlərinin payına düşmüşdür. Bundan
başqa sahibkarlıq subyektlərinin sayı Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 24825 nəfər, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 13327 nəfər, Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 13653 nəfər, Quba-Xaçmaz
iqtisadi rayonu üzrə 11270 nəfər olmuşdur. Eyni zamanda Aran iqtisadi rayonu üzrə bu göstərici
37403 nəfər, Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 4287 nəfər, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə
381 nəfər, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 5937 nəfər, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
7446 nəfər təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, son illər sahibkarlıq fəaliyyəti regionlarda daha da genişlənməkdədir.
Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişaf tempi mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Bildiyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin
iqtisadi proseslərə müdaxiləsi yalnız müəyyən tənzimləyici vasitələrlə reallaşır. Regionlar üzrə
sahibkarlığın inkişafı da dövlət tənzimlənməsindən birbaşa asılıdır. Məhz buna görə də dövlət tənzimlənməsi məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Araşdırmalar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə,
sahibkarlığın inkişafı məqsədilə əsas istiqaməti fiskal tənzimləmə prosesi təşkil edir. Bütün dünyanı bürüyən böhran və tənəzzül şəraitində dövlətin müvafiq olaraq fiskal tənzimlənməsinin rolu
da artır. Bu zaman əsasən proqressiv vergitutmaya xüsusi yer ayrılır ki, bunun da nəticəsində gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi və ödəniş qabiliyyətli əhalidən verginin tutulması prosesi baş verir.
Postsovet məkanı ölkələrinin təcrübəsinə əsasən mikro, kiçik və orta sahibkarlığın müxtəlif formalarının prioritet inkişafı üçün diferensial vergi güzəştləri üzrə kompleks sistem tətbiq olunur və
ölkənin iqtisadi baxımdan zəif regionlarında əlverişli vergi mühiti formalaşdırılır.
Azərbaycan Respublikasında vergi tənzimlənməsi prosesinin zəruriliyi ölkənin bazar iqtisadiyyatı şəraitində olması ilə başlıdır. Müvafiq prosesi aşağıdakı faktorlar daha da sürətləndirir: iqtisadi regionlar üzrə yoxsulluq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, onların səviyyəsinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tempinə uyğunlaşdırılmasının zəruriliyi; iqtisadi regionlar üzrə vətəndaşların
yaşayış keyfiyyətində və səviyyəsində, o cümlədən, regionun iqtisadi potensialında kəskin formalaşmış fərqlərin mövcudluğu; müasir bazar mexanizminin milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının
təmin olunmasında tənzimləmə imkanlarının qeyri-mövcudluğu və s.
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İnkişaf etmiş dövlətlər ilə ölkəmizdə mövcud vergitutma təcrübəsinin müqayisəli təhlili onu
göstərir ki, iqtisadi regionlar üzrə vergi tənzimlənməsinin eyni bir vasitəsinin tətbiqinin məqsədindən asılı olaraq o, səmərəli və qeyri-səmərəli ola bilər. Ölkəmizdə səmərəli vergi alətlərindən
istifadənin tədqiqi son illərdə onların ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında mühüm
rol oynadığını göstərmişdir.
Ölkəmizdə regionlar üzrə vergi tənzimlənməsinin nəticəliliyi onun vergitutma bazasının minimum və maksimum hədlərini müəyyən edən səmərəlilik meyarlarına uyğunluğundan asılıdır. Bu
zaman minumum hədd kimi dövlət büdcəsinin illik tələbatı götürülür. Nəzərə almaq lazımdır ki,
vergitutma prosesi dövlətin əsas funksiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün büdcənin illik tələbatından aşağı olmamalıdır. Minimum həddən fərqli olaraq yuxarı həddə isə ölkə üzrə ümumi vergi
ödəyicilərinin ödəniş qabiliyyətli səviyyəsi əsas götürülür. Ümumi proseslər düzgün tənzimlənmədikdə vergi ödəyicilərinin gəlirləri deyil, adekvat olaraq vergi daxilolmaları da tədricən azalacaqdır.
Vergi tənzimlənməsinin effektivliyi iqtisadi artımın təmin olunmasını, vətəndaşların yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılmasını şərtləndirir. Ölkəmizdə vergitutmanın effektivliyinin təmin olunması mexanizmi milli iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətindən, vətəndaşların həyat səviyyəsindən və cəmiyyət tərəfindən nəzərdə tutulan prioritet məqsədlərindən asılı olaraq təşkil olunmalıdır. Respublikamızda vergi tənzimlənməsi yalnız milli iqtisadi sahələrin inkişafına
deyil, ayrı-ayrı iqtisadi regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin bərabərləşdirilməsinə, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına istiqamətlənmişdir.
Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri
Regionlar üzrə vergi tənzimlənməsi prosesini dövlət tərəfindən qarşıya qoyulan strateji vəzifələrin reallaşdırma nəticələri üzrə də qiymətləndirmək mümkündür. Belə ki, ayrı-ayrı iqtisadi regionların inkişafının tənzimlənməsinin əsas məqsədi iqtisadi sahələrin inkişaf tempinin təmin
olunması, yerli büdcələrin formalaşdırılması və vergi ödəyicilərinin maraqlarının nəzərə alınmasından ibarətdir [1, s. 258]. Qeyd edək ki, vergi daxilolmalarının paylanması, vergitutma səviyyəsi
və kapitalın istifadə olunması məsələləri üzrə dövlətin, regionların və vergi ödəyicilərinin maraqlarının nəzərə alınması zəruridir. Milli iqtisadiyyatın regional baxımdan inkişafına mənfi təsir
göstərən faktorlar əsasən ölkənin sənaye potensialının və onunla bağlı infrastruktur obyektlərinin
əsas hissəsinin Bakı şəhərində yerləşməsi, regionlarda olan təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin
zəifləməsi ilə bağlıdır. Məhz bu və ya digər faktorlar regionların inkişafı üzrə kəskin diferensiasiyanın yaranmasına, mövcud iqtisadi potensialdan qeyri-səmərəli istifadəyə səbəb olmuşdur.
Buna görə də iqtisadi regionların sosial-iqtisadi baxımdan davamlı inkişafının təmin olunması
vətəndaşların sosial-rifah halının yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, aqrar sektorun inkişafının təmin olunması, dövlət tərəfindən davamlı tədbirlərin reallaşdırılmasını təmin etmişdir. Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisad inkişafına dair dövlət proqramı bu sahədə müsbət
irəliləyişlərə nail olmanı təmin etmişdir. Qəbul olunmuş proqramda növbəti illər ərzində iqtisadi
regionlar üzrə milli iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirən faktorlar, onunla bağlı dövlət siyasətinin
və dəstəyinin prioritet istiqamətləri təyin olunmuşdur.
Ölkə üzrə regionların inkişafında nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq üçün qeyd edilən
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir: vətəndaşların məşğulluq səviyyəsinin artırılması yönümündə dayanıqlı tədbirlərin həyata keçirilməsi; regionlarda istehsal və xidmət sahələri üzrə müasir
tipli infrastruktur obyektlərinin yaradılması, mövcud obyektlərin səviyyəsinin beynəlxalq standartlara çatdırılması; kiçik və orta sahibkarlar arasında ixracyönümlü məhsul istehsalının xidmət
təklifinin təşviqləndirilməsi; regionlarda sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı effektiv
tədbirlərin reallaşdırılması və sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət dəstəyinin artırılması və s.
Nəticə
Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması mühüm aktuallıq kəsb edir. Regionlar üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı
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məşğulluq sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılmasında da mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, məşğulluq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri yeni iş yerlərinin yaradılmasını məhdudlaşdıran faktorların aradan qaldırılması və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən
şəraitin formalaşdırılmasıdır. Məhz buna görə də iqtisadi regionlar üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş tədbirlərin davam etdirilməsi zəruridir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
qarşıdakı illərdə məşğulluq siyasətinin davam etdirilməsində əsas məqsəd əmək ehtiyatlarından
daha dolğun istifadə etməklə vətəndaşların effektiv məşğulluğunun təmin edilməsindən ibarət olacaqdır. Ümumiyyətlə, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün qeyd edilən tədbirlərin reallaşdırılması məqsədəuyğundur: iqtisadi rayonlarda mühüm iqtisadi sahələr üzrə məşğulluğun effektiv inkişafını təmin edən investisiya fəallığının dəstəklənməsi; mikro, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı üçün əlverişli şəraitin formalaşması, onların ixrac imkanlarının stimullaşdırılması; əlverişli vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aqrar sahə üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi və s.
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Оценка роли предпринимательской деятельности в обеспечении социальноэкономического развития регионов в Азербайджане
Резюме
Цель исследования – оценить роль предпринимательской деятельности в обеспечении
социально-экономического развития регионов в условиях современной рыночной экономики, определить направления ее эффективного развития.
Методология исследования – на основе системного и комплексного анализа, методологических подходов к оценке предпринимательской деятельности и важнейших принципов международной практики в этом направлении, состоит из научных положений, приведенных в научных работах различных исследователей.
Практическая значимость исследования - результаты, полученные в ходе исследования, предложения могут быть использованы для совершенствования механизмов развития и управления предпринимательской деятельностью в регионах, для обеспечения
социально-экономического развития регионов.
Результаты исследования - заключаются в оценке новых подходов к развитию и формированию предпринимательской активности в обеспечении социально-экономического
развития регионов, выработке эффективных рекомендаций и предложений.
Оригинальность и научная новизна исследования - изучены существующие потенциалы развития предпринимательства в регионах страны, сделаны оценки на основе авторских подходов к существующим проблемам. В статье анализируется современное состояние предпринимательской активности в экономических регионах, даются предложения
и рекомендации по решению проблем.
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В статье рассмотрены вопросы оценки роли предпринимательской деятельности в обеспечении социально-экономического развития регионов Азербайджана. Опыт развитых стран показывает, что расширение предпринимательской деятельности важно для экономического развития регионов. В статье были определены существующие проблемы, а также
выдвинуты предложения и рекомендации для решения существующих проблем.
Ключевые слова: предпринимательство, экономическое регулирование, экономические реформы, экономическое развитие, национальная экономика, инвестиции, регион.
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Assessment of the role of entrepreneurship in ensuring the socio-economic development
of regions in Azerbaijan
Summary
The purpose of the research - is to assess the role of entrepreneurship in ensuring the socioeconomic development of the regions in a modern market economy, to identify areas for its
effective development.
The methodology of the research - based on systematic and complex analysis, methodological
approaches to the assessment of entrepreneurial activity and important principles of international
experience in this area, consists of scientific provisions given in the scientific works of various
researchers.
The practical importance of the research - the results obtained in the study, the proposals
can be used to improve the mechanisms of development and management of entrepreneurial
activity in the regions, to ensure the socio-economic development of the regions.
The results of the research - the results of the study are to evaluate new approaches to the
development and formation of entrepreneurial activity in ensuring socio-economic development
in the regions, to develop effective recommendations and proposals.
The originality and scientific novelty of the research - existing potentials for the development of entrepreneurship in the regions of the country were studied, assessments were made on
the basis of the author's approaches to existing problems. The article analyzes the current state of
entrepreneurial activity in economic regions, makes suggestions and recommendations to solve
the problems.
The article discusses the issues of assessing the role of entrepreneurship in ensuring the
socioeconomic development of regions in Azerbaijan. The experience of developed countries
shows that it is important to expand entrepreneurial activity in the economic development of the
regions. The article identified the existing problems, at the same time, proposals and recommendations were put forward to solve the existing problems.
Key words: entrepreneurship, economic regulation, economic reforms, economic development, national economy, investment, region.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN
YARADILMASI VƏ ƏRAZİ TƏŞKİLİNİN COĞRAFİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Naxçıvan MR-in müasir sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
tələblərinə cavab verə bilən, yerli təbii və iqtisadi potensialdan istifadəyə əsaslanan təsərrüfatın
sahə və ərazi strukturunun formalaşmasının elmi-metodiki təhlilini aparmaqdan və əməli tövsiyələr hazırlamaqdan ibarət olmuşdur.
Tədqiqatın metodologiyası- tədqiqat işində müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə,
sistemli yanaşma, iqtisadi-riyazi üsul və analiz metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Tədqiqat işinin nəticələri və təklifləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye və kənd təsərrüfatı və nəqliyyatın fəaliyyətinin inkişafında, təbii iqtisadi potensialın yeni səviyyələrdə mənimsənilməsində, müasir inkişaf səviyyəsi və meyillərinin mənimsənilməsində, sahələr və müəssisələrarası istehsal əlaqələri və ixtisaslaşmanın qurulmasında faydalı ola bilər.
Tədqiqatın nəticələri –tədqiq edilən məsələlər onu göstərir ki, Yerli təbii resurslardan, ixtisaslı
əmək ehtiyatlarından və maddi-texniki bazadan səmərəli istifadə edə biləcək sosiyal yönümlü və
ekoloji cəhətdən təmiz olan təsərrüfat strukturunun formalaşdırılması və azad iqtisadi zonaların
yaradılmasına müsbət təsir etməlidir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – nəzəri-metodoloji məlumatlar ümumiləşdirilərək potensial resurs bazası, iqtisadiyyatın inkişafında baş verən müsbət meyillər, təsərrüfatçılığın səmərəli ərazi təşkili formaları və istiqamətləri təhlil edilmişdir. Məqalənin elmi yeniliyi müəllif tərəfindən azad iqtisadi zonaların müxtəlif funksional tiplərinin ərazi təşkilinin elmi-metodiki əsasları
ilə bağlıdır. Məlum olmuşdur ki, təsərrüfatın ərazi təşkilinin mütərəqqi formaları qaneedici səviyyədə deyil.
Açar sözlər: azad iqtisadi zona, dayaq mərkəzləri, inkişaf zonaları, xüsusi azad iqtisadi zona
rejimi.
Giriş
Azərbaycanda AİZ-in yaradılması istiqamətində ilk təşəbbüsü və konkret əməli fəaliyyəti
BMT-nin respublikamızdakı nümayəndəliyi irəli sürmüşdür. Həmin nümayəndəlik Sumqayıt şəhərində beynəlxalq metodikaya və standartlara uyğun xüsusi azad iqtisadi zonanın yaradılmasının
tam layihəsini vermiş və növbəti belə zonanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında salınması istiqamətində müəyyən təkliflər irəli sürülmüşdür.
A.N.Qəribov özünün dissertasiya işində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir sosial-iqtisadi inkişaf meyillərini, təbii və əmək potensialını və s. ətraflı nəzərdən keçirərək burada AİZ-ın
yaradılmasını əsaslandırmışdır [1, s.166]. Müəllifin apardığı tədqiqatlardan görünür ki, AİZ-in
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütöv ərazisində yaradılmasını nəzərdə tutur və ona görə də
konkret ünvan-rayon və şəhər yeri göstərmir. Qeyd etmək lazımdır ki, AİZ-lər ölkənin bir şəhərində və yaxud məhdud ərazisi daxilində yaradılır və özünün gömrük sərhədləri, maliyyə sistemi,
polisi və s. olur və bir çox hallarda, hətta onun ətrafına hasar çəkilir. Bu tələbatlar baxımından
Naxçıvan ərazisinin bütövlükdə azad iqtisadi zonaya çevrilməsi onun dövlət və təsərrüfat orqanlarının funksiyasını xeyli məhdudlaşdırardı. Bu nöqteyi-nəzərdən Naxçıvan MR daxilində AİZ79
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lərin yaradılması üçün daha əlverişli nəqliyyat-coğrafi və tranzit mövqeyə malik olan konkret
mənbələrin seçilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Yığcam ərazidə yerləşdirilən AİZ-lər dövlət
orqanlarının gündəlik fəaliyyətinə maneçilik törətməyəcəkdir.
Xüsusi iqtisadi zona rejiminin Naxçıvan MR üçün pozitiv nəticələri ola bilər:
Region iqtisadiyyatının restrukturizasiyası, sahibkarların eksklav şəraitə uyğunlaşması, yeni
çoxsaylı müəssisələrin formalaşması və ənənvi məhsul istehsalının yeni rəqabətə davamlı məhsulların istehsalı ilə əvəz olunması, regionun istehlak bazarının doldurulması, regiondaxili rəqabətin
inkişafı, əhalinin məşğulluğunun daha da yüksəldilməsi Muxtar Respublika büdcəsinin gəlirlərinin
artımı və s. [2, s. 18].
Ümumiyyətlə, hesab edirik ki, Naxçıvan MR daxilində AİZ-lərin müxtəlif formaları, optimal
mərkəzləri, inkişaf şəraiti və amillərin ətraflı nəzərdən keçirilməsi də faydalı ola bilər. Diyarda
AİZ-lərin səmərəli təşkili və fəaliyyətini təmin edən başlıca şərtlər bunlardır: yeni və mütərəqqi
təsərrüfatçılıq formaları yaratmaq hesabına iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq; xarici sərmayəçilərin, xüsusilə qonşu Türkiyənin geniş imkanlarını AİZ-in yaradılması layihəsinə cəlb etmək;
Azərbaycan və Naxçıvan MR-in olduqca əlverişli nəqliyyat qovşağı və tranzit mövqelərinin üstünlüklərindən geniş istifadə etmək; Naxçıvan MR-in zəngin və müxtəlif mineral-xammal, aqroiqlim
potensialından, yüksək hazırlıqlı sərbəst işçi qüvvəsindən istifadə etmək və s.
Sənayeləşmə prosesi sürətlə gedənTürkiyə üçün yaxın qonşuluqda yerləşən Naxçıvanın təbii
ehtiyatlarının mənimsənilməsində və AİZ-in yaradılmasında iştirakı xeyli cəlbedici olardı. Bu ölkə
bazar iqtisadiyyatı yolunda xeyli irəliləyib və ona çoxlu enerji, müxtəlif mineral-xammal tələb
olunur. Türkiyənin beynəlxalq sahədə topladığı təcrübədən, xüsusilə Yaxın Şərq və Avropa ölkələri ilə uzun illərdən bəri fəaliyyət göstərən əlaqələrindən, Naxçıvan AİZ-in inkişafında da istifadə
edilə bilər.
Digər mühüm mənbə, fəal işgüzarlığı ilə fərqlənən və müəyyən sərmayə toplayan ölkədə və
xaricdə çalışan Naxçıvan əsilli iş adamlarının böyük güzəştlərlə AİZ-in yaradılmasına cəlb edilməsi olardı.
Müasir dövrdə AİZ-in yaradılmasının çox vacib şərtlərindən biri ölkənin əlverişli iqtisadicoğrafi mövqeyi və dünya bazarına çıxışını təmin edən nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin yaxşı
inkişaf etməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən, Naxçıvanın imkanları xeyli genişdir.
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli imzalanmış Bəyanatdan sonra Naxçıvanın blokadası aradan
qaldırılacaqdır. O zaman qlobal Qərb-Şərq (İstanbul-Kars-Yerevan-Naxçıvan-Bakı) və Şimal-Cənub (Moskva-Bakı-Tbilisi-Yerevan-Culfa-İran körfəzi) istiqamətində gediş-gəliş açılacaq və bütövlükdə region ölkələrinə böyük xeyir gətirəcəkdir.
Müasir dövrdə dünya praktikasında fəaliyyət göstərən AİZ-lər aşağıdakı iki tipə ayrılır: 1.İstehlak tipli AİZ-lər; 2.Ticarət və xidmət tipli AİZ-lər. Onların hər ikisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli şəraitinə daha çox münasibdir.
Naxçıvan MR-də dağ-mədən sənayesi yönümlü AİZ-lərin də yaradılmasına üstünlük verilə
bilər. Əlbəttə, bu heç də ticarət, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı yönümlü AİZ-in
inkişafını inkar etmir.
Naxçıvanın sənaye əhəmiyyətli faydalı qazıntıları ətraflı öyrənilib və bəziləri, hətta istifadə
olunurdu. Naxçıvan MR-də istehsal yönümlü AİZ-lərin yaradılmasında istifadə oluna bilən ən iri
faydalı qazıntılar bunlardır: sink, qurğuşun, mis, molibden, gümüş, qızıl, geniş çeşiddə tikinti materialları, daş duz, mineral bulaqlar və s.
Naxçıvanda istehsal xarakterli AİZ-lərin yaradılması aşağıdakı istiqamətdə aparıla bilər:
1.Yerli mineral filiz və duz ehtiyatlarının istifadəyə cəlb edilməs;
2. Mineral müalicə bulaqlarının istifadəsi əsasında güclü sudoldurma kompleksinin inkişaf
etdirilməsi və onun məhsullarının ixracata göndərilməsi;
3. İntensiv əkinçilik-üzümçülük, tütünçülük, bağçılıq, baramaçılıq və başqa sahələri ixtisaslaşdırmaq və onların məhsullarının kütləvi ixracını təşkil etmək;
4. Güclü müalicə-kurort kompleksinin yaradılması və s.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində AİZ-lər üçün daha münasib mərkəzlərin seçilməsi və
onların ətraflı təhlilinin aparılması çox vacib iqtisadi-coğrafi məsələlərdəndir.
Belə seçim üçün aşağıdakı coğrafi şərait nəzərə alınmalıdır:
- təklif olunan konkret ərazilərin nəqliyyat-coğrafi mövqeyi;
- qonşu ölkələrə çıxışın olması;
- bu ölkələrin inkişaf səviyyəsi və sərmayə imkanları;
- təbii və əmək ehtiyatlarına yaxınlığı. Azad zona üçün seçilmiş hər bir ərazinin ətraf rayonları
özlərinə meyletdirmə potensialı da nəzərə alınmalıdır.
İqtisadi coğrafiyada geniş yayılmış ərazilərin dayaq mərkəzləri və inkişaf zolaqlarının
AİZ-lərin yaradılmasında faydası
Naxçıvan Muxtar Respublikası AİZ-lərin yerləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edən belə əsas inkişaf oxu rolunu Ordubad-Culfa-Naxçıvan-Şərur- Sədərək-İqdir (Türkiyə) magistral nəqliyyat sistemi oynaya bilər. Göstərilən inkişaf zolagının əsasını Türkiyənin İqdir şəhərinə və Bakı, İran
(Fars körfəzi) istiqamətlərinə çıxışı olan güclü nəqliyyat-kommunikasiya sistemləri təşkil edir.
Göstərilən nəqliyyat sistemləri Naxçıvan AİZ-lərin həm daxili əlaqələrini, həm də xarici bazarlara
çıxışını təmin edir.
Bu magistral xətt yalnız o vaxt AİZ-in yaradılmasında güclü amilə çevrilə bilər ki, onun Türkiyə
Cümhuriyyətinin İqdir şəhərinə olan çıxışı xeyli genişləndirilsin.
Bütün deyilənlər göstərir ki, Naxçıvan MR-də göstərilən inkişaf zolağı üzərində AİZ-lərin yaradılması üçün məntəqələrin seçilməsi həm geosiyasi və həm də iqtisadi baxımdan səmərəli variant
hesab oluna bilər.
Göstərilən faktlar əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında aşağıdakı funksional tipli AİZin yaradılması layihəsi təklif olunur: Culfa və Sədərək sərhədyanı azad ticarət mərkəzlərinin, Şaxtaxtı qarışıq tipli ticarət – istehsalat mərkəzi və Babək rayonu ərazisində irimiqyaslı istehsal istiqamətli xüsusi azad iqtisadi zonanın yaradılmasını ilkin variant kimi təklif etmək olar.
Culfa sərhədyanı azad ticarət mərkəzi
Bu azad ticarət mərkəzi tranzit nəqliyyat yollarının keçdiyi və qovşağı üzərində əlverişli coğrafi
mövqedə yerləşir.Ticarət mərkəzinin yaradılmasının başlıca məqsədi Culfanın əlverişli nəqliyyatcoğrafi mövqeyinin üstünlüklərindən istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdən buraya mal gətirmək
və onların ölkələrarası ticarətini təşkil etməkdir.
Culfa sərbəst ticarət mərkəzinə Culfa rayonunun özünü və qonşu Ordubadı aid etmək olar.
Buradan Azərbaycana, Türkiyəyə və oradan da Qərbi Avropaya, İrana, oradan da Fars körfəzinə,
Ermənistana dəniz və avtomobil yollal çıxır. Hazırda bir sıra Avrasiya ölkələrinin iştirakı ilə yaradılması layihələşdirilən “Şimal-Cənub” istiqamətli qlobal dəhliz, əlverişli nəqliyyat- tranzit imkanları Culfa keçidinin əhəmiyyətini artırır. Bu layihədə nəzərdə tutulduğu kimi, Azərbaycan Astanasından keçərək İran dəniz yolu şəbəkəsinə qoşularaq yeni xətt Culfanı da birləşdirərək Naxçıvan Muxtar Respublikasını blokadadan qurtara bilər.
Culfanın bu əlverişli keçid mövqeyindən hələ lap qədimdən İpək Yolu və ipək ticarəti kimi
istifadə olunurdu. Tarixi İpək Yolunun üzərində yerləşdiyindən keçmişdə burada iri ipək anbarları
tikilmişdir və iri ipək ticarəti inkişaf etmişdir. Bu şəhərin İran İslam Respublikası ilə iqtisadi
inteqrasiyasını, sərhədyanı ticarəti inkişaf etdirmək və digər müəssisə və firmalar yaratmaq üçün
geniş imkanlar vardır. Araz çayı üzərində yerləşdiyinə görə digər ərazilərlə müqayisədə su ilə
təchizatı yaxşıdır, gələcəkdə bu çayın üzərində yeni SES tikilməsi imkanı da müəyyən edilmışdir.
Culfa rayonunun yerləşdiyi yer və ona yaxın ətrafdakı ərazilər müxtəlif təbii ehtiyatlarla zəngindir. Bunlardan Paragaçay və Ağdərə molibden, gümüş, mis, qurğuşun, polimetal filizləri, qızıl,
Culfa şəhəri yaxınlığındakı Darıdağ mərgümüşlü mineral suları, gəc və odadavamlı gil materiallarını və s. göstərmək olar.
Göstərilən minerallar xammal ehtiyatlarının bir çoxunun (polimetal, gil, gəc) emalını düzən
ərazidə yerləşən, nəqliyyat vasitələri və su ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunan Culfa şəhərində
aparmaq daha məqsədəuyğun olardı. Belə halda, gələcəkdə Culfa sərbəst ticarət mərkəzinin ixtisas
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yönümünü genişləndirərək orada dağ-mədən və digər sənaye sahələrini inkişaf etdirməklə ticarət
yönümlü AİZ-dən istehsal tipli iri AİZ-in yaradılmasına keçmək olar.
Babək AİZ-in yaradılması
Bunun üçün təklif edilən yer əlverişli iqtisadi coğrafi mövqe və yüksək infrastrukturu ilə fərqlənir. Belə ki, o, muxtar respublikanın ortasında, düzən ərazidə, Naxçıvan şəhər mərkəzinə yaxın
magistral və yerli yolların kəsişdiyi sahədə yerləşir. Bu iqtisadi zonaya meyil edən ətraf ərazilərə
Naxşıvan şəhərini və Şahbuz inzibati rayonunu daxil etmək olar. Göstərilən bölgələrlə birlikdə
Babək AİZ-in sahəsi 2220 km2 , əhalisi 157,8 min nəfər təşkil edir, özü də həm sahəsinə və həm
də əhalisinə görə ən böyük AİZ-dir.
AİZ-in mərkəzi kimi Naxçıvan şəhəri əvəzinə Babək rayonu ərazisinin təklif edilməsi aşagıdakı
səbəblərə bağlıdır:
- bir qayda olaraq paytaxt şəhərlər AİZ mərkəzi kimi götürülmür;
- yeni təklif olunmuş Babək rayonu isə təsərrüfatca zəifdir və inkişafına böyük ehtiyac vardır;
- boş torpaq sahələrinə, sərbəst əmək ehtiyatlarına malikdir;
- nəhəng duz mənbələrinin üstündə yerləşir.
Hazırda regionda yaranmış geosiyasi baxımdan Babək AİZ-nın respublikanın ortalığında yerləşməsi, şimaldan dağ silsiləsi, cənubdan Araz su qovşağı ilə əhatələnməsi onun təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında müsbət rol oynaya bilər. Su qovşağına yaxınlığı həm də onun suya olan
tələbatının ödənilməsinə kömək edir. [3.s.179].
Babək AİZ kooperasiya yolu ilə Naxçıvan MR rayonlarında hasil edilən bir sıra digər xammal
növlərini və yarımfabrikatları tam istehsal silsiləsindən keçirərək bir çox hazır məhsullar almağı
həyata keçirə bilir.
AİZ-in yaradılması baxımından ilkin əhəmiyyət kəsb edən daş duz yataqlarıdır. Babək rayonu
ərazisində yerləşən Duzdağ, Nehrəm və başqa daş duz yataqları muxtar respublikanın mərkəzində,
Naxçıvan şəhərindən 12 km, Baş-bası dəmiryol stansiyasından isə 10 km aralıqda yerləşir. Duz
mədənlərini Naxçıvan şəhəri ilə avtomobil və qrunt yolları birləşdirir.
Naxçıvan daş duz yataqları Azərbaycanda ən iri və yeganə yataq olub, ümumi ehtiyatı 1,5 milyard ton, sənayedə istismar üçün hesablanmış A-B-SI kateqoriyası üzrə ehtiyatları isə 828,9 mln
tondur [4, s. 372].
Naxçıvan duz ehtiyatlarından geniş istifadə etmək məqsədilə əvvəllər də müxtəlif layihələr hazırlanmışdır. Daha əlverişli bir layihə 1960-cı ildə akademik Y.Məmmədəliyevin təklif və köməkliyi ilə Azərbaycan EA İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının, xüsusilə A.A.Nadirovun tədqiqatları əsasında hazırlanmışdır və burada Naxçıvan daş duz mədənlərindən çıxarılan duzun qaynadılması və buxarlanması üsulu ilə keyfiyyətli “Ekstra” növlü xörək duzunun alınması texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmışdır [4, s.248].
Lakin bu məsələni eşidən kimi, ermənilər Moskvadakı SSRİ Dövlət Plan Komitəsində yerləşən
erməni rəhbər işçilərinin köməyi ilə Ermənistanın Avan adlı çox cüzi ehtiyatlara malik duz
yataqlarından istifadə məsələsini ortaya atdılar [5, s.1] və buna mane oldular.
İkinci daha geniş layihə XX əsrin 70-ci illərində hazırlanmışdır və başlıca məqsədi Naxçıvanın
duz ehtiyatları əsasında xörək duzu ilə yanaşı, həm də soda, xlor və başqa məhsullar istehsal edən
dağ-mədən kimya kombinatının tikintisini nəzərdə tuturdu.
Babək AİZ tərkibində Naxçıvanın nəhənğ daş duz ehtiyatlarını istifadəyə verməklə ondan
irihəcmli bir çox məhsullar istehsal edib Azərbaycana, Türkiyəyə və digər qonşu ölkələrə satmaq
faydalı olar.
Babək AİZ daxilində, həmçinin respublikada mineral bulaqların ehtiyatlarından geniş istifadə
edilə bilər. Bu məqsədlə Sirab, Badamlı və bir çox başqa mineral bulaqlardan Babək AİZ-ə boru
kəmərləri çəkmək və gətirilən sular əsasında çox güclü sudoldurma, sintetik butulka istehsalını
təşkil etmək mümkündür. Kənardan gətirilən müxtlif sintetik kimyəvi komponentlərin qarışığından burada sintetik butulka və qapaq istehsal etməklə məsələni həll etmək və mineral sudoldurmanın həcmini kəskin surətdə artırmaq mümkündür.
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Beləliklə, Babək AİZ yerli təbii və əmək ehtiyatlarından, yaxşı inkişaf etdirilmiş nəqliyyatinfrastruktur bazasından istifadə edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində istehsal yönümlü iri AİZ mərkəzinə çevrilə bilər.
Şaxtaxtı qarışıq tipli azad ticarət-istehsal mərkəzi
Bu mərkəzi əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyi, zəngin yerüstü sərvətləri və güclü aqrar-sənaye
kompleksi əsasında yaratmaq olar. Bu mərkəzin hazırda İranla sərhədyanı ticarəti inkişaf edir, Ermənistanda isə əvvəllər mövcud olan dəniz və avtomobil yolları bağlanıbdır.
Təklif olunan Şaxtaxtı mərkəzinin ümumi sahəsi 1200 km2, əhalisi isə 110,7 min nəfərdən çoxdur. Yaradılıcaq bu zonanın ərazisində iri gümüş yatağı və əhənğdaşı, travertin, mərmər, qips və
başqa tikinti materiallarının istifadəsi əsasında Şaxtaxtı qarışıq tipli mərkəzi yaratmaq olar.
Hələlik bu ehtiyatlardan az miqdarda və özü də köhnə texnika ilə istehsal edilir. Ona görə də çoxlu
tullantılar alınır və ərazisinin ekoloji mühiti çirklənir [3, s.183].
Naxçıvanın bu zonasında iri tikinti kompleksinin yaradılması və onun məhsullarının xarici
bazarlara çıxarılması məsələlərində mərkəz müsbət rol oynaya bilər.
Sədərək sərhədyanı sərbəst ticarət mərkəzi
Türkiyə və İranın ərazi qonşuluğu ilə qarşılıqlı maraq əsasında Sədərək və İqdir ərazilərində
bir-biri ilə bitişik şəkildə yaradılması təklif olunur. Bu iki şəhəri birləşdirən Ümid körpüsü Azərbaycandan Türkiyəyə və quru vasitəsilə bilavasitə Avropaya çıxan əhəmiyyətli bir keçiddir. Hazırda Sədərək və İqdir rayonları ərazisində sərhədyanı ticarət, intensiv gediş-gəliş və bir sıra digər
əlaqələr həyata keçirilir.
Sədərək azad sərhədyanı ticarət zonasının sahəsi 200 km2, əhalisi 12 min nəfərdir. Gələcəkdə
Sədərək və İqdirin əlaqəsi əsasında iri azad ticarət zonası yaratmaq məqsədəuyğundur [3, s.183].
Ümumiyyətlə Naxçıvan MR-in əlverişli sərhədyanı mövqeyi, nəqliyyat-tranzit imkanı, zəngin
təbii-iqtisadi potensialı əsasında burada tam miqyaslı Babək AİZ-in, Culfa və Sədərək azad ticarət
mərkəzləri və Şaxtaxtı ticarət-istehsal profilli sərbəst zonanın yaradılması təklif olunur. Bu təklif
ilkin variant xarakteri daşıyır, məntəqələrin yerlərinin seçilməsi və ümumiyyətlə, bu istiqamətdə
aparılan tədqiqatları son hədd kimi hesab etmək olmaz. AİZ-lərin yaradılması gedişində bu tədqiqatın nəticələrindən istifadə edilməsi işə fayda verə bilər.
Nəticələr
1. Naxçıvan Muxtar Respublikası daxilində AİZ-lərin yaradılması üçün daha əlverişli nəqliyyat-coğrafi və tranzit mövqeyə malik olan konkret məntəqələrin seçilməsi daha məqsədəuyğun
hesab olunur.
2. Regionda yeni və mütərəqqi təsərrüfatçılıq formaları yaratmaq hesabına iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq, xarici sərmayələri, xüsusilə Türkiyənin geniş imkanlarını AİZ-in yaradılması
layihəsinə cəlb etmək, Azərbaycan və Naxçıvan MR-in olduqca əlverişli nəqliyyat qovşağı və
tranzit mövqelərinin üstünlüklərindən geniş istifadə etmək, Naxçıvan MR-in zəngin və müxtəlif
mineral-xammal, aqroiqlim potensiallarından, yüksək hazırlıqlı sərbəst işçi qüvvəsindən istifadə
etməklə AİZ-lərin səmərəli təşkili və fəaliyyətini təmin etmək mümkündür.
3. Fəal işgüzarlığı ilə fərqlənən və müəyyən sərmayə toplayan, ölkədə və xaricdə çalışan Naxçıvan əsilli iş adamlarının böyük güzəştlərlə AİZ-in yaradılmasına cəlb edilməsi çox böyük səmərə
verə bilər.
4. Naxçıvan MR-in əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi və dünya bazarına çıxışını təmin edən
nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin yaxşı inkişaf etdirilməsi çox vacib amillərdən biri hesab olunur.
5. AİZ-lər üçün daha münasib mərkəzlərin seçilməsi və onların ətraflı təhlilinin aparılması çox
vacib iqtisadi-coğrafi mərhələ olmaqla azad zona üçün seçilmiş hər bir ərazinin ətraf rayonları
özlərinə meyletdirmə potensialı da nəzərə alınmalıdır.
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6. Regionda AİZ-lərin yaradılması üçün məntəqələrin seçilməsi həm geosiyasi və həm də
iqtisadi baxımdan səmərəli variant hesab oluna bilər.
7. Culfa sərbəst ticarət mərkəzinin ixtisas yönümünü genişləndirərək orada dağ-mədən və digər
sənaye sahələrini inkişaf etdirməklə ticarət yönümlü AİZ-dən istehlak tipli iri AİZ-in yaradılması
mümkündür.
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Географические особенности создания и территориальной организации особых
экономических зон в Нахчыванской Автономной Республике
Резюме
Цель исследования – проведение научно-методического анализа формирования отраслевой и территориальной структуры хозяйства, отвечающего требованиям улучшения современного социально-экономического положения Нахчыванской АР, основанного на
использовании местного природного и экономического потенциала, и подготовка практических рекомендаций.
Методика исследования – в исследовательской работе использованы сравнительный
анализ, логическое обобщение, системный подход, экономико-математический метод и
методы анализа.
Прикладная значимость исследования – результаты и предложения исследовательской работы могут быть полезны в развитии промышленности и сельского хозяйства и
транспортной деятельности в Нахчыванской Автономной республике, в освоении на новых
уровнях природно-экономического потенциала, в освоении современных уровней и тенденций развития, в установлении отраслевых и межпредприятийных производственных
связей и специализации.
Результаты исследования – изученные вопросы свидетельствуют о том, что формирование социально ориентированной и экологически чистой хозяйственной структуры, способной эффективно использовать местные природные ресурсы, квалифицированные трудовые ресурсы и материально-техническую базу, должно положительно влиять на создание
свободных экономических зон.
Оригинальность и научная новизна исследования – обобщены теоретико-методологические данные, проанализирована потенциальная ресурсная база, положительные тенден84
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ции развития экономики, формы и направления эффективной территориальной организации хозяйствования. Научная новизна статьи связана автором с научно-методическими
основами территориальной организации различных функциональных типов свободных
экономических зон.Оказалось, что прогрессивные формы территориальной организации
хозяйства находятся не на должном уровне.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, опорные центры, зоны развития, режим особой свободной экономической зоны.
Kochari Shamil Allahverdiyev
associate professor,
Javid Rovshan Mammadov
Azerbaijan Cooperative University
Noxcivon geographical features of creation and territorial organization of Special
Economic Zones in the Autonomous Republic.
Summary
The purpose of the study – Noxcivon is to conduct a scientific-methodical analysis of the
formation of the field and territorial structure of the farm based on the use of local natural and
economic potential, which can meet the requirements of improving the modern socio-economic
situation of the Ministry of Economy and develop practical recommendations.
Methodology – comparative analysis, logical generalization, systematic approach, economicmathematical methods and analysis methods were used in the research work.
Significance of the study – results and suggestions of the research work Noxcivon can be
useful in the development of industrial and agricultural and transport activities in the Autonomous
Republic, mastering the natural economic potential at new levels, mastering modern development
levels and trends, establishing industrial relations and specialization between industries and
enterprises.
The results of the study – the issues studied show that the formation of a socially oriented and
ecologically clean farm structure that can effectively use local natural resources, qualified labor
resources and material and technical base should have a positive impact on the creation of Free
Economic Zones.
Originality / value – theoretical-methodological data were summarized and analyzed potential
resource base, positive trends in the development of economy, efficient territorial organization
forms and directions of farming. The scientific novelty of the article is connected with the
scientific-methodological basis of territorial organization of different functional types of Free
Economic Zones by the author.It turned out that the territorial organization of the farm is not at a
satisfactory level.
Key words: Free Economic Zone, support centers, development zones, special free economic
zone regime.
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IV BÖLMƏ
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ, AQROBİZNES VƏ
TRUZİMİN İNKİŞAFI
UOT 334.7, 311.216
Ənvər Sadıq oğlu SALAHOV
dosent, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Nicat Səxavət oğlu KAMALLI
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ ƏMƏK ÖDƏNİŞİNİN
UÇOTUNUN TƏŞKİLİ MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadi inkişafında kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərindən olan gözləntiləri araşdırmaqla, onlara aid olan müəssisələrdə mühasibat uçotunun
təşkilinin təhlil edilməsindən və daha dərin formada əməyin ödənişinin təşkili məsələlərinin araşdırılaraq, bu məsələlərin hal-hazırda formalaşmış olan hüquqi və normativ bazalara uyğun təkmilləşdirilməsi yollarının göstərilməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – müəssisədə əməyin təşkil edilməsinə və onun ödənişinə, həmçinin də bu sahədə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması məsələlərinə toxunan Azərbaycan
Respublikasının Qanunlarına, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına və əlaqədar nazirliklərin
müəyyən etdikləri qaydalara uyğun olan müddəalara əsaslanmaqla, mövcud vəziyyətin araşdırılmasından və bu əsasda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində əməyin ödənişi və uçotu metodikasının hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti –əməyin ödənişinin təşkili və uçotuna dair məqalədə göstərilən
metodikanın kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri hesab olunan müəssisələrdə tətbiq edilməsi imkanlarının mövcud olmasından ibarətdir ki, bunların da real iqtisadiyyatda həyata keçirilməsi
müəssisədə çalışan işçi heyətin əməyinin ödənilməsində diferensiallıqla müasirliyin vəhdətini təmin edər və onun uçotunun müasir standartlara uyğun aparılmasına şərait yaradar.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində əməyin ödənişinin təşkili və uçotuna dair məqalədə göstərilən metodikanın bu kontekstdə ilk dəfə işlənməsi
ilə bağlıdır.
Tədqiqatın nəticələri – Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin biznes fəaliyyətinin bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsini təşkil etməsi qeyd edilərək, onlara aid edilən müəssisələrdə çalışan işçilərin əməyinin ödənişinin təşkil edilməsində vahid tarif cədvəlindən istifadə
edilməsi əməyin ödənişində vacib yanaşma hesab edilən diferensiallıq prinsipinin təmin edilməsi
ilə yanaşı, eyni zamanda onun müasir iqtisadi və sosial şəraitə uyğunluğunu da təmin edir. Buna
müvafiq olaraq, əmək ödənişinin təşkilinə dair burada göstərilən metodiki yanaşmaların kiçik və
orta sahibkarlıq subyektlərində tətbiq edilməsi onların biznes fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına
yeni imkanlar yaratmaqla, gəlirlərinin yüksəldilməsinə səbəb ola bilər. Əmək ödənişinin göstərilən
metodikaya uyğun təşkil edilməsi onun uçotunun müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına şərait
yaradacaqdır.
Açar sözlər – kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, vahid tarif cədvəli, əməyin ödənişi.
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Giriş
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişafında kiçik və orta sahibkarlıq əhəmiyyətli rol oynayır.
İqtisadiyyatda kiçik və orta sahibkarlıgın xüsusi çəkisinin artırılması ölkənin iqtisadi inkişafının
tənzimlənməsinin priopitet məsələlərindən hesab olunur. Milli iqtisadiyyatın inkişafının strateji
yol xəritəsində kiçik və orta sahibkarlıgın inkişafının hədəfləri müəyyən olunmuş və onlara nail
olunması tədbirləri içərisində mühasibat uçotunun təşkili və düzgün aparılması məsələsi də qeyd
edilmişdir. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun müasir tələblər səviyyəsində qurulması onların inkişaf etdirilməsində və fəaliyyətinin genişləndirilməsində mühüm amillərdən biri kimi diqqəti cəlb edir.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ölkənin iqtisadi inkişafında rolu
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji
Yol Xəritəsi” ölkəmizdə iqtisadi inkişafın müasir prioritetlərini istiqamətləndirən mühüm sənədlərdən biridir. Strateji Yol Xəritəsi özündə 2025-ci ilədək olan dövr üçün iqtisadiyyatın inkişafının
əsas strateji istiqamətlərini və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün uzunmüddətli hədəf baxışlarını
əhatə edir [5]. 2017-2020-ci illərdə Strateji Yol Xəritəsi üzrə göstərilmiş iqtisadi inkişaf strategiyasının və ona aid olan çoxsahəli tədbirlər planının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı xeyli inkişaf etmiş, 2020-ci ildə bütün dünya iqtisadiyyatını ciddi tənəzzülə uğradan pandemiyanın ölkəmizdəki mənfi təsirlərinə baxmayaraq, burada göstərilən hədəflərə nail olunmuşdur.
Müasir dövrdə təkcə Azərbaycanda deyil, həmçinin bütün dünyada böyük heyrətlə qarşılanmış 44
günlük Vətən Müharibəsində şanlı Azərbaycan Ordusunun göstərdiyi əzəmətli qəhrəmanlıq və
yenilməz şücaəti ilə Qarabağın düşmən əsarətindən azad edilməsi ölkəmizin ardıcıl və davamlı
iqtisadi inkişafının nəticələri ilə bilavasitə bağlıdır. Əgər ölkəmizin iqtisadiyyatı yüksək səviyyədə
inkişaf etməsəydi, onda son dərəcə müasir silahlarla təchiz edilmiş ordu yaratmaq və onun yüksək
səviyyədə inkişafına nail olmaq, həmçinin də müharibə dövründə ordunun ardıcıl, fasiləsiz və
davamlı təchizatını təmin etmək qeyri-mümkün olardı.
Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafının ümumi istiqamətlərini əks etdirən əsas strateji yol xəritəsindən və iqtisadiyyatın daha çox prioritet hesab edilən 11 sektoruna aid olan xüsusi strateji yol xəritələrindən
ibarətdir. Belə prioritet əhəmiyyətə malik olan sahələrdən biri də kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf etməsi və olkə iqtisadiyyatında onların xüsusi çəkisinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Ona görə də ölkə iqtisadiyyatının daha çox prioritet kəsb edən 11 sektoru üzrə qəbul edilmiş
strateji yol xəritələrindən biri də “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”dir. Bu strateji yol xəritəsində
ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin mühüm əhəmiyyətə malik olduğu qeyd
edilərək, göstərilir ki, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın diversifikasiyası, rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, məşğulluğun təmin edilməsi, istehlak mallarına olan
tələbatın yerli resurslar hesabına ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə ölkəmizdə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində
kiçik və orta sahibkarlığın əsas hərəkətverici amilə çevrilməsi qarşıda duran əsas çağırışlardandır
[6, s. 290].
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin tutduğu mövqeyin statistik təhlilinə əsaslanaraq, Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilir ki, ölkənin gələcək inkişafında kiçik
və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda kiçik
və orta sahibkarlıq subyektlərinin və bütövlükdə, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün
güclü potensial və geniş imkanlar mövcuddur. Bunun üçün ümumi biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının daha sərfəli və effektiv təşkil edilməsi, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərinin yerli və xarici bazarlara çıxışının təmin edilməsi, bacarıqlı və ixtisaslı
kadr təminatının yaradılması atılmalı olan vacib addımlardandır [6; s. 296].
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Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının burada göstərilən prioritet hədəflərinə nail olmağın mühüm məsələlərindən biri kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin biznes fəaliyyətində düzgün mühasibat uçotunun aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir. Bütövlükdə götürüldükdə bütün sahibkarlıq subyektlərində onların biznes fəaliyyətinin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsi
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşdırılması ilə birbaşa bağlıdır. Sahibkarlıq subyektlərində
mühasibat uçotunun necə aparılmasının vəziyyəti ölkə başçısının da diqqətini cəlb etmişdir. Belə
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 06 Avqust 2020-ci il tarixdə ölkəmizin
iqtisadi inkişafına həsr edilmiş müşavirədə qeyd etmişdir ki, “sahibkarların mühasibatlığını kölgə
iqtisadiyyatından ağ iqtisadiyyata keçirməsi səmərəsini verdi”. O, çıxışında belə demişdir: “Sevindiricidir ona görə ki, bizim özəl sektorumuz artıq vergi verməyə öyrəşir. Onlara edilən güzəştlər, öz mühasibatlığını kölgə iqtisadiyyatından ağ iqtisadiyyata keçirmək üçün verilən müddət artıq
öz səmərəsini verdi. Biz əlbəttə ki, bəri başdan cəza tədbirləri tətbiq edə bilərdik və bunun nəticəsində bir çox şirkətlər çətin vəziyyətə düşə bilərdi. Ancaq onlara vaxt, izahat və tövsiyələr verildi
- bundan sonra şəffaf işləməlisiniz, gəlirləri gizlətməməlisiniz, kölgə mühasibatlığı yaratmamalısınız. Təmiz işləyin ki, həm vicdanınız rahat olsun, həm də halal pul qazanın. Azərbaycanda halal
pul qazanmaq üçün kifayət qədər imkanlar var” (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin 06 Avqust 2020-ci il tarixli müşavirədə çıxışından: [7]. Burada verilən fikirlərdən aydın olur
ki, müasir dövrdə iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin hər birində mühasibat uçotunun dəqiq
və düzgün aparılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun təşkili əsasları
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun təşkili və inkişafı məsələləri “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri ilə tənzimlənir. Qanunun
“Mühasibat uçotunun məcburiliyi” adlanan 3-cü maddəsində bu barədə belə göstərilir: “Bütün
mühasibat uçotu subyektlərində mühasibat uçotunun bu Qanunda müəyyən edilmiş müvafiq mühasibat uçotu standartlarına və ya sadələşdirilmiş uçotun qaydalarına uyğun aparılması məcburidir” [4; s. 3]. Bundan əvvəldə isə, 1-ci maddədə mühasibat uçotu subyektlərinin kimlərdən ibarət
olduğu barədə belə yazılmışdır: “Maddə 1. Qanunun təyinatı. Bu Qanun mülkiyyət və təşkilatihüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər (bundan sonra mətndə - mühasibat uçotu subyektləri adlandırılacaq) tərəfindən mühasibat uçotunun
təşkili və aparılması, o cümlədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi qaydalarını tənzimləyir” [4; s. 3].
Qanunun burada verilmiş məzmunundan göründüyü kimi, bütün müəssisələrin, təşkilatların,
sahibkarlıq subyektlərinin, hətta hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
fiziki şəxslərin və həmçinin də belə sahibkarlıq subyektlərinin tərkib hissələri olan kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərində də biznes-təsərrüfat fəaliyyətləri öz əksini onların aparmalı olduqları
mühasibat uçotunda tapmalıdır.
4 may 2018-ci ildə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş
dəyişikliklərdən sonra bütün müəssisə, təşkilat və sahibkarlıq subyektlərində olduğu kimi, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri olan müəssisələrdə də mühasibat uçotunun təşkili və onun inkişafının tənzimlənməsində yeni istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Belə subyektlərdə mühasibat uçotunun necə tənzimlənməli olduğu Qanunun “Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi”
adlanan 4-cü maddəsinin aşağıda verilmiş məzmunundan irəli gəlir:
“Maddə 4. Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi
4.1. Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsinin əsas məqsədi Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları və uçot qaydaları əsasında ölkədə maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasını
və mühasibat uçotunun aparılmasını təmin etməkdən ibarətdir” [4; s. 4].
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Qanunun 4.1-ci maddəsinin burada verilmiş məzmunundan göründüyü kimi, hal-hazırda ölkəmizdə mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı 3 növ beynəlxalq standartlar əsasında tənzimlənir:
1) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları,
2) Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları,
3) İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotu Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri
üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (8) və onun əsasında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”
üzrə təşkil olunmalıdır [9].
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində əmək ödənişinin uçotunun hüquqi və normativ
tənzimlənməsi
Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən müəssisə və təşkilatlarda əmək və əməyin
ödənişinin təşkili və uçotu məsələləri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər bu kimi qanunların tələbləri ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının burada göstərilən qanunlarında əməyin, onun ödənişinin və onların uçotunun bu və ya digər məsələlərinin dövlət tərəfindən qanunvericilik əsaslarla tənzimlənməsinin bir sıra mühüm məsələləri öz əksini tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsində əmək münasibətlərinin və əmək ödənişi məsələlərinin ümumi əsasları [2],
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəssisədə çalışan işçilərin əməkhaqqı şəklində
əldə etdikləri aylıq gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi məsələləri [3, s.152-165], Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəssisənin gəlirlərindən işçilərin əməyinin ödənişinə vəsaitlərin ayrılması məsələləri [1, s. 115-119], “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda əmək və onun ödənişi üzrə təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi və uçotunun ümumi əsasları [4] hüquqi baxımdan təsbit edilmişdir.
Göstərilən Qanunların icra edilməsi prosesləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
və onun tabeçiliyində olan əlaqədar nazirliklər tərəfindən təmin edilir. Bu Qanunların tələblərinə
uyğun olaraq və onların icrasını tənzimləmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti əmək və onun ödənişinə aid lazımi qərarlar qəbul edir. Nazirlər Kabinetinin əmək və
onun ödənişinə aid qərarları Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə hazırlanır və bu Nazirlik müvafiq qərarların müəssisə və təşkilatlarda necə icra edilməsinə nəzarət edir.
Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində əməyin ödənişi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Vahid Tarif Cədvəli (VTC) əsasında
aparılır. Əməyin Ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli ölkəmizdə ilk dəfə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 1993-cü ildə qəbul etdiyi “Müəssisələrdə əməyin ödənilməsində
Vahid Tarif Cədvəlinin tətbiqi haqqında” 205 saylı qərarı əsasında tətbiq edilməyə başlanmışdır.
Həmin tarixdən keçən dövr ərzində göstərilən qərarda bəzi dəyişikliklər edilərək, Vahid Tarif Cədvəli daha da təkmilləşdirilmişdir. Sonuncu dəfə 1 sentyabr 2019-ci il tarixdən əməyin ödənişinin
minimal məbləğinin 250 manat müəyyən edilməsi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 07 avqust 2019-cu il tarixli, 345 saylı qərarı ilə əməyin ödənilməsinin yeni
vahid tarif cədvəli təsdiq edilmişdir [10]. Müasir dövrdə tətbiq olunan vahid tarif cədvəlinin forması cədvəl 1-dəki kimidir.
Verilmiş məlumatlardan göründüyü kimi, Vahid Tarif Cədvəli əməyin ödənilməsi dərəcələrindən və hər bir dərəcəyə müvafiq müəyyənləşdirilmiş aylıq tarifdən (aylıq vəzifə maaşının məbləğindən) ibarətdir. Vahid Tarif Cədvəlində əmək ödənişinin 19 tarif dərəcəsi nəzərdə tutulmuşdur.
Əmək ödənişinin Vahid Tarif Cədvəli həm büdcədən maliyyələşdirilən, həm də özünümaliyyələş89
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dirmə prinsipləri və təsərrüfat hesabı ilə işləyən kommersiya tipli müəssisələrdə tətbiq edilir. Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə Vahid Tarif Cədvəli bilavasitə olduğu kimi, digər müəssisə
və təşkilatlarda isə dolayısı yolla tətbiq edilir.
Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasında əməyin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07 avqust 2019-cu il tarixli, 345 saylı qərarı ilə
təsdiq edilmişdir)
Əməyin
ödənilməsi
dərəcələri
1
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Əməyin
ödənilməsi
dərəcələri
1
11
12
13
15
16
17
18
19

Aylıq tarif (vəzifə) maaşı,
manatla
2
250
260
271
294
306
319
332
346
360

Aylıq tarif (vəzifə) maaşı,
manatla
2
375
390
406
440
457
529
666
906

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07 avqust 2019-cu il tarixli, 345 saylı qərarı [10]

