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I BÖLMƏ.
KOOPERASİYA: SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ VƏ MENECMENT

УДК 334.73
Наргиз Джамал кызы РАДЖАБОВА
преподаватель Бакинского Колледжа Бизнеса и Коопераций
КООПЕРАЦИЯ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Ключевые слова: кооперация, кооперативы, рыночная экономика, кооперационные
связи, переходная экономика, интеграционные процессы, глобализация, сельскохозяйственная кооперация.
Введение
В переводе с латинского языка (cooperatio) слово “кооперация” означает “совместное ведение дел”. Как термин “кооперация” получает распространение, так какэто есть объединение труда и средств для сотрудничества, чтошироко используется в экономике стран.
Кооперация способствует созданию предприятий и их объединений; решению определенных задач на национальном и международном уровнях. Кооперативы занимают важное
место в экономике многих стран мира, в особенности, в сельскохозяйственном и мелком
промышленном производстве, в области сбыта, снабжения, кредита, предоставлении различных услуг. В Азербайджане после восстановления независимости начатые, как известно, широкомасштабные и фундаментальные реформы охватили все секторы экономики, в
том числе и кооперацию. В республике имеются все необходимые ресурсы для развития и
перехода кооперативных отношений на новый уровень. В этом направлении наблюдаются
качественные сдвиги. Цель статьи — определить роль место кооперации в совершенствовании азербайджанского хозяйственного механизма, раскрыть эволюцию и нынешнее состояние кооперативного движения в Азербайджане.
Кооперация в рыночной экономике
Кооперация – это конкретное добровольное объединение хозяйствующих субъектовпроизводителей, фермеров, собственников для достижения определенных общих целей в
различных сферах деятельности.
Известно, что кооперационные отношения в советской и рыночной экономиках
существенно различаются друг от друга в своих принципах, а также подходах к их формированию. Советская экономика была за активное участие государства в создании этих отношений и, таким образом, создала специфическую форму организации коопераций. При
таких экономических условиях государство этим не ограничивалось, оно также участвовало в планировании из центра посредством Госплана деятельности важнейших форм кооперации, их реализации и контролировании. Кооперационные связи между предприятиями
носили во многом административно-командныйхарактер. Предприятия, в свою очередь, как
субъекты хозяйственной деятельности обычно имели ограниченные возможности выбора
кооперационных форм взаимодействия, ограниченные возможности выбора ассортимента
продукции, предназначенной к выпуску, цен на нее, и т.д.
Условия рыночной экономики исключают присутствие ограничений в развитии кооперационных форм взаимодействия между экономически свободными субъектами экономики.
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Рынок предлагает добровольность кооперации, вовлечение в нее разнообразных участников хозяйственной жизни. Особенностью кооперационных связей в рыночных условиях
является их осуществление преимущественно напрямую, т.е. без участия посредника – государства. Экономическая свобода, таким образом, даетвозможность увеличению числа
форм кооперации, применяемых на практике, их растущее многообразие. Также устраняются географические границы кооперации, которые были присущи закрытой экономики
СССР в недалеком прошлом. В условиях рыночной экономике административнотерриториальные и иные барьеры перестают быть препятствием для налаживания кооперационного взаимодействия. Более того, субъектам хозяйственной деятельности предоставлена возможность при необходимости прекращать участие в кооперации на условиях, предусмотренных законодательно.
Основополагающими принципами вхождения в различные кооперационные объединения, становятся взаимовыгодность, эффективность, добровольность.
Если рассматривать ситуацию на примере Азербайджана, следует отметить, что в переходной экономике страны наблюдается действие ряда факторов, как благоприятно сказывающихся на развитии различных форм кооперации, так и негативно воздействующих на
этот процесс. Естественно, обеспечение экономической свободы участникам хозяйственной деятельности относится к числу положительных факторов. Рыночные условия способствуют самостоятельному выбору субъектов рынка своих партнеров по кооперации. Однако правовая база в стране на этапе перехода к рыночным отношениям не отрегулирована,
как хозяйственной деятельности, так и других ее видов. Существующие законы не всегда
выполняются. Данное обстоятельство отрицательно повлияло на процесс формирования и
развития различных форм кооперации в условиях перехода к рыночной экономике.
Известно, что в ее ходе участники хозяйственной деятельности нередко подводят друг
друга. Такого, безусловно, не должно быть, но это реальности переходной экономики.
Подобные обстоятельства сдерживают процесс формирования и развития кооперационных
связей в народном хозяйстве страны, препятствуют пользованию его возможностями и
преимуществами.
Но это не исключает факт того, что примеры кооперации нового, рыночного типа в
Азербайджане имеются. Следует также отметить, что в условиях нарождающихся капиталистических отношений и связанной с ними конкуренции, а также по причине относительно нового для Азербайджана явления - коммерческой тайны - предприятия не всегда
стремятся афишировать свои партнерские связи с другими участниками рынка и тем более
сообщать о них в средствах массовой информации.
Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане
Кооперативы занимают важное место в экономике многих стран мира, в особенности, в
сельскохозяйственном и мелком промышленном производстве, в области сбыта, снабжения, кредита, предоставлении различных услуг. Это связано, в первую очередь, с тем, что
результаты кооперативных отношений намного более эффективны, нежели результат от
индивидуальной деятельности. В кооперативе его члены могут достичь более весомых результатов, чем каждый, действуя в одиночку. Именно этот фактор служит залогом развития
кооперативных отношений и способствует их конкурентоспособности в современном мире
в эпохе глобализации.
В Азербайджане, как в стране, успешно участвующей в интеграционных процессах, кооперативные отношения также играют особую роль. После восстановления независимости в
Азербайджане стали проводиться очень важные и масштабные реформы, так как планировалось кардинальное изменение экономического устройства страны. На этапе переходной
экономики все секторы экономики подверглись фундаментальным изменениям, в том числе
и кооперация. В таких условиях важность коопераций высоко оценивается, и со стороны
государства наблюдается более устойчивое их регулирование. В республике в условиях
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процессов глобализации и рыночного развития экономики для развития кооперативных
отношений имеются все необходимые ресурсы. Деятельность кооперативов автономна и
независима, и они могут совершать разные сделки с государственными и муниципальными
органами, частными и неправительственными организациями в целях своего развития и
защиты интересов своих членов. Выделяют два основных принципа, на которых строится
деятельность кооперативов: самоокупаемость и самофинансирование.
Во многих странах, в том числе в Азербайджане, кооперативы занимают важное место
в сельскохозяйственном и мелком промышленном производстве. Сельскохозяйственная
кооперация-добровольная совместная деятельность, осуществляемая сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих материальных и социальных
потребностей посредством сельскохозяйственных кооперативов и их союзов.
Правовой базой кооперативных отношений в сельскохозяйственном производстве
является Закон Азербайджанской Республики “О сельскохозяйственной кооперации”, который в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, определяет правовые и экономические основы формирования и развития
сельскохозяйственной кооперации, а также организации и деятельности сельскохозяйственных кооперативов.
Законодательство о сельскохозяйственной кооперации состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, земельного
законодательства Азербайджанской Республики, настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов, принятых на основе настоящего Закона. Согласно Закону “О сельскохозяйственной кооперации”, членство в кооперативе добровольное и открыто для всех лиц,
готовых принять на себя обязательства, определяемые уставом кооператива. В Законе
также отмечаются и обязанности государства в области сельскохозяйственной кооперации,
охватывающие мероприятия по их государственной поддержке. В первую очередь,
необходимо обеспечение государством благоприятных условий для создания и развития
кооперативов, укрепления экономической независимости и поддержки развития кооперативов и их членов, повышения эффективности их деятельности, а также устранение
препятствий, ограничивающих хозяйственную деятельность.
В июле 2017 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении
“Государственной программы по развитию сельскохозяйственной кооперации в
Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы”. Текст распоряжения опубликован на
официальном сайте Президента АР. “Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, с целью государственной поддержки формированию и
развитию кооперации в сельском хозяйстве постановляю: Утвердить “Государственную
программу по развитию сельскохозяйственной кооперации в Азербайджанской Республике
на 2017-2022 годы”.
Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики:
• обеспечить создание в рамках количественного предела сотрудников аппарата министерства структурного подразделения, занимающегося вопросами развития сельскохозяйственной кооперации;
• осуществить системные и комплексные мероприятия с учетом опыта стран, достигших успешных результатов в области деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
• обеспечить подготовку образцовых уставов сельскохозяйственных кооперативов и их
союзов;
• координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной в 1-й части настоящего распоряжения;
• дважды в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.
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Администрации Президента Азербайджанской Республики осуществлять общий контроль за исполнением Государственной программы. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения”, говорится в тексте документа.
Результаты данной государственной программы считаются достаточно успешными. Так,
например, в рамках “Государственной программы по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы”, на территории сел
Яхаделлек и БешделиСабирабадского района Азербайджана был создан Сабирабадский
районный производственный кооператив. Жителям этих сел выделено 1100 гектаров
земельного участка. В кооперативе состоят 380 мужчин и 300 женщин, на каждого из которых, в среднем, приходится 1,25 гектара земли. Обеспечение устойчивого развития
аграрного сектора, эффективное использование земель, создание сельскохозяйственных
кооперативов как формы совместного хозяйства с целью повышения доходов фермеров
являются одним из главных факторов.
В июне 2019 года в Гёйчайском районе, с целью создания гранатоводческого кооператива, прошла встреча между исполнительным директором Азербайджанской ассоциации
производителей и экспортеров граната Юсифом Ахундовым, экспертами проекта “Поддержка регионального развития” Евросоюза Дарио Каккамиси и Эльчином Атабабаевым,
директором Гёйчайского государственного центра аграрного развития Эльчином Исмаиловым, представителем министерства экономики Акифом Аббасовым и заместителем начальника социально-экономического отдела исполнительной власти Гёйчайского района Махиром Меликовым. В ходе встречи были обсуждены формы сотрудничества в кооперативе,
механизм его деятельности. Было решено, в первую очередь, провести образовательные
работы в селе Быгыр Гёйчайского района и привлечь к проекту кооператива 20 малых
фермерских хозяйств.
Развитие кооперативных отношений должно носить системный и необратимый характер.
Для дальнейшего всестороннего развития кооперативных отношений страныочень важно
усилить заботу государства о людях, которыезаняты в этой сфере, разработать новую концепцию по развитию кооперативного движения, подготовить и реализовать долгосрочные
государственные программы в области кооперации. С целью обеспечения справедливого
распределения жизненных ресурсов, в основе этой стратегии должна лежать трансформация кооперации в сферу потребления, а также сферы производства и обращения. Одним из
направлений стратегического развития кооперации может быть применение кооперативных форм для полного обеспечения продовольственной безопасности государства и решения продовольственной проблемы в целом.
Заключение
Развитие кооперативных отношений играет важную роль в формировании социально
ориентированной экономики страны.Необходима разработка стратегии развития кооперативного движения страны. Проведенный анализ состояния и развития кооперации в
Азербайджане позволяет сделать принципиальный вывод о том, что в основе негативных
процессов, характерных для кооперации, лежит отсутствие значительного количества
заинтересованных собственников.
С целью более успешного и устойчивого обеспечения развития кооперативных отношений необходимо создать предпосылки и условия для формирования широкой сети всевозможных кооперативов по решению продовольственной проблемы, при рациональном
использовании материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
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Nərgiz Camal qızı Rəcəbova
Bakı Biznes və Əməkdaşlıq Kollecinin müəllimi
Kooperasiya Azərbaycanda müxtəlif təsərrüfatların subyektiv forması kimi

Xülasə
Məqaləmizdə nəzərdən keçirilən əsas məsələlər Azərbaycan təsərrüfat mexanizminin təkmilləşdirilməsində kooperasiyanın rolu və yerinin, həmçinin Azərbaycanda kooperasiya hərəkatının
indiki vəziyyətinin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda kooperasiyanın inkişaf vəziyyətini təhlil edərək belə nəticə çıxarılmışdır ki, kooperasiya üçün səciyyəvi olan mənfi proseslərin
əsasında maraq göstərən, səmərəli yanaşan mülkiyyətçilərin sayının xeyli az olması durur. Ölkənin
kooperativ münasibətlərinin hərtərəfli inkişafı üçün bu sahədə məşğul olan insanlara dövlətin
qayğısının gücləndirilməsi, kooperativ hərəkatın inkişafı üzrə yeni konsepsiyanın hazırlanması,
kooperasiya sahəsində uzunmüddətli dövlət proqramlarının işlənməsi və həyata keçirilməsi çox
vacibdir.
Açar sözlər: kooperasiya, kooperativlər, bazar iqtisadiyyatı, kooperasiya əlaqələri, keçid
iqtisadiyyatı, inteqrasiya prosesləri, qloballaşma, kənd təsərrüfatı kooperasiyası.
Nargiz Jamal RAJABOVA
Lecturer at the Baku College of Business and Cooperation
Cooperation as a form of cooperation of different business entities in Azerbaijan
Summary
The main issues discussed in this article were related to determining the role and place of
cooperation in improving the Azerbaijani economic mechanism, as well as the current state of the
cooperative movement in Azerbaijan.Having analyzed the state of development of cooperation in
Azerbaijan, it was concluded that the negative processes characteristic of cooperation are based
on the small amount of a significant number of interested, effective owners. For the comprehensive
development of cooperative relations of the country, it is very important to strengthen the state’s
concern for people who are engaged in this field, to develop a new concept for the development
of the cooperative movement, to prepare and implement long-term state programs in the field of
cooperation.
Key words: cooperation, cooperatives, market economy, cooperative relations, transition
economy, integration processes, globalization, agricultural cooperation.
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UOT 005-027.21
Vüqar Bəhram oğlu KƏRİMLİ
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun böyük elmi işçisi, i.f.d.
STRATEJİ MENECMENTİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARININ
ÖYRƏNİLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında strateji menecmentin təkmilləşdirmə
yolları öyrənilir və aqrar sektorun dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etməsi üçün yeni idarəetmə
prinsiplərinin tətbiqi araşdırılır. Eyni zamanda, strateji menecmentin öyrənilməsi üzrə məqalədə
əsas istiqamətlər müəyyən edilir və ölkənin aqrar sahəsi üçün tətbiqi nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: aqrar sahə, menecment, strategiya, strateji menecment, üsullar, təkmilləşdirmə.
Giriş
Daha öncəki bölmələrdə aqrar sahənin inkişafı ilə əlaqədar bir sıra məsələlərə toxunmuşduq ki,
bunlardan ən mühümü, şübhəsiz ki, tədqiqat obyekti olan strateji menecment hesab olunur. Strateji
menecment və onun tətbiqi, formalaşması ilə əlaqədar araşdırmalarımızı qeyd etmişik. Lakin,
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı üçün vacib olan strateji menecmentin hədəfləri hansılardır, onun təkmilləşdirilməsi ilə tətbiqinin məhsuldarlığı necə olacaq
suallarına bu bölmədə müəyyən mənada aydınlıq gətirəcəyik.
Aqrar sahənin struktur yenidən qurulması prosesində qanunvericilik baza tam təminat versə də
real iqtisadi proseslər və bazar ilə qarşılıqlı əlaqələr kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Bu baxımdan
qeyd edilmişdir ki, aqrar sahənin daxili əlaqə strukturlarının inkişaf etdirilməsi, yəni endogen amillərin təkmilləşdirilməsi əsas hədəf kimi götürülməlidir. Bu hal ilk növbədə idaretmə proseslərinin
düzgün qurulması, xüsusən də istehsal, bölgü və mübadilənin düzgün təşkil olunmasından bilavasitə asılıdır. Ona görə də idarəetmə proseslərinin təkmil halda olması, aqrar təsərrüfat subyektlərində istehsalın səmərəliliyinin artırılması istiqamətində strateji menecment məsələlərinin araşdırılaraq yaxşılaşdırma yollarını göstərmək olduqca vacibdir.
Araşdırılan hər iki fəsil üzrə biz Azərbaycanın kənd təsərrüfatı üzrə mövcud vəziyyəti, qarşıya
çıxan problemləri və həllini gözləyən bir sıra məsələləri göstərdik. Hesab olundu ki, aqrar sahə
qeyri-neft sektoru kimi vacib sahə sayılsa da onun təsərrüfat subyektləriarası və bazar əlaqələri
tələb olunan səviyyələrə cavab vermir. Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahənin özünəməxsus xüsusiyyətləri də həm istehsal-satış, həm də istehsalçı birliklərin gəlirlə işləməsinə, onların
qiymət və bazar problemlərinin həllinə birbaşa təsir edir. Demək, aqrar sahədə tətbiq edilən menecment-idarəetmə sistemi öz xarakterinə görə fərqlənməi, daha çevik hal almaqla zaman məfhumunu
əldə rəhbər saxlayaraq məhsuldarlığı təmin etməlidir. Buna görə də hesab edirik ki, aparılan araşdırmalara əsasən aqrar sahə üzrə strateji menecment təşkilat daxilində aşağıdakı fəaliyyət alqoritmlərini yerinə yetirməlidir (bax sxem 3.1).
Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunan sxemdə funksiyalar milli iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən bütün müəssisə və təşkilatlar üçün eyni xarakterli olsa da, zamana görə fəaliyyətlərin məzmun
elementlərində müəyyən fərqliliklər meydana çıxmaqdadır. Xüsusən də aqrar sahəyə aid olan
müəssisələrin fəaliyyəti özünəməxsus elementlərlə səciyyələnməkdədir. [1, s.136].
Biz ikinci fəsildə təhlil əsasında qeyd etdik ki, respublikanın kənd təsərrüfatına xas olan istehsal
birlikləri müxtəlif kateqoriaylarla fəaliyyət göstərməkdədir. İslahatlardan sonrakı dövr üçün yeni
yaranan mülkiyyət mənsubiyyətli təsərrüfat subyektlərinin sayının çox olması zamanla hüquqi
şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən sahibkarlarla əvəz olunmağa başlanıldı. Əsas məhsul istehsalçıları baxımından ön cərgədə olan bu sahibkarlıq təbəqəsi üçün starteji menecmentin tətbiq edilməsi müəyyən çətinliklər yaradacaqdır. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:
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Sxem 3.1.

Starteji mencementdə kənd təsərrüfatı müəssisəsinin fəaliyyət alqoritmi
Funksiyalar
Məqsədyönlülük
Təşkilatçılıq
Perspektiv planlaşdırma: Strateji əhəmiyyətli funksiya
Taktiki funksiya

Cari planlaşdırma
(biznes-planın
tərtibi funksiyası)
Fəaliyyətlərin
əlaqələndirilməsi
Tənzimləmə
Nəzarət
Uçot

Fəaliyyətin zaman
intervalı
Uzunmüddətli, il böyü
(mövsüm nəzərə
alınmadan)
Fasiləsiz
Uzunmüddətli dövr
üçün nəzərdə tutulur
(5 ildən yuxarı)
Ortamüddətli dövr
üçün (5 ilə qədər)

Menecment fəaliyyətinin məzmun
elementləri
Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin uzunmüddətli
dövr üçün məqsədinin formalaşması
Təşkilatçılığın bütün komponentləri ilə birlikdə
təmin olunması
Xarici mühit üçün davranışların
proqnozlaşdırılması, inkişafın strategiyası

Xarici mühit üçün davranışların proqnozlaşdırılması, yeni bazarların mənimsənilməsi üzrə
tədbirlərin planlaşdırılması, yeni məhsul və yeni xidmət prinsipinin tətbiqi, istehsalın və onun
inkişafının göstəriciləri üzrə əsas meyarların
müəyyən olunması
Qısamüddətli dövr
Xarici mühit üçün davranışların proqnozüçün nəzərdə tutullaşdırılması, istehsalın və onun inkişafının
muşdur (1 ilə qədər)
göstəriciləri üzrə əsas meyarların illik, kvartal,
rüblük və aylıq müəyyən olunması
Qısa-orta müddətli
Müəssisənin təşkilati strukturunun müəyyən
dövr üçün
olunması, tərkib hissələri arasında qarşılıqlı
əlaqələrin təmin olunması, fərdi əmək
bölgüsünün təşkil olunması
Qısamüddətli dövr üçün Plandankənar elementlərin aradan qaldırılması
Fasiləsiz
Fəaliyyətə nəzarət etmək, faktiki göstəricilərin
müqayisə edilməsi, aşağı və yuxarı hədlərin
müəyyən olunması
Fasiləsiz
Fəaliyyətə nəzarət, əməliyyatların təsbit edilməsi və qeydiyyata salınması, nəticələrin və
fəaliyyətin digər göstəricilərinin yekun qruplaşdırılması

Qeyd: Sxem müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.
- kiçik sahibkarlıq subyekti kimi özünü göstərən bu birliklər strateji menecmentin təşkili üçün
daha çox vəsait xərcləməkdə maraqlı olmayacaqlar;
- kiçik sahibkarlıq subyekti kimi özünü göstərən bu birliklər üçün xarici bazarların əldə olunması və bu istiqamətdə istehsalın genişləndirilmə riskinə getməyəcəklər. Daha çox daxili bazarın
təmini ilə məşğul olacaqlar;
- zamana görə bu birliklər qısamüddətli fəaliyyət proqramını seçəcəklər ki, ümumi starteji
menecmentdə bu prinsip müəyyən mənada pozulmuş olur;
- bu birliklər qısamüddətli fəaliyyət proqramı seçdiyindən daha çox 1 ilə qədər olan məhsul
istehsalına üstünlük verəcəklər. Bu amil üzümçülük, çayçılıq, tütünçülük və s. bu kimi kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının yenidən bərpa olunmasında müəyyən çətinliklər yaradacaqdır.
Ona görə də hesab edilir ki, strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi üzrə aqrar sahədə mövcud
yanaşma ikili xarakter almalıdır. Yəni, dəyişən istehsal subyektlərinin mənsubiyyət və davranışlarına görə starteji menecment yeni keyfiyyət halı almalıdır. Bu baxımdan hesab edirik ki, müasir
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dövrdə hüquqi şəxs yaratmadan aqrar sahədə fəaliyyət gösətərən sahibkarlıq qurumları üçün strateji menecmentin tətbiqi ilk növbədə onun əsas təhlil metodu olan logistika ilə müəyyən olunmalıdır. Aydın məsələdir ki, logistik dəstək istənilən müəssisə və onun fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli
rol oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin
fəaliyyətinə nəzarət strateji menecmentin vacib tələblərindən biridir. Ona görə də bu nəzarətin
fasiləsizliyə və davamlılığa əsaslanması üçün onun iqtisadi səmərəliliyə necə təsir etməsini müəyyən etmək kifayət edir. Bu iqtisadi səmərəliliyin əldə olunması isə aqrar sahə təsərrüfat subyektləri
üçün təchizat və logistik dəstəklərin idarə edilməsində yeni parametrləri tələb edir. Bu parametrləri
3 əsas hissədən ibarət olmaqla müəyyən alt qruplara bölmək olar (bax şəkil 3.1.)
Strateji menecmentdə təchizat parametrləri

Təchizat prosesinin
normativ bazası
• tətbiq edilən materialların
unifikasiyalaşdırılması
səviyyəsi;
• texniki sərf normaları
müəyyən edilmiş əsas
fondların istifadəsi tezliyi;
• keyfiyyətin idarə edilməsi
sistemi. satınalma
proseslərinə aid olma
hissələrinin tətbiqi dairəsi.

Materialların və fondların
təchizatının təşkili
• müxtəlif kriteriyalardan asılı
olaraq təchizatın strukturunun
müəyyən edilməsi;
• materialların tələb olunan dövr
üçün göndərilməsi
(planlaşdırılan və razılışdırılan
dövr üçün);
• göndərilən malların alınması və
qəbulu (kəmiyyət və keyfiyyətə
uyğun), onların haqlarının
vaxtında ödənilməsi.

Təchizat işinin təşkili və
menecment
• təchizat xidmətinin təşkilati
strukturunun müəyyən edilməsi;
• əmək resurslarından istifadə və
əmək bölgüsü işinin
menecmenti;
• müəssisədaxili hesablaşma
işlərinin və hesabatların işinin
təşkil olunması-idarə edilməsi;
• informasiya və qərarların qəbul
edilməsi prosesində istifadə
edilən idarəetmə metodlarının
tətbiq edilməsi.

Şəkil 3.1. Strateji menecmentdə təklif olunan təchizat parametrləri.
Qeyd: Şəkil aşağıdakı mənbədən götürülən məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir. [6, s.460].

Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahə üçün logistik dəstəyin təmin edilməsi idarəetmə prosesində irəliyə doğru atılmış bir addım kimi özünü göstərməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatında bu problemin
artıq aktual hal alması şübhəsizdir. Xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, strateji menecmentin aqrar
sferada təkmilləşdirilməsi onun tətbiqi metodlarının da təsnifat baxımından mükəmməl halda olmasını tələb edir. Araşdırma zaman bəlli olmuşdur ki, idarəetmə prosesində tətbiq olunan öncəlik
üsullar bir çox hallarda effektiv nəticələr verə bilməmişdir. Ona görə də hesab edirik ki, strateji
menecmentin aşağıdakı tətbiqi üsulları daha da təkmil halda olmalı və işləməlidir. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar (bax sxem 3.2).
Strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi məsələləri milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən
və onların inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq fərqləndirilir. Hesab etmək olar ki, aqrar sahə üçün
strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi həmçinin strateji planlaşdırma və onu təmin edən ünsürlərin yaxşılaşdırılmasından keçir. Çünki, ikinci fəsildə aparılan təhlillər onu deməyə əsas verdi
ki, ölkə iqtisadiyyatında aqrar sahə subyektləri məhsul istehsalı üzrə heç də strateji planlaşdırmanın imkanlarından tam istifadə etmir. İqtisadi subyektlər arasında qanunauyğunluq əlaqələrinin
olmaması, xüsusən də bazar qanunlarının tam işləməməsi özlüyündə planlaşdırma məsələlərini
arxa plana atmışıdır. Bu amili sənaye müəssisələri üçün söyləmək olmur. Lakin, aqrar sahə subyektlərində fərqli mövqelər və istehsal davranışları sərgilənir. Xüsusən də planlaşdırma məsələləri
sənayedə olduğu kimi birprofilli məhsul istehsalı üzrə deyil, əksinə, dəyişən məhsul istehsalı
imkanı üzrə həyata keçirilməlidir.
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Sxem 3.2
Aqrar sahə subyektləri üçün strateji menecmentin təkmilləşməsi metodologiyası.
İdarəetmə təsnifatına görə
Müəssisədə idarəetmə
metodlarının məzmununa görə
Motivasiya təsirinə görə
Təşkil olunma formasına görə
Tətbiq sferasına görə
İdarəetmə obyektinə görə

İdarəetmə metodları qrupu
İqtisadi
Təşkilati-bölüşdürücü
Sosial psixoloji
Normativ (hüquqi)
Maddi motivasiya
Mənəvi motivasiya
Məcburi motivasiya
Fərdi
Kollektiv
Qarışıq
Ümumi, bütün idarəetmə sistemi
Lokal, idarəetmə sisteminin ayrı-ayrı elementləri
Istehsalın idarə olunması
Xidmətin idarə olunması
Heyətin idarə olunması
Təşkilatçılığın idarə olunması
Xarici əlaqələrin idarə olunması
Keyfiyyətin idarə olunması
Gəlirliliyin idarə olunması
Tənəzzülün (böhran dövrünün) idarə olunması
Mövsümiliyin idarə olunması
Aqrar sahə subyektinin strategiyasının idarə olunması

Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Çünki, təsərrüfat subyektləri bazarın və cəmiyyət üzvlərinin birbaşa tələbatından asılı olaraq
qısa müddət ərzində istehsalın yönünü dəyişə bilirlər. Ona görə də aqrar sfera müəssisə və
təşkilatları üçün strateji menecmentdə planlaşdırma prosesi xüsusən də qısamüddətli və
ortamüddətli dövrləri əhatə etməlidir. Qeyd olunanları bir daha təsdiq etmək üçün onu vurğulamaq
lazımdır ki, respublikada mövcud olan aqrar sahə subyektlərindən brendə çevriləcək dünya
bazarına son məhsul hələ ki, çıxarılmamışdır. [2, s. 315].
Öncəliklə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə və təşkilatların strateji planlaşdırılması həmin təsərrüfat subyektlərinin strategiyasının bir parçası kimi çıxış edir və müəssisələr bunu həyata
keçirtmək üçün müəyyən maliyyə vəsaitlərindən keçməlidirlər. Xüsusən də vurğulamaq lazımdır
ki, ölkədə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təminatçısı kimi çıxış edən sığorta menecmentinin
(strateji menecmentin vacib elementi kimi) demək olar ki, planlaşdırılmaması və zəif inkişaf
etməsi, şübhəsiz ki, risklərdən dəyən ziyanın ödənilməsində ciddi çətinliklər yaradır. Ona görə də
hesab edirik ki, aqrar sahədə strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi istiqamətində sığorta menecmentinin təkmil halda olması olduqca vacibdir. Bu həmçinin, müəssisənin qısamüddətli planlaşdırmadan uzunmüddətli planlaşdırma dövrünə keçməsinə də şərait yaradacaqdır. Aqrar sahə üçün
sığorta menecmentinin təmin olunmasının maliyyə mexanzimləri aşağıdakı şəkildə verilmişdir
(bax şəkil 3.2)
Qeyd etmək lazımdır ki, sığorta məsələsi aqrar sahə üçün kifayət qədər inkişaf edə bilməmişdir.
Təklif olunur ki, aqrar sahədə sığorta sisteminin formalaşması və müəyyən dövr üçün inkişafını
dövlət öz üzərinə götürsün. Çünki, azad, istehsal və satış üzrə müstəqil qərarların verilməsi prosesi
təsərrüfat subyektlərində yaranmadığı təqdirdə sığorta məsələsi həmin subyektlər üçün əlavə yükə
çevriləcəkdir. [5,s.116].
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Maliyyə alətləri:
-sığorta bazarına
xidmət edən müxtəlif
növ qiymətli kağızlar;
-törəmə sazişlər.
İnformasiya təminatı:
-sığorta aktı;
-sığorta proqramı;
-sığorta razılaşması;
-sığorta qaydası;
-sığortalanmanın
texniki xəritəsi;
-sığortalanma
prosesində proqram
təminatı;
İnternet.

Maliyyə metodları:
-maliyyə hesabatı;
-maliyyə təhlili və
planlaşdırma;
-maliyyə
tənzimlənməsi və
nəzarəti;
-investisiyalaşdırma;
-kredtiləşdirmə;
-hesabat sistemi;
-verqiqoyma;
-maddi stimullaşdırma;
-fondla silahlanma;
-icarə.

Aqrar sferada sığorta
menecmentinin təmin
olunmasının maliyyə
mexanzimləri

Metodoloji və metodik
təminat:
-Təlimat;
-Normalar;
-Metodik tövsiyələr.

Məqsədlər:
-Sığorta fəaliyyətində
effektivliyin
yüksəldilməsi;
-Sığorta portfelinin
optimallaşdırılması;
-Sığorta risklərinin
idarə olunması
sisteminin yaradılması;
-Stabil investisiya
portfelinin yaradılması;
-Maliyyə nəzarətinin
gücləndirilməsi;
-Digər ölkələrin aqrar
sığorta təcrübəsinin
öyrənilməsi.

Normativ-hüquqi
təminat:
-Konstitusiya;
-beynəlxalq
razılaşmalar;
-mülki məcəllə;
Sığorta ilə əlaqədar
digər normativ-hüquqi
baza.