Özünümaliyyələşdirmə və təsərrüfat hesabı prinsipləri ilə işləyən kommersiya tipli müəssisələrdə Vahid Tarif Cədvəlində müvafiq əmək ödənişi dərəcələri üzrə göstərilən vəzifə maaşı məbləğləri həmin dərəcələr üzrə əmək ödənişinin dövlət tərəfindən müdafiə edilən minimum məbləği
hesab edilir. Belə ki, özünümaliyyələşdirmə və təsərrüfat hesabı üsulu ilə işləyən müəssisələrdə
işçilərə ən azı onların malik olduğu əmək ödənişi dərəcəsinə uyğun məbləğdə vəzifə maaşı ödənilməlidir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq, işçilərin əməyinin ödənişinə daha çox
vəsait yönəldilir və bu halda VTC-də nəzərdə tutulmuş əmək ödənişi dərəcələrinə uyğun olan vəzifə maaşlarının məbləği proporsional qaydada artırılır.
Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə və təşkilatlarda vəzifə maaşları və işçilərin əməkhaqqı,
VTC əsas götürülməklə, Respublika Prezidenti tərəfindən vaxtaşırı artırılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 07 avqust 2019-cu il tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə əməkhaqqının minimum
məbləği 01 sentyabr 2019-cu il tarixdən 250 manat müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən Vahid Tarif Cədvəlində də müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Gələcəkdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın daha da inkişaf etməsi nəticəsində əmək
haqqının minimum məbləğinin də vaxtaşırı artırılacağı və bununla da Vahid Tarif Cədvəlində də
müvafiq dəyişikliklərin ediləcəyi proqnozlaşdırılır.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində əmək ödənişinin uçotunun təşkili əsasları
Müəssisə və təşkilatlarda Vahid Tarif Cədvəlinin tətbiq edilməsi üçün hər bir işçiyə VTC üzrə
konkret əmək ödənişi dərəcəsi (tarif dərəcəsi) təyin edilir. İşçilərə konkret olaraq, hansı tarif dərəcəsinin verilməsi müəssisədə fəaliyyət göstərən attestasiya komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilir. Konkret işçiyə konkret tarif dərəcəsi verərkən, tarif-ixtisas sorğu kitabçasında onun tutduğu
vəzifənin xarakteristikası öyrənilir və işçinin tutduğu vəzifə, yerinə yetirdiyi funksiyalar, təhsili,
ixtisası və iş bacarığı nəzərə alınır. Tarif dərəcəsi attestasiya komissiyasının müvafiq qaydada protokollaşdırılan iclasında, işçinin öz iştirakı ilə, ona müəyyən suallar verdikdən sonra müəyyən edilir və müvafiq qərar qəbul edilir. Protokol işçinin şəxsi işində saxlanır. Attestasiya komissiyasının
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iclas protokolları əsasında Vahid Tarif Cədvəli üzrə işçilərin əməyinin ödənilməsinin tarif dərəcələri haqqında siyahı tərtib edilir. İşçilərə əməkhaqqı həmin siyahıda göstərilən tarif dərəcələri üzrə
verilir.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri hesab edilən müəssisələr, bir qayda olaraq, kommersiya
tipli müəssisələr olmaqla, onlarda da Vahid Tarif Cədvəli bu qaydalar üzrə tətbiq edilməlidir. Bununla yanaşı, belə müəssisələrdə Vahid Tarif Cədvəlinin tətbiq edilməsinin öxünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri hesab edilən kommersiya müəssisələrində
Vahid Tarif Cədvəli birbaşa deyil, dolayısı yollarla tətbiq edilir. Bu zaman müəssisənin biznes
fəaliyyətinin özəllikləri və orada baş verən təsərrüfat əməliyyatlarının xarakterik xüsusiyyətləri
nəzərə alınır. Hətta bir müəssisənin tərkibində mövcud olan müxtəlif işçi kateqoriyalarına
münasibətdə Vahid Tarif Cədvəli fərqli əsaslarla tətbiq edilə bilər. Burada ticarət fəaliyyəti ilə
məşğul olan kiçik və orta sahibkarlıq subyektində Vahid Tarif Cədvəlinin tətbiq edilməsi məsələlərinə baxdıqda görə bilərik ki, belə müəssisələrdə çalışan işçilər iki fərqli kateqoriyaya bölünür
və onların hər birinin əməyinin ödənişində Vahid Tarif Cədvəli müxtəlif əsaslarla tətbiq edilir.
Belə ki, ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik və orta sahibkarlıq subyekti müəssisələrində çalışan
işcilər əmək ödənişinin təşkilinə görə: 1) idarə aparatı işçiləri və 2) kütləvi peşə işçiləri olmaqla,
iki qrupa bölünür. İdarə aparatı işçilərinə müəssisənin rəhbərliyi və idarəedici heyət, həmçinin
mütəxəssislər və xidmətçilər qrupu, kütləvi peşə işçilərinə isə bilavasitə ticarət fəaliyyətini həyata
keçirən işçilər: satış məkanlarının müdiriyyəti, satıcılar, kassirlər, nəzarətçilər və digər bu kimi
işçi heyəti aid edilir. İdarə aparatı işçilərinin əməyinin ödənişi vaxtamuzd ödəniş qaydasında, kütləvi peşə işçilərinin əməyinin ödənişi isə işəmuzd ödəniş qaydasında təşkil edilir.
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan işçilərin əməyinin ödənişinin vaxtamuzd ödəniş qaydasında təşkili zamanı Vahid Tarif Cədvəlinə əsaslanmaqla tərtib edilərək, müəssisənin
idarəedici orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş ştat cədvəlindən istifadə edilir. Kiçik və orta sahibkarlıq
subyekti olan müəssisədə ştat cədvəli müəssisənin iqtisadiyyat xidməti tərəfindən hazırlanır və
müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Burada ayrı-ayrı vəzifələr üzrə aylıq maaş məbləğləri
Vahid Tarif Cədvəlində həmin vəzifələrə uyğun gələn tarif dərəcələrinə əsaslanmaqla, müvafiq
əmək ödənişi dərəcəsinə aid olan maaş məbləğindən az olmamaqla müəyyən edilir. Gəlirləri normal iqtisadi şəraitə uyğun olan müəssisələrdə ştat cədvəlində ayrı-ayrı vəzifələr üzrə maaşlar müasir sosial-iqtisadi şəraitə uyğun olmaqla, Vahid Tarif Cədvəlində göstərilənlərdən xeyli yüksək
məbləğlərlə, həmçinin diferensiallıq prinsiplərinə əməl etməklə müəyyən edilir. Qeyd etmək
lazımdır ki, müəssisənin ştat cədvəli onun illik biznes planı ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, xərclər smetasının mühüm tərkib hissəsini formalaşdırır. Ştat cədvəlində göstərilən aylıq vəzifə maaşlarının məbləğ etibarı ilə səviyyəsi müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin digər əsas göstəriciləri ilə,
xüsusilə də onun gəlirlərinin həcmi ilə ahəngdar olmalıdır. Bütün bunlar kiçik və orta sahibkarlıq
subyekti olan müəssisədə çalışan işçilərin aşağıdakı cədvəldə verilmiş ştat cədvəlində öz əksini
tapmışdır. (Cədvəl 2).
Cədvəldə verilmiş informasiyalardan göründüyü kimi, bu müəssisə orta sahibkarlıq subyekti
olan ticarət müəssisəsidir. Ştat cədvəlində ayrı-ayrı vəzifələr üzrə təyin edilmiş aylıq maaşların
məbləği Vahid Tarif Cədvəli üzrə verilmiş tarif dərəcələrinə uyğun olan aylıq vəzifə maaşlarının
məbləğindən xeyli yüksəkdir. Məsələn, ticarət üzrə direktor müavini üçün attestasiya komissiyası
tərəfindən təyin edilmiş əmək ödənişinin 15-ci dərəcəsinə Vahid Tarif Cədvəlində 440 manat aylıq
vəzifə maaşı uyğun olduğu halda, həmin vəzifə üçün ştat cədvəlində 1500 manat aylıq əməkhaqqının ödəniləcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Baş mühasib üçün də eyni şərtlərlə, yəni Vahid Tarif Cədvəli üzrə 15-ci dərəcəyə uyğun 440 manat aylıq vəzifə maaşına qarşı, ştat cədvəlində 1500 manat
aylıq əməkhaqqının ödəniləcəyi göstərilmişdir. Eyni yanaşma prinsipləri ştat cədvəlində verilmiş
bütün vəzifələrə aiddir. Buradan aydın olur ki, ştat cədvəlində ayrı-ayrı vəzifələr üzrə əməyin
ödənişi dərəcələri Vahid Tarif Cədvəlinə bilavasitə uyğun olsa da, onlar üçün təyin edilmiş əmək
ödənişinin aylıq məbləğləri diferensial olmaqla yanaşı, onlar Vahid Tarif Cədvəli ilə bilavasitə
deyil, dolayısı yollarla əlaqələndirilmişdir. Bu xüsusiyyət təkcə kiçik və orta sahibkarlıq subyekti
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olan müəssisələr üçün deyil, həmçinin də kommersiya tipli bütün müəssisə və təşkilatlar üçün
xarakterik hesab edilir.
Cədvəl 2
Müəssisədə çalışan işçilərin ştat cədvəlinin nümunəsi
VTC
VTC üzrə
Bir işçinin
№
Vəzifə
İşçilərin üzrə tarif aylıq vəzi- aylıq əmək
Cəmi
sayı
dərəcəsi fə maaşının
haqqı
məbləği
məbləği
1
2
3
4
5
6
7
1 Direktor
1
16
457
1700
1700
2 Ticarət üzrə direktor müavini
1
15
440
1300
1300
3 Baş mühasib
1
15
440
1300
1300
4 Mühasib
1
11
375
1100
1100
5 Mühasib-xəzinədar
1
10
360
1000
1000
6 Menecer
3
11
375
1100
3300
7 Anbar müdiri
2
10
360
1000
2000
8 Mağaza müdiri
1
12
390
1200
2500
9 Sürücü-ekspeditor
2
9
346
700
1400
10 Xadimə
1
8
332
500
500
11 Fəhlə
2
9
346
700
1400
12 Katibə
1
8
332
600
600
Yekunu:
17
X
X
X
18100
Qeyd: Ştat cədvəli işçilərin sayı 17 (on yeddi) nəfər, əmək ödənişinə yönəldilən vəsaitin aylıq
məbləği 18100 (on səkkiz min bir yüz) manat olmaqla, direktor tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Mənbə: Vahid Tarif Cədvəli üzrə verilmiş tarif dərəcələrinə uyğun olan aylıq vəzifə maaşları
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.
Belə bir şəraitdə kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin idarə aparatında çalışan
işçilərin əməyinin ödənişinin düzgün təşkil edilməsi üçün hər bir işçinin sərf etdiyi aylıq iş vaxtının
operativ uçotu aparılır. Hər ayın sonunda idarə aparatında çalışan hər bir işçinin əmək sərfiyyatını
əks etdirən iş vaxtından istifadə cədvəli və ya tabel tərtib edilərək, müəssisənin mühasibat xidmətinə təqdim edilir. Tabeldə hər bir işçinin adı və soyadı, vəzifəsi və onun hər bir iş günü üzrə
işləmiş olduğu faktiki iş vaxtının həcm göstəricisi (saatlarla və ya bütövlükdə günlərlə) göstərilir.
Bir çox hallarda işçilərin faktiki olaraq işləmiş olduqları tam iş günlərinə “+” işarəsi qoyulmaqla,
natamam iş günləri olduğu halda isə tam saatların və dəqiqələrin miqdarı göstərilir. Belə hallarda
hər hansı bir konkret işçiyə aid olan aylıq əməkhaqqının məbləğini hesablamaq üçün ştat cədvəlində onun tutduğu vəzifəyə uyğun olan aylıq maaşın məbləği həmin ayda mövcud olan ümumi iş
vaxtının miqdarına bölünərək, alınmış məbləğ həmin işçinin faktiki işləmiş olduğu və tabeldə
göstərilmiş iş vaxtının sayına vurulur. Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələrdə əsasən bütün işçilər
və yaxud, onların böyük əksəriyyəti ay ərzində tam olaraq, başdan-başa bütün iş günlərində vicdanla və intizamlı olmaqla çalışırlar ki, bu da ştat cədvəlində göstərilmiş aylıq vəzifə maaşının tam
məbləğinin aylıq əməkhaqqı məbləği kimi qəbul edilməsinə gətirib çıxardır və belə hallarda heç
bir bölmə - vurma əməliyyatının aparılmasına ehtiyac olmur.
Aparılan hesablamaların nəticələri əməkhaqqının hesablanması cədvəlinə daxil edilir. Həmin
cədvəl işlənib hazırlandıqdan sonra onun yekun informasiyaları əsasında hesablanmış əməkhaqqının yekun məbləğı, əməkhaqqından tutulan gəlir vergisinin, işsizlikdən sığortaya, tibbi sığortaya,
sosial müdafiə fonduna və digər tutulmaların məbləğləri müvafiq mühasibat müxabirləşmələrində
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əks etdirilir və mühasibat informasiyalarının işlənməsi prosedurlarına uyğun şəkildə uçot registrlərinə işlənir.
Nəticə
Beləliklə, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin biznes fəaliyyətinin bütövlükdə olkə iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsini təşkil etməsi qeyd edilərək, onlara aid edilən müəssisələrdə
çalışan işçilərin əməyinin ödənişinin təşkil edilməsində Vahid Tarif Cədvəlindən istifadə edilməsi
əməyin ödənişində vacib yanaşma hesab edilən diferensiallıq prinsipinin təmin edilməsi ilə yanaşı,
eyni zamanda onun müasir iqtisadi və sosial şəraitə uyğunluğunu da təmin edir. Buna müvafiq
olaraq, əmək ödənişinin təşkilinə dair burada göstərilən metodiki yanaşmaların kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində tətbiq edilməsi onların biznes fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yeni imkanlar yaratmaqla, gəlirlərinin yüksəldilməsinə səbəb ola bilər. Əmək ödənişinin göstərilən metodikaya uyğun təşkil edilməsi onun uçotunun müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına şərait yaradacaqdır.
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Вопросы организации оплаты труда и учета заработной платы на малых и средних
предприятиях
Резюме
Цель исследования - изучить ожидания малых и средних предприятий от экономического развития страны в современное время, проанализировать организацию бухгалтерского
учета на их предприятиях и в частности, изучить организацию заработной платы, указать
пути ее улучшения в соответствии с существующей нормативно-правовой базой.
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Методология исследования - основывается на положениях Законов Азербайджанской
Республики, соответствующих решениях Кабинета Министров и правилах, установленных
соответствующими министерствами, по организации и оплате труда на предприятии, а
также по организации и содержанию бухгалтерского учета в данной сфере, разработка
методики оплаты труда и ее учета в субъектах малых и средних предпринимательств.
Важность применения исследования заключается в возможности применения описанной в статье методологии организации и учета заработной платы на малых и средних предприятиях, внедрение которой в реальном секторе экономики обеспечит единство современности и дифференциации в организации оплаты труда и создает условия для ведение учета
в соответствии с требованиями современных стандартов.
Оригинальность и научная новизна исследования обусловлена тем, что представленная в статье методика организации и учета заработной платы на малых и средних предприятиях была разработана впервые в этом контексте.
Результаты исследования - Отмечая, что предпринимательская деятельность малых и
средних предприятий является важной частью экономики страны в целом, использование
единого тарифного плана при организации оплаты труда работников на их предприятиях
наряду с обеспечением принцип дифференциации. В то же время он обеспечивает его совместимость с современными экономическими и социальными условиями. Соответственно,
применение методических подходов к организации заработной платы на малых и средних
предприятиях позволяет увеличить их доход за счет создания новых возможностей для
улучшения их деловой активности. Организация оплаты труда по данной методике
позволит привести его учет в соответствие с современными стандартами.
Ключевые слова: субъекты малого и среднего бизнеса, единый тарифный план, оплата труда.
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Issues of organizing the registration of wages in small and medium enterprises
Summary
The purpose of the study is to study the expectations of small and medium enterprises in the
economic development of the country in modern times, to analyze the organization of accounting
in their enterprises and to study in more depth the organization of remuneration of labor in
accordance with the existing legal and regulatory framework. consists of showing.
Research methodology - based on the provisions of the Laws of the Republic of Azerbaijan,
relevant decisions of the Cabinet of Ministers and the rules established by the relevant ministries
on the organization and payment of labor in the enterprise, as well as the organization and
maintenance of accounting in this area. development of methods of remuneration and accounting
of labor in business entities.
The importance of the application of the research is the possibility of applying the
methodology described in the article on the organization and accounting of wages in small and
medium enterprises, the implementation of which in the real economy will ensure the unity of
modernity with differential payroll and modern accounting. create conditions for compliance with
standards.
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The originality and scientific novelty of the research is due to the fact that for the first time
in this context the methodology presented in the article on the organization and accounting of
remuneration of labor in small and medium enterprises was developed.
The results of the study - Noting that the business activities of small and medium enterprises
are an important part of the country's economy as a whole, the use of a single tariff schedule in the
organization of remuneration of employees in their enterprises, along with ensuring the principle
of differentiation At the same time, it ensures its compatibility with modern economic and social
conditions. Accordingly, the application of the methodological approaches to the organization of
wages in small and medium enterprises can increase their income by creating new opportunities
to improve their business activities. The organization of remuneration in accordance with this
methodology will allow to bring its accounting in line with modern standards.
Key words - small and medium business entities, single tariff schedule, remuneration.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ТУРИЗМА
Резюме
Цель исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы осуществить анализ результатов исследования и на этой основе провести сравнительную характеристику каждого
этапа становления и развития предпринимательской деятельности туризма и выявить их
особенности.
Методология исследования. В статье использованы общенаучные методы, обеспечивающие репрезентативность полученных результатов исследования, такие как сравнительный и системный анализ, обобщение, динамическое сопоставления, анализ статистических
данных.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования содержащихся в статье материалов для включения
в учебные программы подготовки, переподготовки повышения квалификации специализированных кадров, а также в ВУЗ ах и факультетах экономического профиля в процессе преподавания учебной дисциплины по исследуемой проблеме при подготовки бакалавров и
магистров.
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что по сравнению с другими отраслями экономики в сфере туризма явно выраженных препятствий для предпринимательства не было, по этому количество туристических фирм быстро возрастало.
Выявления проблемы с которыми столкнулась туристическая отрасль с распадом
СССР
Анализ показал, что с начала нынешнего века стала повышаться популярность Азербайджана среди туристов, что привело к необходимости государственной туристской политики. Проведение многих реформ в туризме, успешная реализация государственных программ, совершенствование нормативно – правовой системы значительно расширили возможности развития этого сектора экономики. Накануне пандемии COVID – 19 экономика
Азербайджана получала от туристической отрасли 10% своего совокупного дохода.
Оригинальность и научная новизна исследования. На основании последовательного
анализа зарождения и развития туризма и его предпринимательства теоретически обоснованы и представлены четыре основных этапов становления и развития туристического
предпринимательства. Для каждого этапа предложены их отличительные особенности.
Сформулированы новые требования к современному предпринимателю Научная новизна состоит в следующем:
• определены и аргументированы четыре основных этапа становления и развития предпринимательской деятельности туризма;
• обоснованы отличительные особенности каждого этапа становления и развития
туристического предпринимательства
Оригинальностью исследования можно считать предложенные характеристики и требования к современному предпринимателю, которые в конечном счете послужат импульсом
для развития цивилизованных рыночных отношений.
Ключевые слова: этапы, становление, развитие, туризм, предпринимательство,
состояние, государственная политика.
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Введение
После распада СССР и получения независимости перед Азербайджанским государством
встала проблема эффективного направления развития и определения конкурентообразующих сил роста экономики. В качестве перспективных отраслей был выбран третичный
сектор, в том числе и туризм.
Более года прошло с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила
всему миру пандемию COVİD – 19, которая продолжает ставить под большую угрозу
рабочие места и средства к существованию как внутри сектора туризма, так и вне его.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш охарактеризовал туризм как одну из главных опор экономического роста. В своем видеообращении к гражданам мира он отметил, что «туризм может послужить платформой для
преодоления последствий пандемии».
До пандемии коронавируса туризм в Азербайджане занимал позиции быстро развивающегося сектора экономики. Достаточно отметить, что вклад туризма в ВВП страны был
на уровне 3%. В январе – феврале 2020 года в нашу страну прибыло 426,2 тыс. туристов,
что на 17% больше чем за тот же период 2019 года.
Туризм оказывал большое влияние на такие значимые отрасли экономики как сельское
хозяйство, строительство, производство товаров народного потребления и прочие. Интенсивному развитию туризма в республике содействовали успешно реализуемые Государственные программы и принятые концепции развития этой сферы, что подтверждал тот факт,
что туризм, как приоритетная и перспективная отрасль экономики всегда находился под
большим вниманием государства.
Из-за пандемии коронавируса COVİD – 19 “производство добавленной стоимости в секторе размещения туристов и общественного питания в 2020 году составило 821,1 млн.
манатов, что на 58,9% ниже чем в 2019 году. В результате, доля сектора в ВВП сократилась
на 1,2 процентных пункта – до 1,2%. Турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7
тыс. человек, что в 4 раза меньше чем в 2019 году” - подчеркивается в отчете правительства
за 2020 год.
Мнение многих экспертов по сроку восстановления туризма и возвращения их потоков
в известные города и популярные курорты разнятся, так как в настоящее время скорость
распространения пандемии осложняют прогнозирование постепенного восстановления
туристической отрасли экономики.
Азербайджан обладает высоким потенциалом для эффективного развития туризма и его
предпринимательской деятельности, основой которого являются необыкновенная природа,
наличие лечебных, термальных и исторических объектов, а также, что очень важно интересу иностранных туристов к новому направлению. Однако имеющиеся в стране культурное наследие и богатые природные ресурсы, не могут позиционироваться как единственное
условия для эффективного развития туризма в Азербайджане, поскольку являются только
одним из элементов туристического предложения.
Туризм как быстро развивающаяся, комплексная система, имеет условия, факторы и
принципы управления. Именно поэтому исследование туризма имеет характерные ему
теоретические аспекты, и способы их разрешения.
Зарождения массового туризма в мире относят к началу XX в. В основном благодаря
постепенному повышению уровня жизни.
Становление туризма и его предпринимательства
В Азербайджане изначально координацию туристической деятельности осуществляли
следующие крупные предприятия: Всесоюзное акционерное общество «Интурист», созданное в 1929 году, бюро международного молодежного туризма “Спутник”, созданное в 1958
году, Центральный Совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ), созданный в 1962 году при
ВЦСПС. Туристическая деятельность была полностью централизована и монополизирова97
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на этими организациями и осуществлялась под полным государственным контролем [1,с.
16]. Управление туризмом осуществлялось профсоюзами.
В плановой экономике, известной как социалистическая, экономические отношения не
регулировались посредством рыночных механизмов, и руководящая роль в экономике
туризма принадлежала государству или центральным органам. Государство от имени
туристических компаний и самих туристов принимало и координировало ежедневные
решения, а роль туристского рынка была второстепенна [4, с. 8]
С 90-х годов XX века начался процесс распада предприятий старого типа, постепенно
происходило становление туроператорской и турагентской деятельности. В этот же период
стали внедряться автоматизированные системы производства и реализации турпродукта.
Политика государства проводилась в основном на развитие внутреннего туризма и
ориентировалась на предоставлении приемлемой стоимости отдыха для трудящихся. В тот
период туристическая сфера не была интегрирована в мировую систему туризма.
С середины 1950-х годов до настоящего времени, туризм претерпел значительные изменения. Отличительными особенностями указанного периода считается то, что эти изменения в большинстве своем касались форм и содержания туризма, а также со способами
удовлетворения туристских потребностей.
Начиная с 1987 года в туристическом бизнесе начали появляться первые ростки предпринимательства. Если в некоторых отраслях развитие предпринимательства ограничивается
экономическими барьерами, связанными со значительными первоначальными инвестициями, длительным сроком окупаемости вложенных средств, то в сфере туризма таких явно выраженных препятствий для развития предпринимательства не было, по этому
количество туристических фирм быстро росло [2, с. 60].
С распадом СССР туристическая отрасль столкнулась с большими проблемами. Одной
из главных проблем было то, что по многим параметрам эта отрасль не отвечала требованиям мировых стандартов. В это время неразвитость туризма объяснялось отсутствием
концепции и координации действий частного сектора, общественных и государственных
структур, связанных с туризмом.
Последовательность развития предпринимательства в сфере туризма
В эпоху социализма многие руководители предприятий частично выполняли функции
предпринимательской деятельности, в наибольшей степени направленные на внедрение
новшеств. По существу, самым эффективным побудительным мотивом для предпринимательства является комплекс условий рыночной экономики. В тоже время для оптимального
развития предпринимательской деятельности мало, только лишь необходимых условий его
осуществления и создания рыночной среды, а следует учитывать то, что в период до
рыночных отношений у людей не было возможности для приобретения навыков и
потенциала предпринимательства.
Изначально для возникновения, зарождение предпринимательской среды было необходимо легализировать предпринимательскую деятельность. Этот процесс проводился в
первые годы коренного реформирования экономики. Действующие виды предпринимательства перешли на рыночные принципы, но оперативный и качественный переход был
невозможен, поскольку уже появились новые экономические отношения, которые выстраивали иной более современный тип предпринимателей.
Уровень и интенсивность подключения предпринимательства в разные области народного хозяйства были различными, которые определялись потенциальными возможностями,
связанными с предшествующим состоянием развития сфер экономики, а также, что было
очень важным, уровнем профессиональной подготовки их кадров. Становления и формирование предпринимательства характеризовалось отсутствием стратегической цели, особенностями условий формирования предпринимательской среды и современного экономи98
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ческого положения. Предпринимательство отличалось своей неразвитостью по сравнению
с ее классическими формами в развитых капиталистических странах.
Начиная с 1993 года, в туризме и его предпринимательской деятельности Азербайджана
стала наблюдаться активность, эта возможность появилась в результате развития нефтяной
отрасли экономики, которая способствовала привлечению в страну значительного количества бизнесменов и крупных инвестиций.
Надо отметить, что туризм в прошлом не считался отраслью экономики. Его развитие не
имело значения. Спустя некоторое время туризм стал постепенно развиваться, начали повышаться его количественные и качественные показатели и вместе с этим пришло понимание того, что туризм может играть большую роль для развития национальной экономики. Ведущие экономисты и специалисты, занятые в сфере туризм большое внимание
стали уделять экономическим проблемам, которые возникали в процессе их деятельности.
Именно в этот период туризм выдвинулся на передние позиции.
Придавая огромное значение туризму и его предпринимательской деятельности был
принят закон “О туризме” (4 июня 1999 год) [3] В сущности это был первый нормативный
акт, который был полностью посвящен вопросам туризма. Принимая во внимание всё более
возрастающее значение сферы туризма для экономики страны, законодатель установил
правовые рамки деятельности туристических компаний. Закон “О туризме” стал важным
законодательным актом, давшим правовое обоснование и выработавший ряд приоритетных
направлений в развитии туристического комплекса Азербайджана.
С начала нынешнего века, в связи с повышением потока иностранных туристов впервые
на передние позиции вышел вопрос регулирования отношений в этой сфере экономики.
Возникла необходимость разумного планирования и контроля за соотношением спроса и
предложения, качеством турпродукта и обязательным соблюдением прав потребителей. В
этот же период было введено лицензирование деятельности туроператоров. Начался бум
строительства новых современных гостиниц и многочисленных объектов туристической
инфраструктуры.
С 2000-го года была создана система «Мастер тур» - одна из самых популярных IT продуктов, а также началось применение системы онлайн бронирования.
Значительную роль в развитии предпринимательской деятельности туризма сыграл созданный в 2003 г. Совет предпринимателей при Президенте Азербайджанской Республики,
благодаря которому произошли качественные изменения в области защиты туристских
предпринимателей, также усилилась государственная поддержка сферы туризма.
На этом этапе стала повышаться популярность Азербайджана среди туристов, что привело к необходимости государственной туристской политики. В итоге была принята первая
государственная программа по развитию туризма на 2002-2005 годы, а затем и вторая на
2008-2016 годы, которые были успешно выполнены.
Для подготовки профессиональных кадров для туристической отрасли в 2016 г. был
создан Университет Туризма и Менеджмента.
Позднее была принята концепции «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее» где предусмотрены развитие некоторые основных направлений туризма, а также в 2016 г. определена
стратегическая дорожная карта относительно развития индустрии специализированного
туризма в Азербайджанской Республике.
С 2010 года стали применяться сервисные инновации и уже с 2013 года осуществлялась
выдача иностранным туристам электронной визы, что значительно повысило интерес
туристических компаний к въездному туризму.
Для пропаганды отечественного туризма с 2014 года на престижных мировых телевизионных каналах постоянно демонстрируются фильмы и рекламные ролики.
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В сентябре 2016 г. на основе Распоряжения Президента Азербайджанской Республики
было принято Постановление о создании Совета по туризму для эффективной организации,
управления и координаций туристической деятельности в республике.
В этом же году еще более актуальным стало принятое распоряжение Президента Азербайджана “О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджанской Республике”, где нашли отражение ряд указаний соответствующим государственным органам относительно развития в стране туристической инфраструктуры, формирования туристических
услуг, отвечающих международным стандартам, совершенствования законодательной базы
и механизма государственного регулирования данной отрасли.
В утвержденном Президентом Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года
важном документе “Стратегическая дорожная карта по национальной экономики и основным секторам экономики”, одним из главных направлений является “Стратегическая
карта по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане”. Указанные стратегические направления делают необходимым расширения возможностей
использования в Азербайджане туристического потенциала, стимулирования туристической деятельности в регионах, создание новых туристических маршрутов, а также предоставление конкурентоспособных услуг.
Произошедшие в стране за последние пятнадцать лет (до начала пандемии COVID - 19)
социально- экономические преобразования превратили столицу Баку в один из деловых
центров. Азербайджан стал известен как провайдер MICE-услуг, где успешно проводятся
крупные мероприятия всемирного и евроазиатского масштаба.
По итогам 2014 года, согласно информации американского сайта путешествий Тripadvisor, столица Aзep6aйджана г. Баку считается одной из лучших туристских дестинаций.
Стоит признать, что проведение многих реформ в сфере туризма, успешная реализация
государственных программ, совершенствование нормативно-правовой системы значительно расширили возможности развития этого сектора экономики. В итоге во много раз
увеличилось число туристических фирм, гостиниц и объектов гостиничного типа, а также
число отелей международных гостиничных сетей в Баку и создание отечественных гостиничных брендов. Гостиничное хозяйство стало лидером в структуре туристско-рекреационных услуг. Увеличились объемы инвестиционных предложений по строительству гостинец со стороны отечественных и иностранных инвесторов. Неуклонно растут масштабы
въездного и выездного туризма.
Одна из основных задач реформирования экономики Азербайджана является построение
социально-ориентированной рыночной экономики с независимым предпринимательством,
с функциональностью мотивационных принципов и постоянным потребительским спросом
при обеспечении действия механизма конкуренции, взаимосвязи роста спроса и высококачественного предложения.
Азербайджан идет по пути развития социально - ориентированной экономики, выходит
на новый более высокий уровень развития, где значимая роль отводится возрастанию
эффективности предпринимательской деятельности, в том числе в туризме.
Туризм считается понятием для разнообразных и многочисленных видов предпринимательской деятельности, специализирующиеся на рынке услуг, которые оказывают услуги
связанные с приемом и обслуживанием туристов, прибывших в данную местность на
короткий срок.
Предпринимательство, в том числе туристическое, является одной из главных составляющих экономики Азербайджана. Сегодня уже немыслима без туристического предпринимательства, дальнейшее развитие социально-хозяйственной инфраструктуры страны.
Юридическое признание частной собственности возродили в Азербайджане активную
предпринимательскую деятельность в туризме.
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Значительную роль в развитии предпринимательства в туризме сыграло предоставление
частному сектору Азербайджана льготных кредитов посредством Национального фонда
поддержки предпринимательства.
Цель предпринимательской деятельности организаций индустрии туризма не сводится
только к масштабной реализации произведенных услуг, она заключается в реализации
социальных аспектов, таких как оздоровление населения, обеспечение занятости, обучения
персонала [1, с. 57].
По ходу развития предпринимательства туризма в её сущности выявляются много противоречий, главным образом связанные с недостаточной государственной поддержкой.
Экономическая выгода, которую приносит туристическая предпринимательская деятельность (какой бы существенной и осязаемой она не была), считается не основной причиной, заставляющей то или иное государство поощрять туризм. Человек имеет шанс
повысить кругозор, осознать национальную самобытность, почувствовать причастность к
культурной атмосфере - это главные мотивы стимулирования туризма и его предпринимательскую деятельность.
Важно отметить, что формирование суверенных национальных экономик не означало
прекращения международных экономических связей в туристическом предпринимательстве, поскольку их создание изначально вело к интенсивному установлению производственных связей внутри национальных хозяйств. Позднее в связи с развитием производительных сил стали расширяться производственные связи и между национальными
хозяйствами в сфере предпринимательства.
Накануне пандемии экономика Азербайджана получала от туристической отрасли 10%
своего совокупного дохода.
При всех негативных результатах пандемии коронавируса необходимо отметить следующий значимый момент: индустрия туризма уже давно готова к большим изменениям. Положения, которое сложилось в результате последствий пандемии ускорит приближающий
процесс трансформации. Значимым следствием данного кризиса будет гораздо большее
усиление современной тенденции цифровизации туризма. Стоит отметить, что раньше
«цифра» была частью целого, быстро растущей и все более заметной, но строго ограниченной областью. Теперь мир станет по умолчанию цифровым, физическое превратится в его
часть, очень большую, очень важную но часть [5, с. 11].
Основные этапы становления и развития предпринимательства в туризме
Таким образом, за все время существования предпринимательство, в том числе в туризме
прошло четыре этапа становления и развития.
Первый этап ведет свое начало с конца 80-х годов прошлого столетия. Этот этап был
связан с возникновением кооперативного движения и отличался стремительным развитием
предпринимательской деятельности. Отличительной особенностью этого периода являются возможности предпринимателей ускоренными темпами получить необходимые средства, образуемые благодаря разнице между государственными и рыночными ценами и
оттоку средств из государственных предприятий в негосударственный сектор экономики.
Второй этап определяется с началом 90-х годов, который был связан с осуществляемыми
коренными преобразованиями в экономике Азербайджана. Этот этап отличался активизацией туризма и его предпринимательской деятельности, а также ускоренным ростом малых
предприятий, чему способствовали такие политико-экономические факторы, как юридическое признание частной собственности, либерализация правовых норм и снижение жестких ограничений по участию во внешнеэкономической деятельности, и, преимущественно
экономический фактор - увеличение прибыли за счет роста цен.
Третий этап развития предпринимательства сформировался к середине 90-х годов. На
этом этапе произошло относительное замедление темпов развития всех существующих
видов предпринимательской деятельности, особенно это проявилось по показателям роста
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числа малых и средних предприятий. Такое положение сложилось вследствие роста
конкуренции между малыми и средними предприятиями, значительная часть которых
функционировала в сфере туризма и торговли. Характерным признаком этого этапа можно
назвать относительную однобокость развития предпринимательства, проявляющуюся в
преобладании торговли над другими сферами предпринимательской деятельности.
Четвертый - современный этап развития предпринимательства приходится на начало
XXI века и характеризуется усилением социальных приоритетов рыночной экономики, совершенствованием законодательной и нормативно-правовой базы, стремительным развитием туристической отрасли, ускоренным темпом роста туристических компаний, туроператоров и турагентств, развитием туристического предпринимательства и формированием эффективного механизма государственной поддержки предпринимательства.
На данном этапе туризм в Азербайджане оказался одной из наиболее пострадавших
отраслей экономики от последствий COVID - 19. Пандемия оказала негативное влияние на
дальнейшее устойчивое развития сферы туризма. Такого кризиса и условий неопределенности в предпринимательской деятельности туризма не было со времен Второй мировой
войны. В тоже время пандемия коронавируса открывает возможности для активизации
процессов цифровизации туризма, которая является самой современной тенденцией этой
сферы деятельности.
Отличительной особенностью этого этапа является инновационный путь развития, постоянное стремление к поиску новых возможностей извлечения прибыли, создание здоровой
конкурентной среды, атмосферы развития экономики на принципах инициативы производителей и личной заинтересованности, обеспечение занятости и снижение безработицы, а
также преодоления последствий пандемии.
Таким образом, отличие современного четвертого этапа от трех предыдущих заключается в следующем:
- усиление инновационной направленности предпринимательства;
- благоприятный бизнес-климат, здоровая конкуренция между рыночными агентами;
- активизация участников предпринимательской деятельности в ускорение цифровизации туристских сервисов и внедрения самых современных технологий;
- вовлечение всё большего числа экономически активного населения в арбиту предпринимательской деятельности, тем самым расширения занятости, как одного из приоритетов
государственной политики;
- изыскание новых возможностей извлечения прибыли как важнейшего условия рыночной экономики и решения социально значимых вопросов.
Роль предпринимателя в развитии туризма
Стоит отметить большую роль в развитии туризма самих предпринимателей. Сегодня,
наиболее активной частью занятого населения в экономическом плане выступают предприниматели, как относительно новый социальный слой, способный собственными силами
не просто обеспечить материальное благополучие своей семьи, но и создавать новые
рабочие места для остальных категорий трудоспособного населения, что служит непременным условием повышения уровня их жизни.
Главным побудительным мотивом для любого предпринимателя является извлечение
личного дохода, который необходим для развития и расширения своей деятельности и
стимулирования занятых работников. В то же время зарубежный опыт показывает, что этот
мотив не является определяющим, поскольку он изначально предопределен, так как без
прибыли предприниматель не будет иметь возможности продолжить своё дело, предприятие не сможет саморазвиваться Именно поэтому при создание своего бизнеса либо укрупнения уже существующего одним из главных условий считается технико-экономическое обоснование планируемого объема полученного дохода.
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Если прежде предпринимателем был человек, как правило, узкой специализации действующий на свой риск и владеющий небольшим по объему бизнесом, то в современных
условиях предприниматель, на наш взгляд, это человек широкого кругозора, проявляющий
стандарты активного поведения и мышления в деловой жизни, использующий инновации в
своей деятельности, готовый взять на себя ответственность за ее результаты, способный к
риску, владеющий даром предвидения, умеющий прогнозировать последовательность
действий для достижения поставленной цели. В этом человеке должны сочетаться такие
несочетаемые на первый взгляд качества, как организаторская жилка и готовность к
неординарным решениям, умение составить четкий план действий и способность рискнуть
в определенных условиях. Все это будет способствовать расширению сфер предпринимательской деятельности, увеличению возможностей получения дохода и, в конечном счете,
послужит импульсом для развития цивилизованных рыночных отношений.
Вывод
Анализ и обобщение экономической литературы показало, что одно из ведущих мест в
научных исследованиях и публикациях отечественных и зарубежных ученых занимают
вопросы становления и устойчивого развития предпринимательства в сфере туризма.
Вышеизложенное даёт основание полагать, что туристическое предпринимательство,
после преодоления последствий коронавируса, займет достойное место в формировании
национального дохода, будет способствовать интенсивному развитию экономики и оптимальному использованию рекреационных ресурсов направленных для решения социальноэкономических проблем.
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Turizm sahəsində sahibkarlığın təşkili və inkişafı
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi. Tədqiqatın məqsədi tədqiqatın nəticələrini təhlil etmək və bu əsasda
turizm təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafının hər bir mərhələsi üçün müqayisəli
xarakteristikanı aparmaq və xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası. Məqalədə müqayisəli və sistemli təhlil, ümumiləşdirmə, dinamik
müqayisə, statistik məlumatların təhlili kimi tədqiqat nəticələrinin təmsil olunmasını təmin edən
ümumi elmi metodlardan istifadə olunur.
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Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti məqalədə yer alan materialların
kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün tədris proqramlarına daxil edilməsi, bu
müddətdə ixtisaslaşmış, fərdi və eyni zamanda iqtisadi profilli universitetlər və fakültələrdə ixtisas
dərəcələrini artırmaq, habelə bakalavr və magistr hazırlığında problem üzrə akademik intizamın
tədrisidir.
Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, iqtisadiyyatın digər sahələri ilə
müqayisədə turizm sektorunda sahibkarlıq qarşısında ciddi şəkildə əngəllər olmadığından turizm
şirkətlərinin sayı sürətlə artmaqdadır.
SSRİ-nin dağılması ilə, turizm sənayesinin üzləşdiyi problemlərin müəyyənləşdirilməsi.
Təhlil göstərdi ki, 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanın turistlər arasında populyarlığı artdı və bu da dövlət turizm siyasətinə ehtiyac yaratdı. Turizmdə bir çox islahatların həyata
keçirilməsi, dövlət proqramlarının uğurla icrası, tənzimləmə və hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi iqtisadiyyatın bu sektorunun inkişafı imkanlarını xeyli genişləndirmişdir. COVID-19 pandemiyası ərəfəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumi gəlirinin 10%-ni turizm sənayesindən əldə etdi.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliklər. Turizmin və onun sahibkarlığının yaranması və inkişafı ilə bağlı ardıcıl təhlillərə əsaslanaraq, turizm sahibkarlığının formalaşması və inkişafının
nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış dörd əsas mərhələsi təqdim olunur. Hər mərhələ üçün onların fərqli
xüsusiyyətləri təklif olunur.
Müasir sahibkarlıq üçün yeni tələblər müəyyən edilmişdir.
Elmi yenilik aşağıdakılardan ibarətdir:
• sahibkarlıq turizminin formalaşması və inkişafının dörd əsas mərhələsi müəyyənləşdirildi və
əsaslandırıldı;
• turizm sahibkarlığının formalaşması və inkişafının hər mərhələsinin fərqli xüsusiyyətləri
əsaslandırıldı;
Müasir bir sahibkar üçün təklif olunan xüsusiyyətlər və tələblər işin orijinallığı hesab edilə bilər,
bu da nəticədə sivil bazar münasibətlərinin inkişafına təkan olacaq.
Açar sözlər: mərhələlər, formalaşması, inkişaf, turizm, sahibkarlıq, vəziyyət, dövlət siyasəti.
Anar Ali Azizov
Ph.D. Economics, docent,
Azerbaijan University of Cooperation
Formation and development of entrepreneurship in the sphere of tourism
Summary
The purpose of the study: The purpose of the research is to implement the analysis of the
results of the study and, on this basis to conduct comparative characteristics of each stage of
formation and development of entrepreneurship tourism and identify their features.
Research methodology: General scientific methods were used in an article that provides
representativeness of the research results, such as comparative and system analysis, generalization,
dynamic comparison, analysis of statistical data.
Importance of research application: The practical significance of the research lies in the
opportunity of using the materials contained in the article for inclusion in scholar programs,
training, and retraining, increasing the qualification of specialized personal, as well as in
Universities and faculties with an economic profile in the process of teaching academic discipline
on the problem understudy in the preparation of bachelors and masters.
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The results of the study: The results of the study showed that compared with the other sectors
of the economy, there were no strongly marked obstacles to entrepreneurship in the tourism sector,
so the number of tourism companies was growing rapidly.
Identification of the problems, that faced the tourism industry after collapsing of the USSR.
The analysis showed that since the beginning current century the popularity of Azerbaijan
among tourists has begun to increase, which led to the necessity of a state tourism policy. The
implementation of many reforms in tourism, successful implementation of governmental
programs, the improvement of the regularity, and the local system have significantly expanded the
opportunities for this sector of the economy. On the eve of the COVID – 19 pandemic, the
Azerbaijani economy receives 10% of its total income from the tourism industry.
Originality and scientific novelty of the research: On the basis of consistent analysis of the
emergence and development of tourism and its entrepreneurship four main stages of the formation
and development of entrepreneurial tourism are theoretically substantiated and presented. For each
stage, its distinctive features are proposed.
New requirements for a modern entrepreneur have been formulated.
Scientific novelty is following:
• Identified and argued four main stages of the formation and development of entrepreneurial
tourism;
• Sustained the distinctive features of each stage of the formation and development of tourism
entrepreneurship.
The proposed characteristics and requirements of a modern entrepreneur may be considered as
the originality of the research, which eventually will serve as an impetus for the development of
civilized market relations.
Key words: stages, formation, development, tourism, entrepreneurship, condition, state
policy.
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AZƏRBAYCANDA KƏND TURİZMİNİN İNKİŞAF MODELİ
Xülasə
Məqalədə kənd turizminin inkişaf etdirilməsi əsasında ölkənin regionlarında kənd turizmi potensialının yeni layihəsi təklif edilmiş, kənd turizminin formalaşdırılması məqsədilə xərclərin təxmini smetasının müəyyənləşdirilməsinə baxılmışdır. Kənd turizminin sistemli təşkili prosedurlarının ardıcıllığı göstərilmiş, regionların sosial-ekoloji-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsinin
göstəricilər sistemi verilmişdir. Həmçinin, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizminin
inkişaf etdirilməsinin yeni modeli təklif edilmişdir.
Məqsəd - iqtisadi rayonlarda kənd turizminin yeni inkişaf modelinin verilməsidir.
Metodologiya - tədqiqat işində sistemli və müqaisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Nəticə - regionlarda kənd turizmi potensialının layihələndirilməsi və kənd turizminin inkişaf
modeli təklif edilmişdir.
Açar sözlər: kənd əraziləri, turizm, potensial, qiymətləndirilmə, inkişaf, model.
Giriş
Siyasi və iqtisadi, ekoloji proseslərlə əlaqəli olan dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər, elmitexniki tərəqqinin yüksək inkişaf tempi ölkənin iqtisadi rayonlarının sosial-ekoloji-iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsinə yeni yanaşmanı tələb edir. Son dövrlərdə ölkələrin dayanıqlı inkişafa
meyilli olması gələcək nəsillər üçün də ətraf mühitin saxlanmasının, eyni zamanda turizm resurslarından səmərəli istifadənin vacibliyi ilə şərtləndirilir [2, s. 144]. Bu baxımdan da, kənd turizminin regionların inkişafında əhəmiyyətli rol oynamasının və regionların inkişafını təmin edən yeni
modelin verilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Kənd turizmi və onun formalaşdırılması
Azərbaycanda kənd turizminin inkişafı çərçivəsində bizim tərəfimizdən ölkənin iqtisadi rayonlarının kənd turizmi potensialının layihələndirilməsi təklif edilir.
İqtisadi rayonların təbii, mədəni potensialı sağlamlıq, istirahət, təhsil və dini turizm elementlərinin marşrutunun formalaşdırılmasına imkan verir [1, s. 85-91]. Kənd turizminin inkişafından
iqtisadi səmərəni hesablamaq məqsədi ilə kənd turizmi ilə məşğul olan təşkilatlar məcburi qaydada
qeydiyyatdan keçməlidir ki, onların vergi rejimləri müəyyən edilə bilsin.
Bunun üçün 7 günlük kənd turizmini formalaşdırmaq məqsədi ilə xərclərin təxmini smetası
hesablanaraq cədvəl 1-də verilmişdir.
Kənd turizmi məqsədi ilə gələn turistlərə minimum lazım gələn xidmətlər yığımına əsasən gündəlik xərclərin orta qiyməti təxminən 28 manat təşkil edir ki, bu da turistlərin cəlb edilməsi üçün
kifayətdir və rəqabət qabiliyyətli turizm məhsulunun formalaşmasına imkan verir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda turizm bazarının inkişafına maneçilik göstərən əsas səbəblərdən
biri, tədqiqat işində qeyd edildiyi kimi, hava və dəmir yolu nəqliyyatı qiymətinin yüksək olması
ilə əlaqəlidir, bu da rayonların nəqliyyat imkanlarını azaldır.
Kənd ərazilərinə gəlmiş turistlərin kənd turizmini daha hərtərəfli öyrənməsi üçün, bizim tərəfimizdən kənd turizminin yerinə yetirilməsi imkanlarına baxılmış və onun təşkili prosedurlarının
ardıcıllığı şəkil 1-də göstərilmişdir.
Kənd turizmində təkməqsədli kənd turları tərtib edildikdə onların spesifikliyinə xüsusi diqqət
verilməlidir, çünki burada turun davametmə müddəti məqsədlərdən asılı olaraq kifayət qədər uzun
müddətli ola bilər. Əsasən təkməqsədli turlara maraq dini təcrübələrin toplanması və xalqların
adət-ənənələrini dərindən öyrənmək istəyən şəxslərdə olur, çünki bu tip turistlər məqsədlərinin
daha da dərindən idrakına və anlanılmasına xüsusi fikir verirlər.
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Cədvəl 1

Xərclərin təxmini smetası
S/N Xərclərin adı
1 Kənd evində yaşamaq
2 Üçdəfəlik qidalanma
Nəqliyyat xərcləri (rayon mərkəzindən
3
kəndin aralıq məsafəsi)
Əlavə xidmətlər:
• Atla yürüş
• Səyahət
• Yabanı bitkilərin (qoz,fındıq, alma,
armud, yemişan, itburnu və s.) yığımı
4 • Yerli peşələrin öyrənilməsinə cəhddə
iştirak (lavaş, qutab, paxlava, bükmə
bişirmə,göbələk yığımı və s.)
• Ənənəvi yeməklərin hazırlanmasında
iştirak
• Balıq tutmaq, quş ovlamaq və s.
5
Cəmi

Məbləğ
10-15 man./gün
12-25 man./gün
1-3 manat hər bir
nəfərə

Cəmi, manat
70-105
102-175

1-3
1-2

1-3
1-2

1

1

1

1

1
1

1
1
185-210

7-21

Qeyd: Xərclər smetası Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizmi ilə məşğul olan sakinlərin sorgusu əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir
Rayona (kəndə) gəlmək, kənd evində yerləşmək
Aşağıda göstərilən vasitələrin köməyi ilə kənd məişəti həyatında ciddi məşğul olmaq

Mədəniyyət və
ənənələrlə
tanışlıq

Heyvandarlıq
məhsullarının istehsalı ilə
tanışlıq

Turistin öz
əməyi ilə
əldə edilmiş
ərzaq məhsullarından
istifadə edilməsi (lavaş,
qutab, paxlava, bükmə
və s.)

İsti-soyuq
bulaqlardan istifadə etmək

Atla yürüş, göldə qayıqla gəzinti, çayda
balıq
tutmaq

Dini,
müqəd dəs yerlərdə
olmaq

Turistləri qəbul edən sahibkarların turistik təkliflərinin təşkil edilməsi
Turistin kənd ərazisindən qayıtması
Şəkil 1. Kənd turizminin sistemli təşkili prosedurları.
Qeyd: müəllif tərtib etmişdir
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Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında kənd turizminin inkişafının koordinasiyası məqsədi ilə
bizim tərəfimizdən model təklif edilir ki, burada da kənd turizminin əsas elementlərinin məcmusu
əks etdirilir.
Kənd turizminin əsas elementlərini əks etdirən bu modelin birinci pilləsində kənd turizminin
inkişafı üçün lazım gələn resurslara uyğun baza elementlərinin formalaşdırılması tədbirləri həyata
keçirilir ki, bu da turizm xidmətləri bazarında kənd turizmi məhsullarının rəqabətliliyinin formalaşdırılmasında məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirir.
Sonrakı mərhələ iqtisadi rayonda kənd turizminin inkişaf etdirilməsi proqramının həyata keçirilməsinə məsul şəxslərin müəyyənləşdirilməsi anını özündə əks etdirir ki, burada da əsas məqsəd
kənd ərazilərində olan maraqlı adamların proqramın icrasına cəlb edilməsinin təşkili hesab edilir.
Bu müddətdə turizm potensialı səviyyəsi ilə turistlərlə işləməyə hazırlıq dərəcəsinin müqayisə
edilməsinə, yəni inkişaf imkanlarının və problemli halların müəyyənləşdirilməsinin vacibliyinə
baxılmalıdır.
Üçüncü mərhələ kənd əhalisini turizmin inkişafına istiqamətləndirən başlanğıc turların işlənilməsini şərtləndirir. Bu cür proqramlarda yerli ərazilərin qonaqpərvərliyini əhatə edən əsas turizm
marşrutları əks etdirilməlidir.
Dördüncü mərhələ kənd turizmi fəaliyyətinin bütün elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirməlidir. Bu halda iqtisadi rayonda kənd turizmi subyektləri arasında vəzifə bölgüsü və funksiyalar
mütləq müəyyənləşdirilməlidir. Burada əsasən turizmlə məşğul olan əhalinin turistləri qəbul etmək
üçün hazırlanmasına fikir verilməlidir.
Beşinci mərhələdə iqtisadi rayonun sosial-ekoloji-iqtisadi vəziyyətinin monitorinqi aparılmalıdır, onun nəticələri kənd turizminin inkişaf etdirilməsinin təsirindən yaranan dəyişiklikləri əks
etdirəcəkdir.
Altıncı mərhələdə iqtisadi rayonlarda kənd ərazilərinin saxlanılması və inkişafı məqsədi ilə
kənd turizminin gələcək inkişafını təmin edən idarəetmə qərarlarının işlənilməsi və göstəricilərin
təhlilinin aparılması təklif edilir.
Regionların sosial-iqtisadi-ekoloji inkişafının qiymətləndirilməsi göstəriciləri
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sosial, ekoloji və iqtisadi həyatındakı dəyişikliklərin hərtərəfli öyrənilməsi məqsədi ilə bizim tərəfimizdən kompleks göstəricilər təklif edilir ki, bu da şəkil
2-də əks etdirilir.
Şəkildə qeyd edilən göstəricilərin monitorinqi iqtisadi rayonun yalnız sosial-iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyini deyil, eyni zamanda əhali üçün ekoloji komfortluğun səviyyəsini və bütünlükdə
kənd turizmi fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini izləməyə imkan verəcəkdir. Bunların əsasında regionların idarəetmə orqanları respublikanın müəyyən ərazilərində kənd turizminə
dəstək və onun inkişafı məqsədi ilə müxtəlif düzəlişlər edə bilər.
Əlverişli ekoloji şəraitdə turistləri qəbul etməyə qadir, inkişaf etmiş kənd ərazilərinə malik olan
rəqabətqabiliyyətli kənd turizmi rayonunun yaradılması məqsədi ilə, hesab edirik ki, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizminin formalaşdırılması modelinin işlənilməsinə ehtiyac vardır.
Əsas məqsəd kənd turizmi sahəsinin rəqabətliliyinin yaradılmasıdır ki, burada da büdcənin gəlir
hissəsinin artırılması, kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, bütünlükdə kənd turizmi
sahəsinin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması öncüllük təşkil edir. Həmin istiqamətin realizasiya mexanizmi kənd turizmi fəaliyyəti üçün nisbətən perspektivli rayonun aşkar edilməsi üzrə
yuxarıda təklif edilmiş alqoritm əsasında qurulur. Kənd turizmi rayonlarının yaradılması ilə yanaşı
bu fəaliyyət sahəsinin sosial-ekoloji-iqtisadi resursları və nəticələri nəzərə alınmalıdır [4, s. 6982]. Təklif edilən bu çərçivədə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sosial, ekoloji və iqtisadi sferalarının monitorinqi modeli təklif edilmişdir.
Təklif edilən model bir tərəfdən regionun icra orqanları və biznesin, digər tərəfdən isə kənd
turizmini təklif etməyə hazır olan kənd əhalisinin inteqrasiyalı qarşılıqlı əlaqəsini göstərir ki, bu
da rəqabətqabiliyyətli kənd turizmi məhsulunun yaradılmasına imkan verir. Quba-Xaçmaz iqtisadi
rayonunun icraedici orqanları ilə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin qarşılıqlı əlaqəsi kənd
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turizmi sferasında vahid informasiya mühitinin yaradılmasına imkan verəcək, yeni kənd turizmi
məhsullarının işlənilməsi və realizasiyasında, regional turizm brendinin formalaşmasında iştirak
etməyi təmin edəcəkdir.
Sosial-ekoloji-iqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsinin göstəricilər sistemi

İR-nun sosial
sferasının vəziyyəti
və inkişafının
qiymətləndirilməsi

Kənd turizminin
inkişafının İR-nun
ekosisteminə təsirinin
monitorinqi

İR-nun iqtisadi sferasının vəziyyəti və inkişafının qiymətləndirilməsi

Sosial sferanın
göstəriciləri

Ekoloji sferanın
göstəriciləri

İqtisadi sferanın
göstəriciləri

- Kəndin görkəmli yerləri,
xalq sənətkarlığı vahidlərinin sayı.
- Kənd turizmi ilə məşğul
olan əhalinin gəlirlərinin
səviyyəsi,%.
- Kənd evləri sahiblərinin
təhsil və xarici dilləri
bilmə səviyyəsi,%

- Kənd turizmi ilə məşğul
olan torpaqyanı sahələrdən,
kənd qonaq evlərindən
toplanan tullantıların
miqdarı,ton.
- Mədənçıxarma, ovçuluq və
balıq tutma üzrə obyektlərin
sayı, əd. (ton).
- Ekoloji cinayətlərin sayı ,əd.
- Təbiətin mühafizəsinə
qoyulmuş investisiyalar, man

- Kənd turizmi sferası
xidmətləri və turməhsulun
satılmasından əldə olunan
gəlirin həcmi, min manat.
- Kənd turizmi ilə məşğul olan
şəxslərin sayı, nəfər.
- İqtisadi rayonun turizminin
həcmində kənd turizminin
payı,%.
- ÜDM-də kənd turizminin
payı,%.
- Kənd yerlərində turizmin
təşkili üzrə proqram keçmiş
vətəndaşların sayı, nəfər

Şəkil 2. Kənd ərazilərinin inkişaf etdirilməsinin sosial-ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsinin
göstəricilər sistemi.
Qeyd: [3] əsasında müəllif tərtib etmişdir
Kənd turizminin inkişaf modeli
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bizim tərəfimizdən təklif edilən model şəkil 3-də verilir.
Modeldən göründüyü kimi, kənd turizm rayonları əvvəlcədən kənd turizmi səyahətçilərinin
turməhsullar üzrə tələblərini, yəni istirahətlərinin təşkili, turizm xidmətlərinin növünü, gözlənilən
turistlərin sayını və s. məlumatları Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi vasitəsi ilə öyrənə bilər.
Regionlarda turizm müəssisələrinin həyata keçirdiyi turlar iki məqsədli ola bilər:
- çox məqsədli;
- vahid məqsədli.
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Azərbaycan
Respublikası
Mədəniyyət
Nazirliyi

Azərbaycan
Respublikası
Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi

Azərbaycan
Respublikası Ekologiya
və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi

Məqsəd: kənd turizmi sahəsinin
rəqabətliliyinin yaradılması,
büdcənin gəlir hissəsinin artırılması,
kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi, bütünlükdə kənd
turizminin inkişafına əlverişli
şəraitin yaradılması

Turizmlə əlaqəli digər
Agentlik və Mərkəzlər
(Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi, Bakı
Aristokrat Səyahət və
Turizm Agentlikləri və s. )
Mexanizm:
- kənd turizminin inkişafı üçün potensiallı
ərazilərin aşkar edilməsi.
-İR-nun kənd turizmi üçün kənd əraziləri
bazasının formalaşdırılması.
- Ərazinin potensialının nəzərə alınması ilə qısa
və uzunmüddətli turların işlənilməsi.
- Kənd turlarının sürətləndirilməsi tədbirləri.
- İR-nun kənd turizmi imicinin formalaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənilməsi

Quba-Xaçmaz İR-nun kənd turizmi rayonları (Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən)
Çoxməqsədli
kənd turları
Müəyyən biliklərin
mənimsənilməsi və
əldə edilməsi

-sənətkarığın ənənəvi növləri ilə
tanışlıq;
- iqtisadi rayonun orijinallığı;
- turistlərin yerləşdirilməsi vasitələri;
- turizm məhsulları və xidmətlər;
- turistik infrastruktur.

Təkməqsədli
kənd turları
Müəyyən bilik, bacarıq,
vərdişlərin əldə edilməsi,
yeni ixtisasın mənimsənilməsi

Kənd turizmi xidmətlərinin tələbediciləri
İR-nun və onun kənd ərazilərinin sosial-ekoloji-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi göstəriciləri
Sosial

Ekoloji

İqtisadi

Ərazinin dayanıqlı inkişafının qiymətləndirilməsi
Dayanıqlı inkişafın saxlanılması üzrə tədbirlər planı

Şəkil 3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizminin inkişaf modeli.
Qeyd: müəllif tərtib etmişdir.
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Çoxməqsədli kənd turları bilavasitə turizm xidməti zamanı müəyyən biliklərin mənimsənilməsi
və əldə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir.
Vahid məqsədli kənd turları isə turizm xidməti göstərilən zaman müəyyən bilik, bacarıq və
vərdişlərin əldə edilməsi ilə yanaşı bu sahədə yeni ixtisasın mənimsənilməsi məqsədi ilə yerinə
yetirilir.
Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi turizm sferasında xidmət göstərən müəssisələr və onların
işinə bilavasitə təsir edən qarşılıqlı əlaqəli Nazirliklər, Agentlik və Mərkəzlər vasitəsi ilə bu sahənin əsas məqsədlərini, icra mexanizmlərini düzgün müəyyənləşdirməklə iqtisadi rayonların turizm
potensiallarına müvafiq olaraq turların düzgün təşkil edilməsini həyata keçirə bilərlər.
Bu baxımdan da, turizm müəssisələrində turların düzgün təşkil edilməsinin əsas məqsədi iqtisadi rayonun sosial-ekoloji-iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsinin göstəricilər sistemi vasitəsilə kənd ərazilərində turizm xidməti tələbediciləri üçün çoxməqsədli və təkməqsədli turların
düzgün təşkilini formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır.
Nəticə
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd turizminin inkişafının təklif edilən modelinin praktiki
tətbiqi burada kənd turizminin real sektorunun yaradılmasına imkan verəcəkdir ki, bu da həm
dayanıqlı inkişaf şəraitində turizm regionunun inkişafını, həm də onun imicinin təşviqini və
formalaşmasını təmin edəcəkdir.
Beləliklə, bu modelin effektivliyi kənd turizminin ninkişafı əsasında regionun kənd ərazilərinin
dayanıqlı inkişafı şəraitinin əldə olunması ehtimalını artırır, bu da öz növbəsində iqtisadi rayonun
dayanıqlı inkişaf xəttinə girişinin təmin edilməsinə imkan yaradır.
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диссертант АУК
Модель развития сельского туризма в Aзербайджане
Резюме
В статье предлагается новый проект потенциала сельского туризма в регионах страны на
основе развития сельского туризма, рассмотрено определение примерной сметы расходов
на формирование сельского туризма. Показана последовательность процедур системной
организации сельского туризма, приведена система показателей оценки социально-эколого-экономического развития регионов. Также была предложена новая модель развития
сельского туризма в Губа-Хачмазском экономическом районе.
Цель - это предоставление новой модели развития туризма в экономических районах.
Методология - в исследовательской работе использованы методы системного и сравнительного анализа.
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Результат - предложено проектирование потенциала сельского туризма в регионах и
модель развития сельского туризма.
Ключевые слова: сельские территории, туризм, потенциал, оценка, развитие,
модель.
Aygun Qorchmaz Samadova
candidate for a degree of ACU
Development model of rural tourism ın Azerbaijan
Summary
The article proposes a new project of the potential of rural tourism in the regions of the country
based on the development of rural tourism, and considers the definition of an approximate cost
estimate for the formation of rural tourism. The sequence of procedures for the systematic
organization of rural tourism is shown, and the system of indicators for assessing the socioecological and economic development of regions is presented. A new model for the development
of rural tourism in the Guba-Khachmaz economic region was also proposed.
Purpose - this is the provision of a new model for the development of tourism in economic
areas.
Metodology - the research work uses the methods of system and comparative analysis.
Findings - it is proposed to design the potential of rural tourism in the regions and a model for
the development of rural tourism.
Key word: rural areas, tourism, potential, assessment, development, model.
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Rafael Sabir oğlu HÜSEYNOV
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı
AQROBİZNES SAHƏSİNDƏ ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN TƏTBİQİNİN BAZA
ŞƏRTLƏRİ VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Tədqiqatın məqsədi milli aqrobiznes sektorunda elektron xudmətlərin tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası. Tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, təhlil
və sintez, induksiya və deduksiya metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti elektron xidmətlərdən istifadənin genişləndirilməsi sayəsində
aqrobiznes sferasında fəaliyyət göstərən subyektlərin təchizatçılara, satış bazarlarına və tərəfdaşlarına çıxışı zamanı vaxt və məsrəf itkilərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasından ibarətdir.Bu
həm də onların rəqabət qabiliyyətinin artmasını şərtləndirə bilər.
Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, milli aqrobiznes sektorunda
elektronlaşma səviyyəsi qənaətbəxş deyil və bu göstəriciyə görə bank, təhsil və səhiyyə sistemlərindən geri qalır.
Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi. Aqrobiznesin inkişaf amilləri və meyillərinə dair elminəzəri müddəalar ümumiləşdirilmiş, elektonlaşdırmanın tətbiqi zəruriliyi və imkanları qiymətləndirilmişdir. Məqalənin elmi yeniliyi əsasən kənd təsərrüfatında rəqəmsal dəyişikliklərin həyata
keçirilməsinin baza şərtlərinin araşdırılması ilə bağlıdır. Məlum olmuşdur ki, hələlik aqrar sektor
və inzibati-ərazi vahidləri zəruri biliklər və texnoloji baxımdan elektronlaşmaya tam hazır deyil.
Giriş
İqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, aqro-ərzaq sektorunda da müəyyən problemlər
mövcuddur. Həmin problemlər ilk növbədə milli və qlobal xarakter almaqla, bütün səviyyələrdə
istehsal və bölgünün qeyri-bərabərliyindən irəli gəlir. Göstərə bilərik ki, 2018-ci ildə dünya əhalisi
7,6 milyard nəfər olduğu halda, ilkin hesablamalara görə 2050-ci ilə qədər 9,6 milyard nəfəri ötəcək ki, bu da ərzaq tələbatının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olacaq (UN DESA, 2017).
Eyni zamanda mövcud təbii resurslar, o cümlədən şirin su və məhsuldar əkin sahələri də azalmaqdadır. Hazırda istehsal narahatlıq doğuran yeganə amil deyil: bu gün bütün dünyada istehsal olunan
kənd təsərrüfatı məhsulları kifayət qədərdir, lakin buna baxmayaraq 821 milyon insan hələ də
aclıqdan əziyyət çəkir (FAO, 2018). Urbanizasiyanın sürətli inkişafı və s. bu kimi digər proseslər
də qida məhsullarının istehsalı və istehlakı modellərinə güclü təsir göstərir.
Aqro-ərzaq sektoru məşğulluq və yaşayış səviyyəsinin təmin olunması baxımından çox vacibdir. Odur ki, dünyada 570 milyondan çox kiçik fermer təsərrüfatı vardır (Lowder et al., 2016).
Aqro-ərzaq sektorunda isə dünya işçi qüvvəsinin 28 faizi çalışır (ILOSTAT, 2019). 2030-cu ilədək
BMT-nin müəyyən etdiyi və aclığı aradan qaldırmağa yönəlmiş davamlı inkişaf sahəsindəki
hədəflərə çatmaq üçün daha məhsuldar, səmərəli, davamlı, inklüziv, şəffaf və xarici təsirlərə
davamlı ərzaq sistemlərinin qurulması tələb edilir (FAO, 2017 b, p.140). Bunu mövcud aqro-ərzaq
sistemlərinin dəyişdirilməsi və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə həll etmək mümkündür.
Aqrobiznes sahəsində sənaye inqlabı və rəqəmsallaşma.“Dördüncü sənaye inqilabı” (sənaye
4.0) bir sıra sektorlarda blokçeyn, əşya interneti, süni intellekt və analoji “inqilabi” yeniliklərin
təsiri ilə müşayiət olunur. Aqro-ərzaq sektorunda mobil texnologiyaların, uzaqdan zondlama xidmətlərinin və verilənlərin bölüşdürülmə emalının yayılması kiçik sahibkarların məlumatlara, istehsalat resurslarına, bazara, maliyyə ehtiyatlarına və təlimlərə çıxışını genişləndirir. Rəqəmsal texnologiyalar kiçik fermer təsərrüfatlarının rəqəmsal aqro-ərzaq sistemlərinə inteqrasiya etmək üçün
yeni imkanlar açır (USAID, 2018).
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“Sənaye 4.0” terminindən ilk dəfə Almaniyada istehsal vasitələrinin və sənaye təyinatlı məhsullarının layihələndirilməsi, istehsalı, istismarı və texniki xidməti ilə əlaqədar istifadə edilmişdir
(European Parliament, 2015a). Mobil rabitə inkişaf dövrünün növbəti hərəkətverici qüvvəsinin,
ilk növbədə isə kənd icmalarının olacağı gözlənilir. Bu gün dünyanın ən yoxsul əhalisinin 20%-ni
özündə cəmləşdirən inkişaf etməkdə olan ölkələrin 70% əhalisi mobil telefona sahibdir (World
Bank, 2016). Bundan əlavə, dünya əhalisinin 40%-dən çoxunun İnternetə çıxışı var və inkişaf
etməkdə olan ölkələrin kənd yerlərində yaşayan insanların ümumdünya şəbəkəsinə çıxışını təmin
etmək üçün artıq çoxsaylı təşəbbüslər həyata keçirilmişdir (Dünya Bankı, 2016). Bununla belə,
kənd təsərrüfatının və ərzaq istehsal-satış zəncirinin “rəqəmsallaşması” bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunur ki, bunlara da laqeyd qalmaq olmaz. Ölkələr və sahələr, habelə yeni texnologiyaları
fərqli şəkildə mənimsəyən şəxslər arasında rəqəmsal qırılmaların yaranmasına yol verməmək üçün
dəyişikliklər ehiyatla edilməlidir. Kənd yerlərində olduğu kimi keçid iqtisadiyyatı olan ölkələrdə
texniki infrastrukturun aşağı səviyyədə inkişafı, kompyuter biliklərinin, rəqəmsal bacarıqların
aşağı olması və xidmətlərə çıxışın məhdud olması rəqəmsallaşma prosesindən geriqalma riskini
artırır.
Digər tərəfdən də inkişaf etməkdə olan ölkələr müəyyən üstünlüyə malikdirlər ki, bu da özünü
kənd təsərrüfatında dərhal rəqəmsal inqilaba qoşulmaqla köhnəlmiş aqro-ərzaq texnologiyalarından və modellərindən sıçrayışla istifadə etmək imkanlarını büruzə verir. İşin bu cür təşkili inzibati
orqanlardan, beynəlxalq təşkilatlardan, aparıcı iş adamlarından və sadə insanlardan vəziyyəti dərindən öyrənmələrini tələb edəcəkdir: çünki asan yolla getməklə problemlərin həllini aradan qaldırmaq olmaz. Ötən dövrdə başqa sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsi də hər biri səmərəliliyi, məhsuldarlığı və gəlirliliyi əlçatmaz səviyyələrə gətirən bir neçə inqilab yaşamışdır. Odur
ki, qarşıdan gələn növbəti onillər üçün bazarda “kənd təsərrüfatında rəqəmsal inqilabın” baş verəcəyi proqnozları verilir. Bu da aqrar sektorun dünya əhalisinin gələcək ehtiyaclarını ödəməsinə
böyük təkan verəcəkdir.
Rəqəmsallaşma aqro-ərzaq zəncirinin bütün pillələrində ardıcıl dəyişikliklərə səbəb olur. Sistemin hər hansı bir elementinin, o cümlədən resursların optimallaşdırılması,fərdi yanaşma, məntiqlilik və s. prinsiplərinə əsaslanmaqla idarə oluna bilər. Verilənlərə əsaslanan hiperqoşulma vasitəsilə sistem real vaxt rejimində çalışa bilər. İstehsal-satış zəncirlərində kənd təsərrüfatı torpaqlarını, bitkiləri və heyvanları tam şəkildə izləmək, koordinasiya etmək və onları idarə etmək üçün
optimal modellərı yaratmaq mümkün olacaqdır. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı yüksək məhsuldarlıq,
proqnozlaşdırılma imkanı və iqlimi dəyişdirə biləcək dəyişikliklər də olmaqla, dəyişikliklərə uyğunlaşma qabiliyyətinə xas olan yeni sistemlər yaradacaqdır. Bu da öz növbəsində, iqtisadi səmərəlilik və dayanıqlı inkişaf səviyyəsinin artırılmasına, bir sözlə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə böyük töhfələr verəcəkdir.
Davamlı inkişaf sahəsindəki hədəf kontekstində rəqəmsal kənd təsərrüfatında ünsiyyəti genişləndirməklə və əhatəliliyi artırmaqla sosial və mədəni nemətləri, istifadə olunan resursları optimallaşdırmaqla və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmaqla məhsuldarlığın artması, vəsaitlərin daha
səmərəli xərclənməsi və bazar imkanlarından istifadə sayəsində iqtisadi nemətləri təmin edə bilər.
Aqro-ərzaq sahəsində rəqəmsallaşmanın potensial üstünlükləri cəlbedici görünsə də, onların
həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatı istehsal sistemlərində, kəndli təsərrüfatlarında, icmaların həyatında və təbii ehtiyatların idarə edilməsində böyük dəyişikliklər tələb edir. Yuxarıda göstərilənlərə
əsaslanaraq, potensial nemətlərin əldə olunmasına kompleks və sistemli şəkildə yanaşmaq lazımdır.
Aqro-ərzaq sektorunun rəqəmsallaşması kənd və şəhər əraziləri, gender qrupları arasında potensial faydaların qeyri-bərabər paylanması, gənclər və rəqəmsal biliklərə sahib olanlar arasında bərabərsizliyin yaranma riskini artırır. Şəhər yerlərində “rəqəmsal ekosistemlər” (resurslar, bacarıqlar,
şəbəkələr) əksər hallarda kənd yerlərindən daha yaxşı inkişaf edir. Urbanizasiya, orta və varlı təbəqə nümayəndələrinin şəhərlərə axışması kimi qlobal tendensiyalar fonunda rəqəmsallaşma şəhər
və kənd ərazilərində, gender qrupları arasında mövcud bərabərsizlikləri, gənclər və rəqəmsal
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biliklərə sahib olanlar arasında bərabərsizliyi daha da ağırlaşdıra bilər ki, bunun nəticəsində kənd
əhalisi rəqəmsal çevrilmə proseslərinə qoşulmaq imkanından məhrum ola bilər.FAO yeni rəqəmsal cəmiyyətin hamıya əlçatan olması, həmçinin hökumətlər və tərəfdaşlar arasındakı rəqəmsal
fərqlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür.
Kənd təsərrüfatında formalaşmış kontekstləri nəzərə almaqla, rəqəmsal dəyişikliklərin formatını müəyyənləşdirəcək bir sıra şərtlər mövcuddur:
• Texnologiyaların istifadəsini təmin etməyə imkan verən minimum şərtlər toplusu: mövcudluq, qoşulma, maliyyə imkanları, kompyuter bilikləri, habelə rəqəmsal strategiyaları dəstəkləyən siyasi tədbirlər və proqramlar (elektron hökumət) kimi baza şərtlərini əhatə edir;
• Müşayiətedici (təminedici) şərtlər - internetdən, mobil telefonlardan və sosial mediadan istifadə, rəqəmsal texnologiyalarla işləmək bacarığı, aqro-ərzaq sektorunda sahibkarlıq və innovasiya
mədəniyyətinə dəstək (istedadlı şəxslərin inkişafı, hakatonlar, biznes inkubatorları və sürətli təhsil
proqramları) kimi amillərlə bağlıdır.
Rəqəmsal dəyişikliklərin həyata keçirilməsinin baza şərtləri. Rəqəmsal texnologiyaların
istifadəsi və müvafiq olaraq, aqro-ərzaq sektorunda rəqəmsal dəyişikliklərin həyata keçirilməsi
üçün tələb olunan bir sıra baza şərtlər mövcuddur. Həmin şərtlərə infrastruktur və qoşulma (mobil
rabitə abunəçiləri, şəbəkə əhatə dairəsi, İnternetə çıxış, elektrik enerjisi təchizatı) mövcudluğu,
maliyyə təminatı, təhsil səviyyəsi və institusional dəstək aiddir.
Rəqəmsal texnologiyalara çıxış təchizatçılarla əlaqə, məlumatın əldə edilməsi, istedadlı əməkdaşların işə cəlb olunması, strateji tərəfdaş mexanizmlərinin formalaşması, təhsil, maliyyə, hüquqi
dəstək xidmətlərinə və xüsusilə də bazarlara və istehlakçılara çıxış baxımından kiçik fermer
təsərrüfatlarına və digər kənd təsərrüfatı müəssisələrinə əhəmiyyətli üstünlüklər verə bilər. Lakin
kənd yerlərində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi müəyyən problemlərlə də müşayiət oluna bilər.
Hazırda bütün dünyada kənd əhalisi azalır,eləcə də onların təhsil və məşğulluq imkanları məhdudlaşır. Eyni zamanda əsas informasiya texnologiyaları infrastrukturu da daxil olmaqla, bəzən
infrastruktur çatışmazlığı müşahidə olunur. Bu da əsasən yerli ucqar kəndlərin əhalisi üçün səciyyəvidir. İnformasiya texnologiyaları infrastrukturunun qurulması ilə əlaqədar çəkilən xərclərin
çoxluğu bəzən daha kasıb kənd yerlərində bu infrastrukturun qurulmasına əsas maneələrdən biridir. Bu özünü inkişaf etməkdə olan və ya az inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox büruzə verir.
Rəqəmsallaşma dövründə mobil telefonlar və kompyuterlər də daxil olmaqla, informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları (İKT), bilik və məlumatlara çıxış yolumuzda inqilab yaratmış,
sahibkarlıq fəaliyyətini və xidmətlərdən istifadəsini əsaslı şəkildə dəyişdirmişdir. Bununla birgə,
həm ölkə daxilində, həm də ölkələr arasında əhəmiyyətli rəqəmsal fərqlər mövcuddur (European
Parliament, 2015 b). Cəmi iyirmi il əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə dünya ölkələri İKT və rəqəmsal
şəbəkələrə çıxışın genişləndirilməsində ciddi irəliləyiş əldə etmişdir. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələr
sabit və mobil əlaqə vasitəsilə universal çıxışı yaxşılaşdırmış, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə
mobil xidmətlərin artması ilə tərəqqiyə nail olunmuşdur. Bir çox ölkələrdə səhiyyə və təhsil
sahəsində elektron xidmətlərdən istifadə olunmağa başlanmışdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə
gəlirlərin aşağı olması, istifadəçi bacarıqlarının kifayət qədər olmaması və infrastrukturun formalaşmaması səbəbindən İKT-lərə giriş məhdidlaşır və əhalinin bir hissəsi elektron xidmətlərdən
istifadə edə bilmir (McKinsey & Co, 2014). Texniki innovasiya templərinin artması fonunda bu
cür vəziyyət qeyd olunan ölkələrdə elektron hökumətin sonrakı inkişafını da ləngidə bilər.
Hökumətlər tərəfindən istifadə olunan lisenziyalaşdırma mexanizmi və ayrılan tezlik spektrinin
səmərəliliyi özəl sektorun ucqar ərazilərdə mobil şəbəkələrin inkişafına investisiya qoyuluşuna
cəlb olunmasında mühüm rol oynaya bilər. Aİ ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, telekommunikasiya
sektorunun liberallaşması qoşulmanın genişlənməsinə kömək edir. Tezlik spektrinin səmərəli
idarə edilməsi, həmçinin xərclərin aşağı olması mobil şəbəkə operatorlarını şəbəkənin genişləndirilməsinə təşviq edə bilər. Bu da İKT xidmətlərinə geniş çıxış verməklə son istifadəçilərin əhatə
dairəsinin genişlənməsini təmin edir. Bir qayda olaraq, hökumət tərəfindən aqrar sektorda göstərilən elektron xidmətlər nəzərdə tutulandan ləng inkişaf edir.
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Ayrılan tezlik spektri mobil şəbəkələrin və digər simsiz rabitə sektorlarının operatorlarına ayrılmış radiotezliklərin toplusudur (GSMA, 2019b). Bu gün kənd təsərrüfatı sahəsində elektron xidmətlər yalnız bir neçə ölkədə mövcuddur. İKT-nin kənd təsərrüfatında istifadəsinə üstünlük verən
ölkələr, bir qayda olaraq, daha müsbət işgüzar mühiti və aqrobiznes üçün siyasi və tənzimləyici
tədbirlərin olması ilə fərqlənir. Bəlkə də bu, İKT-nin istifadəsi ilə əlaqədardır, göründüyü kimi, bu
vəziyyət təhsil səviyyəsindən və kənd təsərrüfatının ölkənin ÜDM-dəki payından asılı deyil [3, s.
54].
Hazırda inkişaf etmiş ölkələr milli səviyyədə kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşması strategiyalarının həyata keçirilməsində aparıcı mövqeyə malikdir. Bir sıra hallarda aqro-ərzaq sektoruna xüsusi diqqət yetirilir və prioritet sahə kimi iqtisadiyyatın və cəmiyyətin daha geniş şəkildə dəyişməsinə yönəlmiş mövcud milli rəqəmsallaşma strategiyalarına inteqrasiya olunur. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsindəki elektron xidmətlərin əksər hissəsi, bir qayda olaraq,
elektron hökumət sistemləri və yaxud İKT strategiyaları çərçivəsində aqrar sektora ümumi məlumatların təqdim edilməsi, ilkin xəbərdarlıq və s. bu kimi əsas elektron xidmətlərin göstərilməsini
nəzərdə tutan əsas hədəflərdəndir.
Rəqəmsal texnologiyalardan istifadə yaradılmış məlumatların emalı baxımından tənzimləyici
tədbirlərə ehtiyac yaradır.Məlumatların istifadəsi formatlarını və şərtlərini müəyyənləşdirən standartların olmaması, ilk növbədə, iri beynəlxalq şirkətlərin aqrobiznesin inkişafı üçün rəqəmsallaşma apardığı sahələrdə bərabərsizliyə gətirib çıxara bilər. Kənd təsərrüfatı sektorunda çalışan
kiçik fermer təsərrüfatları və yerli sahibkarlar isə kənd və kənd təsərrüfatı ərazilərində sosial
problemləri həll etmək məqsədilə rəqəmsal texnologiyaları tətbiq edir.
Əsas şərtlərlə yanaşı, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşmasına kömək edən bir sıra vacib amillər
də mövcuddur. Bunlar arasında aşağıdakı üç əsas amili fərqləndirmək olar:
 fermerlər və kənd təsərrüfatı biliklərinin yayılması xidməti əməkdaşları tərəfindən internet,
mobil və sosial şəbəkələrdən istifadə;
 kənd əhalisinin rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarına malik olması;
 rəqəmsal texnologiyaların və innovasiyaların tətbiqini təşviq edən mədəni mühitin olması
[4, s. 82].
Yüksək sürətli internet bağlantısı və internetə çıxışı olan smartfonların yayılması ilə mobil tətbiqetmələr, sosial şəbəkələr, internet üzərindən səslərin göndərilməsi (VoIP) və rəqəmsal platformalar kənd əhalisinin məlumatlara və xidmətlərə çıxışını artırmaq baxımından mühüm potensiala
malikdir. Araşdırmalara görə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bir çox kiçik fermerlər hələ də rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edə bilmir və ya onlardan istifadə etmək bacarıqlarına malik
deyil.
“Rəqəmsal kənd təsərrüfatı ekosistemi”nin yaradılması fermerlərin və sahibkarların innovativ
yanaşmaları mənimsəməsi üçün əlverişli mühit tələb edir. Bu gün kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşması layihələri çərçivəsində maliyyələşmə artır və əməkdaşlıq genişlənir, startaplar beynəlxalq
investorların və kütləvi informasiya vasitələrinin marağını cəlb etməyə başlayır [5, s. 256].
Bu prosesdə gənclər xüsusilə vacib rol oynayır.Çox vaxt kompyuter bilikləri və innovativ həllərdə potensiallı olması gəncləri üstün edir. Rəqəmsal texnologiyalarla çalışmanın öyrədilməsi
təhsil proqramlarına daxil edildikdə gənclər rəqəmsal vasitələrdən istifadə etmək imkanlarını daha
tez mənimsəyir və onları yaratmaq bacarıqlarını əldə edirlər. Rəqəmsal innovasiyalardan istifadə
kompyuter bilkləri və rəqəmsal texnologiyalarla işləmə vərdişlərinin olması, eləcə də bu cür
texnologiyaların mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Rəqəmsal texnologiyaların imkanlarını aşkar
etməyə imkan verən ən vacib amillərdən biri ilk növbədə internetə girişin olmasıdır. Bu gün dünya
əhalisinin yarısı internetdən istifadə edir, lakin inkişaf etmiş ölkələrdə yaşayan istifadəçilərin payı
qeyri-bərabər şəkildə bölünmüşdür. Hazırda İEOÖ-lərdə hər yeddi nəfərdən yalnız biri internetdən
istifadə edir (ITU, 2016). Bundan əlavə, ayrı-ayrı ölkələrin fərdi xüsusiyyətlərini də nəzərə alaraq,
şəhər və kənd yerləri arasında ciddi bərabərsizliklərin mövcudluğunu da qeyd edə bilərik.
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Bir insanın internetdən istifadə edib-etməməsi və nəyə görə istifadə etməsi hər şeydən əvvəl,
onun təhsil və gəlir səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Cəmiyyətin daha savadlı təbəqəsi, bir qayda olaraq, ən qabaqcıl xidmətlərdən olan elektron ticarətdən, onlayn maliyyə xidmətlərindən və dövlət
xidmətlərindən istifadə edir. Təhsil və savadlılıq səviyyəsinin daha aşağı olduğu kənd yerlərində
mobil telefonlarından bir qayda olaraq, daha çox ünsiyyət vasitəsi kimi və sosial şəbəkələrə daxil
olmaq üçün istifadə olunur. Belə vəziyyət daha inkişaf etmiş rəqəmsal bacarıqlara ehtiyac duyan
kənd təsərrüfatı üçün rəqəmsal tətbiqetmələrin tətbiqini çətinləşdirir. Ümumiyyətlə, kənd yerlərində smartfonların daha az yayılması, internetin baha olması və şəbəkənin əhatə dairəsinin zəif
olması da kənd təsərrüfatı tətbiqetmələrinin istifadəsinə mane olur, aqrar sektora dəstək və fermerlər arasında məlumat mübadiləsinə yardım etmək üçün Facebook kimi sosial şəbəkələrin
istifadəsini məhdudlaşdırır.İnformasiya mübadiləsi fermerlərə məhsuldarlığın artırılmasına, ətraf
mühitə təsirlərin məhdudlaşdırılmasına və yaşayış üçün maliyyə mənbələrinin möhkəmləndirilməsinə gətirib çıxarır, təsərrüfat fəaliyyətinin aparılmasında əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsinə imkan verir. Mövcud texnologiyaların müxtəlifliyi, məlumat mübadiləsi baxımından standartlaşdırmanın olmaması və uyğunsuzluq həmin məlumatların fermerlər tərəfindən istifadəsinin
qarşısını alır.
Texnologiyaların adaptasiyası imkanları məhduddur, əksər hallarda fərqli markalı kənd təsərrüfatı texnikasının birgə istifadəsi mümkünsüzdür və fermerlər investisiya qoyulacaq markalar
arasında seçim etməli olurlar. Qərarların qəbul edilməsində fermerlərə dəstək verməyə hazır olan
müstəqil məsləhətçilərin olması da vacibdir. Rəqəmsallaşma kompyuter texnologiyası ilə işləmək
bacarıqlarının olmasını tələb edir. Həmin bacarıqlar əsasən rəqəmsal cihazlarla davranmağı bilməkdən və hansı nəticələrin əldə edilməli olduğunu başa düşməkdən ibarətdir. Bu baxımdan proqramları və tətbiqetmələri hazırlaya bilən insanlara ehtiyac duyulur. Onlardan təkcə oxumaq,
yazmaq və hesablamaq bacarığı deyil, həm də ünsiyyət qurmaq və məlumatları manipulyasiya
etmək bacarığı da tələb olunur. Bu bacarıqları olmayan əhalinin kompyuter savadlılığını operativ
şəkildə artırmağa ehtiyac vardır: İKT inanılmaz dərəcədə sürətlə inkişaf etdiyinə görə biliklərin
əldə edilməsi sistemi buna uyğun qurulmalıdır (UNDP, 2015).
Beləliklə də, texnologiyaya investisiyalarla yanaşı, rəqəmsal bacarıq və biliklərin inkişafına
investisiya qoyuluşuna da ehtiyac artır.Bu, dünyanın bütün ölkələri üçün aktial olan və mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. İKT təhsil proqramları, rəqəmsal vasitələrdən yararlanmaq üçün maliyyə imkanları mövcud olan və internetə təhlükəsiz çıxışı olan ölkələr rəqəmsal
texnologiyalarla işləmə bacarıqlarının inkişafına görə ön sıradadırlar.
Düşünürük ki, aqro-ərzaq sektorunun rəqəmsallaşması əmək bazarının strukturunu və
işin mahiyyətini dəyişdirəcək, fermerlərin və sahibkarların rollarını yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edəcək və aqro-ərzaq sektoru üçün zəruri olan bilik və bacarıq səviyyələrini
təkmilləşdirəcəkdir.
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Рафаэль Сабир оглы Гусейнов
диссертант Азербайджанского Университета Кооперации
Базовые условия и преимущества внедрения электронных услуг в сфере агробизнеса
Резюме
Целью исследования является оценка эффективности внедрения электронных услуг в
национальном секторе агробизнеса.
Методика исследования. В исследовательской работе были использованы методы
логического обобщения, системного подхода, анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Прикладная значимость исследования заключается в том, что благодаря расширению
использования электронных услуг значительно сокращаются временные и расточительные
потери субъектов агробизнеса при их доступе к поставщикам, рынкам сбыта и партнерам.
Это также может способствовать повышению их конкурентоспособности.
Результаты исследования. В результате исследования выяснилось, что уровень
электронизации в Национальном Агробизнес-секторе неудовлетворителен и отстает по
этому показателю от банковской, образовательной и системы здравоохранения.
Оригинальность и научная новизна исследования. Обобщены научно-теоретические
положения по факторам и тенденциям развития агробизнеса, оценены необходимость и
возможности применения электорализации. Научная новизна статьи в основном связана с
исследованием базовых условий осуществления цифровых преобразований в сельском хозяйстве. Оказалось, что пока аграрный сектор и административно-территориальные единицы не готовы к электронизации с точки зрения необходимых знаний и технологий.
Rafael Sabir Huseynov
dissertation of Azerbaijan Cooperative University
Basic conditions and advantages of the application of e-services in the field of agribusiness
Summary
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the application of electronic standards
in the national agribusiness sector.
Methodology of the study. Logic, systematic approach, analysis and synthesis, induction and
deduction methods were used in the research work.
The significance of the study application is to significantly reduce the time and cost losses
during the access of enterprises operating in the agribusiness sphere to suppliers, sales markets and
partners due to the expansion of the use of electronic services.This can also lead to an increase in
their competitiveness.
Results of the study. As a result of the study, it was found that the level of electronization in
the national agribusiness sector is unsatisfactory and, according to this indicator, falls behind the
banking, education and health systems.
URJ originality and scientific novelty of the study. Scientific-theoretical provisions on the
factors and trends of development of agribusiness were generalized, the necessity and possibilities
of application of electonization were evaluated. The scientific novelty of the article is mainly
related to the study of the basic conditions for the implementation of digital changes in agriculture.
It turned out that the agrarian sector and administrative-territorial units are not ready to recognize
necessary knowledge and technological electronization.
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UOT 336.2
Zeynəb Həbibağa qızı QİYASOVA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı
AZƏRBAYCANDA İNNOVASİYALI İNKİŞAF VƏ AQRAR SAHİBKARLIĞIN
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - innovasiya fəaliyyətinin inkişaf göstəricilərinin təhlilini, innovasiyanın
makroiqtisadi göstəricilərlə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə öyrənilməsini tədqiq etmək.
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, statistik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü inkişafın yeri və rolu
təyin edilmişdir.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – tədqiqatın nəticələrinə əsasən bir sıra makroiqtisadi göstəricilərdə baş verən dəyişmələrdən istifadə etməklə innovativ inkişafın təhlil olunması həyata keçirilə
bilər. Digər tərəfdən əldə olunmuş nəticələrdən istifadə etməklə innovasiya yönümlü fəaliyyətin
iqtisadi sistemin bütün sahələrində yarada biləcəyi potensial inkişaf meyillərini tədqiq etmək
mümkündür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda statistik və empirik metodlardan istifadə etməklə innovativ inkişafla əlaqədar bir sıra göstəricilər qiymətləndirilmiş, nəticələrin interpretasiya olunması üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: investisiya yönümlü büdcə xərcləri, innovativ inkişaf, innovativ aqrar sahibkarlıq.
Giriş
İnnovasiya siyasəti cəmiyyətin inkişafında, rəqabətqabiliyyətli istehsal prosesinə təkan verməkdə, əlverişli kommunikasiyanın qurulmasında, insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsində, həm
də dövlətin iqtisadi inkişafının sürətlənməsində geniş rol oynayır. Ölkəmiz neftlə zəngin olduğundan bu sahədən əldə edilən gəlirlər digər sahələrin, xüsusilə aqrar sahənin intensiv inkişafını təmin
etməyə yönəldilir. İnnovasiya texnologiyalarına əsaslanan subyektlərin yaradılması respublikada
yerli məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyini artırır, istehsal olunan məhsulların beynəlxalq bazara
çıxarılmasına səbəb olur. Öz növbəsində isə istehsal prosesində yeni texnika və texnologiyaların
tətbiqi əl əməyinə və vaxta qənaət etməklə ÜDM-in artımına ciddi təsir göstərir. Müasir iqtisadi
şəraitdə ölkəmizdə xüsusi aktuallığa malik olan innovasiyalı inkişafın təmin olunmasına və aqrar
sahibkarlığın təkmilləşdirilməsinə böyük zərurət yaranmışdır.
İndiki iqtisadi münasibətlər şəraitində ölkəmizdə innovasiyalı inkişafın təmin olunmasına və
aqrar sahibkarlığın təkmilləşdirilməsinə dair araşdırmalar aparılmaqdadır. Bununla yanaşı innovasiya fəaliyyətinin inkişaf göstəricilərinin təhlilini, innovasiyanın makroiqtisadi göstəricilərlə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə öyrənilməsini tədqiq etmək əsas məqsədimizdir.Bu məqsədə nail olmaq üçün
məqalənin hazırlanmasında sistemli yanaşmadan, o cümlədən statistik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur. Araşdırmalarımız nəticəsində ölkəmizdə innovasiya yönümlü inkişafın yeri və rolu təyin edilmişdir. Araşdırmalarımızın nəticələrinə əsasən bir sıra makroiqtisadi
göstəricilərdə baş verən dəyişmələrdən istifadə etməklə innovativ inkişafın təhlil olunması həyata
keçirilə bilər. Digər tərəfdən əldə olunmuş nəticələrdən istifadə etməklə innovasiya yönümlü fəaliyyətin iqtisadi sistemin bütün sahələrində yarada biləcəyi potensial inkişaf meyillərini tədqiq
etmək mümkündür.
Dövlətin innovasiya siyasəti və ölkəmizdə innovasiyaya mane olan amillər
İnnovasiya siyasətinin əsas məqsədi innovasiya fəaliyyətini təşviq etmək, bu istiqamətdə bütün
zəruri addımları atmaq, yerli sahibkarlara müasir texnologiya və texnoloji avadanlıqların əldə
olunmasında yardım göstərmək, onların transferini təşkil etmək, innovasiyaya əsaslanan elmi
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tədqiqatları dəstəkləmək, innovativ layihələri, o cümlədən startapların maliyyə mexanizmlərini
stimullaşdırmaq, onları qrant, güzəştli kredit və vençur vasitəsilə maliyyələşdirməkdir. Eyni zamanda İKT sektorunun davamlı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılması, yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə müasir komplekslərin yaradılmasıdır.
İnnovativ fəaliyyətin səviyyəsini ölçmək üçün seçilən göstəricilər dünya təcrübəsinə əsaslanaraq aşağıdakı kimi xarakterizə olunur [2, 3, 10, 11]:
1) yenilikçi məhsulların həcmi
2) texnoloji yeniliyin dəyəri
3) əsas fondların dəyəri
4) əsas fondlara yatırımlar
5) aktiv patentlərin sayı
Dövlətin innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri innovasiya və daxili investisiyanın təşviqindən ibarətdir (şəkil 1).
İnnovasiya siyasəti

Daxili investisiya təşviqi

 Korporativ tədqiqat və inkişafa (bundan sonra T-İ)
maliyyə və maliyyə təşviqləri
 İnsan kapitalının inkişafı və xarici istedadların cəlb
edilməsi
 Tədqiqat infrastrukturunu inkişaf etdirmək,
əməkdaşlığı təşviq etməkvə əlaqələr qurmaq
 Əqli mülkiyyət hüquqları rejimini təkmilləşdirmək
 T-İ xərclərini artırmağa yönəlik xarici
investisiyaların, vençur kapitalının cəlbi və ölkənin
imicini yaxşılaşdırmaq
 T-İ-yə xas investisiya və tətbiqetmə xidmətləri
baxımdan sonrakı xidmətləri təyin etmək
 Siyasətin işləkliyi

Şəkil 1. Dövlətin innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri.
(sxem tərəfimizdən araşdırmalara istinadən hazırlanmışdır)
Azərbaycan Respublikasında yeniliklərin inkişafı probleminin vacibliyini nəzərə alaraq, maliyyə alətləri vasitəsi ilə onların stimullaşdırılması imkanlarını hərtərəfli nəzərdən keçirməliyik.Bu
səbəblər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən ölkədəki əsas innovativ
müəssisələrdə aparılmış anket sorğusunun nəticələri formasında aşağıdakı şəkil 2-dəki kimi tərtib
olunmuşdur.Ölkəmizin sənaye müəssisələrində son 5 ildə innovasiyaya mane olan amilləri şəkildəki kimi dəyərləndirən əsas innovativ müəssisələrin sayı göstərilmişdir.
Şəkil 2-dən də göründüyü kimi, innovasiyaya mane olan əsas səbəblərdən biri müəssisənin
innovasiya fəaliyyətini yaxşılaşdırması üçün öz pul vəsaitinin kifayət qədər olmamasıdır. Məhz
bu səbəbdən müəssisələrin tədqiqat və inkişaf (T-İ) xərclərinə maliyyə yatırımı aşağıdır. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, o cümlədən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar və Maliyyə Nazirliklərinin məlumatlarına, həmçinin qlobal dünya iqtisadiyyatı portalının
Dünya Bankının təqdim etdiyi datalar əsasında açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək [4, 5, 7, 9]:
Şəkil 3-dən aydın görünür ki, ölkəmizdə illər ərzində T-İ xərclərinin dinamikasının mənfi meyilliyi baş vermişdir. Belə ki, 1996-cı ildə ölkədəki şirkətlər tərəfindən araşdırma və inkişaf məqsədilə ayrılan xərclər ümumi xərclərin 0.24 faizini təşkil edirdisə, 2000-ci ildə bu göstərici nəzərə
çarpacaq dərəcədə artmış və müvafiq olaraq ümumi xərclərin 0.34 faizini təşkil etmişdir [6]. Lakin
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İllər ərzində bu göstəricidə azalmalar müşahidə olunmuşdur. Hesab edirik ki, bu, neft iqtisadiyyatının inkişafının “Holland sindromu” effekti yaratması ilə əlaqədardır. Bu zaman müşayiət olunan
qeyri-neft sektorunun payının azalması mikroiqtisadiyyatda daha çox idxal nəticəsində formalaşan
istehsal prosesində araşdırma və inkişaf xərclərinə tələbatın da azalmasına təsir göstərmişdir.
Lakin son dövrlərdən etibarən post-neft dövrünün praktiki olaraq başladılması mikroiqtisadiyyatda
araşdırma və inkişaf xərclərinə tələbatın genişlənməsinə səbəb olacaqdır.
İnnovasiyaya mane olan amillərin dinamikası
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tənzimləyici və həvəsləndirici normativ-hüquqi aktların yetəri qədər olmaması
innovasiya infrastrukturunun çatışmaması
öz pul vəsaitinin kifayət qədər olmaması
dövlət tərəfindən maliyyə yardımının olmaması
təzə məhsullara ödəniş qabiliyyətinin aşağı olması

Şəkil 2. İnnovasiyaya mane olan amilləri dəyərləndirən əsas innovativ müəssisələrin sayı. [8]
(Diaqram tərəfimizdən AR DSK-nın məlumatlarına əsasən hazırlanmışdır)
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Şəkil 3. Azərbaycan Respublikasında T-İ (Tədqiqat və inkişaf) xərclərinin vəziyyəti.
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Azərbaycan Respublikasında innovasiya növlərinə görə çəkilən xərclərin və göstəricilərin
müasir vəziyyəti
Ölkəmizdə innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatların dinamikasının təhlili göstərir ki,
texnoloji yeniliyin stimullaşdırılmasına yönəlmiş vergi güzəştləri, mexaniki baxımdan əsasən böyük biznes müəssisələrində istifadə edilə bilir. Statistik araşdırmalar zamanı həmçinin məlum olmuşdur ki, kiçik sahibkarlıq müəssisələrində yalnız 2%, orta və iri sahibkarlıq müəssisələrində
isə70-80% texnoloji yenilik həyata keçirilir.
Onların həqiqi tətbiqinin təhlili son dərəcə aşağı tələbi və ölkədə innovasiyanın inkişafına hər
hansı bir təsir göstərə bilməməyi göstərir.
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11054,9
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13685,2

7952
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21493,9

proses (texnoloji) innovasiyası

məhsul innovasiyası
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İNNOVASİYALARIN TİPLƏRİNƏ GÖRƏ SƏNAYEDƏ
TEXNOLOJİ İNNOVASİYALARA ÇƏKİLƏN XƏRCLƏR
(MİN MANAT)

2019

Şəkil 4. Ölkəmizdə innovasiya növlərinə görə çəkilən xərclər.
(Diaqram tərəfimizdən AR DSK-nın məlumatlarına əsasən hazırlanmışdır)

Şəkil 4-dən göründüyü kimi illər ərzində ölkəmizdə proses innovasiyasında azalma meyli müşahidə olunsa da, məhsul innovasiyasında artım müşahidə olunur. Bu, innovativ inkişaf indeksini
yüksəltmək üçün səmərəli göstərici hesab olunur. Çünki məhz ölkəmizdə proses innovasiyası idxal
fəaliyyəti nəticəsində əldə olunduğuna görə kapitalın xaricə axınına səbəb olur və innovasiya fəaliyyətinin ÜDM-də gəlir artımı göstəricisini azaldır, lakin məhsul innovasiyası yerli istehsalın inkişafının, elm xərclərinin yüksəlməsinin, aktiv patent və əqli mülkiyyətin inkişafının səbəbi ola bilər.
Ölkədə innovasiyanın dərəcəsinin ölçülməsi dünya təcrübəsinə əsaslanaraq hazırda 5 əsas göstərici əsasında hesablanır [11]:
1) Tədqiqat və inkişaf xərcləri (bilik ehtiyatını artırmaq və bu biliklərdən yeni tətbiqetmələr
hazırlamaq üçün sistematik şəkildə həyata keçirilən yaradıcılıq işlərinə sərf olunan pullardır.);
2) İnformasiya texnologiyaları ixracatı;
3) Yüksək texnologiya ixracatı;
4) Yüksək texnologiyalar ixracatı, (ümumi istehsal ixracatının tərkibindəki faizi);
5) Patent müraciətləri.
Bu göstəricilər üzrə ölkəmizdə son 5 ildə mövcud dinamika aşağıdakı kimidir:
Tədqiqat və inkişaf xərcləri
T-İ xərcləri üzrə 2019-cu ilin Azərbaycan üzrə nəticələri hələ ki, elan olunmamışdır.Həmçinin
ölkə üzrə patent müraciətlərinin sayı 2016-cı ildə 144, 2017-ci ildə 204, 2018-ci ildə 155 olmuşdur.
Elm, texnologiya və innovasiya siyasətinin bir hissəsi kimi fiskal stimullar getdikcə daha çevik
şəkildə tətbiq olunaraq geniş hədəf spektrinə çatmaq üçün həm də inzibati yolla istifadəsinə
nəzarəti həyata keçirməyi zəruri edir.
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Şəkil 5. Ölkəmizdə innovasiya göstəriciləri rəqəmlərdə. [9]
(Diaqram tərəfimizdən Qlobal Dünya İqtisadiyyatı beynəlxalq portalının məlumatlarına əsasən hazırlanmışdır)

Aqrar sahədə innovasiyalı inkişafın həyata keçirilməsi istiqamətləri
Azərbaycanda və regionda iqtisadi güzəştlər, biznes xidmətləri və qabaqcıl avadanlıqlardan təşkil olunmuş əlverişli şəraitin hesabına yüksək texnologiya iqtisadiyyatını inkişaf etdirməklə ölkədə
fəaliyyət göstərən startap layihələrinin müəlliflərinin daxili və xarici mənbələr hesabına investisiya
təminatına dəstək vermək mümkündür.Fiskal siyasət iqtisadiyyatın maliyyə tənzimlənməsi üsulu
olaraq vergitutma və dövlət xərcləri kimi vacib rıçaqları özündə saxladığı üçün innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsində son dərəcə mühümdür:
- elmi müəssisələrin qapalı xarakteri, yəni onların perspektiv layihə və işləmələri barədə cəmiyyətdə informasiyaların azlığı;
- vençur sahibkarları üçün qəbul edilən riski təmin edən yüksək texnoloji sektorun müəssisələrinə birbaşa investisiyaların cəlb olunması üçün iqtisadi stimulların olmaması;
- kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində vençur biznesinin nüfuzunun aşağı olması;
- vençur kapitalı ilə innovasiya biznesinin qarşılıqlı effektiv əməkdaşlığını təmin edən infrastrukturun zəif inkişaf etməsi;
- respublikada vençur kapitalı mənbələrinin sayının az olması;
- riskli kapital qoyuluşu fəaliyyətinin zəifliyi və bunun üçün lazımi bazar mexanizmlərinin
olmaması;
- kiçik bilik tutumlu biznes sferasında kommersiya fəaliyyətinin aşağı olması;
- innovasiya layihələrinin idarə edilməsi üzrə ixtisaslı menecerlərin sayının kifayətedici səviyyədə olmaması və s. [9].
Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında hökumətin aparıcı rolunun daha da gücləndirilməsi
məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
• Azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi;
• Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi;
• Dövlət xidmətlərinin çevikliyinin və səmərəliliyinin artırılması;
• Azad ticarət sazişlərinin bağlanması (lojistik nailiyyət indeksi);
• Texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun
formalaşdırılması, onların biznes mühitinə dəstək istiqamətində tətbiq edilməsi.
Ölkəmizdə innovasiyalı inkişafın GZİT təhlili və aqrar sahibkarlığın təkmilləşdirilməsi
Azərbaycanda innovasiya fəallığının formalaşdırılmasında mühüm şərtlərdən biri innovasiya
sahibkarlığının maliyyələşdirilməsi işinin təşkili zamanı beynəlxalq standartlara uyğun səmərəli
investisiyalaşdırma formalarının seçilməsi və təcrübədə effektiv tətbiqi hesab edilir. Məhz bu səbəbdən müvafiq istiqamətdə dövlət iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirərkən həmin maliyyələşdirmə
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formalarının innovasiya fəallığına təsir göstərməsi baxımından üstünlüyü əsaslandırılmalı, onların
respublikada tətbiq edilməsi imkanları aşkar olunmalıdır. Səmərəli innovasiya siyasəti keyfiyyətli
dövlət idarəetmə strukturu və təkmilləşmiş biznes mühiti islahatlarını tələb edir. İqtisadi artımın
tempinin aşağı düşdüyü dövrdə xüsusilə texnologiya transferi və bəzi seçilmiş sahələrdə T-İ
xərclərini stimullaşdıran tədbirlərə ehtiyac yaranır. Bunun üçün innovasiyalı inkişafın GZİT təhlili
həyata keçirilir (şəkil 6).
GÜCLÜ TƏRƏFLƏR

ZƏİF TƏRƏFLƏR

Strengths
- İKT infrastrukturunun inkişafı
- İnnovasiya klasterləri texnoloji parklar
- Gənc əhalinin sayca çox olması

İMKANLAR
Opportunity
- Dövlət dəstəyi
- ASAN Xidmət strukturunun mövcudluğu və
İnnoland inkişaf mərkəzi
- İPR (İntellectual property Rights - Əqli
mülkiyyət hüququ) menecmenti və
agentliyinin mövcudluğu
- KOBIA agentliyinin mövcudluğu
- Texnologiya parklarına tətbiq olunmuş vergi
güzəştləri
- Yeni xarici bazarlar
- Yeni nəqliyyat dəhlizləri

Weakness
- Vençur kapital yetərsizliyi
- Ali məktəblərdə texnoloji ixtisaslar üzrə
kadr yetərsizliyi
- Yüksək texnologiya istehsal edən
sahibkarlıq müəssisələrinin olmaması
- Startap inkubatorlarının davamlı dəstək verə
bilməməsi
TƏRƏDDÜDLƏR
Threats
- Pandemiya sonrası iqtisadi böhran
- Ali məktəblərlə sənaye sektorunun
əlaqələrinin qurula bilməməsi

Şəkil 6. İnnovasiyalı inkişafın GZİT təhlili.
Tədqiqat işində həmçinin ölkəmizdə innovasiyalı iqtisadiyyatın fiskal infrastrukturunun qurulmasının, qeyri-neft iqtisadiyyatının, eləcə də aqrar sektorun inkişafına dəstək mexanizmləri araşdırılmışdır. Belə ki, ölkədə əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması üçün strateji yol xəritələrinin prioritetləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək, habelə biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli 920 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Dövlət Gömrük
Komitəsi tərəfindən “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərinin tətbiqi ilə əlaqədar müvafiq
infrastruktur yaradılmışdır. 2016-cı il 1avqust tarixindən etibarən sahibkarlar “Yaşıl dəhliz” və
digər buraxılış sistemlərindən istifadə etmək imkanı qazanmışlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında” 2016-cı il 4 avqust tarixli 2257 nömrəli Sərəncamı
ilə vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın və şəffaflığın daha da artırılması, sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılmasının təmin edilməsi istiqamətində mühüm addım atılmışdır. Əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması prioriteti çərçivəsində kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsulları bazarında, tədarük prosesində haqsız rəqabət meyillərinin qarşısının alınması
məqsədi ilə tədbirlərin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün əlverişli
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ticarət mühitinin formalaşdırılması sahəsində işlərin genişləndirilməsinə ehtiyac hiss olunur.Eyni
zamanda, aqrar emal sahəsində antiinhisar nəzarətinin gücləndirilməsi, aqrar sahədə lisenziyalaşma və icazələrin verilməsi istiqamətində təkmilləşdirmə işinin davam etdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün vergi sistemində aqrar emal sahəsində
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən dəyişikliklərin tətbiqi, aqrobiznes sektoru
üçün birbaşa xarici investisiyaların təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi aqrar sahədə innovasiyaların təşviqinə ciddi töhfə verə bilir. Aqrar sahədə lisenziyalaşma və icazələrin verilməsinin təkmilləşdirilməsi, sertifikatların verilməsinin sadələşdirilməsi, istehsal olunan məhsulun
sertifikatlaşdırılmasını “ABAD” mərkəzləri “bir pəncərə” prinsipi əsasında, sadələşdirilmiş qaydada təşkil edəcəkdir. Ailə təsərrüfatları, kiçik və orta sahibkarların yaradılan bu imkandan maksimum faydalanmaları üçün maarifləndirmə işi aparılacaqdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinin bazara çıxışı, insanların həyat
və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına təhlükə yarada biləcək halların
başvermə risklərinin azaldılması, qarşısının alınması və qabaqlayıcı tədbirlər sisteminin həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün adıçəkilən hallar üzrə kompleks yoxlamaları özündə birləşdirən
riskəsaslı yoxlama sisteminin qurulması imkanları nəzərdən keçiriləcəkdir [1].
Nəticə
İnnovasiya fəallığının formalaşdırılmasında mühüm şərtlərdən biri innovativ sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi işinin təşkili zamanı beynəlxalq standartlara uyğun səmərəli investisiyalaşdırma
formalarının seçilməsi və təcrübədə effektiv tətbiqidir. Məhz bu səbəbdən müvafiq istiqamətdə
dövlət iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirərkən həmin maliyyələşdirmə formalarının innovasiya
fəallığına təsir göstərməsi baxımından üstünlüyü əsaslandırılmalı, onların respublikada tətbiq edilməsi imkanları aşkar olunmalıdır. Səmərəli innovasiya siyasəti keyfiyyətli dövlət idarəetmə strukturu və təkmilləşmiş biznes mühiti islahatlarını tələb edir.
Qeyri - neft iqtisadiyyatı, eləcə də aqrar sahibkarlığın dayanıqlı və innovasiyalı fəaliyyətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm istiqamətləri kimi aqroparklara yaxın ərazilərdə innovasiyalı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı, məşğulluğun yüksəldilməsi, kənd təsərrüfatı
sahəsinə investisiya cəlbediciliyinin təmini, innovasiyalı sahibkarlığın institusional və kadr təminatının gücləndirilməsi, rəqabət qabiliyyətli məhsul buraxılışı və yeni istehsalın yaradılması,
elmi nailiyyətlərin yaradılmasına xidmət edən ixtisaslaşdırılmış strukturların qurulması və səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin ən perspektivli idarəetmə mexanizminin formalaşdırılması, yeni məhsulun xarici bazarlara çıxarılmasının təşviqi məsələləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İstehsal güclərinin sahibkarlıq subyektlərinin ödəniş qabiliyyətinin artırılmasının,
çoxmeyarlılıq tələblərinə cavab verən restrukturlaşdırma, müflisləşmə və maliyyə sağlamlaşdırılması mexanizminin əlyetənliyinin təmin edilməsi məqsədəuyğundur.
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Innovative Development And Agricultural Entrepreneurship In Azerbaijan
Summary
Purpose–to study the analysis of development indicators of innovation activity, the study of the
interaction of innovation with macroeconomic indicators.
Design / methodology - systematic approach, statistical and comparative analysis methods were
used.
Findings - the place and role of innovation-oriented development in the Republic of Azerbaijan.
Research limitations- based on the results of the research, the analysis of innovative
development can be carried out using changes in a number of macroeconomic indicators.
Practical implications - it is possible to study the potential development trends that innovationoriented activities can create in all areas of the economic system.
Originality value- A number of indicators related to innovative development in Azerbaijan
using statistical and empirical methods were evaluated, and suggestions were made for the
interpretation of the results.
Keywords: investment-oriented budget expenditures, innovative development, innovative
agrarian entrepreneurship
Зейнаб Габибага кызы Гиясова
докторант, Азербайджанский Государственный
Экономический Университет
Инновационное развитие и сельское предпринимательство в Азербайджане
Резюме
Цель исследования - анализ показателей развития инновационной деятельности, изучение взаимодействия инноваций с макроэкономическими показателями.
Методология исследования - системный подход, использованы методы статистического
и сравнительного анализа.
Результаты исследования - место и роль инновационного развития в Азербайджанской
Республике.
Практическая значимость исследования - по результатам исследования анализ инновационного развития может быть проведен с использованием изменения ряда макроэкономических показателей. С другой стороны, используя полученные результаты, можно изучить
потенциальные тенденции развития, которые инновационно-ориентированная деятельность может создать во всех сферах экономической системы.
Оригинальность и научная новизна исследования - Был оценен ряд показателей, связанных с инновационным развитием в Азербайджане с использованием статистических и эмпирических методов, и были внесены предложения по интерпретации результатов.
Ключевые слова: инвестиционные расходы бюджета, инновационное развитие, инновационное аграрное предпринимательство.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ AQRAR SAHƏNİN POTENSİALLARI
VƏ İNKİŞAF AMİLLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin potensialları və inkişaf
amillərini araşdırmaqdır.
Tədqiqat metodologiyası – tədqiqat işi məntiqi və sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil üsulları
əsasında yerinə yetirilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış analitik nəticələr əsasında hazırlanan təkliflərdən
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin mövcud potensiallarından səmərəli istifadə tədbirlərində, müvafiq tənzimləmə proqramları hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
Tədqiqat nəticələri – işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin inkişafına dair təkliflər
hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin mövcud potensialları və onun istifadə istiqamətləri konkret faktlarla işıqlandırılır. Məqalədə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızı, əmlakımızı dağıtmaları, burada yaşayan əhalinin məcburi köçkünə çevrilməsi, aqrar sahəyə çox böyük maddi ziyan vurmaları araşdırılır. İşğal
edilən ərazilərimizdə işğaldan əvvəl istehsal olunan bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının respublikada tutduğu xüsusi çəkisi, ərazilərimizin 9 noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edilməsi, mövcud torpaq, su, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və sahibkarlığın formalaşdırılması
nəticəsində 2025-ci ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 6-7 faiz artırılması ehtiyatları əsaslandırılır. Bununla əlaqədar ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə müvafiq təkliflər irəli
sürülür.
Açar sözlər: potensial, inkişaf, biznes, maddi ziyan, işğal, ərazi bütövlüyü, yenidənqurma.
Giriş
Hazırda Azərbaycan xalqı dövrünün ən unudulmaz və əzəmətli tarixini yaşayır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə müzəffər ordumuz
zamanında hər kəsə nağıl kimi görünən, əslində isə bütöv Azərbaycanın tərkib hissəsi olmuş
Qarabağın 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etmişdir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə (İAEƏ) kənd təsərrüfatının gələcək inkişafının əsas istiqamətləri respublika Prezidenti İlham Əliyevin çıxışlarında öz əksini tapmışdır. Bunun üçün Ermənistanın Azərbaycana qarşı on illərdir yürütdüyü ekoloji terror siyasətinin nəticələri aradan qaldırılmalı, su anbarlarındakı su təbii arxlara yönləndirilməklə əkin sahələri təsərrüfat suyu ilə təmin
olunmalı, torpaqlar yenidən həyata qaytarılmalı, yəni uzun illər əkilməyən xam torpaqlarda əkin
aparılmalıdır. Erməni vandallarının dağıtdıqları, yararsız hala saldıqları torpaqlar təmizlənməli,
yararlı hala salınmalı, əkin dövriyyəsinə cəlb edilməlidir.
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Ötən 2020-ci il bütünlüklə dünya ölkələri üçün ağır il olmuşdur. COVİD-19 pandemiyası səbəbindən dünya ölkələrinin qapanması və əlaqələrin dondurulması nəticəsində ölkələrin sosial-iqtisadi vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdi, bir çox sosial-iqtisadi layihələr təxirə salınaraq idxal-ixrac əməliyyatları pozuldu. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası və məğrur
xalqımız mövcud iqtisadi, sosial çətinliklərə və müharibənin gətirdiyi maddi itkilərə baxmayaraq
erməni təcavüzünə son qoydu, torpaqlarımız işğaldan azad edildi, ərazi bütövlüyümüz bərpa
edildi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması həmin ərazilərin potensialının düzgün istifadə edilməsini qarşıya qoyur. 30 illik işğal zamanında ərazilərin mövcud yerüstü və yeraltı sərvətlərindən
istifadə edilməmiş və bu, geosiyasi vəziyyətin, ümumilikdə regionun inkişafına da mənfi təsir göstərmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, İAEƏ-in təbii ehtiyatları, xüsusilə kənd təsərrüfatı potensialı
ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün önəmli mövqeyə malikdir.
Aqrar sahənin potensialları
Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı qlobal miqyasda ölkələrin iqtisadiyyatında çox böyük əhəmiyyətə malikdir və ölkə əhalisi üçün əsas qida, gəlir və məşğulluq mənbəyi hesab olunur. Hesablamalara görə ölkəmizdə qidanın 80-85 faizi, kənd əhalisinin gəlirlərinin 80 faizi, məşğulluğun 35
faizi kənd təsərrüfatının payına düşür. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı davamlı olaraq inkişaf etdirilir və iqtisadiyyatın bütün sektorlarının təbii və sosial – iqtisadi münasibətləri çərçivəsində əlavə
dəyər yaradır. Elmi və təcrübi kontekstdə baxdıqda kənd təsərrüfatının fəaliyyətləri: 1) Cəmiyyət
üçün zəruri olan əsas qida maddələrinin istehsalı, 2) Qida ehtiyaclarının ödənilməsi, 3) Kənd təsərrüfatına əsaslanan sahələrdən resursların ötürülməsi, 4) Kənd təsərrüfatından asılı olan sahələrə
xammal ehtiyatlarının verilməsi, 5) Milli gəlirə və tədiyyə balansına töhfə verməsi, 6) Digər istehsal və xidmət sektorlarının içşi qüvvəsi ilə təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyata verdiyi bütün bu töhfələrin davamlı və dayanıqlılığını təmin etmək məqsədi
ilə kənd təsərrüfatının əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab olunan investisiyalar ayrılması və insan
kapitalının formalaşdırılmasına böyük ehtiyac vardır.
Kənd təsərrüfatı torpaqlardan istifadə edərək bitkiçilik və heyvandarlıq mənşəli məhsulların
əldə olunan əsas iqtisadi fəaliyyət sahəsidir. İnsan cəmiyyətinin inkişafı səbəbindən kənd təsərrüfatı, öz ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə və həmçinin cəmiyyətin ehtiyacları baxımından istehsaldan əmtəə istehsalına qədər inkişaf yolu keçmişdir. Beləliklə, təsərrüfatlara öz ehtiyaclarından daha çox istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara təklifi və digər iqtisadi fəaliyyətlərdən əldə olunan məhsul və xidmətlər müqabilində satmaq imkanı vermişdir. Aqrar sahibkarlığın rolu artdıqca onun funksiyaları cəmiyyətin iqtisadi inkişafında bir vasitə olmaqla yanaşı,
həm də aqrar sektorda müəssisələrin daha dərin inteqrasiyasına gətirib çıxaran çoxşahəli milli
bazarın formalaşmasına da kömək etmişdir. Bu baxımdan sahibkarlıq fəaliyyəti ölkə iqtisadiyyatının önəmli hərəkətverici qüvvələrindən hesab olunurlar. Sahibkar – məhsul və ya xidmətlər istehsal etmək üçün istehsal amillərini bir araya gətirərək risk edən bir şəxsdir. Aqrar sahibkarlıq anlayışı şəxsi istehlakı və bazar üçün məhsul istehsal edən şəxs deməkdir. Sahibkar qətiyyətli bir liderdir, hər zaman biznesini inkişaf etdirmək və genişləndirmək üçün fürsətlər axtarır. Bundan əlavə,
bir sahbkar proqnozlaşdırılmış rasional riskləri almağı sevir, həm mənfəət, həm də zərər üçün
məsuliyyət daşıyır, işini böyütmək üçün daima həvəslidir və həmişə yeni imkanlar axtarır. Kənd
təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyəti inkişaf etdikcə yeni fəaliyyət sahələri artır və məşğulluğun
təmin edilməsinə şərait yaranır.
Qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən biri aqrar sahədir. Burada əhalinin məşğulluğu böyük
xüsusi çəkiyə malikdir. Aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi “Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə (6 dekabr 2016)
strateji məqsədlər sırasına aqrobiznesin və kənd təsərrüfatı məhsulları emalının inkişafına xüsusi
yer verilmişdir. Yol Xəritəsində əsas prioritetlərdən biri aqrobiznesin inkişafına dəstək verilməsi,
infrastrukturun formalaşması və aqrobiznes mühitinin yaradılması üçün tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulur. Yol xəritəsində göstərilir ki, “...istehsalçılar və emalçılar arasında faydalı əməkdaşlıq arzuolunan səviyyədə deyildir və bu da aqrobiznesin dəyər zəncirlərinin bütün həlqələri
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üzrə inkişafını məhdudlaşdırır” [1, s. 60] Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə aparılması üçün strateji hədəf və beş prioritet istiqamət üzrə tədbirlər həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu prioritet istiqamətlərdən biri aqrobiznesin inkişafına dəstək
infrastrukturunun formalaşdırılmasıdır. Yol Xəritəsində bununla əlaqədar qeyd edilir ki, “Qarşıdakı illərdə də bu strateji hədəf çərçivəsində aqrobiznesin inkişafı üçün əlverişli hüquqi, iqtisadi
və informasiya mühitinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçiriləcəkdir”. [1, s. 61]
Hesab edirik ki, kənd təsərrüfatında inkişafa nail olmaq baxımından İAEƏ-də bunlar nəzərə alınmalıdır.
Hazırda aqrobiznesin inkişafı bazarın özünütənzimlənməsi prinsiplərinə müvafiq iqtisadi
fəaliyyətin spesifik forması kimi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, emalı, saxlanması, daşınması, marketinqi və reallaşdırılması prosesləri ilə əlaqədardır. Aqrobiznesin xarakterik xüsusiyyəti
onun kommersiya prinsipləri əsasında aparılmasıdır. Yəni, aqrobiznes əslində geniş anlayış olub
istehsalın təşkilindən,onun son məhsula çatdırılmasına kimi olan mərhələlərdə perspektivi görmək, fəaliyyətlərə çevik reaksiya vermək, bacarıq və vərdişlər əsasında qabaqcıl texnologiyalar və
texnikalardan istifadə etməklə, ehtiyatları hərəkətə gətirmək, emalçı və vasitəçilərlə qarşılıqlı əlaqələr formalaşdırmaq aspektləri ilə xarekterizə olunur. İAEƏ-də bunlar kənd təsərrüfatının mövcud potensiallarından istifadə etməkdə əsas amillərdən biri olmalıdır.
Sahibkarlar hər zaman bizneslərinə daha yaxşı, daha səmərəli və gəlirli iş yolları axtardıqları
üçün yenilikçi olurlar. Yenilikçi olmaq, xüsusən biznes güclü rəqabətlə üzləşdikdə və ya sürətlə
dəyişən bir mühitdə fəaliyyət göstərdiyi zaman bir fermer - sahibkar üçün vacib bir keyfiyyətdir.
Sahibkarlıq, mənfəət əldə etmək üçün müvafiq iş qurmaq və inkişaf etdirməkdir. Davamlı olaraq
öyrənmək və inkişaf etmək sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bu baxımdan
İAEƏ-də kənd təsərrüfatında formalaşan sahibkarlığın bir çox xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən
cəhətlərin nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
Ərazilərin işğalı nəticəsində kənd təsərrüfatının durumunun qiymətləndirilməsi
Azərbaycan iqtisadiyyatının tarixən ən mühüm sahələrindən biri olmuş, ölkənin ümumi inkişafında, əhalinin sosial-rifah halının yaxşılaşmasında, yeni iş yerlərinin yaradılması və məşğulluğun
təmin olunmasında kənd təsərrüfatı mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. 1970-1980-ci illərdə Ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi zamanında kənd təsərrüfatı daha sürətlə inkişaf edərək keçmiş
Sovet İttifaqının ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı regionlarından birinə çevrilmişdir.
Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində kənd təsərrüfatına 10 milyard manatlarla zərər dəymiş, aqrar sahənin inkişafı xeyli ləngimişdir. Bu baxımdan
işğal dövründə minlərlə insan öz fəaliyyətindən, təsərrüfatından uzaq düşmüş, torpaqlar deqradasiyaya uğramış və milli genetik resurslar məhsul və ərzaq anbarlarında məhv edilmişdir. Kənd
təsərrüfatı texnika və avadanlıqları sıradan çıxarılmış, toxum istehsalı və təchizat sistemi pozulmuşdur. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri itirilmiş və ya aqrar fəaliyyətdən məcburi kənarlaşdırılmışdır. Bütün bunlar respublikamızın kənd təsərrüfatına əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərmişdir.
İAEƏ-də kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafını qiymətləndirmək üçün Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əvvəlki illərə nəzər salmaq kifayətdir. 1988-ci ilə nəzər saldığımız zaman görərik ki, keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ətraf rayonların kənd təsərrüfatının göstəriciləri yüksək idi.
İşğaldan əvvəlki dövrdə respublika üzrə iribuynuzlu mal-qaranın 15,8 faizi, xırdabuynuzluların
isə 19,2 faizi həmin ərazilərin payına düşürdü. İribuynyzlu heyvandarlıqda Laçın, Ağdam və
Füzuli rayonlarının, xırdabuynuzlu heyvandarlıqda isə Laçın, Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının göstəriciləri yüksək idi. Qeyd olunan göstəricilərlə yanaşı, işğaldan azad edilən
ərazilərin relyefi, iqlim şəraitləri və digər təbii imkanları nəzərə alınmaqla Qarabağ və ətraf rayonlarda kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmək mümkündür. Belə ki, aqrar
sahibkarlıq subyektlərinin formalaşdırılması prinsiplərindən biri onların ixtisaslaşması ilə səciyyələnir. İAEƏ-də inkişaf prioritetləri, sahibkarlığın ixtisaslaşma istiqamətləri aşağıdakı kimi olmuşdur:
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İAEƏ-nin işğaldan əvvəl ixtisaslaşma istiqamətləri
Rayonlar
Kəlbəcər
Xocalı
Cəbrayıl
Laçın
Qubadlı
Füzuli
Xocavənd
Şuşa
Zəngilan
Ağdam

İxtisaslaşma
Heyvandarlıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik
Kartofçuluq, heyvandarlıq
Heyvandarlıq, üzümçülük, baramaçılıq
Heyvandarlıq, taxılçılıq, bağçılıq
Heyvandarlıq, arıçılıq, baramaçılıq, üzümçülük
Taxılçılıq, qoyunçuluq, bitkiçilik
Heyvandarlıq, üzümçülük, quşçuluq
Heyvandarlıq, meyvəçilik, quşçuluq
Heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, arıçılıq, baramaçılıq
Heyvandarlıq, pambıqçılıq, taxılçılıq

Qarabağın əzəli inkişaf etdirilən üzümçülük sahəsinə 1970-ci illərdən sonra daha böyük diqqət
yetirilmişdir. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin inkişafı üçün yeni texnikası və şərab zavodları
olan ixtisaslaşdırılmış iri savxoz-zavodlar yaradılmışdı. İnkişafına diqqət ayrılan sahələrdən biri
də tütünçülük idi.
Ermənistanın işğalçı təcavüzü nəticəsində Qarabağda fəaliyyət göstərən çoxlu sayda təsərrüfatlar və təsərrüfat birlikləri öz fəaliyyətlərini dayandırdılar. Məlumatlardan görünür ki, işğal edilmiş
ərazilərdə 7296 ədəd hidroqurğular, 36 ədəd nasos stansiyaları, 26 ədəd suvarma sistemləri, 18
ədəd suvarma qurğuları, 1200 km təsərrüfatlararası suvarma kanalları, 5600 km təsərrüfatdaxili
sistemləri sıradan çıxarılmış, 127,7 min ha suvarılan torpaqlar yararsız hala salınmışdır. Aztorpaqlı
Qafqaz regionunda torpaq sahələrinin sıradan çıxarılması nəticəsində milyonlarla insan əsas
yaşayış mənbəyindən-torpaqdan məhrum edilmişdi. (cədvəl 2)
Cədvəl 2.
İşğal olunmuş rayonların işğaldan əvvəl kənd təsərrüfatı müəssisələri və onların texnikası
(1988-ci il)
Rayonlar
Keçmiş
DQMV
Laçın
Kəlbəcər
Ağdam
Füzuli
Cəbrayıl
Qubadlı
Zəngilan
Cəmi

O cümlədən
Təsərrüfatlararası
kolxozlar
müəssisələr

Kənd
təsərrüfatı
müəssisələri

sovxozlar

99

43

49

30
37
34
44
24
25
18
311

28
4
1
25
7
10
10
145

30
10
15
14
12
5
135

Avtonəqliyyat

Traktorlar

7

800

2254

2
3
6
4
3
3
3
31

60
28
257
94
77
49
1365

70
32
392
265
145
109
158
3425

Beləliklə, 1989-cu ildən sonra Ermənistanın təcavüzü ilə Qarabağ ərazisinin işğal olunması nəticəsində 311 kənd təsərrüfatı müəssisələri, o cümlədən 145 yeni təşkil olunmuş sovxozlar, 1365
avtomobil, 3425 əkin və qoşqu traktoru, 62 su nasosu və suvarma aqreqatları, 645,5 min ha kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlar, 185,5 min ha əkin yerləri, 40 min ha bar verən cavan üzüm plantasiyaları sıradan çıxarılmışdır.
Azərbaycanın əsas kənd təsərrüfatı məhsulları (təxminən 80-85 faizi) suvarılan torpaqlarda istehsal olunur. Azərbaycan ərazisinin çox hissələrində quraqlıq iqlim hökm sürdüyündən su ehtiyatları olduqca məhduddur. Yerüstü su ehtiyatları 32,3 km3-dir və əsas hissəsini çay suları təşkil edir
ki, onun da illik həcmi 30, 9 km3-ə bərabərdir. Bu su ehtiyatlarının yalnız 10,2 km3-i, yaxud 33
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faizi respublikanın öz ərazisində formalaşır, qalan 20,7 km3-i, yaxud 67 faizi qonşu dövlətlərin
ərazilərindən daxil olan çay sularının hesabına formalaşır. [8, s.62] Erməni işğalçıları uzun müddət
nəinki torpaqlarımızı talan etmiş, həm də işğal altında olan su mənbələrimizi antropogen təsirlərə
məruz qoymuşlar, respublikamızın su təminatında ciddi problemlər yaratmışlar, ekoloji tarazlığı
pozmuşlar. Hər il orta hesabla 179,4 min ton taxıl, 20,5 min ton pambıq, 324,3 min ton üzüm, 23,5
min ton kartof və s. bitkiçilik məhsulları işğal nəticəsində toplanmamış, 313,1 min başdan çox iri
buynuzlu mal-qara, o cümlədən 111,2 min baş inək və camış, 1 milyon 98 min qoyun və keçi qarət
edilmiş və həmçinin 20 min ton ət, 75,5 min ton süd, 846 ton illik heyvandarlıq məhsulları itirilmişdir. [8, s.61] Hesab edirik ki, İAEƏ-də aqrar sahibkarlığın formalaşması və inkişafına erməni
təcavüzü çox ağır zərbələr vurmuşdur.
İşğal edilmiş ərazilərdən olan insanların böyük hissəsi artıq uzun müddətdir ki, kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərmirlər. Həmin şəxslərin müasir kənd təsərrüfatı texnika və texnologiyasının
tələblərinə uyğun olaraq bilik və bacarıqların yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif
xidmətlərin göstərilməsi və peşə təlimlərinə cəlb edilərək sahibkarlıq subyektlərinin formalaşdırılmasına kömək edilməsinə böyük ehtiyac yaranmışdır.
Yuxarı Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından məcburi çıxarılan 611,3 min nəfər köçkün artıq
28 ildən artıqdır ki, öz doğma torpaqlarında yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarından məhrum edilmişlər. Özü də köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları düzən ərazilər tamam başqa torpaq-iqlim şəraitinə və ona uyğun aqroqaydalarla becərilən kənd təsərrüfatı sahələrinə malikdirlər.
Yeni ərazidə belə sahələri becərmək onlara çox böyük çətinliklər törədir. Kəlbəcərin dağlıq ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan kəndli, hazırda məskunlaşdığı düzən Bərdə rayonunda və digər
yerlərdə suvarma pambıqçılıq təsərrüfatından baş çıxarmaqda olduqca böyük çətinlik çəkirlər.
İşğal olunmuş rayonlar əvvəllər ölkədə istehsal olunan məhsulların xeyli hissəsini verirdilər. 1988ci ildə bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aşağıdakı cədvəldə verilir. (cədvəl 3.)
Cədvəl 3.
İAEƏ-nin keçmiş DQMV və ətraf rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı (1988) [3]

rayonlar
Keçmiş DQMV
Laçın
Kəlbəcər
Ağdam
Füzuli
Cəbrayıl
Qubadlı
Zəngilan
Cəmi
İAEƏ-in işğaldan əvvəl
resp.xüsusi
çəkisi, %

Taxıl
(min
ton)
100,0
3,0
1,0
30,0
31,9
20,1
6,7
4,6
179,4
14,3

Bitkiçilik məhsulları
Pambıq Üzüm
Kartof
(min
(min
(ton)
ton)
ton)
71,8
2765
46,0
19,0
1,2
5,0
1,5
100,1
42,0
13,0
2,9
55,0
16,3
64,0
20,5
324,3
2948
3,3
31,5
6,3

Heyvandarlıq məhsulları
ət
Yunurta
Süd (min
Yun
(min
(min
ton)
(ton)
ton)
ədəd)
10,2
36,5
11,1
477
2,0
4,1
198
1,0
3,1
86
2,7
12,6
2,3
297
1,5
6,8
1,1
128
1,4
6,6
130
0,6
3,3
0
2,5
20
20,0
75,5
14,5
1360
14,5
17,1
3,6
19,3

Barama
(ton)
89,0
379
282
14,4
82,0
846,4
17,0

Ermənistan təcavüzü bu rayonların yüksək inkişaf etmiş heyvandarlıq sahələrinə daha çox ziyan
vurmuşdur. Belə ki, Azərbaycanın dağ rayonlarının sosial-iqtisadi geriliyini aradan qaldırmaq
məqsədi ilə əvvəlki illərdən həmin ərazilərə böyük həcmdə vəsait yönəldilmiş, vergilərin həcmi
azaldılmış, şəxsi həyətyanı təsərrüfatlar inkişaf etdirilmişdir. Bütün bu tədbirlər işğala məruz
qalmış dağ rayonlarında heyvandarlıq sahələrinin güclü inkişafına səbəb olmuşdur.
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Azərbaycan rayonlarının 1990-1993-cü illərdə bir-birinin ardınca zəbt edilməsi müharibə zolaqlarından mal-qara sürülərinin qabaqcadan çıxarılmasına imkan vermədi. Bu ərazilərdən kiçik
qruplarla çıxarılan heyvanlar yol boyu aclıq və susuzluqdan tələf oldular.
Cədvəl 4.
İşğal olunmuş rayonlarda heyvanların sayı (baş) [3, s.108-320]
İşğaldan azad edilmiş
rayonlar
Keçmiş DQMV
Laçın
Kəlbəcər
Ağdam
Füzuli
Cəbrayıl
Qubadlı
Zəngilan
Cəmi
İAEƏ-in işğaldan əvvəl
resp.xüsusi çəkisi, %

İribuynuzlu
mal-qara
90227
42057
33298
45127
36820
26489
21026
18085
313129

O cümlədən inək
və camışlar
29524
15284
11736
16351
13578
9536
8392
6843
111244

Qoyun və
keçilər
225791
242775
107760
194300
144370
118885
30098
34902
1098881

15,8

14,9

19,2

donuzlar
81434
1210
38,7

Araşdırmalar göstərir ki, işğal altında olan torpaqların 56 faizi (380 min hektar) heyvandarlığın
inkişafı üçün örüş-otlaq sahəsi olmuşdur. Bunun əksəriyyəti yay otlaqları olmaqla heyvandarlığın
inkişafı və ət-süd istehsalında mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. İşğal nəticəsində bu torpaqlar
istifadəsiz qalmış, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına milyardlarla manat ziyan vurulmuşdur.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatından sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Ordusunun 44
gün davam edən əks-hücum əməliyyatı noyabrın 9-da tarixi qələbəmizlə başa çatdı Vətən müharibəsində bu qələbənin qazanılmasında, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasında, şəhər və kəndlərimizin, bütün ərazilərimizin işğaldan azad edilməsində xalq - prezident-ordu birliyi əsas rol oynadı. Ölkə prezidentimizin qeyd etdiyi kimi, əsas vəzifəmiz işğaldan azad edilən, xarabalığa çevrilmiş, dağıdılmış bu ərazilərimizi yenidən qurmaq, bərpa etmək üçün genişmiqyaslı işlər görüləcəkdir. [6, s.107] Qarabağda tarixi ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulması üçün şəhər və
kəndlərdə enerji, qaz, su, rabitə, yol, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal, mədəni –
tarixi abidələrin, yaşayış evlərinin tikintisi və digər zəruri infrastrukturların yenidənqurulması və
bərpası işləri həyata keçiriləcəkdir. Hesab edirik ki, Qarabağda azad edilən ərazilərin coğrafi mövqeyi, işçilərə olan tələbat, yeni texnologiyaların tətbiqi əsasında kənd təsərrüfatının bir çox sahələrinin, bunun əsasında emal sənayesinin inkişaf etdirilməsinə böyük imkanlar mövcuddur. Sahələr arasında inteqrasiya əlaqələri elə formalaşdırılmalıdır ki, məhsuldar qüvvələr düzgün yerləşdirilsin, mövcud potensiallardan daha səmərəli istifadə edilsin. [6, s. 108]
Ərazilərin 30 il ərzində işğalda olması və hazırda ermənilərin tapdağından azad edilməsi əhalinin ərazilərdə məskunlaşması, bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğun yeni təsərrüfat formalarının
yaradılması, sahibkarlığın formalaşması ilə müşayiət olunmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həyata keçirdiyi müsbət islahatlar təcrübəsindən düzgün yararlansın. Ərazilərdə əmlak dağıdıldığından özəlləşdirilməsi və pay kimi verilməsi mümkün olmayacaq. Ancaq torpaqların paylanması prosesini də faydalı hesab etmək olmaz. Hesab
edirik ki, hər bir kənddə müvafiq ixtisaslaşmaya uyğun istehsal və xidmət kooperativlərinin yaradılması düzgün olardı. Burada əhalinin tarixi vərdişlərindən istifadə edərək sahələrin ixtisaslaşması aparılmaqla sahələr inkişaf etdirilə bilər. Sahələr bərpa olunduqdan sonra rəqabət qabiliyyəti,
yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edən texnika və texnologiya hesabına müasir istehsal və xidmət
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müəssisələri-kooperativlər yaradılmalıdır. Vəsait və maliyyə baxımından daxili və xarici investorların ərazilərə cəlb edilərək hazır məhsul istehsal edən müştərək emal müəssisələri yaradılması
məqsədəuyğun olar. [6, s.108]
Göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində İAEƏ-nin inkişaf meyilləri nəzərə alınmaqla 2025-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının proqnozunu aşağıdakı kimi müəyyən
etmək olar:
Cədvəl 5.
Azərbaycanda torpaqların erməni işğalından əvvəl və sonrakı dövrdə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı [2, s.75-101, 6]
Məhsullar
Taxıl
Pambıq
Tütün
Kartof
Tərəvəz
Meyvə
Üzüm
Ət (diri çəkidə)
Süd
Yun (fiziki çəkidə)
Yumurta (mln ədəd)
Barama