Şəkil 3.2. Sığorta menecmentinin təmin olunmasının maliyyə mexanizmləri.
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi istiqamətində qeyd edildi ki, strateji planlaşdırma və onun
alt elementlərinin bərqərar olması vacib şərtlərdəndir. Bu elementlərə aşağıdakıları aid etmək olar:
- Texnoloji mühitin təmin olunması. Strateji menecmentin təkmilləşdirilməsində resurslardan
daha səmərəli istifadə əsas qanun kimi diqqət mərkəzində saxlanılır. Lakin, unutmamaq lazımdır
ki, əmək resurslarından istifadəyə görə aqrar sahə öndə gedən sahələrdəndir. Bu baxımdan texnoloji avadanlıqların tətbiqindən yaranan əmək resursu “artıqlığı” səmərəlilik meyarından qaynaqlanır və yeni iqtisadi problemin dərinləşməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də texnoloji mühitin təmin
olunması strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi istiqamətində gərək əmək resurslarını işsizlər
ordusuna çevirməsin. Bunun üçün tətbiq olunan sahənin diversifikasiyası vacibdir.
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- Ölkədə hüquqi və siyasi vəziyyətin stabil olması. Aydın məsələdir ki, istənilən iqtisadi proseslərin effektli olması üçün stabil iqtisadi və siyasi şərait olmalıdır. Bu amil, həmçinin strateji
menecmentin həyata keçirilməsinə də öz təsirini göstərir.
- İstehlakçıların davranışı və rolu. Qeyd etmək lazımdır ki, istənilən menecment fəaliyyətində
müştərilərin arzu və istəkləri ən yüksək səviyyədə nəzərə alınır. Şübhəsiz ki, onların davranışından
bütünlükdə təsərrüfat subyektinin istehsal istiqaməti asılıdır. Buna görə də təsərrüfat subyekti üçün
strateji menecmentin təmin olunmasında müştərilərin gözləntiləri dayaq nöqtəsi kimi çıxış edir.
[3,s..312].
- Rəqiblərin öyrənilməsi. Nəzərə almaq lazımdır ki, menecment təkcə müştərilərin öyərnilməsi, satışın və fəaliyyətin idarə edilməsindən ibarət deyildir. Onun strateji hədəflərindən biri də sahədaxili istehsal obyektlərinin, istehsalçıların davranışlarının öyrənilməsidir. Keyfiyyətli strategiyanın hazırlanmasında rəqib şirkətlərin davranışlarının öyrənilməsi şərt olaraq qəbul edilməlidir.
- Müəssisədaxili potensiala uyğun bacarıqların qiymətləndirilməsi. Mövcud resurslar, biznes
plan, informasiya sistemləri və bunların fonunda heyətin bacarıqlarının ən yüksək səviyyədə
qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir.
Yuxarıda qeyd olunan elementlərin mümkün təmini strateji menecmentin təmin olunması üçün
vacib şərtlərdən hesab olunur. Bu şübhəsizdir. Lakin, onlara görə təhlillərin aparılması müəyyən
sistemliliyi tələb edəcəkdir. Beynəlxalq təcrübədə bu təhlil sisteminə GZİT (SWOT) təhlili deyilir
ki, onun da mahiyyəti aşağıdakı kimi qəbul edilir:
G-(güclü cəhətlər)
1. Rəqabət üstünlüklərinin vəziyyəti
necədir?
2. Təchizat həlqəsinin intensivliyi və
çevikliyi necədir?

Z-(zəif cəhətlər)
1. Hansı resursların çatışmazlığı
mövcuddur?
2. İstehsal imkanları necə hesablanıb?
3. Seçim hansı dövrü əhatə etmişdir?

İ-(imkanlar və potensial).
1. Potensial istehlakçı seqmenti
necədir?
2. Yeni bazarların axtarışı və təsbiti
hansı səviyyədədir?
3. Heyətin peşəkarlıq səviyyəsi
necədir?

T-(təhlükələr).
1. Mövsümi xarakterli məhsulların
proqnozu necədir?
2. Yeni rəqib seqmenti haqqında
informasiyanın mövcudluğu hansı
səviyyədədir?

Şəkil 3.3. Strateji menecmentdə GZİT (SWOT) matrisi
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, GZİT matrisində bir çox hallarda PEST təhlilinin köməkliyi ilə
qiymətləndirmələr aparılır. PEST təhlili metodu özündə P (political) siyasi, E (economic) iqtisadi,
S (social) sosial və T (technological) texnoloji mühiti birləşdirməklə müəyyən dövriyyə həlqəsi
yaradır [4].
Həmçinin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi istənilən
sahə üçün müəyyən sistemlilik tələb edir. Biz daha öncəki fəsillərdə bu məsələnin nəzəri-metodoloji tərəflərinə aydınlıq gətirmişik. Lakin, aqrar sahə üçün strateji menecmentin spesifik xüsusiyyətləri vardır ki, onlardan da biri bu sahəyə aid olan müəssisələrin zəif strategiyası fonunda ortaya
çıxan çətinliklərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, strateji menecmentin təşkil olunmasını aqrar sahə
subyektləri üçün, demək olar ki, tam yeni yanaşma və prinsip kimi qiymətləndirmək lazımdır. Belə
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bir şəraitdə hesab edirik ki, strategiyanın işlənməsi və təşkilində müəssisələr müəyyən çətinliklə
üzləşir ki, onların da aradan qaldırılması olduqca vacibdir:
- müəssisələrin istehsal planlaşdırılmasından strateji planlaşdırmaya keçid və ya ona uyğunlaşma problemi;
- aqrar müəssisə və təşkilatların brend məhsul formalaşdırmaq yolunda prestijin və performansın idarə olunması problemi;
- müəssisənin strategiyası varsa, onun həyata keçirilməsinə nəzarət sisteminin hansı metodlara
əsaslanması problemi;
- strategiyanın işlək olmadığı məqamlarda ani xəbərdarlıq sisteminin işə düşməsi problemi;
- ümumi idarəetmə sistemlərinin vahid strategiyaya xidmət etməsi və asılılıq prinsipinin işləməsi problemi;
- mövcud strategiyanın heyətin əməliyyat planına necə təsir etməsi problemi və s.
Qeyd olunanları ümumiləşdirsək söyləyə bilərik ki, strateji menecment sistemi müəyyən modelə və işləmə mexanizminə əsaslanmalıdır. İlkin mərhələ üçün aşağıdakı modeli təklif etmək olar
(bax şəkil 3.4).
- Strateji nəticələr
- Strateji məqsədlər
- Strateji xəritə

Heyətin
davranışı

Strategiya
(planlaşdırma)

Strateji
layihələr

Müəssisənin
davranışı

Müştəri
ehtiyacları

- Məhsullar
- Xidmətlər
- Əməliyyatlar
- Fəaliyyətlər

Şəkil 3.4. Strateji menecment modeli təklifi
Nəticə
Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim olunan model BGS (Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi)
sisteminə əsaslanır və dünyanın bir çox ölkələrində aqrar sahədə strateji menecmentin təkmil halda
olması üçün tətbiq edilir. Beləliklə, aqrar sahədə strateji menecmentin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aşağıdakı nəticələri irəli sürə bilərik:
- sahəyə aid olan müəssisələrdə idarəetmə metodları və sistemləri günün tələblərinə cavab verməlidir;
- müəssisə və təşkilatlarda strateji planlaşdırma ən üst səviyyədə təmin edilməli və idarəetmə
sisteminə tabe etdirilməlidir;
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- əsas alt sistemlər, xüsusən də informasiya sistemləri müəssisənin endogen və xarici mühit
əlaqələrini tam şəkildə ifadə etməlidir;
- mövsümilik dövrünü əsasən qısamüddətli və ortamüddətli dövr planlarına daxil etmək, yalnız
müştəri seqmenti üzrə uzunmüddətli planlaşdırmanı həyata keçirmək lazımdır;
- strateji menecmentin təşkili və formalaşma mexanizmi aqrar sahə müəssisələrində GZİT
matrisi əsasında işləməli və həyata keçirilməlidir;
- müəssisələrin maliyyə dayanıqlılığı və onun azad olması məsələsi təmin edilərək sığorta
sisteminin idarə edilməsi mexanziminə əsaslanmalıdır;
- strateji sığorta sisteminin yaradılması vacibdir;
- aqrar sahə üzrə strateji menecmentin tam olaraq tətbiqi birdən-birə mümkün deyildir. Təklif
olunur ki, heyvandarlıq məhsulları istehsal edən təsərrüfat subyektləri üzrə bu istiqamətdə pilot
layihələr həyata keçirilsin və genişləndirilsin;
- strateji menecmentin effektli olması üçün aqrar sahənin diversifikasiyası qaçılmazdır və s.
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времени. В то же время в статье определены основные направления по исследованию стратегического управления и рассмотрены его приложения в аграрном секторе страны.
Ключевые слова: аграрная, управление, стратегия, стратегический менеджмент,
методы и улучшения.
Vugar Bahram Kerimli
PhD, Head scientist of EU ANSA
Studying ways to improve strategic management
Summary
The article studied the ways of the modern era of improve of the strategic management and
development of the agricultural sector to meet the requirements for the application of the principles
of the new administration are being investigated. At the same time, the article on the study of
strategic management in key areas are identified and reviewed the implementation of the country's
agricultural sector.
Key words: agrarian, management, strategy, strategic management, methods and improve.
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistenti
MÜASİR DÖVRDƏ ÖLKƏMİZDƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNƏ VƏ ONUN
İNKİŞAFINA DÖVLƏT NƏZARƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonrakı dövr ərzində sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların aparılması,
ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsaslı inkişafı məqsədilə lazımi infrastrukturun yaradılması, eyni
zamanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə xüsusi güzəştlərin verilməsi haqqında danışılır.
Açar sözlər: biznes mühiti, azad iqtisadi zona, iqtisadi təhlükəsizlik, infrastruktur, biznes inkubator, sahibkarlıq
Giriş
Ölkəmizdə sahibkarlıq sahəsində aparılan siyasət sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistem şəklində həyata keçirilməsinin, sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsinin
təmin edilməsinə yönəldilmişdir. Bu strateji xəttin reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilməkdədir. Sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi mexanizmi yaradılmış, bu mənbə
kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin mühüm real mənbəyi kimi çıxış edir.
Fəaliyyəti ölkənin ixrac qabiliyyətinin artırılması və xarici investisiyaların cəlb edilməsi kimi
öncül məqsədlərin reallaşdırılmasına yönəlmiş Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondunun yaradılması təmin edilmişdir. Dövlət-sahibkar münasibətləri inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar
atılmışdır. Sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin işlək mexanizmləri yaradılmış, onların tətbiqi
nəticəsində müdaxilə halları azalmışdır. Sahibkarlığın məsləhət, informasiya təminatının gücləndirilməsi və işgüzar əlaqələrinin inkişafı istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin “bir
pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında” 2007-ci il 25 oktyabr tarixli,
2458 saylı Sərəncamı ilə vahid dövlət qeydiyyatı orqanı Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və onun Azərbaycanda 2008-ci il 1 yanvar tarixindən tətbiq edilməsi müəyyənləşdirilmişdir.
“Bir pəncərə” sisteminin tətbiqindən sonra Azərbaycanda biznesə başlama proseduraları 15-dən
1-ə və bunun üçün sərf olunan vaxt 30 gündən 3 günə endirilmişdir. Bu sistemin tətbiqindən sonra
qeydiyyatdan keçən hüquqi şəxslərin sayı xeyli artmışdır.
Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində özəl sektorun Ümumi Daxili Məhsuldakı
payı 83%-ə çatmışdır.
Ölkədə sahibkarlığın davamlı inkişafının təmin edilməsi məqsədilə dövlətlə sahibkarlar arasında tərəfdaşlığın institusional təşkili həyata keçirilmişdir. Bu baxımdan yaradılmış mexanizmlər
(Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, Sahibkarlar Şurası, Biznes Tədris Mərkəzləri və s.) dövlət-sahibkar münasibətlərinin sivil müstəvidə inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.
Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş tədbirlər sistemi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə iqtisadiyyatın
qeyri-neft sahələrinin inkişafına, bu sahələrdə mövcud müəssisələrin maddi və texnoloji bazasının
yeniləşdirilməsinə investisiya qoyuluşunun təşviqi məqsədilə Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti yaradılmışdır. Hazırda şirkət fəal şəkildə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasını uğurla davam etdirir.
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İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması və informasiya sistemləri arasında məlumat mübadiləsinin avtomatlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda Nazirlik tərəfindən 14-ü interaktiv, 5-i informativ olmaqla ümumilikdə 19 elektron xidmət göstərilir. Sahibkarlar həmin xidmətlərdən istifadə edərək zəruri iqtisadi və hüquqi informasiya əldə edə və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri almaq üçün müraciət
edə bilərlər.
2003-cü ildə ölkənin ixrac qabiliyyətinin artırılması və xarici investisiyaların cəlb edilməsi kimi
öncül məqsədlərin reallaşdırılması məqsədilə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondu (AZPROMO) təsis edilmişdir. Fond ölkə sahibkarlarının ixrac potensialının artırılmasında,
investisiya imkanlarının genişləndirilməsində, potensial tərəfdaşların tapılmasında və birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsində sahibkarlara yaxından dəstək verir.
İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO)
tərəfindən bu istiqamətdə həm ölkənin daxilində, həm də xaricdə mühüm iqtisadi tədbirlər, o cümlədən biznes forumlar, sərgilər, seminar və konfranslar keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsi istər
ölkənin biznes mühitinin və iqtisadi potensialının təbliği, istərsə də yerli sahibkarların işgüzar əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Xüsusilə xarici ölkələrdə təşkil edilən tədbirlər, eyni
zamanda ölkə iqtisadiyyatının prioritet inkişaf istiqamətləri üzrə investisiya qoyuluşlarının həcminin artımında öz müsbət nəticələrini göstərməkdədir. Ölkəmizdə keçirilən biznes forumlar yerli iş
adamlarının tanıdılması, məhsulların xarici bazarlara çıxarılması, işgüzar müqavilələrin imzalanması onların xarici işgüzar əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Həm
xarici investorlar, həm də yerli istehsalçılar istər Azərbaycanda iş qurmaq üçün, istərsə də xarici
bazarlara çıxış üçün AZPROMO-nun təklif etdiyi hüquqi məsləhətlərdən bəhrələnirlər.
Sahibkarlığın informasiya təminatının gücləndirilməsi və işgüzar əlaqələrinin inkişafı istiqamətində sahibkarların təşəbbüskarlığı və hüquqi biliklərinin artırılmasına, yeni iqtisadi şəraitdə
müasir təcrübənin mənimsənilməsi və artırılmasına istiqamətlənmiş kompleks tədbirlərin reallaşdırılması da sahibkarlıq sektorunun inkişafının mühüm istiqamətlərindəndir. Bununla əlaqədar,
sahibkarların təcrübə keçmə, ixtisasartırma tələblərinin ödənilməsi və yenidən hazırlanması, onların maarifləndirilməsi, hüquqi və iqtisadi biliklərinin artırılması sahəsində işlərin təşkili və tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Bakı Biznes
Tədris Mərkəzi (BBTM) yaradılmışdır.
Sahibkarlığın, xüsusilə kiçik sahibkarlığın inkişafına və əhalinin işgüzarlıq fəaliyyətinin artırılmasına maliyyə dəstəyinin verilməsi məqsədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu yaradılmışdır [4]. Kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin real mənbəyi kimi sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmi formalaşdırılmışdır ki, bu da əsas etibarilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli
maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə səciyyələnir. Fondun vəsaiti hesabına regionlarda istehsal və emal sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində, həmçinin turizmin inkişafına yönəldilən
kreditlərin həcmində hər il nisbi artım müşahidə olunur.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyəti dövründə 35300-dən çox sahibkarın ümumi dəyəri 4,5 milyard manat olan investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2,1 milyard manatdan
artıq güzəştli kredit verilib. Verilmiş kreditlərin 75 faizi respublikanın regionlarının, 25 faizi isə
Bakı qəsəbələrinin payına düşür. Maliyyələşdirilmiş layihələrin 90 faizini isə kiçikhəcmli kreditlər
təşkil edir. SKMF-nin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də sahibkarların maarifləndirilməsidir.
Fond tərəfindən indiyədək 48 mindən çox sahibkarın iştirak etdiyi 362 işgüzar forum keçirilib
(2018).
Sahibkarlıq sahəsində hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə indiyədək bir çox qanunlar
qəbul olunmuşdur. Sahibkarlığın inkişafına töhfə verən belə qanunlardan biri də 2013-cü ilin 2
iyul tarixində qəbul olunmuş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Qanunda
sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların məqsəd və prinsipləri, təşkili və aparılması qaydaları,
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yoxlayıcı orqanların və vəzifəli şəxslərin hüquq və vəzifələri, sahibkarların hüquq və maraqlarının
müdafiəsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Qanunun əsas məqsədi sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların vahid qaydalarının müəyyən edilməsi və yoxlamaların aparılması zamanı sahibkarların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin qarşısının alınmasıdır. Ölkə ərazisində aparılan bütün
növ yoxlama tədbirləri (araşdırma, müayinə, monitorinq, müşahidə, nəzarət, reyd və s.) yalnız bu
qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada, əvvəlcədən vahid məlumat reyestrində qeydiyyatdan keçirilməklə aparılmalıdır.
Dünyanın aparıcı ölkələrində sahibkarlığın inkişafının müxtəlif iqtisadi modelləri tətbiq edilir.
Belə modellərdən biri də xüsusi iqtisadi zonalardır (XİZ). XİZ-lərin yaradılmasında məqsəd ölkə
iqtisadiyyatının prioritet sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, yerli və xarici investisiyaların
cəlb edilməsinə daha əlverişli şəraitin yaradılması, yüksək texnoloji sahələrin inkişafının, rəqabətqabiliyyətli, səmərəli istehsal və xidmət sahələrinin təşkilinin dəstəklənməsidir. Azərbaycanda da
sahibkarlığın inkişafının yeni modellərinin - xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye park və məhəllələrinin, biznes inkubatorların tətbiqi sahəsində müvafiq işlər aparılır. Yerli və xarici investisiyaların
ölkə iqtisadiyyatının inkişafına cəlb edilməsi, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılıması, yeni rəqabətqabiliyyətli və səmərəli istehsal və xidmət sahələrinin təşkilinin dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Ən
yaxşı beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, təhlillər aparılmış və onun ölkəmizdə tətbiqi üçün ilk olaraq
normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş, qeyrineft sektorunun inkişafı, iri istehsalat obyektlərinin fəaliyyəti üçün zəruri tranzit xidmətlərinin təşkil olunması və digər əlaqəli xidmətlərin inkişaf etdirilməsi, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, yeni iş yerlərinin açılması baxımından Ələt qəsəbəsində liman tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması məqsədəuyğun
hesab edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması üçün mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, eləcə də beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb etməklə bu
istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri bilinmiş, Ələt qəsəbəsində liman tipli
xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlərin sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2016-cı ildə Bakı şəhəri Qaradağ
rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının ərazisi daxil olmaqla
azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı Sərəncam imzalanmışdır.
Müasir istehsal infrastrukturuna malik sənaye parklarının yaradılması ölkədə sənaye sahələrinin
inkişafının, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafının təmin edilməsini, habelə istehsal sahələrinin və
onun innovasiya istiqamətinin inkişafını nəzərdə tutan dövlət siyasətinin reallaşdırılmasına yönəldilmişdir.
Sənaye parkının yaradılmasının əsas məqsədlərindən biri innovativ və yüksək texnologiyalar
əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı, xidmətlərin göstərilməsi üçün münbit
şəraitin yaradılması və bu sahədə sahibkarlığın dəstəklənməsidir.
Hazırda ölkəmizin bir sıra bölgələrində istehsalın müxtəlif sahələrini əhatə edən Sənaye parkları fəaliyyətə başlamışdır. Bu istiqamətdə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və onun ölkədə
tətbiqi imkanları araşdırılmışdır.
Sənaye və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların inkişafı üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsi məqsədilə ölkədə sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Sənaye məhəlləsi sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura malik olan, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi üçün istifadə edilən ərazidir. Sənaye məhəllələri istehsal prosesinin təşkilində infrastruktur xərclərinin azaldılması, kooperasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi və s. məsələlərin həlli baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir istehsal infrastrukturuna malik yüksək texnologiyalar parkının yaradılması ölkədə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ölkənin yerli və xarici investisiyalar üçün əlverişliliyinin artırılmasına, elmi-tədqiqatlar aparılmasına və yeni informasiya
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texnologiyalarının işlənilməsi üzrə müasir komplekslər yaradılmasına yönəlmişdir. Texnologiyalar parklarının yaradılması, həmçinin ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə iqtisadiyyatının ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Texnologiyalar parkı innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi
və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi-tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması,
onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan ərazidir. [1]
Ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müvafiq innovasiya strukturlarının, həmçinin, biznes inkubatorların yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Biznes inkubator – yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən gənclərin səmərəli sahibkarlıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə
onlara kompleks texniki-təşkilati və inzibati-təsərrüfat xidmətləri göstərən resurs mərkəzidir.
Azərbaycanda biznes inkubatorların yaradılması istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi, onların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsinin təşviq olunmasına dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq tapşırıqlarını və
müxtəlif dövlət proqramlarında biznes inkubatorların yaradılmasına dair müəyyən olunmuş tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə 2013-cü ildən “Azərbaycan gənclərinin sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakının dəstəklənməsi layihəsi”nin icrasına başlanılmışdır. Biznes inkubatorlarda göstərilən başlıca xidmətlər, əsasən, ofisin zəruri avadanlıqlarla təmin olunması, mühasibat uçotunun,
kargüzarlığın aparılması, biznesin irəliləməsi strategiyasının hazırlanmasında məsləhətlər, sərmayə axtarışı, biznesin aparılması və bu sahədə uğura nail olunması üçün müxtəlif təlimlərin, seminarların keçirilməsi və digər xidmətlərdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi yaradılıb. Hal-hazırda ölkədə sahibkarlığın genişləndirilməsi və iqtisadiyyatda rolunun artırılması, biznes və investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri sistemli və ardıcıl olaraq davam etdirilir. Özəl sektorun dəstəklənməsi, sahibkarların hüquq və mənafelərinin qorunması sahəsində yeni iqtisadi şəraitə uyğun islahatlar həyata keçirilir, bu sahənin inkişafı üçün beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla müasir çağırışlara cavab verən mexanizmlər tətbiq edilir. Sahibkarlığa dövlət dəstəyi tədbirləri
nəticəsində sahibkarlıq subyektlərinin sayı son 15 il ərzində 4,3 dəfə artıb, ümumi daxili məhsulda
özəl sektorun xüsusi çəkisi 80 faizi, məşğulluqda payı isə 75 faizi ötüb. [2] Hazırda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan islahatlar daha geniş vüsət almış və sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində keyfiyyətcə yeni - davamlı inkişaf mərhələsinə
keçidin təməli qoyulmuşdur. Yeni mərhələnin əsas hədəfi, iqtisadi səmərəlilik, sosial ədalətlilik
və ekoloji təhlükəsizlik prinsiplərini rəhbər tutmaqla, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin
yüksəldilməsi və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyası əsasında uzunmüddətli perspektivdə ölkədə əldə olunmuş dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir.
Ölkədə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması, bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, yerli və xarici investisiyaların, müasir texnologiyaların,
idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi və bu yolla yüksək keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritetlərindəndir.
Bu gün əsas hədəfimiz milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və dünya
təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyası, qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi əsasında ölkədə əldə olunmuş dinamik inkişafın davamlılığını təmin etməkdir. Sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsi nəticəsində dövlət-sahibkar münasibətləri inkişaf etdirilmiş,
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sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmış, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin işlək mexanizmləri yaradılmış, onların tətbiqi nəticəsində müdaxilə halları azalmışdır. Sahibkarlığın məsləhət, informasiya təminatının gücləndirilməsi və işgüzar əlaqələrinin inkişafı istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi mexanizmi yaradılmışdır.
Sahibkarlığın inkişafı sahəsində qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlər, sahibkarlığa dövlət
maliyyə mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi iş adamlarında özünəinam hissini artırmış,
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, xüsusilə də regionlarda yeni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başlamasına təkan vermişdir. Sahibkarlığın inkişafı sahəsində əhəmiyyətli tədbirlər “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” çərçivəsində də davam etdirilir.
Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına dövlət tərəfindən daima qayğı göstərilməkdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında”
2007-ci il 25 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə vahid dövlət qeydiyyatı orqanı Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi müəyyən edilmiş və 2008-ci il 1 yanvar tarixindən onun tətbiqinə başlanılmışdır.
Ölkədə əlverişli biznes mühitinin yaradılması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
və onun tətbiqi sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edilməkdədir. Bunun nəticəsində
sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatında “bir pəncərə” sisteminin tətbiqi ilə bağlı Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası vasitəsilə dünya təcrübəsi öyrənilərək onun tətbiqinə başlanılmış və biznesə
başlama müddəti 3 günədək azaldılmışdır.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 noyabr tarixli Fərmanına
əsasən, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların
və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipi üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə həvalə olunmuş və onun
ölkəmizdə 2009-cu ildən tətbiqinə başlanmışdır.
Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanan “Doing Business
2009” hesabatında Azərbaycan dünyada ən islahatçı ölkə kimi qəbul olunmuşdur. “Doing Business
2019” və “Doing Business 2020” hesabatlarında ölkəmiz öz mövqelərini qoruyub saxlamışdır.
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə elektron vergi hesab-fakturalarının
tətbiqi, uçotu və istifadə qaydaları təsdiq edilmişdir. Bununla da, vergilərin ödənişində müasir texnologiyaların tətbiqi ilə sərf olunan vaxtın minimuma endirilməsinə nail olunması mümkün olmuşdur.
Ötən illər ərzində sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən prosedur və qaydalar xeyli liberallaşdırılmış, sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı mexanizmi işə salınmış, ölkədə ixrac rüsumları ləğv
edilmiş, idxalda rüsumların 15%-lik maksimal həddi müəyyənləşdirilmişdir. Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən
azaddır. 2001-ci ildən 5 il müddətinə tətbiq edilən və indiyədək 4 dəfə müddəti uzadılan bu güzəştlər 2024-cü ilədək qüvvədə olacaq. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçıları mənfəət, gəlir, əlavə dəyər vergisini, sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini və həmin
fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyektlərdən əmlak vergisini ödəməkdən azad ediliblər. Xatırladaq ki, Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü maddəsinə əsasən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada gəlirlərinin (xərclərinin), o cümlədən vergidən azad edilən gəlirlərinin (xərclərinin) və
vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilib. Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmiş 58.15-ci maddəyə əsasən, vergi güzəşt və azadolmalarını əldə edən şəxslər
tərəfindən vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına görə vergi
ödəyicisinə bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6 faizi miqdarında
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Vergi ödəyiciləri maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün
güzəşt və azadolmalar üzrə bəyan edilməli məlumatları bəyannamədə əks etdirməlidir. Bundan
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başqa, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin də bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirləri mənfəət vergisindən azad olunub. ƏDV ödəyicisi olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının (o cümlədən sənaye üsulu ilə) özlərinin
istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr 2014-cü ilin yanvarından
10 il müddətinə bu növ vergidən azaddır. Kənd təsərrüfatı sektorunda fəaliyyət göstərən hüquqi
və fiziki şəxslər əmlak vergisini ödəməkdən azad edilib. Vergi Məcəlləsinin 199.9-cu maddəsinə
əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki şəxslər həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü il yanvarın
1-dən 10 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.[5]
Ölkəmizdə dünya praktikasına uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının əmlakının təbii
fəlakətlərdən sığortasında dövlətin iştirakını təmin etməklə, aqrar sahədə sığortanın inkişafını stimullaşdırmaq və sığortalılara sığorta hadisələrindən dəyən zərərin ödənilməsinə verilən zəmanətin
iqtisadi əsaslarını gücləndirmək məqsədi ilə “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 iyun 2002-ci il tarixində qəbul olunmuşdur.
Qanun Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının əmlakının sığortasının stimullaşdırılmasının hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, sığortanın iştirakçıları arasında münasibətləri tənzimləyir. Qanunun 3-cü maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulları, kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı ailələri, habelə kənd təsərrüfatı təyinatlı binalar, tikililər, qurğular, avadanlıqlar, maşınlar, nəqliyyat vasitələri və digərləri ilə bağlı əmlak mənafeləri (azqiymətli və tezköhnələn əşyalar və təbii biçənəklərin məhsulları istisna olmaqla) sığorta obyekti kimi
müəyyən olunmuşdur. Kənd təsərrüfatında əmlakın sığortası könüllü formada həyata keçirilir.
Sığortanın şərtləri və aparılması qaydaları qanunvericiliyə uyğun olaraq sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan sığorta müqaviləsində müəyyən edilir. Kənd təsərrüfatında əmlakın sığortası üzrə
sığorta tarifləri sığorta hadisələri nəzərə alınmaqla sığortaçı tərəfindən müəyyən edilir və müqavilə
üzrə hesablanmış sığorta haqqı müqavilə bağlandığı tarixdən bir ay müddətində ödənilməlidir.
Həmin qanundan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 5 oktyabr tarixli Fərmanı, “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılmasına maliyyə yardımının ayrılması və ödənilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2004-cü
il 4 mart tarixli və “Sığortalanmasına maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı əmlakının və
sığorta hadisələrinin növlərinin və sığorta haqqının büdcə vəsaiti hesabına ödənilən hissəsinin
müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 mart
tarixli qərarları qəbul olunmuşdur. Göstərilən normativ-hüquqi aktlarla kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılmasına maliyyə yardımının ayrılması və ödənilməsi qaydaları təsdiq olunmuş
və buğda, arpa, qarğıdalı, dən üçün günəbaxan, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəz (göyərti istisna
olmaqla), meyvə, sitrus və üzüm bağlarının məhsulları sahələri (məhsul) - yanğın, dolu, sel, daşqın, şaxta vurması sığortalanmasına dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı
əmlakının və sığorta hadisələrinin növləri kimi və müqavilə üzrə hesablanmış sığorta haqqının
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən hissəsi sığorta haqqının 50 faizi həcmində müəyyən
edilmişdir. Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılmasına maliyyə yardımının verilməsi
halları da dəqiq olaraq göstərilmişdir.
Bununla yanaşı, son illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərindən istifadə etmə
qaydalarında müsbət dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə” və “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Bu qaydalara əsasən, sahibkarlara verilən güzəştli kreditlərin məbləği artırılmış, faiz dərəcələri 7-dən 6-ya endirilmiş və müraciətlərə baxılma müddətləri 25 gün
müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlərin ümumi həcmi
artmışdır. Bununla iş adamlarının kreditlərə çıxış imkanları daha da artmışdır.
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Bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun olaraq ölkə iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlığın inkişafı prosesi davam etmişdir. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının yeni hədləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Sahibkarlara, xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
ticarətin müasir metod və texnologiyalarından istifadəsində dəstək olacaq “elektron ticarət” vebportalının və ölkənin elektron iqtisadi xəritəsinin yaradılması işləri həyata keçirilmişdir. Həyata
keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında və onun əsasını təşkil edən
sahibkarlığın inkişafı sahəsində müşahidə edilən pozitiv meyillər özünü göstərməkdə davam edir.
2020-ci ilin yanvar ayında ölkədə istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi əvvəlki ilin eyni
ayı ilə müqayisədə 2,4 faiz artaraq 6520,2 milyon manat təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın qeyri-neftqaz sektorunda əlavə dəyər 4,9 faiz artmış, neft-qaz sektorunda isə 0,7 faiz azalmışdır. ÜDM istehsalının 44,2 faizi sənaye, 9,9 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6,9 faizi nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı, 4,6 faizi tikinti, 2,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,6 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,9 faizi informasiya və rabitə sahələrinin, 19,0 faizi digər
sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 8,0 faizini təşkil etmişdir.
Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan biznes mühitinin əlverişliliyi, sahibkarların rahat işləmələri üçün ən çox islahatlar aparan ölkələrdən biridir. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə sahibkarlıq
fəaliyyəti genişlənir, özəl bölmənin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi artır. Bu isə o deməkdir
ki, respublikamızda sahibkarlar təbəqəsinin formalaşması, onların cəmiyyətdəki mövqelərinin
güclənməsi, iqtisadi siyasətin ən mühüm elementlərindən birinə çevrilməsi diqqət mərkəzindədir.
Pandemiya (COVİD 19) dövründə dövlətin sahibkarlıq sahəsinə göstərdiyi qayğı
Məlum olduğu kimi, hazırda dünya koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə aparır. Belə bir
çətin şəraitdə də dövlətimiz sahibkarlara öz köməyini əsirgərmir. Belə ki, onlar üçün müxtəlif
dəstək mexanizmləri işə salınıb. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, 2020-ci il iyulun 1-dək muzdlu işçilərin əməkhaqlarının kompensasiyası çərçivəsində 24 min 300 vergiödəyicisi üzrə 210 min muzdlu
işçiyə 95 milyon manat vəsait ödənilib. Bundan başqa, mikrosahibkarlara maliyyə dəstəyi paketi
çərçivəsində 105,6 min vergiödəyicisinə 63 milyon vəsait ayrılıb. Üstəlik, sahibkarlara dəyən
zərərin ödənilməsi məqsədi ilə bir sıra qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilib. Məsələn, pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlıq subyektləri 2020-ci il üzrə əmlak və torpaq vergisindən azad
ediliblər. Həmin sahibkarlara, 2020-ci ilin nəticələrinə görə, mənfəətdən 75 faizlik güzəştin verilməsi nəzərdə tutulub. Mikrosahibkarlar üçün Vergi Məcəlləsində mövcud olan 2 faizlik sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi bu il 1 faizə endirilib.
Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi humanist qərarlar iş adamlarının güzəştli kredit almaq
imkanlarını genişləndirib. İndi daşınmaz əmlak girovu olmayan sahibkarların güzəştli kreditlərə
çıxış imkanlarının yaradılması məqsədilə avadanlıqların alınması üçün onlara da kreditlər verilir.
Yeni mexanizmin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, güzəştli kredit yeni avadanlıqların alınmasına
yönəldilir və həmin avadanlıqlar da girov kimi qəbul edilir.
Bundan başqa, kənd təsərrüfatı üzrə uzunmüddətli investisiya tələb edən sahələrdə kiçik həcmli
kreditlər üzrə kredit müddəti 3 ildən 5 ilə, orta həcmli kreditlər üzrə 5 ildən 7 ilədək artırılıb və
kredit dövrünün yarısı güzəşt müddəti olaraq təsbit edilib. Sahibkarlara veriləcək yeni kreditlər
üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi və həmin kreditlərə dair faizlərin subsidiyalaşdırılması, eləcə
də mövcud kredit borcu olan sahibkarların kredit faizlərinin bir hissəsinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi kimi yeni mexanizmlər də işə salınıb.
Qəbul edilmiş vergi və sosial güzəştlər paketinin ümumi maliyyə dəyəri 130 milyon manatdır.
Güzəştlər pandemiyanın təsirinə məruz qalan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini, bəzi
dəyişikliklər isə bütövlükdə hər bir vergiödəyicisini əhatə edir. Şübhəsiz, bütün bunları pandemiya
dövründə sahibkarlara göstərilən əsaslı dəstək hesab etmək olar. Qeyri-neft sektorunda məhsul
istehsalının 80 faizindən çoxu sahibkarlar tərəfindən istehsal olunur. Odur ki, dövlət belə çətin
dönəmdə də sahibkarlara arxa çıxır, onlara hər cür maddi və mənəvi kömək göstərir. Nazirlər Kabineti Prezidentin tapşırığına əsasən, sahibkarlıq subyektlərinə yeni maliyyə dəstəyinin göstəril24
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məsi barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan, maliyyə dəstəyi almış və dövlət başçısının çağırışına cavab olaraq işçi saylarında ciddi azalmalara yol
verməmiş vergi ödəyicilərinə 1 iyul 2020-ci il tarixinə olan işçi sayına münasibətdə bir aylıq əməkhaqqı fondu həcmində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyi avqust və sentyabr aylarını
əhatə etməklə 2 mərhələdə bərabər hissələrlə ödəniləcək. Birinci mərhələdə 250 manat həcmində
birdəfəlik ödəniş almış fərdi (mikro) sahibkarlara da təkrarən 250 manat həcmində maliyyə dəstəyi
göstəriləcəkdir. İnternet Vergi İdarəsində (www.e-taxes.gov.az) pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı xüsusi bölmə yaradılıb. Fərdi mikro sahibkarlara
ödənişin həcmi minimum 250 manat təşkil edir. Əgər onun ödənişləri 2019-cu il ərzində 250 manatadək olubsa, həmin sahibkara 250 manat ödəniləcək. Əgər vergi ödənişləri daha böyük məbləğdə olarsa, sahibkarlara ödənilən vəsaitlərin məbləği 5 000 manata qədər ola bilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və
bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Nazirlər Kabineti tərəfindən 4 aprel
2020-ci il tarixində müvafiq Tədbirlər Planı təsdiq edilib. Tədbirlər Planında icrası İqtisadiyyat
Nazirliyinə həvalə edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 3 mərhələyə bölünüb. İlkin mərhələdə,
pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin
ödənilməsi, fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, habelə iqtisadi fəallığın
qorunması məqsədilə vergi stimullarının verilməsi nəzərdə tutulur.
Fərdi (mikro) sahibkarın 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödənişinin məbləği 250,0 manatdan az olduğu təqdirdə ona 250,0 manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyinin maksimal həddi 5.000 manat olacaq.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin
icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən, 14 aprel tarixinə İqtisadiyyat Nazirliyinə muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün
koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər çəkmiş 12.457 vergi ödəyicisi və maliyyə dəstəyi almaq üçün 19.764 fərdi (mikro) sahibkar, cəmi 32.221 vergi ödəyicisi müraciət edib.
Muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi layihəsi çərçivəsində müraciət
etmiş 12.457 vergi ödəyicisində çalışan muzdlu işçilərin sayı 143.229 nəfərdir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən bu müraciətlərdən 102.004 işçini əhatə edən 10.051
vergi ödəyicisinin müraciətləri araşdırılaraq təsdiq edilib və ayrılacaq maliyyə vəsaitinin vergi
ödəyicilərinin bank hesablarına köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Bu proqram
üzrə indiyədək təsdiq edilmiş müraciətlər üzrə maliyyə dəstəyinin həcmi 45,85 mln. manat, o cümlədən 1-ci mərhələ üzrə ödənilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi 22,9 mln. manat təşkil edir.
Aprelin 14-nə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən 8.309 vergi ödəyicisinə 76.756 nəfər muzdlu işçinin əməkhaqqı üzrə 16,64 mln. manat vəsaitin köçürülməsi təmin
edilib. Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi proqramı çərçivəsində 19.764
vergi ödəyicisindən müraciət daxil olub. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 18.929 müraciət araşdırılaraq təsdiq edilib və maliyyə dəstəyinin bank hesablarına köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Bu proqram üzrə indiyədək təsdiq edilmiş müraciətlər üzrə maliyyə dəstəyinin həcmi 15,8 mln. manat təşkil edir. Aprelin 14-nə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən maliyyə dəstəyi çərçivəsində 13,22 mln. manat
vəsaitin 15.405 fərdi (mikro) sahibkarın bank hesablarına köçürülməsi təmin edilib.[3]
Nəticə
Müasir sahibkarlığın əsas problemi onun təşkilati-təsərrüfat mexanizminin yaradılması; Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilati-təsərrüfat mexanizmi dedikdə, təsərrüfatın sahibkarlıq üslubu ilə aparılması, elmi əsaslandırılmış iqtisadi metod və vasitələr sistemi ilə təsərrüfatın təkrar istehsalının
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təşkili nəzərdə tutulur. Sahibkarlığın təşkilati-təsərrüfat mexanizmi üzvi surətdə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki blokdan ibarətdir. Bunlardan biri bazar rəqabəti sistemidir. İkincisi isə, iqtisadi qanunlar, o cümlədən, sahibkarlıq və bazar qanunlarına adekvat olan dövlət tənzimlənməsi
sistemidir.
Sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi səmərəliliyinə nail olmaq üçün dövlətdən qeyri-istehsalın motivə edilməsi, rəqabətin inkişafı, innovasiya prosesinin tarazlanması tələb olunur. Bu, iqtisadiyyatın dinamik inkişaf səviyyəsinin artırılması imkanlarını artırır. Burada əsas istiqamət ölkə
sərvətinin çoxaldılması və əhalinin güzəranının artırılması imkanlarını genişləndirmək olmalıdır.
2020-ci ilədək olan dövrü əhatə edən “ Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında
qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsində, “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın
inkişafı Dövlət Proqramı”nın hazırlanması prosesində və “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunun yenidən işlənməsində bu məqamların da nəzərə alınması məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
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Усиление государственного контроля над предпринимательской деятельностью и
развитие в современное время
Резюме
B статье описывается развитие предпринимательства после обретения Азербайджанской
Республикой независимости, фундаментальные реформы для создания благоприятной
деловой среды, создание необходимой инфраструктуры с целью коренного развития предпринимательской деятельности в стране, в то же время говорится о предоставлении особых
льгот тем, кто занимается предпринимательской деятельностью.
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Strengthening state control over entrepreneurial activity and development in our country
in modern times
Summary
In the article we discussed development of entrepreneurship in the post-independence period of
the Republic of Azerbaijan, carry out fundamental reforms in order to create a favorable business
environment, creation of necessary infrastructure for the purpose of fundamental development of
entrepreneurial activity in the country, at the same time on granting special privileges to persons
engaged in entrepreneurial activity.
Key words: business environment, free economic zone, economic security, infrastructure,
business incubator, ownership.
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ПРОГРАММНО-ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
В статье раскрываются теоретико-методологические аспекты организации и управления
бизнес-процессами на совместных предприятиях нефтегазовой отрасли Азербайджана, на
основе программно-процессного подхода предлагается принципиальная структура их двухлинейной модели, обосновывается целесообразность разработки отраслевой инновационной программы с представлением перечня необходимых мероприятий и указываются пути
повышения эффективности от инновационного развития нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, совместное предприятие, управление
бизнес-процессами, программно-процессный подход, инновационное развитие.
Введение
Нефтяные и газовые месторождения Азербайджана эксплуатируются около 150 лет на
суше и более 70 лет в море. Для них характерна сложность тектонического строения, многопластовая нефтегазонасыщенность, изменчивость геолого-эксплуатационных параметров по разрезу и площади. ныне коэффициент нефтеотдачи на старых месторождениях составляет 0,52, т.е. практически приблизился к проектному, что редко наблюдается в мировой
практике разработки нефтяных месторождений. По итогам 2018 года 83,9% добываемой
нефти и 81,2% газа осуществлялось с участием иностранных и совместных предприятий.
Значит, наличие в отрасли организационных технико-технологических, управленческих,
финансовых проблем характерны и для этих предприятий, решение которых требует поиска
путей более эффективного и скорейшего выхода из этой ситуации, что на наш взгляд,
возможно при применении программно-процессного подхода инновационного развития
отрасли
Процессный подход в организации бизнес-процессов нефтегазовой отрасли
В условиях конкурентной борьбы ныне SOCAR, как транснациональная компания
определила основные стратегические цели – это сохранение стабильного уровня добычи
нефти, увеличение добычи и экспорта природного газа, консолидирование деятельности в
секторе переработки, нефтехимии и маркетинга в местном и региональном масштабах [7].
Поэтому неслучайно в Стратегической Дорожной Карте по развитию нефтяной и газовой
промышленности (включая химическую продукцию) Азербайджанской Республики предусмотрены следующие компоненты взгляда в будущее:
- осуществление целенаправленных и ускоренных поисково-разведочных работ;
- максимальная разработка и восстановление текущих нефтегазовых запасов;
- совершенствование системы добычи нефти и газа;
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- максимальная модернизация запасов;
- максимизация стоимости в других секторах экономики;
- совершенствование действующего механизма стимулирования и налогообложения, а
также разработки необходимых регулирующих нормативов [1 с.3].
Думается, что эти грандиозные задачи, предусмотренные до 2025 года и после этого
периода, возможно решить только путем эффективной организации всех видов бизнесдеятельности (производственная, финансовая, торговая, консультативная, посредническая,
страховая), осуществляя между ними тесную взаимосвязь, что требует применения программно-процессного подхода. В рамках процессного подхода на первый план выдвигается
организация бизнес-процессов предприятий нефтегазовой отрасли.
Функционирование любого предприятия, включая иностранное и совместное, следует
представить как набор бизнес-процессов, протекающих внутри предприятия, от эффективности построения которых зависит дальнейшее его развитие. Под бизнес-процессом мы
понимаем системно-замкнутый процесс, имеющий вход и выход. До сих пор не существует
конкретного стандартного перечня бизнес-процессов, поэтому каждое совместное предприятие, с учетом специфики представляющей отрасли, должно разрабатывать свои собственные бизнес-процессы, более глубоко понимая действующую ситуацию.
Бизнес-процессы образуются из множества связей между структурными подразделениями СП, которые передают друг другу в некоторой очередности ключевое задание, которое
в дальнейшем превращается в конечный продукт (услуги).
Совместное предприятие нефтяной отрасли по критериям предпринимательских субъектов, утвержденный Решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 21
декабря 2018 года относится к числу средних предприятий (численность 51-250 чел., а
годовой доход – от 3-х до 30 млн. манат) [3]. Поэтому в Стратегической Дорожной Карте о
производстве потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства
в Азербайджанской Республике обозначены следующие задачи по развитию бизнесдеятельности:
• до 2025 года достижение усиленного конкурентоспособного потенциала за счет создания ценностей в условиях взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками
экономики республики;
• на период после 2025 года формирование сильной конкурентоспособности и инклюзивной экономики, основанной на развитии высоких технологий и оптимальной структуры
экономики;
• на период после 2025 года обеспечение минимум 60% ВВП за счет деятельности бизнессубъектов и расширения их сети присоединившейся к глобальной стоимостной цепочке [2].
Реализация на совместных предприятиях нефтяной отрасли всех этих комплексных задач
настоятельно требует качественно и полно спроектировать бизнес-процессы, но при этом
поддерживать эти процессы в оптимальном состоянии. Однако рост сложной иерархической системы управления производственных объединений нефтегазового комплекса сопровождается снижением эффективности работы, но при этом финансовое положение СП
может оставаться на преемлемом уровне. В этой ситуации, на наш взгляд, даже качественно
спроектированный и внедренный бизнес-процесс начнет расширяться ненужными функциями и должностями что в конечном итоге приведет к снижению его эффективности.
Кроме того внешняя среда нефтегазового комплекса постоянно меняется и даже обостряется конкуренция. Поэтому этой ситуации следует осуществлять периодически аудит сети
бизнес-процессов и по его результатам разрабатывать и реализовать комплексные меры по
их совершенствованию.
Организация управления бизнес процессами на совместных предприятиях
Современное состояние организации бизнес-процесса в нефтегазовой отрасли республики и наличие ряда проблем дает нам основание согласиться с мнением Ю.В. Тараскиной,
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которая считает, что для эффективного управления бизнес-процессами и их постоянного
совершенствования необходимо использовать двухконтурную модель управления бизнеспроцессами [4, с. 125]. Однако считаем, что слово “двухконтурная” надо заменить словом
“двухлинейная”, которая с точки зрения организации управления бизнес-процессами более
приемлема. Придерживаясь основополагающих аспектов предложенной модели, нами
разработана принципиальная структура двухлинейной модели управления совместными
предприятиями нефтегазового профиля на основе бизнес-процессов. Предложенная структура содержит: цель модели, линии (контуры) модели и этапы управления бизнес-процессами (рис.1.).