1990
1413
542,9
53,3
185
856,2
320
1196
294,2
970,4
11,1
985,3
4,9

1995
921,4
274,1
8,5
155,5
424,1
324,2
308,7
135
826,5
9,0
455,8
1,1

İllər üzrə
2000
1540,2
91,5
17,3
469
780,8
477
76,9
195,8
1031,1
10,9
542,6
0,1

2010
2000,5
38,2
3,2
953,7
1189,5
729,5
129,5
425,9
1535,8
15,6
1178,6
6,0

2019
3538,5
295,3
6,0
1004,2
1714,7
1099,7
201,8
573,3
2129,4
16,1
1827,1
6,4

2025-ci ilə
proqnoz
3800
330
7,7
1200
2000
1350
250
650
2300
18
1900
7,5

1994-1995-ci illərdə və sonrakı illərdə keçirilən məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər, xüsusən islahatlar nəticəsində uzunmüddətli tənəzzül meyilləri dayandırıldı, yeni iqtisadi münasibətlər formalaşdırıldı, mövcud potensiallardan səmərəli istifadə edilməklə daxili istehsal artırıldı, makroiqtisadi sabitlik təmin olundu. Azərbaycan ərazilərinin 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olmasına baxmayaraq 1995-2020-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı müqayisə edilən 1995ci ilə nisbətən dəfələrlə artdı. İqtisadi münasibətlərin bazar prinsiplərinə uyğun formalaşması,
sahibkarlığın inkişafı, həyata keçirilən uğurlu islahatların nəticələri idxal-ixrac əməliyyatlarında
müsbət meyillərin əmələ gəlməsinə imkan verdi. Ölkədə ixrac olunan kənd təsərrüfatı və emal
məhsullarının həcmi xeyli artdı, idxalın strukturu dəyişdirildi, bu istiqamətdə məzmunca yeni
sahələr yaradıldı və fərqli münasibətlır formalaşdırıldı. Ölkədə erməni təcavüzkarlarının Qarabağ
ətrafı rayonları və Ermənistanla sərhəd rayonları müntəzəm atəş altında saxlamalarına baxmayaraq bitkiçilik və heyvandarlığın inkişafının daxili bazarın tələblərinə uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təşkilatların, xarici sərmayələrin cəlb olunması istiqamətində çox böyük addımlar atıldı. [6,
s. 106]
Nəticə
Hesablamalar göstərir ki, 2025-ci ildə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 6-7 faiz
artırmaq mümkün ola bilər. Bu artım torpaq və su ehtiyatlarından istifadə, əmək və maliyyə imkanlarının genişləndirilməsi nəticəsində mümkün olacaqdır. Göstərilənlərlə əlaqədar İAEƏ-də
aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra tədbirlərin, təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin həyata
keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik:
- innovasiya fəallığını artırmaq üçün məhsula deyil, daha çox proses innovasiyalarına üstünlük verilməlidir;
- rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalını artırmaq üçün innovasiya ideyalarını generasiya edən
kadr təminatı olmalıdır;
- mülkiyyətin çoxnövlülüyünü təmin etməklə inteqrasiya prosesi genişləndirilməlidir;
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- ərazilərdə inkişafın təmin edilməsi məqsədilə tədqiqatlar genişləndirilməlidir;
- iqtisadi idarəetmə istehsal və bazarın tələblərinə uyğun təmin edilməli, istehsal və xidmətlərin reallaşdırılmasına münbit şərait yaradılmalıdır;
- ərazilərdə maliyyə, kredit, sığorta, vergi və digər iqtisadi mexanizmlər ölkədə qazanılan təcrübəyə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalıdır;
- idarəetmənin təşkilati strukturu hazırlanmış dövlət proqramı əsasında həyata keçirilməlidir;
- ərazidə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri barədə müntəzəm informasiya-məlumat
bazası yaradılmalıdır;
- ərazidə istehsal olunan məhsulların ixracyönümlülüyü təşviq olunmalı və dəstəklənməlidir,
- müasir infrastruktura malik biznes inkubatorları və aqrosənaye parkları yaradılmalıdır;
- ərazidəki sahibkarların maarifləndirilməsi üçün hər rayonda mərkəzlər yaradılmalıdır;
- kəndlərdə özəl toxumçuluq, damazlıq və baytarlıq xidməti yaradılmalı və dəstəklənməlidir;
- ərazidə çörəkbişirmə, şərabçılıq, ət-süd, tütün, balıq, quşçuluq, qarışıq yem istehsalı müəssisələri, tara və qablar istehsal edən müəssisələr yaradılması kredit, vergi, investisiya mexanizmləri
ilə dəstəklənməlidir;
- ətraf mühitin qorunması və torpaqların mühafizəsi təmin edilməlidir və s.
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Бакинский Университет Бизнеса
Возможности и факторы развития аграрного сектора на освобожденных от
оккупации территориях
Резюме
Цель исследования - изучить потенциал и факторы развития аграрного сектора на
освобожденных территориях.
Методология исследования - исследование проводилось на основе логического и
системного подхода, методов сравнительного анализа.
Пpактическая значимость исследования - предложения, подготовленные на основе
полученных аналитических результатов, могут быть использованы в эффективном использовании имеющегося потенциала аграрного сектора на освобожденных территориях,
при разработке соответствующих регуляторных программ.
Результаты исследования - По результатам исследования разработаны предложения по
развитию аграрного сектора на освобожденных территориях.
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Оригинальность и научная новизна исследования - существующие возможности аграрного сектора на освобожденных территориях и направления его использования освещаются конкретными фактами. В статье исследуется разрушение наших земель и собственности в результате оккупационной политики Армении, перемещение проживающего здесь
населения и огромный материальный ущерб сельскохозяйственному сектору. Доля продукции растениеводства и животноводства, произведенной на оккупированных территориях в
республике до оккупации, освобождения наших территорий от оккупации 9 ноября 2020
года, эффективного использования имеющихся земельных, водных, трудовых ресурсов и
формирования предпринимательства до 2025 годa oбоснован рост производства сельхозпродукции на 6-7 процентов. В связи с этим выдвигаются соответствующие предложения
по развитию сельского хозяйства в районе.
Ключевые слова: потенциал, развитие, бизнес, материальный ущерб, оккупация,
территориальная целостность, реконструкция.
Islam Haji Ibrahimov
Doctor of Economics, Professor,
Honored Agriculture Worker
Opportunities and factors for the development of the agricultural sector in the territories
liberated from occupation
Summary
The purpose of the research - is to study the potential and factors of development of the
agricultural sector in the liberated territories.
The methodology of the research - the research was carried out on the basis of a logical and
systematic approach, methods of comparative analysis.
The practical importance of the research - proposals prepared on the basis of the analytical
results obtained can be used in the effective use of the existing potential of the agricultural sector
in the liberated territories, in the development of appropriate regulatory programs.
The results of the research - Based on the research results, proposals have been developed for
the development of the agricultural sector in the liberated territories.
The originality and scientific novelty of the research -the existing possibilities of the
agricultural sector in the liberated territories and the directions of its use are highlighted by specific
facts. The article examines the destruction of our lands and property as a result of the occupation
policy of Armenia, the displacement of the population living here and the huge material damage
to the agricultural sector. The share of crop and livestock products produced in the occupied
territories before the occupation in the republic, the liberation of our territories from occupation
on November 9, 2020, the effective use of available land, water, labor resources and the formation
of entrepreneurship until 2025 The growth of agricultural production by 6-7 percent is
substantiated. In this regard, appropriate proposals are put forward for the development of
agriculture in the region.
Key words: potential, development, business, material damage, occupation, territorial
integrity, reconstruction.
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KƏND TƏSƏRÜFATINDA İSTEHSAL FƏALİYYƏTİNİN ZƏRURİLİYİ VƏ İNKİŞAF
PRİORİTETLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinin zəruriliyini əsaslandırmaqla,
kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinin inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinin inkişafını müəyyən edən normativ-hüquqi aktlar, iqtisadi fəaliyyət sahəsində qəbul olunmuş qanunlar, yeni klassik və keynsçi iqtisadi məktəblərin baxışları.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti- kənd təsərrüfatı istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq və qida
tələbatlarının ödənilməsində, emal sənayesinin xammal təminatının yaxşılaşdırılmasında inkişaf
templərinə nail olunması.
Tədqiqatın nəticələri - digər iqtisadi fəaliyyət növlərindən fərqli olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalındakı xüsusiyyətlərın maddi-texniki bazasının formalaşmasında, hərtərəfli təhlillərin aparılmasında, istehsalın təşkili və idarə olunmasında, istehsal resurslarından səmərəli istifadə olunmasında nəzərə alınmalı və daima təkmilləşdirilməlidir; ərzaq və qida tələbatını müəyyənləşdirən
zaman eyni növ qida və arzaq istehlakı əmtəələrinə əsaslanmaq məqbul sayıla bilməz, fizioloji
tələbatların ödənilməsində əhalinin iqtisadi, sosial, mədəni və fiziki davranış amilləri nəzərə alınmaqla istehsal fəaliyyətləri stimullaşdırılmalı və reallaşdırılmalı, milli səviyyədə və ev təsərrüfatları səviyyəsində ərzaq təchizatı məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi və subsidiyalaşma tədbirlərinin həyata keçirilməsi zəruridir; milli inkişaf proqramlarında istehsalın hədəfləri konkretləşdirilməklə, əhalinin gəlir səviyyələrini, qida təhlükəsizliyi və ətraf mühit, əhali artımı və miqrasiya
məsələlərini nəzərə almaqla ərzaq və qida məhsullarının hansı ölkədən, hansı şəraitlərdə sərbəst
əldə edilə bilən olması imkanlarının qiymətləndirilməsi və nəzərə alınması vacibdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – nəticələr faktiki məlumatlarla adekvatdır və əldə
olunan nəticələr yenilik xarakterlidir.
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, bitkiçilik məhsulları, əkin sahələri, heyvandarlıq məhsulları,
ərzaq məhsulları, istehlak tələbatı.
***
Kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinin zəruriliyi və xüsusiyyətləri
Kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinə və istehsalın həcminə cəmiyyətin çoxsaylı tələbatları
və müasir iqtisadi biliklərdə bu tələbatları doğuran sosial-iqtisadi proseslər öz təsirini göstərməkdədir. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatında istehsal fəaliyyətinə və istehsalın həcminə müasir
qloballaşma dövrünün yaratdığı nəinki ümumi iqtisadi problemlər, hətta bu iqtisadi problemlərdən
ortaya çıxan və kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatında günbəgün aktuallaşan gəlirlilik, səmərəlilik, sosial
ədalətlilik və dinamik inkişaf problemləri də əlavə olunmuşdur ki, bu məsələnin həllində bazar
iqtisadiyyatı elmi acizdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq məsələləri
üzrə Komissiyasının (FAO) məlumatlarına görə 2000-2015-ci illərdə ərzağın bütün növləri üzrə
qiymətlər indeksinin artması və ərzaq istehsalında baş verən qlobal iqtisadi geriləmələr nəticəsində
dünyada ac və qidalanmadan əziyyət çəkən insanların sayı bu vaxta qədər müşahidə olunmamış
həddə qədər yüksələrək 1,2 milyard nəfərdən çox olmuşdur [1].
Ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət növlərində olduğu kimi kənd təsərrüfatı istehsalında da ümumi
iqtisadi qanunauyğunluqlar fəaliyyət göstərir. Ancaq bu qanunauyğunluqların bir çoxu kənd
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təsərrüfatı istehsalının spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almadan tətbiq olunur ki, bu da kənd təsərrüfatı istehsalı ilə digər iqtisadi fəaliyyət növləri arasındakı bir sıra fərqləndirici cəhətləri əks
etdirmir. Kənd təsərrüfatı istehsalının ən fərqləndirici cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada
əsas istehsal vasitəsi kimi torpaqdan istifadə olunur. Digər istehsal vasitələrindən fərqli olaraq torpaq sahələrinin həcmi əhalinin artım tempinə adekvat olaraq artmır və əksinə, hər min nəfərə düşən
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri durmadan azalır. Digər iqtisadi fəaliyyət növlərində
tətbiq olunan əsas istehsal fondları vaxtaşırı aşınaraq yenisi ilə əvəz oluna bildiyi halda, kənd təsərrüfatında istifadə olunan yararlı torpaq sahələri tamamilə aşınmır və yenisi ilə əvəz olunmur. Bu
istehsal vasitəsindən istifadə şəraitləri tam fərqli olmaqla yanaşı, müxtəlif coğrafi məkanlarda bu
istehsal vasitəsinin fiziki və kimyəvi xassələri bir-birindən kəskin fərqlənir, bunlardan düzgün istifadə etdikdə öz kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərini saxlaya bilir.
Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalında istehsal vasitəsi rolunda məhsuldar heyvanlar
və bitkilər aləmi kimi canlı orqanizmlər çıxış edir ki, bunların hər ikisi bioloji qanunlar əsasında
fəaliyyət göstərir və inkişaf edir. Kənd təsərrüfatında təkrar istehsalın iqtisadi prosesləri canlı
orqanizmlərin təbii inkişaf prosesi ilə üst-üstə düşür. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı böyük əraziləri əhatə etməklə müxtəlif təbii-iqlim şəraitlərində həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalında son nəticələr çox vaxt istehsalata yönəldilən resursların kəmiyyət və keyfiyyətindən
asılı olmur. Son nəticələr çox vaxt konkret təbii şəraitlərdən asılı olur ki, bu da kənd təsərrüfatı
istehsalının ərazi xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunaraq yerləşdirilməsini tələb edir. Kənd təsərrüfatı
istehsalının ərazilər üzrə yerləşdirilməsi həm istehsal olunan məhsulların, həm də eyni zamanda
bu sahədə istifadə olunacaq texnika və material resurslarının daşınma həcmlərinin müəyyən
olunmuş nisbətlərdə gözlənilməsini zəruri edir.
Kənd təsərrüfatında istehsalın vacib xüsusiyyətlərindən biri odur ki, burada yaradılan məhsullar
təsərrüfatdaxili istehsal mərhələlərində istifadə olunur. Kənd təsərrüfatında dövriyyə istehsal
vasitələri kimi kəndli təsərrüfatlarının özündə istifadə olunan toxum və əkin materiallarından,
yemlərdən və hətta məhsuldar mal-qaranın baş sayının bərpa olunması üçün cavan mal-qaranın bir
hissəsindən istifadə edilir. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalı üçün binalar və əlavə tikililər
tələb olunur ki, bunlara da mal-qara üçün tövlələr, yem saxlamaq üçün binalar, toxum və əkin
materialları üçün anbarlar və saxlama kameraları aiddir.
Kənd təsərrüfatında istehsalın vacib cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, burada iş vaxtı müddəti məhsul istehsalı dövrü ilə üst-üstə düşmür ki, bu da kənd təsərrüfatı istehsalının mövsümiliyi ilə
müəyyən olunur. Kənd təsərrüfatında mövsümilik istehsalın təşkilinə, texnikadan, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunmasına və son hesabda bu sahənin səmərəliliyinə ciddi təsir göstərir. Əmək
bölgüsü və bununla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatı istehsalında ixtisaslaşma emal sənаyеsi və digər
sahələrdəkindən fərqli olaraq baş verir. Kənd təsərrüfatında torpaq, əmək və material resurslarından
rasional istifadə etmək məqsədilə bitkiçilik ilə heyvandarlıq sahələrinin optimal əlaqələndirilməsi və
buna müvafiq olaraq yardımçı təsərrüfatların inkişaf etdirilməsi vacibdir.
Kənd təsərrüfаtındа əməyin təşkili prosesləri bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində də bir-birindən fərqlənir. Burada çalışanlar sənаyеdə olduğu kimi daimi iş yerlərinə malik deyildirlər. İlin ayrıayrı vaxtlarından asılı olaraq çölçülükdə çalışan fəhlələr və mexanizatorlar müxtəlif işləri icra etmək
qabiliyyətinə malik olmalıdır. Mexanizatorlar praktiki olaraq maşın və aqreqatlarla bağlı fəaliyyətləri həyata keçirirlərsə, tarlada işləyən fəhlələr isə toxum və əkin materiallarının hazırlanmasında,
bitkilərə qulluq edilməsində, yemlərin və məhsulun tədarük olunmasında iştirak etməlidirlər.
Digər iqtisadi fəaliyyət növlərindən fərqli olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalında qeyd olunan bu
xüsusiyyətlər maddi-texniki bazasının formalaşması zamanı hərtərəfli təhlillərin aparılmasında,
istehsalın təşkili və idarə olunmasında, istehsal resurslarından səmərəli istifadə olunmasında
nəzərə alınmalı və daima təkmilləşdirilməlidir.
Kənd təsərüfatında istehsal fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin əsas prioritetləri
Kənd təsərrüfatında bitkiçilik və heyvavdarlıq məhsulları istehsalı iqtisadi rayonlar üzrə formalaşaraq ərazilərin təbii-iqlim şəraitlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Hansı istehsal fəaliyyətinin
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seçilməsi konkret olaraq ölkəmizin on təbii-iqlim coğrafiyasına əsaslanan iqtisadi rayonlarda daha
münbit torpaq sahələrinin seçilməsi, istehsalın daha az xərclərlə başa gəlməsi, ərazilər üzrə məskunlaşan əhalinin ənənəvi istehsal fəaliyyətlərinə üstünlük verməsi, istehsalın həyata keçirildiyi
mövcud ərazilərdə istehsal və sosial infrastrukturların inkişaf şəraitləri və digər amillər nəzərə
alınmaqla formalaşmış, gələcəkdə də bu amillərin nəzərə alınması istehsalın ərazicə yerləşdirilməsi üçün strateji hədəflərə çevrilməkdədir.
İqtisadi rayonların özünəməxsus təbii-iqlim şəraitinə malik olması həm də kənd təsərrüfatı istehsalının kooperasiyalaşmasına, təmərküzləşməsinə, ixtisaslaşmasına və ərazi təsərrüfatçılıq sistemlərinin formalaşmasına təsir göstərir. Kənd təsərrüfatında cəmi 1,7 mln ha əkin sahələrinin
43,9%-dən çoxu Aran iqtisadi rayonunun payına düşür ki, bu da ölkənin ən iri təbii-iqlim bölgəsi
kimi təmsil olunur. Bu iqtisadi rayon 18 inzibati rayonu əhatə edir ki, bu da ölkə üzrə cəmi ərazinin
24,8%-ni təşkil edir. Ölkədə əkin sahələrinin xüsusi çəkisinə görə Gəncə-Qazax və Şəki-Zaqatala
iqtisadi rayonları ikinci və üçüncü sıraları bölüşür ki, burada da cəmi əkin sahələrinin uyğun olaraq
12% və 11%-ə qədəri əhatə olunmuşdur. Əkin sahələrinin xüsusi çəkisində nisbətən fərqlənən
iqtisadi rayonların sırasında bütün əkin sahələrinin təqribən 9%-ni təşkil etməklə Dağlıq Şirvan və
təqribən 7,2%-i təşkil etməklə işğaldan azad olunmuş Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarının xüsusi
çəkisi fərqlənməkdədir. Quba-Xaçmaz və Lənkəran iqtisadi rayonlarının hər biri ümumi əkin
sahələrinin təqribən 6-7%-ə qədərini əhatə etməkdədirlər. Ölkə üzrə cəmi əkin sahələrinin 4,4%-ə
qədəri Naxçıvan MR, Abşeron və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının payına düşür.
Əkin sahələrinin xüsusi çəkisinin yüksək olduğu ərazilər məhsuldar torpaqların, işçi qüvvəsi və
suvarma ehtiyatlarının, sənaye emalı müəssisələrinin və infrastruktur obyektlərinin inkişafına görə
də böyük potensial imkanlara malikdir. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların tərkibinə görə də
qeyd olunan iqtisadi rayonların xüsusi çəkisi nisbətən yüksək olmuşdur.
Ölkənin ümumi ərazisinin 6%-dən çoxunun əhatə olunduğu Abşeron iqtisadi rayonunda cəmi
ölkə əhalisinin yarıdan çoxunun məskunlaşmasına, sənaye məhsulunun 34%-nin cəmləşməsinə
baxmayaraq kənd təsərrüfatı məhsulunun cəmi 2,2%-ni təşkil edir. Son zamanlar iqtisadi rayonlarda milli inkişaf proqramlarının reallaşmasına uyğun olaraq bu iqtisadi rayon üzrə əkin sahələrinin
xüsusi çəkisi 2 dəfədən çox artmışdır [2].
Əhalinin ərzaq və qida məhsullarına, emal sənayesinin müxtəlif növ kənd təsərrüfatı mənşəli
sənaye xammallarına olan tələbatının ödənilməsi zəruriliyi müvafiq qaydada kənd təsərrüfatı
bitkilərinin əkin sahəsinin tərkibini formalaşdırmaqdadır. Belə ki, zəruri istehlak tələbatlarının
ödənilməsində dənli və dənli-paxlalı bitkilərə tələbatın yüksək olması, ölkə üzrə ümumi əkin
sahələrinin 62,5%-ə qədərinin bu bitkilərin istehsal olunması üçün ayrılmasına şərait yaratmışdır.
Kənd təsərrüfatı istehsalında ümumi məhsulun dəyərinə görə heyvandarlıq sahələri bitkiçiliyi
üstələdiyinə görə, yem bitkilərinin istehsalına tələbatın artması ümumi əkin sahələrinin tərkibində
bu bitkilərin əkin sahəsinin 21,4% təşkil etməsinə şərait yaratmışdır. Kartof, tərəvəz və bostan
bitkilərinin əkin sahəsi cəmi əkin sahəsinin 8,6%-ni, texniki bitkilərin əkin sahəsi isə 7,6%-ni təşkil
etmişdir ki, bu da kənd təsərrüfatında müvafiq fəaliyyət növlərinin formalaşmasına və dinamik
inkişaf etdirilməsinə təsir göstərməkdədir.
Ölkəmizin iqtisadi müstəqilliq əldə etməsi ilə ənənəvi satış bazarlarının itirilməsi nəticəsində
1991-2019-cu illər ərzində ən vacib bitkiçilik məhsullarının əkin sahələrinin dinamikasında da
müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır. Müqayisə olunan dövrdə dənli və dənli-paxlalı bitkilərə olan istehlak tələbatlarının yerli istehsal imkanları hesabına ödənilməsi zəruriliyi bu növ məhsulların əkin sahələrinin təqribən 2 dəfəyə qədər artmasına şərait yaratmışdır. Digər bitkiçilik məhsulları ilə müqayisədə yüksək gəlirlilik imkanlarına baxmayaraq, texniki bitkilərin istehsalı üçün
ayrılmış əkin sahələrinin 1990-2015-ci illər ərzində 20-25 dəfəyə qədər azalması müşahidə olunmuşdur. Sonrakı 5 il ərzində texniki bitkilər istehsalının subsidiyalaşması tədbirlərinin reallaşdırılması
sayəsində texniki bitkilərin əkin sahələrinin 10-15 dəfəyə qədər artması müşahidə olunmaqdadır.
Bütün bunlarla yanaşı, yemlik bitkilərin əkin sahələri də heyvandarlığın baş sayının artması
templərinə uyğun formalaşmamışdır. Hazırkı dövrdə yem istehsalı üşün istifadə olunan yem
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bitkilərinin əkin sahələri heyvandarlığın baş sayının təqribən 1,8 dəfəyə qədər az olduğu 1990-cı
illər səviyyəsindən belə 20% həcminə qədər aşağıdır ki, bu da heyvandarlığın qaba, qarışıq, şirəli
və yaşıl yemlərdən ibarət olan 4 qrup yem tələbatlarının ödənilməsində ciddi problemlər yarada
bilər. Digər ərzaq məhsullarının istehsalı üçün istifadədə olan əkin sahələri də mövcud istehlak
tələbatlarının müəyyən olunmuş normalar üzrə ödənilməsi üçün qaneedici səviyyədə deyildir.
Ərzaq məhsullarına olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi və buna uyğun istehsal fəaliyyətlərinin
həyata keçirilməsi üçün təkcə mövcud statistik məlumatlardan istifadə olunması kifayətedici
deyildir. Bu məlumatlar müxtəlif əhali qruplarının pəhrizini formalaşdıran qidalanma adekvatlığını qiymətləndirmək üçün kifayət deyil, qida təminatında yeniyetmələrin, müxtəlif əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olan qadınlar və kişilərin, gənc və ahıl əhali qruplarının fərdi tələbatına uyğun olaraq
proqnozlaşdırılmalıdır. Qida tələbatını müəyyənləşdirən zaman eyni növ qida və arzaq istehlakı
əmtəələrinə əsaslanmaq məqbul sayıla bilməz, fizioloji tələbatların ödənilməsində əhalinin iqtisadi, sosial, mədəni və fiziki davranış amilləri nəzərə alınmaqla istehsal fəaliyyətləri stimullaşdırılmalı və reallaşdırılmalıdır. Milli səviyyədə və ev təsərrüfatları səviyyəsində ərzaq təchizatı məlumatları dəqiqləşdirilməli və subsidiyalaşma tədbirləri həyata keçirilməlidir. Qlobal, milli və sahəvi
komplekslər səviyyəsində həyata keçirilən milli inkişaf proqramlarında istehsalın hədəfləri konkretləşdirilməli, əhalinin gəlir səviyyələrini, qida təhlükəsizliyi və ətraf mühit, əhali artımı və miqrasiya məsələlərini nəzərə almaqla ərzaq və qida məhsullarının hansı ölkədən, hansı şəraitlərdə
sərbəst əldə edilə bilən olması imkanları qiymətləndirilməklə nəzərə alınmalıdır.
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Необходимость и приоритеты развития производственной деятельности в сельском
хозяйстве
Резюме
Цель исследования - определение приоритетов развития сельскохозяйственного производства, обоснование необходимости производственной деятельности в сельском хозяйстве.
Методология исследования - нормативно-правовые акты, определяющие развитие
сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики, законы, принятые в
сфере хозяйственной деятельности, взгляды новых классических и конкретных экономических школ.
Важность применения исследования заключается в достижении темпов развития
сельскохозяйственного производства в удовлетворении потребностей населения страны в
продуктах питания и питании, улучшении снабжения сырьем перерабатывающей промышленности.
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Результаты исследования - в отличие от других видов экономической деятельности,
должны учитываться и постоянно совершенствоваться при формировании материальнотехнической базы сельскохозяйственного производства, комплексном анализе, организации и управлении производством, эффективном использовании производственных ресурсов; При определении потребностей в продуктах питания и питании недопустимо полагаться на одни и те же виды продуктов питания и потребительских товаров, производственная
деятельность должна стимулироваться и осуществляться для удовлетворения физиологических потребностей с учетом экономических, социальных, культурных и физических
факторов, это необходимо. не применять меры субсидирования; Важно оценить и принять
во внимание наличие продуктов питания и продуктов питания из каких стран и при каких
условиях, указав производственные цели в национальных программах развития с учетом
уровней доходов, продовольственной безопасности и окружающей среды, роста населения
и миграции.
Оригинальность и научная новизна исследования - результаты адекватны фактическим данным, а полученные результаты носят инновационный характер.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, пашня, продукция животноводства, продукты питания, потребительский спрос.
Vahid Hajibey Abbasov
PhD in economics, head of the department of BSU,
Aytekin Mamed Huseynli
candidate for a degree
Necessity of production activities and development priorities in rural development
Summary
The purpose of the study is to determine the priorities for the development of agricultural
production, substantiate the need for production activities in agriculture.
Research methodology - regulatory legal acts that determine the development of agricultural
production in a market economy, laws adopted in the field of economic activity, the views of new
classical and specific economic schools.
The importance of applying the study lies in achieving the rate of development of agricultural
production in meeting the needs of the country's population in food and nutrition, improving the
supply of raw materials for the processing industry.
The results of the study, unlike other types of economic activity, should be taken into account
and constantly improved in the formation of the material and technical base of agricultural
production, comprehensive analysis, organization and management of production, efficient use of
production resources. When determining the needs for food and nutrition, it is unacceptable to rely
on the same types of food and consumer goods, production activities must be stimulated and
carried out to meet physiological needs, taking into account the economic, social, cultural and
physical factors, it is necessary. not apply subsidizing measures; It is important to assess and take
into account the availability of food and food products from which countries and under what
conditions, specifying production targets in national development programs, taking into account
income levels, food security and the environment, population growth and migration.
Originality and scientific novelty of the research - the results are adequate to the actual data,
and the results obtained are innovative.
Key words: agriculture, crop production, arable land, livestock products, food products,
consumer demand.
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COVİD-19 PANDEMİYASININ QLOBAL ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ VƏ KƏND
TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ
Xülasə
Məqalədə COVİD-19 pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatının inkişafına
təsiri öyrənilmiş, adı çəkilən pandemiyanın ərzaq bazarlarına təhdidləri araşdırılmışdır. Qeyd edilir
ki, iqtisadi sərhədlərin bağlanması məhsulların hərəkətini çətinləşdirir, iş yerlərinin bağlanmasına,
əhalinin gəlirlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan pandemiyanın doğurduğu problemlər ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı formatında geniş aspektdə araşdırılmışdır.
Tədqiqatın məqsədi – COVİD-19 pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və
kənd təsərrüfatına təsirini qiymətləndirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə,
sistemli yanaşma, analiz və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – COVİD -19 pandemiyası ərzaq bazarının bütün aspektlərini
əhatə etdiyindən bu zərərli teпndensiyanın ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatının inkişafina
təsirinin müəyyənləşdirilməsinə çalışılmışdır.
Tədqiqatın nəticəsi – nəticələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, COVİD-19 pandemiyası və
onun doğurduğu neqativ tendensiyalar bütün səviyyələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə COVİD-19 pandemiyasının zərərli təsirləri, istər milli və istərsə də beynəlxalq aspektdə ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri araşdırılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyini pamdemiya şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin və kənd
təsərrüfatının inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.
Açar sözlər: pandemiya, qloballaşma, qlobal ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı, ixracı.
Giriş
XX əsrin sonlarından etibarən beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni dünya düzəninin formalaşdırılmasına istiqamətlənmiş səylər daha da güclənməyə başladı. Yeni dünya düzəninin formalaşdırılmasının ən mühüm istiqamətlərindən biri və daha çox prioriteti kimi səciyyələnən qloballaşma prosesləri artıq nəinki beynəlxalq münasibətlər sistemində və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında yeni problemlər doğurmaqla yanaşı, eyni zamanda köhnə problemlərin yeni keyfiyyət
müstəvisində aktuallaşmasına gətirib çıxardı.
Məlum həqiqətdir ki, qloballaşma əmtəələrin, kapitalın, texnologiyaların, işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkətini özündə əks etdirməklə ölkələr arasındakı iqtisadi sərhədlərin tam mənası ilə liberallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Doğrudur, qloballaşma prosesi nəticə etibarilə dövlətlərin üstqurumuna çevrilmiş və demək olar ki, tam mənası ilə dünyada vahid dünya hökumətinin yaradılmasına
istiqamətlənmiş səylərin gücləndirilməsini özündə əks etdirsə də, bütövlükdə bu prosesin özünəməxsus cəhətləri də mövcuddur. Nəticə etibarilə bu, ölkələrin iqtisadi müsəqilliyinə bu və ya digər
şəkildə təhdidlər doğursa da, lakin əmtəələrin sərbəst hərəkəti fonunda hətta inkişaf etməkdə olan
ölkələrin əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsində demək olar ki, müəyyən imkanlar yaradırdı. Hətta dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri belə bir iddiaya əl atmaqdan belə çəkinmirdilər
ki, hətta bütün problemlərin həllində qloballaşma başlıca açar vasitə kimi səciyyələnir.
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2020-ci ilin əvvəlindən etibarən Çində başlayan və qısa zaman kəsiyində bütövlükdə Avropanı
və sonradan isə ABŞ və dünyanın bütün ölkələrini tam mənası ilə əhatə dairəsinə alan koronavirus
pandemiyası dünyada köklü dəyişikliklərin başlanmasına gətirib çıxardı. Əslində bu dəyişikliklər
fonunda baş verən proseslərin güclənməsi belə bir iddia da irəli sürməyi mümkünləşdirdi ki,
qloballaşma koronovirus pandemiyasının səddini keçə bilmədi. Daha doğrusu, qloballaşma
pandemiya testindən qalib çıxa bilmədi və demək olar ki, qloballaşma sinifdə qaldı.
Ümumilikdə qloballaşmanın fundamental baza pastulatlarına tamamilə zidd olan qapanma prosesləri əslində dünya ölkələri arasındakı sərbəst bazar əlaqələrinin və hətta mülki vətəndaşların
nəinki ölkələrarası səyahətinə, evdən kənara çıxmamasına belə gətirib çıxardı. Qeyd etmək lazımdır ki, koronavirus probleminin yaranması pandemiya kimi səciyyələnsə də bütövlükdə dünya tarixində bu tip çoxsaylı pandemiyalar müşahidə olunmuşdur və bu pandemiyalar xronologiyasında
demək olar ki, koronavirus prosesləri nə birinci, nə də sonuncu deyildir. Lakin müasir dünyanın
demək olar ki, qarşısının alınmasında aciz qaldığı və davamlı olaraq yeni dalğalarının sürətlə sıçradığı bir şəraitdə təbii ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində son zamanlar daha çox populyarlaşmış qloballaşma prosesi pandemiyanın birinci və ikinci raundundan məğlub ayrıldı.
Nəzərə almaq lazımdır ki, postpandemiya şəraitində yeni dünya düzəni formalaşacaqdır və bu
prosesdən qaçış demək olar ki, mümkün deyildir. Odur ki, məhz bu iddiaların sonunda tamamilə
haqlı olaraq belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, doğrudan da XX əsrin sonlarında sürətlə vüsət
alan qloballaşma prosesi yeni dünya düzəninin formalaşdırılmasında müəyyən mərhələləri uğurla
keçməsinə baxmayaraq demək olar ki, yeni dünya düzəninin formalaşmasının senari müəlliflərinin
və rejissorlarının qarşıya qoyduğu məqsədə tam mənası ilə nail ola bilməmişdir. Məhz elə bu
səbəbdən yanaşdıqda əslində pandemiya prosesləri və koronavirus şoku yeni dünya düzəninin
formalaşdırılmasında alternativ vasitələrdən biri kimi dəyənləndirilə bilərdi. Belə ki, hətta pandemiya prosesləri başlamazdan təxminən 5-10 il əvvəl yeni dünya düzəninin belə desək ideya müəllifləri olan Bill Qeyts və Rokfeller hesab edirdilər ki, dünyanın idarə olunması üçün güclü silahlı
cəbbəxanaların formalaşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Zaman gələcək ki, dünya bütövlükdə bir bakteriyanın, bir virusun hesabına bioloji müharibə həddinə çatacaq və bu baxımdan dünyada yeni
düzən formalaşacaqdır.
Beləliklə, tam mənası ilə əslində həmin ideya müəlliflərinin fikirlərinə istinadən belə qənaətə
gəlmək olar ki, doğrudan da pandemiya tam mənası ilə yeni dünya düzəninin formalaşdırılmasında
alternativ həlli olmayan bir vasitəyə çevrilmişdir. Dünyanın bütün siyasi-iqtisadi dairələrində heç
bir kəs tərəfindən qəti şəkildə iddia oluna bilməz ki, koronovirus infeksiyası Çində yayılmasına
baxmayaraq o hansı məqsədlərə xidmət etmək üçün yaradılmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, ABŞ-ın Çinə olan borclarının qaytarılmaması baxımından pandemiya kifayət qədər əlverişli bir fürsətə çevrilmişdir. Bundan əlavə koronavirus infeksiyası yayılana qədər
demək olar ki, artıq dünyada Çin iqtisadiyyatı kifayət qədər güclü bir təhdidə çevrilmiş və dünya
bazarında əhəmiyyətli rola və xüsusi çəkiyə mailk olmuşdur. Məhz koronavirus infeksiyasının
Çindən bütün dünyaya sıçraması son nəticədə gələcəkdə və elə proseslərin hazırkı dönəmlərində
belə Çini siyasi-iqtisadi baxımdan məzəmmət etməyə yetərdi. Vahid və qüdrətli dünya düzəninin
formalaşlmasında tək əngəl Çin deyildi. Nəzərə almaq lazımdır ki, kifayət qədər siyasi və iqtisadi
basqıya baxmayaraq hələlik davam gətirən və gücü kifayət qədər yetərli olan Rusiya və İran da
mövcud idi.
Elə maraqlı məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, hələ on illərlə bundan əvvəl Türkiyə dövləti
tərəfindən Turan ideayası irəli sürüləndə bu ideyaya qarşı ilk dəfə öz mənfi münasibətini bildirən
vahid dünya gücü nəhayət hazırkı pandemiya şəraitində Turan ideyasının formalaşmasına kifayət
qədər loyal münasibət göstərməkdədir. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, əslində Turan
ideyasına Qərb tərəfindən loyal münasibət göstərilməsi son nəticədə Çinin qarşısında böyük bir
ərazi və əhali çəmbəri çəkmək niyyətindədir.
Hansı formada mövcud olmasından asılı olmayaraq artıq koronavirus pandemiyası reallıqdır.
Bu reallıq öz bərabərində kifayət qədər çoxsaylı sosial-iqtisadi və siyasi problemlər doğurmaq142
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dadır. Bu aspektdən yanaşdıqda bəşəriyyətin üzləşdiyi ən köhnə problemlərdən biri olan əhalinin
qidalanması və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri koronavirus pandemiyası şəraitində özünü dah çox
aktuallığa çevirməkdədir.
COVİD-19 pandemiyası artıq 2019-cu ilin sonlarından etibarən dünyada kifayət qədər sürətlə
yayılmış və sözün həqiqi mənasında dünya təsərrüfat əlaqələrini iflic vəziyyətinə salmışdır.
COVİD-19 pandemiyası qlobal aspektdə ərzaq təhlükəsizliyi və qidalanma sektoruna da əhəmiyyətli dərəcədə destruktiv təsir göstərmiş və dünya kənd təsərrüfatının inkişafında böhranlı situasiyalar doğurmuşdur. Koronovirus pandemiyası bütövlükdə qlobal səviyyədə aqrar ərzaq kompleksinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərmiş və əhalinin ərzaq məhsulları bazarına çıxışı
inkanlarına təhdidlər doğurmuşdur.
Karantin rejimi tətbiq edilən ölkələrdə nəinki ərzaq məhsullarının hərəkətilə bağlı şəbəkələr
ciddi zərərli təsirlərə məruz qalmış, eyni zamanda bütövlükdə qlobal səviyyədə səhiyyə sistemi
demək olar ki, çöküş həddinə yaxınlaşmışdır və eyni zamanda bu qəbildən olan destruktiv tendensiyalar dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli tənəzzül meyillərini də doğurmuşdur. Pandemiyanın ən
başlıca təzahürləri ilk növbədə muzdlu işçilərin gəlirlərinin aşağı düşməsinə səbəb olmaqla yanaşı,
dünya ərzaq bazarında qida məhsullarının qiymətlərinin yüksəlməsinə səbəb olmuş və bütün
bunlar son nəticədə XXI əsrin əvvəllərində kövrək şəkildə də olsa inkişaf etməkdə olan davamlı
inkişaf meyillərinə mənfi təsir göstərmişdir. Pandemiya prosesləri kifayət qədər qeyri-stabil xarakter daşıyır və bu baxımdan qeyri-müəyyənliyi ilə xarakterizə olunur.
Ərzaq təhlükəsizliyi və qidalanma sektoruna COVİD-19 pandemiyasının təsiri
Qeyd etmək lazımdır ki, COVİD-19 pandemiyası ərzaq məhsulları bazarına, o cümlədən aqrar
ərzaq kompleksinə xüsusilə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının daşınması və eləcə də həmin
məhsullara olan tələbatın ödənilməsi baxımından mövcud və potensial təhlükə mənbəyinə çevrilmişdir.
İstər milli, istərsə də qlobal səviyyədə ərzaq məhsullarının daşınması şəbəkəsinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi bütövlükdə əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Odur ki, dünya iqtisadiyyatına COVİD-19 pandemiyasının neqativ təzahürləri ilk növbədə ərzaq bazrlarına məhsulların çatdırılması, eləcə də ölkələrarası əməkdaşlıq
proseslərinin dayanması ilə sıx əlaqədardır. Adı çəkilən pandemiya dünya iqtisadiyyatının bütün
sahələrində olduğu kimi kənd təsərrüfatı və aqrar ərzaq kompleksində də məşğulluğun təmin
edilməsinə öz mənfi təsirini göstərmişdir.
Məlum həqiqətdir ki, XXI əsirin son iki onillikləri ərzində ümumi məşğulluğun sturukturunda
kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin təxminən 40,2%-dən 26,8%-ə qədər aşağı düşməsinə baxmayaraq bütövlükdə dünya üzrə təxminən 1 milyarddan çox əhali bu sahədə öz məşğulluğunu təmin
edirdi. Dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı
ümumi daxili məhsulun təxminən 2/3 hissəsinə qədər paya malik idi. Kənd təsərrüfatı, aqrar ərzaq
kompleksi xüsusilə Afrika və Asiya ölkələrində məşğulluğun təxminən müvafiq olaraq 49% və
30,5% paya malik idi. Kənd təsərrüfatı xüsusilə qadınların məşğulluğunun təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayırdı. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışan işçi
qüvvəsinin təxminən 41,9%-ni qadınlar təşkil edirdi [4].
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dünya səviyyəsində məşğulluğun sturukturunda kənd təsərrüfat
məhsulları istehsalının xüsusi çəkisinin azalmasına baxmayaraq, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə
kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi hesabına dünya üzrə məhsul istehsalının artımı
müşahidə edilmişdir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsi və bu sahəyə qoyulan investisiya qoyuluşlarının artmasının nəticəsində, eləcə də urbanizasiya və əhailinin hər nəfərinə düşən gəlirlərin artması son nəticədə kənd təsərrüfatında yeni işçi
qüvvəsinin yaradılması ilə də müşahidə olunurdu [5].
Adı çəkilən sahədə iş yerlərinin yaradılması xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, marketinq və məhsulların daşınması və inftasturuktur sistemində təmin edilmişdir. Koronavirus pandemiyası xüsusilə insanlar arasında ünsiyyət zamanı daha çox şiddətlənir və bu da təbii ki, hər bir
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dövlət tərəfindən “evdə qal” kampaniyasının reallaşdırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Problemə məhz bu qəbildən yanaşdıqda bütünlükdə kənd
təsərrüfatı və aqrar ərzaq məhsullarının əhaliyə çatdırılması kimi sahələrdə müəyyən gərginliklər
müşahidə edilir.
Doğrudur, bir sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması və istehlakçılara çatdırılması sahəsində problemin aradan qaldırılması ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Lakin onu
da nəzərə almaq lazımdır ki, ərzaq məhsullarının idxalı hesabına ərzaq məhsullarına olan tələbatın
ödənilməsini təmin edən ölkələrdə bütün bunlar kəskin ərzaq çatışmazlığının yaranmasına və
əhalinin müəyyən təbəqələrinin, xüsusilə aztəminatlı təbəqələrinin ərzaq problemi ilə üzləşməsinə
gətirib çıxarmışdır. Xüsusilə aclıq və doyunca qidalanmamaq son nəticədə adı çəkilən virusun
daha da inkişaf etməsinə gətirib çıxarır və bütün bunlar eyni zamanda qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kəskin və əzici təhdidlər doğurur.
Dünya səviyyəsində COVİD-19 pandemiyasının yayılması xarakterinə münasibətdə qeyrimüəyyənliyin hakim mövqe tutması bütövlükdə ölkəlkərin təcrid və fiziki məsafə saxlama siyasətinə üstünlük vermələrinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, pandemiyanın yayılması statistikasında artımın müşahidə edilməsi dünya ölkələrinin kəskin rejimə keçilməsini obyektiv zəruriyyətə çevirir.
Məhz belə bir şəraitdə isə müəssisələrin fəaliyyətinin dayandırılması halları baş verir. Xüsusilə
ictimai-iaşə sektorunun,kafelərin,restoranların, şadlıq evlərinin bağlanması, eləcə də bütövlükdə
iqtisadiyyatda məhsul istehsalını həyata keçirən qurumların fəaliyyətinin dayandırılması halları
son nəticədə dünyada iqtisadi aktivliyin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə,
koronavirus pandemiyası öz bərabərində çoxsaylı sosial - iqtisadi problemlər doğurmuşdu və
həmin problemlərə aşağıdakıları şamil etmək olar:
- cəmiyyətdə demoqrafik problemlərin yaranması;
- müəssisələrin fəaliyyətinin dayanması nəticəsində əmək qabiliyyətli əhalinin işsizlik səviyyəsinin artması;
- miqrantların işlə təmin edilməsində problemlərin yaranması və nəticə etibarilə miqrantlar
tərəfindən öz ölkələrində yaşayan ailə üzvlərinə göndərilən pul gəlirlərinin həcminin azalması;
- ərzaq məhsullarının ölkələrarası daşınma proseslərində çoxsaylı problemlərin yaranması;
- sahibkarlıq qurumlarının və həmin qurumlarda fəaliyyət göstərən əmək qabiliyyətli işçilərin
gəlirlərində itkilərin baş verməsi;
- cəmiyyətdə gəlirlərin səviyyəsi baxımından qeyri-bərabərliyin artması;
- aztəminatlı əhali təbəqələrinin sosial müdafiəsində problemlərin yaranması;
- istər yerli və istərsə də dünya bazarlarında ərzaq məhsullarının qiymət səviyyəsində artım
meyillərinin artmasının müşahidə olunması;
- iqtisadiyyatda əmək məhsullarının səviyyəsinin aşağı düşməsi fonunda məhsul istehsalının
həcminin azalması və eləcə də mülkiyyət vəziyyətindən asılı olmayaraq təsərrüfat subyektlərinə
maddi-texniki resurslara olan tələbatın ödənməsində çoxsaylı problemlərin müşahidə olunması.
COVİD -19 pandemiyası ilə əlaqədar qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinə yaranan təhdidlər
aşağıdakı sxemdə öz əksini tapmışdır.
Məlum olduğu kimi, COVİD-19 pandemiyasından qorunmağın ən mühüm mümkün vasitələrindən biri insanlar arasındakı təmasların məhdudlaşdırılmasıdır. Məhz bunun nəticəsi olaraq ayrıayrı ölkələr tərəfindən qapanmalar həyata keçirilir və bu da ilk növbədə insanların kütləvi şəkildə
toplaşdıqları tədbirlərin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu baxımdan şadlıq evlərinin və
eləcə də yas mərasimlərinin dayandırılması, idman oyunlarının dayandırılması və bu kimi təzahürlər ilk növbədə adı çəkilən pandemiyanın qarşısının alınmasına istiqamətlənmiş tədbirlərdən
biri hesab olunur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, COVİD -19 pandemiyası başlanandan bu vaxta qədər dünyanın
əksər ölkələrində şadlıq sarayları öz fəaliyyətini dayandırmış və insanların ailə qurması ilə bağlı
kütləvi törənlər demək olar ki, məhdudlaşdırılmışdır. Bu proses ilk növbədə əhalinin təbii artımının qarşısının alınmasında da müəyyən vasitə kimi çıxış edir. Bütün bunlar isə son nəticədə
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cəmiyyətdə demoqrafik problemlərin yaranmasına səbəb olur. Yəni insanların ailə qurmaması
fonunda təbii ki, növbəti illərdə cəmiyyətdə yeni doğulma hallarının məhdudlaşdırılması halları
baş verir ki, bu da sonrakı onilliklərdə demoqrafik problemlərin kəskin şəkildə müşahidə
olunmasına gətirib çıxarır.
Sxem
COVİD-pandemiyası ilə əlaqədar qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinə yaranan təhdidlər
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında
COVİD-19 pandemiyası