Контуры
(линии)
Планирован

Оперативный – необходимый для контроля соблюдения показателей эффективности бизнес-процесса

II

Долговременный, стратегический для цикличного
анализа и повышения эффективности бизнес-процессов

Осуществляется планирование показателей,
характеризующих эффективность бизнеспроцесса

За установленный промежуток времени
выполнение процесса или нескольких
циклов бизнес-процесса

Осуществляется оперативный контроль над
показателями, характеризующими
эффективность бизнес-процесса

Анализ и
оценка
показателей

процесса

Контроль
Выполнени ие показателей эффекпоказатее бизнестивности
лей бизнеспроцесса
бизнеспроцесса

I

С применением различных методов
осуществляется анализ и оценка
показателей, характеризующих
эффективность бизнес-процесса

Улучшение
показателей
бизнеспроцесса

Этапы

ДВУХЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Целью является реализация управленческих функций в ежедневной
работе по отслеживанию, анализу выполнения бизнес-процессов и
принятию решений по улучшению существующей сети бизнеспроцессов на совместных предприятиях

Разработка рекомендаций по улучшению
инфраструктуры производства, работы с
персоналом, внедрения стандартов,
рационального использования материальных
ресурсов, оборудования, а также мероприятий по изменению регламентов

Рис.1. Принципиальная структура двухлинейной модели управления совместными
предприятиями на основе бизнес-процессов, (разработано автором)
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Думается, что методический подход в изложенной предлагаемой модели может быть полезен при разработке и внедрении управленческих технологий в системе управления совместных предприятий.
Эффективность бизнес-процесса обычно определяется отношением конечного результата к затраченным на его получение ресурсам. При этом кроме критериев следует применять
подходящие для оценки эффективности методы.
В любом случае для описания бизнес-процессов необходим алгоритм определения функций, выполняемых в структурных подразделениях СП по следующим процессам:
• необходимо схематично изобразить организационную структуру СП:
• определить перечень бизнес-процессов верхнего уровня управления СП;
• уточнить управленческие функции, выполняемые на уровне структурных подразделений;
• распределить уточненные функции структурных подразделений по процессам.
Подобная последовательность способствует четкой регламентации процессов в деятельности СП, а также повышается эффективность контроля за выполнением процессов.
При описании основных процессов в деятельности СП каждый управленческий работник
должен знать, какие именно задачи он выполняет, в какие сроки, какой именно должен быть
результат его работы, а также - с какими отделами и людьми работникам необходимо контактировать.
Изучение опыта зарубежных компаний показало, что грамотное описание бизнес-процессов в рамках реинжиниринга этого процесса дает положительный эффект. При этом реинжиниринг предусматривает замену старых методов управления более современными,
реструктуризацию материальных, финансовых и информационных ресурсов, направленных на совершенствование организационных структур, перераспределение и минимизацию
использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации заказов, повышение их
качества и на этой основе заметное улучшение основных показателей в деятельности СП.
Думается, что глобализация международного бизнеса проявляется и в активизации деятельности транснациональных корпораций (ТНК), таковым и является SOCAR. Его дальнейшее развитие невозможно без реализации организационных форм ведения международного бизнеса. Ради справедливости надо отметить, что в указанном контексте SOCAR
проводит целенаправленную деятельность.
Инновационное развитие совместных предприятий
Разновидность и разнопрофильность действующих СП нефтегазовой отрасли республики открывает широкий горизонт в рамках совершенствования бизнес-процессов, внедрения
типов (технологический, продуктовый) инноваций, а также их отдельных подсистем или
аспектов, к числу которых относятся: нормативно-правовой; научный; технико-технологический; информационно-коммуникационный; организационный; социально-экономический; международный.
Каждый из этих аспектов содержит в себе множество элементов, осуществление в реальности которых требует не только индивидуальный, но и системный (процессный) подход.
За последние 15 лет в рамках инновационной деятельности в нефтяной промышленности
осуществляется внедрение отдельных направлений управленческих технологий: SAP; SAP
ИОМ, ERP, запуск в эксплуатацию модулей планирования производства (PP), планирования ремонтов (PM), планирования и контроля инвестиционных проектов (PS) и управления
качеством (QM); планирование потребностей в материалах (ММ), получили развитие ранее
внедренные системы управления процессами закупок и запасами, финансового и управленческого учета затрат, а также выручки (Fi; СО; BPC). Решениями SAP пользуются и компании в составе АМОК- Total BP, Statoil, являющиеся для SOCAR бизнес-партнерами. На
начальном этапе находится внедрение платформы in-memory SAP HAHA, планируется
развитие процесса управления бизнесом с SAP S/4HAHA [5; 6]. Благодаря проведенной
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работе по бизнес-трансформации SOCAR уже получила соответствующие, рейтинги от ведущих рейтинговых компаний мира и она уходит в “облачные” технологии [10].
Разработка и реализация целевой инновационной программы
За последние 15 лет на государственном уровне было принято более 200 нормативноправовых актов программного характера. Среди них долгосрочные программы по развитию
малого и среднего бизнеса, региональные и отраслевые программы, комплексные планы,
Стратегические Дорожные Карты и т.д. Однако до сих пор в республике не имеется целевых
или отраслевых комплексных инновационных программ.
Существующие технологии, применяемые в нефтегазовой промышленности, не могут
обеспечивать высокие коэффициенты извлечения нефти с месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Значит, без применения инновационных технологий и современных
методов увеличения нефтеотдачи существенно повысить коэффициент извлечения нефти
невозможно. Основываясь на опыт крупных нефтяных компаний мира, однозначно можно
сказать, что активную инновационную деятельность возможно осуществить, в первую очередь, через реализацию целевых инновационных программ. Составной частью этой программы должны являться технико-технологические, инвестиционные и институциональные
компоненты, которые будут отражать масштабы инновационного потенциала в проекте
модернизационного характера. При этом собственно институциональные преобразования,
обусловленные специфическими особенностями нефтегазового сектора, должны охватить
не только производственные фонды отрасли, но и месторождения со специфическими
условиями их разработки и освоения.
Разработанный “Комплексный план о стратегическом развитии SOCAR до 2025 года” не
в полном объеме отражает инновационную деятельность. До сих пор в Азербайджане не
принят Закон “Об инновационном развитии”. Учитывая все это и руководствуясь опытом
зарубежных стран, нами разработана принципиальная структура отраслевой инновационной программы в нефтегазовой сфере (Рис.2.). Данная программа состоит из введения, паспорта программы, состояния развития материально-технической базы отрасли, SWOTанализа, PEST- анализа отрасли и семи основных разделов.
Согласно предложенной программе, основные направления инновационного развития
нефтегазовой отрасли состоят:
• разработка и использование новых производственных и управленческих технологий;
• адаптация в зарубежную нанотехнологию;
• привлечение сервисного сектора.
В рамках указанных направлений инновационного развития считаем целесообразным:
- создание и укрепление корпоративных интегрированных структур в научно-технической и производственно-технологической сферах;
- развитие в отрасли объектов инновационной инфраструктуры (центр трансфера технологий, бизнес-инкубатор, технопарк, технико-внедренческой зоны и другие);
- проведение технологического аудита, выявление технологий, имеющих коммерческий
потенциал;
- формирование механизма создания системы венчурного инвестирования (финансирования), привлечения внебюджетных источников, что в конечном итоге позволит осуществлять коммерциализацию инновационных проектов;
- расширение возможностей для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов инновационной сферы;
- обеспечение участия высокотехнологичных совместных предприятий в отраслевых
программах и конкурсах для реализации различных проектов.
Считаем, что предложенная нами отраслевая инновационная программа должна содержать в себе следующие мероприятия, связанные с максимальной разработкой и восстановлением текущих нефтегазовых запасов:
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- для наращивания добычи нефти в старых и сравнительно малых месторождениях
улучшить их инвестиционное обеспечение;
- выделение грантов и субсидий для осуществления геолого-разведочных работ на суше;
- присоединение малых месторождений к сравнительно большим действующим месторождениям;
Введение
Обоснование
целесообразности разработки
программы. Методическая и
информационная база

Основные разделы
программы

SWOT-анализ,
PEST- анализ
отрасли

Паспорт программы
цель, задачи, принципы, механизмы, источники
финансирования, ожидаемые результаты системы
контроля, а также исполнители мероприятий,
предусмотренных в программе

Структура отраслевой
инновационной
программы

Развитие
материальнотехнической
базы отрасли

1. Формирование и развитие правовой базы
2. Состояние и развитие инновационной инфраструктуры
3. Механизм создания и функционирования сети трансфера инновационных
технологий
4. Государственная поддержка инновационных проектов
5. Создание механизма венчурного финансирования
6. Кадровое обеспечение программы
7. Основные направления инновационной деятельности отрасли и
социально-экономические результаты от внедрения предусмотренных в
программе мероприятий

Рис.2. Предлагаемая структура отраслевой инновационной программы в
нефтегазовой сфере (разработано автором)
- продление эксплуатационных сроков разработанных месторождений путем восстановления бездействующих скважин, бурения новых скважин, сокращения потерь и т.д.;
- применение льготного налогообложения для месторождений со сниженным дебитом.
Целесообразно включить в перечень инновационных мероприятий меры по совершенствованию системы добычи нефти и газа, к числу которых можно отнести:
• для полного использования потенциала морских месторождений: продление срока
эксплуатации скважин и рациональное управление месторождений; оптимизация технического обслуживания и затраты на снабжение;
• расширение сотрудничества с нефтяными компаниями прикаспийских стран в области: геолого-разведочных работ и освоения месторождений; логистики, сервисного обслуживания новых месторождений и технологий;
• комплекс мероприятий по повышению эффективности буровых работ;
• создание службы технической диагностики в операциях буровых установок.
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Для максимальной модернизации запасов в инновационной программе предусмотреть:
- расширение инфраструктуры газопроводов TANAP и TAP;
- меры по увеличению объема экспорта газа;
- диверсификация рынка экспортируемого газа в европейском пространстве;
- рациональное использование потенциальной возможности экспортного трубопровода
“БТД” путем вовлечения транзитной нефти;
- меры по завершению строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса;
- технико-технологические меры по основательной реконструкции действующих нефтегазоперерабатывающих заводов;
- меры по внедрению международных стандартов, способствующие повышению качества нефти и газопродуктов;
- меры по разработке и внедрению нового тарифного механизма по нефтепродуктам и
природному газу;
- меры по оптимизации сети распределения высококачественных нефтепродуктов,
сжиженного газа;
- меры по увеличению числа участников в розничной торговле нефтепродуктов на территории республики;
- меры по привлечению международных компаний в организации новых АЗС в регионах
республики.
Считаем, что в области максимизации стоимости в других секторах экономики в
отраслевой инновационной программе можно предусмотреть следующие меры:
• разработка и утверждение долгосрочного соглашения по снабжению;
• регулирование потенциала по государственному спонсированию;
• стимулирование формирования совместных предприятий с участием международных
компаний;
• разработка необходимого механизма по увеличению стоимости в нефтехимической
промышленности;
• меры по стимулированию инвестиционных вложений по созданию новых химических
предприятий по производству импортозаменяющей продукции;
• меры по созданию и расширению сети инфраструктур по логистике;
• развитие нефтяного сектора, использующего нефтегазовые ресурсы в качестве сырья;
• меры по углублению переработки ныне экспортируемых химических и нефтехимических продукций путем создания новых технологических процессов в Сумгаитском химическом парке;
• меры по расширению производства термопластики, инженерной пластики и товарной
пластики;
• меры по производству импортируемых полиэтилена, полипропилена с высокой плотностью на национальных нефтехимических предприятиях;
• строительство крекинговой установки по производству этилена для нефтехимической
промышленности;
• меры по расширению процесса вторичной переработки нефти;
• строительство дополнительных технологических установок для переработки и
утилизации выбросов (отходов);
• строительство установки этилена на базе этана;
• меры по регулированию стоимостной цепочки нефти и газа;
• меры по выходу корпоративной ценной бумаги (займов SOCAR) в международные
фондовые биржи.
Внедрение в отрасль современной информационной и инновационной технологии.
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Нестабильность цен на нефть на международном рынке приводит к внедрению новых
технологий для удовлетворения нужд компаний в области поиска, разведки и разработки
месторождений. В этой связи цифровая трансформация открывает новые возможности
для нефтяных компаний. В результате ускоренной цифровой трансформации в нефтяных
компаниях обеспечиваются:
• развитие бизнеса путем внедрения ИКТ;
• получение лицензии;
• освоение скважин;
• развитие поисковых и оценочных работ;
Отсюда видно, что применение цифровых технологий (ЦТ) в сфере разработки и добычи
дает высокие конечные результаты. Именно ЦТ способствует внедрению новых способов
работы и в конечном итоге определению ключевых бизнес возможностей.
В отраслевой инновационной программе целесообразно предусмотреть мероприятия по
использованию беспилотных летательных аппаратов для решения задач поисково-спасательных, разведочных работ, съемок местности и обеспечения безопасности. Задача
таких аппаратов заключается в следующем: следить за состоянием факелных труб; отслеживать трещины и коррозию; осуществить мониторинг неполадок; обнаружить места
утечек и выявлять точки незаконных врезок в трубопроводы [9].
В целях использования международного опыта в отраслевую инновационную программу
целесообразно включить такие современные инновационные технологии, как “Умные
скважины” и “Умные или интеллектуальные месторождения”.
Технология “Умных скважин” позволяет вести одновременно- раздельную эксплуатацию двух объектов разработки, а также – регулировать закачку воды по пластам в нагнетательных скважинах. В настоящее время различают следующие преимущества и возможности технологии интеллектуального месторождения:
- оптимизировать производительность оборудования и эффективность скважин за счет
анализа отсечек, давлений, температур и других параметров;
- экстраполировать, используя прошлую информацию, сроки лимита скважин;
- централизованным образом управлять большим числом скважин с помощью систем
дистанционного мониторинга;
-экстраполяция поведения давно эксплуатируемых и вновь вводимых скважин, используя старые базы данных;
- повышение безопасности, уменьшение капитальных и эксплуатационных издержек [8].
Выводы:
Ожидаемый эффект от инновационного развития нефтегазового сектора будет обеспечен
за счет:
- прироста ресурсной базы и объема добычи нефти и газа (ввод в освоение новых запасов;
продление добычи на старых месторождениях; рациональное использование фондов скважин, внедрение новой техники и технологии, создание инновационных инфраструктур);
- снижение издержек нефтяных компаний (переход от трехступенчатой системы управления к двухступенчатой системе; полная автоматизация производственных процессов;
объединение однопрофильных НГДУ и их вспомогательных подразделений; снижение цен
на нефть и топливо и т.д.);
- социально-экономического развития (спрос на продукцию других отраслей; развитие
человеческого капитала; повышения конкурентоспособности отрасли, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование материальных и энергетических ресурсов; сокращение непроизводственных расходов).
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Azərbaycanın neft-qaz sferasında birgə müəssisələrin innovativ inkişafına proqram-proses
yanaşma
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanın neft-qaz sferasında birgə müəssisələrdə biznes prosesinin təşkili və
idarə edilməsinin innovativ inkişafının nəzəri-metodoloji və praktiki aspektləri açıqlanmış, onların
proqram-proses yanaşması əsasında iki-xətti modelinin prinsipal strukturu təklif edilmiş, zəruri
tədbirlərin təsnifatı göstərilməklə sahə innovasiya proqramının işlənilməsinin məqsədəuyğunluğu
əsaslandırılmış, neft-qaz sferasının innovativ inkişafının səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları
göstərilmildir.
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Program-process approach of innovative development of joint ventures in the oil and gas
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Summary
The article describes the theoretical, methodological and practical aspects of innovative
development of business process organization and management in joint ventures in the oil and gas
sector of Azerbaijan, proposes a principled structure of a two-line model based on their programprocess approach, substantiates the expediency of developing a field innovation program. Ways to
increase the efficiency of innovative development of the oil and gas sector are not shown.
Key words: oil and gas industry, joint venture, business process management, software
approach, innovation development.
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İSTEHSALIN ENERJİ İLƏ TƏCHİZATINDA ALTERNATİV ENERJİ
MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ VƏ İQTİSADİ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
Müasir dövrdə sənayenin və kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı, əhalinin sayının artması və insanların həyat səviyyəsinin getdikcə yüksəlməsi, enerji işlədicilərinin sayının kəskin çoxalması
yanacaqlara tələbatı gündən-günə artırır. Qlobal ekoloji problemlərlə qarşılaşan müasir dünyamızda ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbələrinin axtarışı və tətbiqi alimləri daha çox düşündürməkdədir.
Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin əsas məqsədi ətraf mühitin mövcud potensialından
istifadə etməklə, bərpa olunan və ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən enerji istehsalını inkişaf
etdirməklə digər enerji resurslarından səmərəli istifadə edilməsini təmin etməkdir.
Açar sözlər: alternativ enerji mənbələri, bərpa olunan enerji, külək turbinləri, günəş panelləri.
Giriş
Zaman keçdikcə dünya dövlətlərinin bərpa olunmayan enerji mənbələrinin - neft, qaz, daş kömürün tükənməsi ilə üzləşəcəyi qaçılmazdır. Bu mənbələrin tükənməsi ilə yanaşı, eyni zamanda
bahalaşması da müşahidə olunur. Həmçinin, ənənəvi enerjinin istismarı, yandırılması və digər
amillərin planetimizin ekoloji durumuna mənfi təsiri özünü getdikcə daha qabarıq büruzə verir.
Bütün bunların fonunda alternativ enerji mənbələri kimi regenerativ-bərpa olunan enerjilərdən
istifadə ekoloji cəhətdən daha səmərəli olduğundan onların mənbələrinin araşdırılması, onlardan
istifadə edilməsi yolları, təbiətə təsirləri və s. kimi məsələlər hazırkı dövrdə olduqca aktuallaşmışdır. Külək, günəş, dalğa və kiçik çayların hidroloji enerjisi məhz belə mənbələrdən sayılır və
onların potensial imkanları hədsiz və tükənməzdir. [8, s.9]
Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin iqtisadi göstəriciləri ənənəvi enerji mənbələrindən
istifadənin iqtisadi göstəricilərinə nisbətən bir qədər baha başa gəlir. Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin iqtisadi cəhətdən sərfəli olmasını təmin etmək məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi və bir sıra beynəlxalq qurumlar olduqca vacib qərarlar qəbul etmişlər. Deyilənləri nəzərə alaraq və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq Azərbaycanda da alternativ enerji mənbələrindən istifadəni genişləndirmək məqsədilə xeyli işlər görülmüşdür.
İstehsalın alternativ enerji ehtiyatları ilə təchizatı məsələsinin nəzəri-metodoloji tərəfləri
Alternativ enerji üçün çoxlu fikirlər yeni olmasa da, sadəcə, son 10 il ərzində bu mövzu daha
aktual xarakter daşımağa başlamışdır. Texnologiyanın və istehsalın inkişafı sayəsində məhsuldarlığın artması ilə birlikdə bir çox alternativ enerji mənbələrinin xərc səviyyəsi aşağı düşür. Bəs
alternativ enerji nədir? Sadə formada desək alternativ enerji sonlu bir sona sahib olmayan mənbələrdən, ya da tipik olaraq təbii mənbələrdən – günəş, külək, su kimi – təkrar istifadə edilə bilən
mənbələrdən yaradılan enerjidir. [3, s.6]
Türk dosent Muhammet Kayfeci təkrar istifadə edilə bilən enerji qaynaqlarından bəzilərini ətraflı şəkildə araşdırmışdır. Bu cəhətdən baxacağımız ilk sahə günəş enerjisi olacaq. Günəş enerjisi
günəşin nüvəsində yüksək təzyiq və istilikdə hidrogenin heliuma çevrilməsi nəticəsində ortaya
çıxan şüalanma enerjisidir. Günəşin 1 saniyədə yaratdığı enerji miqdarı cəmiyyətin istifadə etdiyi
enerji miqdarından çoxdur. Dünya günəşdən gələn enerjinin sadəcə milyardda birini alır. Yer
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səthinə daxil olan günəş şüalarının həcmi 0-1100 Vt/m2 təşkil edir.[4, s.35] Muhammet Kayfecinin
araşdırmalarına görə günəş enerjisinin tətbiqini 2 qrupda cəmləşdirə bilərik.
I qrup – Günəş enerjisindən əldə edilən istiliyin elektrik enerjisinə çevrilməsi
II qrup – Günəş enerjisinin birbaşa elektrik enerjisinə çevrilməsi
I qrupa aid olan sistemdə ilk öncə günəş enerjisindən istilik əldə edilir. Bu istilik enerjisindən
birbaşa istifadə etməklə yanaşı elektrik istehsalında da istifadə oluna bilər. II qrupda isə Fotoqalvanik adı verilən sistemlər vasitəsilə günəş şüaları birbaşa olaraq elektrik enerjisinə çevrilir.
Burada mövzumuzla əlaqədar araşdırılan ən əsas sistem günəş panelləri və ya fotoqalvanik
panellər adı verilən sistemin tətbiqidir. Bu panellər səthlərinə düşən günəş işıqlarını birbaşa olaraq
elektrik enerjisinə çevirən yarımkeçirici materiallardır. Bu panellər əsasən kvadrat və dairə şəklində olur və səthi təxminən 100 sm2 və qalınlıqları 0.2-0.4 sm arasında dəyişir. Panellərin səthlərinə işıq düşdüyü anda uclarında elektrik gərginliyi yaranır. Bu baxımdan panelin verdiyi elektrik
enerjisinin qaynağı, səthə düşən günəş enerjisidir. Yaranan enerjinin həcmini artırmaq üçün çoxlu
panellər bir-birinə paralel yerləşdirilir. Bu formada quruluş fotoqalvanik model adlanır. Bu modellər bir neçə Vt-dan MVt-lara qədər enerji təmin edən sistemlər yaratmış olur. Günəş enerjisinin
əldə edilməsi üçün istifadə edilən panellərin məhsuldarlığı istehsalatda istifadə edilən materialların
cinsinə görə dəyişir.
Monokristallı quruluşlarda – 15%-17,5%
Polikristallı quruluşlarda – 12%-14%
Silisiumlu quruluşlarda isə – 5%-8%-lik bir məhsuldarlıq yaranmış olur.
Dosent Səbahətdin Ünalan isə öz araşdırmaları zamanı günəş enerjisindən istifadəni istiliklərin
sərhədlərinə görə 3 yerə bölmüşdür:
- Aşağı istilik səviyyəsi (150℃-dən aşağı) – duz istehsalı, binaların isidilməsi, təsərrüfatda
məhsulun qurudulmasında istifadə edilir.
- Orta istilik səviyyəsi (150-600℃) – kiçik matorların işə salınması və buxar generatoru ilə
elektrik istehsalı.
- Yüksək istilik səviyyəsi (600℃ və daha çox) – elektrik istehsalı, eqzotik maddələrin
yaradılması, günəş sobalarından istifadə.
Külək enerjisi – Muhammet Kayfeci bildirmişdir ki, bu enerji günəş enerjisinin bir formasıdır.
Küləklər günəşin atmosferi bərabər olmayan formada isitməsi, yerin relyefi, fırlanma prosesindən
yaranır. Yer səthindəki su kütləsi, bitki örtüyü də külək axınına ciddi təsir edən faktorlardandır.
Bu külək axını müasir külək turbinlərindən istifadə edilərək “toplanır” və elektrik enerjisi istehsal
etmək üçün istifadə edilir. [7, s.45]
Bəhs etdiyimiz külək turbinləri 30 m və daha yüksək hündürlüyə malik olaraq az və ya çox
sürətli hava axınlarını yaradır.
Hal-hazırda dünyada külək enerjisinin texnik potensialı 53.000 tVts/il olaraq hesablanmışdır.
Küləyin gücündən istifadə edərək yaradılan enerjinin miqdarının hesablanmasında ən əsas
parametr küləyin sürətidir. Bu baxımdan istehsal edilə bilinəcək külək enerjisinin miqdarı
aşağıdakı formada ifadə edilir:
𝑃 = 𝜌𝐴𝑉
(1)
P – istehsal edilə bilinən enerji miqdarı
A – Rotor süpürmə sahəsi
𝜌 – hava kütləsinin sıxlığı
V – havanın sürəti
Gary L. Johnson bildirmişdir ki, külək enerjisi hər zaman turbinin fırlanma gücündən asılı
olaraq müxtəlif yerlərdə istifadə edilməkdədir. Külək enerjisinin ən effektiv istifadə olunma
formaları aşağıdakı şəkildə göstərilə bilər:
1. Mexaniki tətbiq formaları (su nasos sistemi) – Külək enerjisi məhsuldar olduğundan su nasos
sistemində istifadə edilir. Külək turbinlərinin qanatlarının sayı artdıqca fırlanma sürəti azalır.
Qanat sayının çox olduğu sistemlər isə su nasos sistemində istifadə edilmək məqsədilə yaradılır.
Buna görə də enerji istehsalı üçün üçdən çox qanada sahib sistemlər istifadə edilməməkdədir.
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2. Elektrik tətbiq forması. Şəbəkəyə bağlı sistemlər: Elektrik şəbəkəsinə bağlı bir və ya birdən
çox böyük gücə sahib külək turbinlərindən formalaşan sistemdir. Şəbəkəyə bağlı olmayan sistemlər: Elektrik şəbəkəsinə bağlı olmayan düzənlik ərazilərdə istifadə edilir. Özbaşlarına və ya
dizel generatoru və fotoqalvanik günəş panelləri ilə birlikdə enerji istehsal edirlər. Bu tətbiq formasından şəbəkəyə heç bir eneji vermədən düzən ərazilərdə məhsulların qurudulması və soyudulması, istilik sistemlərinin istifadəsi, havalandırma məsələləri və kiçik ölçüdə olan bölgələrdə
elektrik ehtiyacının qarşılanması üçün istifadə edilir.
3. Həcm və suyun isidilməsində istifadə edilən forma. Bu forma uzaq bölgələrdə, ya da külək
enerjisinin iqtisadi cəhətdən daha əlverişli olduğu bölgələrdə suyun isidilməsində və ya istixana
kimi böyük həcmli yerlərin elektriklə təminatında istifadə edilir. Bu zaman istifadə edilən turbin
gücü 5-10 kVt arasında dəyişir. [1, s.235]
Fosil qaynaqlardan istifadə edərək enerji istehsal edən bir sistemin əvəzinə 600 kVt gücündəki
bir külək turbininin 30% həcmdə işləməsi nəticəsində ildə təxminən 1356 ton CO2, 16 ton SO2 və
5 ton NOx qənaət edilmiş olacaqdır.
Geotermal mənbə, qısa olaraq desək, yerin istiliyi olub, yer səthinin müxtəlif dərinliklərində
toplanmış istinin yaratdığı, kimyəvi maddələrdən ibarət isti su, buxar və qazlardır. Geotermal
enerji isə geotermal qaynaqlardan birbaşa və ya dolayı formada faydalanmağı ifadə edir. Muhammet Kayfecinin fikrincə, yüksək səviyyəli istiliyə malik geotermal qaynaqların (>150° C) ən
önəmli istifadə sahəsi elektrik istehsalıdır. Aşağı və orta istiliyə malik geotermal qaynaqlar (<150°
C) konserv istehsalı sahəsində, təbii maddələrin qurudulması, şəkər sənayesi və s. sahələrdə
istifadə edilir. Son illərdə təkmilləşdirilən və ikili dövr olaraq adlandırılan bir sistemlə, buxarlaşma
nöqtələri aşağı səviyyədə olan qazlar istifadə edilərək 70° C < T < 80° C-ə qədər istilikdəki sulardan elektrik istehsal edilməkdədir. Geotermal enerjidən ABŞ, İtaliya başda olmaqla El Salvador,
Meksika, İrlandiya, Türkiyə və s. ölkələrdə istifadə edilməkdədir. Geotermal sistemlər aşağıdakı
kimi təsnifləşdirilir:
a) Quru buxarlı geotermal stansiyalar: Ən sadə sistemdir. Doymuş və isti geotermal buxarın
mövcud olduğu sahələrdə istifadə edilir. Quyudan əldə edilən buxar filtrdən keçirilərək turbinə
göndərilir. Kondensatorda əlavə olaraq təbii və ya mexaniki soyutma sistemi istifadə edilir.
b) Buxarayırıcı sistemlər: Yüksək təzyiqli rezervdən gələn geotermal suyun, quyu ağzında
təzyiqin azalması ilə əlaqədar olaraq bir qismi maye formasına çevrilir. Su-buxar qarışımı ayırıcı
sistemdə su və buxar olaraq ayrıldıqdan sonra buxar birbaşa olaraq bir turbinə göndərilərək
elektrik istehsalında istifadə edilir.
c) İkili dövr stansiyaları: Aşağı səviyyədə olan geotermal suyun istiliyindən istifadə edərək,
qaynama nöqtəsi suya görə daha aşağı olan karbohidrogen kimi başqa bir mayenin buxarlaşdırılması ilə əldə edilən buxarın elektrik istehsalında istifadə edilməsi ilə gerçəkləşdirilən üsuldur.
d) İkisəviyyəli stansiyalar: Bu sistemdə geotermal mayedəki buxar ayırıcıdan keçirilərək,
elektrik istehsalı üçün generatora göndərilir. Qalan isti su, başqa bir ayırıcıdan keçirilərək təkrar
su və buxar olaraq yenidən buxarlaşdırılaraq ikinci dəfə elektrik istehsalı həyata keçirilir. Bu tip
stansiyalar birsəviyyəli buxar stansiyaları ilə müqayisədə 15-20% arasında daha çox məhsuldar
olması ilə yanaşı xərc səviyyəsi də 10-20% daha aşağıdır.
Stanford Universitetinin məzunu olan Rik DeGunther isə öz araşdırmalarında aşağıdakı alternativ enerji mənbəyini nəzərdən keçirmişdir. Bu araşdırmaların məqsədi müxtəlif təkrar istifadə
edilə bilən enerji qaynaqlarını müəyyən etmək və onlardan effektiv istifadə imkanlarını aşkar
etməkdir. [5, s.267]
Biokütlə enerjisi – Dünyanın bir çox yerində biokütlə əsas enerji qaynağıdır. Biokütlə bitkilərin
günəş enerjisinin fotosintez yolu ilə kimyəvi enerjiyə çevrilməsi ilə depolanması nəticəsində
meydana gələn biolojik kütlədir. Sənayeləşmiş dünyamızda biokütlə evlərin isidilməsində böyük
rol oynamaqda, həmçinin elektrik istehsalı ilə əlaqədar olaraq fosil yanacaqlarını əvəz etməkdədir.
Biokütlə enerjisi isə biokütlə tullantılarının yandırılaraq və ya fərqli prosedurlardan keçərək
istifadə edilməsi nəticəsində meydana gələn enerji növüdür. Biokütlə enerji qaynaqlarına 3 ünsür
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daxildir ki, bunlar da dünya əhalisinin 1/3-nin gündəlik yaşamının bir parçasıdır. Onlara təbiət
məhsulları, heyvan gübrəsi, sənaye və ev təsərrüfatı tullantıları aiddir. Tullantıların istifadə edilə
bilən enerjiyə çevrilməsinin ətraf mühitə mənfi təsiri çox azdır.
Neft, qaz və digər bu kimi resursların məhdud olması və onlara olan asılılıq dərəcəsini azaltmaq
üçün dünyanın müxtəlif yerlərində xüsusi formada qarğıdalı, şəkər qamışı, arpa, kətan və s. kimi
bitkilər yetişdirilməkdədir. Bu bitkilərin iqtisadi cəhətdən gəlirinin artıq olması ilə yanaşı, onların
yandırılması zamanı meydana çıxan enerji də mühüm önəm daşıyır. Biokütlələrdən enerji ilə
yanaşı bioyanacaqlar, müəyyən kimyəvi qarışıqlar, bioplastiklər əldə edilməsi üçün də istifadə
edilməsi mümkündür.
Biokütlə ilə enerji istehsal etmək üçün böyük təbii gübrə yığımı çürümə mərhələsindən keçir.
Həmin çürüdülən məhsuldan istehsal edilən bol miqdarda metan qazı metan stansiyasında yandırılır. Yanma nəticəsində ayrılan istilik buxarın yaradıldığı qazana yönləndirilir. Buxarın təzyiqi
başqa bir turbin kombinasiyasını fırladır və elektrik qaynağı əmələ gəlir. Daha sonra bu qaynaqdan
istifadə edərək elektrik istehsal edilir ki, bu da ətrafa mənfi təsirli qaz tullantılarının sıfır olduğu
bir şərait yaratmış olur. Bu prosesi yerinə yetirmək üçün toplanılan biokütlə qaynaqlarının xərci
aşağı olduğundan iqtisadi əlverişliliyi də yüksəkdir.
Hidroelektrik enerji – Göl, dəniz və ya çaylardakı sular günəşin təsiri ilə buxarlaşmaqda, yaranan su buxarı hərəkət edərək dağların yamaclarına yağış və qar formasında düşərək su hövzələrini
qidalandırmaqdadır. Beləliklə, hidroelektrik enerji özünü mütəmadi olaraq yeniləyən bir enerji
qaynağı hesab olunmaqdadır. Burada enerjinin istehsalı isə yüksək miqdarda suyun müəyyən
edilən yüksəklikdən aşağı səviyyəyə hərəkəti zamanı meydana gələn enerjinin turbinlərdən istifadə
edilərək mexaniki enerji formasına gətirilməsindən ibarətdir.
Suyun bu enerjisindən istifadə etmək üçün hidroelektrik stansiyalardan istifadə edilir. Bu stansiyalar su ehtiyatı bol olan ərazilərdə əsasən su anbarlarının mövcud olduğu bölgələrdə yaradılır.
İnşa edilən bu böyük strukturlar suların toplanmasını təmin edir ki, bu da potensial enerjinin vahid
əraziyə cəmləşməsinə şərait yaradır. Suların qarşısını kəsən sədd açılan zaman suyun şiddətli axını
baş verir. Bu zaman anbarın üzərində qurulan turbin panellər vasitəsilə həmin enerji kinetik
enerjiyə çevrilir. Daha sonra isə əsas motorun işə salınması ilə hidroelektrik enerjiyə çevrilmə
prosesi baş verir. Hidroelektrik enerjinin əldə edilməsi üçün HES-ə yatırılan bütün investisiyalar
yalnız enerji əldə etmək üçün deyil, həm də su daşqınlarının qarşısını almaq, lazım olan sahələri
su ilə təmin etmək üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Ətrafa heç bir zərərli tullantısının olmaması
baxımından hidroelektrik enerji ən səmərəli alternativ enerji növlərindən biridir.
Dalğa enerjisi – İRENA təşkilatının dalğa enerjisi üzrə məqaləsində bildirilmişdir ki, bu enerji
çeşidi küləyin dəniz və okean səthində təsiri nəticəsində yaranan dalğanın hərəkətindən əldə edilir.
Dünyanın bir çox yerində küləklər dalğa yaradacaq qədər müntəzəm əsir. Dalğa enerji sistemləri
dalğaların səthindəki hərəkəti və ya onların təzyiqlərindən istifadə edərək birbaşa elektrik istehsal
etmiş olurlar. Dalğa enerjisindən istifadə etmək üçün 3 sistem mövcuddur. Shoreline sistemi dəniz
sahilində sabitlənmiş, təmir işləri asan olan və sualtı elektrik naqillərə ehtiyacı olmayan bir sistemdir. OVC sistemi isə suyun altında yerləşir və dalğanın sistemə dəyməsi nəticəsində su səviyyəsinin qalxması, hava səviyyəsinin sıxılması nəticəsində turbinin fırlanmasına şərait yaradır və
elektrik istehsal edilmiş olur. Pendular adlı sistem isə bir tərəfi dənizə tərəf olan kubşəkilli bir
sistemdir. Üzərinə yerləşdirilən qapaq dalğanın təsiri ilə irəli-geri hərəkət edərək elektrik istehsalını həyata keçirir. Cenni Hayvard və Peter Osman “The potential of wave energy” adlı məqaləsində dalğa enerjisinin əhəmiyyətli olduğunu və ondan istifadə üçün 3 cihazı təklif kimi irəli
sürmüşdür. Nöqtəvi absorbsiya adlı cihaz suyun dərinliklərində yerləşərək dalğanın hərəkət
istiqamətindən asılı olmayaraq yaranan təzyiq nəticəsində hərəkət edir və enerji istehsal edilir.
Xətti absorbsiya adlı cihaz isə dalğanın hündürlüyünə nisbətdə böyük pərvanələrə malik olur və
dalğanın sürətindən asılı olaraq fırlanır və enerji istehsal etmiş olur. Terminator adlı cihaz isə
yalnız quraşdırıldığı istiqamətdə olan dalğaların hesabına fəaliyyət göstərir. [2, s.15]
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Alternativ enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı ehtiyat imkanlarının tədqiqi
Enerji istehsal həcmlərinin artması yenilənəbilən enerji üzrə xərclər azaldıqca artacaqdır. Çünki
alternativ enerji üzrə xərclərin azalması onların daha rəqabətli hala gəlib çıxmasına şərait yaradacaqdır. Xərclərin azalması üçün 3 əsas faktor bunlardır: texnoloji inkişaf, artan rəqabətli mühit və
beynəlxalq səviyyəli aktiv və təcrübəli layihə yaradıcılarının olması. 2018-ci ildə həyata keçirilən
layihələr həmin xərclərin azalmasına gətirib çıxartdı.
Aşağıda 2010 və 2019-cu il arasında 1 kVt/saat enerji istehsalı üçün çəkilən xərclərin dəyişmə
tendensiyası verilmişdir.
1 kVt/saat enerji istehsalı üçün çəkilən xərclərin dəyişmə
tendensiyası (dollar)
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2010
2019

Günəş
enerjisi
0,36
0,1

Geotermal
enerji
0,05
0,07

Külək
enerjisi
0,17
0,14

Biokütlə
enerjisi
0,07
0,07

Hidroelektrik
enerji
0,04
0,05

Şəkil 1. İRENA təşkilatı tərəfindən müəyyənləşdirilən 1 kVt/saat enerji istehsalı üçün çəkilən
xərclərin dəyişmə tendensiyası.
Təbii ki, yatırım və istehsalat xərclərinin aşağı düşməsi bu sahə üzrə yeni sistemlərin qurulmasına və yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaqdır. O cümlədən, alternativ enerji bazarının inkişaf etməsi təkcə bu sahə üzrə deyil, həmçinin təmir, montaj, logistik və satış cəhətdən ixtisaslaşmış kadrlara ehtiyacın əmələ gəlməsinə şərait yaradacaqdır. Beynəlxalq Yenilənəbilən Enerji
Agentliyi bu sahə üzrə hal-hazırda dünyada 10 milyon insanın işlədiyini bildirir. Əvvəlki ilə nisbətdə 1.1% işçi artımı müşayiət edilmişdir. Son 4 ildə günəş və digər enerji istehsalı üzrə sahələrdə
çalışan işçilərin 2 dəfə artdığı müəyyən edilmiş və 2030-cu ilə qədər artan tələbatla əlaqədar olaraq
24 milyon insanın işlə təmin olunacağı planlaşdırılır. İşçilərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı
kimidir. Şəkil 2-də işçilərin sahələr üzrə bölgüsü verilmişdir.
İşçilər (min nəfər)
Günəş fotoqalvanik
Bioyanacaq
Hidroelektrik (böyük)
Külək
Günəş istiliyi
Biokütlə
Bioqaz
Hidroelektrik (kiçik)
Geotermal
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333
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Şəkil 2. Alternativ enerji sahəsində çalışan işçilərin sayı
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Şəkil 2-dən də görüldüyü kimi günəş enerjisi sahəsində 3 milyon 95 min nəfər, bioenerji sahəsində ümumilikdə 2.7 milyon nəfər çalışır və burada lider ölkələr Braziliya, Çin, ABŞ və Hindistandır. Hidroelektrik enerjisi sahəsində çalışanlar 1 milyon 519 min nəfər təşkil edir və bu enerji
növü üzrə ən çox inkişafda olan ölkələr sırasında Çin, Hindistan, Braziliya, Rusiya və Vyetnam
mühüm yer tutur. Külək enerjisi üzrə işləyənlər 1 milyon 155 min nəfər ilə 4-cü sırada yer alır və
bu sahə üzrə tez yüksələn ölkələr ABŞ, Almaniya, Hindistan və Braziliyadır. Ümumi olaraq isə ən
çox işçiyə malik ölkələri sıralasaq Çin 3.6 milyon nəfərlə liderdir və onu Braziliya 876 min nəfər
və ABŞ 777 min nəfər ilə təqib edir.
Alternativ enerji mənbələrindən istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə model
Müəyyən edilmişdir ki, yenilənə bilən enerji mənbələrindən istifadə edərək neft, qaz, kömür və
digər fosil yanacaqlardan tamamilə istifadəni azaltmaq üçün xeyli müddət lazımdır. Günümüzdə
baş verən hadisələr gələcək dövrlərdə alternativ enerji mənbələrindən daha geniş şəkildə istifadə
etməyi şərtləndirir və bu baxımdan müəyyən səbəblər var.
Hal-hazırda dünya üzrə ən çox istifadə edilməkdə olan günəş enerji sistemlərinin həm iqtisadi,
həm də ətraf mühit baxımından gətirdiyi müəyyən bir iqtisadi səmərə mövcuddur. Həmin səmərəliliyin müəyyən edilməsi baxımından bir sıra hesablamalar aparılmışdır. İlk öncə onu qeyd edək
ki, günəş enerjisinin əldə edilməsi üçün istifadə edilən fotoqalvanik panellər monokristallı, polikristallı və nazik qatlı silisium kristallı olur. Həmin panellərin bizə verdiyi səmərəliliyin müəyyən
edilməsi üçün ilkin olaraq üfüqi səthə gələn saatlıq şüa aşağıdakı düstur ilə hesablanır:
İ , =İ , +İ , +İ ,
(2)
Bu hesablamada üfüqi səthə gələn saatlıq günəş şüası İ , (kVth/m2), səthə düşən düz (və ya
birbaşa) şüaların İ , (kVth/m2), səpələnən şüaların İ , (kVth/m2) və İ , (kVth/m2) əks olunan
şüaların toplamı olaraq müəyyən edilmişdir.
Liu və Jordan adlı modeldə səthə düşən düz (və ya birbaşa) günəş şüasının hesablanması aşağıdakı düstur ilə təyin edilir:
İ , =İ , 𝑅
(3)
2
Burada İ , (kVth/m )üfüqi səthə düşən düz şüanın saatlıq miqdarını, 𝑅 isə həmin şüanın
enerjiyə çevrilmə əmsalını ifadə edir.
Nəticə
Tədqiqatımız sayəsində əldə etdiyimiz nəticələr və təkliflər aşağıdakılardır.
1) Alternativ enerji bazarının inkişaf etməsi təkcə bu sahə üzrə deyil, həmçinin təmir, montaj,
logistik və satış cəhətdən ixtisaslaşmış kadrlara ehtiyacın əmələ gəlməsinə şərait yaradacaq – yeni
iş yerləri açılmış olacaq.
2) Yenilənə bilən enerji sistemlərini tətbiq edən sahibkar dövlətdən enerji əldə etmək üçün əlavə
xərc çəkməyəcək və bunun nəticəsində qazanc əldə etmiş olacaq.
3) Ölkəmizdə günəşli və küləkli saatların sayı çox olduğundan, ancaq bu sahə üzrə sistemlərin
qurulması, dövlət tərəfindən sahibkarlara transferlərin həyata keçirilərək su hövzələrinin bol olduğu bölgələrdə dalğa və hidroelektrik enerjisindən, sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi yerlərdə isə
monokristal quruluşlu fotoqalvanik sistemlərin yaradılması məqsədəuyğundur.
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энергии при снабжении производства энергией
Резюме
В наше время бурное развитие промышленности и сельского хозяйства, рост населения
и повышение уровня жизни населения, резкое увеличение числа потребителей энергии,
потребность в топливе растут день ото дня. В нашем современном мире, который сталкивается с глобальными экологическими проблемами, ученые все чаще задумываются о
поиске и применении экологически чистых источников энергии.
Основной целью использования альтернативных источников энергии является обеспечение эффективного использования других энергоресурсов путем развития производства
энергии из возобновляемых и экологически чистых источников, используя потенциал
окружающей среды.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые источники
энергии, ветряные турбины, солнечные батареи.
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Research and economic assessment of the use of alternative energy sources in the energy
supply of production
Summary
Nowadays, the rapid development of industry and agriculture, population growth and
improving living standards, a sharp increase in the number of energy consumers, the need for fuel
are growing day by day. In our modern world, which is facing global environmental problems,
scientists are increasingly thinking about finding and using environmentally friendly energy
sources.
The main purpose of using alternative energy sources is to ensure the efficient use of other
energy resources by developing energy production from renewable and environmentally friendly
sources, using the potential of the environment.
Key words: alternative energy sources, renewable energy sources, wind turbines, solar
panels.

42

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№2(57)-2020

UOT 338.45
Rauf Gündüz oğlu SƏFƏROV
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
AZƏRBAYCANIN EMAL SƏNAYESİNİN PRİORİTET SAHƏLƏRİNİN
BEYNƏLXALQ İNVESTİSİYA LAYİHƏLƏRİNDƏ İŞTİRAKININ PERSPEKTİVLƏRİ
Xülasə
Beynəlxalq investisiya layihələrinin reallaşması uzunmüddətli proses olduğundan xarici investorlar hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyatına yatıracaqları investisiyaların iqtisadi, sosial, habelə siyasi və hüquqi mühitinə dair məlumatların reallığına tam əmin olmalıdırlar. Həmin reallığın investorlar üçün faydalılıq, investorların mövqeyinin gücləndirilməsinə təsiri dərəcəsi dəqiqləşdirilməlidir. Qeyd edilən sistemli və kompleks məlumatların reallığı və faydalılığı Azərbaycanın emal
sənaye sahələrinin hər hansı biri və yaxud prioritet sayılan bir neçəsi üçün xarakterik olmalıdır.
Həmin halda investisiya layihələrinin qeyd edilən sahələr üzrə reallaşmasında xarici investorların
marağı artacaq.
Açar sözlər: İnvestisiya layihələri. emal sənaye, prioritet sahələr, adekvat strategiya, investisiya siyasəti, innovasiya texnologiyaları, kommunikasiya əlaqələri.
Giriş
Beynəlxalq investisiya layihələrində iştirak etməklə Azərbaycanın emal sənayesinin prioritet
sahələrinə investisiyalar yatıracaq xarici investorlar üçün perspektiv dövr xüsusi maraq doğurur.
Həmin perspektivləri əvvəlcədən mənimsəyib onların neqativ təsirlərini minimuma endirmək istiqamətində xarici investorlar adekvat strategiya işləyib hazırlayırlar. Belə şəraitdə emal sənayesinin
prioritet sahəsi üçün, məsələn, maşın və avadanlıq istehsalı üçün tətbiq ediləcək investisiyaların
mərhələli reallaşdırılması mexanizminin yaradılması tələb olunur ki, bu da investisiya şirkətinin
ümumi strategiyası çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Belə mexanizmin özünün fəal və səmərəli
işləməsi Azərbaycanda emal sənayesinin prioritet sahələrinin, o cümlədən maşın və avadanlıqlar
istehsalının perspektiv imkanları ilə xarici investorların həmin imkanları qiymətləndirmək səyinin
uyğunlaşması dərəcəsindən asılı olacaqdır.
Son illərdə Azərbaycanın investisiya siyasətində baş verən dəyişikliklərdən biri dövlət-özəl
sektorların birgə əməkdaşlığına nail olmaqla qeyri-neft sektorunun, xüsusən emal sənayenin prioritet sahələrinin inkişafını sürətləndirməkdir. Bu mənada emal sənayesinin, onun prioritet sahələrindən biri olan maşın və avadanlıqlar istehsalının xeyrinə investisiya təminatına yenidən baxılması və bu sahəyə nəinki dövlət və özəl sektorun və daha çox isə xarici investorların birgə əməkdaşlığına əsaslanan investisiyalardan istifadənin genişləndirilməsinə zərurət yaranmışdır. Təsadüfi
deyil ki, beynəlxalq təcrübədə həmin əməkdaşlıq müstəvisində daha mütərəqqi və innovasiya texnologiyalarına əsaslanan müxtəlif təyinatlı maşınlar, dəzgahlar, elektrotexniki qurğular istehsalının miqyası genişlənməkdədir. Dövlətin iştirakı ilə daha mütərəqqi özəl müəssisələr və istehsal
gücləri yaradılır, dövlət investisiyalarının köməyi ilə özəl müəssisələrin yenidən qurulmasına istiqamət götürülür. [3, 444]
Emal sənayesinin inkişafında dövlət və özəl investisiyalardan istifadə imkanları.
Azərbaycanın bütünlükdə emal sənayesinə və ayrılıqda isə maşın və avadanlıqlar istehsalı
müəssisələrinə yatırılan daxili və xarici investisiyalarının həcmi nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Son ildən başlayaraq ölkənin emal sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində aparılan
investisiya siyasətində yeni yolların açılmasına cəhd göstərilmiş, bu yollardan bəzi həmin istiqamət üçün dövlət investisiyalarının daha sürətlə və həcmcə artırılması, maşın və avadanlıqlar istehsalının prioritetliyi qəbul edilmişdir. Lakin təəssüflə deyək ki, qeyd edilən prioritetlik qəbul edilsə
də, hələ ki, emal sənaye sahələrinin inkişafına xarici investisiyaların yatırılmasında irəliləmə nəzərə çarpmır. Bu stereotipi qırmaq, eyni zamanda emal sənayesinin maşın və avadanlıqlar istehsalı
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müəssisələrinə xarici investisiyaların daha sürətlə cəlb edilməsinə çalışmaq lazımdır. Həm dövlət
investisiyaları və həm də xarici investisiyalar, əsasən maşın və avadanlıqlar istehsal edən müəssisələrin modernləşdirilməsinə, bunun üçün isə texnoloji innovasiyalar istehsal edən ixtisaslaşmış
yeni müəssisələrin qurulmasına, daha çox vencur firmalarının yaradılması, bu firmalar üçün
mütəxəssis mühəndis-texniki heyətinin hazırlanmasına yönəldilməlidir. Bu istiqamətdə gözlənilən
göstəriciləri də nəzərə almaqla 2020-ci ildə 2005-ci ilə nisbətən həmin sahəyə dövlət investisiyalarının yatırılması 2 dəfədən çox artmışdır. 2020-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların
78%-i daxili investisiyaların payına düşmüşdür (bax: Cədvəl 1).
Nəzərə almaq lazımdır ki, son illərin məlumatları göstərir ki, Azərbaycanın emal sənayesinin
maşın və avadanlıqlar istehsalına xarici investisiya yatırılmasında durğunluq hiss olunur. Bu istehsal sahələri əsasən daxili investisiya, xüsusən dövlət investisiyaları hesabına, o cümlədən, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin investisiyalaşması hesabına inkişaf edir. Bu meyil diqqətəlayiq
olsa da, bütün hallarda maşın və avadanlıqlar istehsalı elə sahədir ki, daim təkmil, daha mütərəqqi
innovasiya texnologiyaları əsasında texniki baza tələb edir. Fərəhli haldır ki, Azərbaycanın daxili
investisiyalaşma vəsaitləri, xüsusən dövlət büdcə vəsaitləri və büdcədənkənar vəsaitlər kifayət
qədərdir. Lakin həmin maliyyə vəsaitləri ilə ölkə ərazisində müasir maşın və avadanlıqlar istehsal
etmək üçün tələb olunan mütərəqqi milli innovasiya texnologiyalı texnikanı yaratmaq mümkün
olmur. Çünki maşın və avadanlıqlar kimi texnikanın özünü istehsal edən ixtisaslaşmış baza sahə
Azərbaycanın emal sənayesində formalaşmamışdır. Yəni maşın və avadanlıq istehsal etmək üçün
baza texnikası sənaye ölkələrinin patentidir, necə deyərlər, həmin ölkələrin inhisarındadır. Həmin
patentlər isə çox vaxt satılmır, yalnız bəzi hallarda lisenziya müqavilələri yolu ilə onların istehsalı
ölkəmizin ərazisində təşkil oluna bilər. Bu isə baş tutduqda çox böyük həcmdə lisenziya xərcləri
tələb edir.
Təsadüfi deyil ki, 2005-ci ildən sonra Azərbaycanın dövlət investisiya xərcləri əhəmiyyətli
dərəcədə artmaqdadır. Yalnız son illərdə ölkə üzrə əsas kapitala yönəldilən daxili investisiyaların
75%-i Azərbaycanın dövlət investisiyalarının payına düşmüşdür. Bunu aşağıdakı məlumatlardan
görmək olar (bax: Cədvəl 1.).
Cədvəl 1.
2005-2020-ci illərdə əsas kapitala yönəldilən daxili investisiyaların tərkibində dövlət
investisiyalarının payı (faizlə). (2,405)

I.