Ciddi təcrid və qapanma tədbirləri

Dünya iqtisadiyyatında
böhran

Cəmiyyətdə qeyri-bərabərliyin
dərinləşməsi

Ərzaq məhsullarının
qiymətlərində dəyişiklik

Ərzaq məhsullarının daşınması
proseslərində problemlərin yaranması

Əhalinin sosial müdafiəsi sistemində
problemlər

Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalında azalma
meyilləri

Aqrar ərzaq kompleksində
konyunktur dəyişiklikləri

Ərzaq təhlükəsizliyi və qlobal yoxsulluğun
miqyasının dərinləşməsi

COVİD-19 pandemiyasının doğurduğu ən böyük fəsadlardan biri də əmək ehtiyatlarının istifadəsi sahəsində təhdidlərin yaranmasıdır. Daha doğrusu, müəssisələrin öz fəaliyyətini dayandırması
nəticə etibarı ilə əmək ehtiyatlarının məşğulluğunun təmin edilməsində kəskin problemlər yaradır
və bu da etibarlı əhali məşğulluğunun təmin edilməsinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, eyni zamanda əhalinin gəlirlərinin aşağı düşməsinə də səbəb olur. “Evdə qal” kampaniyası çərçivəsində
ciddi qapanmalar iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsinə səbəb olur və bu da bütövlükdə qlobal səviyyədə iqtisadi artımın zəifləməsinə öz təsirini göstərir.
İqtisadi fəallığın zəifləməsi fonunda qlobal səviyyədə dünya iqtisadiyyatında müşahidə olunan
tənəzzül meyilləri ilk növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini göstərir. Təbiidir ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən böhran ilk növbədə ölkələrin dövlət büdcəsinin
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gəlirlərinin həcminin aşağı düşməsinə və eləcə də ölkələrdə ümumi daxili məhsulun həcminin
azalmasına səbəb olur. Qloballaşma prosesinin ən mühüm üstünlüklərindən biri ilk növbədə əmək
ehtiyatlarının ölkələrarası sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu baxımdan
miqrantların həcminin artması qloballaşma üçün xarakterik cəhətlərdən biri idi. İnkişaf etməkdə
olan ölkələrdə yaşayan əmək qabiliyyətli əhalinin əhəmiyyətli hissəsi məhz öz məşğulluğunu inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında tapırdı. Koronavirus pandemiyası şəraitində isə dünya iqtisadiyyatında böhranlı meyillərin davam etməsi, eləcə də müəssisələrin öz fəaliyyətini dayandırması miqrantların da əmək fəaliyyətinin zəifləməsinə və eləcə də miqrant fəaliyyətindən əldə
olunan gəlirlərin azalmasına gətirib çıxarır.
Elə ölkələr mövcuddur ki, həmin ölkələr öz büdcə gəlirlərinin təxminən yarıya qədərini miqrant
fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər hesabına formalaşdırırlar. Xüsusilə Orta Asiya respublikalarında, eləcə də Hindistanda, Çində və Banqladeşdə və digər inkişaf etmiş ölkələrdə iş axtaran
vətəndaşların gəlirlərinin aşağı düşməsi məhz həmin ölkələrdə sosial-iqtisadi çətinliklərin və
problemlərin baş qaldırmasına səbəb olur. Məlum həqiqətdir ki, miqrantlar öz gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini öz ölkələrində yaşayan ailələrinin yaşam şərtlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəldirlər. Koronavirus pandemiyası şəraitində isə onların öz ölkələrinə göndərdikləri gəlirlərin həcmində dayanmalar müşahidə edilir ki, bu da həmin miqrant əhalinin öz ölkələrinin dövlət büdcəsində müəyyən problemlər yaranmasına gətirib çıxarır. Xüsusilə aztəminatlı əhali təbəqələrinin
sosial müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlətin üzərinə kəskin yüklər düşür. Müəssisələrin
fəaliyyətinin dayanması fonunda dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərin həcminin azalmasına öz
təsirini göstərir. Qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə koronavirus pandemiyası əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərir. Xüsusilə əmtəələrin daşınması şəbəkəsində problemlərin yaranması məhz ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin kəskinləşməsinə və hətta istər quru, istər
hava, istərsə də su nəqliyyatında boşdayanmaların yaranmasına səbəb olur. Vəziyyəti kəskinləşdirən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bütün bunlar dünya bazarında neftin qiymətinin
aşağı düşməsinə də səbəb olur. Bu proseslərin yaranmasının ən başlıca səbəblərindən biri ölkələr
arasında iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi və eləcə də hava, quru və su nəqliyyatının demək olar ki, tam
mənası ilə iflic vəziyyətə düşməsi ilə bağlıdır.
Doğrudur, bəziləri hesab edə bilərlər ki, dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının daşınmasına bu və ya digər şəkildə icazə verilir. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır
ki, bu cür icazələr əvvəlki ənənəvi daşınma ilə müqayisədə müəyyən fərqlərə malikdir. Bu fərqlər
də son nəticədə qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə ərzaq bazarlarında bir sıra hallarda keyfiyyətsiz məhsulların mövcudluğu və eyni zamanda qiymətlərin səviyyəsinin artımı da müşahidə edilməkdədir. Vəziyyəti kəskinləşdirən məqamlardan biri də ondan
ibarətdir ki, kafelərin, restoranların və digər ictimai-iaşə müəssisələrinin və eləcə də şadlıq saraylarının bağlanması son nəticədə tez xarab olan məhsullara tələbin azalmasına da gətirib çıxarır.
Xüsusilə süd məhsullarının, tərəvəz məhsullarının eyni zamanda toplanması imkanları kifayət qədər məhdud olan məhsullara olan tələbin həcminin azalması bütövlükdə kənd təsərrüfatında iqtisadi dayanıqlılığın pozulmasına, bundan əlavə iqtisadi aktivliyin tam mənası ilə məhdudlaşmasına öz təsirini göstərir.
Bir sıra ölkələrdə fermerlər heç də tam mənası ilə yetərli anbar təsərrüfatlarına malik deyillər.
Kənd təsərrüfatında soyuducu qurğularla təmin edilmiş anbar təsərrüfatlarının olmaması fermerlər tərəfindən istehsal edilən məhsulların satışında problem yarandığı təqdirdə onların təsərrüfat
ilini zərərlə başa çatdırmasına gətirib çıxarır.
Beləliklə, COVİD -19 pandemiyası ilk növbədə kənd təsərrüfatında əmtəəlik səviyyəsinin aşağı
düşməsinə səbəb olmaqla beynəlxalq ticarət kanalları ilə məhsulların hərəkət imkanlarını məhdudlaşdırmışdır.
Koronavirus pandemiyasının kənd təsərrüfatına əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsiri ilk növbədə
onunla sıx bağlıdır ki, karantin tədbirləri nəticəsində demək olar ki, sərhədlərin tam mənası ilə
bağlanması, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarını xaricə ixrac edən fermerlərin gəlirlərində azal146
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maların yaranmasına gətirib çıxarmış, eyni zamanda xüsusilə tez xarab olan məhsulların istehsalçıları olan sahibkarların daha çox zərərlə üzləşməsi halları müşahidə edilmişdir. Bundan əlavə
dünyanın çoxsaylı ölkələri öz ərzaq təminatı problemlərini demək olar ki, tam mənasilə ərzaq
məhsullarının idxalı hesabına ödəyirdilər. Daha doğrusu, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
ilk növbədə xaricdən ərzaq məhsullarının gətirilməsindən bilavasitə asılı olmuşdur. Məhz belə bir
şəraitdə sərhədlərin bağlanması və digər bu kimi zəruri tendensiyalar həmin ölkələrin əhalisinin
aclıq və doyunca qidalanmaması təhlükəsini yaşamasına gətirib çıxarır.
Bundan əlavə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində xüsusilə əmək tutumunun yüksək olduğu istehsal sahələrində daha çox miqrantların işlə təmin olunması halları müşahidə edilirdi. Koronavirus pandemiyası şəraitində isə miqrantların demək olar ki, elə proseslərin ilkin gedişində öz ölkələrinə qayıtması həmin sahələrdə əmək ehtiyatlarından istifadəsi ilə bağlı problemlərin yaşanmasına səbəb olmuşdur.
Qeyd etdiyimiz kimi, qlobal iqtisadi böhran ilk növbədə əhalinin gəlirlərinin səviyyəsinin aşağı
düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Koronavirus pandemiyası dünya ölkələrində maliyyə bank sektorunun da çökməsinə səbəb olmuş və qlobal miqyasda gəlirlərin səviyyəsinin azalmasına öz təsirini
göstərmişdir. Koronavirus pandemiyası şəraitində əhalinin gəlirlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsinin özünəməxsus səbəbləri mövcuddur. Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın bu və
ya digər sahələrində rəsmi fəaliyyət göstərən işçilərə dövlət büdcəsi tərəfindən müəyyən ödənişlər
təklif edilir və həcmindən asılı olmayaraq bu və ya digər şəkildə problemin qarşılanmasında istifadə edilə bilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın elə ölkələri mövcuddur ki, həmin ölkələrdə iqtisadiyyatın qeyri-formal sektoru da kifayət qədər çoxsaylı işçı qüvvəsi ilə təmin olunur və
həmin sahələrdə məhz əhalinin məşğulluğu təmin edilir. Təkcə bir faktı qeyd etmək olar ki, Latın
Amerikasında iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda işçi qüvvəsinin təxminən 50%-dən yuxarı
hissəsi məşğul olur.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə təkcə 2020-ci ilin ikinci rübündə dünya üzrə
400 milyondan çox işçi qüvvəsinin itirilməsi halları müşahidə edilmişdir. Inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə bu hallar daha çöx özünü büruzə vermişdir. 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatında artım
meyillərinin kəskin şəkildə məhdudlaşmasının nəticədidir ki, dünya iqtisadiyyatında 5-8%-ə qədər
azalma müşahidə edilmişdir. Bu cür azalma dünya üzrə miqrantların pul gəlirlərinin həcminə də
öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyələşmənin xarici mənbələri
təxminən 20%-ə qədər aşağı düşmüşdür.Dünya bankının qiymətləndirmələrinə görə koronavirus
pandemiyasının birbaşa nəticəsi kimi 2020-ci illərin sonlarında kəskin yoxsulluq həddində
yaşayan insanların sayı təxminən 71-100 mln nəfər əhali həddində artmışdır.
Hazırda bilavasitə pandemiyanın nəticələrinə görə təxminən 135 mln nəfərdən çox insan kəskin
aclıq problemi ilə üzləşməkdədir. Kəskin aclıq problemi ilə üzləşən əhalinin təxminən 45 mln nəfəri Asiya və Afrika ölkələrinin payına düşür. Gəlirlərinin səviyyəsinin məhdudlaşdırılması ərzaq
məhsullarına olan tələbin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da öz növbəsində aqrar ərzaq
kompleksində çalışan işçi qüvvəsinin sayının təxminən 451 mln nəfərə qədər məhdudlaşması və
eləcə də dünya üzrə formal rəsmi sektorda çalışan işçilərin 35%-nin ixtisar olunmasına gətirib
çıxarmışdır.
Koronovirus pandemiyası cəmiyyətdə qeyri-bərabərliyin artmasına, o cümlədən gəlirlərin bölüşdürülməsindəki bərabərsizlik səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. COVİD -19 pandemiyası qloballaşma şəraitində mövcud olan sosial bərabərsizliyin daha da dərinləşməsinə gətirib
çıxarmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin özünü kəskin şəkildə büruzə verməsi son nəticədə
yoxsulluq həddində yaşayan əhalinin sayının artmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da ilk növbədə
əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin tibbi xidmətlərə olan çıxış imkanlarının praktik olaraq məhdudlaşmasına səbəb olmuşdur.
Bununla yanaşı, COVİD -19 pandemiyası eyni zamanda təhlükəsiz su mənbələrinə çıxış imkanlarında qeyri-bərabərlik problemlərinin daha da dərinləşməsini şərtləndirmiş və xidmətlərə olan
ehtiyacların ödənilməsində qeyri-bərabərlik davam etməkdədir. Bu prosesdən xüsusilə miqrantlar
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daha çox əziyyət çəkməkdədir. Təbiidir ki, ölkələr öz əhalisini qida məhsulları ilə təchiz etmək
baxımdan və eləcə də sosial xidmətlərə olan ehtiyaclarını ödəmək baxımından problemlərlə üzləşdikləri halda miqrantların bu və ya digər xidmətlərə olan ehtiyaclarının ödənilməsində təbii ki,
çoxsaylı problemlər yaranır. Bu ilk növbədə qeyri-formal şəkidə bu və ya digər ölkəyə daxil olan
miqrantların həyat şəraitində baş verən problemləri özündə əks etdirir.
Koronavirus pandemiyası ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində müxtəlif problemlər doğurmaqla yanaşı, eyni zamanda aztəminatlı əhali koteqoriyalarının sosial müdafiəsi ilə bağlı bu və ya digər
proqramların reallaşdırılmasında çətinliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Karantin tədbirlərinin
genişləndirilməsi çərçivəsində dünyanın əksər ölkələrində məktəblərin və uşaq bağçalarının fəaliyyətini dayandırması son nəticədə məktəblilərin qidalanması ilə bağlı proqramların da dayanmasına səbəb olmuşdur və bu da xüsusilə aztəminatlı əhali kateqoriyalarının və eləcə də gəlirlərinin
səviyyəsi aşağı olan əhali təbəqələrinin problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur. Təsadüfi deyildir ki,
koronavirus pandemiyasının dərinləşməsi şəraitində aztəminatlı əhali kateqoriyalarına məxsus
olan 370 milyondan çox uşaq məktəbdə qidalanma prosesindən tam mənası ilə məhrum olmuşdur.
Eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aztəminatlı əhali təbəqələrinin sosial müdafiəsi
istiqamətində proqramların maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin reallaşdırılması problemlərlə müşahidə olunmuşdur ki, bu da ilk növbədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin daxilolma mənbələrindəki çətinliklərlə bağlı olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, pandemiya şəraitində müəssisələrin fəaliyyəti dayanır və bu da təbii ki, həmin müəssisələrin dövlət büdcəsinə vergi ödənməsi
imkanlarını dayandırması ilə müşayiət olunur. BMT-nin müaviq komisiyyalarının qiymətləndirmələrinə görə, təkcə Afrikada səhiyyə sahəsindəki müvafiq xidmətlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 100 milyard dollardan çox vəsait tələb olunur.
COVİD -19 pandemiyası aqrar ərzaq kompleksində də köklü dəyişikliklərin yaranmasında əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Evdə qal kampaniyası və eləcə də karantin tədbirlərinin nəticəsində ərzaq məhsullarının daşınması sturukturunda köklü dəyişikliklər müşahidə edilmişdir ki,
bu da ilk növbədə istehlakçıların qidalanmasında keyfiyyət dəyişikliyinin yaranmasında öz təsirini
göstərmişdir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti nahar və şam yeməklərini daha çox ictimai-iaşə müəssisələrində, kafe və restoranlarda qidalanmağa
üstünlük verirlər. İctimai-iaşə müəssisələrinin, o cümlədən kafe və restoranların fəaliyyətinin dayandırılması son nəticədə istehlakçıların daha çox evdə qida məhsulları hazırlamasına gətirib
çıxarmışdır. Eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən ərzaq
bazarları öz fəaliyyətini dayandırması ilə nəticələnmişdir.Müəssisələrin öz fəaliyyətini dayandırması nəticəsində həmin müəssisələrdə çalışan işçi qüvvəsinin daimi gəlirlərdən məhrum olması
son nəticədə onların kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarını da məhdud həcmdə istehlak etməsinə
gətirib çıxarmışdır. Bütün bunlar isə son nəticədə ərzaq bazarlarında əmtəə dövriyyəsinin həcminin məhdudlaşması ilə şərtlənmişdir.
Koronavirus pandemiyası şəraitində supermarketlər istisna olmaqla digər xırda qeyri-rəsmi ərzaq məhsullarının reallaşdırıldığı məntəqələr də öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdır. Məhz belə bir şəraitdə əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində
daha çox ərzaq məhsullarına çəkilən xərclərin artması müşahidə olunur. Bu isə əhalini, xüsusilə
aztəminatlı əhali kateqoriyalarını daha az qida məhsulları istehlak etmək məcburiyyətində qoymuşdur.
Bütün bunlar ərzaq məhsulları istehlakının sturukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklərin yaranması
ilə müşayiət olunmuşdur. İmkanlı əhali kateqoriyaları istisna olmaqla aztəminatlı əhali kateqoriyalarında istehlakın sturukturunda köklü dəyişiklik baş verməkdədir ki, bu da onların daha az qida
məhsulları ilə kifayətlənmələrinə gətirib çıxarır.
Yuxarda qeyd etdiyimiz kimi, koronovirus pandemiyası istər qlobal səviyyədə və istərsə də
yerli səviyyədə ərzaq bazarlarında məhsulların qiymətlərində nəzərəçarpacaq tərəddüdlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Koronavirus pandemiyası ilkin dövrlərində demək olar ki, dünyanın əksər
ölkələrində kifayət qədər rekord səviyyədə taxıl ehtiyatları formalaşmışdır. Bütün bunların
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nəticəsidir ki, pandemiyanın ilkin aylarında xüsusilə taxıl məhsullarının qiymətlərində müəyyən
azalmalar müşahidə olunmuşdur. Sonralar karantin tədbirlərinin daha da genişlənməsi və evdə qal
kampaniyasının sürətlə davam etməsi nəticəsində ərzaq bazarlarında qiymətlərdə müəyyən tərəddüdlərin yaranması müşahidə edilmişdir. Belə ki, pandemiyanın ilkin dövrlərində ət məhsullarının,
eləcə də süd məhsullarının, şəkər və bitki yağının qiymətlərində kəskin azalma müşahidə edilsə də
sonralar istər adı çəkilən məhsulların, istərsə də taxıl məhsullarının qiymətlərində tam mənası ilə
stabilləşmə müşahidə olunmuşdur.
Xüsusilə 2020-ci ilin yay aylarında pandemiya proseslərinin kəskinləşməsi nəticəsində dünyanın əksər ölkələrində ət və süd məhsulları bazarında təklifin həcminin məhdudlaşması müşahidə
olunmuşdur. Məhz belə bir şəraitdə həmin müəssisələrin işləməməsi səbəbindən ət və süd məhsullarının qiymətlərinin artımı özünü büruzə vermişdir.
Araşdırmalar göstərir ki, xüsusilə idxaldan asılı olan ölkələrdə adı çəkilən məhsulların qiymətlərində kəskin artım müşahidə edilmişdir. Məsələn, xüsusilə Venesuella və Hayanada 2020-ci il
iyun ayının sonlarından etibarən ərzaq məhsullarının qiymətləri təxminən 50%-ə qədər artmışdır.
Xüsusilə ərzaq məhsullarının, o cümlədən taxıl məhsullarının ixracçılarının öz fəaliyyətini dayandırması nəticəsində bir sıra ölkələrdə, xüsusilə Taylandda, Vyetnamda 2020-ci il aprel ayının
ortalarından etibarən taxıl məhsullarının qiymətləri təxminən 10-32% hədlərində atmaqda davam
etmişdir. İdxaldan asılı olan ölkələrdə ərzaq məhsullarının yerli qiymətlərinin artması təbii ki,
həmin ölkələrin milli valyutasının kursunun da aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da ilk
növbədə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranla əlaqələnmişdir. Xüsusilə az gəlirli əhali
təbəqələrinin sosial vəziyyətinin kəskinləşməsinə səbəb olmuş və bütövlükdə həmin ölkələrin
ərzaq təhlükəsizliyində köklü təhdidlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Məlum həqiqətdir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daha çox taxıl ehtiyatlarının
həcminə xüsusi diqqət yetirilir. Bu baxımdan yanaşdıqda pandemiyanın başlanması ərəfəsində,
daha doğrusu 2019-cu ilin sonu 2020-ci ilin əvvəlində dünyada taxıl ehtiyatlarının səviyyəsi
kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. Bu da ilk növbədə dünyanın əksər ölkələrində ərzaqlıq taxıl
baxımından qıtlığın olması ehtimallarını tam mənası ilə istisna edirdi. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 2020-ci ilin əvvəllərində dünya ölkələri tərəfindən koronavirus pandemiyasına qarşı münasibətdə kifayət qədər qeyri-müəyyənlik hökm sürürdü.
Təbiidir ki, cəmiyyətdə bu pandemiyaya qarşı münasibətdə də kifayət qədər birmənalı xarakter
daşımırdı. Məhz həmin dövrdə pandemiyanın yayılmasının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində birmənalı münasibət sərgilənmirdi. Hətta qabaqlayıcı tədbirlərin və antipandemiya siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı cəmiyyətdə birmənalı münasibət
olmadığı həmin tədbirlərin tətbiqinin miqyası və müddəti ilə də bağlı qeyri-müəyyənlik hökm
sürməkdə idi. Xüsusilə 2020-ci ilin yaz aylarında Çində və İtaliyada koronavirus pandemiyasının
daha sürətli yayılması, ilk növbədə qabaqlayıcı tədbirlərin iqtisadiyyatın bütün sahələrinə nüfuz
etməsi özünü daha çox büruzə verməyə başladı.
Belə ki, xüsusilə kənd təsərrüfatında daha çox əməktutumlu istehsal sahələrində pandemiya
proseslərinin zərərli təsirləri özünü büruzə verməyə başladı. Odur ki dünyanın əksər ölkələrində
yüksək əmək tutumlu sahələrdə daha çox miqrantlar fəaliyyət göstərir və bu isə daha çox meyvətərəvəzçilik sektorlarında özünü büruzə verir. Bundan əlavə, mövsümi situasiyalarda əmək resurslarının qıtlığı səbəbindən əmək tutumlu sahələrdə məhsulun yığılması ilə bağlı proseslərə miqrantlar daha çox cəlb olunur. Dünyanın əksər ölkələrində istər daha çox əməktutumlu və istərsə də
əmək tutumu aşağı olan sahələrdə işçi qüvvəsinin cəlb edilməsi ilə bağlı məsələlərə kifayət qədər
fərqli yanaşılır. Məsələn, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə taxıl istehsalında daha çox intensiv
texnologiyaların tətbiqi və eləcə də kapital tutumlu qurğulardan istifadə imkanları geniş yayıldığından həmin ölkələrdə taxılçılıqda əmək resurslarından istifadə səviyyəsi kifayət qədər aşağı olur.
Ümumiyyətlə götürdükdə taxılçılıq kənd təsərrüfatının elə bir sahəsidir ki, bu sahə yüksək
əməktutumlu hesab edilmir. Üstəlik əlavə etsək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə taxılçılıqda daha çox
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yüksək texnologiyalı istehsal vasitələrindən istifadə edilir və belə bir şəraitdə konkret olaraq taxılçılıqda əmək resurslarının məhdudluğundan bəhs etmək düzgün olmazdı. Lakin bununla belə dünyanın elə ölkələri mövcuddur ki, məsələn Çində, Qərbi Afrikada və digər ölkələrdə hətta taxılçılıq
kimi əmək ehtiyatlarından istifadə səviyyəsi nisbətən aşağı olan sahələrdə əmək ehtiyatlarından
daha çox istifadə edilməsi halları özünü büruzə verir.
Koronavirus pandemiyası şəraitində ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatının inkişafında müşahidə olunan meyillər
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, koronavirus pandemiyasının mövcud olduğu son 2 ildə
virusun geniş yayılması nəticəsində dünya üzrə məhsul istehsalının həcmi təxminən 8,5 trilyon
dollara qədər məhdudlaşmışdır [6].
2021-ci ilin 15 yanvar tarixinə olan məlumata görə dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 2
mln nəfəri ötmüşdür. Bu isə o deməkdir ki, virusa yoluxanların təxminən 36%-ə qədəri dünyasını
dəyişib.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, koronavirus pandemiyasının gücləndiyi şəraitdə 2020-ci ildə
kəskin aclıq şəraitində yaşayan dünya əhalisinin sayı 49 mln nəfərə çatır ki, bunun da əhəmiyyətli
hissəsi Afrika ölkələrinin payına düşür. Tədqiqatçıların hesablamalarına görə pandemiya proseslərinin davamlı xarakter daşıması halında 2030-cu ildə kəskin aclıq şəraitində yaşayan əhalinin
sayı 130mln nəfərə qədər yüksələcəkdir [7].
Məlum həqiqətdir ki, koronavirus epidemiyası əhalinin xüsusilə həssas təbəqələrinə, o cümlədən aztəminatlı əhali kateqoriyalarına daha çox təsir göstərmək imkanına malikdir. Problemə məhz
bu aspektdən yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışan əhali kateqoriyalarının gəlirlərinin səviyyəsi iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə mövcud və orta gəlir səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Hazırda xırda istehsal
sahələrində, o cümlədən fermer təsərrüfatlarında və bütövlükdə aqrar ərzaq kompleksi sektorunda
təxminən 2 milyard qədər işçi çalışır. Həmin işçilər koronavirus pandemiyası şəraitində bu və ya
digər şəkildə iqtisadi problemlərlə üzləşməkdədir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatında çalışan işçilərin təxminən 43%-ə qədərini qadınlar təşkil edir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi sektorları kifayət qədər geniş yayılmışdır və bu sektorların özünəməxsus destruktiv cəhətləri ondan ibarətdir ki, həmin sektor əslində
gizli iqtisadiyyatın bu və ya digər şəkildə müəyyən tərkib hissəsini təşkil etməkdədir. Bu isə onunla
əlaqədardır ki, adı çəkilən sektorda çalışanlar və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar demək
olar ki, dövlət büdcəsinə vergi ödəmirlər. Məhz bu baxımdan da koronavirus pandemiyası şəraitində çalışan gənclərin iş yerləri qapandığı halda bu və ya digər sosial təminat almaq imkanları
da məhdudlaşır.
Koronavirus pandemiyası başlamazdan əvvəl xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd
yerlərində yoxsulluğun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksək səviyyədə özünü büruzə verirdi.
Məhz bu baxımdan iqtisadiyyatın aqrar ərzaq sektorunda kəndlərin yoxsulluq səviyyəsi yüksək
olmaqla yanaşı eyni zamanda kənd əhalisinin tibbi xidmətlərə çıxış imkanları, eləcə də təhsilə çıxış
imkanları da məhz aztəminatlılıq səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı səviyyədədir. Koronavirus pandemiyası şəraitində isə bu proseslər əhəmiyyətli dərəcədə təhdid mənbəyinə çevrilməkdədir.
Koronavirus pandemiyasına məruz qalan insanlar içərisində xüsusilə həssas təbəqələrə diqqət
yetirmək lazımdır ki, bu təbəqələr içərisində də hazırda silahlı münaqişələrə cəlb olunmuş ölkələrdə yaşayan təxminən 490 mln nəfərin olduğunu nəzərə almaq lazımdır. İstər silahlı münaqişələr,
hərbi siyasi situasiyaların gərginləşməsi və digər bu kimi səbəblərdən təxminən 70 milyona qədər
qaçqın müxtəlif düşərgələrdə yaşayır ki, təbii ki onların qidalanması və sosial təminatı koronavirus
pandemiyasında kifayət qədər mürəkkəbləşir. Evdə qal kampaniyası və fiziki cəhətdən təcrid siyasəti nəticəsində dünya ölkələrində şəhər əhalisinin vəziyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə mürəkkəb xarakter daşıyır. Koronavirus pandemiyası kəndlərdə olduğu kimi şəhərdə də yoxsulluğun
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səviyyəsinin yüksəlməsinə və bütövlükdə hərəkətliliyin məhdudlaşdırılması baxımından yaşayış
imkanlarının çətinləşməsinə səbəb olur.
Məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları satış bazarlarına topdansatış və
pərakəndə satış bazarları, eləcə də ictimai iaşə müəssisələrini, kafe və restoranları, otelləri və digər
qurumları şamil etmək olar. Koronavirus pandemiyası şəraitində adı çəkilən strukturların fəaliyyəti demək olar ki, zaman-zaman məhdudlaşdırılmalara məruz qalır. İqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi kənd təsərrüfatında da koronavirus pandemiyası əhəmiyyətli şəkildə böhranlı
tendensiyaları öz bərabərində gətirirmişdir. Belə ki, Avropanın kənd təsərrüfatı sektoru demək olar
ki, tam mənası ilə işçi qüvvəsinin çatışmazlığı ilə üzləşir. Belə ki, sərhədlərin bağlanması nəticəsində, xüsusilə fermerlərin mövsümi işlərdə əmək ehtiyatlarına olan ehtiyacları kəskin şəkildə
artır. Xüsusilə məhsulun yığılması dövründə bu hal özünü daha aşkar şəkildə büruzə verir. Xüsusilə mövsümi situasiyalarda Avropanın ən iri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları olan
Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya, hətta Polşa kimi ölkələr koronavirus pandemiyası şəraitində
nəzərəçarpacaq həssas durum yaşayırlar. Təkcə İtaliyada kənd təsərrüfatı məhsullarının yığılması
ilə bağlı mövsüm zamanlarında 370 mindən çox daimi və müvəqqəti miqrant işçiyə ehtiyac
duyulur. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində koronavirus pandemiyasına qarşı fərdi qapanma tədbirləri
həyata keçirildiyindən demək olar ki, 100 mindən çox kənd təsərrüfatı işçisi İtaliyaya gəlmək
imkanlarından məhrum olmuşdur. Fransaya gəlmək imkanları məhdudlaşan miqrantların sayı isə
təxminən 200 min nəfərdən çoxdur. Miqrasiya ilə bağlı statistika göstərir ki, Almaniyda hər il 286
mindən çox mövsümi miqrant təkcə meyvə-tərəvəz məhsullarının yığılmasına cəlb olunur. Halhazırda demək olar ki, həmin miqrantların yarıya qədəri öz ölkələrində Almaniyaya qayıtmaq
imkanlarının məhdudlaşması ilə üzləşməkdədir.
Koronavirus pandemiyası xüsusilə Hindistanda və Banqladeşdə çay plantasiyalarının fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərmişdir. Koronavirus pandemiyasının qarşısının
alınması məqsədi ilə tətbiq edilən təcrid tədbirləri nəticəsində adı çəkilən ölkələrdə çay emalı ilə
məşğul olan və çay istehsalını həyata keçirən fabrik və zavodlar fəaliyyətini dayandırmış və bu da
ixracdan əldə edilən gəlirlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur. Keniyada təkcə
600 mindən çox kiçik fermer çay istehsalı ilə bağlı fəaliyyət göstərir və həmin fermerlərin cəlb
etdiyi muzdlu işçilərin sayı da nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir.Məhz belə bir şəraitdə təcrid
tədbirləri nəticəsində işçilərin kənd təsərrüfatına cəlb olunması hallarında problemlər yaranır və
bu da fermerlərin daha çox itkilərə məruz qalmasına səbəb olur.
Koronavirus pandemiyası xüsusilə əhalidə psixoloji təzyiqlərin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu təzyiqlər ilk növbədə onunla bağlıdır ki, bu prosesin uzunmüddətli davam etdiyi təqdirdə
insanların ac qalması və ya bu və digər məhsulların çatışmazlığını hiss etmək məcburiyyətində
qalacağı tendensiyasını gücləndirir. Belə bir halda isə insanların daha çox bazarlara, iri supermarketlərə meyillənməsinə gətirib çıxarır ki, xüsusilə də idxalın məhdud xarakter daşıdığı şəraitdə
bazarlarda ajiotaj müşahidə olunur ki, bu da qiymətlərin səviyyəsində tərəddüdlərin, xüsusilə dəyişikliklərin və artımların yaranmasını şərtləndirir [8].
Koronavirus pandemiyasının ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatına təsirinin neytrallaşdırılması ilə bağlı ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən tətbiq edilən tədbirlərin qısa xarakteristikası
Dünyanın ayrı-ayrı ölkələri koronavirus pandemiyasının kənd təsərrüfatına və ərzaq təhlükəsizliyinə təsirinin neytrallaşdırılması və mövcud böhranın zəruri təsirlərinin zəiflədilməsi məqsədilə silsilə tədbirlər həyata keçirirlər. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində başlıca məqsəd ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müşahidə olunan destruktiv tendensiyaları aradan qaldırmaq,
kənd təsərrüfatının inkişafında böhranlı meyillərin qarşısını almaq və eləcə də bu sahədə çalışan
işçilərin sosial müdafiəsini nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəltməkdən ibarətdir. Xüsusilə Kanadada
ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kənd təsərrüfatının inkişafında böhranlı tendensiyaların qarşısının alınması məqsədi ilə kredit qurumları tərəfindən ayrılan vəsaitlərin həcmi
100 mln Kanada dollarına qədər yüksəldilmişdir. Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarına verilən
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kreditlərin faiz dərəcələrinin dondurulması siyasəti də tətbiq edilməkdədir. Kənd təsərrüfatı əmtəə
istehsalçılarının geniş təkrar istehsal rejimində fəaliyyətini dəstəkləmək məqsədilə əmtəə istehsalçılarına aşağı faiz dərəcəsi ilə 500 mlrd Çin yeni həcmində yeni kredit verilməsi tətbiq edilmişdir.
Ölkədə fermerlərin və xırda sahibkarlıq qurumlarının dəstəklənməsi və onların müflisləşməsinin
qarşısının alınması məqsədilə kreditlərə tətbiq edilən faiz dərəcələri də 2,5%-dən belə aşağı salınmışdır. Çində kənd təsərrüfatında çalışan işçilərə hər ay 300 yen həcmində müvəqqəti subsidiyaların tətbiqi də həyata keçirilməkdədir. Bundan əlavə ölkədə miqrantların yaşamasını təmin
etmək məqsədilə hər bir ailəyə 3000 yen müqabilində pul vəsaiti də verilir.
Koronavirus pandemiyasının kənd təsərrüfatına zərərli təsirlərini neytrallaşdırılmaq məqsədilə
Misir hökuməti tərəfindən kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçıları 2 il müddətinə vergidən azad edilmişdir. Bundan əlavə kənd yerlərində fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarını və eləcə də muzdlu işçiləri koronavirus pandemiyasının zərərli təsirlərindən müdafiə etmək
məqsədilə təxminən 100 mindən çox ailəyə ayda 900 Misir funtu həcmində müavinətin ödənilməsi
təmin edilmişdir. Eyni zamanda Misirdə qeyri-rəsmi çalışan işçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə 500 Misir funtu həcmində aylıq ödəmələr də tətbiq edilməkdədir.
Salvadorda kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə 800 mln ABŞ dolları həcmində subsidiya tətbiq edilir. Eyni zamanda iqtisadiyyatın
qeyri-rəsmi sektorlarında çalışan işçilərə eləcə də 1,5 mln nəfərə ev təsərrüfatının maliyyə vəziyyətini dəstəkləmək məqsədilə ayda 300 ABŞ dolları həcmində müavinət verilməsi təmin edilir.
İtaliyada kənd təsərrüfatında çalışan işçilərin maliyyə durumunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə
ayda 600 evro dövlət tərəfindən subsidiya ödənilir.Eyni zamanda il ərzində 40 min evrodan aşağı
gəlir əldə edən işçilərə ay ərzində vergi ödənilməsi tətbiq edilmədən 100 evro həcmində dotasiyanın ayrılması təmin edilmişdir. Bütövlükdə götürdükdə isə sağlam qida məhsullarına çıxışın təmin
edilməsi ilə bağlı sosial-müdafiə proqramlarının həyata keçirilməsi istiqamətində tövsiyə olunan
tədbirlərə aşağıdakıları şamil etmək olar:
- regionlar çərçivəsində əhaliyə fövqəladə ərzaq yardımlarının göstərilməsi;
- təminatlı sosial-müdafiə sisteminin dəstəklənməsi;
- adekvat tibbi xidmət sisteminin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin işlənib hazırlanması.
Böhrana məruz qalmış fermerlərin və aqrar ərzaq kompleksində çalışan işçilərin səmərəli müdafiəsini təmin etmək məqsədilə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır:
- milli qanunvericilik çərçivəsində aqrar ərzaq kompleksində çalışan işçilərin hüquqlarının
müdafiəsinin təmin edilməsi;
- ərzaq kompleksində çalışan əhali kateqoriyalarının risklərdən qorunması;
- tibbi xidmətlərə və sosial müdafiə sistemlərinə çıxış imkanları nisbətən zəif olan miqrantların
müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının qeyri-müəyyənliklərdən və gəlir itkilərindən qorunması ilə bağlı müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.
Ərzaq idxalından asılı olan ölkələrdə səmərəli müdafiə sisteminin tətbiq edilməsi:
- idxaldan asılı olan ölkələrə ərzaq məhsullarının ixracı ilə bağlı məhdudlaşdırılmanın yumşaldılması;
- orta və uzunmüddətli perspektivdə idxaldan asılı olan ölkələrdə xüsusilə taxıl məhsullarına
olan tələbatın ödənilməsi istiqamətində zəruri dəstək göstərilməsi;
- uzunmüddətli perspektivdə taxıl məhsullarının saxlanılması ilə bağlı keyfiyyətli istehsal və
infrastruktur güclərinin yaradılması ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi.
COVİD -19 pandemiyasının nəticələrinin yumşaldılmasına istiqamətlənmiş koordinasiya istiqamətində zəruri səylərin göstərilməsi:
- COVİD -19 pandemiyasının təsirlərinin yumşaldılması ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi
ilə bağlı səylərin gücləndirilməsi.
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Влияние пандемии COVID -19 на глобальную продовольственную безопасность и
развитие сельского хозяйства

Резюме
В статье исследуется влияние пандемии COVID -19 на продовольственную безопасность
и развитие сельского хозяйства, а также исследуются угрозы пандемии для продовольственных рынков. Отмечается, что закрытие экономических границ затрудняет перемещение
продуктов, приводит к закрытию рабочих мест и снижению доходов. В связи с этим проблемы, вызванные пандемией, широко изучаются в формате продовольственной безопасности и сельского хозяйства.
Цель исследования - оценить влияние пандемии COVID -19 на продовольственную
безопасность и сельское хозяйство.
Методология исследования - в работе использованы сравнительный анализ, логическое
обобщение, системный подход, методы анализа и синтеза.
Практическая значимость исследования - поскольку пандемия COVID-19 охватывает
все аспекты продовольственного рынка, были предприняты усилия для определения воздействия этой пагубной тенденции на продовольственную безопасность и развитие сельского хозяйства.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что пандемия COVID -19 и
ее негативные тенденции оказывают значительное влияние на продовольственную безопасность на всех уровнях.
Оригинальность и научная новизна исследования - в статье рассматриваются вредные последствия пандемии COVID -19, а также вопросы продовольственной безопасности
как на национальном, так и на международном уровне. Научная новизна статьи – определение приоритетов обеспечения водочной безопасности и развития сельского хозяйства в
контексте памдемы.
Ключевые слова: пандемия, глобализация, глобальная продовольственная безопасность, импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции.
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Impact of the COVID-19 pandemic on global food security and agricultural development
Summary
The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on food security and agricultural
development, and examines the threats of the pandemic to food markets. It is noted that the closure
of economic borders complicates the movement of products, leads to the closure of jobs and lower
incomes. In this regard, the problems caused by the pandemic have been extensively studied in the
format of food security and agriculture.
The purpose of the study is to assess the impact of the COVID -19 pandemic on food security
and agriculture.
Research methodology - comparative analysis, logical generalization, systematic approach,
analysis and synthesis methods were used in the research work.
The practical significance of the study - As the COVID -19 pandemic covers all aspects of
the food market, efforts have been made to determine the impact of this harmful trend on food
security and agricultural development.
The results of the study lead to the conclusion that the COVID-19 pandemic and its negative
trends have a significant impact on food security at all levels.
Originality and scientific novelty of the research - the article examines the harmful effects
of the COVID-19 pandemic, as well as food security issues, both nationally and internationally.
The scientific novelty of the article is the definition of priorities for ensuring the security of vodka
and agricultural development in the context of the pamdem.
Key words: pandemic, globalization, global food security, import and export of agricultural
products.

154

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1(60)-2021

UOT 338.43; 336.77
Nizami Cəlal oğlu QAFAROV
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, dosent,
Mirvan Vüqar oğlu MƏMMƏDOV
AQRAR SAHƏDƏ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN KREDİT MEXANİZMİNİN
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - aqrar sahədə, kiçik və orta biznesin inkişafında kredit mexanizminin
rolu və onun nəzəri əsaslarını araşdırmaqdan, kredit mexanizminin mövcud vəziyyəti və inkişaf
təmayüllərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşmə, sistemli
yanaşma və analiz metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - aqrar sahədə kiçik və orta biznes fəaliyyətində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi ilə əlaqədar iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın
idarə edilməsi və bunların bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaşdırılması əsas vəzifələrdən
biri kimi göstərilir.
Tədqiqatın nəticələri - kəndli təsərrüfatlarını kreditləşdirən banklar üçün güzəştli vergilərin
müəyyən edilməsi, kəndli təsərrüfatlarının kreditləşdirilməsində iştirak edən bankların dövlət
tərəfindən subsidiyalaşdırılması sisteminin tətbiqi, kəndli təsərrüfatları üçün bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə müvafiq sığorta mexanizminin tətbiqi, kəndli təsərrüfatları üçün ehtiyat (sığorta) fondlarının yaradılması, respublkanın iqtisadi regionlarında kredit kooperativlərinin yaradılması və
kəndli təsərrüfatlarının mövcud maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılmasına dair tövsiyələr verilir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kiçik və orta
biznes qurumlarının səmərəli fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədi ilə kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri göstərilmişdir.
Açar sözlər: aqrar sahə, kiçik və orta biznes, istehsal, iqtisadi mexanizm, maliyyə, kredit,
bank, bazar münasibətləri, əmtəə-pul münasibətləri.
Giriş
Kiçik və orta biznes fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmini təkmilləşdirmədən onun iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək və son nəticədə isə aqrar sahənin əsasına çevirmək mümkün deyil. Ona görə
də, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsinin böyük və zəruri əhəmiyyəti vardır. [9, s. 75]
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, makroiqtisadiyyatın, eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalının müvəffəqiyyətli inkişafı, həmçinin kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları ilə istər dövlətin
və istərsə də emal müəssisələrinin qarşılıqlı münasibətlərində paritetliyin təyin edilməsi düzgün
qurulmuş və elmi cəhətdən əsaslandırılmış maliyyə sisteminə söykənir. Nəticə etibarı ilə bunlar
əmtəə-pul münasibətlərində istehsal strukturlarının iqtisadi mənafelərinin gözlənilməsinə səbəb
olmaqla yanaşı həm də onların emal, maddi-texniki təchizat və tədarük strukturlarının inhisarçılıq
təsirlərindən xilas olmasına gətirib çıxarır. Düzgün qurulmuş maliyyə mexanizmi kənd təsərrüfatı
əmtəə istehsalçılarının geniş təkrar istehsal prosesinin müvəffəqiyyətlə başa çatmasına və bütövlükdə təsərrüfat-maliyyə subyektləri arasında ödəniş intizamına əməl olunmasına xidmət edir.
Bu isə öz növbəsində istehsalçıların mənfəətlərinin tam həcmdə formalaşmasına, aqrar-sənaye
kompleksində kapitalın sürətli dövriyyəsinə və istehsal strukturlarının təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin ziyanla başa gəlməsinin qarşısının alınmasına səbəb olur.
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Məhsul istehsalçılarının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri
İqtisadiyyatın durumu əhəmiyyətli dərəcədə pul-kredit sferasının vəziyyətindən asılıdır. İnstitutların sayına, kredit resursları və əməliyyatlarının həcminə görə bütün pul-kredit sisteminin
bazasını kommesiya bankları və digər kredit təşkilatları təşkil edir. Pul-kredit tənzimlənməsi –
dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir. Pul-kredit tənzimlənməsi dövriyyədə pul kütləsinin,
kredit həcminin, faiz dərəcələrinin və pul dövranı və kreditin digər göstəricilərinin dəyişməsinə
yönəlmiş tədbirlər toplumudur.
İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar maliyyə, kredit, vergi, qiymət və s. kimi
iqtisadi mexanizmin təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın idarə edilməsi və bunların bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaşdırılması əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıda durur. İqtisadi münasibətlərin mühüm tərkib hissəsi kimi maliyyə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi obyektiv zərurətə
çevrilmişdir. Maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri inflyasiyanın qarşısını almaq, milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətini sabitləşdirmək, istehsalın aşağı düşməsi meylini dayandırmaq və xarici ticarət balansında müsbət saldoya nail olmaqdan ibarətdir. Ona görə də iqtisadi
transformasiyanın zəruri ilkin şərti kimi maliyyə islahatı büdcə, valyuta, vergi, qiymət, investisiya
və gömrük islahatı ilə əlaqəli həyata keçirilməlidir. Ölkələrin milli və beynəlxalq səviyyədə həyata
keçirdikləri inkişaf planları həmin ölkələr üçün faydalı olmalı, mövcud problemlərin həlli üçün
yetərli təsirə malik mexanizmlərlə icra edilməlidir.
Maliyyə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.Odur ki, ölkədə aparılan islahatlar bazar təsərrüfatçılıq sisteminin yaradılması, aqrar sektorda çoxukladlılığın
formalaşması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərə baxmayaraq iqtisadi problemlər öz həllini hələ
də tam tapmamışdır. Ölkələrin milli və beynəlxalq səviyyədə həyata keçirdikləri inkişaf planları
həmin ölkələr üçün faydalı olmalı, mövcud problemlərin həlli üçün yetərli təsirə malik mexanizmlərlə icra edilməlidir. [3, s. 407]
Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sektorda həyata keçirilən islahatlar nəticə etibarı ilə müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması ilə müşayiət edilsə də, aqrar islahatın maliyyə təminatının
olmaması bütövlükdə makroiqtisadiyyatda pul azlığının reallığa çevrilməsi, kəndlilərə verilən
əmlakdan və torpaq payından tam istifadə edilməməsinə gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda, kənd
təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları ilə istər emal və tədarük müəssisələri, istərsə də dövlət arasındakı
iqtisadi münasibətlərin maliyyə mexanizminin təkmilləşdirilməməsi əksər kəndli təsərrüfatlarının
istehsal-maliyyə fəaliyyətinin zərərlə başa çatmasına səbəb olur.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və kifayət
qədər kredit ehtiyatlarının yaradılması üçün büdcə boşluqlarının doldurulması sahəsində respublika hökumətinin qəbul etdiyi qanunlar və normativ aktlar hələlik səmərəli qiymət, maliyyə, investisiya siyasəti yeridə, bank maliyyə orqanları ilə istehsalçılar arasında tam etibarlı işgüzar münasibətlər yarada bilməmişdir.
Digər tərəfdən bank, maliyyə orqanlarının ölkədə davam etməkdə olan inflyasiyanı neytrallaşdırmaq, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq yeni istehsal qurumları yaratmaq, məhsul
istehsalını sabitləşdirmək və kreditin səmərəliliyini yüksəltmək sahəsində yeritdikləri bahalı kredit
siyasəti ölkə iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində yaranmış problemləri tam aradan qaldıra bilməmişdir. Real vəziyyət sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsini, kəndli təsərrüfatlarının parametrlərinin məqsədyönlü ölçülərə çatdırılması üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər maliyyə ehtiyatlarının yaradılmasını, bu məqsədlər üçün kredit sistemindən geniş istifadə olunmasını, xarici
və daxili investorların investisiyalarının aqrar bölmənin inkişafına istiqamətləndirilməsi zəruriyyətini diqtə edir.
Kənd təsərrüfatında kredit münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi zəruriyyəti əsasən məhsul istehsalı ilə onun satışı müddətlərinin bir-birinə uyğun gəlməməsi ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən,
son illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına çəkilən xərclərin artması, maliyyə ehtiyatlarının
çatışmaması, kredit üçün ödəniş faizinin xeyli yüksək olması nəticəsində gübrə, zəhərli kimyəvi
maddələrin tətbiqinin minimuma enməsi vahid sahədən məhsul çıxımı, bu isə öz növbəsində əksər
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sahələr üzrə məhsul istehsalına çəkilən xərclərin onun satışından daxil olan vəsaiti üstələməsi ilə
nəticələnmişdir.
Apardığımız tədqiqat araşdırmaları belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, aqrar bölmədə islahatların aparılmasında başlıca məqsəd aqrar sahənin inkişafının təmin edilməsi, daxili bazarın
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi olmuşdur. Torpaqların kənd
əhalisinin sərbəst istifadəsinə verilməsinə baxmayaraq torpaqdan səmərəli istifadə olunması problemi öz tam həllini tapmamış, əksinə, torpaqların bir qisminin əkin dövriyyəsindən çıxması və
istifadəsiz qalması ilə nəticələnmişdir. Bu onunla izah olunur ki, mülkiyyətinə torpaq sahəsi götürmüş kəndlinin maliyyə imkanlarının məhdud olması yeni təsərrüfatçılıq formalarının yaranmasında ciddi çətinliklər yaradır. Respublikada yeni təsərrüfat formalarının yaranmasında kəndlilərə
maliyyə yardımı göstərilməsi və ya kredit verilməsi üçün investisiyaların cəlb edilməsinə böyük
ehtiyac vardır. Mövcud obyektiv çətinliklərlə əlaqədar dövlətin real vəziyyəti nəzərə almaqla rayonlarda irihəcmli yeni təsərrüfat formalarının yaradılması və onların maliyyə imkanları baxımından qiymətləndirilərək müəyyənləşdirilməsi, yeni təsərrüfatçılıq formalarında dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi istiqmətində layihələr həyata keçirilməkdədir. Ancaq hal-hazırda aqroparkların yaradılması istiqamətində işlərin görülməsinə baxmayaraq aqrar sahənin inkişafı üçün tələb
olunan tədbirlərin icra olunması daimi diqqətdə olmalıdır.
Yeni istehsal münasibətlərində müvafiq əmtəə-pul münasibətləri təşəkkül tapdıqca sərbəst
məhsul istehsalçıları ilə büdcə, bank və digər maliyyə orqanları arasında yeni iqtisadi münasibətlər
formalaşır, maliyyə, kredit və investisiya qoyuluşunun əhəmiyyəti və bunların istehsalın son
nəticələrinə təsiri artır. Güclü maşın - traktor parkına, kapital qoyuluşu üçün kifayət qədər sərbəst
pul vəsaitinə malik olmayan kəndli təsərrüfatlarının səmərəli fəaliyyəti üçün böyük həcmdə investisiya və kredit tələb olunur. Çünki, kəndli təsərrüfatları obyektiv çətinliklər üzündən vahid sahədən mümkün ola bilən səviyyədən xeyli az məhsul əldə edir. Sərbəst qiymətlərlə reallaşdırılan bu
məhsulların satışından əldə olunan vəsait əksər hallarda istehsal xərclərini belə ödəmir. Sayca azlıq
təşkil edən iri kəndli təsərrüfatlarının təsərrüfat fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdən istehsalın
inkişafına və genişləndirilməsinə ayırdıqları vəsait bu təsərrüfatların qarşısında duran məqsədlərə
çatması üçün kifayət etmir.
Odur ki, hazırkı mərhələdə kənd təsərrüfatı istehsalını kreditsiz təsəvvür etmək çətindir. Kredit,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və satışının bütün mərhələlərini əhatə etməli, istehsal həcminin sabitləşdirilməsi, kiçik və orta biznes təsərrüfatlarının maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılmasına şərait yaratmalıdır.
Aqrar sahənin maliyyə-kredit tənzimlənməsinin müasir mərhələsində sahənin tələbatını ödəmək məqsədi ilə xüsusi maliyyə-kredit müəssisələrinin yaradılması məqsədəuyğun olardı. [4, s.
418].
Kənd təsərrüfatının kreditə olan tələbatının ödənilməsi üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər
kredit ehtiyatlarının yaradılması, kredit ehtiyatlarından istifadənin bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğun səmərəli forma və metodlarının seçilməsi günün vacib problemi kimi durur. Ölkədə
kifayət qədər kredit ehtiyatlarının yaradılmasına mənfi təsir edən əsas amillərə istehsalın qeyristabilliyi və aşağı səviyyədə olmasını, əhalinin sərbəst pul ehtiyatlarının depozitə yerləşdirilməsi
üçün kredit müəssisələri tərəfindən səfərbəredici tədbirlərin görülməməsini və s. aid etmək olar.
Kəndli təsərrüfatlarında kiçik və orta biznes sahələrinin yaradılması və onların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi təsərrüfatların ölçülərinin sahibkarların məqsədləri baxımından tələb olunan səviyyəyə çatdırılmasını, bütövlükdə aqrar-sənaye kompleksində əsaslı struktur dəyişikliklərin aparılmasını, maddi-texniki təchizatın, iş və xidmətlərin daha səmərəli formalarının tətbiq
edilməsini tələb edir. Bütün bunlar isə dövlətin çevik vergi mexanizminin, əlverişli maliyyə-kredit,
sığorta mexanizminin formalaşdırılmasını, məqsədli dövlət subsidiyalaşdırılmasını, aqrar bölməyə
böyük həcmdə investisiya qoyuluşları proqramlarının hazırlanıb həyata keçirilməsini tələb edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, kredit ehtiyatlarının formalaşmasında, idarəetmə aparatının, qapalı
müəssisələrin, elm, təhsil, səhiyyə və digər sahələrin maliyyələşdirilməsində, əhalinin sosial ehti157
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yaclarının ödənilməsi və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində səmərəli iqtisadi siyasət dövlətin
həyata keçirdiyi ən vacib və zəruri tədbirlərdən biridir. Bununla yanaşı, təcrübə göstərir ki, tətbiq
olunan vergi sistemi yalnız o vaxt səmərə verir ki, o istehsalçıların və digər vergi ödəyicilərinin
maddi marağını təmin etmiş olsun. 1999-cu ilə kimi kənd təsərrüfatında tətbiq olunan çoxnövlü
vergi sistemi və əməkhaqqından sosial fondlara ayırmalar, habelə mövcud vergi qanunvericiliyindəki bəzi uyğunsuzluqlar aqrar bölmədə yeni təşəkkül tapmaqda olan təsərrüfat subyektlərini
nəinki maddi cəhətdən maraqlandırırdı, əksinə, bu təsərrüfat subyektləri tərəfindən məhsul istehsalında maliyyə çətinliklərinin yaranmasına səbəb olurdu.
Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün 1999-cu ildən etibarən, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün vergilərdən azad edilmişlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli Sərəncamı ilə
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldıqdan sonra ölkənin bölgələrində onun 10 satış
xidmət bazası və 57 rayonda texniki xidmət servisləri fəaliyyət göstərir. “Aqrolizinq” ASC tərəfindən respublikaya gətirilən kombaynların, traktorların, ekskavatorların və digər kənd təsərrüfatı
texnikalarının yerləşdirilməsini, komplektləşdirilməsini, satışqabağı hazırlığının aparılmasını və
satışını həyata keçirmişdir. 2008-ci ildən Şəki və Sabirabad logistik gübrə bazaları, 2009-cu ildən
Şəmkir və Xaçmaz logistik gübrə bazaları, 2010-cu ildə isə Cəlilabadda və Bərdədə logistik gübrə
bazaları yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən “Aqrolizinq”
dövlət büdcəsi hesabına alınmış texnika və avadanlıqları fiziki və hüquqi şəxslərə dəyərinin 20
faizini qabaqcadan, qalan 40 faizini isə 10 il müddətinə qədər (dəyərindən asılı olaraq) ödəmək
şərti ilə lizinqə verir. Cəmiyyət həmçinin gübrələri, damazlıq mal-qaranı, məhsuldar toxum sortlarını da alaraq fermerlərə güzəştli şərtlərlə satışını təşkil etmişdir.
Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək məqsədilə dövlətin maliyyə dəstəyi genişlənməkdə davam edir. Belə ki, 2008-2019-cu illər
ərzində 16 mindən çox sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 829
milyon manat güzəştli kredit verilmişdir ki, bunun da 591 milyon manatı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə, 238 milyon manatı isə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı layihələrə
ayrılmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müasir kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təminatının
gücləndirilməsi məqsədləri üçün Cəmiyyətə ayrılmış 71,86 mln. manat büdcə və 92,59 mln manat
Cəmiyyətin təkrar istifadə vəsaitləri hesabına 2016-cı ildə 164,45 mln manat dəyərində 4349 ədəd
müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınmışdır.
2019-cu ilin doqquz ayı ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən müvəkkil kredit
təşkilatları vasitəsilə ümumilikdə investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 109.4 milyon
manat güzəştli kredit verilmişdir. Həmin vəsaitin 108,3 milyon manatı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 1,1 milyon manatı isə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahələrindəki layihələrə
ayrılmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı təbii amillərlə daha çox əlaqədardır. Belə ki, respublikanın
bu və ya digər bölgəsində ayrı-ayrı illərdə kənd təsərrüfatı üçün qeyri-əlverişli hava şəraiti yaranır,
bəzi hallarda isə təbii fəlakətlər baş verir. Belə vəziyyət kənd təsərrüfatı məhsulları həcminin azalmasına və ya bütövlükdə itirilməsinə, heyvanların qırılmasına, məhsul satışından vəsaitin azalmasına, təsərrüfatın maliyyə vəziyyətinin pisləşməsinə, bunlar isə öz növbəsində istehsalın gələcək inkişafına, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin, xüsusilə kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsinə öz
mənfi təsirini göstərir. Təbiətin dağıdıcı fəaliyyətindən və digər gözlənilməz hadisələrdən yaranan
itkiləri ödəmək üçün xalis gəlirin müəyyən hissəsini ehtiyat (sığorta) fonduna ayırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Kəndli təsərrüfatları üçün ehtiyat (sığorta) fondları aşağıdakı formalarda yaradıla bilər:
- özünüsığorta – burada təsərrüfat fəaliyyətini gəlirlə başa vuran təsərrüfatlar əldə etdikləri
mənfəətdən ehtiyat fondu yarada bilər. Bu halda kəndli təsərrüfatı baş verə biləcək zərərin heç
olmazsa müəyyən bir hissəsini ehtiyat fondunda olan vəsaiti hesabına ödəyə bilər;
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- mənfəətdən ehtiyat fonduna ayrılan məbləğin ən azı əsas fondların faktiki amortizasiya ayırmaları səviyyəsində olmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik;
- kəndli təsərrüfatlarını birləşdirən kooperativlər, birliklər, assosiasiyalar və s. bu məqsəd üçün
xüsusi fond yarada bilərlər. Bu halda fondun yaranma mənbəyi təsərrüfatların amortizasiya ayırmaları və mənfəətlərindən ayırmaları ola bilər;
- əmlakın sığortası.
Göstərilən hər üç istiqamət kiçik və orta biznes təsərrüfatlarının gözlənilməyən itkilərinin bərpası üçün etibarlı mənbə ola bilər. Bütün bunlarla bərabər hesab edirik ki, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının təbii amillərlə əlaqədar itkilərinin kompensasiyası üçün dövlət xüsusi sığorta fondu
yaratmalıdır.
Fondun vəsaiti əsasən büdcədən məqsədli ayırmalar, kənd təsərrüfatından yığılan vergilər
hesabına formalaşa bilər.
Kənd təsərrüfatında xərclərin daim qabaqlayıcı artımı, əlverişli bazar infrastrukturlarının olmaması, istehlakçıların aşağı ödəniş qabiliyyətli tələbi, əlaqədar sahələrdə inhisarçılıq və s. amillər
kəndli təsərrüfatlarını dövriyyə vəsaitinin çatışmamazlığı kimi çətin bir vəziyyətə salmışdır. Məhsul satışı ilə əlaqədar çətinliklər, dönərsiz büdcə maliyyələşdirilməsinin olmaması və s. kənardan
əlavə vəsait cəlb edilməsinə tələbatı daha da artırmışdır. Bütün bunlar rəqabət və bazar qanunlarına
müvafiq maliyyə-kredit siyasəti yürüdülməsini tələb edir.
Kənd təsərrüfatının yüksək inkişafına nail olmuş xarici dövlətlərdə aqrar bölmə müntəzəm surətdə müxtəlif kompensasiya və yardımdan istifadə edir. Almaniya Federativ Respublikasında
dövlət orqanları ayrı-ayrı sahibkarlara və kəndli kooperativlərinə keyfiyyətli heyvandarlıq məhsulları istehsalı üçün iri müəssisələr yaradılmasına köməklik edir. Burada tikinti güzəştli əsaslarla
aparılır. İxtisaslaşmış müəssisənin sahibinə dövlət işçi qüvvəsi dəyərinin 80 faizini, texnika və
avadanlığın dəyərinin yarısını əvəzsiz verir və beləliklə tikinti dəyərinin üçdə iki hissəsini öz
üzərinə götürür. Müəssisənin fəaliyyətinin birinci ilində dövlət onun sahibinə qaytarmamaq şərtilə
istehsal xərclərinin 60 faizini, ikinci il 40 faizini, üçüncü il isə 20 faizini ödəyir. Yalnız dördüncü
ildən etibarən müəssisənin fəaliyyəti xüsusi vəsait hesabına həyata keçirilir.
Fikrimizcə, biz inkişaf etmiş dövlətlərin aqrar bölməyə köməklik göstərməsi sahəsindəki təcrübədən yan keçməməliyik, əksinə, təcrübəni öyrənib respublikanın aqrar bölməsində tətbiq
etməklə kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına nail ola bilərik.
Kəndli təsərrüfatlarının inkişafının maliyyə-kredit mexanizminin araşdırılması nəticəsində belə
bir qənaətə gəlirik ki, ölkədə aqrar bölmənin mövcud maliyyə vəziyyətində çatışmamazlıqlar var
və aqrar-sənaye kompleksində, o cümlədən kənd təsərrüfatında gözlənilən nəticələrin əldə edilməsi üçün aqrar iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi, dövlət dotasiyası və yardımı, güzəştli vergi və
kredit sisteminin tətbiqini daha da artırmaq tələb olunur. Ölkənin kənd təsərrüfatına xarici və daxili
investorların yüksək həcmdə investisiya qoyacaqlarının qeyri-real olduğunu nəzərə alaraq xarici
və daxili investorların səylərini ilk növbədə yüngül və yeyinti sənayesinin inkişfına yönəldilməsini
məqsədəmüvafiq hesab edirik. Belə ki, yüngül və emal sənayesinin yenidən qurulması, yeni istehsal güclərinin istismara verilməsi bu müəssisələrin xammala olan ehtiyacının xeyli artmasına səbəb olacaq. Bu halda müəssisələrin xammala olan tələbatının ödənilməsi üçün ayrı-ayrı sahibkarlar kənd təsərrüfatının bu və ya digər sahələrinə investisiya qoyulmasında daha maraqlı olacaqlar.
Aqrar sahədə kiçik və orta biznes strukturlarının səmərəli fəaliyyətində kreditin rolu
Aqrar bölmənin kredit ehtiyaclarının ödənilməsində mövcud bank sistemi ilə yanaşı kəndli təsərrüfatlarının kredit kooperativlərinin yaradılması da böyük rol oynaya bilər. Kredit kooperasiyası fermer kooperativ hərəkatının ən qədim sahəsidir. Kredit kooperativləri fəaliyyət göstərdiyi
yüz ildən artıq bir dövr ərzində bir çox ölkələrdə maliyyə-kredit sistemində nüfuzedici sahəyə
çevrilmiş, iri mərkəzi banklar da daxil olmaqla özünün ərazi və yerli xarakterli şöbələri və kassaları
formasında hesablaşma, kredit-əmanət təşkilatlarının geniş şəbəkəsini yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Hesab edirik ki, respublikanın iqtisadi bölgələrində kredit kooperativləri yaratmaqla kəndli
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təsərrüfatlarının mövcud maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılmasına xeyli köməklik göstərilə bilər.
Bütün bunlarla yanaşı, kəndli təsərrüfatları özlərinin xalis gəlirlərindən hər il məqsədli ayırmalar etməklə, müxtəlif ehtiyat fondları yaratmaqla öz maliyyə ehtiyaclarının müəyyən hissəsini ödəyə bilərlər və istifadəsiz qalmış vəsaiti az imkanlı təsərrüfatlara aşağı faizlə kredit verməklə onları
vəziyyətdən çıxarmaqla bərabər özlərinin pul gəlirlərini artıra bilərlər. Belə hesab edirik ki, bazar
iqtisadiyyatının indiki mərhələsində aqrar bölmədə yeni istehsal münasibətlərinə müvafiq təsərrüfat subyektlərinin yaradılması və onların səmərəli təsərrüfat fəaliyyətinin təmin olunması üçün
dövlətin müstəqil maliyyələşdirmə tədbirləri, çevik kredit mexanizmi olmalıdır. Çünki, yeni
təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini özbaşına buraxmaq, bunların öz imkanları ilə bazarda tələblə
təklifin nizamlanacağına və dövlətin müdaxiləsi olmadan aqrar bölmədə iqtisadi böhranın aradan
qaldırılacağına ümid olmaq yaxşı nəticələr verə bilməz.
Buna görə də aqrar bölmədə yeni kiçik və orta biznes təsərrüfatçılıq strukturlarının tezliklə
formalaşdırılması və onların bazarın qanunlarına müvafiq səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması
məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik:
- kəndli təsərrüfatlarına investisiya məqsədləri üçün büdcədən subsidiyalar verilməsinə dair
uzunmüddətli dövlət proqramları hazırlayıb həyata keçirmək;
- xalq təsərrüfatının digər sahələrinin təsərrüfat subyektlərinin gəlirlərindən dövlət tərəfindən
müəyyən edilmiş ölçüdə məqsədli ayırmalardan kənd təsərrüfatına yardım üçün büdcədənkənar
fondun yaradılması və həmin fond hesabına kəndli təsərrüfatlarına maliyyə yardımı göstərilməsi;
- kəndli təsərrüfatlarını kreditləşdirən banklar üçün güzəştli vergilərin müəyyən edilməsi;
- kəndli təsərrüfatlarının kreditləşdirilməsində iştirak edən bankların dövlət tərəfindən
subsidiyalaşdırılması sisteminin tətbiqi;
- kəndli təsərrüfatları üçün bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq sığorta mexanizminin
tətbiqi və s.
Pul-kredit sferasının dövlət tənzimlənməsi o halda müsbət səmərə verir ki, dövlət Mərkəzi Bank
vasitəsi ilə xüsusi sektorun fəaliyyətinə təsir göstərmək imkanına malik olsun. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu prinsip inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində pul-kredit sisteminin əsasını təşkil
edir. Bu tənzimləmə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə istiqamətlərdə həyata keçirilir.
Kredit əməliyyatlarının və pul emissiyasının tənzimlənməsi məqsədi ilə hər şeydən əvvəl təsərrüfat fəallığına təsir və inflyasiyaya qarşı mübarizə vasitələrindən istifadə edilir. Bankın qiymətli
kağızlarının tənzimlənməsi bank ssudalarının və depozitlərinin strukturuna, pul kütləsinin həcminə,
faizlərin bazar normasının səviyyəsinə əsaslı təsir göstərir. Dövlət borclarının tənzimlənməsi də eyni
zamanda dövlət və xüsusi sektor arasında ssuda kapitalının bölgüsünə, faiz dərəcələrinin səviyyəsinə, bank balanslarının və qiymətli kağızların strukturuna nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir göstərir.
İqtisadi ədəbiyyatdan və beynəlxalq təcrübədən pul-kredit siyasətinin metodları iki qrupa bölünür: ümumi (bütövlükdə ssuda kapitalı bazarına təsiri) və seçmə (konkret kredit növünün tənzimlənməsi və ayrı-ayrı sahələrin kreditləşdirilməsi).
Kredit əməliyyatlarının və pul emissiyasının tənzimlənməsi məqsədi ilə hər şeydən əvvəl təsərrüfat vahidlərinin fəaliyyətinə təsir və inflyasiyaya qarşı mübarizə vasitələrindən istifadə edilir.
Bankın qiymətli kağızlarının tənzimlənməsi bank ssudalarının və depozitlərinin strukturuna, pul
kütləsinin həcminə, faizlərin bazar normasının səviyyəsinə əsaslı təsir göstərir. Dövlət borclarının
tənzimlənməsi də eyni zamanda dövlət və xüsusi sektor arasında ssuda kapitalının bölgüsünə, faiz
dərəcələrinin səviyyəsinə, bank balanslarının və qiymətli kağızların strukturuna nəzərəçarpacaq
dərəcədə təsir göstərir.
Pul-kredit siyasətinin ümumi metodlarına açıq bazar əməliyyatları və məcburi ehtiyatlar normasının müəyyən edilməsi daxildir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, açıq bazar əməliyyatından
və uçot siyasətindən fərqli olaraq pul-kredit tənzimlənməsinin məcburi ehtiyatlar normasının
müəyyən edilməsi mexanizmi bank sisteminin əsaslarına toxunmaqla bütövlükdə ölkənin maliyyətəsərrüfat sisteminə daha güclü təsir etmək iqtidarına malikdir.
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İqtisadiyyatın durumu əhəmiyyətli dərəcədə pul-kredit sferasının vəziyyətindən asılıdır. İnstitutların sayına, kredit resursları və əməliyyatlarının həcminə görə bütün pul-kredit sisteminin
bazasını kommesiya bankları və digər kredit təşkilatları təşkil edir. Pul-kredit tənzimlənməsi –
dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir. Pul-kredit tənzimlənməsi dövriyyədə pul kütləsinin,
kredit həcminin, faiz dərəcələrinin və pul dövranı və kreditin digər göstəricilərinin dəyişməsinə
yönəlmiş tədbirlər toplumudur.
Nəticə
Maliyyə, kredit, vergi, qiymət və s. kimi iqtisadi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın idarə edilməsi və bunların bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğunlaşdırılması əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıda durur.
Kredit ehtiyaclarının ödənilməsində mövcud bank sistemi ilə yanaşı kəndli təsərrüfatlarının
kredit kooperativlərinin yaradılması da böyük rol oynaya bilər.
Aqrar bölmədə yeni kiçik və orta biznes təsərrüfatçılıq strukturlarının tezliklə formalaşdırılması
və onların bazarın qanunlarına müvafiq səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik:
- kəndli təsərürfatlarına investisiya məqsədləri üçün büdcədən subsidiyalar verilməsinə dair
uzunmüddətli dövlət proqramları hazırlayıb həyata keçirmək;
- kəndli təsərrüfatlarını kreditləşdirən banklar üçün güzəştli vergilərin müəyyən edilməsi;
- kəndli təsərrüfatlarının kreditləşdirilməsində iştirak edən bankların dövlət tərəfindən
subsidiyalaşdırılması sisteminin tətbiqi;
- kəndli təsərrüfatları üçün bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq sığorta mexanizminin
tətbiqi və s.
Kəndli təsərrüfatları üçün ehtiyat (sığorta) fondlarının yaradılması vacibdir ki, bu da aşağıdakı
formalarda yaradıla bilər:
- özünüsığorta – burada təsərrüfat fəaliyyətini gəlirlə başa vuran təsərrüfatlar əldə etdikləri
mənfəətdən ehtiyat fondu yarada bilər. Bu halda kəndli təsərrüfatı baş verə biləcək zərərin heç
olmazsa müəyyən bir hissəsini ehtiyat fondunda olan vəsaiti hesabına ödəyə bilər;
- mənfəətdən ehtiyat fonduna ayrılan məbləğin ən azı əsas fondların faktiki amortizasiya ayırmaları səviyyəsində olmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik;
- kəndli təsərrüfatlarını birləşdirən kooperativlər, birliklər, assosiasiyalar və s. bu məqsəd üçün
xüsusi fond yarada bilərlər. Bu halda fondun yaranma mənbəyi təsərrüfatların amortizasiya
ayırmaları və mənfəətlərindən ayırmaları ola bilər;
- əmlakın sığortası.
Göstərilən hər üç istiqamət kiçik və orta biznes təsərrüfatlarının gözlənilməyən itkilərinin bərpası üçün etibarlı mənbə ola bilər. Bütün bunlarla bərabər hesab edirik ki, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının təbii amillərlə əlaqədar itkilərinin kompensasiyası üçün dövlət xüsusi sığorta fondu
yaratmalıdır.
Hesab edirik ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi aqrar sahədə kiçik və orta biznesin inkişafında
mühüm rol oynayar.
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Направления совершенствования кредитного механизма малого и среднего бизнеса в
аграрном секторе
Резюме
Цель исследования - изучить роль кредитного механизма и его теоретические основы в
развитии малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, определить текущее состояние
кредитного механизма и тенденции развития.
Методология исследования - в работе использованы сравнительный анализ, логическое
обобщение, системный подход и методы анализа.
Значимость приложения исследования - одна из основных задач заключается в совершенствовании экономических механизмов, связанных с регулированием экономических отношений в малом и среднем бизнесе в аграрном секторе, управлением экономикой и их
адаптацией к требованиям рынка.
Результаты исследования - льготные налоги для банков, кредитующих фермерские
хозяйства, определение состояния банков, занимающихся кредитованием фермерских хозяйств. Даны рекомендации по применению системы субсидий, применению механизма
страхования в соответствии с требованиями рыночной экономики для сельского хозяйства,
созданию резервных (страховых) фондов для сельского хозяйства, созданию кредитных
кооперативов в экономических регионах и совершенствованию текущее финансовое
положение сельского хозяйства.
Оригинальность и научная новизна исследования - направления совершенствования
кредитного механизма с целью обеспечения эффективной работы субъектов малого и
среднего бизнеса, работающих в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: аграрный сектор, малый и средний бизнес, производство, экономический механизм, финансы, кредит, банковское дело, рыночные отношения, товарноденежные отношения.
Nizami Jalal Qafarov
ass. prof. ACU
Mirvan Vugar Mamadov
Improvement directions of the gredit mechanism of small and medium business in the
agrarian area
Summary
The purpose of the study is to study the role of the credit mechanism and its theoretical basis in
the development of small and medium-sized businesses in the agricultural sector, to determine the
current state of the credit mechanism and development trends.
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Research methodology - comparative analysis, logical generalization, systematic approach
and analysis methods were used in the research work.
Significance of the application of the research - one of the main tasks is to improve the
economic mechanisms related to the regulation of economic relations in the field of small and
medium business in the agricultural sector, management of the economy and their adaptation to
market requirements.
The results of the study - preferential taxes for banks lending to farms determination of the
state of the banks involved in lending to farms recommendations on the application of the subsidy
system, the application of an insurance mechanism in accordance with the requirements of a
market economy for agriculture, the establishment of reserve (insurance) funds for agriculture, the
establishment of credit cooperatives in economic regions and improving the current financial
situation of agriculture.
The originality and scientific novelty of the research - the directions of improving the credit
mechanism in order to ensure the effective operation of small and medium-sized businesses
operating in agriculture.
Key words: agrarian sector, small and medium business, production, economic mechanism,
finance, credit, banking, market relations, commodity-money relations.
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BALIQ KÜRÜLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİN TƏDQİQATI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – Məqsəd onu aydınlaşdırmaqdır ki, hansı balıq kürülərindən respublikada istifadə edilir və bu kürülərin keyfiyyəti tədqiq edilməlidir.
Tədqiqatın metodologiyası – Respublikada treska, siyənək, durna, mintay, çəki və digər balıqların kürüsündən “duzlanıb əzilmiş kürü” və “pasterizə edilmiş az duzlu kürü” və sair adlarda
kürü istehsal edilir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Balıqdan alınan ən qiymətli məhsullardan biri Azərbaycanda
“kürü”, Avropa, Qərb ölkələrində və Türkiyədə “haviyar”, Rusiyada “ikra” adı ilə məşhurdur. Bir
çox ölkələrdə kürünü “balığın yumurtaları” adlandırırlar. Nərə, qızıl, qismən də çəkikimilər fəsiləsinə aid olan balıqlardan alınan kürü əhali tərəfindən delikates qida məhsulu kimi yüksək qiymətləndirilir.
Tədqiqatın nəticələri – Lakin bizə bəlli olan balıqların heç də hamısının kürüsü yemək üçün
yararlı deyildir. Hətta elə balıqlar vardır ki, onun kürüsünü yedikdə orqanizm zəhərlənir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Pasterizə və ya sterilizə edilmiş nərə və qızıl balıq
kürülərinə tələbat daha yüksəkdir.Azərbaycan sularında qidalanan balıqlardan alınan kürülərin ilk
dəfə tədqiqatı aparılır.
Açar sozlər: kürü, nərəbalıqkimilərin və qızılbalıqkimilərin kürüsü, kürülərin qidalılıq dəyəri, kürülərin növləri və istehsal xüsusiyyətləri, kürülərin kimyəvi tərkibi, kürülərin orqanoleptiki göstəriciləri.
Giriş
Tarixi məlumata görə bizim eranın ilk yüzilliklərində balıq ovlayanlar, yola çıxarkən özləri ilə
yedikdən sonra uzun müddət toxluq hissi yaradan qurudulmuş kürü götürürlərmişlər. Orda hökmdarı Batı xanın dəftərxanasında həkimlərin qara kürüsü barədə 1240-cı ildə məlumat verilir. Ziyafətlərdə kürü qızardılmış alma ilə xanın süfrəsinə qoyulurmuş. Haviyar sözünün mənşəyini araşdırarkən müəyyən edilmişdir ki, bu türk mənşəli sözdür. Məşhur dəniz səyyahı İngilis Ceyms Kuk
1778-ci ildə Rusiyanın Unalaşka adasına gəlmiş və orada gördükləri haqda yazır ki, mən burada
çörək əvəzinə ruslar tərəfindən hazırlanan quru pudinə bənzər kürü yedim. Burada adi çörək çox
az hazırlanır. Uzaq Şərqdə yaşayan manaylar, udegeylər taxıl və kürü qatışığından şilə hazırlayırlar, kürünü qızardır və qovururdular.
XVIII əsrin sonunda fransız aşpaz Mari Korem Rusiyada işləyərkən vətəninə göndərdiyi məktubda qeyd edirdi ki, Həştərxanda nərə balığının içalatından (kürüsündən) çox dadlı “Haviyar” adlı
yemək hazırlanır. Hazırda “Haviyar” sözü beynəlxalq terminə çevrilmişdir.
Kürü istehsalı və satışı üzrə Rusiya uzun illər dünya bazarında inhisarçı olmuşdur. Böyük
Oktyabr Sosialist inqilabından sonra Rusiyada əhalinin ərzaq təminatında yaranan acınacaqlı
vəziyyətə görə xaricə və Avropaya kürü ixracı dayandırılmışdır. 1920-ci ildə Parisdə ilk “kürü evi”
yaradılır. İrandan gətirilən kürünün hesabına Avropa bazarında olan boşluq dolduruldu. Elə həmin
vaxtdan dünya bazarına ikinci kürü ixrac edən ölkə İran daxil oldu. Sonralar Rusiya öz səviyyəsini
düzəltdi və yenidən kürü satışı üzrə dünya bazarında öz yerini tutdu.
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Kürü əsasən nərəkimilərdən və qızılbalıqkimilərdən alınır. Nərəkimilərdən alınan “qara kürü”
həqiqətdə heç də həmişə kürünün həqiqi rənginə uyğun gəlmir. Qonur rəngli kürülər daha qiymətli
hesab edilir. Nərəkimilər əsasən Xəzərdə və ona tökülən çaylarda qidalandığı üçün qara kürünün,
demək olar ki, 95%-i bu su hövzələrində ovlanan nərəkimilərdən alınır. “Qırmızı kürü” ən çox
Uzaq Şərq su hövzələrindən ovlanan qızılbalıqkimilərdən alınır. Lakin təəssüflə qeyd edilməlidir
ki, son onilliklərdə kürü istehsalı ilbəil azalmaqdadır. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, 20002010-cu illərdə Azərbaycanda istehsal edilən qara kürünün miqdarı XX əsrin əvvəllərində istehsal
ediləndən 100 dəfəyə qədər azdır. Qara kürü istehsalının azalması səbəbləri çoxdur. Lakin bu səbəblərin aradan qaldırılması mümkündür. Hazırda kürü istehsalını artırmaq üçün Xəzəryanı dövlətlər arasında danışıqlar gedir. [s. 5-312]
Balıq kürüsünün tədqiqat metodologiyası
Kürü ana balığın qarnında yastıqlarda yerləşmiş olur. Yastığın ölçüsü balığın böyüklüyündən,
yumurtacıqların yetişmə dərəcəsindən asılıdır. Nərə balığında yetişmiş yastığın kürüləri onun
ümumi kütləsinin 20%-ni, qızılbalıqlarda 10%-ni təşkil edir. Eyni zamanda balıqlardan alınan kürü
dənəciklərinin də ölçüsü müxtəlifdir. Nərə balığından alınan kürü dənəciklərinin ölçüsü 4÷7 mmdir. Rəqəmlərdən aydın görünür ki, qızıl balıq kürüsünün ölçüsü 3 mm, nərə balıq kürüsünün ölçüsü yüksəkdir.
Nərə kürüsünün rəngi qara, boz, nadir hallarda isə sarı, ağ, platin rəngli olur. Kürüyə rəng verən
lipxrom piqmenti protoplazmada yerləşir. Qızılbalıqkimilərin kürüsünə rəng verən rəngləyici
maddələr yağda həll olur.Bunlar kürüyə açıq çəhrayıdan parlaq narıncıyadək rəng verir. Uzaq Şərq
qızıl balığından və semqadan alınan kürüdə karotinoidli bir piqment astaksintin vardır.
Kürü - qidalılıq dəyəri, xüsusilə dad göstəriciləri çox yüksək olan yeyinti məhsuludur. Çünki
kürünün tərkibində orqanizmin normal inkişafı üçün tələb olunan birləşmələr yüksək keyfiyyətdə və
əlverişli miqdardadır. Müxtəlif balıqlardan alınan kürülərin tərkibi faizlə 1 saylı cədvəldə verilir.
Cədvəl 1
Kürülər
Bölgə balığı
Nərə balığı
Kələmo
Uzunburun
Çapaq balığı
Çəki balığı
Sazan balığı
Durna balığı
Keta
Qorbuşa

Su
65,8
56,5
56,4
51,3
66,8
64,9
67,1
65,3
46,9
49,7

Zülali maddələr
27,0
26,7
24,3
26,7
25,3
25,9
25,6
27,2
31,5
30,6

Yağ
15,8
13,8
12,8
15,9
1,1
5,3
3,7
2,3
13,2
11,5

1 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, suyun miqdarı ən çox sazan kürüsündə (67,1), ən az
isə keta balığının kürüsündədir (46,9). Kürülərin tərkibindəki zülalın miqdarı müxtəlif balıq
kürülərində dəyişir. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, zülalın miqdarı ən çox keta
kürüsündə, ən az kələmo balığının kürüsündə rast gəlinir. Balıq kürülərində yağın miqdarı da müxtəlifdir. Belə ki, yağın miqdarı bölgə balığının kürüsündə digər balıq kürülərinə nisbətən çox, ən
az çapaq balığının kürüsündə rast gəlinir. [səh .9-12]
2 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, bölgə balığının dənəvər kürüsünün tərkibində olan
mineral maddələrdən fosforun, manqanın miqdarı yüksəkdir. Vitaminlərdən kürünün tərkibində
“C” və “Pp” vitaminləri yüksəkdir. Bölgə balığının dənəvər kürüsünün 100 qr-nın orqanizmdə
həzm olunarkən verdiyi enerji 1056,4 Kcouldur. Bölgə balığının dənəvər kürüsünün tərkibində
olan suyun miqdarı ilə müqayisədə nərə balığının dənəvər kürüsündə az miqdarda çoxdur. Bölgə
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balığının dənəvər kürüsünün tərkibində olan zülal, nərə balığının tərkibində olan zülaldan az fərqlənir. Bölgə balığının dənəvər kürüsünün tərkibində olan yağla müqayisədə aydın olur ki, nərə
balığının dənəvər kürüsündə yağın miqdarı bir qədər yüksəkdir. [s. 4-61]
Cədvəl 2
Bölgə və nərə balığının kürüsünün kimyəvi tərkibi
Kürünün tərkibində olan maddələr
Su %-lə
Zülal %-lə
Yağ%-lə
Mineral maddələr 100 qr\mq-la
Natrium
Kalium
Kalsuim
Manqan
Fosfor
Dəmir
Vitaminlər 100 qr\mq-la
A
B1
B2
Pp
C
E enerji dəyərliliyi Kcoul

Bölgə balığının dənəvər
kürüsü
54,9
25,9
15,8

Nərə balığının dənəvər
kürüsü
55,3
25,4
13,8

21,31
83,14
74,9
142,1
423,6
2,18

22,73
86,7
88,31
131,64
486,9
2,01

0,23
0,51
0,39
1,25
2,31
1056,4

0,46
0,53
0,41
1,3
2,20
973,8

Nərə balığı fəsiləsindən alınan qara kürüdə 25,4÷32%-ə qədər zülal, 13,8÷15,8 %-ə kimi yağ,
1,5÷3,5%-ə kimi mineral maddələr, o cümlədən yod, fosfor, kalsium, maqnezium, dəmir, manqan
və digər elementlər vardır.
Kürülərin yetişməsi ilə əlaqədar olaraq yağın miqdarı kəskin dəyişir. Kürücüklər inkişaf edib
böyüdükcə yağın miqdarı azalır. Kürü yağının tərkibində saxlanma dövründə oksigenin və işığın
təsiri nəticəsində tez oksidləşən və ona acıtəhər tam verən yüksək molekullu doymamış yağ turşuları vardır. Odur ki, kürü yağı yod ədədinin daha yüksək (204-240) olması ilə fərqlənir. Kürü
yağının tərkibində 0,5-4,3%-dək lesinin vardır. Lesinin insan orqanizmində sinir sisteminin yaranması və qidalanmasında mühüm rol oynayır. Nərə fəsiləsindən alınan kürülərdə A,B1,B2, B12,
D, C, Pp, E, H və digər vitaminə bənzər maddələr vardır. Nərəkimilərin kürüsündə “A” vitamininin
miqdarı 0,12-0,24 mq%. Ümumiyyətlə kürüdə “B12” vitamini 290÷2120 mq%, “Pp”vitamini 0,62,5 mq% və “C” vitamini 10÷96 mq % arasında olur. Kürünün tərkibindəki kimyəvi maddələr
balıq ətinin tərkibində olanlarla müqayisədə insan orqanizmi tərəfindən asan həzm olunur və
yüksək dərəcədə mənimsənilir. [s. 10-121]
Keta və qorbuşa qızıl balıqlarının kürüsünün kimyəvi tərkibinin tədqiqatının nəticəsi aşağıdakı
cədvəldə verilir.
3 saylı cədvəlin rəqəmlərindən aydın olur ki, qarbuşa balığının dənəvər kürüsündə suyun miqdarı 2,8% çox olduğu görünür. Zülalın miqdarı qarbuşa balığının dənəvər kürüsündə, keta balığının dənəvər kürüsündə olan zülaldan 0,9% azdır. Yağın miqdarı keta balığının dənəvər kürüsündə,
qarbuşa balığının dənəvər kürüsündən 1,7% çoxdur. Mineral maddələrdən qarbuşa balığından alınan dənəvər kürüdə manqan və fosfor daha çoxluq təşkil edir. Qarbuşa balığından alınan dənəvər
kürünün 100 qr-ı orqanizmdə həzm olunarkən 463,7 kcoul enerji yaradır. Keta balığının dənəvər
kürüsünün 100 qr-ı orqanizmdə həzm olunarkən 1043,3 kcoul enerji yaradır.
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Cədvəl 3

Kürünün tərkibində olan
maddələr
Su %-lə
Zülal %-lə
Yağ%-lə
Mineral maddələr 100 qr\mq-la
Natrium
Kalium
Kalsuim
Manqan
Fosfor
Dəmir
Vitaminlər 100 qr\mq-la
A
B1
B2
Pp
C
E enerji dəyərliliyi Kcoul

Qarbuşa balığının dənəvər
kürüsü
49,7
30,6
11,5

Keta balığının dənəvər
kürüsü
46,9
31,5
13,2

22,45
85,0
75,0
141,0
426,0
2,0

22,84
90,0
90,0
129,0
490,0
1,8

0,25
0,50
0,40
1,4
9,5

0,45
0,55
0,42
1,5
2,4

963,7

1043,3

Nərəkimilərdən və qızılbalıqkimilərdən alınan dənəvər kürülərin 100 qr-nın orqanizmdə
yaratdığı enerjini müqayisə etdikdə müəyyən edilmişdir ki, qarbuşa balığının yaratdığı enerji bölgə
balığında nərə balığına nisbətən 82,6 kcoul yüksəkdir. Eyni zamanda qarbuşa balığının yaratdığı
enerji keta balığının yaratdığı enerjidən 79,6 kcoul azdır. Bölgə balığının kürüsünün verdiyi enerji,
qarbuşa balığının verdiyi kaloriliklə müqayisədə 42,7 kcoul çoxdur.
Kürülərin tərkibində olan üzvi maddələr balıq ətinin tərkibində olanlarla müqayisədə insan orqanizmi tərəfindən asan həzm olunur və yüksək dərəcədə mənimsənilir.
Məlumdur ki, dünyada və respublikada istehsal edilən balıq məhsullarının ən qiymətlisi nərə
və qızıl balıqlardan alınan kürüdür. Yeyinti və balıq sənayesində istehsal edilən elə bir məhsul
yoxdur ki, onun keyfiyyəti, istehsalı, saxlanma və sair kimi proseslərdə kürü qədər həssas olsun.
Kürü istehsalında əsas xammal balıqdan çıxarılan yastıqdır. Kürü istehsalında istifadə edilən əsas
və yardımçı xammal və materiallardan-duz, şəkər, bitki yağı, su, ədviyyətin əhəmiyyəti az deyildir.
Sadalanan materialların keyfiyyəti yoxlanılmalı, həmin materiallara aid qüvvədə olan standartların
tələbinə cavab vermədikdə istifadə olunmamalıdır. Keyfiyyətli yardımçı xammallar tələb olunan
qaydada əvvəlcədən hazırlanmalıdır. Su müəyyən müddət sakit saxlanılır, süzülür və qaynadılır.
Bu su ilə ovlanılan sağlam balıqlar yuyulmalı və ən geci 6-8 saat ərzində balığın qarnı yarılaraq
kürü yastığı çıxarılmalıdır. Bəzi təsərrüfatlarda, xüsusilə süni balıqyetişdirmə obyektlərində balığın kəsilən yeri tikilir və suya buraxılır. Balıqlardan bu qaydada kürü alınması bir balıqdan 3-4
dəfə kürü alınmasına imkan verir.
Nərəkimilər fəsiləsinə aid olan balıqlardan çıxarılan yastıqlardan dənəvər, sıxılmış, yastıqda
pasterizə edilmiş kürü hazırlanır. Dənəvər, sıxılmış kürülərin hazırlanmasında istifadə edilməsi
nəzərdə tutulan yastıq əvvəlcə xəlbirdən keçirilməklə pərdəsindən və birləşdirici toxumalardan
təmizlənir. Tam hazır kürü bankada, kiçik çəlləkdə qablaşdırılır. Bu taralara yığılan kürü dənəcikləri iri və orta ölçülü, həmçinin parlaq olmalıdır. Banka və çəlləklərə qablaşdırılması nəzərdə tutulan kürü xüsusi qablara yığılır və qandan, selikdən, kürü qırıntılarından, mikroorqanizmlərdən
təmizlənməsi üçün bir neçə dəfə soyuq su ilə yuyulur. Bu zaman kürünün kütləsi 3÷5% azalır.
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Kiçik çəlləyə yığılması nəzərdə tutulan kürü yuyulmur, dərhal quru duzla duzlanılır, az duzlu kürülərdə 4,5-5%, çox duzlu kürülərdə 5-7% xörək duzu sərf edilir. Az duzlu kürüdə mikroorqanizmlərin fəaliyyətini ləngitmək və saxlanma müddətinin artırılması məqsədilə xörək duzu ilə yanaşı
bəzi antiseptiklər, sorbit turşusu, benzoy turşusu, natrium duzu, bor preparatı, urotrapin, biomitsin,
paraformaldehidlə birlikdə istifadə edilir. Hazırda istifadə edilən antiseptiklər orqanizmə pis təsir
göstərdiyindən onların istifadəsinə icazə verilmir.
Kürü kütləsinin bərabər duzlanması məqsədilə onu ehmalca 3 dəqiqə müddətində əllə qarışdırırlar. Yaranan duzluluğun ayrılması üçün kürü ələkdən keçirilir və ələnir. Bu əməliyyat zamanı
kürüdəki duzluq 50%-dək ayrılır. [s. 5-310]
Balıq kürülərinin kimyəvi tərkibi öyrənildikdən sonra, onların ailə üzvlərinin orqanoleptiki göstəricilərinin tədqiqatı çox böyük maraq doğurur. Məhz buna görə bölgə, nərə, qarbuşa və keta balıq
kürülərinin müşahidəsi aparılmışdır. Müşahidənin nəticəsi aşağıdakı 4 saylı cədvəldə verilir.
Cədvəl 4
Bölgə balığının dənəvər kürüsünün göstəriciləri
Göstəricilərin
adı
Xarici görünüşü

Xarakterizəsi
Əla
1-ci sort
Bölgə kürüsünə uyğun eyni cinslidir, səthi
hamardır, eyni ölçülüdür.