II.

Daxili investisiyaların strukturu

2005

2010

2015

Daxili investisiyalar bütünlükdə
O cümlədən:
1. Dövlət investisiyaları
a) dövlət müəssisələri
b) dövlət büdcəsi
2. Qeyri-dövlət investisiyaları
Xarici investisiyalar bütünlükdə:
O cümlədən:
1. Dövlət investisiyaları
2. Qeyri-dövlət investisiyaları

100

100

100

2020
gözlənilir
100

37,8
28,6
9,2
62,2
100

74,3
30,9
43,4
25,7
100

78,2
32,3
45,9
21,8
100

78,00
30,4
47,6
22,00
100

3,8
96,2

17,7
82,3

25,5
74,5

29,2
70,8

Qeyd: Cədvəl məlumatları Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2018 proqnoz göstəricilərinin hesablanması
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəl 1-də göstərilən rəqəmlərin ümumiləşdirilməsi əsasında proqnoz verə bilərik ki, Azərbaycanın emal sənaye sahələrinin, xüsusən maşın və avadanlıqlar istehsalı sahəsində daxili investisiyaların tərkibində dövlət investisiyalarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən ayrılan investisiya
vəsaitləri həm məbləğ və həm də xüsusi çəki etibarı ilə artacaqdır. Bunu son on beş ildə (200544
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2020 ci illərdə) daxili investisiyaların tərkibində dövlət büdcəsindən ayrılan investisiya vəsaitlərinin daha çox artması təsdiq edir. 2005-ci ildə ümumi dövlət investisiyalarının tərkibində dövlət
büdcəsindən ayrılan investisiya vəsaitləri 9,2% olmuşdursa, 2010-cu ildə 43,4%, 2015-ci ildə
61,5%, 2020-ci ildə isə 62,2% olmuşdur.Növbəti illərdə bu göstəricinin az və ya çox səviyyədə
artması gözlənilir.
Nəzərdə tutulan illərdə dövlət investisiyaları ölkənin özəl investisiyalarına nisbətən özünün
artım sürətini saxlayacaqdır. Bütünlükdə növbəti illərdə dövlət müəssisələrinin öz vəsaitləri hesabına investisiyalaşmaya nisbətən dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına dövlət investisiyalaşması daha çox olacaqdır. Eyni zamanda gözlənilir ki, ölkədə özəl investisiyalaşma məbləğcə
artsa da, həmin investisiyalaşma xüsusi çəki etibarı ilə çox az səviyyədə artacaqdır. Bütün bunlar
isə bir çox cəhətdən düşünməyə əsas verir ki, dövlət investisiyalarının tərkibində dövlət müəssisələrinin öz vəsaitləri hesabına investisiyalaşmanın nəinki həcmcə və habelə xüsusi çəki etibarı ilə
də tədricən artması yolları tapıla bilsin. Eyni zamanda ölkənin özəl sektorunu əhatə edən qeyridövlət vəsaitlərinin də nəinki məbləğ və habelə xüsusi çəki etibarı ilə də artması meylinin ola
biləcəyi imkanları aşkara çıxarılmalıdır.
Bütün hallarda Azərbaycan emal sənayesini, onun prioritet sahələrindən biri olan maşın və
avadanlıqlar istehsalını müasir innovasiyalı və rəqabət qabiliyyətli məhsullar buraxılışına yönəltmək üçün dövlət investisiyalarına ehtiyacın çox olması ilə yanaşı onun özəl investisiyalarla birgə
əməkdaşlığına, xarici investisiya layihələrində iştiraka üstünlük verilməlidir. Bu yol imkan verəcəkdir ki, maşın və avadanlıqlar istehsalının müasir milli sənayeləşdirmənin tələblərinə uyğun
şaxələndirilməsi həyata keçirilsin və bununla da maşın və avadanlıqlar istehsalının şaxəli inkişafı
nəinki konkret istehsalın özü və emal sənayesinin bütün sahələri üçün və habelə ölkənin milli iqtisadiyyatının bütün sektorları üçün mütərəqqi texnika və texnologiya istehsal edilsin. Daxili investisiyalaşmanın strukturunda dövlət investisiyaları ilə yanaşı özəl investisiyalar milli iqtisadiyyatın
sektorial baxımdan davamlı və dayanıqlı inkişafına, məşğulluq problemini günün tələblərinə
uyğun həll etməyə imkan verəcəkdir. Azərbaycan iqtisadçılarının hesablamalarına görə son illərdə
qeyri-neft sənaye sektorunun inkişafına yatırılan illik daxili investisiyaların 80%-i özəl qurumlara
məxsus olmuşdur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, özəl investisiyalar hesabına Azərbaycanın emal
sənayesinin və aqrar sahənin modernləşdirilməsinə və məşğulluq probleminin həllinə tələb olunan
müddətdə və keyfiyyətdə nail olmaq mümkün deyildir. [4, 409]
Beynəlxalq investisiya layihələrinin seçimi və bu layihədə iştirak bütün hallarda Azərbaycanın
emal sənaye sektorunun aparıcı sahəsi olan maşın və avadanlıqların yerli istehsalını artırmağa
xidmət etməlidir ki, perspektiv dövr üçün onların idxalını qismən və bütünlükdə əvəzləmək mümkün olsun. Bu istiqamət daxili və xarici investisiyaların birgə və balanslı formalaşmasını tələb edir.
Son illərin statistik göstəricilərinə görə, Azərbaycanda əsas kapitala yönəlmiş investisiyaların
44%-i özəl sektorun vəsaitləri, 47%-i dövlət büdcə vəsaiti, 1,9%-i əhalinin vəsaiti, 7,1%-i digər
vəsaitlər hesabına formalaşmışdır. Bu işdə investisiyalaşmanın təşviqi sisteminin işə düşməsi
diqqətəlayiq sayıla bilər. “Artıq qısa müddət ərzində investisiyaya təşviqat üzrə 130 sənəd verilmişdir. Bu proqram çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatına sahibkarlar tərəfindən 1 milyard 250 milyon
manat həcmində sərmayə qoyulur və qoyulacaqdır. Yəni bu investisiya təşviqat mexanizmini işə
salmaqla görün, biz investisiya üçün nə qədər vəsait cəlb etmişik. Sahibkarlar özləri bunu təşkil
edirlər. Dövlət, əlbəttə ki, öz dəstəyini göstərir”. [1]
Azərbaycanda emal sənayesinin prioritet sahələrinin inkişaf perspektivini, ilk növbədə mövcud
maşın və avadanlıqlar, istehsal müəssisələrinin modernləşdirilməsində özəl investisiyalardan da
istifadəyə üstünlük verilməsini tələb edəcəkdir. Güclü və yeniləşmiş maşın və avadanlıqlar istehsal
edə bilən sənayenin potensial imkanları yaradılmalı, nəinki daxili və tədricən isə, xarici bazarlarda
rəqabət apara bilən texnoloji qurğular, müxtəlif çeşidli elektron alət və cihazlar istehsalı üzrə
sənaye kompleksləri yaradılmalıdır. Bütün bunlar iri həcmdə investisiyalar tələb edir ki, bu investisiyalar da yalnız sahənin infrastruktur obyektlərinin tikintisinə deyil, daha çox sahənin istehsal
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güclərinin, yəni texnika və texnologiyanın özünü istehsal edən ağır maşınqayırma istehsalının yaradılmasına yönəldilməlidir. Belə əsaslı sənaye bazasının yaradılması bütün hallarda dövlət investisiyası ilə özəl investisiyaların birgə əməkdaşlığının böyük perspektivləri ola bilər. Perspektivdə
ağır maşınqayırma sənayesinin üstün inkişafı üçün dövlət investisiya vəsaitlərinin istifadəsində az
və ya çox dərəcədə dəyişiklik edilməsinə ehtiyac yaranacaq, dövlət investisiya resursları ilə özəl
investisiya resurslarının balanslı nisbətdə qurulması təcrübəsinə daha çox müraciət olunacaqdır.
Bu istiqaməti indidən müşahidə etmək də mümkündür (bax: Cədvəl 2.).
Cədvəl 2.
Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların strukturı. [2, 557]

Əsas kapitala
investisiyalar,
cəmi
O cümlədən,
maliyyə
mənbələri üzrə:
Müəssisə və
təşkilatların öz
vəsaitləri
Bank kreditləri
Büdcə vəsaitləri
Büdcədənkənar
fondların
vəsaitləri
Əhalinin şəxsi
vəsaiti
Sair vəsaitlər

2005
Ümumi
həcmdə
Mln.
xüsusi
manat
çəkisi,
%-lə

2010
2015
2020
Ümumi
Ümumi
Ümumi
həcmdə
həcmdə
həcmdə
Mln.
xüsusi Mln manat xüsusi Mln. manat xüsusi
manat
çəkisi,
çəkisi,
çəkisi,
%-lə
%-lə
%-lə

967,8

100,0

5769,8

100,0

9905,6

100,0

15957,0

100,0

689,1

71,2

4767013,3

82,6

5041863,0

50,9

10180685,1

63,8

131,8
28,3

13,6
2,9

372,0
193,5

6,4
3,4

643,8
3255,3

6,5
32,9

1479,3
3133,1

9,3
19,6

8,2

0,9

72,7

1,3

570,4

5,7

297,4

1,9

45,2

4,7

331,7

5,7

373,2

3,8

699,8

4,4

52,6

5,4

32,7

0,6

20,9

0,2

166,5

1,0

Proqnoz vermək olar ki, 2015-2025-ci illəri əhatə edən ortamüddətli perspektivdə ağır sənayenin maşın və avadanlıqlar istehsalı üzrə baza texniki və texnoloji güclərin yaradılması və yerləşdirilməsinin potensial imkanları daha da artacaq, bu işə sərf olunacaq investisiyaların maliyyə
mənbələri daha da güclənəcəkdir.
Güclənmənin zaman etibarı ilə tez və ya gec olması ölkənin maliyyə bazarlarında maliyyə resurslarının həcminin çox və ya az olmasından asılı olacaqdır. Hələ ki, həmin resursların azlıq təşkil
etməsi üzündən kredit faizləri çox yüksəkdir. Buna görə müəssisə və təşkilatların sərbəst pul
vəsaitlərini banklar yüksək faizlərlə depozit kimi qəbul edir. Mərkəzi Bankın müəssisə və təşkilatlara verdiyi kredit resursların azlığı isə istər-istəməz həmin kreditlərin dərəcələrinin (stavkalarının) yüksək qoyulmasına səbəb olur.
Fikrimizcə, Azərbaycanın Mərkəzi Bankı özünün kredit resurslarını artırmağın potensial yollarını tapmalı, bunun üçün Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərindən istifadə kimi potensial imkanlardan
istifadə etməlidir. Doğrudur, Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin az və ya çox dərəcədə xarici
banklarda saxlanılması, dövlət büdcəsinə transferlər edilməsi yolu ilə cari və gələcək üçün investisiyaların maliyyələşdirilməsinin və habelə Fondun özü vasitəsilə bir çox investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsi təcrübəsi tərifəlayiq hesab edilə bilər. Lakin qeyd edilənlərlə yanaşı, daha yaxşı
olardı ki, Fondun vəsaitlərindən ölkənin emal sənayesinin prioritet sahələrinin, xüsusən maşın və
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avadanlıqlar istehsalı müəssisələrinin kreditləşdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın kredit resurslarının
artırılmasına öz töhfəsini vermiş olsun.
Müasir, daha mütərəqqi və innovativ texnologiyalara əsaslanan baza texnika və çoxsaylı texniki
qurğular istehsalı ilə uzun illərdir ki, ixtisaslaşan sənaye ölkələrinin investorlarının həmin sahədə
kifayət qədər təcrübələri olduğu üçün onların təcrübəsindən istifadə etmək o vaxt ölkəmiz üçün faydalı olar ki, maşın və avadanlıqlar istehsalının prioritet sahələrində xarici investorlarla Azərbaycan
investorları ərazimizdə birgə iş qurmuş olsunlar. Göstərilən istiqamətdə xarici investisiyaları daha
çox cəlb etməklə yerli investorlarla birgə müəssisələr yaratmaqla bir tərəfdən xarici investorların
müasir təcrübəsini öyrənmək, digər tərəfdən isə, müasir maşın və avadanlıqlar istehsalını mənimsəməklə belə istehsalın nəticələrini nəinki daxili və habelə xarici bazara çıxarmaq imkanı yaranar.
Daha vacibi isə, milli patentli maşın və avadanlıqlar istehsalı üzrə tarixən yaranmış olduqca böyük
gerilik tədricən aradan qaldırılar. Bu gerilik hələ ki, olduqca çoxdur (bax: Cədvəl 3.).
Cədvəl 3.
Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalardan istifadə edilməsinin strukturu (fəaliyyət
növləri üzrə), ümumi yekuna nisbətən, faizlə. [5]

Bütün sənaye
Mədənçıxarma sənayesi
Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə
xidmətlərin göstərilməsi
Emal sənayesi
Metallurgiya sənayesi
Maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal
məmulatlarının istehsalı
Kompüter və digər elektron avadanlıqların istehsalı
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı
Maşın və avadanlıqların istehsalı
Avtomobil və qoşquların istehsalı
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı
Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

2005

2010

2015

100
89,3

100
69,0

100
84,1

2020
gözlənilir
100
85,7

2,96

–

–

–

2,8
0,11

11,9
0,5

5,7
0,1

6,1
0,2

0,07
0,03
0,21
0,08
0,19
0,01
–

3,48
0,03
0,42
0,003
0,02
–
0,01

1,1
0,0
0,4
0,2
–
0,1
0,03

1,7
0,2
0,5
0,3
0,03
0,1
0,05

Verilən cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, ölkənin nəinki metallurgiya məhsulları və
hətta maşın, avadanlıq və qurğular istehsalına yönəldilən investisiyalar ümumi emal sənaye məhsulları buraxılışında yatırılan investisiyaların xüsusi çəkisi olduqca azdır. Belə ki, 2005-2015-ci
illərdə metallurgiya sənayesinə yatırılan investisiyalar 0,11 faizdən 0,1 faizə enmiş, maşın və
avadanlıqlar istehsalında isə 0,08 faizdən 0,2 faizə qalxmışdır. Sonunculara yönəldilən investisiyaların ümumilikdə emal sənayesinə yatırılan investisiyaların tərkibində xüsusi çəkisi 2015-ci ildə
0,3 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin gözlənilən məlumatları bir qədər ümidverici sayıla bilər. Belə
ki, son ildə artım dinamikası gözlənilir.
Nəzərə alsaq ki, maşın və avadanlıqlar istehsalının tərkibində istər hazır avadanlıq, xüsusən
kompüterlər, elektron avadanlıq, avtomobil və digər nəqliyyat mexanizmləri istehsalı daha əhəmiyyətli yer tutduğuna baxmayaraq, onların istehsalına yatırılan investisiyalar da olduqca azdır.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının bütün sektorlarının balanslı inkişafı, öz növbəsində həmin
sektorlar sırasında prioritetlər sayılan sahələrin və müəssisələrin daha sürətli inkişafı üçün dövlət
rəhbərliyi və hökumət qarşıdakı dövr üçün daha ciddi investisiya layihələrinin reallaşdırılmasını
qarşıya qoyur. Belə layihələrin ölkənin yalnız mərkəz əraziləri üzrə deyil, daha çox xammal mənbələri, potensial işçi qüvvəsinin çox olduğu, nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin güclü olduğu
regionlar üzrə reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
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“Yaşıl iqtisadiyyat” investisiya və təkrar emal sənaye müəssisələrinin inkişafında əhəmiyyətli
rol oynayacaq daha vacib layihələrin hazırlanması və reallaşdırılması üçün xarici investorlarla birgə işlərin qurulması diqqəti daha çox cəlb edir. Belə ki, Azərbaycanın regionlarında meşə materialları tullantılarının emalı, xüsusən tullantı taxtalardan pellet və taxta unu istehsalı, kömür və
plastik torlar, qablaşdırma və etiketlər, işlənmiş avtomobil şinlərinin emalı, avadanlıq və dəzgahların bərpası sahələri üzrə 10-na yaxın investorlar qeydə alınmışdır. Yalnız Balaxanı Sənaye Parkında 15 investor fəaliyyət göstərir ki, onlar birlikdə 40 milyon manata yaxın investisiya yatırıblar.
Bu investisiya sahiblərindən 7-si hazırda yatıracaqları investisiyalardan fayda götürürlər. Yeni
investisiya layihələri də işə düşərsə, bütünlükdə parkın istehsal gücü artacaq, iş yerlərinin sayı isə
1,5 dəfə çoxalacaqdır. 2019-cu ilin yanvar ayında daha bir investorun layihəsi qeydə alınıb. Yeni
layihə reallaşarsa, işlənmiş avtomobil təkərlərinin təkrar emalından biodizel emal olunması
nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 3 milyon manat investisiya yatırılacaqdır.
Beynəlxalq investisiya layihələrində iştirakın perspektivləri istiqamətində Mingəçevir Sənaye
Parkının fəaliyyəti diqqəti cəlb etməlidir. Belə ki, parkda iplik istehsalı üzrə, xüsusən, pambıqpoliyester və “Open End” üsulu ilə iplik istehsalı fabriklərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
İnvestisiya layihələrinin dəyəri 144 milyon manat olan yeni fabriklərin yaradılmasına kifayət qədər güzəştli kreditlər ayrılmışdır. Mütərəqqi texnika və texnologiyalar əsasında daha da genişlənəcək yeni fabriklər Almaniya, İsveçrə, İspaniya və Yaponiyanın aparıcı şirkətlərinin maşın və
avadanlıqları ilə təchiz ediləcəkdir.
Nəticə
Azərbaycanın maşın və avadanlıqlar istehsalında struktur dəyişikliyinin təmin edilməsi irimiqyaslı beynəlxalq investisiya layihələrində iştirakı ön sıraya çıxarmışdır. Müasir maşın və avadanlıqların çevik və innovasiya texnologiyalarına əsaslananlarını yaratmaq üçün yalnız özəl qurumların və dövlətin investisiyaları kifayər etmir. Bu işdə beynəlxalq kapitalların investor kimi birbaşa
iştirakı çox zəruridir. Bu zərurət gerçəkləşərsə, yəni beynəlxalq innovasiyalı texnologiyalar
Azərbaycanın maşın və avadanlıqlar istehsalı müəssisələrinin yenidən qurulmasına nə qədər tez
tətbiq edilib daha mütərəqqi və müxtəlif çeşidli texnoloji qurğular buraxılarsa, ölkənin nəinki emal
sənaye sektorunun və habelə bütünlükdə, qeyri-neft sektorunun bütün sahələrinin iqtisadi artımı
təmin edilə bilər.
1.
2.
3.
4.
5.
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Приоритетные отрасли обрабатывающих промышленности Азербайджана и
перспективные участие на международной инвестиционной проекте

Резюме
Создание и реализация международного инвестиционного проекта, это длительный
процесс. Эти процессы требуют от инвесторов детального изучения реальной информации
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об экономической, социальной и правовой условии тех отраслей экономики, которые инвесторы вложат определенный инвестиции. Это реальные информации должны быть
полезны и приемлемы для уточнения дальнейшего положения инвесторов в эти отрасли
экономики. Реальные и полезные информации от обрабатывающей промышленности Азербайджана, которые получают инвесторы, дают им определенные стимулы для заключения
долгосрочных инвестиционных соглашений.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, обрабатывающие промышленности,
приоритетные отрасли, адекватные стратегии, инвестиционная политика, инновационная технология, коммуникационные связи.
Rauf Gunduz Safarov
doctoral student of the Azerbaijan University of Cooperation
Priority sectors of Azerbaijan’s processing industry and promising participation in the
international investment project
Summary
The creation and implementation of an international investment project is a lengthy process.
These processes require investors to study in detail the real information about the economic, social
and legal conditions of those sectors of the economy, which investors invest a certain amount of
money. These real informational should be useful and useful for clarifying the future position of
investors in these sectors of the economy. Real and useful informational from the processing
industry of Azerbaijan, which investors receive, are given certain incentives to conclude long-term
investment agreements.
Key word: investment projects, processing industries, priority sectors, adequate strategies,
investment policy, innovative technologies, communication links.

49

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№2(57)-2020

III BÖLMƏ.
AQRAR PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

UOT 338.43
Səbinə İzzət qızı VƏLİYEVA
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dosenti, i.f.d.,
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı
AZƏRBAYCANDA ÜZÜM VƏ ŞƏRAB İXRACININ MÖVCUD VƏZİYYƏTİ VƏ
ARTIRILMASI İMKANLARI
Xülasə
Azərbaycandan üzüm məhsullarının və xüsusən də şərabın ixracının artırılması üçün böyük potensial mövcud olsa da müstəqilliyin ilk illərində bunun reallaşdırılmasında müəyyən problemlər
yaşanmışdır. Nəticədə 1990-cı illə müqayisədə 2000-ci ildə üzüm istehsalı 15,6 dəfə azalmışdır.
Son 5 ildə isə üzüm istehsalının və şərabının ixracının artırılması istiqamətində fəaliyyət dərinləşdirilmiş, dövlət proqramı qəbul olunmuş və 2025-ci ilədək şərab ixracının 5 dəfə artırılması hədəfi
müəyyənləşdirilmişdir. Bu hədəfin reallaşması isə üzüm şərabının ixracının dəyər baxımından 30
milyon ABŞ dollarını keçməsini və ölkədəki şərab istehsalının 3 dəfəyə qədər artırılmasını şərtləndirir. Müəllif bu məqalədə respublikamızda üzüm və şərab istehsalının və ixracının mövcud vəziyyətini ətraflı şəkildə araşdırır, ixracın artırılması və şaxələndirilməsi ilə bağlı təkliflər verir.
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, üzüm, şərab, ixrac, idxal, rəqabətqabiliyyəti.
Giriş
Tarixən Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafına üzüm məhsulları və xüsusən də şərab istehsalı
mühüm töhfə vermiş və aparıcı sahələrdən biri olmuşdur. Ölkəmizin əlverişli torpaq-iqlim şəraiti,
mövcud işçi qüvvəsi, emal sənayesi müəssisələrinin xammala tələbatının yerli istehsal hesabına
ödənilməsi imkanları, ixrac bazarlarının mövcudluğu bu sahənin böyük ixrac potensialının olmasını göstərir.
Ötən 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 [11]. Lakin 80-ci illərin ortalarından başlayaraq keçmiş Sovet
İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən aparılan antialkoqol kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda
böyük zəhmət hesabına yaradılmış üzüm bağları məhv edilərək iqtisadiyyata ciddi ziyan vurulmuş,
insanlar gəlir mənbələrindən məhrum edilmişlər [12].
Müstəqilliyin ilk illərində də ölkədə yaşanın iqtisadi problemlərdən dolayı bu sahədə geriləmə
davam etmiş və Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq əvvəlki şöhrətini bərpa edə bilməmişdir.
Hazırda ölkədə üzümçülüyün və şərabçılığın yeni inkişaf mərhələsinə keçirilməsi qarşıda duran
əsas məsələlərdən biridir. Dövlət proqramına [11] əsasən 2025-ci ilədək şərabçılıq müəssisələrinin
istehsal potensialından maksimum səviyyədə istifadə etməklə ölkədə şərab ixracının 5 dəfə
artırılması hədəflənir.
Məhz bu məqalədə də üzüm və şərab istehsalının və ixracının mövcud vəziyyəti təhlil edilir və
bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasətin təsiri qiymətləndirilir. Həmçinin üzüm şərabının ixracının artırılması və bazarlarının şaxələndirilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər verilir.
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Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın inkişafının mövcud vəziyyəti
Azərbaycanda üzümçülük ənənəvi istehsal sahələrindən biridir. Amma bu sahənin sürətli inkişafı ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi sayəsində baş vermişdir. Belə
ki, 1970-ci ildə üzüm sahələri 121,6 min hektar, üzüm istehsalı 351,7 min ton, məhsuldarlıq 46,8
sentner təşkil etdiyi halda, sahəyə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi olaraq artıq 1984-cü ildə
üzüm sahələri 2,3 dəfə, üzüm yığımı 6 dəfə, məhsuldarlıq isə 2 dəfədən çox artaraq ən yüksək
həddə çatmaqla 99,2 sentner təşkil etmişdir [12].
Lakin 80-ci illərin ortalarından başlayaraq keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən aparılan antialkoqol kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda üzüm bağları məhv edilərək iqtisadiyyata
ciddi ziyan vurulmuşdur. Daha sonra Ermənistanın torpaqlarımıza 1988-ci ildən başlayan təcavüzü
nəticəsində 43 min hektar üzüm bağı işğal altında qalmışdır.
Müstəqilliyin ilk illərində də bu sahədə geriləmə davam etmiş və 2003-cu ildə Azərbaycanda
üzümün əkin sahəsi 7,7 min hektara qədər azalmışdır. 2005-ci ildən başlayaraq üzümçülükdə müşahidə olunan tənəzzülün qarşısı alınmış, tədricən yeni üzüm bağlarının salınmasına, üzümçülüyün
inkişafında intensiv becərmə üsullarının tətbiqinə başlanılmışdır.
Cədvəl 1.
Üzüm: əkmələrin sahəsi, ümumi yığım və məhsuldarlıq, bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə
İllər

Əkmələrin
sahəsi

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018

22,5
56,1
121,6
263,0
181,4
14,2
15,4
16,1
16,0
16,1
16,1

ondan
bar verən yaşda
1000 ha
18,9
26,1
70,4
150,9
156,1
13,9
11,2
13,5
13,9
14,1
14,4

Ümumi yığım
1000 ton
81,1
91,4
351,7
1481,3
1196,4
76,9
129,5
157,1
136,5
152,8
167,6

Məhsuldarlıq,
1 hektardan
sentner
42,9
34,7
46,8
95,3
76,5
35,8
74,7
86,6
74,4
84,1
92,8

Mənbə: 13; 5 s. 90

Cədvəldən göründüyü kimi, 2016-cı ildə 136,5 min ton, 2017-ci ildə 152,8 min ton üzüm
tədarük edilmişdir. 2018-ci ildə isə Azərbaycanda üzümün əkin sahəsi 16,1 min hektar, istehsalın
həcmi 167,6 min ton olmuşdur. 2017-ci illə müqayisədə üzüm istehsalı 10 faiz artmışdır.
Qarşıdakı illərdə isə üzüm istehsalının iqtisadi səmərəliliyini artırmaq üçün tədbirlər intensivləşdirilməlidir. Bu zaman torpaq-iqlim şəraitinə uyğun məhsuldar üzüm sortlarının seçilməsi vacibdir. Hazırkı mövcud üzüm bağlarında, demək olar ki, bu məsələlər nəzərə alınmır. Məsələn,
Tovuz rayonunda üzüm sortları sahələrdə qarışıq yerləşmişdir. İqlim dəyişkənliyini nəzərə almaq,
texniki və süfrə üzüm sortlarının seçilməsində əhalinin və emal müəssisələrinin tələbatının nəzərə
alınması məqsədəuyğun olardı [7].
Ölkəmizdə istehsal olunan üzümün bir hissəsi ərzaq məhsullarının istehsalı üçün emal sənayesinə yönəlir. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, son 10 ildə ərzaq məhsullarının istehsalına yönələn
üzümün həcmi 28 faiz artmışdır.
Cədvəldəki məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, 2009-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə
ölkədə ərzaq məhsulu kimi istifadə edilən üzümün həcmi 25 faiz artmışdır. Həmçinin, təhlildən aydın olur ki, 2018-ci ildə 16,9 min ton üzüm idxal edildiyi halda cəmi 3,3 min ton üzüm ixracı həyata
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keçirilmişdir. Yəni üzüm idxalımız ixracından 5 dəfə çox olmuşdur və əsasən qurudulmuş üzüm
idxal edilmişdir. Ölkə əhalisinin və emal sənayesinin yerli üzümlə təminatını yaxşılaşdırmaq üçün
isə bu sahənin stimullaşdırılması vacibdir. Bu baxımdan Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən
2020-ci ildən etibarən üzüm bağı salındığı ildən ilk 4 il ərzində 1 hektara 600 manat, 4 ildən sonrakı
illər üzrə isə 240 manat subsidiya verilməsinin qərarlaşdırılması müsbət addımdır. Həmçinin üzüm
tingi istehsalçılarına da dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dəstək verilir.
Cədvəl 2
Üzüm ehtiyatları və istifadələri, ton

İlin əvvəlinə
qalıq
İstehsal
İdxal
Ehtiyatların
cəmi

2009

2010

2011

1 016

1 110

1 628

2012 2013
EHTİYATLAR
1 481

1 556

2014

2015

2016

2017

2018

1 522

1 458

1 644

1 525

1 610

129 159 129 536 137 038 150 987 148 535 147 701 157 076 136 499 152 843 167 591
13 478 14 764 15 534 9 492 9 385 3 643 13 642 20 623 13 259 16 900
143 653 145 410 154 200 161 960 159 476 152 866 172 176 158 766 167 627 186 101
İSTİFADƏLƏR

Ərzaq məhsullarının istehsalı
üçün
Ərzaq məhsulu
kimi istifadə
edilmişdir (emal
edilmədən)
İxrac
İtkilər
İlin sonuna
qalıq
İstifadələrin
cəmi

60 000 60 734 63 449 65 000 63 890 62 900 70 846 65 328 68 974 76 575

80 177 76 871 85 972 91 709 89 543 84 864 94 079 84 465 91 028 100 547
220
2 146

984
5 193

82
3 216

319
3 376

1 216
3 305

476
3 168

2 038
3 569

4 138
3 310

2 520
3 495

3 311
3 880

1 110

1 628

1 481

1 556

1 522

1 458

1 644

1 525

1 610

1 788

143 653 145 410 154 200 161 960 159 476 152 866 172 176 158 766 167 627 186 101

Mənbə: [13]

Qeyd edək ki, üzüm və şərab istehsalının artırılmasına dövlət rəhbərliyi səviyyəsində də böyük
diqqət var. Azərbaycan Prezidenti 2017-ci il 17 aprel tarixində Yevlaxda qeyri-neft ixracatçılarının
respublika müşavirəsində “Üzümçülük üçün bizim gözəl təbii şəraitimiz var. Biz indi üzümçülüyü
bərpa etməliyik və bərpa edirik. Yeni üzüm bağları salınmalıdır və bizim şərab zavodlarımız da
tam gücü ilə işləməlidir. Mənə verilən məlumata görə, şərab zavodlarının istehsal potensialı ildə
100 milyon butulkadır. Ancaq biz bunun təqribən 20-30 faizini istifadə edirik. Ona görə, üzüm
istehsalı, o cümlədən texniki üzümün istehsalı artmalıdır, şərab zavodlarımız tam gücü ilə işləməlidir və ixrac da kəskin şəkildə artmalıdır” deyərək müvafiq tapşırıqlar vermişdir [8].
Onu da bildirək ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısından başlayaraq aqrar sektorda aparılan
islahatlar nəticəsində bütün şərab və ilkin şərab emalı, şampan və konyak zavodları özəlləşdirməyə
açıq elan edilərək onların bazasında 53 səhmdar cəmiyyəti yaradılmış, qalan 82 emal müəssisəsi
isə kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilmişdir [12].
Amma özəlləşdirmədən sonra bu müəssisələrin hamısı uğurlu fəaliyyət göstərə bilməmişdir.
Onun üçün Azərbaycan Prezidenti də bu problemə toxunaraq “Bir çox zavodlar tikilib, ancaq
onların biri 20 faiz, biri 50 faiz, digəri 30 faiz gücü ilə işləyir. Bu, dözülməzdir. Ona görə tam gücü
ilə işləmək üçün sahibkarlar gərək məsuliyyətli yanaşsınlar. Yoxsa indi tikiblər zavodları, amma
istifadə etmirlər” deyərək problemin həllinə də diqqəti artırmışdır [10]. Məhz bu diqqətin nəticə52
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sidir ki, 2017-ci ildə üzüm şərabı istehsalı 1 020,1 min dekalitr təşkil etmiş və 2016-cı illə müqayisədə 2,4 faiz artmışdır. 2018-ci ildə üzüm şərabı istehsalı 49 faiz artaraq 1 500,3 min dekalitr
olmuşdur [13]. Ancaq 2025-ci ilə kimi şərab istehsalını 3 dəfə artırmaq zərurəti yaranacaqdır.
Çünki dövlət proqramına [11] əsasən şərab ixracının 2017-ci ildəki 375 min dekalitrdən 2025-ci
ildə 1875 min dekalitrə çatdırılması hədəflənir. Digər tərəfdən, ölkədə turizmin sürətli inkişafı da
yerli şəraba tələbatı artıra bilər və bu da öz növbəsində yerli istehsalın artırılmasını şərtləndirir.
Üzüm və şərab ixracının mövcud vəziyyətinin təhlili
Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti üzümçülüyün daha da inkişaf etdirilərək istehsalının artırılmasına, əhalinin müxtəlif çeşidli, yüksək keyfiyyətli süfrə üzümünə, şərabçılıq və digər emal müəssisələrinin isə xammala olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan verir (12).
Dövlət tərəfindən də ixracın artması üçün müvafiq dəstək verilir. Ölkəmizdən üzüm məhsulları
(təbii və ya emal olunmuş halda istehlak edilən süfrə üzümü, kişmiş, doşab, şirə və digər qida
məhsulları) ixrac olunur. 2018-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən, Azərbaycandan təzə üzüm
ixracı 2,3 milyon ABŞ dolları olmuşdur.