İyi
Kənar iy vermir, bölgə balığının kürüsünün
iyinə məxsusdur.
Dadı

Bölgə balığı üçün xarakterikdir, dadı xoşa
gələnərdir, cüzi dərəcədə acıtəhərdir, acı dadın
olmasına icazə verilmir.

Rəngi

Bölgə kürüsünə xas olub eyni rənglidir, kürü
dənəciklərinin rəngində azacıq fərqli ola bilər.

Konsistensiyası

Nisbətən yumşaqdır,
dənəcikərin bəziləri
orta yumşaqdır.

2-ci sort
Müxtəlif çalarların olmasına
yol verilir.
Oksidləşmiş
yağın zəif iyinin
olmasına
icazə verilir.
Lil və acı təmin
olmasına yol verilir.

Bölgə kürüsündə
müxtəlif çalarlı rənglərin
olmasına icazə verilir.
Yumuşaqdır, bəziləri Nəzərə alınmır.
yumşalmışdır,
parçalanmamışdır.

Nəticə
Balıqlardan alınan ən qiymətli məhsullardan biri Azərbaycanda “Kürü”, Avropa, Qərb ölkələrində və Türkiyədə “haviyar”, Rusiyada “ikra” adı ilə məşhurdur. Lakin elə kürülər vardır ki, onunla qidalandıqda orqanizm zəhərlənə bilir. Qida üçün əhəmiyyətli kürülər nərəkimilər və qızılbalıqkimilərdən alınan kürülərdir. İnsanlar bu kürüləri yüksək dəyərləndirirlər. Kürü istehsalı üzrə
Rusiya və İran yüksək inkişaf etmişdir. Hətta kürü istehsalı və satışı üzrə inhisarçı olmuşdur. Nərəkimilərdən alınan kürü qara kürü kimi insanlara məlumdur. Qızılbalıqkimilərdən alınan kürü qırmızı kürü kimi insanlara məlumdur.
Apardığımız müşahidələr nəticəsində müəyyən edildi ki, kürü ana balığın qarnında yastıqda
yerləşir. Yastığın ölçüsündən və balığın kütləsindən asılı olaraq miqdarı dəyişir. Nərə balığında
yetişmiş yastığın kütləsi balığın ümumi kütləsinin 20%-ni, qızılbalıqlarda balığın ümumi kütləsinin 10%-ni təşkil edir.
Məlumdur ki, kürünün qidalılığı kimyəvi tərkibi ilə xarakterizə edilir. Məhz buna görə balıq
kürülərinin kimyəvi tərkibi tədqiqat edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edildi ki, suyun
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miqdarına görə sazan balığı kürüsü digər balıq kürülərindən fərqlənir.Zülalın miqdarı ən çox keta
balığının kürüsündə rast gəlir. Ən az zülal kələmo balığının kürüsündə olur. Yağın miqdarı bölgə
balığının kürüsündə digər balıq kürülərindən artıq olur.
Tədqiq edilən bölgə və nərə balığının kürülərinin kimyəvi tərkibi, bu kürülərdə suyun, zülalın,
yağın miqdarı, mineral maddələr,vitaminlər, bölgə və nərə balığının enerji dəyərliliyi öyrənilmişdir. Bölgə balığının enerji dəyərliliyi, nərə balıq kürüsünün dəyərliliyindən yüksəkdir. Eyni zamanda qorbuşa balığının dənəvər kürüsünün dəyərliliyindən azdır.
Bölgə balığının dənəvər kürüsünün və nərə balığının sıxılmış kürüsünün orqanoleptiki və standart göstəriciləri tədqiqat edilmişdir. Bölgə balığının dənəvər kürüsünün orqanoleptiki göstəriciləri standarta uyğundur, nərə balığının sıxılmış kürüsünün standart göstəriciləri norma daxilindədir. Qızıl balığın dənəvər kürüsü, bölgə və nərə balığından fərqli olaraq əmtəə keyfiyyətinə görə
iki sortda hazırlanır. Bu kürülərin də orqanoleptiki göstəriciləri standarta uyğundur.
Aparılmış elmi tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakıları təklif edirəm.
1. Balıq kürülərinin qidalılıq, bioloji dəyərlərinin yüksək olması, onların geniş tədqiq edilməsi
maraq doğurur.
2. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bir çox balıq kürülərinə tələbat vardır, lakin
insanların ən çox tələbatı nərəkimilərin və qızılbalıqkimilərin dənəvər və yastıq kürülərinədir.
3. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə balığının yetişmiş yastıq kürüsü balığın
ümumi kütləsinin 20%-ni, qızılbalıqlarda isə 10%-ni tşkil edir.
4. Tədqiqar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə balığından alınan kürülərin ölçüsü 4÷
7mm-dir.
5. Bölgə, nərə, qorbuşa və keta balıq kürülərinin kimyəvi tərkibinin tədqiqatı nəticəsində
müəyyən edildi ki, kürülər standart tələbatı tam ödəyir.
6. Bölgə, nərə, qorbuşa və keta balıqlarının sensor və instrumental göstəricilərinin tədqiqatı
nəticəsində müəyyən edildi ki, bütün göstəricilər tam standarta uyğundur.
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Исследование качества рыбной икры
Резюме
Целью исследования - выяснить, какая рыбная икра используется в стране и изучить
качество этой икры.
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Методология исследования - Икра производится в стране из икры трески, сельди,
журавля, корюшки и других рыб под названиями “икра соленая протертая”, “икра пастеризованная малосоленая” и другие.
Значимость применения исследования - Один из самых ценных рыбных продуктов
известен в Азербайджане как “Икра”, в странах Западной Европы и Турции как “икра”, в
России как “икра”. Во многих странах икру называют “рыбными яйцами”. Осетровые икра, полученная из рыб семейства осетровых, частично золотистых, высоко ценится населением как деликатес.
Результаты исследования -. Однако икра далеко не всех известных нам рыб съедобна.
Есть даже рыбы, у которых яйца отравлены.
Оригинальность и научная новизна исследования-Оригинальность и научная новизна исследования - выше спрос на пастеризованные или стерилизованные лосось и лососевую икру.Впервые изучается икра рыб, выращиваемых в водах Азербайджана.
Ключевые слова: Икра, икры и лосося, пищевая ценность икры, виды и производственные характеристики икры, химический состав икры, органолептические характеристики икры, белковая и липидная фракции икры, способы фальсификации и предотвращения икры.
Vilayat Abbas Aliyev
Azerbaijan Cooperation University, professor,
Afet Adil Guliyeva
Associate of the departmet
Research on the quality of fish roe
Summary
The purpose of the study - The purpose is to clarify which fish caviar is used in the country
and the quality of these caviar should be studied.
Research methodology - Caviar is produced from cod, herring, crane, smelt, smelt and other
fish caviar in the country under the names “salted mashed caviar” and “pasteurized low-salt caviar”
and others.
Significance of the application of the study- One of the most valuable products from fish is
known as “Caviar” in Azerbaijan, “caviar” in Western Europe and Turkey, and “caviar” in Russia.
In many countries, caviar is called “fish eggs”. Sturgeon caviar, obtained from fish belonging to
the family of sturgeon, partly golden, is highly valued by the population as a delicacy.
The results of the study - However, the caviar of not all fish known to us is edible. There are
even fish whose eggs are poisoned.
The Originality and scientific novelty of the research - The demand for pasteurized or
sterilized salmon and salmon caviar is higher.For the first time, caviar from fish fed in Azerbaijani
waters is being studied.
Key words: Caviar, caviar of caviar and salmon, nutritional value of caviar, types and
production characteristics of caviar, chemical composition of caviar, organoleptic
characteristics of caviar, protein and lipid fractions of caviar, ways to falsify and prevent caviar.

170

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1(60)-2021

UOT 338.43
Yunis Musa oğlu SADIQOV
i.f.d., dosent, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: Məqalədə Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın mövcud vəziyyəti
təhlil edilərək qiymətləndirilmiş, inkişaf perspektivinə dair məlumat və təkliflər təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda üzümçülük və şərabçılığın inkişaf istiqamətləri göstərilməklə, rentabelliyinə
görə kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində ən çox iqtisadi effekti olan fəaliyyət növü olduğu
əsaslandırılmışdır.
Tədqiqatın metodologiyası: Müşahidə, müqayisə, statistik və analitik təhlil.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə ölkədə üzümçülük və şərabçılıq sahələrinin yenidən
əvvəlki səviyyəyə qaldırılmasının zəruriliyi göstərilmiş, gəlirliyinə görə neft sektoruna alternativ
bir sahə kimi əsaslandırılmışdır.
Tədqiqatın nəticələri: Üzümçülüyün və şərabçılığın ölkə iqtisadiyyatı, xüsusilə də kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti göstərilmiş və konkret təkliflər verilmişdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Azərbaycanın kənd təsərrüfatında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və səmərəliliyin artırılması istiqamətində üzümçülük və paralel olaraq şərabçılığın inkişafı prioritet sahə kimi göstərilmiş, kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində ən çox gəlir
gətirə biləcək bir sahə kimi əsaslandırılmışdır. Sahənin inkişafı ilə əlaqədar verilmiş təkliflər orijinallığı ilə fərqlənir.
Açar sözlər: üzümçülük, üzüm sortları, şərabçılıq, bazarlar, şərab ixracı, aqrar sektor, alkoqollu içkilər, alkoqolsuz içkilər.
Giriş
Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və səmərəliliyin artırılması
ölkənin əsas iqtisadi prioritetlərindəndir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində ənənəvi kənd təsərrüfatı
sahələrinin dirçəldilməsinə diqqət artmaqdadır. Bu baxımdan üzümçülük və şərabçılıq daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. Kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində üzümçülük və paralel olaraq şərabçılıq ən çox gəlir gətirə biləcək bir sahədir. Ölkənin əlverişli təbii-coğrafi şəraiti qədimlərdən bu
ərazidə üzümçülüyün geniş inkişafına imkan yaratmış və bəzi bölgələrdə bu təsərrüfat sahəsi
əhalinin iqtisadi həyatında mühüm rol oynamışdır.
Üzümün sənaye təsərrüfatı baxımından olduqca qiymətli xüsusiyyətlərini öyrənmək, bu sahədə
nəzəri və eksperimental tədqiqatların həyata keçirilməsi zamanı iqtisadi cəhətdən yüksək səmərəli
nəticələr əldə etmək üçün üzümü hərtərəfli tanımaq, onun bioloji, texnoloji, morfoloji, anotomik
və digər xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək lazımdır.
Hələ 1985-ci ildə Sovetlər dönəmində Azərbaycanda 267,8 min ha. üzüm bağları mövcud idi.
Hər il 2 milyon ton civarında şərab üzümü istehsal olunub emal müəssisələrinə təhvil verilirdi.
Azərbaycan üzümşülük və şərabçılığın inkişafının pik nöqtəsini yaşayırdı.
1980-ci illərin ortalarında SSRİ rəhbərliyinin bədnam “Alkoqolizm və sərxoşluğa qarşı mübarizə tədbirləri” adl səriştəsiz qərarının tərkib hissəsi kimi ölkəmizdə üzüm bağları kütləvi surətdə
məhv edilməyə başladı və minlərlə hektar üzümçülük üçün çox əlverişli torpaq sahələri taxıl və
digər kənd təsərrüfatı məhsullarının əkini altına verilməyə başladı. Paralel olaraq xammalsız qalan
şərab zavodlarının da dağıdılmasına başlandı.
Onillərlə qazanılmış nailiyyətlər cəmi 2-3 ildə məhv edildi. Yalnız texniki sortlardan ibarət
üzümlüklər deyil, keyfiyyətli süfrə üzüm sortlarından ibarət bağlar da məhv edildi.
Eyni zamanda təxminən 43 min hektar üzüm bağları Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarda məhv oldu.
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Diaqram 1. Üzümün əkin sahəsi
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Nəticədə Azərbaycanda üzüm istehsalı 13 dəfədən çox, üzüm bağları isə təxminən 16 dəfə azalmışdır. Onu da nəzərə almalıyıq ki, bu günə mövcud olan üzüm bağlarının yarıdan çoxu süfrə
sortudur və birbaşa istehlak bazarlarına verilir. Bu isə o deməkdir ki, hazırda üzüm emalı müəssisələrinə verilən üzüm, 1985-ci ildə şərab emalı üçün istehsal olunan üzümün təxminən 4-5%-i
miqdarındadır. Bütün bunları nəzərə alaraq təsəvvür etmək olar ki, Azərbaycanın aqrar-emal
sahəsində gəlirinə görə ən önəmli yer tutan şərabçılıq sahəsi nə qədər ağır duruma düşmüşdür.
Diaqram 2. Üzüm istehsalı və məhsuldarlığının dinamikası
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Diaqramdan da göründüyü kimi, ölkədə üzüm istehsalı 1985-ci ilə nisbətn dəfələrlə azalmışdır.
Məhsuldarlıq isə əksinə, 40 sentner artmışdır. Məhsuldarlığın artımı bir daha göstərir ki, son illər
əkilmiş üzüm bağlarında daha məhsuldar olan yeni sortlara üstünlük verilmişdir.
Üzümçülüyün inkişaf perspektivləri
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 1995-96-cı illərdən sonra üzümçülüyün yenidən inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmış və bu istiqamətdə müvafiq dövlət tədbirlərinin
həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. 2002-ci ildə “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuş, üzümçülüyün inkişafı üzrə tədbirlərin də nəzərdə
tutulduğu “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004172
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2008-ci illər)” və “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 25 avqust 2008-ci ildə
təsdiq olunan “2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı” ölkəmizdə ən gəlirli sahələrdən olan üzümçülüyün və şərabçılığın yenidən inkişaf
etdirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. [1] Həmçinin “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda bu sahənin sənaye miqyasında
inkişafının təmin edilməsi, dünya standartlarına uyğun şərab məhsullarının istehsalının strateji
istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. [1]
“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” qəbul olunan qanun sahənin inkişafı üçün hüquqi baza
yaratmaqla bərabər, emal sahəsinin inkişafını, şərab məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan tələbləri,
nəzarət tədbirlərini və dövlət standartı normalarını müəyyənləşdirmişdir. Dövlət proqramlarında
isə emal sahəsi prioritet kimi elan olunmuş, ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə təhlükəsiz və
dayanıqlı təminatı ilə bağlı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur.
Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə 2016-cı ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda həyata keçiriləcək prioritetlərin 2020-ci ildə real
ÜDM-i ümumilikdə 1235 milyon manat artıracağı və təxminən 20 min yeni iş yerinin yaradılacağı
proqnozlaşdırılır. Təsirin gerçəkləşdirilməsi üçün isə dövlət-özəl resursları hesabına 1170 milyon
manat investisiya qoyuluşu tələb ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı və emalı sektorunda nəzərdə tutulan tədbirlər üzrə konkret hədəf indikatorları müəyyən
edilmişdir. [2]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin hələ
2018-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında, dövlət başçısı ölkədə üzümçülüyün inkişafı ilə bağlı məsələyə geniş yer ayırmışdır.
Cənab İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycanda üzümçülüyün çox böyük ənənələri vardır. Biz bu
ənənələri bərpa edirik və eyni zamanda, bu gün dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarını cəlb edirik.
Təsadüfi deyil ki, ixracımız artır. İndi Azərbaycan şərab evlərini açmağa başlayıb. Artıq bir neçə
olkədə şərab evləri fəaliyyətə başlayır. Bizim şərabımıza böyük maraq var”.
Həqiqətən də ölkənin ənənəvi üzümçülük və şərabçılıq sahəsində gələcəkdə istifadə edə biləcəyimiz böyük potensial mövcuddur. Üzümçülük aqrar sektorda gəlirinə görə əsas sahələrdən biri
olmaqla mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tarixən bu ərazidə xalq seleksiyası yolu ilə yaradılaraq,
bugünkü nəslə ötürülən müxtəlif genetik əlamətləri ilə səciyyələnən 300-dən çox yerli, 200-ə qədər
ayrı-ayrı dövlətlərdən gətirilən üzüm sortları artıq bizim milli sərvətlərimizə çevrilmişdir. Ölkənin
meşələrində, dağ ətəklərində yayılan yabanı üzümün mövcudluğu da sübut edir ki, bizim ərazilər
dünyada üzümün yaranma mərkəzlərindən biri olmuşdur. Nəticədə Azərbaycanda tarixən üzümçülük geniş yayılan Gəncə-Qazax, Şirvan, Qarabağ-Mil, Qarabağın dağlıq hissəsi, Muğan-Salyan,
Abşeron, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Lənkəran və Naxçıvan təbii-iqlim bölgələrində özünəməxsus üzüm sortlarının zəngin genofondu yaranmışdır.
T.M.Pənahov, V.S.Səlimov, Ə.M.Zarinin “Azərbaycanda üzümçülük” kitabında göstərilmişdir
ki, “Respublikamızda üzümçülüyün intensiv inkişafını təmin etmək üçün iki istiqamətə daha cox
fikir verilməlidir. Bunlardan birincisi – fermer-kəndli üzümçülük təsərrüfatlarının və fərdi üzüm
bağlarının sahələrinin artırılması, ikincisi isə ölkədaxili və dünya bazarının müasir standartlarına
cavab verən, bazar rəqabətinə davam gətirən keyfiyyətli və nisbətən ucuz başa gələn təzə üzüm və
onun emal məhsulları ilə fasiləsiz təmin olunmasıdır. Bu təqdirdə xəstəlik və zərərvericilərdən
mühafizəsi üçün minimal xərc tələb edən, uzun müddət sabit məhsul verərək keyfiyyətini saxlayan, müasir texnoloji tələbatlara cavab verən süfrə, şərab və kişmiş istiqamətli üzüm sortlarına
tələbat ildən-ilə artır”. [3]
Azərbaycan Respublikasının üzümçülük bölgələrində yeni üzüm bağlarının salınması, paralel
mövcud üzümlüklərin genişləndirilməsi, daha çox maddi gəlirin və keyfiyyətli məhsulun əldə
olunmasında üzüm sortlarının düzgün seçilməsi, ayrı-ayrı sortlardan ibarət plantasiyaların salın173
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ması yüksək iqtisadi nailiyyətlərin əldə olunmasının əsas bazasını təşkil edir. Əkildikdən təxminən
3-4 il sonra məhsul verən üzüm çoxillik bitki olmaqla yanaşı, həm də istehsalçılarına böyük gəlir
gətirən olduqca perspektivli kənd təsərrüfatı bitkisidir. Ona görə də iqtisadi baxımdan üzümçülük
çox gəlirli sahə hesab edilir. Sahə vahidindən alınan gəlirə görə üzümçülük yalnız örtülü tərəvəzçilikdən geri qalır. Üzüm istehsalı ilə, xüsusən şərabçılıqla məşğul olan ölkələrin təcrübəsi göstərir
ki, sözügedən sahə həm də dövlət büdcəsinin formalaşmasında önəmli rol oynayır. Üzümçülüyün
genişləndirilməsi üçün kişmişi, süfrə, universal və texniki üzüm sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsi, ərazinin torpaq və iqlim şəraitinə uyğun müasir tipli yeni üzüm plantasiyalarının
salınması, tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması hazırda aktual problemlərdəndir. Bu istiqamətdə
dövlət proqramlarına uyğun mühüm tədbirlər həyata keçirilir, Gəncə-Qazax, Şamaxı, Naxçıvan,
Abşeron və başqa bölgələrdə müasir tipli üzüm plantasiyaları salınır.
Mütəxəssislər hesab edir ki, üzümçülük və şərabçılığın daha səmərəli inkişafını təmin etmək
üçün dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlərin görülməsinə zərurət var. Hazır məhsulun dünya bazarına
çıxarılması vacib şərtdir, bunun üçün lazımi şərait də var. Eyni zamanda, ixrac proseslərinin daha
da sadələşdirilməsi və stimullaşdırılmasına ehtiyac duyulur. Azərbaycan şərabının və konyakının
daxili və xarici bazarda öz yerini tutması üçün mütləq yüksək keyfiyyətə diqqət yetirilməlidir.
Məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etməli olan qurumlar bazara çıxarılan malların istehsalına xüsusi
diqqət göstərməli və yalnız keyfiyyətli məhsula şərait yaradılmalıdır. Sirr deyil ki, keyfiyyətsiz
məhsul ucuz başa gəlir və bazara da tez girir. Bəzən alıcılar da məhsulun ucuzluğuna aldanırlar.
Ancaq artıq standartlar və tələbat dəyişib, dünya bazarı yüksək keyfiyyətli məhsul tələb edir.
Azərbaycan şərabçıları da dünya standartlarına cavab verən məhsul təqdim etməlidirlər.
Qeyd edək ki, vaxtilə, keçən əsrin 80-ci illərinin ortalarında ölkədə təxminən iki milyon tona
yaxın üzüm istehsal olunurdu ki, bu məhsulun mütləq əksəriyyəti şərab zavodlarına təhvil verilirdi.
Zavodlarda təxminən 130-150 mln.dkl. üzüm şərabı istehsal olunurdu və bu şərabın demək olar
ki, hamısı Rusiya bazarlarında satılırdı. Azərbaycanın şərab məhsulları Rusiya bazarında əhəmiyyətli yer tuturdu.
Şərabçılığın inkişaf perspektivləri
Şərabçılıq aqrar-sənaye kompleksinin ən rentabelli və ən qədim sahələrindən biridir. Şərabçılıq
tarixən ölkə iqtisadiyyatının inkişafına mühüm töhfə vermiş və aparıcı sahələrdən biri olmuşdur.
Azərbaycan şərabları gözəl, təkrarolunmaz ətrinə və əla keyfiyyətinə görə şöhrət qazanmışdır.
Statistik məlumatlar göstərir ki, keçən əsrin 80-ci illərində respublikada 210 şərab zavodu və
şərabçılıq məntəqələri sistemində 151 mindən artıq fəhlə və mütəxəssis işləyir, 56 adda şərab, 10
adda konyak, 4 adda şampan şərabı və digər məhsullar istehsal edilirdi.
İqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı, şərab və şərabçılıq məhsullarının müalicəvi faydaları da məlumdur. Üzüm şirəsinin turşuluğu mədə şirəsinin turşuluğuna yaxın olduğundan, üzüm şərabları
şərabla müalicədə – enoterapiyada perspektivlidir.
Şərab və şərabçılıq məhsullarının sadalanan iqtisadi və sosial əhəmiyyəti nəzərə alınaraq,
ölkədə şərabçılığın yeni inkişaf mərhələsinə keçirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdən biridir. Bu
baxımdan, sözügedən sahədə həyata keçirilən dəstək tədbirləri ilə yanaşı, şərab istehsalçılarının da
müəyyən məsuliyyət daşıması zəruridir. İstehsal olunan məhsullar dünya bazarında rəqabətqabiliyyətli və qiymətinə görə münasib olmalıdır.
Şərab və şərabçılıq məhsullarının keyfiyyəti üzüm sortlarının texnoloji xüsusiyyətlərindən və
keyfiyyətindən birbaşa asılıdır. Odur ki, üzümçülük təsərrüfatları yaradılarkən texniki üzüm sortları düzgün seçilməlidir. Bölgənin torpaq-iqlim şəraitini nəzərə almaqla, sortlar bölgələr və mikrobölgələr üzrə düzgün yerləşdirilməli və sortlara diferensial aqrotexniki qulluq tətbiq edilməlidir.
Bir daha qeyd etməliyik ki, dünyada keyfiyyətli texniki üzüm sortlarının əkilib-becərildiyi ərazilərdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan “Bayanşirə”, “Mədrəsə”, “Şirvanşahı”, “Xindoqnı”,
“Həməşərə”, “Mələyi”, “Xərci”, “Qara aldərə”, “Dəvəgözü” və s. kimi yüksək keyfiyyətli yerli
(aborigen) texniki üzüm sortları ilə məşhurdur.
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Sovet dönəmində ölkənin şərab zavodları 60 markadan çox şərab, o cümlədən 17 növ turş şərab
(“Bayan”, “Alşərab”, “Sadıllı”, “Mədrəsə”, “Novruzlu”, “Şamxor”, “Qarakənd”və s.), 20 növ
portveyn tipli tünd desert şərabı (“Ağstafa”, “Alabaşlı”, “Ağdam”, “Qızıl şərbət”, “Qara yeri”,
“Qara Çanaq”, “Mil”, “Göytəpə”, “Qarabağ”, “Şahbuz”, “Azərbaycan”, “Şamaxı”, “Kürdəmir”və
s.) və konyaklar (“Göy-göl”-3,4,5 ulduzlu, “Bakı”, “Yubileynı”) istehsal edirdilər.
Doğrudur, həmin vaxtlar planlı iqtisadiyyat sistemi hökm sürürdü, məhsulun realizasiya olunmasında problemlər olmurdu. Daha doğrusu, başqa istehsalçı rəqiblər olmurdu, kimsə istehsalçını
bazarda sıxışdıra bilmirdi və s. Ancaq bu gün Azərbaycanda şərabçılığın belə ağır duruma düşməsi
üçün bazar münasibətlərinin dəyişilməsi əsas ola bilməz.
O zaman belə bir sual yaranır : bu sahədə müşahidə olunan acınacaqlı vəziyyətin səbəbi nədir?
Bu məqalənin müəllifi 2018-ci ildə yazdığı “Azərbaycanda aqroemal sahəsinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri” adlı monoqrafiyasında göstərmişdir: “Torpaq, iqlim dəyişilməyib,
ənənəvi üzümçülüklə məşğul olan kənd insanları dəyişilməyib, keyfiyyətli şərab məhsulları hazırlayan mütəxəssislərimiz var, nəhayət yüksək ixrac potensialına malik qonşu Rusiya bazarı öz yerindədir və orada şəraba böyük tələbat da var. Onu da qeyd etməliyik ki, digər ölkələrin şərab
istehsalçılarına nisbətən bazara yaxınlıq və dəmiryol qovşağının olması bizim üstünlüyümüzdür
ki, bu da daşınma xərclərinə, son nəticədə isə şərab məhsullarının satış qiymətinə müsbət təsir
edir”. [4]
Diaqram 3. Şərab məhsullarının idxal-ixrac dinamikası
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Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Diaqramdan göründüyü kimi, şərab məhsullarının idxalı azalır, ixracı isə artır. Bu o deməkdir
ki, son illər şərabçılığın inkişafı ilə əlaqədar görülmüş tədbirlər öz nəticəsini göstərməyə başlamışdır.
Artıq köhnə, işlənmiş sovet avadanlıqlarından istifadə edilməklə bugünkü bazar rəqabətinə
dözümlü şərablar (xüsusilə də natural şərablar) hazırlamaq mümkün deyildir. Çünki bu avadanlıq
və qablar metal və enerji tutumlu olmaqla, daha çox oksidləşdirmə ehtimallıdır. Odur ki, son 5 ildə
ölkənin əsas şərab istehsalçıları tərəfindən müəsissələr müasir avadanlıqlar əsasında yenidən qurulur. Müəssisələrin yenidən qurulmasında dünyanın bu sahədə fəaliyyət göstərən ən nəhəng firmaları ilə yaradılmış işgüzar əlaqələr hesabına alınmış yeni avadanlıqlar və texnoloji qablardan
istifadə olunur. Üzümlüklərin salınması, şərab zavodlarının layihələndirilməsi, qurulması və işlədilməsində məşhur şirkətlər iştirak edirlər. Bütün bunlar Azərbaycan şərab istehsalçılarına öz
məhsullarını yalnız daxildə deyil, xarici bazarda da uğurla realizə etməyə imkan verir. İndi Azərbaycanın şərab və konyakları Rusiya, Ukrayna, Belarus, Polşa, Almaniya, Yaponiya, Çin, Hindistan kimi ölkələrə ixrac olunur. Ölkənin şərab və tünd içkiləri son illər keçirilən beynəlxalq
səviyyəli müsabiqə və sərgilərdə ən yüksək mükafatlarla təltif olunur.
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Qeyd olunanlardan aydın olduğu kimi, belə inkişaf səviyyəsi ölkəmizin potensialını tam əks
etdirmir. Odur ki, sahənin inkişafına əngəl törədən səbəblər araşdırılmalı və inkişaf yolları müəyyənləşdirilməlidir. Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə sahənin inkişafına mane olan bir sıra
problemlər mövcuddur.
Nəticə
Üzümçülüyün əkin sahələrini artırmaqla bu sahənin inkişafını 1985-ci il səviyyəsinə, yəni 220
min hektara çatdırmaq olar. Bundan ötrü sadəcə olaraq sahibkarlara sözdə deyil, faktiki olaraq
yaşıl işıq yandırmaq lazımdır. Ölkədə salınacaq üzüm plantasiyalarının maliyyələşməsinin öhdəsindən yerli sahibkarlar və yerli investorlar gələ bilərlər. Belə ki, üzüm bitkisi üçün məhsul veriminə çatanadək olan müddət ərzində təxminən hər hektara 10-12 min manat (tingin qiymətilə
birlikdə) vəsait xərclənməlidir.
Fikrimizcə, üzüm əkini sahəsinin genişləndirilməsi iqtisadi səmərəsi çox az olan taxıl əkini
sahələrinin hesabına olmalıdır, necə ki, vaxtilə üzüm plantasiyaları məhv edilib taxıl altına verilmişdir.
Respublikamızda mövcud olan zəngin üzüm genofondu yeni salınacaq üzüm plantasiyalarının
əkin materialları ilə təmin olunmasına etibarlı zəmin yaradır. Əsas üzümçülük bölgələrinə uyğun
əkin materialı üçün süfrə və texniki sortların düzgün seçilməsi müasir tipli üzüm bağlarının salınmasında mühüm şərtdir. Hazırda dünyada cəlbedici əmtəə görünüşlü və keyfiyyətli, uzun müddət
qorunub saxlanıla bilən süfrə üzümünə, qurudulmuş kişmiş və mövüc, həmçinin abqora, sirkə,
müxtəlif şirələrin, mürəbbələrin, spirtsiz içkilərin yüksək keyfiyyətlə sənaye miqyasında istehsalına böyük tələbat vardır. Ayrı-ayrı bölgələrdə müasit tipli innovativ becərilmə sisteminə malik
olan yeni üzümlüklərin salınmasında məqsədyönlü şəkildə müxtəlif vaxtlarda yetişən, ayrı-ayrı
genetik əlamətlərə malik, dünya standartlarına uyğun ayrı-ayrı məhsulların istehsalı üçün tam
yararlı olan süfrə və texniki sortlardan istifadə olunması respublika əhalisinin belə məhsullarla
dolğun şəkildə təmin olunmasına şərait yaradar, üzüm məhsulları ixracatının artırılmasına, nəticədə yüksək iqtisadi gəlirin əldə olunmasına imkan verər.
Dünya miqyasında istehsal olunan üzümün yalnız 90%-ə qədəri sənaye müəssisələrində emal
üçün nəzərdə tutulmuşdur və bu sənaye emalının nəticəsi olaraq 60 addan çox qida və dad məhsulları hazırlanmışdir. Üzümün emalı nəticəsində alınan üzüm məhsullarına, şərabçılıq məhsullarını, üzüm şirələrini, üzüm konsentratlarını, üzüm konservlərini, üzümün tullantısız emalını həyata
keçirmək məqsədi ilə əldə olunan ikinci dərəcəli məhsulları aid etmək olar, bundan əlavə, üzümdən
kişmiş, marinadlar, mürəbbələr, şərq şirniyyatları, digər spirtsiz (alkoqolsuz) içkilər alınır ki, bu
məhsullar insanların qida rasionunda öz əhəmiyyəti ilə fərqlənirlər.Təbii üzüm şirəsi olduqca
yüksək qidalılıq dəyərinə və keyfiyyət zənginliyinə malik qida məhsuludur, hansi ki, tərkibində
qlükoza və fruktoza kimi orqanizmdə asan mənimsənilən şəkərlər və xarakterik xoşagələn dadın
formalaşmasında iştirak edən üzvi turşuların mövcud olması ilə fərqlənir.
Üzümçülük müəssisələri alkoqolsuz məhsulların istehsalını artırmalıdırlar. Bura üzüm şirəsi,
bəhməz, kişmiş, mürəbbələr kimi digər məhsullar daxildir. Bu təklifə uyğun bir misal göstərək.
Türkiyədə adambaşına ildə 33,6 kiloqram üzüm istehlak edilir və bunun çoxu alkoqolsuz məhsullardır. Azərbaycanda isə bu rəqəm, idxalı nəzərə almasaq, 14 kq-dır. Əgər Azərbaycanda da üzüm
Türkiyə səviyyəsində istifadə edilsə, daxili bazarın həcmi 300 min tonu keçər və üzüm istehsalında
sovet illərinin səviyyəsinə müəyyən qədər yaxınlaşma mümkün olar.
Eyni zamanda Türkiyənin üzümçülük sektorunda üzümün il boyu təzə meyvə kimi istehlakı
ağırlıq təşkil edir. Azərbaycanda da iri üzüm anbarları tikilə bilər və ənənəvi satış bazarı olan
MDB ölkələrini il boyu təzə üzümlə təmin etmək olar. Halbuki, Azərbaycan bazarının özündə
mövsümdən kənar dövrlərdə satılan üzüm əsasən Türkiyə və İrandan gətirilmiş olur. Təkcə 2016cı ildə 20,6 min ton üzüm idxal olunmuşdur.
Üzümdən alınan spirt alkoqollu içkilər istehsalı üçün xammaldır. Fikrimizcə, üzümçülükdə son
məhsul olan şərabın ixracı ölkəyə daha çox valyuta gətirərdi, nəinki üzüm şərabından alınan spirt.
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Bunun üçün ixrac potensialı böyük olan Rusiya bazarında Azərbaycan şərabının mövqeyini bərpa
etmək üçün şərab istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlar tərəfindən məqsədyönlü və gərgin işlər
görülməlidir.
Hesablamalar göstərir ki, yuxarıda qeyd edilən prinsiplərə əməl olunarsa və şərabçılığın əvvəlki
şöhrəti özünə qaytarılarsa, şərab istehsalı artan dinamika ilə inkişaf edərək 4-6 ildən sonra hər il
ölkəyə təxminən 2,5-3 milyard ABŞ dolları məbləğində valyuta gətirə bilər. Ona görə də alkoqollu
içkilər, xüsusilə də şərabçılıq ölkə üçün iqtisadi effektliliyinə görə neft sektoru ilə müqayisə oluna
bilər və büdcə gəlirlərinin təminatında neft sektoruna layiqli alternativ ola bilər. Bu səbəbdən də
şərabçılıq ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafında ən prioritet məsələlərdən biri olmalıdır.
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Развитие и перспективы виноградарства и виноделия
Резюме
Цель исследования: В статье анализируется и оценивается текущая ситуация виноградарства и виноделия в Азербайджане, даются информация и предложения по перспективам развития. При этом, указав направления развития виноградарства и виноделия, было
обосновано, что это вид деятельности с наибольшим экономическим эффектом среди сельхозпродукции с точки зрения рентабельности.
Методология исследования: Наблюдение, сравнение, статистический и аналитический
анализ.
Важность исследовательского приложения: В статье подчеркивается необходимость
поднять виноградарство и виноделие в стране на прежний уровень, обосновывая это как
альтернативу нефтяному сектору с точки зрения прибыльности.
Результаты исследований: Была подчеркнута важность виноградарства и виноделия
для экономики страны, особенно сельского хозяйства, и внесены конкретные предложения.
Оригинальность и научная новизна исследования: В целях повышения конкурентоспособности и эффективности сельского хозяйства в Азербайджане развитие виноградарства
и виноделия параллельно было определено как приоритетное направление и обосновано как
одно из самых прибыльных направлений сельскохозяйственного производства. Предложения по развитию отрасли отличаются оригинальностью.
Ключевые слова: виноградарство, сорта винограда, виноделие, рынки, экспорт вина,
сельскохозяйственный сектор, алкогольные напитки, безалкогольные напитки.
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Development and prospects of viticulture and winemaking
Summary
Purpose of the study: The article analyzes and assesses the current situation of viticulture and
winemaking in Azerbaijan, provides information and proposals on development prospects. At the
same time, indicating the directions of development of viticulture and winemaking, it was
substantiated that this is the type of activity with the greatest economic effect among agricultural
products in terms of profitability.
Research methodology: Observation, comparison, statistical and analytical analysis.
Value of study application: The article shows the need to move viticulture and winemaking
in the country to the previous level, justified as an alternative industry to the oil sector in terms of
profitability.
Research results: The importance of viticulture and winemaking for the country's economy,
especially agriculture, was emphasized, and specific proposals were made.
Originality and scientific novelty of research: Viticulture and the development of winemaking in the direction of increasing competitiveness and efficiency in agriculture is justified as
an area indicated as a priority industry that can generate the most income among agricultural
products. Proposals for the development of the industry are distinguished by originality.
Key words: viticulture, grape varieties, winemaking, markets, wine export, agricultural
sector, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages.
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Hikmət Nəsir oğlu İSMAYILOV
ADAU-nun dissertantı
AQRAR SAHƏDƏ MALİYYƏ STRATEGİYASININ FORMALAŞMASININ
EFFEKTİVLİYİ VƏ PRİORİTETLƏR
Xülasə
Aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşdırılması elmi əsaslandırma tələb etməklə subyektlərin ümumi inkişaf məqsədlərinin reallaşdırılması imkanlarına istiqamətlənir. Maliyyə strategiyası istehsal-təsərrüfat fəaliyyətində müəssisələrin öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə məsuliyyətliliyə, maliyyə vəziyyətinin dəyişmə meyillərinin, maliyyə imkanlarının və perspektiv hədəflərin
müəyyən edilməsinə, digər təsərrüfatçılıq subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə obyektiv zəmin yaradır. Qeyd edilənlər öz növbəsində mövcud problemləri vaxtında aşkara
çıxarmağa, həll etməyə və daha effektiv maliyyə strategiyası müəyyənləşdirməyə imkan yaradır.
Tədqiqatın məqsədi. Əsas məqsəd aqrar sahədə maliyyə resurslarının və strategiyasının formalaşdırılması xüsusiyyətlərinin araşdırılmasından, maliyyə strategiyasının maliyyə resurslarından səmərəli istifadədə əhəmiyyətinin müəyyən edilməsindən, maliyyə dayanıqlığının yüksəldilməsi perspektivlərinin aşkara çıxarılmasından ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası. Aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşdırılması istiqamətində yerli və xarici ölkə alimlərinin elmi-tədqiqat işləri, ölkə Prezidentinin fərman və sərəncamları, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlar, dövlət proqramları və digər hüquqi – normativ aktlar
tədqiqatın metodologiyasını təşkil edir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Araşdırma nəticəsində əldə edilən mühüm elmi nəticələr və
irəli sürülən təkliflər aqrar sahədə daha effektiv maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasına şərait
yaratmaqla maliyyə resurslarından səmərəli istifadə üzrə zəruri tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi
baxımından mühüm tətbiqi əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Araşdırşma aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşdırılması xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, effektiv maliyyə strategiyasının formalaşdırılması imkanlarının aşkara çıxarılması, iqtisadiyyatın bu mühüm sferasında müasir tələblər nəzərə
alınmaqla bazar münasibətləri şəraitinə uyğun strategiyanın formalaşması üzrə fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, aqrar sahə subyektlərinin maliyyə dayanıqlığının yüksəldilməsi perspektivlərinin aşkara çıxarılması elmi yeniliklər olaraq qiymətləndirilir.
Açar sözlər: maliyyə strategiyası, investisiya, resurs, kapital, rəqabət, səmərə.
Giriş
Aqrar sahədə təşkilati-iqtisadi, hüquqi, sosial və digər şərtlərin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi
bu sferada fəaliyyət göstərən subyektlərin özünümaliyyələşdirmə, öz yığımları və mənfəətləri hesabına fəaliyyət göstərməyə imkan verən resurslarının formalaşdırılması problemlərinin öyrənilməsini tələb edir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı müəssisələri öz fəaliyyətlərini səmərəli həyata
keçirmək üçün bütün mümkün vəsaitlərdən, o cümlədən yerli və xarici investisiyalardan geniş
şəkildə istifadə etməyə çalışırlar.
Maliyyə resurslarının mahiyyətinin müəyyən edilməsi məsələsi aktual olmaqla praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Resurs anlayışı iqtisadi ədəbiyyatda əsasən köməkçi vəsait mənasında işlənməklə pul vəsaitləri, qiymətlilər, ehtiyatlar, imkanlar, vəsaitlərin, gəlirlərin mənbəyi kimi xarakterizə
olunur. Maliyyə isə resurs anlayışına məhdudiyyətlər qoyur və eyni zamanda onun mənasını daha
konkret olaraq açıqlayır. Maliyyə pul vasitəsilə təzahür edən iqtisadi münasibətlərdir, deməli maliyyə resursları dedikdə pul formasında olan resurslar başa düşülür. Bəzi ədəbiyyatda maliyyə resursları təsərrüfatçılıq subyektinin sərəncamında olan pul vəsaitləri kimi də müəyyənləşdirilir.
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Onlar istehsalın inkişafına, qeyri-istehsal sahəsinin saxlanmasına və inkişafına, istehlaka və ehtiyatların əmələ gəlməsinə yönəldilir. Maliyyə resursları təkrar istehsal prosesinin müəyyən dövr
ərzində maliyyə nəticələrini kəmiyyət baxımından da xarakterizə edir. Bu həmin pul vəsaitləridir
ki, onları haqlı olaraq əsas fondların geri qaytarılmasına, istehsal yığımına, kollektiv istehlaka
yönəltmək mümkün olur. Qeyd edilənlərlə yanaşı maliyyə resursları təsərrüfatçılıq subyektinin
mülkiyyətində və ya sərəncamında olan və geniş təkrar istehsal, sosial xərclər, işçilərin maddi
həvəsləndirilməsi, digər ictimai tələbatların ödənilməsinə yönəldilən pul gəlirlərini, yığımları və
daxilolmaları özündə əks etdirir. Ona görə subyektlərin fəaliyyətində maliyyə resurslarından səmərəli istifadəni nəzərdə tutan strstegiyanın hazırlanmasına xüsusi önəm verilir.
Aqrar sahədə maliyyə resurslarının formalaşması prinsipləri
Tədqiqatlar göstərir ki, maliyyə resursları mürəkkəb anlayışdır və onu tam olaraq pul vəsaitləri
ilə eyniləşdirmək olmaz. Eyni zamanda maliyyə resurslarının kəmiyyət hüdudlarını təyin etmək
və onların xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək üçün mümkün olan pul vəsaitləri kateqoriyasından
fərqli və daha dəqiq meyar seçmək kifayət qədər çətindir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə resursları təsərrüfatçılıq subyektinin sərəncamında olan və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə, cari xərclərin və istehsalın genişləndirilməsi, işçilərin iqtisadi stimullaşdırılması ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə təyinatlanan bütün pul gəlirlərinin və daxilolmalarının
məcmusunu özündə birləşdirir. Məlumdur ki, hər bir təsərrüfatçılıq subyekti müxtəlif maliyyələşdirmə mənbələrindən istifadə edərək maliyyə resurslarını formalaşdırır. Cəlb olunan bütün maliyyə resurslarının maddi əsası pul vəsaitləridir, lakin maliyyələşdirmə mənbəyinin müəyyən xüsusiyyətləri var və müəssisələrin bugünkü və gələcək vəziyyətinə müxtəlif səviyyələrdə təsir edir.
Ona görə də çox vacibdir ki, müəssisələr maliyyə mənbələrinin dəstini seçərkən düşünülmüş maliyyə siyasəti yürütsün və belə siyasətin nəticələrini qiymətləndirsin.
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə resurslarının mənbəyinin və tərkibinin ümumiləşdirilmiş təsnifatı aşağıdakılardan ibarətdir: xüsusi maliyyə resursları, ehtiyat kapitalı, xüsusi fondlar,
mənfəət, investisiya fəaliyyətindən daxil olan mənfəət, əsas vəsaitlərin amortizasiyası, qısa və
uzunmüddəli kreditlər, iş və xidmətlərdən daxil olan gəlirlər və s.
Araşdırmalar göstərir ki, maliyyə resurslarını formalaşdıran zaman aşağıdakı əsas prinsipləri
nəzərə almaq vacibdir: müəssisə ilə münasibətdə: daxili və xarici; müəssisənin mülkiyyətçilərinə
münasibətdə: özününkü və borc; istifadə müddətləri üzrə: qısamüddətli və uzunmüddətli; mükafatın tipi üzrə: möhkəmlənmiş qiymətlə və üzən qiymətlə.
Müəssisələrin maliyyə münasibətlərinin bütün kompleksi, qeyd edildiyi kimi, təsərrüfat subyektlərinin pul vəsaitlərinin hərəkətində, maliyyə resurslarının formalaşdırılmasında və istifadəsində əks olunur. Aqrar sfera müəssisələrinin maliyyə resursları təşkilatın öz münasibətlərini necə
qurmasından və onlardan hansılarının üstünlük təşkil etməsindən asılı olaraq formalaşır. Müəssisələrin cəlb etdiyi maliyyə resurslarında fərqlər maliyyələşdirmə mənbələrindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir ki, bu resurslar onların vasitəsilə əldə edilir [2, s. 38]. Ona görə də onlar müəssisələrin
maliyyə vəziyyətinə müxtəlif formalarda təsir edirlər. Bütün maliyyə resurslarının maddi əsası pul
vəsaitləri olmasına baxmayaraq bu təsir müxtəlif tərzdə mövcud olaraq özünü göstərir.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq təcrübədə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə fəaliyyətində öz kapitalının və borc kapitalının seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müəssisələrin öz
kapitalı onun maliyyə tələbatlarının maliyyələşdirilməsinin ən uzunmüddətli mənbəyi hesab edilir,
çünki o adətən müəssisənin fəaliyyətinin bütün dövrünə aid edilir. Bu kapital növü təsərrüfat
subyektinin idarəetmə prosesində iştirak etmək, mənfəətin bir hissəsi şəklində mükafat almaq,
onun ləğv edilməsi zamanı isə əmlakın bir hissəsini almaq hüququ qazanır. Borc kapitalı özünün
strukturuna görə daha az yekcinsdir. Onların ümumi cəhətləri odur ki, borc vəsaitlərinin mükafatı
sabit olur və ya xarici amillərdən asılı olur. Bundan başqa borc vəsaitləri təsərrüfat subyektinin
idarə edilməsində, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla iştirak etmək hüququ
qazanmırlar. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə resursları müəssisələrin sərəncamında olan
və təyinatlı maliyyə-kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, cari xərcləri və istehsalın genişləndi180
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rilməsi, işçilərin iqtisadi stimullaşdırılması ilə bağlı xərcləri maliyyələşdirmək olan pul gəlirlərinin və daxilolmalarının bütün növlərini əhatə edir. Beləliklə, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrinini borc mənbələri (bankın uzunmüddətli və qısamüddətli kreditləri), qısamüddətli debitor və kreditor borcları, bütün səviyyələrdə büdcələrdən subsidiyalar və mənfəət təşkil edir. Lakin irihəcmli kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əksəriyyətində maliyyə resurslarının formalaşmasının əsas mənbəyi öz vəsaitləridir (cari fəaliyyətdən alınan mənfəət, investisiya və maliyyə fəaliyyətindən gələn gəlirlər, əsas vəsaitlərin amortizasiyası, əlavə kapital, ehtiyat kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət) və onların idarə olunmasını düzgün təşkil edən
təsərrüfatların yüksək maliyyə dayanaqlığı və ödəmə qabiliyyətidir.
Aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşması xüsusiyyətləri
Fəaliyyət istiqamətindən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq istənilən müəssisənin
müvəffəqiyyətinin ən vacib şərti onun maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasıdır. Müəssisələrin
maliyyə strategiyalarının formalaşdırılması məsələləri təşkilati-praktiki tərəfdən də spesifikliyi ilə
fərqlənir. Maliyyə strategiyasının formalaşdırılması prosesinin mərhələlərinin vahid ardıcıllığının
əsaslandırılmasının onun həyata keçirilməsi prinsiplərinin, müəssisələrin və ilk növbədə kənd
təsərrüfatı təşkilatlarının müxtəlif xarakteristikalarının nəzərə alınması qeyd edilənlər baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa müəyyən təsərrüfat subyektlərinin maliyyə strategiyası
və onun reallaşdırılması mexanizmi nəticəni formalaşdıran əsas istiqamətlər hesab edilir [3, s.24].
Lakin xarici mühitin dinamikliyi səbəbindən müəssisələrin fəaliyyətinə müxtəlif xarakterli amillərin təsirini nəzərə alaraq maliyyə strategiyasının formalaşdırılması problemi yaranır ki, bu da
tədqiqatların davam etdirilməsi zərurətinin olmasını şərtləndirir.
Kənd təsərrüfatında müəssisələrin maliyyə strategiyasının formalaşdırılması ümumi idarəetmə
sistemində onun yerinin və əhəmiyyətinin əsaslandırılmasını tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki,
təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi yalnız onun müxtəlif aspektləri üzrə cari idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsindən ibarət deyil. Hazırda daha çox müəssisə təsərrüfat fəaliyyətinin perspektiv idarə edilməsinin, onun istiqamətlərinin və formalarının qabaqcadan görülməsinin elmi əsaslandırma əsasında olmasında, müəssisənin ümumi inkişaf məqsədlərinə və dəyişən xarici mühitin
tələblərinə uyğunlaşdırılmasında maraqlıdır. Bazar münasibətləri və müəssisələrin müstəqilliyi
müəssisələrin öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə məsuliyyətliliyə, maliyyə vəziyyətinin meyillərinin, maliyyə imkanlarının və perspektiv hədəflərin müəyyən edilməsinə, digər təsərrüfatçılıq
subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə obyektiv zərurət yaradır. Bunlar müəssisələrə mövcud problemləri həll etməyə və daha effektiv maliyyə strategiyası müəyyənləşdirməyə
kömək edir. Əslində maliyyə strategiyası müəyyən məqsədə nail olmaq üçün müəssisənin fəaliyyət
inkişafının uzunmüddətli maliyyə planı (proqramı) kimi xarakterizə olunur. Maliyyə strategiyası
təsərrüfat subyektinin qarşısına qoyduğu məqsədi təmin etmək üçün hansı yolla hərəkət etməli
olduğunu müəyyən edir.
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyə strategiyasının formalaşdırılması kifayət qədər mürəkkəb və əməktutumlu prosesdir, çünki bu, xeyli vaxt, əmək sərf etməyi və kompleks hesablamalar aparmağı tələb edir. Strategiyanın formalaşdırılmasının həyata keçirilməsində aşağıdakı
amillərin nəzərə alınması vacibdir: maliyyə strategiyasının müəssisənin ümumi inkişaf strategiyasına hədəflənməsi; təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin qanunvericilik və hüquqi-normativ tənzimlənməsinin səviyyəsi, ölkədəki iqtisadi və siyasi vəziyyət; müəssisənin bazar mövqeyi, çünki maliyyə
strategiyasının seçimi müəssisənin marketinq siyasətindən - məhsul istehsalının hansı məqsədli
auditoriyaya istiqamətlənməsindən, müəssisənin hansı bazar tipini (yerli və ya beynəlxalq) və payını tutmağı planlaşdırdığından asılıdır; müəssisənin resurs təminatı - maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasına resursların miqdarı və keyfiyyəti, o cümlədən işçilərin sayı və peşəkarlığı, əsas
vəsaitlərin olması, öz vəsaitləri ilə təmin olunması, borc vəsaitini və investisiyaları cəlb edə bilmək
imkanı, innovasiya potensialı və s. təsir edir; müəssisənin sahə mənsubiyyəti, iqtisadiyyatın müəssisənin mənsub olduğu sahəsi оnun maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasının istiqamətini
müəyyən edir, kənd təsərrüfatı isə bildiyimiz kimi, milli iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisə181
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də xeyli sayda spesifik xüsusiyyətlərə malikdir; mövcud olan və potensial rəqib-müəssisələrin
maliyyə vəziyyəti və rəqabət üstünlükləri, malgöndərənlərin və alıcıların etibarlılığı; inflyasiya
dalğalanmaları, valyuta kurslarının sıçrayışları, risklər, maliyyə böhranı ehtimalından və s. yaranan risklərin səviyyəsi; əmtəə və maliyyə bazarlarının konyunkturu və onun dəyişməsi.
Maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasının mərhələləri və effektivliyi
Müəssisələrin maliyyə strategiyasının başlıca məqsədi subyektin bazar dəyərinin maksimallaşdırılması və fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir [5, s. 81]. Araşdırmalar göstərir ki,
müəssisələrin maliyyə inkişafının vəzifə və xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması yolu ilə buna nail
olmaq olar. Strateji maliyyə məqsədləri sistemi uzunmüddətli perspektivdə müəssisənin maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində öz maliyyə resurslarının kifayət qədər həcminin formalaşdırılmasını və öz kapitalından istifadənin yüksək rentabelliyini, aktivlərin və dövriyyə kapitalının strukturunun optimallaşdırılmasını, maliyyə risklərinin qəbul edilən səviyyəsinin
müəyyən edilməsini təmin etməlidir. Effektiv maliyyə strategiyasının formalaşdırılması müəyyən
mərhələlərin ardıcıllığını nəzərdə tutur:
- müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi bazar mühiti (rəqiblər, malgöndərənlər, müştərilər, vasitəçilər, dövət orqanları və xidmətləri, banklar) barədə məlimatın toplanması və hərtərəfli təhlili
olmadan o mümkün deyil. Bu mərhələdə maliyyə menecerləri müvafiq maliyyə alətlərindən istifadə etməlidirlər: mikroiqtisadi maliyyə planlaşdırması, proqnozlaşdırma, strateji və maliyyə təhlili
( müəssisənin zəif və güclü tərəflərini, riskləri və əlavə imkanları əhatə edən SVOT-təhlil), statistik
üsullar və iqtisadi-riyazi modelləşdirmə;
- təhlil işini yerinə yetirdikdən, müvafiq hesablamaları həyata keçirdikdən, hadisələrin alternativ inkişaf variantlarını müzakirə etdikdən sonra maliyyə strategiyasının seçilməsi barədə idarəetmə qərarı qəbul edilir. Sonradan həmin strategiya maliyyə siyasətinin istiqamətəri üzrə detallaşdırılır və plan üzrə reallaşdırılır. Əgər malyyə strategiyasının formalaşması və reallaşdırılması prosesində göstəricilərin faktiki qiymətlərinin plandan və müəssisənin fəaliyyətinin müəyyən şərtlərindən müəyyən kənarlaşmaları aşkar edilərsə, onda həmin kənarlaşmalar aşkar edilən mərhələdə
strategiyaya düzəlişlər edilir;
- maliyyə strategiyasının həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün onun taktiki planların tərtib
edilməsi yolu ilə detallaşdırılması həyata keçirilir. Taktiki planlaşdırma seçilən strategiyanın reallaşdırılması mexanizmlərinin formalaşdırılmasına istiqamətlənir. Onun iki növü mövcuddur: operativ və cari planlaşdırma. Cari planlaşdırma seçilən maliyyə strategiyasının vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi üçün müəssisənin konkret sahələrinin və ya fəaliyyətinin bütövlükdə il ərzində fəaliyyət göstərməsinin cari planlarının formalaşdırılması məqsədi ilə parametrlərin, tədbirlərin, büdcələrin və inzibati-maliyyə alətlərinin işlənib hazırlanmasına yönələn idarəetmə fəaliyyətinin bir
növüdür. Operativ planlaşdırma müəssisənin fəaliyyətinin konkret məsələləri üzrə dar, hərtərəfli,
qısamüddətli cari planların detallaşdırılması yolu ilə formalaşan planlarının işlənilməsinə istiqamətlənən planlaşdırmadır. Operativ və cari planlar müəssisənin maliyyə strategiyasından kənara
çıxmamalıdır, əksinə, onu konkretləşdirib tamamlamalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, maliyyə strategiyası müəssisənin ümumi strategiyasının tərkib hissəsi
kimi çıxış edir, məqsəd və vəzifələri ona uyğunlaşdırılır. Bununla yanaşı, məqsəd və vəzifələr
onun təbiəti, maliyyə resurslarının formalaşdırılması və istifadəsinə dair bazar subyektləri arasında
yaranan iqtisadi münasibətlərlə müəyyənləşdirilir. Maliyyə strategiyasının səciyyəvi xüsusiyyəti
qismində onun mikro və makro səviyyədə ümumdövlət maliyyəsi ilə əlaqələri çıxış edir. Effektiv
maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasına aşağıdakı istiqamətlər baxımından yanaşılır:
- ümumi strategiyanın komponenti –funksional strategiyalardan biridir ki, məqsədi bazarda
maliyyə mövqelərini tutmaqdır;
- baza strategiyası - istənilən baza strategiyasının reallaşdırılmasını (maliyyə alətlərinin, maliyyə menecmentinin və s. köməyi ilə) təmin edir. Onun başlıca məqsədi maliyyə resurslarını səmərəli istifadə və idarə etməkdir.
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Müəssisələrin dayanıqlı inkişafını təmin etmək ücün maliyyə strategiyasını səlis ifadə etmək və
bu zaman başlıca strateji məqsədə riayət etmək tələb edilir:
- maliyyə resurslarını formalaşdırmaq və ona mərkəzləşdirilmiş qaydada strateji rəhbərlik etmək;
- həlledici istiqamətləri aşkar etmək və səyləri onlardan istifadəyə, müəssisənin maliyyə
ehtiyatlarından istifadə baxımından çevik olmasının üzərində cəmləşdirmək;
- maliyyə üzrə hərəkətləri konkret müəssisənin iqtisadi vəziyyətinə və maddi imkanlarına
uyğunlaşdırmaq;
- müəssisənin rüb, il ərzində maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin və real maliyyə durumunun obyektiv uçotunu aparmaq;
- strateji ehtiyatların yaradılması və hazırlanmasını təmin etmək;
- müəssisənin özünün və onun rəqiblərinin iqtisadi və maliyyə imkanlarını nəzərə almaq;
- rəqiblər tərəfindən gələn başlıca təhlükəni və riskləri müəyyən etmək, onun aradan qaldırılması üzərində gücləri səfərbər etmək və maliyyə hərəkətlərinin istiqamətini bacarıqla seçmək;
- rəqiblər üzərində həlledici üstünlüyə malik olmaq üçün manevr etmək və iqtisadi mübarizə
aparmaq.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, maliyyə strategiyasına maliyyə resurslarının formalaşdırılmasının üsul və təcrübəsi, onların planlaşdırılması və rəqabətli bazar şəraitində müəssisənin sabitliyinin
və maliyyə dayanıqlılığının təmin edilməsi daxildir. Maliyyə strategiyasına uyğun olaraq müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəfləri üzrə ümumi strategiyanın reallaşdırılması forması
kimi maliyyə siyasəti müəyyənləşdirilir. Maliyyə siyasətini formalaşdırarkən müəssisənin fəaliyyətinin strateji məqsədinə nail olmaq məqsədilə onun maliyyə fəaliyyətinin hansı istiqamətlərinin
daha səmərəli idarəetməni tələb etdiyini nəzərə alırlar. Maliyyə strategiyasını işləyib hazırlayan
zaman rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına, daxili resursların səfərbər edilməsinə, məhsulun
maya dəyərinin maksimal dərəcədə aşağı salınmasına, mənfəətin formalaşdırılmasına və bölgüsünə, kapitalın səmərəli istifadəsinə və s. xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu baxımdan ilk növbədə
müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyətinin uzunmüddətli perspektivdə dəyişdirilməsinin məqsədəuyğunluğuna dair tədbir kimi, baza maliyyə strategiyasını müəyyən etmək lazım gəlir. Belə
tədbirlərdə başlıca məqsəd maliyyə xidmətlərindən daha səmərəli istifadənin təmin edilməsidir.
Əslində “maliyyə xidmətləri sektorunun inkişafı, maliyyə vasitəçiliyinin dərinləşməsi, maliyyə
sektoru və istehlakçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsi maliyyə xidmətləri istehlakçılarının maraqlarının qorunmasını və maliyyə savadlılığının artırılmasını zəruri edir” [1]. Deməli, bu
məsələlərin qarşılıqlı olaraq nəzərə alınması vacibdir.
Aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşdırılmasında əsas hədəflər və prioritetlər
Bazar münasibətləri, müəssisələrin müstəqilliyi, öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə məsuliyyət
şəraitində maliyyə vəziyyətinin meyillərini, maliyyə imkanlarının və perspektivlərinin hədəflərini
müəyyən etməyə, digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirməyə obyektiv
zərurət yaranır. Bunların həll edilməsinə müəssisələrin maliyyə strategiyası kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, bu strategiyaya müəssisənin fəaliyyət mühitinin əlverişli olmayan dəyişmə şəraitində maliyyə vəziyyətinin və onun ödəmə qabiliyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri daxil edilməlidir. Mənfi və riskli amillər nəzərə alınaraq müəssisənin düzəlişlər edilmiş maliyyə strategiyası
onun əməliyyat fəaliyyətinin yüksək templərini təmin etməlidir və eyni zamanda onun gələcəkdə
müflisləşməsi təhlükəsini neytrallaşdırmalıdır.
Maliyyə strategiyasında əsas hədəflərdən biri investisiyaların istehsalata cəlb edilməsi ilə
bağlıdır. İnvestisiya prosesi pul vəsaitlərinin formalaşdırılmasından başlanır və istehsalat binaları
və qurğuları, avadanlıqları və texnologiyaları, məişət və sosial infrastruktur obyektləri formasında
real aktivlərin yaradılması ilə başa çatır [4, s. 63]. Mikroiqtisadi səviyyədə investisiya prosesinin
əsas mərhələləri kimi aşağıdakıları fərqləndirmək olar:
- investisiya barədə qərarların qəbul edilməsi (investisiyaqabağı mərhələ);
- investisiyanın həyata keçirilməsi (investisiya mərhələsi) və istismarı (investisiyadan sonrakı
mərhələ).
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Adətən investisiya prosesi iki amil ilə – zaman və risklə sıx bağlıdır. Bu baxımdan zəruri maliyyə vəsaiti lazımi vaxtda və müəyyən məbləğdə ödənilməlidir.
Aqrar sektorda investisiya fəaliyyəti aşağıdakı özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir:
- kənd təsərrüfatı istehsalının mövsümi xarakter daşıması;
- kənd təsərrüfatında istehsalın əsas vasitəsi olan torpağın vəziyyətinin daima dəyişməsi;
- istehsalat dövrünün nisbətən uzunmüddətli olması;
- torpaqların meliorasiyası və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması xərclərinin böyük olması və s.
İnvestisiya prosesinin reallaşdırılması investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün mümkün mənbələrin, onların səfərbər edilməsi, istifadə səmərəliliyinin artırılması üsullarının təyin edilməsi sahəsində həllərin axtarılması ilə əlaqədardır. Makroiqtisadi və mikroiqtisadi səviyyələrdə investisiyaların maliyyələşdirilməsinin daxili və kənar mənbələrini fərqləndirmək lazımdır. Makroiqtisadi
səviyyədə investisiyaların maliyyələşdirilməsinin daxili mənbələrinə dövlət büdcəsindən maliyyələşməni, əhalinin əmanətləri, müəssisələrin yığımları və s. aid etmək olar. Xarici investisiyalar,
kreditlər və istiqrazlar investisiyaların maliyyələşdirilməsinin kənar mənbələridir. Mikroiqtisadi
səviyyədə (müəssisələr səviyyəsində) investisiyaların formalaşdırılması mənbələrini təhlili edərkən investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbələrini üç əsas qrupa bölürlər: özününkü, cəlb edilmiş və borc vəsaiti. Bu zaman öz mənbələri daxili, cəlb edilən və borc vəsaitləri isə investisiyaların
maliyyələşdirilməsinin kənar mənbəyi kimi çıxış edir. Buna görə də vəsaitlərin, sərmayənin
minimum qiymətini təmin edən mənbələrdən cəlb edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
Maliyyə strategiyasının əsasını müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə dayanıqlığının
yüksəldilməsi məqsədilə onun maliyyə resurslarının (kapitalının) axtarışı, səmərəli istifadəsi və
quruluşunun idarə edilməsi təşkil edir. Maliyyə strategiyası müəssisənin idarə edilməsinin istiqamətvericisidir və bu strategiya düzgün formalaşdırılmasa müasir rəqabətli bazar şəraitində istehsal
təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirən zaman maliyyə problemlərindən qaçmaq mümkün olmaz.
Ona görə də müəssisələrin maliyyə strategiyasının müəyyənləşdirilməsində maliyyə resurslarının
formalaşmasına, onlardan səmərəli istifadəyə, maliyyə resurslarının daha effektiv şəkildə idarə
olunmasına, müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə birbaşa və dolayı təsir edən müxtəlif risklərin, xüsusilə maliyyə risklərinin azaldılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Nəticə
Effektiv maliyyə strategiyasının hazırlanması rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına, daxili
resursların səfərbər edilməsinə, məhsulun maya dəyərinin maksimal dərəcədə aşağı salınmasına,
mənfəətin artmasına, kapitalın səmərəli istifadəsinə və beləliklə, subyektlərin maliyyə dayanıqlığının yüksəldilməsinə gətirib çıxarırır. Bu baxımdan maliyyə resurslarından səmərəli istifadəni
özündə ehtiva edən strategiyanın formalaşdırılması tədbirləri uzunmüddətli perspektivdə aqrar sahənin davamlı inkişafının təminatçısına çevrilə bilər.
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Эффективность и приоритеты формирования финансовой стратегии в аграрной
отрасли
Резюме
Цель исследования. Основная цель состоит в исследовании особенностей формирования финансовой стратегии в аграрной отрасли, определении значения финансовой стратегии в эффективном использовании финансовых ресурсов, выявлении перспектив повышения финансовой устойчивости.
Методология исследования. Методологию исследования составляют научно-исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых в области формирования финансовой стратегии в аграрной отрасли, указы и распоряжения Президента страны, принятые
Милли Меджлисом законы, государственные программы и другие нормативно-правовые
акты.
Прикладное значение исследования. Значительные научные выводы, полученные в
результате исследования и выдвинутые предложения имеют важное значение с точки
зрения создания условий для формироввания более эффективной финансовой стратегии в
аграрной отрасли и определения необходимых мер по эффективному использованию финансовых ресурсов.
Оригинальность и научная новизна исследования. Исследование оригинально с точки зрения aqrar определения особенностей формирования финансовой стратегии в отрасли,
выявления возможностей формирования эффективной финансовой стратегии. В качестве
научной новизны оцениваются определение направлений деятельности в этой важной
сфере экономики по формированию стратегии, соответствующей условиям рыночных отношений и с учетом современных требований, выявление перспектив повышения финансовой устойчивости субъектов аграрной отрасли.
Заключение. Результаты исследования показывают, что подготовка эффективной финансовой стратегии приводит к производству конкурентоспособной продукции, мобилизации внутренних ресурсов, максимальному снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли, эффективному использованию капитала и таким образом к повышению финансовой устойчивости субъектов. С этой точки зрения меры по формированию стратегии,
включающей эффективное использование финансовых ресурсов могут превратиться в
гаранта устойчивого развития аграрной отрасли в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: финансовая стратегия, инвестиция, ресурс, капитал, конкуренция,
эффект.
Hikmat Nasir Ismayilov
PhD of ASAU
Effectiveness and priorities of financial strategy formation in the agricultural sector
Summary
The purpose of the study. The main purpose is to study the features of the formation of
financial strategy in the agricultural sector, to determine the importance of financial strategy in the
efficient use of financial resources, to identify prospects for improving financial sustainability.
Research methodology. The research methodology consists of the research papers of the local
and foreign scientists in the formation of financial strategy in the agricultural sector, decrees and
orders of the President of the country, laws adopted by the Milli Majlis, state programs and other
185