2736

3000

2349

2500

1975

1711

2000
1500
1000
500

345

1,6

0,8

0,4

0,5

0,1

0
2014

2015

2016
Təzə üzüm

2017

2018

Qurudulmuş üzüm

Şəkil 1. Azərbaycandan üzüm ixracı, min ABŞ dolları ilə [13; 14]
Təzə üzüm əsasən Rusiyaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Qazaxıstana ixrac edilmişdir.
Şəkil 1-dən göründüyü kimi, ölkəmizdən quru üzüm ixracı çox azdır. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycandan üzümlə yanaşı üzüm şirəsi də ixrac olunur. Amma onun da ixrac dəyəri 2018-ci ildə
cəmi 179 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. İxracda əsas dəyərə isə təbii üzüm şərabları malikdir
(HS kodu 2204).
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Şəkil 2. Azərbaycandan təbii üzüm şərablarının ixracı, min ABŞ dolları ilə [13; 14]
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Şəkil 2-dən də göründüyü kimi, son 5 ildə təbii üzüm şərablarının ixracı 27 faiz artmışdır. Azərbaycanın əsas ixrac ölkəsi isə Rusiya Federasiyasıdır. 2018-ci ildə Azərbaycanın təbii üzüm
şərablarının ixracının 83 faizi Rusiyanın payına düşmüşdür. Bununla yanaşı Çinə, Belarusa, Qırğızıstana, Ukraynaya, Gürcüstana və digər ölkələrə də ixrac həyata keçirilmişdir.
Ukrayna - 134 ( 2%)
Qırğızıstan - 85
(1%)

Digər - 515 7%

Belarus - 169 (2%)
Çin -389 (5%)
Rusiya - 6410
(83%)

Rusiya

Çin

Belarus

Qırğızıstan

Ukrayna

Digər

Şəkil 3. Azərbaycandan təbii üzüm şərablarının əsas ixrac ölkələri,
min ABŞ dolları ilə [13; 17]
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan şərabçılıq müəssisələrinin istehsal potensialından maksimum səviyyədə istifadə etməklə ölkədə şərab ixracı 2025-ci ilədək 5 dəfə artırmağı hədəfləyir.
Amma ixracı artırmaq üçün kəskin rəqabətə də hazır olmaq vacibdir. Hazırda dünya üzrə şərab və
şərabçılıq məhsullarının ixracı təqribən 1 milyard dekalitr təşkil edir. Ən çox məhsul ixrac edən
ölkələr isə İspaniya, İtaliya, Fransa, Çili, Avstraliya, CAR, ABŞ, Almaniya, Portuqaliya, Argentina, Yeni Zelandiya və Moldova hesab edilir. Azərbaycan rəqbətqabiliyyətli şərab istehsal etməklə
ixracda bu ölkələrlə mübarizə apara bilər.
Üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının istehsalının və ixracının artırılmasında dövlət
dəstəyinin rolu
Son illər ölkəmizdə üzümçülüyün inkişafı istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb, üzüm istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dövlət tərəfindən 40 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilmiş, məhsulların çeşidlərində və keyfiyyətində böyük irəliləyiş əldə olunmuşdur.
Eyni zamanda “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi tədbirlərindən şərab istehsalçıları da bəhrələnə bilmişlər. Şərab və şərabçılıq məhsulları istehsalçıları və ixracatçıları arasında fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Şərab İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası yaradılmışdır.
Şərab istehsalçıları dövlət dəstəyi ilə dünyanın şərabçılıq sahəsində ən mötəbər sərgilərində
iştirak etmişdirlər. Təbii üzüm şərabları və üzüm suslosu ixracatçısına gömrük dəyərinin 6 faizi
qədər ixrac təşviqi ödənilir. 2018-ci ildə üzüm şərabları və digər spirtli içkilər ixrac edən sahibkarlara 826 min manat məbləğində ixrac təşviqi ödənilmişdir [15; 18]. Digər tərəfdən, ölkədə
şərabçılıq sahəsində əlverişli bazar mühitinin yaradılması və bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin
stimullaşdırılması məqsədilə şərab və şərabçılıq məhsullarının istehsalına, idxalına və satışına xüsusi icazə (lisenziya) alınması tələbi ləğv edilmişdir.
Aparılan təhlillər göstərir ki, istehsalın həcmi ölkədə fəaliyyət göstərən şərabçılıq müəssisələrinin faktiki potensialından dəfələrlə azdır. Mövcud vəziyyətə, ilk növbədə, şərabın əsas xammalını təşkil edən üzümün maya dəyərinin yüksək olması təsir edir. Son illərdə Azərbaycanın şərab
məhsullarının keyfiyyəti ilə bağlı yaşanan problemlər də onun ixracının məhdudlaşdırılmasında
rol oynayır.
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Qeyd edək ki, Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq sahəsində dövlət siyasətinin istiqamətlərindən biri istehsal olunaraq istehlak bazarına çıxarılan və ya ixrac olunan rəqabətqabiliyyətli
üzüm və şərabçılıq məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni texnika və müasir texnologiyanın tətbiq edilməsi, istehsal və ixracın artırılması, daxili bazarın haqsız rəqabətdən qorunmasıdır. Dövlət tərəfindən şərabçılıq məhsullarının ixracına məhdudiyyət qoyulmur [9]. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatına qoşulmaqla da [4] bu sahədə fəaliyyət
göstərən sahibkarlara əlavə imkanlar yaratmışdır.
Qarşıdakı illərdə də üzüm və şərab məhsullarının ixracının təşviq edilməsi siyasətinin davam
etdiriləcəyi gözlənilir. Xüsusən də istehsal olunmuş üzüm məhsullarının tədarükü, qəbulu, saxlanılması, emalı, satışı və ixracı üzrə müvafiq stimullaşdırıcı tədbirlərin üzərində fokuslanıla bilər.
Həmçinin, Azərbaycan şərablarının təbliği baxımından xaricdə və ölkə daxilində müvafiq
tədbirlərin də keçirilməsi davam edəcəkdir. 2019-cu ilin avqust ayında Şamaxı rayonunun Meysəri
kəndində keçirilən Azərbaycan Üzüm və Şərab Festivalı buna misaldır [16].
Bununla yanaşı Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu tərəfindən “Made in
Azerbaijan” brendinin təşviqi, həmçinin Azərbaycanın şərab və digər spirtli içki məhsullarının
dünya bazarında daha çox tanıdılması və satışının təşkili üçün artıq 3 yerdə “Azərbaycan Şərab
Evi”nin yaradılmasına nail olunmuşdur [18]. Məhz bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycandan təbii
üzüm şərablarının ixracını 2025-ci ilə kimi 30 milyon ABŞ dollarına çatdırmaq mümkündür.
Sonda onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda istehsal olunan malların vahid məlumat bazası olan
Azexport.az internet portalının məlumatlarını da təhlil edəndə aydın olur ki, ən çox sifariş daxil
olan məhsullardan biri Azərbaycan şərablarıdır [19]. Bu faktın özü bir daha göstərir ki, ölkəmizdən
üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının ixracını artırmaq üçün potensial və müvafiq tədbirlər
görülərsə bu istiqamətdə ciddi artıma nail olmaq mümkündür.
Nəticə
Apardığımız araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, qarşıdakı illərdə üzüm və şərabın ixracını artırmaq potensialı mövcuddur. Çünki respublikada üzüm və şərab istehsalının artırılması yönündə dövlət proqramları və strateji yol xəritəsi çərçivəsində kompleks [1; 2; 3; 11; 12] iş başlanılmış və davam edir. Hazırda üzümçülüyün inkişafı Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda, Aran iqtisadi rayonunda əsasən Salyan rayonunda, Lənkəran iqtisadi rayonunda Cəlilabad rayonunda suvarılan torpaqlarda, Dağlıq Şirvanda Şamaxı, Ağsu və İsmayıllı rayonlarında isə dəmyə sahədə
üzümçülüyün becərilməsi həyata keçirilir və yeni üzüm bağları salınır [6]. Bu isə onu göstərir ki
qarşıdakı illərdə ölkədə üzüm və şərab istehsalı artacaq və böyük ixrac potensialı yaranacaqdır.
Dövlət Proqramına əsasən də şərab ixracının 2025-ci ildə 1875 min dekalitrə çatdırılmasının
hədəfləndiyini deyə bilərik. Digər tərəfdən, ölkədə turizmin sürətli inkişafı da yerli şəraba tələbatı
artıra bilər və bu da öz növbəsində yerli istehsalın artırılmasını şərtləndirir. Burada qarşıda duran
əsas problemlərdən biri isə üzüm və şərab məhsullarımızın Rusiya bazarlarından asılılığıdır. Onun
üçün də ixracın şaxələndirilməsi istiqamətində işlər sürətləndirilməli, Çin bazarında daha aktiv rol
alınması üçün tədbirlər görülməlidir. Digər tərəfdən üzüm və şərab istehsalındakı problemlərin
həlli, Şərab İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının potensialının gücləndirilməsinə dəstək
verilməsi, rəqabətqabiliyyətli şərabçılıq məhsullarının istehsalının təşkili zəruridir. Məhz qeyd
edilənlər reallaşdığı təqdirdə təbii üzüm şərablarının ixracını 2025-ci ilə kimi 30 milyon ABŞ
dollarına çatdırmaq mümkün ola bilər. Bu isə strateji yol xəritəsində [1] qeyri-neft sektoru üzrə
ixracın artırılması hədəfinin reallaşmasına töhfə verər.
Həmçinin, araşdırmamız göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair
Dövlət Proqramının icra müddəti 2020-ci ildə başa çatır. Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın
inkişafına dair Dövlət Proqramının icrası isə 2025-ci ilə kimi davam edəcəkdir. Qənaətimizcə,
üzümçülüyün inkişafı ilə şərabçılığın inkişafı barədə ayrı-ayrı dövlət proqramlarının olması bu
sahədə pərakəndəliyə səbəb olur və koordinasiyaya təsir göstərir. Araşdırmamızın yekunu olaraq
üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafına dair vahid Dövlət Proqramı hazırlanaraq qəbul olunmasını
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təklif edirik. Bu sahədə vahid Dövlət Proqramının qəbul edilməsi sahənin inkişafına yönələn tədbirlərin daha çevik və daha məqsədyönlü həyata keçirilməsinə, qarşıya qoyulan hədəflərə vaxtında
nail olunmasına səbəb olacaqdır.
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Министерства Сельского Хозяйства Азербайджана
Текущее состояние экспорта винограда и вина в Азербайджане и возможности его
увеличения
Резюме
Несмотря на большой потенциал Азербайджана по увеличению экспорта виноградной
продукции и особенно вина, в первые годы независимости были определенные проблемы с
его реализацией. В 2000 году производство винограда сократилось в 15,6 раза по сравнению
с 1990 годом. За последние 5 лет были расширены мероприятия, направленные на увеличение производства виноградной продукции и экспорта вина, принята государственная программа и была определена цель увеличения экспорта вина в 5 раз. Реализация этой цели
обусловлена тем, что экспорт вина достигнет 30 млн. долл. США, а рост внутреннего производства вина в 3 раза. Автор подробно исследует текущее состояние производства винограда и вина в республике и дает рекомендации по увеличению и диверсификации экспорта.
Ключевые слова: сельское хозяйство, виноград, вино, экспорт, импорт, конкурентоспособность.
Sabina Izzat Valiyeva
аss. prof. ACU, Doctoral student of the
Agrarian Research Center of the Ministry
of Agriculture of Azerbaijan
Current status and opportunities for the development of export of grapes and wine in
Azerbaijan
Summary
Despite the great potential of Azerbaijan for increasing the export of grape products and
especially wine, during the initial years of independency there were certain problems with its
implementation. In 2000 the grapes production decreased by 15.6 times compared to 1990. During
the last 5 years activities aimed at raising the production of grape products and the export of wine
have been deepened, state program has been adopted and the target of increasing wine export by
5 times has been determined. The realization of this target is conditioned by wine export to reach
$30 million in value and the growth of domestic wine production by 3 times. The author thoroughly
investigates the current situation of grapes and wine production in the Republic and makes
recommendations for increasing and diversifying the export.
Key words: agriculture, grape, wine, export, import, competitiveness.
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EKOLOJİ TƏMİZ QİDA MƏHSULLARININ STANDARTLAR ƏSASINDA TƏDQİQİ
Xülasə
Qida məhsulları istehsalında sağlam qidalanma konsepsiyasına müvafiq olaraq, ölkəmizdə son
illər yüksək keyfiyyətli qida məhsulları istehsalına xüsusi diqqət verilməklə, istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti bütün ölkələrdə olduğu kimi dövlət standartlaşma sisteminə daxil edilən standartlara uyğun nizamlanmalıdır. Bu standartlar qanun daxilində xammal, materiallara, yarımfabrikatlara və hazır məhsullara göstərilən vahid texniki tələbləri müəyyənləşdirir.
Açar sözlər: ekoloji təmiz qida məhsulları, qida məhsulları istehsalı, ekoloji problem, şərabçılıq məhsulları, ekoloji sertifikatlaşdırılma, Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər
Giriş
Hal-hazırda ekoloji problemin həllində qida məhsullarının keyfiyyəti çox mühüm rol oynayır.
Məhsullarda toksiki qida qatqıları insan orqanizmində sağlamlığa təhlükə törədirdi. Təbii ki, bu
problem dünya miqyasında ənənəvi qida məhsulları ilə yanaşı, yeni qida məhsulları üçün elmitədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edirdi.
Azərbaycanın qida sənayesinin müəssisələrində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin idarə
edilməsi və təhlükəsizliyinin qorunması və ekoloji təmiz məhsulların istehsalı olduqca aktual əhəmiyyət kəsb etməklə bu məhsulların XASSP (NASSR) normalarının tələblərinə cavab verməsi
olduqca vacibdir.
***
Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ekoloji məsələlərə xüsusi diqqət yetirməyə başladı.
Prezidentin 18 fevral 2003-cü il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən davamlı sosial iqtisadi inkişafa dair” Milli Proqram təsdiq edildi. Həmin proqramla ölkəmizin
kənd təsərrüfatında sürətli yüksəlişə nail olmaq üçün əlverişli model kimi ekoloji kənd təsərrüfatı
sistemi nəzərdə tutulurdu.
Aparılan müqayisəli araşdırmalara görə, ekoloji təmiz qida məhsulları istehsalı imkanları baxımından Avstraliya, Argentina kimi ölkələr daha böyük potensiala malikdir. Ekoloji təmiz qida
məhsulları istehsal edən təsərrüfatların sayı Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrində daha
böyük sürətlə artır. Avropa ölkələrində ekoloji təmiz qida məhsullarının istehsalına və istehlakına
daha çox fikir verirlər. Bütövlükdə dünya üzrə bu məhsulların istehlakı 2006-cı ildə 30 mlrd. ABŞ
dolları təşkil edib. Həmin ildə ekoloji təmiz qida məhsullarının istehlakının 70 faizi Şimali Amerikanın və Avropa ölkələrinin payına düşüb.
Yerli mütəxəssislərimizin bildirdiyinə görə, sözügedən ölkələrdə ekoloji təmiz qida məhsullarına tələb böyükdür və bu meyil gələcəkdə də saxlanılacaq. Ona görə də indiki şəraitdə ölkəmizin
qida sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin ekoloji təmiz qida məhsulları istehsalına üstünlük vermələri və həmin məhsullarla beynəlxalq bazarlara çıxmaları onların istehsal-satış fəaliyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə gətirib çıxara bilər: “Bunun üçün, əlbəttə, Azərbaycanın qida sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələr marketinq konsepsiyasının tətbiqi əsasında
istehsal-satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə diqqət yetirməli və marketinqin tətbiqi vasitəsilə
beynəlxalq bazarlara çıxış sahəsində təcrübə qazanmalıdır.