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1(60)-2021

legal and normative acts constitute the research methodology in the formation of financial strategy
in the agrarian sphere.
The importance of the study of the application. The important scientific results and proposals
obtained as a result of the research are important in terms of identifying the necessary measures
for the efficient use of financial resources, creating conditions for the formation of a more effective
financial strategy in the agricultural sector.
Originality and scientific novelty of the research. The research is original in terms of
identifying the features of the formation of financial strategy in the agricultural sector, the
identification of opportunities for the formation of an effective financial strategy. In this part of
the economy, determination of directions of activity on formation of strategy in accordance with
market conditions based on modern requirements, identification of prospects for improving the
financial sustainability of agrarian entities assessed as scientific innovations.
The result. The results of the study show that the development of an effective financial strategy
leads to the production of competitive products, the mobilization of domestic resources,
minimizing the cost of production, increasing profits, efficient use of capital, and thus increasing
the financial sustainability of entities. In this regard, measures to formulate a strategy that includes
the efficient use of financial resources can become a guarantor of sustainable development of the
agricultural sector in the long run.
Key words: financial strategy, investment, resource, capital, competition, efficiency.
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UOT 338.43
Həcər Əjdər qızı ORUCOVA
Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ AQRAR SAHƏSİNDƏ TƏDARÜK VƏ
TƏCHİZAT SİSTEMİNİN ROLU
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Tədarük sisteminin məzmun elementlərinin nəzərdən keçirilməsi, göstərilən istiqamətdə tədarük fəaliyyətinin mövcud durumunun geniş təhlil edilərək qiymətləndirilməsi, bunlarla yanaşı isə, bazar iqtisadi münasibətlərinin mövcud tələblərinə uyğun aqrar tədarük sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir.
Tədqiqatın metodologiyası - Tədarük sisteminin düzgün təşəkkülü, formalaşması və inkişafı
istiqamətində həm yerli, həm də xarici ölkə alimlərinin çoxsaylı əsərləri, ölkə Prezidentinin fərman və sərəncamları, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlar və dövlət proqramları və digər hüquqinormativ aktları təşkil edir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Yerinə yetirilən mövcud tədqiqat işi nəticəsində əldə edilən
mühüm elmi nəticələr və irəli sürülən əməli təkliflər - bir sıra məsələlərin kompleks həll olunmasına şərait yaradır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında tədarük sisteminin optimal formalaşdırılması
və təkmilləşdirilməsinə dəstək verilməsi istiqamətində zəruri və dolğun tədbirlərin aparılması,
göstərilən fəalyyətin düzgün təhlil olunması və qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması baxımından əlverişlidir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - göstərilən sahədə tədarük sisteminin bazar münasibətləri şəraitinə uyğun əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilərək, onun başlıca və mühüm prinsipləri aşkarlanmışdır.
Açar sözlər: ölkə iqtisadiyyatı, aqrar sahə, dayanıqlı inkişaf, tədarük sistemi, dövlət tənzimlənməsi, təkmilləşdirmə.
Giriş
Məlumdur ki, müasir postneft dövrünün şərtlərinə uyğun olaraq, aqrar sahənin keyfiyyət yönümlü dayanıqlı inkişafı - dövlətin apardığı iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissələrindən birini
təşkil edir. Bu məqsədlə, göstərilən sahədə təşəbbüskarlıq fəaliyyəti və sahibkarlığın inkişafına
lazımi şərait yaradılmış, onların qarşılaşdıqları çoxsaylı problemlərin həlli istiqamətində müəyyən
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu isə səbəbsiz sayıla bilməz. Çünki, aqrar sahə dünyanın bütün
ölkələrində dövlətin tənzimləyici tədbirləri ilə əhatə olunmuşdir. Əlbəttə, bu prosesdə optimal həddin tapılması və bu əsasda fəaliyyət istiqamətlərinin təşkil olunması önəmlidir.
Bununla yanaşı, qeyd edək ki, iqtisadi islahatların başlanmasından xeyli müddət keçməsinə və
aqrar sahədə köklü struktur -institusional dəyişikliklər həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu sahə
tam formada və müasir iqtisadiyyatın təkrar istehsalı prosesində hələ də öz funksiyalarını icra
etməkdə müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Belə ki, daha çox ön planda olan institusional, iqtisadi,
texniki-texnoloji və digər istiqamətlər aqrar sferanın inkişafı üçün lazımi formada təkmilləşməyə
ehtiyac duyur. Yuxarıdakı cəhətlərin təkmilləşməsində yaranan problemlərin həlli istiqamətində
davamlı addımlar atılmış, zəruri tədbirlər görülmüşdür. Bu proseslər indi də davam edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 11 aprel 2017-ci il tarixli Sərəncamında göstərildiyi kimi,
“...ölkənin sosial-iqtisadi həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün, qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrindən olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektoru ötən dövr ərzində
iqtisadiyyatın əsas sektorlarından biri kimi müəyyənləşdirilmiş və görülmüş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda bu sektorun inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. [1]
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Kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan pambıqçılığın, tütünçülüyün, baramaçılığın sürətli inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın ödənilməsi, emal müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması və emal sənayesinin genişlənməsi istiqamətində dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə əlaqədar bir sıra hüquqi aktlar, o cümlədən dövlət proqramları qəbul edilmişdir.
Eləcə də, ölkənin ixrac potensialının yüksəldilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı
sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların innovativ qabiliyyətlərinin artırılması, yüksək məhsuldarlığın əldə olunması, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı prosesində intensiv metodların geniş tətbiqində istehsalçı, emalçı və istehlakçı arasında inteqrasiyanın formalaşmasında önəmli rolu olan aqroparkların yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır”
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahənin mövcud vəziyyəti və davamlı inkişaf istiqamətləri
bu sahədə səmərəli dövlət tənzimlənməsi kontekstində həyata keçirilir. Ümumi şəkildə, hər bir
ölkədə bu mühüm sahənin dövlət tənzimlənməsinin məqsəd və vəzifələri - həmin ölkənin inkişaf
xüsusiyyətləri və spesifikasından irəli gələn inkişaf konsepsiyası ilə müəyyən olunur. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi - dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə fəaliyyət prosesində səmərəliliyə nail olmaq və dayanıqlı inkişafı təmin etməkdir. Eyni zamanda yerli aqrar
əmtəə istehsalçılarının gəlirini artırmaq, onların bazar şəraitində baş verən dəyişikliklərə çevik
şəkildə uyğunlaşmasına təşkilati-iqtisadi yardım göstərmək, məhsul istehsalı və emalını stimullaşdırmaqdan və bazarın xarici rəqabətin əlverişsiz təsirlərindən çevik şəkildə qorunmasını təmin kimi məsələləri də buraya aid edilir.
Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi - bütövlükdə ölkənin strateji maraqlarının qorunmasına, o
cümlədən kənd təsərrüfatında iqtisadi müstəqilliyin təmin olunmasına xidmət edir. Lakin müasir
şəraitdə bu məsələyə yanaşma tərzləri müxtəlif səciyyə daşıyır. Təbiidir ki, həmin prosesə müəyyən situasiyalarda yaranan və bəzən kəskin səciyyə daşıyan ziddiyyətlər də təsir göstərir. Bu baxımdan, aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsinə yönəldilmiş tədbirlərin kompleks xarakter daşıması zəruridir. Bu zaman təbiidir ki, Azərbaycan kəndinin özəllikləri, qeyri-kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına nail olunması, müxtəlif infrastruktur sahələrin inkişafı hesabına kənd əhalisinin
gəlirlərinin artırılması imkanlarının reallaşdırılması da nəzərə alınmalıdır. Problemə bu aspektdən
yanaşdıqda qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahənin tənzimlənməsinə yalnız istehsal və satış fəaliyyəti rakursundan yanaşılması nisbətən məhdud səciyyə daşıyır...
Aparılan təhlillərdən göründüyü kimi, qloballaşma şəraitində aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqaməti - bu sahədə istehsal - iqtisadi münasibətlərin yeni keyfiyyət müstəvisinə gətirilməsi yolu ilə daxili bazarın sabitliyinə və dayanıqlığına nail olunması, qeyd olunan sahədə dövlət
himayədarlığının mütərəqqi forma və metodlarının seçilməsi və ölkənin beynəlxalq miqyasda öz
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə sıx bağlıdır. Ümumiyyətlə, aqrar sahəyə dövlət
müdaxiləsinin mühüm vəzifəsi - mövcud iqtisadi, o cümlədən ixrac siyasətinin tənzimlənməsi və
ölkəyə idxal olunan kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının bazar həcminin minimumlaşdırılması ilə
bilavasitə əlaqədardır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, “...aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı - müasir dövrdə ölkəmizdə həyata
keçirilən iqtisadi, o cümlədən islahatların dönməzliyinin təmin olunması, kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafının yüksəldilməsi, infrastrukturun müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasında çox mühüm
amil hesab olunur. Belə inkişaf kənd təsərrüfatı və onunla qarşılıqlı əlaqədə olan sahələrdə fasiləsiz
iqtisadi artımın təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin məcmusunu özündə əks etdirir. Aparılan
təhlillər göstərir ki, yeni iqtisadi şəraitdə aqrar sahənin davamlı inkişafının təmin edilməsi - mövcud
istehsal potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tədbirlərin səmərəliliyindən bilavasitə asılıdır.
Aqrar sahənin sürətli və yüksələn xətlə inkişafı təkcə kənd təsərrüfatının, o cümlədən yerli məhsul istehsalçılarının potensial imkanları hesabına tam təmin edilə bilməz. Xüsusən də, hazırda respublikamızda texniki potensialının əksəriyyəti fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş maşın, mexanizm və avadanlıqlardan ibarət olan, həm də geniş təkrar istehsalı həyata keçirmək üçün zəruri ma188
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liyyə resurslarına malik olmayan aqrar sahənin öz gücü hesabına dayanıqlı inkişafa nail olması mümkün deyildir. Buna görə də, onun ardıcıl inkişafının əldə edilməsi-yalnız dövlətin iqtisadi tənzimləyicilərindən səmərəli istifadə edilməsi sayəsində mümkündür. Beləliklə, ölkə iqtisadiyyatında yüksək inkişafın əldə olunması, həm də aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsinin sürətləndirilməsindən
bilavasitə asılıdır. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş bazar təmayüllü ölkələrdə dövlətin bu sahəyə məqsədyönlü təsiri - yalnız böhranlı situasiyaları neytrallaşdırmaq üçün deyil, həm də normal inkişafın
təmin edilməsi baxımından formalaşmaqdadır.
Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsini şərtləndirən amillərdən biri də onun səmərəli inkişaf etdirilməsi ilə bağlı arqumentlərdir. Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı uzun illər boyu əhalinin
məşğul olduğu əsas iqtisadi fəaliyyət növü olaraq qalmışdır. Lakin bir sıra amillərin təsiri nəticəsində, iqtisadiyyatda aqrar sahənin xüsusi çəkisi getdikcə aşağı düşməyə başlamışdır. Bu isə öz
növbəsində, göstərilən sahədə məşğul olanların sayının azalmasına gətirib çıxarır.
Aqrar sahədə dövlətin fəal rolunu şərtləndirən amillərdən biri də ölkəyə ərzaq idxalının ixtisar
edilməsi hesabına dövlətin tədiyyə balansının strukturunu yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Araşdırmalar göstərir ki, ölkənin tədiyyə balansında mənfi tendensiyalar həm də kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının ticarətindəki mənfi saldodan yaranır. Doğrudur, idxalın həcminin ixtisar edilməsi
ölkənin tədiyyə balansının mövcud vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının yeganə yolu deyildir. Lakin,
ölkəyə ərzaq məhsullarının idxalı ilə ixracı arasında disproporsiyanın aradan qaldırılması - tədiyyə
balansında mənfı saldonun həcminin azaldılmasının ən səmərəli vasitələrindən biridir. Məsələ burasındadır ki, aqrar sektorda istehsal edilən məhsulların idxalının həcminin azaldılması məcmu
idxal göstəricisinin strukturunda əhəmiyyətli xüsusi çəkini təşkil edir. Deməli, dövlət tərəfindən
aqrar sahənin çevik iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi - son nəticədə tədiyyə balansında müsbət
tendensiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Azərbaycan dilinin leksikonunda özünə möhkəm yer tutan “tədarük” sözü ərəb sözü olub,
müəyyən bir şeyi qabaqcadan hazırlama, yaxud bir işi görmək üçün əvvəlcədən hazırlıq görülməsi, daha dəqiq olaraq isə hazırlıq, ehtiyat yığmaq mənalarını verir. Lakin aqrar sahədə istehsal
olunan məhsulların tədarükü və onun stimullaşdırılması məsələləri onun mövcud inkişaf mexanizminin mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Uzun tarixi keçmişə malik olan bu proses,
müasir bazar münasibətləri şəraitində yeni məzmun və yanaşma metodları tələb etməkdədir. Xüsusən də, aqrar sahədə anoloji bazar elementlərinin modernləşdirilməsi, göstərilən prosesə yanaşma
bucağını da dəyişib...
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə göstərilir ki, “...məhsul yığımından sonrakı mərhələlərdə itkilərin azaldılması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ən əsası isə istehsalçıların bazara çıxış şərtlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Mövcud bazar infrastrukturu yerli istehsalçıların ticarət şəbəkələrinə əlverişli şərtlərlə daxil olmasına
müəyyən maneələr yaradır və bəzən istehsalçılar yetişdirdikləri məhsulu ticarət vasitəçilərinin təklif etdikləri qiymət şərtləri ilə onlara satmağa məcbur olurlar. Bazar infrastrukturunun, xüsusilə də
topdansatış və pərakəndə satış şəbəkələrinin kifayət qədər inkişaf etməməsi istehsalçı qiymətləri
ilə bazar qiymətləri arasında fərqin 2-3 dəfə, bəzi hallarda isə daha çox olmasına gətirib çıxarır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə topdansatış bazarları ticarət, logistika, bazar məlumatlarının toplanması və
yayılması, tələb və təklifə nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün zəruri vasitə rolunu yerinə yetirir və yüksək əlavə dəyərin yaradılmasında mühüm rol oynayır” [4].
Qeyd edək ki, “ərzaq məhsullarının hər bir növü üzrə satınalma qiymətini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi müəyyən edir. İstehsalçı təyin olunmuş alış qiymətindən razı olmadıqda avans götürdüyü
məbləğdə həmin dövr üçün portal qiymətinə istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulunu Cəmiyyətə
satmağı öhdəsinə götürür. İstehsalçı ona ödənilmiş avans məbləği dəyərində istehsal etdiyi məhsulu satmaqdan imtina etdiyi təqdirdə 10 (on) gün müddətində, qeyd-şərtsiz Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının həmin dövr üçün müəyyən etdiyi uçot dərəcəsinə uyğun olaraq faizlər də
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hesablanmaqla geri qaytarılır. Yetişdirilən və təqdim olunan məhsulların keyfiyyət göstəriciləri
nəzərdə tutulduğu kimi olmadıqda, Cəmiyyət onun satış qiymətini aşağı sala (analoji məhsulların
orta bazar qiymətini tətbiq edə) və ya ümumiyyətlə satınalmadan imtina edə bilər.
Göründüyü kimi, qeyri - neft sektorunun üstün inkişafına önəm kəsb etməsi şərtlərinə və aqrar
sahənin dayanıqlı inkişafı şərtlərinə uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü sisteminin inkişafı istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirilməkdədir. Təbii ki, həmin proseslərin
dövlət tənzimlənməsinin səmərəli təşkili və təkmilləşdirilməsi məsələlərinə daha optimal yanaşılmalı, cəmiyyət ehtiyaclarının tədarük əsasında xammal, məhsul, həmçinin ərzaq fondu kimi təşkilində yeni innovativ üsullardan istifadə olunmalıdır.
Aqrar sahədə əlverişli aqrobiznes mühitinin səmərəli təşkili
Qeyri - neft sektorunun, xüsusən də onun ən mühüm istiqamətlərindən biri hesab olunan aqrar
sahənin dayanıqlı inkişafına önəm verildiyi müasir şəraitdə - həlli vacib ən mühüm məsələlərdən
biri də səmərəli aqrobiznes mühitinin formalaşması və onun düzgün inkişafının prioritet istiqamətlərinin müəyyən olunmasıdır. Təhlillər göstərir ki, bu günə qədər aqrar sahədə iqtisadi - təsərrüfat
fəaliyyəti ilə məşğul olan biznes qurumları -istehsal etdikləri məhsulların satışının normal şəkildə
həyata keçirilməsində müəyyən iqtisadi problemlərlə üzləşirdilər. Əslində normal aqrobiznes
mühitinin hələ tam formalaşmadığı və inkişaf etmədiyi bir şəraitdə, bu tip halların baş verməsində
qeyri - adilik ola bilməzdi.
Əslində, keçmiş iqtisadi sistemdə dövlətin aqrar siyasəti - bu mühüm sahənin inkişafına tam
şəkildə və maksimum imkanlarla təkan verməkdən ibarət olmuşdur. Maraqlıdır ki, kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçıları və istehlakçılarına bir sıra subsidiyalar ödənilirdi. Belə ki, müəyyən
dövlət qurumları istehlakçılar üçün məhsulun qiymət səviyyəsini aşağı həddə, istehsalçılar üçün
isə əksinə olaraq yüksək həddə saxlayırdı. Düzdür, həmin siyasət nəticəsində dövlətin aqrar sahəyə ayırdığı xərclərin həcmi maksimum səviyyədə yüksəlmiş və bu proses məcmu ehtiyatların
sürətlə azalmasına təkan vermişdi.
Düzdür, ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonrakı illərdə milli kənd təsərrüfatına diqqət və qayğının azaldılması nəticəsində, bu sahədə iqtisadi böhran halları yaşandı. Lakin bu sahədə həyata
keçirilən torpaq islahatları yeni situasiyaya uyğun fəaliyyəti təşkil etməyə əlverişli imkan yaratdı.
Bununla yanaşı, yeni şəraitdə aqrobiznes fəaliyyətinin düzgün təşkil edilməməsi ucbatından, ölkə
əhalisinin ərzaq resursları ilə etibarlı təminatının formalaşmasında yerli istehsalın həcmi xeyli
aşağı düşərək, idxal olunan məhsullar isə xeyli artmışdı. Həm də bu resursların yaranmasında,daxili istehsal hesabına müxtəlif növ kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə idxal məhsulları arasında nisbət çox böyük ölçülərdə dəyişirdi. Düzdür, hazırda həmin şəraitin müsbət istiqamətdə dəyişikliyə məruz qalması meylləri müşahidə olunmaqdadır. Həyata keçirilən keyfiyyət yönümlü tədbirlər, bu proseslərin müsbətə doğru dəyişdiyini əks etdirir. Hesab edirik ki, mövcud durumda
aqrobiznes qurumlarının rəqabətqabiliyyətlilik göstəricilərinin daha da yüksəldilməsi və beynəlxalq bazarlarda baş verən mövcud tendensiyalara uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, zəruri keyfiyyət şərtlərinə uygun aqrobiznes fəaliyyətinin təşkil olunması üçün, həmin subyektlərin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edərək, rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər görülməlidir.
Müşahidələr onu göstərir ki, aqrobiznes fəaliyyəti əsas etibarilə maddi-texniki təminat, marketinq və kadr kimi proseslərin (funksiyaların) yerinə yetirilməsini təmin edir. Göstərilən fəaliyyətdə dayanıqlı inkişafa nail olunmasının ən mühüm amili isə dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə
mövcud iqtisadi potensialdan daha effektiv istifadənin təmin edilməsi, yaxud başqa sözlə desək,
aqrar sahədə xammal, kapital, əmək resursları və torpaqla bağlı olan vəsaitlərdən əldə edilən gəlir
səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunan
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji
Yol Xəritəsi” ndə aqrobiznes mühitinin səmərəli təşkili və təkmilləşdirilməsinə dair hədəf istiqa190
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mətləri və konkret işlərin həcm göstəriciləri müəyyənləşdirilib. Qeyd edək ki, aqrar biznesin inkişafına hərtərəfli yardım infrastrukturunun formalaşması və inkişafı istiqamətində bir sıra həlli vacib tədbirlərin həyata keçirilməsi çox mühümdür. Bu tədbirlər içərisində isə, aqroparkların təşkil
olunması və mütərəqqi inkişaf yollarının daim təkmilləşdirilməsi öncül yerlərdən birini tutur. [4]
Nəzərə alsaq ki, bu qurumlar həm daxili, həm də xarici investorların cəlbinə əlverişli imkanlar
yaradan şəffaf biznes mühitinin formalaşması istiqamətində çoxsaylı işlərin həyata keçirilməsinə
əlverişli imkan yaradır, bu zaman onların fəaliyyətinin düzgün təşkili və təkmilləşdirilməsinə daha
çox ehtiyac duyulur. Çünki, “... aqroparklar aşağıdakı bir sıra səbəblərə görə müəyyən üstünlüklərə malik hesab edilirlər:
- aqroparklarda istehsal-emal-logistika-marketinq qapalı zənciri yaranır və qurumun hər bir
komponenti özünüidarə və özünəcavabdehlik prinsipi əsasında çalışır ki, nəticədə ortaq problemlər
və ümumi maraqlar ətrafında birləşməklə müəssisənin rəqabətə davamlılıq qabiliyyəti təmin olunur;
- müasir texnika və texnologiyaların, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
üçün şərait yaranır, texnikalardan istifadə əmsalı yüksək olur, ortaq xərclər minimuma endirilir;
- həm nəqliyyat xərcləri, həm də enerji sərfi azalır;
- kənd ərazilərinin inkişafına, kənd yerlərində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının genişlənməsinə şərait yaranır;
- ətraf mühitin qorunması, su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə və onların mühafizəsi təmin edilir;
- peşəkar kadrlara tələbat yaratmaqla kənd təsərrüfatı və ərzaq sənayesi üzrə kadr hazırlığı stimullaşdırılır;
- heyvanların bəslənmə şəraitini mexanikləşdirməklə və saxlanma yerlərini genişləndirərək
onların sərbəst hərəkət imkanlarını artırmaqla intensiv heyvandarlıq praktikasına əməl edilir;
- istehsalçılarla istehlakçılar arasında olan boşluq aradan qaldırılır və bir növ onlar arasında
etibarlı “körpü” salınır və s.” [5].
Bütövlükdə isə, əlverişli aqrobiznes mühitinin düzgün və səmərəli təşkilində aqroparklar, aqrobiznes inkubatorları və startapların təşkil olunması önəm kəsb edir. Yuxarıda göstərilən Strateji
Yol Xəritəsinə uyğun olaraq, nəzərdə tutulmuş istiqamətlərə uyğun həyata keçirilən işlərin ardıcıl
və mərhələli şəkildə təşkil olunması nəzərdə tutulur ki, bu da aşağıdakı beş əsas mərhələni özündə
birləşdirmək imkanlarına malikdir:
1) ilk növbədə aqrobiznes sahəsində informasiya-məsləhət xidmətləri səviyyəsinin institusional
cəhətdən gücləndirilməsi;
2) zəruri startapların, həmçinin kiçik və orta sahibkarların biznes bacarıqlarının yüksəldilməsi;
3) startap kapitalının asan qaydada əldə olunmasına və biznes fəaliyyətinin təşkilinə lazımi dəstək göstərilməsi;
4) maliyyə mənbələrinə daha asan və səmərəli çıxış mənbələrinin təmin edilməsi;
5) nəhayət, aqrobiznes inkubatorlarının davamlı fəaliyyətinin təmin olunması.
Birinci mərhələyə uyğun, yəni aqrobiznes informasiya - məsləhət xidmətləri səviyyəsinin institusional cəhətdən gücləndirilməsi istiqamətində ilk növbədə mövcud aqrobiznes mühitinin hərtərəfli və geniş təhlilinin aparılması, həmçinin əldə edilən yekun nəticələrə uyğun şəkildə yaradılacaq aqrobiznes inkubatorlarının daha optimal forması və sərfəli dəyər zənciri elementləri əks
olunacaqdır. Göstərilən inkubatorların bütün regionlarda təşkil olunması nəzərdə tutulur. Həm də
bu zaman nəzərə alınması zəruri olan əsas məsələ həyata keçirilən institusionallaşma prosesinin
aşağıdakı dörd mərhələni:
1) ayrı -ayrı regionlar üzrə müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsulların seçilməsi;
2) aqrobiznes inkubatoru fəaliyyətinin əsas və prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirən təkmil
strateji planın işlənilərək hazırlanması və mükəmməl şəkildə formalaşdırılması;
3) nəzərdə tutulan təlim proseslərinə uyğun zəruri məlumat və işlənilərək hazırlanması;
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4) təlimləri təşkil edənlərin düzgün seçilməsi və onların hazırlanması mərhələlərini əhatə etməsidir.
İkinci mərhələdə isə, aqrar sahədə startapların, eyni zamanda kiçik və orta sahibkarların mövcud biznes qabiliyyətlərinin daha da yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Strateji Yol Xəritəsinə görə,
aqrobiznes inkubatorları fəaliyyət üçün lazımi qaydalara uyğun təşkil edildikdən sonra, hər bir
region üzrə lazımi elan veriləcək və əvvəlcədən hazırlanmış meyarlar nəzərə alınmaqla, həm də
regionların mövcud xüsusiyyətləri və dəyər zəncirinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, 50 rezident
müəyyən olunacaq.
Üçüncü mərhələ - zəruri startap kapitalının əldə olunması və aqrobiznes fəaliyyətinin təşkilinə
dəstək tədbirlərini nəzərdə tutur. Sənədin qaydalarına uyğun olaraq, nəzərdə tutulan müxtəlif təlimləri uğurla tamamlayan və eyni zamanda uğurlu biznes plan hazırlayan rezidentlərə sonradan
qaytarılmaq şərtilə startap kapitalı təqdim ediləcək və sonra isə aqrobiznesin təşkili üzrə əməli
yardım tədbirləri daha da genişləndiriləcəkdir.
Dördüncü mərhələ isə, həyata keçirilən anoloji tədbirlərdə maliyyə imkanlarına daha rahat çıxış istiqamətlərinin işlənib hazırlanması və lazımi dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Göstərilən dəstək aqrar sahədə hüquqi və fiziki şəxslərin güzəştli şərtlərlə kredit resurslarına
daha rahat çıxışına kömək göstərilməsidir. Bunun üçün, təsirli və effektiv mexanizmlərin hazırlanması imkanlarının dəyərləndirilməsi, həmçinin biznes inkubatorlarının müəyyən tövsiyələrinə
uyğun, kredit əldə etmək istəyən qurumlara kreditlərə əlyetərliliyin sadələşdirilməsi və güzəştli
kreditlərin verilməsi mexanizmlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur.
Beşinci mərhələdə isə, aqrobiznes inkubatorlarının daha səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması
nəzərdə tutulur. Həmin fəaliyyətin davamlılığının təmin olunması istiqamətində - müəyyən rezidentlərə verilən startap kapitalının qaytarılması zamanı müəyyən əlavə komisyonların hesablanması da ola bilər ki, bu, aqrar inkubatorlara yönəldilən vəsaitlə yanaşı, əlavə kapitalın formalaşdırılmasına da münbit şərait yaradacaq.
Aqrar investisiya mühitinin modernləşməsi
Aqrar sahədə müxtəlif fəaliyyət istiqamətlərinin, o cümlədən tədarük sisteminin inkişafında
sağlam investisiya mühitinin təmin edilməsi və onun modernləşməsi istiqamətində davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu proses, həm də aqrar sahədə tədarük
fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi də çıxış edir. Göstərilən
istiqamətlərdə maliyyə - kredit münasibətlərinin düzgün qurulması - son nəticədə, mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalçılarının investisiya resurslarına olan tələbatının səmərəli ödənilməsinə, geniş təkrar istehsal prosesinin düzgün qurulmasına və bütövlükdə isə, aqrar sahənin maliyyə - investisiya durumunun daha da genişlənməsinə
əsaslı təsir göstərir. Hesab edirik ki, aqrar sahədə dövlətin investisiya siyasətinin əsas məqsədi keyfiyyətə əsaslanan məhsulun istehsal həcminin yüksəldilməsi yolu ilə daha sağlam və rəqabətyönümlü iqtisadi münasibətlərin qurulması olmalıdır. Bütövlükdə, ölkəmizin kənd təsərrüfatı
sahəsində səmərəlilik göstəricilərini yüksəldərək, müqayisəli üstünlüyə malik mövqelərini xeyli
təkmilləşdirmək imkanları vardır. Qeyd olunan üstünlük mövqelərinə uyğun şəkildə, investisiya
qoyuluşu zamanı səmərəliliklə bağlı meyarların keyfyyət yönümlülüyünə önəm verilməlidir. [8]
Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahə, o cümlədən bu sahədə tədarük fəaliyyəti iqtisadiyyatın
investisiya resurslarına daha çox ehtiyac duyulan ən önəmli fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.
Sözsüz ki, kənd təsərrüfatında istehsalın mövsümi xarakter daşıması, tədarük və satış proseslərinin
bir - birinə uyğun gəlməməsi, xüsusən də istehsal - iqtisadi fəaliyyət prosesinin texnoloji amillərə
nisbətən təbii amillərdən daha çox bağlılığı və digər özünəməxsus xüsusiyyətlər, bu sahənin maliyyə və kredit resurslarına ehtiyacının daim yüksək olduğunu şərtləndirir.
Qeyd edək ki, başqa istehsal sahələrindən fərqli olaraq, tədqiq etdiyimiz sahə dövlətin lazımi
maliyyə - kredit dəstəyi olmadan tam və səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik deyildir.
Bəzən də müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına çəkilən xərclər, həmin məhsulların
tədarükündən daxil olan vəsaitlərdən daha yüksək olur. Məhz buna görə də iqtisadi cəhətdən in192
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kişaf etmiş ölkələrdə məhsul istehsalçılarının gəlirlərini tənzimləmək məqsədilə, dövlət aqrar sahəyə müxtəlif dotasiya və subsidiyalar ayırır.
Mövcud şəraitdə göstərilən sahənin inkişafında maliyyə - büdcə və pul - kredit siyasətində
aşağıdakı məsələlər daim diqqət mərkəzində olmalıdır:
- aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin idxalla rəqabətdə dəstəklənməsi - mövcud maliyyə - büdcə və
pul - kredit siyasətinin mühüm tərkib hissəsi kimi qalmalı, bu sahəyə ayrılan kredit faizləri aşağı
salınmalı və yaxud ucuzlaşdırılmalıdır. Sözsüz ki, göstərilən məqsədlər üçün daha çox mənbələr
hərəkətə gətirilməli və müvafiq sistemli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda, institusional problemlərin həlli baxımından aqrar sahibkarlığın maliyyə - kredit təminatının sənədləşmə
prosesinin sadələşdirilməsi davam etdirilməlidir;
- istehsalı prosesində bilavasitə iştirak etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulunu son istehlakçı tələblərinə cavab verən səviyyəyə çatdıran sahibkarlara lazımi kredit və vergi güzəştləri verilməlidir;
- müxtəlif regionlarda ixracyönümlü aqrar fəaliyyətin stimullaşdırılması mexanizmi təşəkkül
tapmalı, formalaşdırılmalıdır;
- hazırda bankların aqrar sahəyə daha fəal nüfuz etməsi üçün normativ- hüquqi bazada təkmilləşmələr sürətlənməli, həmçinin mövcud girov mexanizmləri də təkmilləşdirilməlidir və s.” [2].
Hesab edirik ki, aqrar sahədə tədarük sisteminin fəaliyyətinin səmərəli təşkilində bank - kredit
sisteminin mühüm elementlərindən biri sayılan kredit ittifaqlarından istifadə imkanları da nəzərdən keçirilə bilər. Lakin göstərilən istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər dəqiq düşünülməli və
ölçülüb-biçilməli və davamlı olmalıdır. İlk öncə, aqrar sahə ilə bağlı olan kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin monitorinqi aparılmalıdır. Təbii ki, bu ittifaqların monitorinqinin aparılması onların cari
iqtisadi durumunu düzgün müəyyən etmək üçün vacibdir. Belə tədbirlər - fəaliyyət göstərən kredit
ittifaqlarının zəif və güclü tərəflərini aşkar etməyə, həmçinin onların təşkili və fəaliyyəti prosesində qarşılaşdıqları problemləri müəyyən etməyə imkan verər. Bu ittifaqların fəaliyyətinin monitorinqi, həm də onlara səmərəsi və faydası olmayan xərclərdən qaçaraq, daha optimal inkişaf yollarını müəyyən etməyə də imkan verə bilər. Aqrar sahədə bu tip fəaliyyət iştirakçılarının kredit
qabiliyyətliyinin müəyyən normativ qaydalara uyğun qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Bu qiymətləndrmə tədbirlərinin əhəmiyyəti isə onunla bağlıdır ki, əldə olunan nəticələr aqrotədarük kreditlərindən geniş istifadə sahəsində normativ qaydaların işlənib hazırlanmasında istifadə oluna bilər.
Nəticə
Qeyri - neft sektorunun dayanıqlı inkişafına üstünlük verildiyi müasir şəraitdə aqrar sahənin
inkişafının mövcud durumunun təhlili göstərir ki, son zamanlar bu istiqamətlərdə əhəmiyyətli
addımlar atılmaqla, hüquqi, təşkilati (modern idarəetmə), texniki və digər istiqamətlərdə mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Bunlarla yanaşı, hesab edirik ki, aqrar sahədə aparılan modernləşmə
yönümlü tədbirlər daha da dərinləşdirilməlidir.
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Роль системы снабжения и закупок в аграрном секторе экономики Азербайджана
Резюме
Целью исследования является рассмотрение содержательных элементов системы снабжения, широкий анализ и оценка текущего состояния деятельности по снабжению в данном
направлении, а также определение приоритетных направлений дальнейшего совершенствования аграрной системы снабжения в соответствии с существующими требованиями рыночных экономических отношений.
Методология исследования-это многочисленные работы как отечественных, так и
зарубежных ученых по правильному формированию, формированию и развитию системы
снабжения, указы и распоряжения Президента страны, законы и государственные
программы, принятые Милли Меджлисом, а также другие нормативно - правовые акты.
Прикладное значение исследования. Важные научные результаты, полученные в результате выполненной исследовательской работы, и выдвинутые практические предложения создают условия для комплексного решения ряда вопросов. В то же время проведение
необходимых и комплексных мер по поддержке оптимального формирования и совершенствования системы снабжения в сельском хозяйстве благоприятно с точки зрения
построения системы правильного анализа и оценки деятельности на ГЭС.
Оригинальность и научная новизна исследования-в указанной области определены
основные направления деятельности системы снабжения, соответствующие рыночным
условиям, выявлены ее основные и важные недостатки.
Ключевые слова: экономика страны, аграрный сектор, устойчивое развитие, система закупок, государственное регулирование, развитие.
Hajar Ajdar Orucova
the teacher of Ganja State University
The role of the supply and procurement system in the agricultural sector of the Azerbaijani
economy
Summary
The purpose of the study the aim of the study is to review the content elements of the
procurement system, to assess the current situation of procurement activity in the projected
direction and to determine the priority directions of further improvement of the agrarian
procurement system in line with the current requirements of market economic relations.
Methodology - numerous works of both local and foreign scientists in the direction of correct
formation, formation and development of the procurement system, far-man and orders of the
president of the country, laws and state programs adopted by the Milli Majlis and other legal normative acts.
Significance of the study. Important scientific results obtained as a result of the current research
work and advanced practical proposals - complex solution of a number of issues-create conditions
for. At the same time, it is advantageous in terms of carrying out necessary and comprehensive
measures to support the optimal formation and improvement of the agricultural supply system, as
well as the establishment of a system of correct analysis and evaluation of cross-activity.
Originality / value - the main activity directions of the procurement system in the given field
in accordance with the market conditions of Monas-bet were determined and its main and
important prin-SIPs were found.
Key words: country economy, agrarian sector, sustainable development, procurement system,
state regulation, development.
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DÜNYA ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ
AQROBİZNESİN ROLU
Xülasə
Qlobal səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dünyada kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının həcminin artırılmasından, ərzaq bazarına çıxış imkanlarının təmin edilməsindən, eləcə
də əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsindən bilavasitə asılıdır. Qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aqrobiznes fəaliyyətindən də bilavasitə asılıdır. Məqalədə adı çəkilən problemlərin tədqiqindən bəhs edilir.
Tədqiqatın məqsədi – dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə beynəlxalq aqrobiznesin rolunun təsirini qiymətləndirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, analiz və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – beynəlxalq aqrobiznes fəaliyyəti məhsulun istehsalından istehlakına qədərki bütün mərhələləri əhatə etdiyindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bu sistemin ərzaq təhlükəsizliyinə təsirinin müəyyənləşdirilməsinə çalışılmışdır.
Tədqiqatın nəticəsi – nəticələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, beynəlxalq aqrobiznes
fəaliyyəti ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə aqrobiznesin prinsipləri, beynəlxalq təcrübə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri araşdırılmışdır. Məqalənin elmi yeniliyini aqrobiznesin inkişaf
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.
Açar sözlər: dünya ərzaq təhlükəsizliyi, beynəlxalq aqrobiznes, ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi, marketinq, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi.
Giriş
Məlum olduğu kimi, ərzaq təhlükəsizliyi bütün dövrlərdə öz aktuallığını qoruyub saxlamış, bu
problemin həlli dünya miqyasında iqtisadi dairələrdə böyük rola malik olmuşdur. Dünya üzrə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin aktuallığını şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri ilk növbədə əhalinin sayının sürətlə artması fonunda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan tələbatın
ödənilməsilə bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda dünya əhalisinin sayı 7 mlrd. nəfərə yaxındır və bu da əhalinin sayının artımına qarşı həmin əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsini
aktuallığa çevirir. Problemin aktuallığını şərtləndirən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki,
dünyada əhalinin sayı həndəsi silsilə ilə artdığı halda, ərzaq məhsullarının və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ədədi silsilə ilə artmaqda davam edir. Ümumiyyətlə müasir dünyada ərzaq problemini şərtləndirən amillər kifayət qədər çoxsaylıdır. Bu amillərə ilk növbədə əhalinin sayının artımını, eləcə də dünyada baş verən iqlim dəyişikliklərini, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının
istehsalının təbii iqlim şəraitindən asılılığını və s. şamil etmək olar.
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Hazırda dünya ölkələrinin inkişaf səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlərin yaranması son
nəticədə dünyada ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllində kifayət qədər diferensial yanaşmaların
yaranmasına gətirib çıxarır. Belə ki, intensiv əsaslarla inkişaf etmiş kənd təsərrüfatına malik olan
Qərb ölkələrində, o cümlədən Avropa regionunda ərzaq probleminin həlli nəinki təmin edilmiş,
eyni zamanda həmin region artıq dünyanın müxtəlif ərazilərinə ərzaq məhsullarının ixracını həyata
keçirir. Bundan əlavə kifayət qədər imkanlı əhali kateqoriyaları orqanik məhsulların istehlakına
daha çox önəm verirlər. Lakin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə ekstensiv kənd təsərrüfatı sistemi
hakim mövqe tutur. Bundan əlavə intensiv əsaslarla məhsul istehsalının həyata keçirilməsi o qədər
də əlçatan hesab olunmur. Bundan əlavə ərzaq məhsullarının idxalında isə geni dəyişdirilmiş məhsullar daha çox yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Bütün bunlar isə bütövlükdə nəinki ərzaq təhlükəsizliyi problemini, eləcə də ərzağın təhlükəsizliyi problemini aktuallığa çevirir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin qlobal aspektləri
Məlum olduğu kimi ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə, ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində yerli istehsalın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsi və eləcə də əhalinin ərzaq məhsullarına olan
tələbatının ödənilməsində alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi, yəni ərzaq bazarına əhalinin bütün
səviyyələrinin əlçatan səviyyədə daxil olma imkanlarının genişləndirilməsi başa düşülür.
Ərzaq təhlükəsizliyinin mikro, makro və meqa aspektləri fərqləndirilir. Mikro səviyyədə ərzaq
təhlükəsizliyi dedikdə, hər bir fərdin və ailənin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi
imkanları nəzərdə tutulur. Yəni daxili imkanlar hesabına ailənin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi başa düşülür. Makro səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi isə ölkənin ərzaq məhsullarına
olan tələbatının ödənilməsində yerli istehsalın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsi və ölkənin idxaldan
asılılığının minimuma endirilməsi nəzərdə tutulur. Meqa səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyini isə bir
sıra hallarda qlobal ərzaq təhlükəsizliyi kimi də şərtləndirirdilər. Meqa səviyyədə ərzaq təhükəsizliyi daha çox beynəlxalq miqyasda ərzaq təhlükəsizliyinin qorunub saxlanması, dünya əhalisinin
ərzaq məhsulları bazarında bərabər hüquqlu inkişaf imkanlarının qorunub saxlanılması və ya əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin ərzaq məhsulları əldə etməyə yetərli olması kimi qəbul edilir.
Ərzaq problemi müasir şəraitdə kifayət qədər çoxaspektli problem kimi xarakterizə olunmaqdadır. Doğrudur, bu problemin həllində kənd təsərrüfatının rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.
Lakin bununla belə, iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı, eləcə də dövlət büdcəsinin imkanları,
investisiya cəlbediciliyinin səviyyəsi və s. ərzaq probleminin həllində əhəmiyyətli rol oynayan
məqamlardan biri kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə müasir şəraitdə qloballaşma prosesi dünya ölkələrinin inkişafına da kifayət qədər fərqli aspektdə təsir göstərməkdədir. Qloballaşma prosesinin keçid dövrünü yaşayan ölkələrin iqtisadiyyatına daha çox mənfi təsir göstərməsi artıq getdikcə daha
çox həqiqətə çevrilməkdədir. Eyni zamanda qloballaşma prosesində inkişaf etmiş ölkələrin daha
çox mənfəət götürəcəyi də şübhəsizdir. Belə ki, inkişaf etmiş sənaye ölkələri dünya bazarında
ixracatçı, inkişaf etməkdə olan ölkələr isə idxalçı kimi çıxış etdiyindən qloballaşma prosesində
birincilərin üstünlük qazanacağı təbii hal kimi qeyd edilməlidir. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dünyada 2200 mln. ton taxıl məhsulları istehsal olunur və dünyada taxıl ixracının
85%-i ABŞ, Kanada, Avstraliya və Avropa Birliyi ölkələrinin payına düşür. [2. s. 190]
Müxtəlif ictimai quruluş və iqtisadi sistemin tipindən asılı olaraq ayrı ayrı dövlətlərdə ərzaq
probleminin özünəməxsus xarakteri mövcuddur. Bu baxımdan xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq probleminin daha kəskin xarakter daşıması özünəməxsus səciyyə daşıyır və bütün bunlar onunla daha çox əlaqədardır ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr kifayət qədər müstəmləkə keçmişinə malikdir. Bundan əlavə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq probleminin özünü daha kəskin
şəkildə büruzə verməsi həmin ölkələrin kənd təsərrüfatının daha çox əl əməyi əsasında qurulmasilə
sıx əlaqədardır. Belə ki, Asiya, Afrika və Latın Amerikası kimi aqrar tipli ölkələrdə demək olar
işçi qüvvənin təxminən yarıya qədəri kənd təsərrüfatında çalışır. Bu isə ona gətirib çıxarır ki,
həmin ölkələrdə istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsulları ən azı kustar əsaslarla həyata keçirilir
və eyni zamanda ərzaq məhsullarının özünütəminat səviyyəsi o qədər də yüksək deyildir.
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Müasir şəraitdə aqrobiznes və onun formalaşmasının xüsusiyyətləri. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, transformasiya prosesini yenicə başa çatdırmış keçid iqtisadiyyatlı ölkələr kimi, xüsusilə
postsovet respublikalarında aqrobiznes və onun aqrar sektorda yeri və rolu, eləcə də onun sərhədləri və strukturuyla bağlı kifayət qədər təkmil xarakter daşıyan praktik məqamlar, demək olar ki,
azsaylı xarakter daşıyır. Bu aspektdən yanaşaraq qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etməkdə olan
ölkələr üçün, o cümlədən keçid iqtisadiyyatını və transformasiya dövrünü yenicə başa çatdırmış
ölkələr üçün aqrobiznes anlayışı kifayət qədər yeni iqtisadi kateqoriya hesab oluna bilər. Onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı fonunda inkişaf etmiş Qərb ölkələrində artıq aqrobiznes fəaliyyəti kifayət qədər təkmil xarakter daşımaqdadır. Qərb ölkələrində aqrobiznes fəaliyyətinə əslində tam mənada sahibkarlıq fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsi kimi yanaşılır. Aqrobiznes, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı və satışı prosesini özündə əks etdirən kompleks xarakter daşıyan sahibkarlıq fəaliyyəti kimi səciyyələnir. Aqrobiznesin formalaşdırılmasında
başlıca məqsəd ilk növbədə iqtisadi prinsiplərə əsaslanır. Aqrobiznesin formalaşmasında başlıca
məqsəd, əsas etibarilə kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbin tam mənası ilə təmin edilməsinə
istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu zaman əldə edilən gəlirin səviyyəsinin artırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Aqrobiznes, məhz iqtisadi kateqoriya olaraq bilavasitə bazara istiqamətlənmiş fəaliyyəti nəzərdə tutur. Daha doğrusu, bazarın konyunkturuna uyğun olaraq məhsul
istehsalının həyata keçirilməsini şərtləndirən bütün faktorların məcmusunu özündə ehtiva edən bir
təsərrüfat sistemi kimi səciyyələnir.
Qeyd etmək lazımdır ki, aqrobiznes termini Qərb ölkələrində elmi ədəbiyyata ilk dəfə XX əsrin
50-ci illərinin ortalarından etibarən daxil olmuşdur. Aqrobiznes anlayışı ilk dəfə C.Deybirs və
R.Qoldber tərəfindən iqtidadi ədəbiyyata daxil edilmişdir. Sonralar bu anlayış aqrar iqtisadiyyatda
Leontiev tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir ki, adı çəkilən şəxs Qərb ölkələrində iqtisadiyyat
sahəsində Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. Tarixi ədalət naminə onu da etiraf etmək lazımdır
ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının alqı-satqısı və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı sektorunun bazar
proseslərinə inteqrasiyası ilə bağlı proseslər ilk dəfə 1927-ci ildə Çayanov tərəfindən geniş tədqiqata cəlb edilmişdir. Zaman keçdikcə aqrobizneslə bağlı anlayışlar daha da təkmilləşdirilmiş və
bütövlükdə aqrobiznes anlayışı özünün məhdud miqyasından daha da kənarlaşaraq nisbətən daha
geniş anlam kəsb etməyə başlamışdır. Belə ki, artıq Qərb iqtisadi ədəbiyyatlarında aqrobiznes dedikdə ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı bölgüsü, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maddi-texniki resurslarla təmin edilməsi və istehlakçılara çatdırılmasına qədərki bütün bazar əməliyyatlarının məcmusunu özündə əks etdirən bir sistem xarakterizə edilməkdədir. Müasir
şəraitdə aqrobiznes sferasına aşağıdakılar şamil edilir:
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı (bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı);
- kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı (bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının emalı);
- kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarəti;
- istehsal sektorunda aqroservis xidmətinin təşkili, o cümlədən aqrokimyəvi nəqliyyat, ticarət,
təchizat xidmətlərinin həyata keçirilməsi, eyni zamanda kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının
məsləhət-informasiya xidmətilə təmin edilməsi;
- sosial aqroservis xidmətinin həyata keçirilməsi (istehlak korporasiyası ilə bağlı fəaliyyətin
genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının bazara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində, eyni zamanda bazarın bərabərhüquqlu tərəf kimi istifadə edilməsi sahəsində
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Təkcə bir faktı qeyd etmək olar ki, bazar iqtisadiyyatına keçmiş dövlətlərin əksəriyyətində aqrobiznes fəaliyyəti, demək olar ki, milli iqtisadiyyatın inkişaf etmiş yarımsistemi kimi səciyyələnir.
Belə ki, ötən əsrin 90-cı illərində ABŞ-da aqrobiznes sektorunda təkcə 20 mln nəfərə yaxın əhali
məşğul olmuşdur ki, bu da bütövlükdə fəaliyyət göstərən əmək qabiliyyətli əhalinin 21%-ə qədərini təşkil edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ-ın milli gəlirində aqrobiznes fəaliyyətindən
əldə olunan gəlirin xüsusi çəkisi təxminən 20%-ə malikdir. Bundan əlavə, aqrobiznes sahəsində
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məşğul olan işçilərin əmək məhsuldarlığı bütövlükdə ölkənin ümumi iqtisadiyyatı üçün xarakterik
olan orta göstərici səviyyəsində hesab edilir [3, s. 118].
Aqrobiznesin inkişafı sahəsində ABŞ təcrübəsi. Konkret olaraq aqrobiznesin inkişafı sahəsində ABŞ təcrübəsinə müraciət edilməsinin zəruriliyini şərtləndirən ən mühüm amil onunla bağlıdır ki, aqrobiznes sahəsi ABŞ-da demək olar ki, digər ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər güclü
inkişaf səviyyəsinə malikdir. Və o da nəzərə alınmalıdır ki, bütövlükdəABŞ-da kənd təsərrüfatının
inkişafı sahəsində daha çox üstünlüklər əldə edilmişdir. Aparılan araşdırmalar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, istehlak edilən məhsulin istər çeşid səviyyəsi və istərsə də məhsulun keyfiyyəti
baxımından ABŞ-da vəziyyət kifayət qədər prioritet xarakter daşıyır. Bu da daha çox onunla bağlıdır ki, ABŞ-ın kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının təsərrüfat fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlir
bütövlükdə geniş təkrar istehsalı uğurla gerçəkləşdirməyə imkan verir. Bundan əlavə, ABŞ dövləti
tərəfindən kənd təsərrüfatının zəruri şəraitdə subsidiyalaşdırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlər
kifayət qədər uğurlu həyata keçirilir və məhz bütün bunların nəticəsində ABŞ nəinki ölkənin ərzaq
təhlükəsizliyini təmin edir və eyni zamanda dünya ərzaq bazarında ən mühüm məhsulların ixracçısı kimi çıxış edir və bu prosesdən əhəmiyyətli şəkildə gəlir əldə etmək imkanına malikdir.
XX əsrin sonlarından etibarən ABŞ-ın kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının səviyyəsi ölkə iqtisadiyyatında ümumi orta göstərici səviyyəsinə yüksəlməyə imkan vermişdir. ABŞ-da orta
statistik fermer demək olar ki, 60 nəfərə qədər insanın minimum ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsini təmin etmək iqtidarındadır. Bu isə ilk növbədə onunla bağlıdır ki, ABŞ-ın kənd
təsərrüfatında istehsal prosesinin intensivləşdirilməsi kifayət qədər yüksək səviyyədədir və kənd
təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının səviyyəsi yüksəkdir. Konkret olaraq ABŞ-da adı çəkilən
göstəricini postsovet respublikaları ilə müqayisə etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ postsovet
ölkələrini bu sahədə təxminən 10 dəfəyə qədər qabaqlayır. [4, s. 3-5].
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ-da kənd təsərrüfatının iqtisadi səmərəliliyi heç də ən
önəmli xarakter daşımır. Belə ki, ötən əsrin 40-cı illərinin əvvəllərinə qədər kənd təsərrüfatında
məhsuldarlığın səviyyəsi digər sahələrlə müqayisədə heç də yüksək olmamış, əksinə, digər sahələrdən nəzərəçarpacaq dərəcədə geri qalmışdır. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinə kəskin ehtiyac yaranmışdır.
Məhz ABŞ-da Böyük Depressiya dövründən sonra kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
davamlı olaraq fermer proqramları işlənib hazırlanmış və bu istiqamətdə zəruri dövlət dəstəyinin
gerçəkləşdirilməsinə başlanmışdır. Həmin dövlət dəstəyi tədbirlərinə ilk növbədə kənd təsərrüfatı
məhsullarının qiymətlərinin və istehsalçıların gəlirlərinin artırılmasına istiqamətlənmiş tədbirlərin
həyata keçirilməsi, eləcə də əkin yerlərindən səmərəli istifadə edilməsi və intensiv əsaslarla
məhsul istehsalının həyata keçirilməsinə başlanılması, kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatların
davam etdirilməsi, fermerlərə güzəştli kreditlərin verilməsi, məhsulların sığortalanması, gəlirlərlə
və mülkiyyətlə bağlı vergilərin aşağı salınması ilə bağlı zəruri tədbirlər aid edilmişdir.
Adı çəkilən dövlət yardımı nəticəsində fermer təsərrüfatlarında maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə nail olundu, eləcə də sahələrarası qiymət paritetinin əldə edilməsi təmin edildi.
Bu arada aqrar sahənin istehsal, satış və emal sektorlarında mövcud olan dispraporsiyaların aradan
qaldırılması, eləcə də infrastrukturun təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirildi. Bunlar kənd təsərrüfatında əmtəəlik məhsul artımına əlverişli şərait yaratdı, kənd təsərrüfatında məhsulun çeşidinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təkan verdi. Tədqiqatlar göstərir ki,
müxtəlif dövrlərdə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehalçılarına 300 mindən 1,2
mln dollara və hətta 1,5-2 mln dollara qədər subsidiyaların verilməsi təmin edildi. Hazırda kənd
təsərrüfatında fermer təsərrüfatlarının demək olar ki, 80% -ə qədəri dövlət tərəfindən dotasiya,
subsidiya və subsensiya əldə edir ki, bu da bütövlükdə kənd təsərrüfatında əldə edilən mövcud
gəlirlərin təxminən 1/3-ini təşkil edir [4. s. 3-5].
Kənd təsərrüfatına dövlət yardımlarının artırılması nəticəsində demək olar ki, kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehlaçıları il ərzində 1000$-dan aşağı olmamaqla təkcə əmtəəlik
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məhsul əldə edirlər. Eyni zamanda ABŞ-da kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının sturukturu 5000$-dan aşağı olmamaq şərtilə qruplar formasında diferensiallaşmışdır.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, kənd təsərrüfatında 500 min $-dan yuxarı əmtəəlik məhsul istehsal
edən fermerlərin sayı təxminən 800 mindən yüksək hesab olunurdu ki, bu da ümumi fermerlərin
təxminən 35% -ə qədərini təşkil edir.
İllik 100 min $-a qədər əmtəəlik məhsul istehlak edən kənd təsərrüfatı əmtəə istehlakçıları bir
qayda olaraq iri əmtəə istehlakçıları hesab edilirdi. Ümumiyyətlə, fermerlərin gəlirlərinin əsas
hissəsi demək olar ki, kənd təsərrüfatlarında məhsul istehsalının həyata keçirilməsi ilə bağlı formalaşırdı [3, s. 4]. Hazırda ABŞ-da fermer təsərrüfatlarının ümumi sayı 2 mln-a qədər təşkil edir ki,
həmin fermer təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatlarına yararlı torpaqların orta həcmi 200 hektara
bərabərdir. Bir fermer hesabı ilə reallaşdırılan məhsulların orta statistik pul gəliri isə təxminən 8590 min $-a yaxındır. [4. s. 4].
Aqrobiznesin təşkilinin əsas xüsusiyyətləri. İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir
ki, arqobiznesin təşkili bir qayda olaraq 3 əsas formada həyata keçirilir. Arqobiznesin təşkili bir
qayda olaraq, qanunvericiliyə müvafiq olaraq həyata keçirilir və onların fəaliyyəti normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq aqrabiznes fəaliyyətində iştirak edən bütün
sturukturların hüquqları bərabər şəkildə qorunur və onlar bərabərhüquqlu tərəfdaş hesab edilirlər.
Biznesin təşkilinin əsas formalarına aşağıdakıları şamil etmək olar:
- vahid sahibkarlıq qaydasında həyata keçirilən aqrobiznes fəaliyyəti;
- bir qayda olaraq şəriklilik və qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında fəaliyyət göstərən aqrobiznes
fəaliyyəti;
- korporotiv fəaliyyət yönündə təşkil edilən aqrobiznes fəaliyyəti.
Aparılan araşdırmalardan və eləcə də inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsindən belə qənaətə gəlmək olar ki, aqrobiznesin fəaliyyətinin yuxarıda adı çəkilən formalarının hər biri müxtəlif
hüquqi, təşkilati və iqtisadi xarakteristikaya malikdir. Aqrobiznesin təşkilinin yuxarda adı çəkilən
hər 3 formasının özünəməxsus hüquqi, təşkilati və iqtisadi xüsusiyyətləri mövcud olsa da, lakin
bütün bunlara baxmayaraq adı çəkilən təşkilat formalarının hər biri, demək olar ki, eyni iqtisadi
şərait daxilində fəaliyyət göstərir, yəni kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçıları
və digər qurumlar üçün fərqli iqtisadi və hüquqi şərait mövcud deyildir. Dövlət tərəfindən əsas
məqsəd ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi olduğundan aqrar sahənin inkişafına, demək olar
ki, bərabər hüquqi-iqtisadi şərait yaradır. Mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün kənd
təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları üçün dövlətin yardımları bərabərtərəfli xarakter daşıyır. İnkişaf
etmiş dünya ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarının, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının müflisləşməsinin qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Daha doğrusu, fermer təsərrüfatları iflasdan qorunur və müflisləşmədən uzaq tutulur. Bu isə dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatından əmtəə istehsalçılarına
ayrılan subsidiyalar, subvensiyalar və dotasiyalar yolu ilə gərçəkləşdirilir.
Vahid sahibkarlıq fəaliyyəti əsasında aqrobiznesin təşkili Qərb ölkələrində fermer təsərrüfatlarının təşkilinin ən mühüm və geniş yayılmış formalarından biri hesab edilir. Bu prinsip əsasında
təşkil edilən aqrobiznes sturukturlarının sayı Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 1,7 milyona
çatır ki, bu da ümumi fermer təsərrüfatlarının təxminən 86%-ni özündə əks etdirir. Vahid sahibkarlıq fəaliyyəti əsasında təşkil edilən aqrobiznes qurumlarının nəzdindəki orta torpaq sahəsinin
həcmi təxminən 150 hektara bərabərdir ki, bu zaman bir fermerə orta illik pul gəlirinin həcmi
təxminən 60000$-dan yüksək olur [4. s. 5].
Ümumiyyətlə müasir şəraitdə aqrobiznes fəaliyyəti kənd təsərrüfatının kommersiyalaşdırılmasının ən mühüm elementlərindən biri hesab edilir. Belə ki, kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatları artıq istər daxili bazarda, istərsə də xarici bazarda effektiv fəaliyyət göstərən bir qurum kimi təqdim edilə bilir.
Aqrobiznes fəaliyyətinin təşkilinin ən mühüm prinsiplərindən biri də marketinqin təşkili hesab
olunur. İstər daxili və istərsə də xarici marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yəni daxili və
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beynəlxalq marketinqin uğurlu təşkili zamanı kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçısı daxili və xarici
bazarda baş verən bazar konyunkturunu mənimsəyə bilir və bununla da daxili və xarici bazarda
baş verən konyunktiv dalğalanmalara effektiv reaksiya göstərmək imkanlarına malik olur. Təbii
ki, bu zaman ən mühüm istiqamətlərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması və onun
çatdırılması ilə bağlı problemlərin effektiv həllilə bağlıdır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli daşınma prosesinə adekvat reaksiya göstərməməsilə bağlıdır.
Yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının tez xarab olması bütövlükdə onun daşınma imkanlarında problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan dövlətin köməyilə inkişaf etmiş ölkələrdə kənd
təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli saxlanılması imkanları təmin edilir və bu da kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının mövsümdən sonrakı proseslərdə məhsul satışından daha çox mənfəət
əldə etmək imkanlarını təmin edir.
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Роль международного агробизнеса в обеспечении глобальной продовольственной
безопасности
Резюме
Обеспечение глобальной продовольственной безопасности зависит от увеличения сельскохозяйственного производства в мире, а также от обеспечения доступа к продовольственному рынку, а также от повышения покупательной способности населения. Обеспечение
глобальной продовольственной безопасности также зависит от деятельности агробизнеса,
в статье рассматривается исследование этих проблем.
Цель исследования - оценить влияние роли международного агробизнеса на обеспечение продовольственной безопасности государства.
Методология исследования - в работе использованы сравнительный анализ, логическое
обобщение, системный подход, методы анализа и синтеза.
Значение исследования - Поскольку международная агропромышленная деятельность
охватывает все стадии от производства до потребления, были предприняты усилия для определения воздействия этой системы на продовольственную безопасность с учетом международного опыта.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что международная агропромышленная деятельность оказывает значительное влияние на продовольственную безопасность.
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Оригинальность и научная новизна исследования - в статье рассматриваются принципы агробизнеса, международный опыт, продовольственная безопасность. Научная новизна статьи - определение приоритетов развития агробизнеса.
Ключевые слова: мировая продовольственная безопасность, международный агробизнес, удовлетворение спроса на продукты питания, маркетинг, система международных экономических отношений.
Fazil Hashim Abbasov
candidate of economic sciences, professor,
Gunay Ibadova
Azerbaijan Cooperation University
The role of international agribusiness in ensuring global food security
Summary
Ensuring global food security depends on increasing agricultural production in the world, as
well as providing access to the food market, as well as increasing the purchasing power of the
population. Ensuring global food security also depends on the activities of agribusiness. The article
discusses the study of these problems.
The purpose of the study is to assess the impact of the role of international agribusiness on
ensuring food security of the state.
Research methodology - comparative analysis, logical generalization, systematic approach,
analysis and synthesis methods were used in the research work.
Significance of the study - Since international agribusiness activities cover all stages from
production to consumption, efforts have been made to determine the impact of this system on food
security, taking into account international experience.
The results of the study lead to the conclusion that international agribusiness activities have a
significant impact on food security.
Originality and scientific novelty of the research - the article examines the principles of
agribusiness, international experience, food security. The scientific novelty of the article is the
definition of agribusiness development priorities.
Key words: world food security, international agribusiness, meeting the demand for food
products, marketing, the system of international economic relations.
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doktorant, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ RESPUBLİKADA MƏİŞƏT ƏŞYALARI BAZARININ
İNKİŞAFI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda məişət əşyaları bazarının inkişaf imkanlarını müəyyən
etməkdir.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində ümumiləşdirilmə və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - məişət əşyaları bazarının inkişafını idxaldan asılılığın azaldılması və bu istiqamətdə ölkəmizdən valyuta axınını minimumlaşdırmağa kömək edən iqtisadi
mexanizm kimi əsaslandırmağa çalışmışdır.
Tədqiqatın nəticələri - öyrənilən məsələ göstərdi ki, daxili bazarın məişət əşyaları seqmenti
tam olaraq idxal əsasında inkişaf edir, əhalinin aşağı təbəqələri onları almaqda çətinliklərlə üzləşirlər.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Respublikamızda istehsalı və ixracı olmayan məhsulların istehsalı üçün yerli imkanlardan səmərəli istifadə etməklə ixracın əmtəə strukturunu təkmilləşdirmək mümkün olacaqdır.
Açar sözlər: daxili bazar, məişət əşyaları, beynəlxalq ticarət, imkanlar, strukturlaşdırma,
idxalın azaldılması, təkmilləşdirmə.
Giriş
Azərbaycanda daxili bazarın müxtəlif seqmentlərinin, o cümlədən məişət əşyaları bazarının
inkişafında beynəlxalq ticarət mühüm rol oynayır. Respublikamızda məişət əşyaları istehsal edilmədiyi üçün daxili bazarın bu seqmenti idxal əsasında inkişaf edir ki, bu da ölkəmizdə valyuta
axınının artmasına səbəb olur. Məhz bu cəhəti nəzəri alaraq Prezident İ.H.Əliyev tərəfindən 26
dekabr 2016-cı ildə verilmiş Fərmana əsasən “Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının Strateji Yol
Xəritəsi”ndə respublikada istehsal olunmayan və ixrac edilməyən məhsulların artırılmasına xüsusi
diqqət verilmişdir.
Məqalədə respublikamızda daxili bazarın məişət əşyaları seqmentinin inkişafı ilə bağlı məsələlər öyrənilmiş və əməli təkliflər irəli sürülmüşdür.
Respublikada beynəlxalq ticarətin ümumi inkişaf meyilləri
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkənin iqtisadiyyatının, o cümlədən onun ayrı-ayrı sektorlarının formalaşması və inkişafı tələb və təklifin fəaliyyəti, həmçinin beynəlxalq əmək bölgüsünün
faydalarından səmərəli şəkildə istifadə nəticəsində baş verə bilər. Tam iqtisadi sistem təşkil edən
bu qanunlar və amillər isə onların təkcə ölkə daxilindəki fəaliyyətini deyil, eyni zamanda beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən istifadəyə yönəlmiş beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin, o
cümlədən onun əsası hesab olunan xarici ticarətin də inkişafını nəzərdə tutur. Bu şəraitdə ölkədaxili və beynəlxalq sahələrdə iqtisadiyyatın mühüm hissəsini özündə birləşdirən bazar strukturlarının təmin olunması və tarazlaşdırılması, o cümlədən tələb və təklifin həcmi və strukturu, istehlakçıların gəlirləri və mövcud qiymətlər arasında dinamik uyğunluğun yaradılması üçün təklif
yalnız milli istehsal hesabına yox, həmçinin də idxal mənbələri hesabına formalaşır.
Xarici iqtisadi əlaqələr, xüsusən xarici investisiyalar yalnız təklifin hazır məhsullar və xidmətlərlə təmin olunmasında iştirak etməklə kifayətlənməyib, eyni zamanda daxili istehsalın özünün
də dirçəlməsinə və inkişafına şərait yaradır, beynəlxalq bazarlara yol açır. Qeyd etdiklərimiz bazar
iqtisadiyyatına keçmiş dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu xüsusiyyətləri nəzərə alan Azərbaycan Respublikasında son illərdə
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xarici ticarət sürətlə artmış, bazar strukturlarının inkişafı üçün əlverişli mühit, istehlak bazarının
seqmentlərinin inkişafında daxili və xarici mənbələrdən istifadə üçün isə stimullaşdırıcı şərait
yaradılmışdır. Qeyd etdiyimiz amillərdən istifadənin məntiqi nəticəsidir ki, 1994-cü ildə cəmi 3
dövlətlə ticarət edən respublikamız 2019-cu ildə dünyanın 168 dövləti ilə ticarət etmiş, ixrac üzrə
xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 12 milyarddan yüksək olmuş və xarici ticarətimiz müsbət saldo
ilə nəticələnmişdir. Bütün bunlar daxili bazarın bütün sektorlarının, o cümlədən məişət əşyaları
bazarının inkişafında böyük rol oynamışdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, keçən yüzilliyin axırlarında Azərbaycanda istehlak bazarının əsas hissəsi xarici ticarət hesabına ödənilirdi. Bunun da
təqribən 65-70 faizi ərzaq, qalan hissəsi isə qeyri-ərzaq mallarının payına düşürdü. Qeyri-ərzaq
malların strukturunda məişət əşyaları üstünlük təşkil edir. Xarici ticarətin hesabına respublikamızda məişət əşyaları bazarında baş verən dəyişikliklər ölkəmizdə tələbin özünün formalaşmasına
və onun yeni sistemə uyğun istiqamətdə təşəkkül tapmasına təsir göstərir. Bu təsir isə bir tərəfdən
tələbin yeni strukturunun və mənbənin inkişafı, digər tərəfindən isə təklifin artması, zənginləşməsi,
qiymətlərin sabitləşməsi, hətta aşağı düşməsi nəticəsində insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə də səbəb olur. Qeyd eydiyimiz əlverişli və əlverşsiz dəyişiklikləri 1990-2018-ci illərin
məlumatlarından aydın görə bilərik. Məlumatlardan göründüyü kimi Azərbaycanda xarici ticarətin
mal dövriyyəsi 1991-ci ildə böyük həcmdə olmuş, sonra qeyri-sabit şəkildə dəyişmiş, 1994-cü
ildən 2001-ci ilə kimi xarici ticarət saldosu mənfi olmuş, 2004-2018-ci illərin hamısı isə müsbət
saldo ilə başa çatmışdır. Bütün bu dəyişikliklər Azərbaycanda istehlak bazarına və onun aparıcı
seqmentlərindən biri olan məişət əşyaları bazarına də təsirsiz ötməmişdir. Qeyd etdiyimiz bu dəyişikliyi nəzərdən keçirməmişdən qabaq Azərbaycanda xarici ticarətin dəyişilməsi meylini aşağıda
verilmiş cədvəlin materialları timsalında nəzərdən keçirtməyi məqsədəuyğun hesab edirik. (bax:
cədvəl 1).
Cədvəl 1.
2005-2018-ci illərdə Azərbaycanda xarici ticarətin inkişaf meyilləri
İllər
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
2015
2017
2018

Ticarət
dövriyyəsi
8558,4
11638,9
11771,7
54922,8
20824,5
27960,8
39462,1
20646
24257,6
30923,6

İdxal

İxrac

4211,2
5366,7
5713,5
7166,6
6123,1
6600,6
9187,7
9221
8782,0
11465,0

4347,2
6372,2
6058,2
47756,2
14701,4
21360,2
30274,4
11425
15475,6
19458

Saldo
(ixrac-idxal)
136,0
1105,5
344,7
40589,6
8578,3
14759,6
21086,7
2204,0
6693,6
7993,6

Cədvəl, Azərbaycanın xarici ticarəti 2010-2018-ci illərin statistik məcmuəsi əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib.
səh. 634.

Azərbaycanda uzun illər xarici ticarətdə ixracda neft, idxalda isə ərzaq məhsulları üstünlük
təşkil etmişdir. 2015-ci ildən sonra ölkəmizdə idxalın strukturunda ərzaq məhsullarının xüsusu
çəkisi 18,0%-ə düşmüşdür. Bunun əksi olaraq Azərbaycanda idxalın strukturunda məişət əşyalarının xüsusu çəkisi sürətlə artmışdır. Bu proses ölkəmizdən xaricə valyuta axınının güclənməsinə
səbəb olmuşdur. Məişət əşyalarının idxalının güclənməsi hesabına respublikamızda valyuta axını
əsasən İtaliya, Almaniya, Çin və s. dövlətlərin timsalında özünü büruzə verir. Təqdirəlayiq cəhət
odur ki, qeyd etdiyimiz ölkələrin Azərbaycanla ticarət dövriyyəsində mövqeləri möhkəmlənməklə
getdikcə yaxşılaşır. Məlumat üçün qeyd edək ki, İtaliya 2006-cı ildə malik olduğu 1-ci yeri 2019cu ildə də qoruyub saxlaya bilmişdir. Almaniya eyni ildə 6-cı yerdə olmasına baxmayaraq Azər203
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baycanla ticarət-iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılması nəticəsində 2019-cu ildə 2-ci yerə, ABŞ 12ci yerdən 8-ci pilləyə, Tailand 30-cu yerdən 10-cu yerə, İndoneziya isə 72-ci yerdən 3-cü yerə,
Yaponiya 24-cü yerdən 11-ci yerə qalxmışdır.
Bunlarla yanaşı Azərbaycanın son illərdə xarici ticarət əlaqələri bir çox dövlətlərlə, o cümlədən
sərhədyanı ölkələrlə zəifləməyə doğru meyil etmişdir. Qonşu ölkələrlə, o cümlədən Türkiyə ilə
ticarət əlaqələri 2000-ci ildəki 3-cü yerdən 2018-ci ildə 7-ci yerə, İran İslam Respublikası ilə 8-ci
yerdən 31-ci pilləyə düşmüşdür. Qeyd etdiyimiz illərdə xarici ticarətin həcmi Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə 5-ci yerdən 9-cu yerə, Ukrayna ilə 10-cu yerdən 17-ci yerə,
Qazaxıstan ilə 13-cü yerdən 25-ci pilləyə enmişdür.
Azərbaycanın qonşu ölkələrlə xarici ticarətinin həcminin azalması əsasən respublikamıza ərzaq
məhsullarının idxalının azalması hesabına olmuşdur. Fikrimizcə, bu meyil normal hal kimi qiymətləndirilməlidir [2]. Çünki, Azərbaycan Prezidentinin Fərmanları əsasında respublikamızda bir
çox sosial-iqtisadi proqramlar, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına dair qəbul edilmiş Strateji
Yol Xəritəsinin tələblərinə görə ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, idxaldan asılılığın azaldılması, ixracyönlü iqtisadiyyatın yaradılması kimi dövlət əhəmiyyətli əzəmətli vəzifələr
qarşıya qoyulmuşdur. Məhz buna görə respublikamızda əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatının
yerli istehsal hesabına ödənilməsində köklü irəliləyişlər baş vermişdir [2]. Bu dəyişikliklər bazar
münasibətləri şəraitində istehlak bazarında ərzaq məhsullarına tələb və təklifin inkişafına da xeyli
təsir göstərmişdir. Bir tərəfdən tələbin yeni strukturu formalaşır, digər tərəfdən isə güclənmiş rəqabət şəraitində istehlakçıların seçim imkanları genişlənir, qiymətlər aşağı düşür və bununla da
onların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi üçün şərait yaranır. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etmək
lazımdır ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz müsbət dəyişikliklər daxili bazarın məişət əşyaları seqmentində müşahidə olunmur.
Azərbaycanın xarici ticarətinin strukturunda əhalinin bu məhsullara olan tələbatının idxal
hesabına ödənilməsi özünü qabarıq göstərir. Məhz buna görədir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafının Strateji Yol Xəritəsində göstərilir ki, yaxın illərdə respublikamızda istehsal edilməyən
və ixracı olmayan məhsulların xarici bazarlara çıxarılmasında əsaslı dönüş yaradılmalıdır [1].
Beynəlxalq ticarətin məişət əşyaları bazarının inkişafına təsir amili kimi əsaslandırılması
Nəzərə almaq lazımdır ki, xarici ticarət yalnız məişət əşyaları bazarının əhalinin bu qəbildən
olan müxtəlif məhsullarla təmin edilməsi amili kimi çıxış etmir. Bu istiqamətdə xarici ticarət həm
də istehlakçıların gəlirlərinə təsir göstərir. Belə ki, ölkədə məişət əşyalarının istehsal imkanlarının
yaradılması hüquqi və fiziki şəxslərin məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə, onların gəlirlərinin
çoxalmasına səbəb olur. Eyni zamanda onu da təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, xarici ölkələrdən
(Çindən, Malaziyadan və s.) idxal olunan məişət əşyaları çox zaman əhalinin ailə budcəsinə mənfi
təsir göstərir və sağlamlıq normalarına uyğun gəlmir. Bu hal ən çox Çində istehsal olunan məişət
əşyalarının təmir olunmaması (bir dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulan məişət əşyaları), yumşaq
mebellərin sintetik məhsullardan hazırlanması (tərkibindəki kimyəvi maddələrin isti şəraitdə
buxarlanması) ilə əlaqədar özünü büruzə verir. Qeyd etdiyimiz səbəblərdən bu ölkələrdən respublikamızın məişət əşyaları bazarına daxil olan məhsulların istehlakçılarının azalması müşahidə
olunur. Bunun əksi olaraq xarici ticarətin strukturunda Türkiyədən, İtaliyadan, Almaniyadan və s.
dövlətlərdən Azərbaycanın məişət əşyaları bazarına daxil olan malların xüsusi çəkisinin artması
istehlak bazarına təsirin güclənməsinə səbəb olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ticarətin məişət əşyaları bazarının formalaşmasına və inkişafına
təsiri həm birbaşa, həm də dolayı yolla baş verir. Birbaşa təsir idxal-ixrac əməliyyatları ilə əlaqədar baş verdiyi halda, dolayı təsir çoxşaxəlidir. Xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin ölkədəki bazara
dolayısı təsirinin öz istiqamətləri vardır ki, bunlara aşağıdakılar daxildir:
• məişət əşyaları üzrə bazar tələbatının daha dolğun ödənilməsi və inkişafı üçün yeni imkanların yaranması;
• ölkədə məişət əşyaları bazarının tələbatından artıq istehsal olunmuş və dünya standartlarına
cavab verən əmtəələr üçün beynəlxalq bazarlara çıxış yollarının axtarılması;
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• milli bazarın genişlənməsi nəticəsində məişət əşyalarına qiymətin aşağı salınması imkanları;
• beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərinə uyğun ixtisaslaşmaq üçün məişət əşyalarının
yerli istehsal potensialının innovativ amillər əsasında inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq əmək
bölgüsünün üstünlüklərindən səmərəli istifadə olunması üçün şəraitin yaradılması.
Xarici ticarətin məişət əşyaları bazarına birbaşa və dolayı təsir istiqamətləri əsasında ticarətin
ümumiyyətlə bazara, o cümlədən məişət əşyaları bazarına təsir mexanizmini, onun üsullarını
nəzərdən keçirək.
Məlumdur ki, hər hansı bir ölkə özünün iqtisadi-coğrafi və digər amillərinə əsasən müəyyən
məhsulların istehsalının onun üçün səmərəli olması üstünlüklərindən istifadə etməlidir. Şəksiz ki,
bu işi dövlət tamamilə bazarın ixtiyarına buraxmamalıdır. Çünki xarici ticarət əlaqələrində iştirak
edən tərəflər əksər hallarda cəmiyyətin ümumi maraqlarından çox, öz maraqlarına uyğun fəaliyyət
göstərməyə çalışırlar. Digər tərəfdən isə yerli istehsalın, məişət əşyaları və digər bazar sektorlarının qorunması, ÜDM-in artmasına şərait yaradılması və s. bu kimi makroiqtisadi problemlərin
həlli məsələyə ümumdövlət, ümumölkə baxımından yanaşmağı tələb edir (2). Məhz buna görə də
dövlətin xarici ticarətə müdaxilə etməsi, bu amilin hesabına bazarın bütün seqmentlərinin inkişafına marağının güclənməsi obyektiv tələbata çevrilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Dövlətin
iqtisadi proseslərə bu təsiri isə əsasən tənzimlənmə fəaliyyəti formasında olduqda gözlənilən
səmərə daha çox ola bilər.
Məlumdur ki, nəzəri cəhətdən sərbəst şəkildə həyata keçirilən xarici ticarət bu prosesdə iştirak
edən ölkələrin hər biri üçün faydalıdır. Lakin real həyatda iştirakçı dövlətlərin milli maraqları və
ölkə daxilində cəmiyyətin ümumi marağı ilə xarici ticarətdə təmsil olunan tərəflərin xüsusi maraqları üst-üstə düşmədiyindən xarici ticarətin dövlət tərəfindən müxtəlif vasitələrlə tənzimlənməsi
zərurəti ortaya çıxır [5].
Müasir dövrdə bütün dünya ölkələrində xarici ticarətlə milli bazarlar və onun ayrı-ayrı seqmentlərinin inkişafı müəyyən dərəcədə dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu tənzimlənmə sistemlərinin müxtəlif ölkələrdə fərqli cəhətlərinin olmasına baxmayaraq, onların hamısı aşağıdakı ümumi
fəaliyyət prinsiplərini rəhbər tuturlar:
1. İlk növbədə dövlət suverenliyi prinsipi. Bu prinsip aşağıdakıları nəzərdə tutur:
• milli iqtisadi maraqlar (milli iqtisadiyyatın və daxili bazarın sektorlarının tarazlı inkişafı,
mütərəqqi struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılması, milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat
sisteminə səmərəli inteqrasiyası və s.) nəzərə alınmaqla müstəqil xarici ticarət-iqtisadi
siyasət həyata keçirmək;
• beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində bağlanmış müqavilə və sazişlərdən irəli gələn
öhdəliklərə qeyri-şərtsiz əməl etmək;
• xarici ticarət iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsini həyata keçirən milli dövlət orqanları
sistemini formalaşdırmaq (gömrük orqanları və s.);
2. Açıq iqtisadiyyat şəraitində təsərrüfat subyektlərinin xarici iqtisadi-ticarət fəaliyyət ilə məşğul olmağın prinsipi. Bu prinsip həmin sahədəki təsərrüfat fəaliyyəti iştirakçıları üçün bir sıra
hüquqların təmin edilməsini nəzərdə tutur. Bunlara aşağıdakılar daxildir:
- ölkə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, ölkənin bütün şəxslərinin
xarici ticarət-iqtisadi fəaliyyətin istənilən növü ilə məşğul olmaq hüququ;
- xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrə (mülkiyyət formasından və digər əlamətlərindən asılı olmayaraq) könüllü daxilolma hüququ;
- xarici ticarət-iqtisadi fəaliyyətindən əldə olunmuş vəsaitə sahib olmaq, sərəncam vermək
və istifadə etmək hüququ;
3. Təsərrüfat subyektlərinin xarici ticarət fəaliyyəti iştirakçılarının hüquq bərabərliyi və onlara
münasibətdə ayrı-seçkilik qoymamaq prinsipi. Bu prinsip öz növbəsində aşağıdakıları nəzərdə
tutur:
- xarici ticarət-iqtisadi fəaliyyətin bütün subyektlərinin (mülkiyyət formasından və digər əlamətlərindən asılı olmayaraq) hüquq bərabərliyi;
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- dövlətin xarici ticarət-iqtisadi fəaliyyət subyektinin hüquqlarını məhdudlaşdırmağa və ayrıseçkilik qoymağa yönəldilmiş hər hansı bir hərəkətinin qadağan edilməsi;
- xarici ticarət fəaliyyətinin hər hansı bir subyekti tərəfindən məhdudlaşdırcı siyasətin yolverilməzliyi.
4. Açıq iqtisadiyyat şəraitində qanunların aliliyi prinsipi. Həmin prinsip aşağıdakıları nəzərdə
tutur:
- xarici ticarət fəaliyyətinin yalnız dövlətin qanunları ilə tənzimlənməsi;
- xarici ticarətin bütün iştirakçılarının öz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən dövlət qanunları ilə
müəyyən olunmuş qaydalara riayət etmək vəzifəsi;
- xarici ticarət-iqtisadi fəaliyyətin subyektinə dövlət qanunlarının müəyyən etdiyindən əlverişsiz şərait yaradan qanun qüvvəli aktlardan və yerli idarəetmə orqanlarının aktlarından hər
hansı bir şəkildə istifadə edilməsinin qadağan edilməsi;
- xarici ticarət subyektlərinin hüquqlarının qanuni marraqlarının dövlər tərəfindən müdafiəsi.
5. Xarici ticarət iqtisadi əlaqələrin dövlət tənzimlənməsində bazarların, o cümlədən məişət əşyaları bazarının inzibati yox, iqtisadi yol və metodlara üstünlük verməsi prinsipidir ki, bu da bazar
münasibətlərinin öz təbiətindən irəli gəlir.
90-cı illərdən sonra dünyada baş verən köklü siyasi, iqtisadi dəyişikliklər dünya təsərrüfat sisteminin bütövləşməsinə və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin vahid hüquqi, inzibati və təşkilatitexniki əsaslarının yaradılmasına zəmin yaratmışdır ki, bu da ayrı-ayrı dövlətlərdə xarici ticarətdə
öz təsirini göstərir.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, müasir dövrdə xarici ticarət və milli bazarların tənzimlənmə
sistemləri bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir.
Belə ki, xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrin müasir milli tənzimlənmə sistemlərinin ən mühüm
xüsusiyyəti onların möhkəm hüquqi baza əsasında formalaşmasıdır. Xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi bu sahədə dövlətin icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyət hədlərini və xarici
ticarət-iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin hüquq və vəzifələrini dəqiq müəyyən edən qanunlara əsaslanır. Hazırkı şəraitdə xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrin milli tənzimlənmə sistemlərinin ən mühüm
xüsusiyyətlərindən biri də dövlətlərdə bu sistemlərin hüquqi, inzibati və təşkilati-texniki əsaslarının uyğunlaşdırılması və eyniləşdirilməsi, həmçinin tənzimlənməsinin həyata keçirilmə mexanizminin uzlaşdırılmasıdır [3]. Göründüyü kimi kvota tətbiq olunması zamanı malın daxili bazar
qiyməti dünya bazar qiymətindən çox olur və bu vəsait kvota üçün lisenziyası olan şirkətlərin
xeyrinə qalır.
Təcrübə göstərir ki, eyni zamanda həm rüsum, həm də kvota tətbiq olunanda malın daxili bazar
qiyməti artır, yerli istehlakçıların rifahı aşağı düşür. Lakin kvotanın rüsumdan iki əsas fərqi vardır.
Əvvəla, rüsum tətbiq edildikdə, bazara çıxarılan və ya gətirilən (satılacaq) malın həcmi öz-özünə,
tələb və təklifin prinsipinə uyğun olaraq tənzimlənir. Kvota tətbiq edildikdə isə əgər hökumət
tənzimlənmə işini bazarın öz ixtiyarına buraxırsa o zaman kim idxal etdi, o qazandı prinsipi meydana çıxar, gömrük məntəqələrində növbə yaranar və burada irəli gələn arzuolunmaz proseslər baş
verə bilər. Odur ki, hökumət kvotanı lisenziyalaşdırma məcburiyyəti ilə qarşılaşır. İkincisi, rüsumun tətbiqindən əldə edilən vəsait vergi şəklində büdcəyə yığıldığı halda onlar bu gəlirin bir hissəsini öz imiclərini artırmağa (televiziya, konfranslar, xeyriyyəçilik tədbirləri və s.) xərcləyirlər.
Kiçik bir hissəni isə lisenziya pulu kimi ödəyirlər. İlk baxımdan rüsum kvotadan daha faydalı görünsə də unutmaq lazım deyil ki, intizamlılıq şəraitində belə püsum hər ay, hətta hər il dəyişdirilə
bilmədiyindən, rəqabət üstünlüyünə malik xarici şirkətlərə yerli istehsalı sıxışdırmağa şərait yarada bilər. Ona görə də bəzi ölkələrdə kvotaya müraciətetmə zərurəti yaranır. Beləliklə, xarici ticarət
iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənmə vasitələrindən konkret şəraitin tələbləri nəzərə alınmaqla kompleks şəkildə istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. Başqa sözlə, fəal surətdə beynəlxaq iqtisadi əməkdaşlığa qoşulan ölkələrdə dövlətin məqsədyönlü xarici ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq strategiyası hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Çünki, məhz bu halda ümumi milli istehlak bazarının,
o cümlədən onun seqmentlərinin formalaşması və inkişafı ən əlverişli şəraitdə həyata keçir.
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Bəzi hallarda bir çox istehlak malları, o cümlədən, məişət əşyaları üzrə ölkənin bazar fondunun
daxili istehsal mənbələri hesabına təmin edilməsi çox aşağı səviyyədə olur, yaxud mümkün olmur.
Bundan əlavə, məlum olduğu kimi Azərbaycanda köhnə istehsal texnologiyası ilə istehsal olunan
məişət əşyalarının (1970-ci illərdə soyuducular, məişət kondisionerləri) keyfiyyəti aşağı, qiymətləri isə yüksəkdir. Bu vəziyyət məişət əşyaları bazarında istehlakçıların zövqünə uyğun gəlmir.
Ölkənin məişət əşyaları bazarının xarici ticarət üçün açıq olması istehlakçının öz tələbatına uyğun
olaraq daha keyfiyyətli mal əldə edə bilməsinə şərait yaradır. Digər tərəfdən mövcud rəqabət,
məişət əşyaları üzrə daxili istehlakçıların öz istehsallarını daha mütərəqqi üsullarla həyata keçirməsinə və öz istehsalına stimul yaradır ki, bu da son nəticədə istehlak məhsulları üzrə milli istehsalın keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də Azərbaycanda
normal məişət əşyaları bazarının formalaşması baxımından xarici ticarətin inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bu zaman öz milli istehsalımızın inkişafı, idxal olunan malların
daha keyfiyyətli olması tələblərini yaddan çıxarmaq olmaz. Bu zərurətin reallaşması Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafının Strateji Yol Xəritəsində qarşıya qoyulan tələblərdən irəli gəlir.
Fikrimizcə, müasir dövrün xüsusiyyətlərini və dünya təcrübəsini nəzərə almaqla belə qənaətə
gəlmək olar ki, hazırkı mərhələdə bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələr üçün xarici ticarət hər bir
ölkənin xaricə fəaliyyət strategiyasına uyğun olaraq aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:
• xarici ticarətdə beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin vahidliyi və sistemliyinin təmin olunması;
• xarici ticarətdə əməkdaşlıq siyasətinin ardıcıllığı və proqnozlaşdırılmasının təmin olunması;
• məqsədlərin və ya hədəflərin ardıcıllığının düzgün müəyyənləşdirilməsi;
• milli iqtisadiyyatda xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi;
• ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündəki üstünlüklərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi;
• xarici ticarət sistemində dövlətin tənzimlənmə rolunun nəzərə alınması (rüsum və kvotalardan düzgün istifadə olunması);
• dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal proseslərin və inkişaf meyillərinin nəzərə alınması.
Məişət əşyalarının idxalının genişlənməsi daxili bazarda rəqabəti gücləndirir və nəticədə ölkədə
istehsal olunan müvafiq məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün stimul yaradır.
Nəticə
Müəyyən edilmişdir ki, genişmiqyaslı məişət əşyaları idxalının mövcudluğu ölkədə əhalinin
məşğulluğunun təmin olunmasında və yerli məişət əşyalar istehsal edə bilən sənayenin inkişafına
maneçilik törədən amil ola bilər. Məhz bu baxımdan milli məişət əşyaları istehsalının yaradılması
bazarda sağlam təklif yaratmaqla yanaşı respublikanın daxili bazarının və ölkə istehsalının mənafeyinə uyğun vəziyyət yaradar, milli istehsalın buraxdığı malların rəqabət qabiliyyətini yüksəldir,
beynəlxalq bazarlarda Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşmasına kömək edər.
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Севда Мазахим кызы Сулейманлы
докторант, АзербайджанскийУниверситет Кооперации
Международная торговля и развитие рынка бытовых изделии в республтке
Резюме
Целью исследования - является выявление возможностей для развития рынка бытову
товаров в Азербайджане.
Методология исследования - в работе использовались методы обобщения и сравнительного анализа.
Важность применения исследования-заключается в снижении зависимости от импорта
для развития рынка бытову товаров и в обосновании экономического механизма, который
помогает минимизировать приток иностранной валюты из нашей страны в этом направлении.
Результаты исследования - показали, что внутренний сегмент внутреннего рынка
развивается полностью за счет импорта, и низшие слои населения сталкиваются с трудностями в их получении.
Оригинальность и научная новизна исследования-научная новизна статьи. Улучшить
товарную структуру экспорта можно будет за счет эффективного использования местных
возможностей для производства не экспортной продукции в нашей стране.
Ключевые слова: внутренний рынок, бытовые товары, международная торговля,
возможности, стимулы, сокращение импорта, улучшение.
Sevda Mazakhim Suleymanlı
doctoral of Azerbaijan Cooperation University
International trade and development of the domestic produts market
Summary
The purpose of the study- is to identify opportunities for the development of the home
goods market in Azerbaijan.
Methodology – usage in the work were used methods of generalization and comparative
analysis.
The importance of applying the research -is to reduce the dependence on imports of home
goods market development and justification of the economic mechanism which helps to minimize
the inflow of foreign currency from our country in this direction.
The results- of the study-showed that the domestic segment of the domestic market develops
entirely due to imports, and the lower strata of the population face difficulties in obtaining them.
Originality and scientific novelty of research - is the scientific novelty of the article. It is
possible to improve the commodity structure of exports by effectively using local opportunities
for the production of non-export products in our country.
Key words: domestic market, household goods, international trade, opportunities, incentives,
import reduction, improvement.
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Fuad Oqtay oğlu HACIYEV
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
KAPİTAL İXRACI VƏ İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİ ARASINDA ƏLAQƏLƏRİN
TƏHLİLİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: Məqalədə kapital ixracının və innovasiyalı inkişafın müxtəlif əlaqələri
tədqiq olunur. Müəllif müasir zamanda Azərbaycanda kapitalın ixracının aktual inkişaf istiqamətlərinə də toxunub.
Tədqiqatın metodologiyası: Müqayisəli və analitik təhlil.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Müəllif bir sıra nəzəri və praktiki məsələlərə diqqət yetirib və
ətraflı təhlil aparıb.Tədqiq olunan aspektlərdən kapital ixracının cəlb olunmasının üstünlükləri,
elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərində investisiyaların dinamikası, Azərbaycanda İKT mütəxəssislərinin mülkiyyət növüna görə məşğulluğu kimi məsələlərin adını çəkmək olar.
Tədqiqatın nəticələri: İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafına xarici investisiyaların təsirini xarakterizə edən model verilmişdir. Məqalənin sonunda aparılmış tədqiqat üzrə elmi nəticələr əks
olunmuşdur.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Nəzəri-metodoloji məlumatlar ümumiləşdirilərək
müəllif tərəfindən xarici kapitalın milli iqtisadiyyata olan təsiri qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: kapital ixracı, elmi-texniki tərəqqi, milli innovasiya sistemi, xarici investisiyalar,
idarəetmə siyasəti.
Giriş
Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki mərhələdə daha da inkişafı yalnız ölkənin istehsal potensialının keyfiyyətcə dəyişdirilməsi ilə mümkündür, bunun təməli elm və elmi intensiv texnologiyaların
son nailiyyətlərini əks etdirən elmi və texniki inkişafların geniş tətbiqi və yayılmasıdır.
Ölkənin rəqabətədavamlı texnoloji potensialının inkişaf etdirilməsi problemi Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas problemlərindən biridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müasir
iqtisadi şəraitdə əsas yol kimi göstərilən innovasiyalı inkişaf yolu, bizi milli iqtisadiyyatımızın
elmi və texniki potensialının reallaşdırılması üçün yeni yanaşmalar axtarmağa vadar edir. Bu problemin həlli böyük ölçüdə iqtisadiyyatın yüksək texnoloji sektoruna investisiya cəlb etmək üçün
müasir maliyyə alətlərindən və mexanizmlərindən istifadə etmək bacarığından asılıdır. İnnovasiya
layihələrinin icrası zamanı əhəmiyyətli risklərlə əlaqəli həyata keçirilməsinin ən ümidverici yollarından biri milli iqtisadiyyatın inkişafındakı oxşar problemlərin həllində effektivliyi dünya təcrübəsi ilə təsdiqlənmiş birbaşa xarici investisiyalardır.
Kapital ixracı və onun üstünlükləri
Birbaşa xarici investisiyalaşdırma prosesinin sinergizminin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
o özündə kapitalı mənimsəyib götürmə mexanizmi çərçivəsində texnologiya transferti ilə, həmçinin praktiki vərdiş və idarəçilik bacarığı ötürmə ilə uyğunlaşdırır. Bununla belə mültiplikativ effekt investisiyalaşdırma siklini fəallaşdıra bilər, bu da nəinki istehsalda, hətta iqtisadiyyatın digər
sahələrində müsbət təsirini (kənd təsərrüfatı üçün dartıcı, xidmət sahəsi üçün isə təkanverici effekt)
göstərəcək. Birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) və kapital ixracı rəqabəti fəallaşdırır və orta və kiçik
biznesin inkişafına kömək edir. BXİ-lərin düzgün təşkili, stimullaşdırılması və yerləşdirilməsi ölkə
iqtisadiyyatında profilləşdirici sahələrin inkişafını sürətləndirir. Milli iqtisadiyyata BXİ cəlb etmənin əsas prinsiplərinin formalaşdırılmasını yalnız xarici investorların sahəvi preferensiyaları ilə
məhdudlaşdırmaq olmaz, çünki bu metodoloji baxımdan yanlış olacaq. Bu hadisənin kontekstində
resipiyent ölkənin makro, mezo və mikro səviyyələri nəzərdən keçirilməlidir, bu da milli iqtisadiyyata BXİ cəlb etmənin və kapital ixracının əsas amil və prinsiplərinin təhlilinin ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Bundan başqa, BXİ üçün mezosəviyyə və ya lokal ərazi üstünlüyünün, cəlbediciliyinin
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səviyyəsi birbaşa xarici investisiyalaşdırma prosesini formalaşdırmanın mühüm mərhələlərindən
biridir [1].”
Birbaşa xarici investisiyalaşdırma prosesinin motiv və üstünlüklərinin dəyişim mərhələlərini
Azərbaycanın müasir iqtisadiyyatına və subyektlərinə ekstrapolyasiya edərək, qeyd etməliyik ki,
onlar cəlbedici investisiya iqlimini formalaşdırmanın və ona uyğun olan BXİ cəlbetmə üzrə milli
siyasətin ilk mərhələsindədir (bax Cədvəl 1).
Cədvəl 1.
Kapital ixracının cəlb olunmasının üstünlükləri və bunun idarə edilməsi siyasətinin
istiqamətləri
Mərhələlər
Üstünlüklərin
xarakteristikaları

Q-üstünlüklər

1
Cəlb olunan
BXİ-lərin aşağı
səviyyədə olması
üstünlük kimi
Yerli şirkətlərin
rəqabət qabiliyyətinin aşağı səviyyədə olması,
yerli firmaların
üstünlüklərinin
olmaması, inkişaf
etməmiş texnoloji və texniki baza

2
3
4
5
Cəlb olunan BXİBXİ-lərin cəlb və
lərin həcmlərinin Cəlb olunan BXİ- BXİ ixracı BXİ
ixrac həcminin
artım tempinin
lərin azalması
cəlbini qabaqlayır
artması
aşağı olması
Yerli rəqabət
İnnovasiyaların
İxracın hesabına
qabiliyyətli
modernləşdirilməsi
TMŞ-lərin
ənənəvi
firmaların
hesabına yerli
formalaşması və
sektorlarda yerli artması, istehsalın
firmaların rəqabət onların rəqabət
texniki və
firmaların rəqabət
qabiliyyətinin
qabiliyyətinin
qabiliyyətinin
texnoloji
yüksək səviyyədə
artması
artması
bazasının
olması
formalaşması

Adambaşına
İnkişaf etməmiş
Adambaşına düşən
Gəlirlərin və
düşən gəlirin
Yerli spesifik
infrastruktur,
gəlirin nisbətən
yüksək
yüksək olması,
ödəniş qabiliyüstünlüklərin
yüksək olması,
keyfiyyətli əmtəə
lokal əmtəə və
yətli tələbatın,
inkişaf etməsi,
lokal əmtəə və
və xidmətlərə
xidmət bazarında
L-üstünlüklər
işçi heyətinin həcmlərin artması
xidmət bazarında
ödəniş
ödəniş qabiliytəhsil və
və lokal bazarın
ödəniş qabiliyyətli
qabiliyyətli
yətli tələbatın
ixtisasının aşağı diversifikasiyası
tələbatın yüksək
tələbatın artması
yüksək səviyyədə
səviyyədə olması
səviyyədə olması
olması
Mənşə ölkəsinin
Yerli firmalar
Yerli firmalar
Yerli firmalar üçün TMŞ üçün bir
Xarici rəqiblərlə
üçün bir üstünlük üçün bir üstünlük
bir üstünlük kimi
müqayisədə
üstünlük kimi
kimi öncədən
kimi öncədən
öncədən
öncədən
öncədən şərtlənşərtləndirilməmiş şərtləndirilməmiş
İ-üstünlüklər
şərtləndirilməmiş
şərtləndirilməmiş
dirilməmiş
xərclər
xərclər
xərclərin
xərclər amillərinin xərclər amilləamillərinin
amillərinin
olmaması
artması
rinin yüksək
artması
artması
səviyyədə olması
Orta texnoloji
Orta texnoloji
Yüksək texnoloji
Texnoloji emalın
istehsal
istehsal üsulistehsal üsullarının Yüksək texnoloji
ilkin sektorlarına
üsullarının
larının inkişaf
formalaşması,
sahələrdə və
Üstünlüyün
yönəlmiş aşağı
formalaşması,
etməsi, təqlid
məhsul və
innovasiya
məzmunu
texnoloji istehsal
idarəetmə
təqlid edilmiş
edilmiş və
məhsullarında
üsullarının
innovasiyaların məhsul innovasi- innovasiyalarının
dünya liderliyi
olması
tətbiqi
yalarının tətbiqi
tətbiqi
TMŞ tərəfindən
BXİ sahəsində
BXİ ixracının
İdxalın
Tarif siyasətinin
BXİ sahəsində
qanunvericiliyin
təşfiqi, bölgə
Xarici
əvəzlənməsi və formalaşdırılması, qanunvericiliyin liberallaşdırılması,
iqtisadiyyatının
investisiyaların
ona nəzarət, yerli tarif maneələrinin liberallaşdırılması
bölgədə
investisiya
cəlb edilməsi
şirkətlərin
aradan
və ixracyönlü
investisiyalar üçün
cəlbediciliyinin
siyasəti
dəstəklənməsi
qaldırılması
siyasət
cəlbedici iqlimin
yüksək səviyyədə
formalaşması
saxlanılması
Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.
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Bu o faktı təsdiq edir ki, BXİ axınlarının iqtisadi inkişafını izah edən universal nəzəriyyə mövcud deyil, lakin bir çox metodoloji müddəalar ölkəyə BXİ cəlbetmə metodikası işlənib hazırlandığı
zaman istifadə oluna bilər. Bir sıra nəzəri və metodoloji müddəalar üzərində aparılmış təhlilə əsaslanaraq BXİ cəlbetmə siyasətinin mühüm prinsiplərini qeyd etmək olar:
- rəqabət qabiliyyətinin nisbətən yüksək səviyyədə olmasına səbəb olan iqtisadi-texnoloji və
resurs ixtisaslaşmasının spesifik sahələrinin birbaşa xarici investisiyalaşdırma proseslərinin stimullaşdırılması və motivasiyalaşdırılması ilə yerli sosial-iqtisadi maraqların prioritet dəstəyi;
- BXİ-lərin bölgə iqtisadiyyatının büdcəformalaşdırıcı sahələrinə cəlb olunması ilə bağlı olan
multiplikativ sahəvi effektin institusional təminatı, bu da tarazlaşdırılmış iqtisadi artımın əsasında
ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının dayanıqlığını artırmağa imkan verəcək, bölgədaxili və bölgələrarası fərqlərin yumşalmasına kömək edəcək, bu isə yerli özünüidarəetmə sisteminin islahatlaşdırılması və onun gəlir bazasının yaradılması şəraitində xüsusilə aktualdı;
- resipiyent sahələrin sinergetik inkişaf vasitələrinin çeşidinin artırılması, bu da ölkənin gəlirlərinin akkumulyasiyasının səmərəliliyini və vergitutma bazasını artırmağa imkan verəcək.
Tədqiqatımız göstərdiyi kimi, məsələn, neftkimya sahəsinə cəlb edilmiş ölkələr texnoloji transfertin kifayət qədər yüksək səviyyəsi və səmərəliliyi ilə xarakterizə olunur. Bu transfert yalnız
xarici texnologiyaların deyil, həmçinin idarəçilik və təşkilati-iqtisadi yeniliklərin mənimsənilib
götürülməsi ilə müşayiət olunur. Buna görə bölgənin institusional potensialına uyğun olan BXİlərin cəlb edilməsi bəraətvericidir. Lakin yüksək texnoloji və təşkilati səviyyəyə malik BXİ-lərin
transferti üçün Azərbaycanda hələlik lazımi institusional və infrastruktur müqəddimələri yaradılmayıb və bu texnologiyalar tələbatsız və ya tam həcmdə reallaşdırılmamış qalacaq, bu isə həm
respublikanın investisiya iqliminə, həm də xarici investorun özünə ziyan vura bilər. Milli iqtisadiyyatın absorbsiya siyasətinin məzmunu yalnız institusional və investisiya iqliminə uyğun investisiya layihələrini seçmək, uyğunlaşdırmaq, imitasiya etmək və tirajlamaqdan ibarətdir. Yalnız bu
məsələlər həll olunduğu zaman BXİ-lər xarici texnologiyaları mənimsəyib götürmə mexanizminin
tətbiqi, onların milli şəraitə uyğunlaşdırılması, həmçinin istehsalın və satışın təşkili və idarəçiliyinin yaxşılaşdırılması, dərin marketinq tədqiqatları, sənaye logistikası sxemlərinin və s. tətbiqi
sayəsində istehsalın səmərəliliyini artıra və satış bazarlarını genişləndirə bilər.
Tədqiqatlar və qabaqcıl təcrübə göstərdiyi kimi, innovasiya siyasətinin ən effektiv alətləri və
mexanizmləri subyekt səviyyəsində işlənib hazırlanır və reallaşdırılır. Lakin milli və bölgə alətləri
xeyli fərqləndiyi üçün onları milli innovasiya sisteminə əsaslanan yanaşmalar çərçivəsində həyata
keçirmək olduqca çətindir. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, milli innovsiya sisteminin (MİS) formalaşmasında və inkişafında BXİ-lərin rolunu xarakterizə edərkən onlar bölgə
iqtisadiyyatının digər texnoloji quruluşa görə yaxın sektorlara permanent diversifikasiyası üçün
alət kimi çıxış edə bilər. Bununla belə Milli İnnovasiya Sistemi BXİ cəlbetmə mexanizmlərindən
istifadə etməklə yerli şirkətləri effektiv innovasiya texnologiyalarını məmimsəyib götürmə alətləri
ilə təmin etməlidir. Məlum olduğu kimi, bölgə səviyyəsində innovasiyaların inkişafını təmin edən
universal tədbir dəsti mövcud deyil. Lakin bu sahədə səmərəli alətlərdən biri kimi BXİ cəlb etməklə texnologiyaları mənimsəyib götürmə mexanizmi çıxış edə bilər. Onu da vurğulamaq lazımdır
ki, MİS formalaşdırma proseslərinin uyğunlaşdırılmasının məntiqi, fikrimizcə, innovasiya fəallığının texnologiya mənimsəyib götürmə mexanizmləri ilə müəyyən ardıcıllıqda qarşılıqlı əlaqəsini
nəzərdə tutur. Düşünürük ki, MİS-in formalaşdırılmasında dünya bazarında səmərəliliyi ilə nüfuz
qazanmış xarici qabaqcıl texnologiyaların mənimsənilib götürülməsinin səmərəli absorbsiya mexanizmi çıxış nöqtəsi olmalıdır. Və yalnız MİS yaradıldıqdan sonra və o, yeni mənimsənilib götürülmüş texnologiyalarla təmin olunduqca yerli müəssisələrin mütəxəssislərində bilik və vərdiş
yaranır, sonuncular isə həmin mütəxəssislərdə innovasiya fəallığının və yeni innovasiya yaratmağa
stimulun əmələ gəlməsi və formalaşması üçün təməl qoyacaq. Bu gün bölgə müəssisələrinin mütəxəssislərinin ixtisas səviyyəsi dünya bazarında həqiqətən də rəqabətqabiliyyətli innovasiya məhsulları yaratmağa imkan vermir. Təcrübə göstərir ki, məhsul və texnoloji innovasiyaların əksəriyyəti ölkəmizdə təqlid xarakteri daşıyır və yalnız Azərbaycan üçün innovasiyadır. Ölkədəki müəs211
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sisələrin innovasiya fəallığının aşağı səviyyədə olması məhz bununla izah olunur. Milli iqtisadiyyatın inkişafına baxmayaraq son on il ərzində ÜDM-in ümumi həcmində elmi-tədqiqat və təcrübikonstruktor işlərində (ETTKİ) investisiyaların payı aşağı səviyyədə olaraq qalırdı. Bununla belə
ETTKİ-lərin yalnız 20%-i bilavasitə müəssisələr tərəfindən maliyyələşir, halbuki Finlandiyada bu
göstərici 70%-dən artıq, Böyük Britaniyada - 48% təşkil edir. Bunun bir səbəbi var – müəssisələrin
innovasiyalı inkişaf üçün stimulu və motivasiyası yoxdur. Bu vərdişləri xüsusi olaraq aşılamaq
lazımdır, önlar özü-özlüyündə yaranmır. Bu proseslərin inkişafının nəticəsi kimi bölgənin dünya
bazarında aşağı rəqabət qabiliyyətli olmasının digər səbəbi çıxış edir, sonuncu isə işçi qüvvəsinin
ixtisas göstəricilərinin strukturu və aşağı səviyyədə olması ilə bağlıdır. Azərbaycanda tələbə buraxılışında iqtisadi, idarəetmə və sosial-humanitar profilli ixtisasların payına ənənəvi olaraq 2019cu ildə 67,6%, təbii-elmi, texniki və tibbi ixtisasların payına isə - yalnız 22,4% düşürdü. Halbuki
İsveçdə humanitar profilli məzunların payına yalnız 24,6%, Almaniyada – 29,3% düşür. Azərbaycanda tədqiqatçıların adambaşına düşən sayı Türkiyədən və Estoniyadan geri qalaraq Rusiya üzrə
orta səviyyənin cəmi 14%-ni təşkil edir. Son on il ərzində Azərbaycanda ETTKİ sahəsinin
işçilərinin sayı get-gedə azalır. 2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə Azərbaycanda ETTKİ sahəsində
məşğulluq 18% azalıb [6]. Bizim qiymətləndirmələrimizə görə, xarici mülkiyyətli şirkətlərdə işçi
heyətində İKT mütəxəssislərinin payı Azərbaycanın digər müəssisələrinə nisbətən 6 dəfə çoxdur
(bax Cədvəl 2).
Cədvəl 2.
Azərbaycanda İKT mütəxəssislərinin mülkiyyət növünə görə məşğulluğu
Mülkiyyət növünə görə
müəssisənin tipi
Bütün müəssisələr
Xarici mülkiyyətli
müəssisələr

Müəssislərdə ümumi məşğul
olanların sayında İKT/İT
mütəxəssislərinin payı (faizlə)

Müəssisələrdə ümumi məşğul
olanların sayında ETTKİ işçi
heyətinin payı (faizlə)

0,5
2,9

0,4
1,1

Mənbə: Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və Az.Dövlət Statistika Komitəsinin materialları [4].

İnnovasiyalı inkişafa keçid üzrə absorbsiya siyasətinin prioritetliyi məsələsinin həlli üçün aşağıda qeyd etdiyimiz bir sıra alətdən istifadə etməyi təklif edirik:
- patent əldəetmə, texnoloji transfert mərkəzlərini maliyyələşdirmə formasında texnologiya
mənimsəyib götürmələrin birbaşa dövlət dəstəyi siyasəti;
- daxili investisiya resurslarının yönümünü texnopark və texnopolislərin yaradılmasından
qabaqcıl avadanlıq və texnologiya idxalına (mənimsəyib götürülməsinə), onların uyğunlaşdırılmasına və tirajlanmasına dəyişmə;
- bölgələrin ixtisaslaşmasından asılı olaraq milli iqtisadiyyata BXİ cəlbetmə, həmçinin birgə
müəssisələrin yaradılmasını fəallaşdırma.
Azərbaycanda elmi-texniki tərəqqi və xarici kapitalın cəlb olunması
Mənimsəyib götürmə mexanizmini bölgəyə BXİ cəlbetmə və bunun əsasında texnoloji və institusional (infrastruktur) baxımdan innovasiyalara həssas iqtisadiyyat formalaşdırma aləti kimi
nəzərdən keçirmək məntiqi olardı. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda və onun subyektlərində
faktiki olaraq mənimsəyib götürmə mexanizmi get-gedə innovasiyalı inkişafın institusional mühitini fəth edir. Tədqiqatımız göstərdiyi kimi, bütövlükdə 2019-cu ildə xarici ölkələrdə avadanlıq,
maşın və proqram təminatı (mənimsəyib götürmə) satın almış müəssisələrin Azərbaycan üzrə payı
özü ETTKİ yerinə yetirən müəssisələrdən üç dəfə çox idi.
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Şəkil 1. Bir sıra ölkə və bölgələrdə ETTKİ-lərin və texnologiya mənimsəyib götürmənin
həcmlərinin nisbəti
Mənbə: Российский Научно-Исследовательский Университет “Высшкая школа экономики» [5].

Azərbaycanda ümumilikdə vəziyyət ölkəmizə xas olan və qeyd edilən göstəricilərin nisbətlərinin ümumi meyillərini əks etdirir. Bununla yanaşı iqtisadiyyatın real sektorunda yerli innovasiya
fəaliyyətinin “konfiqurasiyasında” aydın ifadə olunan nöqsanlar var. Bu nöqsanlar Azərbaycanda,
Avropa ölkələri ilə müqayisədə, öz işçi heyətinə təlim keçən müəssisələrin payının xeyli aşağı
olması ilə bağlıdır.
Cədvəl 3.
İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafı üçün BXİ cəlbetmə mexanizminin səmərəliliyinin
artırılmasının məqsəd və alətlərinin strukturu
Əsas məqsədlər
Milli innovasiya sisteminin
birbaşa xarici investisiyalar üçün
investisiya cazibəliliyini artırma

İnnovasiyaların kommersiya məqsədi ilə istifadəsi üçün dəyərliliyini müəyyənləşdirmə üzrə absorbsiya mexanizmi formalaşdırma
Qabaqcıl texnologiyaları səmərəli
mənimsəyib götürmə institutunu
formalaşdırma və inkişaf etdirmə

Alətlər
- innovasiya forumunu yaratma;
- innovasiya fəaliyyətinin monitorinq sistemini formalaşdırma;
- autsorsinqi stimullaşdırma;
- iri firmaların tədqiqat şöbələrinin inkişafını stimullaşdırma;
- kiçik, orta və iri müəssisələrin texnoloji cəhətdən
modernləşdirilməsinə dəstək;
- elmtutumlu sahibkarlıq fəaliyyətini maliyyələşdirmə;
- xarici kapitalın iştirakı ilə birgə müəssisələrin yaradılmasına
dəstək
- yeni avadanlıq və texnologiya idxalının tənzimlənməsi;
- lisenziyaların satın alınmasını stimullaşdırma;
- effektiv tarif siyasəti;
- yeni idarəetmə və təşkiletmə texnologiyalarını mənimsəmə
- mənimsəyib götürmələrə birbaşa dövlət dəstəyi siyasəti;
- ETTKİ sahəsinin və müəssisələrin içşi heyətinin xarici
ölkələrdə təlimi və təcrübə keçməsi;
- xarici ölkələrdən müəllim dəvət etmə;
- inkişaf etmiş xarici dövlətlərdə təhsil almış və təcrübə qazanmış ölkə vətəndaşlarının geri qayıtmasını stimullaşdırma;
- vençur maliyyələşdirilməsi şəklində kapital bazarını
mənimsəyib götürmələri bank kreditləşdirilməsi sistemi ilə əvəz
etmə.

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən tərtib olunub.
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Milli innovasiya sistemini formalaşdırma və inkişaf etdirmə amili kimi birbaşa xarici investisiyaları cəlbetmə mexanizminin diaqnostikasına əsasən bu mexanizmlərin səmərəliliyini artırmağa
və iqtisadiyyatın dayanıqlı artımını təmin etməyə imkan verə biləcək bir sıra qarşılıqlı əlaqədə
olan və bir-birini tamamlayan tədbir təklif etmək olar (bax Cədvəl 3.).
Yerli və xarici iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi və innovasiyalı inkişafın BXİ-lərdən asılılığının
kifayət qədər böyük sayda nəzəri modelləri göstərilib [1]. Bununla əlaqədar bu modellərdə BXİlərin iqtisadi artımaya innovasiya fəallığına təsir etdiyini ayırd etmək olduqca çətindir. Sözsüz ki,
bu proseslər bir-biri ilə sıx bağlıdır və bir-birindən asılıdır və hər birinin təzahür spesifikasını aşkar
etmək olduqca çətindir. Bununla əlaqədar iqtisadi artımın BXİ-lərdən asılılıq modellərini nəzəri
olaraq iqtisadi sistemlərin innovasiya fəallığına ekstrapolyasiya etməyə cəhd etmək olar. Buna
görə böyük ehtimalla fərz etmək olar ki, resipiyent ölkənin bu və ya digər sahəsində ixracyönlü
istehsal öz inkişafının innovasiya meydançasının formalaşması üçün maddi və əqli baza ola bilər.
Bu səbəbdən BXİ-lərin təsirinin nəticəsi kimi resipiyent ölkənin iqtisadi artımından bu və ya digər
sahənin innovasiya sektorunu fəallaşdırmaq və ya formalaşdırmaq üçün tam əsaslandırılmış şəkildə istifadə etmək olar. Bunun üçün resipiyent ölkənin iqtisadi artımında BXİ-lərin rolu qiymətləndirildiyi zaman multiplikatorun klassik modeli tətbiq oluna bilər. Məlum olduğu kimi, bu
modelin əsas prinsipi dinamik investisiya multiplikatorunun və ya investisiyaların son hədd məhsuldarlığının nəzərə alınmasıdır [2]. Resipiyent ölkənin iqtisadiyyatında BXİ-lərin iştirakı modeli
çərçivəsində iqtisadiyyatın yerli və xarici sektorları üçün aşağıdakı göstəricilərin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmalıdır:
ΔX
ΔX
r=
r* =
ΔY və
ΔI *
Burada: X – yerli sektorun istehsal etdiyi məhsul;
X*- ölkədə xarici sektorun istehsal etdiyi məhsul;
Y=X+X*; - yerli sektorun investisiyaları;
I*- birbaşa xarici investisiyalar (BXİ);
r - iqtisadiyyatın yerli sektorunun investisiya multiplikatoru;
r* - BXİ multiplikatoru.
Riyazı təfsirdən aydın görünür ki, multiplikator-akselerator modeli BXİ axınının iqtisadi artımın
parametrləri ilə qarşılıqlı əlaqəsinə daha uyğundur, çünki investisiya akseleratoru investisiya
səmərəliliyi əmsalı mənasını daşıdığını şəffaf göstərir və baza dövrü ilə bağlıdır. Bundan əlavə, bu
model məqsədyönlü BXİ axınının tənziminə yönəldilmiş adekvat idarəetmə qərarlarının qəbulunda
yerli hakimiyyət orqanlarının birbaşa iştirakını nəzərdə tutur, bu da öz növbəsində, xarici investor
fəallığının əsassız stimullaşdırılmasına yönəldilmiş səylərə və vəsaitlərə qənaət etməyə imkan verir.
Nəticə
Apardığımız tədqiqat göstərdi ki, subyektlərin innovasiya fəallığına BXİ-lərin təsir modellərinin nəzəri təhlili nəticəsində böyük ehtimalla güman etmək olar ki, innovasiyalı inkişaf üçün BXİ
cəlbetmə amilləri kimi aşağıda sadalananlar çıxış edir:
- elmi-texniki sahədə keçən illərdə hazırlanmış və istifadə olunmamış, investisiya resurslarının yetərincə olmadığından reallaşdırılmamış ETTKİ ehtiyatlarının nisbətən yüksək səviyyəsi;
- innovasiya fəaliyyətini həyata keçirə biləcək təşkilatların, kollektivlərin, ayrı-ayrı mütəxəssislərin nisbətən yüksək innovasiya potensialı;
- yüksək potensiala malik, lakin nəinki lazımi vəsaitin, hətta lazımi səviyyədə olan innovasiya
menecmentinin olmadığına görə innovasiya fəaliyyətini həyata keçirə bilməyən innovasiya təşkilatlarının mövcudluğu.
ƏDƏBİYYAT
1. Плотников А.Н., Апситис Е.В. Обзор моделей инновационного процесса на основе работ
западных ученых // Инновационная деятельность. 2012. № 20, с. 28–33.
214

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1(60)-2021

2. Хрусталев Е.Ю., Славянов А.С. Проблемы формирования инвестиционной стратегии инновационно ориентированного экономического роста//Проблемы прогнозирования. 2011.№ 3.
3. Gənciyev G.Ə., Ələkbərov Ə.R., Məmmədova-Gənciyeva L.G. Transmilli korporasiyalar,
Bakı, Elm, 2007. -192 s.
4. https://www.stat.gov.az/source/communication
5. https://issek.hse.ru/press/221888720.html
6. https://www.stat.gov.az/source/education/
Фуад Октай оглы Гаджиев
докторант Азербайджанского
Университета Кооперации
Анализ взаимосвязи между экспортом капитала и инновационной деятельностью
Резюме
Цель исследования: в статье рассматриваются различные взаимосвязи экспорта капитала и инновационного развития. Автор затронул и актуальные направления развития экспорта капитала в Азербайджане в современное время.
Методика исследования: сравнительный и аналитический анализ.
Прикладное значение исследования: автор уделил внимание ряду теоретических и
практических вопросов и провел детальный анализ.Из исследованных аспектов можно
назвать такие вопросы, как преимущества привлечения экспорта капитала, динамика
инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, занятость
специалистов ИКТ в Азербайджане по видам собственности.
Результаты исследования: дана модель, характеризующая влияние иностранных инвестиций на развитие инновационной экономики. В конце статьи отражены научные
результаты проведенного исследования.
Оригинальность и научная новизна исследования: Автором обобщены и оценены теоретико-методологические данные и влияние иностранного капитала на национальную экономику.
Ключевые слова: экспорт капитала, научно-технический прогресс, Национальная
инновационная система, иностранные инвестиции, политика управления.
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Analysis of the relationship between capital exports and innovation activities
Summary
The purpose of the study: the article describes the various links of capital expenditure and
innovative development. The author touched upon the directions of the actual development of
kopital's khakhraji in Azerbaijan.
Methodology of the study: comparative and analytical analysis.
Significance of the study: the author focused on a number of theoretical and practical issues and
conducted a detailed analysis.Among the studied aspects, we can name such issues as the advantages
of attracting capital expenditure, the dynamics of investments in research and experimental design
work, the involvement of ICT specialists in the type of ownership in Azerbaijan.
Results of the study: the impact of foreign investment on the development of innovative economy has been presented. At the end of the article, the scientific results of the research were reflected.
Originality / value of the study: theoretical and methodological data were summarized and
evaluated by the author the influence of foreign policy on national economy.
Key words: capital investment, scientific and technical promotion, National Innovation
System, Foreign Investment, Management Policy.
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