58

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№2(57)-2020

Qidalanmada ən əsas amil qida məhsulları istehsalında sağlam qidalanma konsepsiyasına müvafiq olaraq ölkəmizdə son illər yüksək keyfiyyətli qida məhsulları istehsalına xüsusi diqqət verilməklə istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti bütün ölkələrdə olduğu kimi dövlət standartlaşma
sisteminə daxil edilən standartlara uyğun nizamlanır. Bu standartlar qanun daxilində xammal, materiallara, yarımfabrikatlara və hazır məhsullara göstərilən vahid texniki tələbləri müəyyənləşdirir.
Müasir dövrdə istehsal edilən qida məhsullarının ekoloji təhlükəsizliyi də mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Müasir dünya okeanı çoxsaylı axarla mövcud olmaqla müxtəlif yüksək toksiki kimyəvi
maddələr və neft məhsulları ilə zəngin olub, fitoplanktonları məhv etməklə planetimizdə oksigenin
miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində flora və faunanın, meşələrin, çayların,
yaşıl örtüyün çirklənməsinə və ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olur [4.259-263].
Atmosferin sənaye tullantıları ilə çirklənməsi turşulu yağışların yağmasına, kənd təsərrüfatı
kulturalarının məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olmaqla ərzaq xammalının mineral gübrələrin istifadə edilməsi hesabına yüksək toksiki suda həll olan metal üzvi birləşmələri, o cümlədən
ağır metallar bütövlükdə bir çox hallarda bitkilərin məhv olmasına gətirib çıxarır.
Kənd təsərrüfatı istehsalında hər yerdə uzun müddət ərzində pestisidlərin və mineral gübrələrin,
xüsusilə tərkibində azotlu maddələrin olması litosferanı, hidrosfera və atmosferi, ərzaq xammalını
və qida məhsullarını isə ksenobiotiklərlə, superekototoksikantlarla çirkləndirir. Su kəmərindəki su
qida məhsullarının böyük bir hissəsinin başlıca inqridiyenti olduğu üçün yad cins məhsulların
kimyəvi maddələrlə zənginləşməsinə gətirib çıxarır.
Çirklənmiş qida məhsullarının istifadə edilməsi nəticəsində insan orqanizminin bioloji immun
müdafiəsi zəifləməklə insanın sağlamlığına mənfi təsir göstərir. İnsan qidalanmasında məhsulların
təhlükəsizliyi ekoloji amillərlə çox bağlıdır.
Hal-hazırda ekoloji problemin həllində qida məhsullarının keyfiyyəti çox mühüm rol oynayır.
Məhsullarda toksiki qida qatqıları insan orqanizmində sağlamlığa təhlükə törədirdi. Təbii ki, bu
problem dünya miqyasında ənənəvi qida məhsulları ilə yanaşı, yeni qida məhsulları üçün elmitədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edirdi.
Ətraf mühitin keyfiyyəti barədə obyektiv mülahizə sürmək üçün onun təyini texniki ölçmələr,
ekspert qiymətləndirilmə və nəzəri hesabatlar aparılmaqla alınmış nəticələr etalon və normativlərlə
müqayisə olunur.
Məlumdur ki, ətraf mühitin keyfiyyətinin normalaşdırılması təkcə müvafiq normativlərin tərtibini nəzərdə tutmur və eyni zamanda onların həyata keçirilməsini də nəzərdə tutur. Ətraf mühitin
monitorinqi mövcud normativlərə müvafiq olaraq mühitin fiziki, kimyəvi və bioloji parametrlərinə
nəzarət etməklə insanların və digər canlı orqanizmlərin sağlamlığına təhlükə yarada və zərər yarada biləcək şərait barədə xəbərdarlıq etməklə onun qarşısını alır. Monitorinq ayrı-ayrı obyektlər,
proseslər və ətraf mühitin təzahürləri üzrə aparılır. Ətraf mühitin monitorinqinin aparılmasına
ehtiyac artmaqda davam edir, belə ki, hər il dünyada 30 minə qədər yeni kimyəvi maddələr istehsal
olunur. Aydındır ki, hər bir mövcud kimyəvi maddə və yenidən hazırlanmış kimyəvi maddələrə
monitorinq aparmaq praktiki olaraq qeyri-mümkündür, bu baxımdan da nəzarət ancaq zərərli
maddələrin miqdarının azalması üzrə həyata keçirilir (Avropa Komissiyasının məlumatına görə
AŞ – 10%-ə qədər), bu göstərici kifayət qədər ətraf mühitin vəziyyətini əks etdirməklə real şəkildə
sənayenin inteqral neqativ təsirini aşağı salmış olur.
İnsanın həyat fəaliyyətinin mühüm tərəfi qidalanma olub, həyat və sağlamlıq prosesini təmin
edir. Qidalanma insan orqanizminin əsas fizioloji tələbatlarının ödənilməsi, onun formalaşmasını,
funksiya etməsini və ətraf mühitin əlverişsiz təsirinə davamlılığını təmin edir. Kifayət qədər kəmiyyət nisbətində, keyfiyyət nisbətində tam qiymətli və ekoloji – gigiyenik təhlükəsiz nisbətdə
qidalanma səmərəli və ya balanslaşdırılmış kimi xarakterizə olunur.
Mövcud və praktiki cəhətdən həyat fəaliyyəti zamanı ekoloji əlverişsiz şəraitdə qida xammalı
və məhsullarının yad cins, müxtəlif maddələrlə çirklənməsi insan orqanizmi üçün böyük təhlükə
yaradır. İnsan orqanizmini qida ilə birlikdə ola biləcək toksiki maddələrdən qorumaq üçün qida
maddələrinin tərkibində bioloji təbiətli çirkləndiricilər və digər kimyəvi maddələrin miqdarını
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göstərən kompleks normativlər hazırlanmaqla təkmilləşdirilməkdədir. Bu normativlər həm də
çirkləndirici maddələrin miqdarını reqlament halında göstərməklə insanların sağlamlığını
qorumağa və gələcək nəslin sağlamlığının keşiyində dura biləcək elmi əsaslandırılmış normativləri
yaratmağa imkan yaradacaqdır.
Ərzaq xammalının və qida məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət çox vacib bir
problem olmaqla insanın səmərəli qidalanması üçün ətraf mühitin əlverişsiz amillərinin insan orqanizminin immun sisteminə təsirinin öyrənilməsi olduqca vacibdir.
Respublikamızda ərzaq məhsullarının ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə və
xüsusən müxtəlif şərab və şərabçılıq məhsullarının ekoloji qiymətləndirilməsi yönündə onların
tərkibi öyrənilməklə ekoloji sertifikatlaşdırılma sisteminə müvafiq olaraq yeni XASSP sistemi
elementlərinə əsaslanan normativlərə uyğunlaşdırılmışdır [2].
Azərbaycanın qida sənayesinin müəssisələrində istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin idarə
edilməsi və təhlükəsizliyinin qorunması və ekoloji təmiz məhsulların istehsalı olduqca aktual əhəmiyyət kəsb etməklə bu məhsulların XASSP (NASSR) normalarının tələblərinə cavab verməsi
olduqca vacibdir.
Bu cəhəti nəzərə alaraq işimizin əsas məqsədi “AzGRANATA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin istehsal etdiyi şərab məhsullarının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi və XASSP sistemi elementlərinin tərtibi aspektləri olub, malların ekoloji təhlükəsizliyinin bir sıra göstəricilərinin öyrənilməsi olmuşdur.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq aşağıdakı əsas müddəaların öyrənilməsi qarşıya məqsəd
qoyulmuşdur:
- ekoloji təmiz qida məhsulları və onların qida zəhərlənmələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi;
- yeyinti qatqıları və onların qida məhsulları istehsalında istifadəsinin elmi- nəzəri əsasları;
- qida məhsullarının ekoloji sertifikatlaşdırılması;
- “AzGRANATA” MMC-də XASSP sisteminin elementlərinin tərtibatı;
- şərab məhsullarında keyfiyyət göstəricilərinin ekoloji qiymətləndirilməsi.
Tədqiqatlar nəticəsində bizim tərəfimizdən ilk dəfə şərab məhsullarında ekoloji monitorinq
aparılmışdır. Keyfiyyətdən asılı olaraq şərab məhsullarının istehsalı zamanı onların sanitar-mikrobioloji göstəriciləri nəzərdən keçirilmişdir. İlk dəfə onların keyfiyyət göstəriciləri üzrə kompleks
tədqiqatlar aparılmışdır.
Qida məhsullarında ekoloji sertifikatlaşdırılma. Ekoloji sferada cəmiyyət və dövlətin əsas
iş istiqaməti təbiət obyektlərinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına və ekoloji təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə yönəldilmişdir. Bu zaman əsas vəzifələrdən biri də çirklənmiş təbiət obyektləri
tərəfindən çirklənmə təhlükəsini neytrallaşdırmaq olmuşdur.
Ekoloji sferada milli təhlükəsizliyin təmininin əsas vəzifəsi – texnogen təhlükəsiz və ekoloji
təmiz dünyada əhalinin həyat şəraitinin yaradılması sayılır. Müasir beynəlxalq bazarı sertifikasiya
kimi alətsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür (fransızca sertifikat sözü orta əsrdə latınca certifico
– təsdiqləyirəm). Məhsulun, iş və xidmətin sertifikatlaşdırılması ətraf təbiət mühitində məhsulun
təhlükəsizliyinin və insanın sağlamlığının qorunmasına istiqamətləndirilmişdir.
Sertifikasiya standartlaşdırma üzrə məhsulların, iş və xidmətlərin müvafiq normativ sənədlərin
tələbatlarına uyğunluğunu təsdiqləyən bir aktdır. Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər –
beynəlxalq, dövlət və regional standartlar kimi qaydaları, normaları özündə əks etdirir. Bundan
başqa, sahə, müəssisə standartları da mövcuddur. Sertifikatlaşdırma mütləq (icbari) və könüllü də
ola bilər. Mütləq sertifikatlaşdırma malın, xidmətin standartın tələbatlarına uyğunluğunu təsdiqləyir. Mütləq sertifikatlaşdırmaya məruz edilən malların, işlərin və xidmətlərin siyahısı dövlətin
qanunverici aktları ilə təyin olunur. Könüllü sertifikasiya isə sifarişçi və sertifikasiya üzrə orqanların müqavilə şərtləri əsasında hüquqi və fiziki şəxslərin təşəbbüsü əsasında aparılır. Mütləq
sertifikatlaşdırma zamanı istifadə edilən normativ baza özünə dövlətin qanunlarını daxil edərək, o
cümlədən qəbul olunmuş dövlətlərarası və beynəlxalq standartlara, sanitar norma və qaydalara da
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uyğunlaşdırılmalıdır. Könüllü sertifikatlaşdırılmaya mütləq sertifikatlaşdırılmada siyahıya daxil
olmayan məhsullar, işlər və xidmətlər də daxil edilə bilər. [4.457-462].
Ərzaq xammalı və qida məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin idarə edilməsində standartlaşdırılma sahəsində aşağıdakı beynəlxalq və regionlararası təşkilatlar sayıla bilər: - Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq Təşkilat; - Beynəlxalq elektrotexnika Komissiyası; - Beynəlxalq ölçü və
çəkilər Təşkilatı; - Beynəlxalq qanunverici metrologiya Təşkilatı; - Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin regional beynəlxalq Təşkilatı; - Sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq Təşkilat; - Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə beynəlxalq təşkilatlar; - Sınaq və sertifikasiya üzrə Avropa
Təşkilatı; - Avropa Şurasının Komissiyası; - Avropanın sərbəst ticarət Assosiasiyası; - Avropanın
standartlaşdırma üzrə Komitəsi; - Avropanın keyfiyyət üzrə nəzarət Təşkilatı; - BMT Avropa
iqtisadi Komissiyası. Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının qanun və qaydaları müxtəlif ölkələrdə
mövcud olan hüquqi, maliyyə, ticarət və digər şərtlərdən asılı olaraq fərqlənməklə bir qayda olaraq
beynəlxalq və regional sertifikatlaşdırma sistemlərinə uyğun olur. Sertifikatlaşdırmanı müəyyən
olunmuş qaydada bu cür işləri apara bilən akkreditləşdirilmiş orqanlar və sınaq laboratoriyaları
aparmaq hüququna malikdirlər.
Sertifikat verilmiş məhsulda sistem tərəfindən qəbul olunmuş marka nişanı vurulur.
Hal-hazırda bir çox məhsul növləri üçün ekoloji sertifikat və ya nişanı onların dünya bazarında
rəqabət qabiliyyətini təyin edən əsas amil sayılır. Qərbi Avropa ölkələrində ekoloji sertifikatlaşdırma ümumi qəbul olunmuş sertifikatlaşdırmanı tamamlamaqla, praktiki olaraq hər zaman mütləq
xarakter daşıyır. Məsələn, Fransada kənd təsərrüfatında ekoloji sertifikatlaşdırılma qanunverici
qaydada hələ 1960-cı ildə təsdiq olunmuşdur. Onun əsasında məhsulun növləri üzrə “Qırmızı qeydiyyat” adı altında ekoloji nişanlar (ekonişanlar) qəbul olunmuşdur. Almaniyada ekoloji sertifikatlaşdırılma üzrə işlər 1974-cü ildə müəyyən edilməklə bir neçə ildən sonra “Mavi mələk” və “Yaşıl
nöqtə” ekonişanlar təsdiq edilməklə sonradan ümumavropa ekonişanları kimi qəbul olunmuşdur.
Avropada geniş yayılmış ekonişan “Yaşıl nöqtə” ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər sistemində istifadə olunur.
Qida sənayesində istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti bütün ölkələrdə olduğu kimi, bizim
ölkəmizdə də dövlət standartlaşdırma sisteminə daxil edilən standartlara uyğun olaraq nizamlanır.
Bu standartlar qanun daxilində xammal, materiallara, yarımfabrikatlara və hazır məhsullara göstərilən vahid texniki tələbləri müəyyənləşdirirlər. Standartlar eyni zamanda elm və texnikanın son
nailiyyətlərini özündə cəmləşdirməklə, qida sənayesi və iaşə müəssisələrində qabaqcıl təcrübənin
və mütərəqqi texnologiyaların geniş yayılması üçün geniş imkanlar yaradırlar. Respublikamızda
standartlaşdırma ümumi bir milli sistemdən ibarət olub, Azərbaycan Respublikası Dövlət Standartlaşdırma sistemi standartları kompleksi şəklində fəaliyyət dairəsinə malikdir [4.434-438].
Hazırda kütləvi qidalanma məhsulları istehsalında normativ texniki sənədlər kimi beynəlxalq
standartlardan, regional standartlardan, dövlətlərarası standartlardan, milli standartlardan və müəssisə standartlarından geniş istifadə olunur. Qida məhsullarına olan standartlar təkcə istehsal mərhələsində deyil, eyni zamanda onların istehlakı mərhələsində də əsas tələblərə əməl olunmasını
tələb edir. Ona görə xidmət (qulluq) standartları da mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Standartlaşdırma sistemi standartları kompleksi özündə aşağıdakıları birləşdirir: - AZS 1.0-96
“Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi. Əsas müddəalar”; - AZS 1.2-96
“Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi. Dövlət standartlarının işlənib hazırlanması qaydaları”; - AZS 1.3-96 “Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi.
Texniki şərtlərin işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydaları”; - AZS 1.4-96 “Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi. Müəssisə standartları. Ümumi müddəalar”; - AZS 1.5-96 “Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi. Standartların
tərtibinə, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa olan ümumi tələblər”; - AZS 1.6-96
“Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma sistemi. Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiq edilməsi və qeydiyyatı qaydaları”.
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Kütləvi qidalanma məhsullarına standartlar hazırlandıqda görülən işlər 16 aprel 1996-cı ildə
qəbul olunmuş və 8 aprel 1996-cı ildə respublika prezidentinin fərmanı ilə təsdiq olunmuş (qüvvəyə minmiş) “Standartlaşdırma haqqında” Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.
Qida məhsulları üçün, başqa sözlə, xörək və məmulatlar, unlu, qənnadı məmulatları, içkilər və s.
bu kimi iaşə məhsulları hazırlanması üçün istifadə edilən xammal və yarımfabrikatlar üçün normativ sənədlər əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları (AZS), Texniki Şərtlər
(TŞAZ), Sahə standartları (SSAZ), Dövlətlərarası standartlar (QOST) və Müəssisə standartlarının
(MS) kateqoriyalarına aid edilən sənədlərdən, reseptlər məcmuələrindən və texnoloji xəritələrdən
ibarətdir. QOST-lar MDB ölkələrində qüvvədə olan standartlara aiddir. Onlar xalq təsərrüfatının
bütün sahələrində və müəssisələrində, təşkilatlarında və idarələrində, o cümlədən iaşə sistemində
tətbiq edilə bilən məcburi sənədlərdir. Sahə standartları başqa sahələrdə olduğu kimi iaşə sistemi
müəssisə və təşkilatlarında tətbiq edilmək üçün məcburi sənədlərdir. TŞAZ AZS 1.3-96 standartının tələblərinə uyğun olaraq konkret məhsula aid olan tələbləri müəyyənləşdirir. MS isə ayrı-ayrı
müəssisələrin özündə qüvvədə olan sənəddir.
XASSP sistemi istehlakçının müdafiəsi məqsədi ilə dünyada inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən
geniş surətdə istifadə olunur. Bu sistem qida məhsullarının təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud yarana
biləcək problemlər riskinin (təhlükənin) azaldılmasına yönəlmişdir. XASSP sisteminin tətbiqi
müəssisəyə bir sıra daxili mənfəət verir: - qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatının birmənalı məsuliyyətinin təyini; -səhv buraxılmadan böhranlı proseslərin aşkar olunması və müəssisənin
əsas resurslarının və cəhdlərinin bu istiqamətə mərkəzləşdirilməsi; - ümumi istehsal həcmində
keyfiyyətsiz (zay) malın payının aşağı salınması hesabına xeyli dərəcədə qənaətlilik; - bu sistem
müəssisədə fəaliyyət göstərən halda xarixi investorlar həvəslə kapital qoyuluşuna gedirlər; -sistem
firma markasını müəssisədə müdafiə etməklə özündə əminliyi artırır; - bu sistemə riayət etmək
orada audit aparmağa yol verir; - məsuliyyət sığortalanması zamanı bir çox sığorta kompaniyaları
tərəfindən qəbul olunub sayılır və məhkəmə iddialarında dəyərli arqument ola bilir; - məhsulun
stabil keyfiyyətinin təmin edilməsi hesabına şikayət iddialarının (reklamasiyaların) azalması; keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul istehlakçısı kimi etibarlılığını yaratmaqdır.
XASSP sisteminin mahiyyəti texnoloji proseslərdə “böhranlı nöqtələrin” aşkarlanması və nəzarəti olmaqla, hansı parametrlərin istehsal olunan məhsulun təhlükəsizliyinə təsirinin araşdırılmasıdır.
Bizim məqsədimiz müəssisədə şərab istehsalında XASSP sistemini yaymaqdır. Bu sistemin
müəssisədə tətbiq edilməsi üçün ilk növbədə işçi qrup müəssisə tərəfindən yaradılmaqla bu zaman
işə istehsalatda çalışan texnoloqlar, sex rəisləri və operatorlar, laboratoriya əməkdaşları cəlb olunmalıdır.
İşçi qrupun tərkibində XASSP sisteminin effektiv tətbiq ediməsi məqəsdi ilə bir nəfər koordinator və texniki katib fəaliyyət göstərməlidir. XASSP sisteminin əsas iş prinsiplərindən biri də
istehsalda nəzərə alınan təhlükəli amillərin seçilməsidir. Bu zaman böhranlı sınaq nöqtələrinin
aşkar olunması üçün mütləq ümumi qəbul olunmuş standartlara və müəssisənin texniki şərtlərinə
söykənmək olduqca vacibdir.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda XASSP sistemi və İSO 22000 hələ qəbul olunmayıbdır və
bu sistemlərin tətbiqi ilə əsasən Türkiyə və Rusiya dövlətləri və onların ölkəmizdə olan şöbələri
məşğul olur. XASSP sisteminin müəssisədə işlənilməsi üçün aşağıdakı mövcud məlumatları
istifadə edirik: - standart “Kəsmik texniki şərt” AZS 089-2003; - XASSP sistemi əsasında qida
məhsullarının keyfiyyətinin idarə olunması DÜİST P 51705.1-2001. Riskləri qiymətləndirmək
üçün biz hər potensial amil üçün onun xarakterizəsini ifadə edən cədvəllər tərtib etmişik.
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Nəticə
Ərzaq xammalı və qida məhsullarının bioloji və kimyəvi təbiətli maddələrlə çirklənməsi problemi və profilaktikası araşdırılmaqla, tədqiqat obyekti kimi müxtəlif şərab məhsullarının fizikikimyəvi, orqanoleptik və texnoloji xüsusiyyətləri standartlar əsasında öyrənilmişdir.
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Исследование экологически чистых пищевых продуктов на основе стандартов
Резюме
Согласно концепции здорового питания в производстве продуктов питания, в последние
годы на производство высококачественных продуктов питания в нашей стране, качество
продукции регулируется так же, как и во всех странах в соответствии со стандартами,
включенными в государственную систему стандартизации. Эти стандарты определяют
унифицированные технические требования к сырью, материалам, полуфабрикатам и
готовой продукции в рамках закона.
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Research of ecologically clean food products on the basis of standards
Summary
According to the concept of healthy, nutrition in food production, in recent years, the production
of high-quality food products in our country, product quality is regulated in the same way as in all
countries in accordance with the standards included in the state standardization system. These
standards define unified technical requirements for raw materials, materials, semi-finished
products and finished products within the framework of the law.
Key words: organic food, food production, environmental issues, winemaking products,
environmental certification, standardization documents.
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dos. Raibə Məmmədbağır qızı CƏFƏROVA
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
AQRAR SAHƏDƏ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİN TƏNZİMLƏNMƏSİ
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsullarla çıxmaq elmi-texniki tərəqqi meyillərinin genişlənməsindən birbaşa asılıdır. Müasir dövrdə hər bir ölkənin təsərrüfat fəaliyyətində kənd təsərrüfatının inkişafının önəmli rolunu və Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafının
iqtisadi imkanlarını nəzərə alaraq məqalədə məhsul istehsalının mövcud vəziyyəti tədqiq edilmiş
və qiymətləndirilmişdir. Məqalədə aqrar sahədə istesal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsində aqrar elmin və kadr hazırlığının daha da yaxşılaşdırılmasının əsas istiqamətləri
öz əksini tapmışdır. Aqrar sahənin mümkün potensialından tam və səmərəli şəkildə istifadə edilməsi üçün dövlət dəstəyi tədbirlərinin rolu da məqalədə öz əksini tapmışdır. Araşdırmanın sonunda
Azərbaycanda elmi-kadr potensialının gücləndirilməsinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun həyata keçirilməsi istiqamətində təklif irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətliliyi, intensiv inkişaf, müqayisəli üstünlük,
aqrar elm.
Giriş
Milli maraqların qorunmasının təsərrüfatçı subyektlərin, onların iqtisadi və maddi bazasının
möhkəmləndirilməsinə, inkişafın dayanıqlığına müasir dövrdə ehtiyacı var. Xarici iqtisadi sahədə
ölkənin milli maraqları milli istehsalçı üçün elə iqtisadi əlaqələrin qurulmasındadır ki, həmin əlaqələr onların maraqlarının həyata keçirilməsinə imkan verməklə milli məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına, istehsalın səmərəliliyinə və iqtisadi artıma kömək etsin.
Qloballaşmanın dərinləşdiyi və əhatə dairəsinin genişləndiyi bir şəraitdə, rəqabətqabiliyyətlilik
iqtisadi subyektlərin inkişafının əsas amili kimi çıxış edir. Eyni zamanda onlar milli və transmilli
müstəvidə bazar münasibətlərinin təkmilləşməsinə təkan verərək, elmi-texniki tərəqqi meyillərinin
genişlənməsi və artmasında əks olunur. Bu proseslər həm də iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində
müxtəlif istehsal texnologiyaları və idarəetmə metodlarının təkmilləşməsinə də mühüm təsir göstərir. Bu sahələrdən biri də aqrar sahədir.
Bütövlükdə, rəqabət – tələb və təklif qanununun təsiri nəticəsində yaranaraq tez-tez dəyişən
qiymətlərin səviyyəsinə ciddi təsir etməklə, bazarda iqtisadi münasibətləri düzgün tənzimləyən
mühüm iqtisadi prosesdir. Onu eyni zamanda istehsalçılar, istehlakçılar və onların bir-birilə apardığı iqtisadi mübarizə forması kimi də qəbul edə bilərik. Sağlam rəqabət mühiti şəraitində əmtəələrin rəqabətqabiliyyəti vacib əhəmiyyət daşıyır. Rəqabətqabiliyyətlilik müqayisə əsasında
müəyyən edilir. Rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasına müxtəlif amillər təsir göstərir. Məsələn,
əmtəənin keyfiyyəti, onun qablaşdırılması, marketinq və reklamı, xərclərin səviyyəsi, istehsala yeni texnologiyanın tətbiqi, güclü maliyyə resurslarının mövcudluğu, saxlama müddəti və s. [5].
Ümumtarixi baxımdan rəqabət – bazar əlaqələrinin doğal ünsürü olub, həmin əlaqələrin inkişafının stimullaşdırıcı amili və göstəricisi kimi dəyərləndirilir. İnkişaf etmiş, geniş rəqabətlilik potensialına malik iqtisadiyyatlar rəqabət ortamlı iqtisadiyyatlar kimi qəbul olunur. Buna görə də
resursların bölüşdürülməsi və istifadəsi, həmçinin əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması baxımından
rəqabətin vacib, əvəzedilməz iqtisadi və sosial faydası özlüyündə şübhə doğurmur [3, s. 37].
İqtisadi ədəbiyyatlarda rəqabətqabiliyyətlilik son 30 ildə mərkəzi mövzulardan birinə çevrilmişdir. Keçən əsrin 80-ci illərinə qədər rəqabətqabiliyyətlilik anlayışı dar mənada – konkret bazarlarda rəqabət kontekstindən araşdırılırdı. 80-ci illərdən başlayaraq bu anlayış geniş mənada –
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“milli rəqabətqabiliyyətlilik” kimi araşdırılmağa başladı. ABŞ-da “Rəqabətqabiliyyətlilik üzrə
Milli Şura” rəqabətqabiliyyətliliyi ölkənin dünya bazarlarında əhali üçün daha yaxşı həyat səviyyəsinə aparan uğurlu vəziyyət əldə etmək qabiliyyəti kimi qiymətləndirir. İqtisadi Əməkdşlıq və
İnkişaf Təşkilatı isə hesab edir ki, rəqabətqabiliyyətlilik – ölkənin açıq bazar şəraitində real milli
gəliri saxlamaq və yüksəltmək şərti ilə xarici rəqiblərin tələblərinə uyğun mal və xidmətlər istehsal
etmək qabiliyyətini əks etdirir. Göründüyü kimi, rəqabətqabiliyyətlilik anlayışı açıq bazar şəraitində beynəlxalq bazarlarda rəqabətə davam gətirmək qabiliyyəti; yüksək məhsuldarlıq - yəni ölkənin
təbii və iqtisadi resurslarından istifadənin effektivliyi; əhalinin yüksək həyat səviyyəsinin təmin
olunması ilə əlaqələndirilir.
Məqalənin ana xəttini daha da açıqlamaq üçün Porterin rəqabətqabiliyyətlilik nəzəriyyəsini
araşdıraq. M. Porter rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən amilləri iki qrupa bölür: əsas amillər və
inkişaf etdirilmiş amillər. Əsas amillərə təbii ehtiyatlar, iqlim şəraiti, ölkənin coğrafi vəziyyəti,
işçi qüvvəsi kimi amillər daxildir. İnkişaf etdirilmiş amillərə isə müasir infrastruktur, yüksək ixtisaslı kadrlar, elmi-tədqiqat mərkəzləri kimi amillər aiddir. Əsas amillər hesabına əldə edilmiş
rəqabət üstünlükləri bir qayda olaraq davamlı deyil və əsas etibarı ilə yalnız hasilat sənayesində
və kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli sahələrdə əhəmiyyət daşıyır. İnkişaf etdirilmiş amillər isə böyük
əhəmiyyətə malikdir. M.Porterin fikirlərinə görə firma və dövlətlərin rəqabət qabiliyyətlərini
qorumaq üçün həqiqətən onları narahat olmağa təşviq etmək lazımdır. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin və işçi qüvvəsinin artımı fərdlərin yeni bacarıq və iqtisadi töhfələrə nail olmaq ehtiyacını yaradır. İnqilabi yeni texnologiyalar demək olar ki, bütün sahələrdə yeniləmə və təkmilləşmə dövrünün başlanğıcı üçün şərait yaradır. Bu amillər isə miras qalmır, onlar milli iqtisadiyyat
tərəfindən yaradılır. Və bu amillər davamlı iqtisadi inkişafa yol açır [6,7] .
Aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir edən əsas amillər və onların tənzimlənməsi
Azərbaycan iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı əsas aparıcı sahələrdəndir. Ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunun davaml inkişafı üçün başlıca məqsəd ərzaq təlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin
edilməsi, rəqabətqabiliyyətli və idxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və onun emal
sənayesi məhsullarının istehsalının artırılmasından ibarətdir. Ölkənin ümumdaxili məhsulunun 56%-i, məşğul əhalinin isə 36-37 %-i kənd təsərrüfatının payına düşür. İstehlak tələbatımızın təxminən 75%-i aqrar sahənin hesabına ödənilir. Bu baxımdan aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətliliyi –
bu sahədə səmərəli bazar münasibətlərinin formalaşmasının mühüm şərti, dayanıqlı inkişafın isə
əsas hərəkətverici elementidir.
Təbii ki, rəqabətqabiliyyətlilik əslində aqrar bazarın iqtisadi mexanizminin əsasıdır. Bu prosesin səmərəli təmin edilməsinin əsas şərtlərindən biri isə, sağlam rəqabət prosesinin formalaşması
və inkişafına əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Bütövlükdə, aqrar sahədə istehsal və emal edilmiş
məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi daxili və xarici bazarlarda tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsinə yönəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş yetərli tədbirlərin gücləndirilməsindən bilavasitə asılıdır. Bundan başqa, rəqabətqabiliyyətli məhsul
istehsalı əmək resurslarının keyfiyyət baxımından inkişafını da şərtləndirir. Burada əməyin intensivlik səviyyəsi, istehsalçının yaradıcılıq qabiliyyəti, informasiya mühitinin formalaşması və s.
kimi amillər də nəzərə alınmalıdır. Müasir dövrdə istehsalın keyfiyyət baxımından dəyişməsiəməyin ixtisaslaşması və ixtisaslı kadrlara tələbatın artım səviyyəsinin araşdırılmasını da tələb
edir.
Məlumdur ki, material məsrəflərinə qənaət, əmək məhsuldarlığı, istehsalın ixtisaslaşması, intensivlik dərəcəsi, qabaqcıl təcrübə və elmi nailiyyətlərdən istifadə, qiymət, keyfiyyət, əsas və
dövriyyə fondundan istifadə, əməyin və istehsalın təşkili, stimullaşdırma, təchizat kimi iqtisadi
göstəricilər və amillər son nəticədə, yəni istehsalın səmərəliliyinin təmin olunmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edən amillərdir.
Aqrar sektorda ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və rəqabətqabiliyyətli məhsul
istehsalının və emalının genişləndirilməsinə əlverişli mühitin yaradılmasını təmin etmək məqsədi
ilə “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair”
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Strateji Yol Xəritəsində 9 strateji hədəf və 36 prioritet istiqamət müəyyən edilmişdir. Qarşıya qoyulmuş hədəf və prioritetlərə nail olmaq üçün 177 tədbir nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən edilən
strateji hədəflərə nail olunması üçün heyvan mənşəli məhsulların istehsalı və emalında “dəyər zənciri” prinsipinin tətbiq edilməsi, müasir dünya təcrübəsinin respublikada tətbiqinin genişləndirilməsi yolu ilə iri heyvandarlıq komplekslərinin, ailə-kəndli və fermer təsərrüfatlarının yaradılması,
örüş və otlaqların məhsuldarlığının qorunub saxlanılması və artırılması, bu sahələrdən istifadə
etməklə heyvandarlıqda yarımintensiv və intensiv saxlama, parsel formasında bölgü aparmaqla
mədəni otlaq yaratma təcrübəsinin tətbiq edilməsi və digər məsələlər nəzərdə tutulmuşdur [1, s.
50-52]. “Azərbaycan Respublikasında 2019-2023-ci illərdə heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinə
və örüş-otlaq ərazilərinin səmərəli istifadə olunmasına dair Dövlət Proqramı” da hazırlanmışdır
[12]. Aqrar sektorun inkişafı, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “Azərbaycan 2020:
Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında da əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulub [2].
Azərbaycanda təsərrüfatların əksəriyyətinin kiçik ölçüdə olması, həmçinin onların institutlaşma
səviyyəsinin aşağı olması keyfiyyətli məhsul istehsalının, məhsuldarlığın aşağı olmasına səbəb
olan amillərdən ən başlıcasıdır desək yanılmarıq. Torpaq payı alanların əksəriyyəti hələlik heç bir
qurum yaratmamış, fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərirlər. Onların əksəriyyəti öz torpaq paylarından
əsasən şəxsi yardımçı təsərrüfat kimi istifadə edirlər. Lakin, təcrübə göstərir ki, belə şəxslər gectez özlərinin maraq dairəsində olan ortaq problemləri həll etmək üçün başqa mülkiyyətçilərlə
birləşməli olacaqlar. Çünki, elə problemlər var ki, onları təkbaşına həll etmək mümkün deyildir.
[4, s. 138]
Hər hektar sahədə aparılan əkin sahələri üzrə yanacaq və motor yağlarına görə dövlət yardımı
almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edən 372 min istehsalçının malik olduqları torpaq sahələrinin orta ölçüsü 3,4 hektar olsa da, istehsalçıların mütləq əksəriyyətinin malik olduğu
əkin sahələri orta göstəricidən də aşağıdır. Oxşar vəziyyət heyvandarlıq təsərrüfatlarında da müşahidə olunur . [1, s.17]
Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 2018-ci ildə respublikada kənd təsərrüfatının ümumi
məhsul istehsalının 91%-i fərdi sahibkarlar, ailə-kəndli və ev təsərrüfatlarının, 9%-i isə kənd təsərrüfatı müəssisələri və təşkilatları tərəfindən istehsal olunmuşdur. Respublika üzrə fərdi sahibkar
təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, müqayisə olunan illərdə təsərrüfatların sayı azalıb. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə təqribən 2,9 dəfə azalaraq
2618-dən 907-ə düşmüş, 2017-ci illə müqayisədə isə 48 vahid azalmışdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı 2017-ci ildə 1608, 2018-ci ildə artaraq 1641 olmuşdur. Qeyd edək ki, fərdi sahibkar
təsərrüfatlarının sayında baş verən bu dəyişikliklər tamamilə bazar mexanizminin təsiri altında
gedib və rəqbətə davam gətirməyən təsərrüfatlar fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb,
yaxud başqa təsərrüfatlarla birləşərək birgə fəaliyyət göstərirlər [11].
Göründüyü kimi, kiçik torpaq sahibliyi və kiçik təsərrüfatlar məsələsi hazırda ölkədə kənd
təsərrüfatı sahəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə mane olan problemlər sırasında
xüsusi təsirə malikdir. Kiçik təsərrüfatların təşkilatlanma səviyyələrinin çox aşağı olması, onların,
istər resurslara olan tələbatlarının ödənilməsində, istərsə də bazara çıxış məsələsində çətinliklər
yaradır. Kiçik təsərrüfatların üstünlük təşkil etməsi ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında müasir texnologiyalardan və təkmilləşdirilmiş istehsal vasitələrindən istifadə səviyyəsinin
aşağı olmasını şərtləndirir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında təşkilatlanmanın aşağı səviyyədə olması dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirdiyi stimullaşdırıcı tədbirlərin səmərəliliyinin azalmasına da səbəb olur. Kiçik təsərrüfatlardan ibarət olan kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının xarici bazarlara çıxışı və ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı baxımından ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün müəyyən problemlər yaradır. Bu fakt
ölkənin müvafiq sahələrdə istehsal və ixrac potensialının gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Dünya kənd təsərrüfatı sektorunun dayanıqlı inkişafı resurslardan səmərəli istifadənin əhəmiyyətini gündən-günə artırır. Bunun üçün yeni texnologiyalar və idarəetmə qərarları tələb olunur. Bu
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isə öz növbəsində güclü maliyyə vəsaiti tələb edir. Hazırda “Ağıllı kənd təsərrüfatı” qlobal texnologiyaların potensial müsbət təsirinə görə dünya reytinqində birinci yerdədir. Fikrimizcə, aqrar
sahədə kooperativlərin inkişafı bu sahədə daha effektiv təsirə malik olar.
Azərbaycanın 2018-ci ildə qeyri-neft məhsulları ixracı 1689,2 milyon ABŞ dolları həcmində
olub ki, bunun da 49%-i kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatının emal məhsullarının payına düşüb
[11]. Ölkənin malik olduğu təbii-coğrafi mövqeyi və iqlim şəraiti kimi müqayisəli üstünlükləri ilə
biz bu sahədə daha çox uğur əldə edə bilərik. Bu baxımdan kənd təsərrüfatının diversifikasiya
dərəcəsinin müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, kənd təsərrüfatı istehsalının
şaxələndirilməsi bu sahədə investisiya risklərini azaltmaqla aqrar ixrac potensialının inkişaf strategiyasının xüsusiyyətlərini də müəyyən edir.
Rəqabətqabiliyyətlilik meyarı, xüsusilə də onun yüksəldilməsi artıq bütün sahələrdə qəbul edilmiş və onun təmin edilməsi prioritetlər sırasında ilk sıralardan birini tutur. Aqrar sahə üçün rəqabətqabiliyyətlilik müxtəlif aspektlərdən dəyərləndirilməli və qəbul edilməlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətli olması üçün onun altsistemlərinin, yarımsahələrinin bu
meyara cavab verməsi gərəkdir. Beləliklə, aqrar sahə üçün tələb olunan rəqabətqabiliyyətlilik
meyarı aşağıdakı ardıcıllıqla təmin edilməlidir:
- rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı prosesində istehsalın, heyətin və keyfiyyətin ən yüksək
səviyyədə idarə edilməsi;
- istehsal olunmuş məhsulun rəqabətli olması və müxtəlif bazarlarda rəqabət qabiliyyətini ifadə
etməsi;
- sahəyə aid olan müəssisə və təşkilatın qeyd olunan mərhələlərdən sonra prestijinin formalaşması;
- müəssisənin maliyyə dayanıqlılığının təsbit olunması, bu dayanıqlığın tənəzzül və böhran
dövrlərində davamlı xarakter alması;
- müəssisələrin istehsal etdikləri məhsulların ekoloji cəhətdən təmiz və sağlamlıq baxımından
zəruri tələblərə cavab verməsi;
- nəticədə sahənin özünün rəqabətqabiliyyətli sahəyə çevrilməsi.
Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin araşdırmalarına əsasən Azərbaycanda istehsal edilən bəzi
kənd təsərrüfatı məhsulları: tütün, alma, qoz, fındıq, subtropik meyvələr, giləmeyvələr, tərəvəzlər,
yaşıl çay, təbii bal, dərman bitkiləri, yağlı toxumlar, pambıq, yun, gön-dəri, xam ipək və s. beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyə malikdir. Qeyd edək ki, aqrar sahədə rəqabət qabiliyyəti kifayət qədər
geniş və çoxanlamlı bir prosesi özündə əks etdirməklə, həm də elmi və iqtisadi tədqiqatların
obyekti kimi səciyyələnir. Bu baxımdan, ayrı-ayrı ölkələrdə hökumət və qanunvericilik orqanları
tərəfindən həmin ölkələrdə istehsal edilən məhsulların rəqabətədavamlılığının yüksəldilməsi
istiqamətində zəruri iqtisadi və təşkilati tədbirlər həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 dekabr tarixli 400 nömrəli
Fərmanı ilə “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ləğv edilmiş və
Nazirliyin tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus olan “Aqrar tədarük və təchizat” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti yaradılmışdır.
İdarəetmə sistemində çevikliyin və effektivliyin artırılması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon bölmələri inzibati strukturdan xidmət qurumları olan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə (bundan sonra - DAİM) çevrilmişdir. DAİM-lərdə “vahid pəncərə” prinsipinə uyğun fermerlərə 70-ə yaxın xidmət göstərilir.
Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərin təbii fəlakətlərdən və ya digər səbəblərdən yaranacaq itkilərinin qarşısının alınması və gəlirlərinin qorunması üçün aqrar sığorta mexanizminin
təkmilləşdirilməsinə qərar verilmiş və 2019-cu il 27 iyun tarixdə “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul olunmuş və aqrar sığorta sisteminin mərkəzi institutu olan
“Aqrar Sığorta Fondu” təsis edilmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir.
“Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq yeni subsidiya
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mexanizminin tətbiqinə hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası” bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yanacaq və
motor yağlarına, buğda və çəltik əkininə, təkrar əkinlərə görə və mineral gübrələrin, biohumusun
və pestisidlərin güzəştli qiymətə alınması ilə bağlı birbaşa və dolayı subsidiyaların birləşdirilərək
əkin subsidiyası formasında verilməsini nəzərdə tutur.
Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının tədricən ekstensiv inkişafdan uzaqlaşaraq intensiv inkişafa keçirilməsi prosesi başlamışdır. Belə ki, “ağıllı kənd təsərrüfatı”nın tətbiqi istiqamətində “Sminagro”
ABŞ-ın “Spectrum Technologies” şirkəti ilə rəsmi distribütorluq əsasında Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq bitki yetişdirilməsinə nəzarət edən avtomatlaşdırılmış ağıllı sistemlərin tətbiqinə başlanılmışdır. “Sminagro” şirkətinin təklif etdiyi məhsulları Aqrolizinq ASC vasitəsilə güzəştli şərtlərlə əldə etmək mümkündür [12] .
Torpaqların konsolidasiyası və nisbətən iri təsərrüfatların yaradılmasının stimullaşdırılması
məqsədilə istifadəsində olan 50 hektardan çox ərazidə aparılan əkinə və ya çoxillik əkməyə görə
rəsmi qeydiyyatdan keçmiş kənd təsərrüfatı kooperativlərinə əkin subsidiyasının 10 faiz artıq
verilməsi nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatı kooperativlərinə verilən subsidiya əkin subsidiyası ilə
əlaqələndirilmişdir ki, bu da subsidiyanın verilməsində eyniləşdirməyə, miqyasdan qənaətə və nəticədə, inzibati xərclərin azaldılmasına nail olmağa imkan verəcəkdir.
Aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsində xarici təcrübə
Araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə aqrar sahədə təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi prosesi, bütövlükdə bu sahənin dayanıqlı və səmərəli inkişafının ən önəmli
şərti kimi çıxış edir. Təbii ki, göstərilən prosesdə müqayisəli üstünlüklərin qorunub saxlanılması
da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, inkişaf etmiş xarici ölkələrin praktikasında, aqrar
subyektlərin rəqabətqabiliyyətliliyi aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur:
- kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalı üzrə ümumdaxili məhsulun həcmi, o cümlədən yerli
bazarın tutumu və aqrar sektorda anoloji məhsullar istehsalının rəqabət qabiliyyətinin potensialı;
- yerli məhsulun strukturunda kənd təsərrüfatı məhsullarının son istehlakına çəkilən xərclərin
xüsusi çəkisi, son istehlak və ümumi yığımın xüsusi çəkisi;
- ölkə üzrə idxal və ixrac edilən məhsulların qiymət indeksləri arasındakı nisbəti;
- ümumi daxili məhsulun (ÜDM) strukturunda kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının xüsusi
çəkisinin müqayisəsi və s.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda fermerlərimizin istehsal etdikləri məhsulların beynəlxalq paritet
qiymətləri ölkənin daxili qiymətlərindən yüksəkdir. Bunun əsas səbəbi aqrar sahədə maddi- texniki
bazanın və istehsal güclərinin zəifliyi, aqrar sahənin bazar infrastrukturunun lazımi səviyyədə
olmaması, ixtisaslı kadrların hazırlığı və peşə səviyyəsinin aşağı səviyyədə olması və sair bu kimi
səbəblərdir. Məsələn, bitkiçiliyin inkişafının əsas istehsal göstəriciləri əkin sahəsinin quruluşu,
hektardan məhsuldarlıq və ümumi yığımdır [4]. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda 2018-ci ildə
mövcud olan 1 milyon 738 min hektar əkin sahəsinin 1,1 milyon hektardan çox və ya 61 faizə
yaxını dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkini üçün ayrılsa da, biz hələ də xaricdən taxıl alırıq. Çünki,
son 40 ilə yaxın bir dövrdə taxıl əkini sahələri 491 min hektradan 977 min hektara çatdırılaraq 2
dəfə artırılsa da, bu sahədə hər hektardan məhsuldarlıq son 40 ildə 20 faiz, son 30 ildə isə cəmi 12
faiz artıb [11]. Müqayisə üçün qeyd edək ki, son 40 il ərzində dünya üzrə əkin sahələri təqribən
10% artdığı halda, bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi 2,3 dəfə artıb. Bu müqayisələr ölkə üçün
çox mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik olan kənd təsərrüfatında istehsalın, əmək məhsuldarlığının və digər səmərəlilik göstəricilərinin aşağı olduğunu göstərir.
Azərbaycan Respublikası bütün sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də xarici
ölkələrlə, beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edir. Dövlət xarici ölkələrin aqrar siyasət
sahəsindəki mütərəqqi təcrübəsinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi, xarici ölkələrlə müqavilə-hüquq bazasının yaradılması və genişləndirilməsi, eləcə də ölkəmizdə aqrar sahənin prioritetlərinə
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uyğun olaraq beynəlxalq layihələrin hazırlanması və icrası məqsədilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində aparıcı dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edir.
Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı, mövsümi qiymətlərin tənzimlənməsi, məhsul itkisinin qarşısının alınması, daxili bazarın qorunması və ixrac potensialının artırılması baxımından bölgələrdə
ən müasir texnologiyalar əsasında anbar komplekslərinin yaradılmasının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Sahibkarların vərdiş və biliklərinin artırılması üçün
informasiya və məsləhət xidmətlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir, baytarlıq və fitosanitar sahədə
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq daha da inkişaf etdirilir.
Rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsində aqrar elmin vəzifələri
Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətinə keçid həyat keyfiyyətinin qeyri-maddi göstəricilərinin
rolunu artırır. Bilik əldə etmək, məlumat əldə etmək, sağlam həyat tərzi sürmək fərdlər, əsasən də
gənclər üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət daşıyır. Bu, əhalinin dəyər sistemində, xüsusən də gənc
nəsil arasında böyük dəyişikliklərə yol açır. Bu baxımdan aqrar elmin qarşısında duran vəzifələrin
səmərəli icrası həmçinin yüksək ixtisaslı, müasir biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnmiş kadr potensialının yaradılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Rəqabətqabiliyyətliliyin formalaşdırılması tələbləri bütün növ resurslardan qənaətlə istifadəni, hər bir sahədə texnika və texnologiyanın
ən son nailiyyətlərinin tətbiqini, müasir dünya reallıqlarından irəli gələn idarəetmə və texnoloji
yeniliklərdən istifadəni və s. tələb edir. Eləcə də bütün proseslərə kompleks şəkildə yanaşmanı
dəstəkləyir. Bütün bunlar, qeyd edildiyi kimi, həm texnoloji, həm də idarəetmə sahəsində müasirliyi tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin modernləşdirilməsi, təhsilin səviyyəsinin dövrün tələblərinə uyğun artırılmasını vacib edir. Aqrar sahədə istehsal
proseslərinin təkmilləşdirilməsi çoxsaylı və müxtəlif xarakterli amillərdən asılıdır. Bu amillər
ixtisaslı kadrlara tələbatda da özünü göstərir. Əgər aqrar sahədə innovasiyalara və moderinləşməyə
nail olmaq istəyiriksə bu zaman işçi qüvvəsinin keyfiyyət tələbləri ön plana çıxmalıdır.
Müxtəlif sahələrdə olduğu kimi aqrar sahədə də istehsal və xidmət proseslərində yeni texnika
və texnologiyanın genişmiqyaslı tətbiqi aqrar sahənin modernləşdirilməsinin başlıca amillərindən
biridir. Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi ETT-nin nailiyyətlərindən bəhrələnməyi tələb
edirsə, aqrar sahənin də inkişafı öz növbəsində kadr hazırlığı və təminatının yaxşılaşdırılmasını
tələb edir. Söhbət ETT-nin nailiyyətlərinin istehsalatda genişmiqyaslı tətbiqindən, kadr təminatı
və hazırlığının təkmilləşdirilməsindən gedirsə, bütün bunları innovasiya siyasətinin tərkib hissəsi
hesab etmək olar. İnnovativ yanaşma modernləşmənin və rəqabətqabiliyyətliliyin əsasını təşkil
edir. İstər innovasiya, istərsə də modernləşmə yekunda rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsinə
kömək edir ki, bu da müasir davamlı inkişafın əsas tələblərindən biridir. Dövlətin, elmin və aqrosənaye istehsalının birgə səyləri gələcəkdə ölkənin kənd təsərrüfatında innovativ fəaliyyəti artıra
bilər. Bu da istehsalın səmərəliliyini artırmaqla yanaşı beynəlxalq ərzaq bazarında da rəqabət
qabiliyyətini artıracaqdır. Bu sahədə respublikada yaradılan Aqroparkları misal göstərmək olar.
Prezident İ.Əliyev 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş hesabatda
bildirib ki, hazırda ölkə üzrə 17 Aqropark fəaliyyət göstərir ki, bunların da ümumi sahəsi 104 min
hektardır, aqroparkların sayının 31-ə çatdırılması da nəzərdə tutulmuşdur. Təxmini hesablamalara
görə aqroparkların gəlirlilik səviyyəsi 800 milyon-1mlrd manata yaxın olacaqdır [9].
Bütün bu məqsədlərin uğurla gerçəkləşdirilməsində ilk növbədə aqrar elm öz sözünü deməlidir. Aqrar sahənin rəqabət üstünlüyünü artırmağa xidmət edən effektiv və əsaslandırılmış
elmi tədqiqatlar aparılmalı, vətəndaşların gələcəkdə ərzaq məhsullarına tələbatının elmi cəhətdən əsaslandırılmış proqnoqzları verilməli, təcrübədə özünü doğruldan və elmi əsaslara söykənən yeni metodlar işlənilməlidir. Aqrar sahədə elmi potensial rəqabətqabiliyyətliliyin təmin
edilməsi üçün zəruri resurslardan biri kimi çıxış edir. Elmi potensialın gücləndirilməsi isə elmitədqiqatların həyata keçirilməsinin motivləşdirilməsini vacib edir. Çünki, elmi-tədqiqatların
zəifləməsi aqrar sahənin geriləməsinə səbəb olur, bu isə öz növbəsində bütövlükdə iqtisadiyyatın
inkişafına mənfi təsir edir.
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Aqrar sahədə elmi təminat və kadr hazırlığının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra
işlər görülməkdədir. Bu baxımdan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 2018-2019-cu tədris ilindən etibarən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) bir sıra yeni ixtisaslar üzrə
bakalavr və magistr səviyyələrində kadr hazırlığına başlanılıb. Kadr hazırlığına dəstək vermək
məqsədilə nazirlik yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti bir sıra addımlar atıb. Belə ki, Dünya Bankı ilə birgə icra etdiyi Kənd Təsərrüfatının
Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi çərçivəsində “Bitki mühafizəsi” ixtisası üzrə
tədris kurikulumu hazırlanıb. Layihənin cəlb etdiyi yerli və beynəlxalq ekspertlərin birgə fəaliyyəti
nəticəsində müasir tələblərə və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə hazırlanmış kurikulumlar
artıq Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənib. İxtisas üzrə bakalavr pilləsi ilə yanaşı, magistr və
doktorluq dərəcələri üçün də kurikulumların hazırlanması nəzərdə tutulub [10,12].
Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində “elm-istehsalat-tədris” və yaxud “elm-tədris-təcrübə
mərkəzləri” (elm holdinqləri) modelləri təcrübəsi mövcuddur. Azərbaycanda da belə modellərdən
istifadə edilməsi üçün real imkan və şəraitlər vardır, onları böyük vəsait sərf etmədən reallaşdırmaq olar. Yüksək peşəkar kadrlar hazırlamaq məqsədilə mövcud elmi-tədqiqat institutlarının gücündən, müvafiq bölgələrdə yerləşən təcrübə bazalarından istifadə edilməlidir. Bu, təhsil müəssisələri ilə elmi idarələrin funksional baxımdan yaxınlaşaraq birgə fəaliyyət göstərməsinə və yeni
Elm-Tədris-Təcrübə Mərkəzləri sisteminin yaradılmasına imkan verə bilər.
Hazırda respublikada qeyd edilən istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən 11 elmi-tədqiqat institutu,
o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin strukturuna daxil olan 8, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində 3 elmi-tədqiqat institutu fəaliyyət göstərir. Ölkədə həmçinin regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzləri və elmitədqiqat institutlarının 50-dən artıq təcrübə-istehsalat bazası vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Araz” Elm İstehsalat Birliyi öz fəaliyyətini Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi ilə
əlaqələndirir. Bunlardan başqa, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, digər universitetlərin
müvafiq kafedraları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2 və Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2 elmi-tədqiqat institutu aqrar sahə ilə bu və ya digər dərəcədə
əlaqədar elmi tədqiqatlar aparırlar [10, 12].
Regional iqtisadiyyatın inkişafında kənd təsərrüfatının rolunu nəzərə alsaq iqtisadi regionlarda
kənd təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə də ehtiyac var.
Bəzi iqtisadçıların fikrinə görə, aqrar iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatı rəqabət qabiliyyətli regional
təsərrüfatlar yarada bilməz. Nəzərə alsaq ki, məhz elə kənd təsərrüfatının inkişafı hesabına Qərbin
bir sıra inkişaf etmiş ölkələri sənayeləşmənin üstünlüklərini formalaşdırmışdır, onda qətiyyətlə
deyə bilərik ki, sənaye kənd təsərrüfatından əldə olunan resurslar hesabına inkişaf edir.
Nəticə
Ölkədə mövcud meyillərin dərindən, obyektiv şəkildə öyrənilərək təhlil edilməsi, qabaqcıl və
geridə qalmış sektorların aşkar edilməsi, uyğun olaraq bu sahə üzrə inkişaf etmiş ölkələrin kənd
təsərrüfatında idarəetmə təcrübələrini öyrənib nəticədə həmin sahənin elə bir yeni modelini layihələşdirmək olar ki, burada mütərəqqi meyillər geridə qalmış sahələrə də təsir etməklə qarşılıqlı
inkişaf prinsipinə əsaslansın.
Bu gün aqrar sahənin mümkün potensialından tam mənada və səmərəli şəkildə istifadə edilməsi, aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişafının stimullaşdırılması üçün dövlət dəstəyi tədbirləri
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılaraq ölkəmizdə həyata keçirilir. Özəl bankları və kredit təşkilatlarını bu sektora vəsait (kredit) ayırmağa daha da təşviq edən bir mühit yaratmaq üçün dövlət
tərəfindən əlavə tədbirlər görülməkdədir. Bundan başqa, kənd təsərrüfatının sığortalanması mexanizmi təkmilləşdirilir.
Fikrimizcə, aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi məsələlərinin sürətləndirilməsi
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi zəruridir.
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Aqrar sahədə modernləşməyə əsaslanan innovativ istehsal münasibətlərinin davamlı şəkildə təşkili
və inkişafının dəstəklənməsi vacibdir. Bu münasibətlərin dəstəklənməsi dedikdə isə, aqrar iqtisadiyyatda həm texnoloji yeniliklərin tətbiqini, həm də idarəetmədə yeni mexanizmlərin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutmaq lazımdır. Bununla yanaşı, aşağıdakı tədbirlərin də həyata keçirilməsini zəruri hesab edirik:
- aqrar iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinin prioritet istiqamətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi;
- bu prosesdə institusional dəyişikliklər mexanizminin fərqləndirici xüsusiyyətlərinin vaxtında
üzə çıxarılması;
- rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının stimullaşdırılması və diversifikasiyası sistemini özündə birləşdirən, həmçinin modernləşməyə əsaslanan rəqabətqabiliyyətlilik mexanizmlərinin dövlət
tənzimlənməsi üzrə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi və s.
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АГАУ
Вопросы регулирования конкурентоспособности в аграрном секторе
Резюме
Выход на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией непоcрественно зависит
от расширения тенденций научно-техничекого прогресса. Принимая во внимание важную
роль развития сельского хозяйства в экономической деятельности каждой страны в настоящий период, в статье исследовано и оценено текущее состояние производства продукции в
Азербайджанской Республике с учетом экономического потенциала развития сельского
хозяйства. В статье нашли свое отражение основные направления улучшения аграрной науки и подготовки кадров в повышении конкурентоспособности производимой в аграрной
отрасли продукции. В статье также нашли свое отражение роль мер госудаственной поддержки для полного и эффективного использовния возможного потенциала арарной
отрасли. В заключении исследованя выдвинуты предложения в направлении осуществления усиления научно-кадрового потенциала в Азербайджане в соответствии с междунарoдным опытом.
Ключевые слова: конкурентоспособность аграрной отрасли, интенсивное развитие,
сравнительные преимущества, аграрная наука.
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Questions of regulation of competitiveness in the agricultural sector
Summary
Access to competitive products on the world market directly depends on the expansion of
scientific and technological progress. The article investigated and evaluated the current state of
production taking into account the important role of agricultural development in the economic
activities of each country in modern times and the economic potential of agricultural development
in the Republic of Azerbaijan. The article outlines the key areas for improving agrarian science
and staff training in improving the competitiveness of agricultural products.The role of
government support measures for the full and effective use of the potential of the agrarian sector
is also reflected in the article.
At the end of the study, a proposal is made to strengthen the scientific and human capacity of
Azerbaijan in line with international experience.
Key words: competitiveness of agrarian sector, intensive development, comparative advantage,
agrarian science.
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Xülasə
Məqalədə kənd təsərrüfatının iqtisadi əhəmiyyəti izah edilmiş, aqrosənayedə təsərrüfat fəaliyyətinin spesifikliyi açıqlanmışdır. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyinə təsir edən amillər göstərilmiş, fondverimi və fondtutumunun dinamikası verilmişdir.
Məqalədə təhlildən əldə edilən nəticələr əsasında təklif və tövsiyələr verilmişdir.
Açar sözlər: Kənd təsərrüfatı, məhsul, istehsal, inkişaf, məhsuldarlıq, gəlir, fondverimi, fondtutumu.
***
Kənd təsərrüfatının inkişafının iqtisadi əhəmiyyəti
Bütün dövrlərdə kənd təsərrüfatı bütün dövlətlər və xalqlar üçün iqtisadiyyatın ən vacib sektoru
olaraq öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Bazar münasibətləri şəraitində aqrosənaye siyasəti onun
yüksək məhsuldar və rəqabətqabiliyyətli olmasına, əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatının etibarlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına yönəldilmişdir.
Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın vacib bir sahəsidir. Onun inkişaf səviyyəsi əsasən bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Kənd təsərrüfatının özü
birbaşa ölkəni və əhalisini ərzaq, eləcə də emal sənayesini xammal ilə təmin edir. Kənd təsərrüfatı
sahəsi sənayenin əsas xammal təchizatçılarından biridir. Belə ki, bəzi hesablamalara görə, kənd
təsərrüfatı sektorlarında istehsal olunan məhsulların 50% -dən çoxu emal üçün göndərilir. Kənd
təsərrüfatı məhsulları qida, yüngül və heyvan yemi sənayesində xammal kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı vətəndaşların həyat səviyyəsinə müəyyən dərəcədə təsir göstərir. Hazırda ölkəmizdə əhalinin rifahı, o cümlədən qidalanma səviyyəsi və ərzaq zənbilinin tərkibi, demoqrafik inkişaf səviyyəsi, mal və xidmət istehlakı, adambaşına düşən orta gəlir və sosial həyat şəraiti
çox dərəcədə kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı hər zaman iqtisadiyyatın digər sahələrinə donor olmuşdur,
ölkənin təxirəsalınmaz vəzifələrini həll etmək üçün milli gəlirin artırılması mənbəyi hesab edilir.
Hazırda neft sənayesindən sonra kənd təsərrüfatı ikinci maddi nemətlər yaradan iqtisadi sahə kimi
formalaşmaqdadır. Kənd təsərrüfatı məhsulları və sənayenin maddi-texniki resurslarının qiymətləri arasındakı fərqlər səbəbindən kənd təsərrüfatının inkişafında həmişə ciddi maneələr olur.
Məhz bu baxımdan, kənd təsərrüfatında subsidiya və digər dövlət dəstəyinə ehtiyac yaranır. Əsas
milli iqtisadi nisbətlər, bütün ölkə iqtisadiyyatının böyüməsi kənd təsərrüfatının vəziyyətindən və
inkişaf tempindən çox asılıdır. 2015-2018-ci ildə kənd təsərrüfatı ümumi daxili məhsulun
təxminən 6.2-5.3%-ni təşkil etmişdir. Bu göstərici iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə
aşağı olmasına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı insanların məşğul olduğu ən böyük sahədir.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatında istehsal işinin texnologiyasına əməl olunsa, innovativ texnologiyalardan düzgün istifadə olunsa, təsərrüfat düzgün idarə edilsə, eləcə də bitkilər və
istehsal sahələri səmərəli yerləşdirilsə, kənd təsərrüfatı bitkilərindən 1 hektardan yüksək, sabit
məhsul götürmək və heyvandarlığın məhsuldarlığını xeyli yüksəltmək olar.
Azərbaycanda sənaye sahələrini xammalla, əhalini ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün pambıqçılıq, tütünçülük, üzümçülük, çayçılıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq, kartofçuluq, bostançılıq və meyvəçilik sahələri əmtəəlik məhsul istehsal edən başlıca sahələrdir. Bu məhsullardan, pambıq mahlıcı, kartof, bəzi tərəvəz və meyvə məhsulları xarici bazarlara ixrac olunur.
Respublikamızda heyvandarlığın əsas sahələri maldarlıq, qoyunçuluq və quşçuluqdur. Son illərdə arı ailələrinin sayının artırılması və yem bazasının inkişafı istiqamətində görülən tədbirlər
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arıçılığın da inkişafını stimullaşdırır. Artıq respublikamız bal ixracı da həyata keçirməyə başlamışdır.
Aqrar sənayedə təsərrüfat fəaliyyətinin spesifikliyi
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulların ərzaq və sənaye yönümlü olması,
bir məhsul istehsalından alınan məhsulun, yeni bir məhsulun istehsalında istifadə olunması onu
iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqləndirir. Yəni kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulların
müəyyən hissəsi (ərzaq yönümlü) birbaşa istehlaka gedir. Bu əsasən süfrə məhsullarıdır (soğan,
kartof, üzüm, tərəvəz və meyvə). Texniki məhsullara pambıq və tütündən əlavə texniki yönümlü
ərzaq məhsulları da daxildir (üzüm, pomidor və bəzi meyvə növlərinin texniki sortları). Digər
tərəfdən, iri təsərrüfatların özlərinin istehsal etdikləri, toxum, yem, heyvanların əmizdirilməsi üçün
istifadə olunan süd təsərrüfatın özündə istehsal edildikdən sonra özündə də istehsal üçün istifadə
olunur.
Bütün bunlar kənd təsərrüfatının geniş sahəli olmasını göstərir, lakin kənd təsərrüfatında
istehsal prosesinin çox uzun olması və iş dövrü ilə üst-üstə düşməməsi və bir çox göstəricilərin
yalnız ilin sonunda hesablana bilməsi, təsərrüfatların fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrinin əsasən
təbii-iqlim şəraitindən asılılığı, sonda digər sahələrdən fərqli olaraq gərgin əmək nəticəsində alınan
gəlirin digər sahələrdən aşağı olması bu sahəyə marağı azaldır. Xüsusən yüksək texnologiyaların
inkişaf etdiyi bir dövrdə gənc nəslin kənd təsərrüfatında işləməyə marağı daha da azalır. Bu, inkişaf etmiş ölkələrdə də özünü göstərməkdədir. Azərbaycandan fərqli olaraq inkişaf etmiş ölkələrdə
əməkqabiliyyətli əhalinin 2-3%-i kənd təsərrüfatında məşğul olur. Burada yüksək texniki-texnoloji inkişafın kənd təsərrüfatına tətbiqinin də rolu vardır, lakin əsas səbəb gəlirlilik səviyyəsində
olan kəskin fərqin olmasıdır. Kənd təsərrüfatının statistik məlumatlarının təhlili göstərir ki, iqtisadiyyatın əksər sahələrindən əsas fərqi, onlarla müqayisədə daha az səmərəli olmasıdır. Ona qoyulan kapital daha az qazanc gətirir.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması ilə yanaşı istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin
yüksəldilməsi də aqrar bölmənin iqtisadiyyatının vacib məsələlərindən biri hesab olunur. [3, s.
238]. Qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal resurslarından səmərəli istifadə etməklə
iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi, daha doğrusu, hər çəkilən 1 manat xərcə daha çox ümumi
məhsul istehsalı onun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi deməkdir. Kənd təsərrüfatının
intensiv inkişafı, sahədən məhsuldarlığın artırılması və istehsal xərclərinin aşağı salınması istehsal
olunan məhsulun rəqabətqabiliyyətli olmasını təmin edir.
Strateji Yol Xəritəsinin 2016-2020-ci illər ərzində həyata keçirilməsi hesabına ölkədə dayanıqlı
inkişaf prinsiplərinə əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
emalı sektorunun formalaşdırılmasına nail olmaq baxımından əlverişli mühitin yaradılması üçün
9 strateji hədəfin reallaşdırılması nəzərdə tutulur [1, s. 5].
Kənd təsərrüfatı istehsalın mövsümiliyi ilə xarakterizə olunur. Odur ki, fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi yalnız istehsal prosesi başa çatdıqdan və məhsul tam realizə olunduqdan sonra mümkündür. İqtisadi fəaliyyətin nəticələri haqqında düzgün nəticələr əldə etmək
üçün cari ilin göstəriciləri əvvəlki 3-5 il üzrə orta məlumatlarla müqayisə olunur ki, bu da təsərrüfatların sabit və dayanıqlı inkişaf etdiyini göstərir. Kənd təsərrüfatında təsərrüfat formaları üzrə
ümumi məhsulun 2014-2018-ci illər üzrə dinamikası cədvəl 1-də verilmişdir.
Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, əsas istehsal fərdi sahibkar, ailə-kəndli və ev təsərrüfatlarının payına düşür, eyni zamanda bu təsərrüfat kateqoriyalarında fərdi sahibkar təsərrüfatlarının
payı 0.4% (bu təsərrüfatların 2018-ci ildə satışdan əldə etdiyi gəlir 19.7 milyon manat, zərəri isə
5.8 milyon manat olmuşdur) təşkil edir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində ümumi məhsul istehsalı
2014-cü ilə nisbətən 63.4% artmışdır. Bu, görülən tədbirlər və dəyişən qiymətlərlə izah oluna bilər.
Təxmini hesablamalar göstərir ki, ev təsərrüfatlarının payı ümumi istehsalda 8-10% təşkil edə bilər. Göründüyü kimi, əsas istehsal ailə-kəndli təsərrüfatlarının (ümumi məhsul istehsalının ~ 80%-i)
payına düşür. Bu isə ailə-kəndli təsərrüfatlarında fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi
üçün müvafiq tədbirlərin görülməsini şərtləndirir.
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Cədvəl 1

Kənd təsərrüfatında ümumi məhsulun 2014-2018-ci illər üzrə dinamikası

2014

2015

2016

2017

2018

2014-cü
ilə nisbətən
2018-ci
ildə %

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə, mln manat
Cəmi
5225.8
5635.3
5632.4
6580.0
7010.0
+34.1
Bitkiçilik məhsulları
2449.4
2761.1
2577.2
3019.0
3186.0
+30.1
Heyvandarlıq məhsulları
2776.4
2874.2
3055.2
3561.0
3824.0
+37.7
Kənd təsərrüfatı müəssisələri, mln manat
Cəmi
404.5
410.1
449.2
645.4
660.9
+63.4
Bitkiçilik məhsulları
111.8
132.5
145.8
238.5
262.1 2.3 dəfə
Heyvandarlıq məhsulları
292.7
277.6
303.4
406.9
398.8
+36.2
Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları, mln manat
Cəmi
4821.3
5525.2
5183.2
5934.6
6349.1
+31.7
Bitkiçilik məhsulları
2337.6
2628.6
2431.4
2780.5
2923.9
+25.1
Heyvandarlıq məhsulları
2483.7
2596.6
2751.8
3154.1
3425.2
+37.9
Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında digər təsərrüfat formalarının xüsusi çəkisi %
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları
100
100
100
100
100
Kənd təsərrüfatı müəssisələri
7.7
7.3
8.0
9.8
9.4
Fərdi sahibkar, ailə-kəndli və
92.3
92.7
92.0
90.2
90.6
ev təsərrüfatları
Mənbə: stat.gov.az, Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu

Kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərliliyin yüksəldilməsinə mane ola biləcək amillər
Kənd təsərrüfatının səmərəliliyinə təsir göstərən amillər çoxsaylı və müxtəlifdir: bəziləri təsərrüfatların fəaliyyəti, digərləri istehsalın texnologiyası və təşkili, istehsal ehtiyatlarının istifadəsi və
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı istehsalının
iqtisadi səmərəliliyinin əsas göstəricisi satışdan əldə olunan mənfəətin həcmidir. Bu, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunan gəlirin həcmindən və məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclərdən asılıdır. Təsərrüfatın gəlirlərinə məhsulların satış qiymətləri, habelə satılan məhsulların həcmi təsir göstərir. Öz növbəsində müəyyən bir kənd təsərrüfatı məhsulunun satış qiyməti
tələb və təklifin təsiri altında formalaşır və məhsul satışının yolları və kanallarından çox asılıdır.
Satışdan daxil olan gəlirlərin artmasına təsir edən mühüm amil daha keyfiyyətli məhsul istehsalıdır. Çünki, keyfiyyətli məhsul istehsalı bazarda ona olan tələbi artırır və istehlakçının onu təklif
olunan qiymətə məhsulu almağa bir növ məcbur edir. Eyni zamanda, məhsulların bazara təqdim
olunan həcmi məhsulların keyfiyyətindən asılıdır, çünki standart olmayan və keyfiyyətsiz məhsullar daha aşağı qiymətlərlə satılır və ya ümumiyyətlə satılan malların ümumi həcmindən çıxarılır.
Pərakəndə satış bazarlarında aparılan müşahidələr də göstərir ki, istehlakçılar əmtəə görünüşü olan
və keyfiyyətli olan məhsula üstünlük verir.
Son nəticədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yüksək keyfiyyətli məhsulun
onun maya dəyərini aşağı salmaqla istehsalının artırılması ilə müəyyənləşdirilir [2, s. 304].
Məhsulun qiyməti də onun rəqabətqabiliyyətli olmasında keyfiyyətlə bərabər mühüm rol oynayır. Məhsulun qiymətini, qeyd edildiyi kimi, bazar müəyyən edir və istehsalçı burada az rola
malikdir və bəzən demək olar ki, bazarın diqtə etdiyi qiymətə satmağa məcburdur. Yəni istehsalçı
məhsul qıt olanda qiyməti diqtə edə bilir, bazarda tələbdən çox təklif olanda isə qiyməti bazar
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diqtə edir. Məhz bu baxımdan istehsal resurslarından səmərəli istifadə etməklə daha çox keyfiyyətli məhsul istehsal etmək tələb olunur.
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatında torpaqlardan səmərəli istifadə etməklə bərabər əsas və dövriyyə fondlarından da səmərəli istifadə olunmalıdır. Lakin kənd təsərrüfatında istehsalın mövsümiliyi iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq əsas fondlardan səmərəli istifadə etməyə imkan vermir. Yəni, il ərzində əmək ehtiyatları, maşınlar, materiallar qeyri-bərabər istifadə olunur,
məhsullar nizamsız satılır və gəlir əldə edilir. Belə ki, kombaynlardan ildə cəmi 15-20 gün, toxumsəpənlərdən 8-10, kartof yığanlardan 25-30 gün istifadə olunur. Kiçik ölçülü təsərrüfatlarda bu
texnikalardan səmərəli istifadə etmək üçün təsərrüfat sahibi mövsüm ərzində digər təsərrüfatlara
da xidmət etməlidir ki, əsas vəsait öz amortizasiya normasını ödəyə bilsin. Kənd təsərrüfatında
iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edən əsas göstəricilərdən olan fondverimi və fondtutumu mühüm
rol oynayır. Kənd təsərrüfatında 2014-2018-ci illər üzrə fondverimi və fondtutumu cədvəl 2-də
verilmişdir.
Cədvəl 2
Kənd təsərrüfatında 2014-2018-ci illər üzrə fondverimi və fondtutumu

Ümumi məhsul. mln. man.
Əsas fondlar. mln.man.
Fondverimi. man.
fondtutumu. man.

2014

2015

2016

2017

2018

5225.8
6106.4
0.86
1.2

5635.3
6355.2
0.9
1.13

5632.4
6891.2
0.82
1.22

6580.0
7141.2
0.92
1.09

7010.0
7958.4
0.88
1.14

2014-cü ilə
nisbətən 2018ci ildə %
+34.1
+30.3
+2.3
95

Mənbə: stat.gov.az, Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu əsas fondların göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən
hesablanmışdır.

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, kənd təsərrüfatında ümumilikdə iqtisadi səmərəlilik
çox aşağıdır. 2016-cı ildə əsas fondlardan daha səmərəsiz istifadə olunmuşdur. 2017-ci ilə nisbətən
2018-ci ildə fondtutumu 1.09-dan 1.14-ə qədər yüksəlmişdir. Kənd təsərrüfatı üzrə fondverimi və
fondtutumunun dinamikası şəkil 1-də verilmişdir. Ümumiyyətlə, əsas fondların dəyəri ümumi
məhsulun dəyərindən aşağıdır. Son illərdə əldə edilən bəzi müsbət nəticələr müqayisə olunan illər
üzrə bu fərqin 16.8% - 13.5%-ə qədər azalmasına imkan vermişdir.
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Şəkil 1. Kənd təsərrüfatı üzrə fondverimi və fondtutumunun dinamikası
Mənbə: Cədvəl 1-in məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.
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Kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasının əsas yolları ümumi məhsul
istehsalının artırılması, istehsal dəyərinin azaldılması, əsas və dövriyyə fondlarından daha səmərəli
istifadə edilməsi və satış kanallarının yaxşılaşdırılmasıdır.
Nəticə
Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın son nəticələrinə məhsulların istehsalı və satışı üçün material
və pul xərclərinin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. İstehsal xərclərinin azalması, əsasən
torpaq, əmək və material ehtiyatlarından səmərəli istifadə ilə müəyyən edilir. Eyni zamanda, kənd
təsərrüfatında istehsal həcminin artması, məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və maya dəyərinin azaldılması, yol nəqliyyat sektorunun inkişafı, məhsulların qablaşdırılmasının yeni forma və
metodlarının yaradılması və tətbiqi və bütün istehsal vasitələrindən qənaətlə istifadə etməklə təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək olar. Məhz bu baxımdan, kənd təsərrüfatı və
onunla bağlı olan sənaye sahələri üzrə elmi-tədqiqatların aparılması və elmi əsaslandırılmış təkliflərin və onların həyatakeçmə mexanizmlərinin hazırlanması daha məqsədəuyğundur.
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Направления по увеличению производства сельскохозяйственной продукции
Резюме
В статье объясняется экономическая значимость сельского хозяйства, а также уточняются особенности сельскохозяйственной деятельности в аграрном секторе.
В то же время были показаны факторы, влияющие на экономическую эффективность
деятельности в сельском хозяйстве, а также приведена динамика сбора средств и накопления. В статье приведены предложения и рекомендации, основанные на результатах, полученных в результате анализа.
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Directions for increasing production of agricultural products
Summary
The article explains the economic importance of agriculture, and the specifics of agricultural
activities in the agro-industry are clarified. At the same time, factors affecting the economic
efficiency of the activities in agriculture have been shown, and the dynamics of fundraising and
stock capacity are given.
The article provides suggestions and recommendations based on the results obtained from the
analysis.
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AQROBİZNES SFERASINDA MƏHSULLARIN REALLAŞDIRILMASI
FƏALİYYƏTİNİN YERİ VƏ ROLU
Xülasə
Aqrar məhsulların səmərəli reallaşdırılması və bölgüsünün başlıca vəzifəsi məhsul istehsalçılarının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı və son nəticədə əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yüksəlməsidir. Məqalədə müasir aqrobiznesdə məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin yeri və rolu əsaslandırılır, onların satışının nəzəri əsasları və aqrar sahənin modernləşmə mərhələsində reallaşdırmanın səmərəli yollarının həlli problemlərinə baxılmışdır.
Açar sözlər: aqrobiznes, reallaşdırma fəaliyyəti, məhsul, reallaşdırma sistemi, satış kanalları.
Giriş
Müasir şəraitdə aqrobiznes sferasında kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının öz istehsal məhsullarını reallaşdırması problemi çox mühüm aktuallıq kəsb edir. Burada əsas problem yalnız istehsal olunan məhsulların reallaşdırılması və istehlakçıya çatdırılması deyil, həm də son istehlakçıda real tələbi formalaşdırmaq üçün şərait yaratmaqdan, ikinci problem isə reallaşdırılan məhsula
sərf edilən əməyin və maddi resursların nəticəsindən ibarətdir. Məhz bu səbəbdən aqrar məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
aparılan müasir iqtisadi islahatlar və rəqabət mübarizəsi şəraitində ölkənin aqrobiznes sferasında
məhsulların reallaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi ərzaq ehtiyatlarının artırılması və iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı baxımından dövlətin qarşıya qoyduğu həlli vacib problemlərdən biridir.
Bu problemlərin həlli istehlak bazarını mallarla təmin edən, rəqabəti genişləndirən, məşğulluğu
artıran və kəndin sosial inkişafına böyük təsir göstərən aqrobiznesin səmərəli təşkili və məhsulların
reallaşdırılması fəaliyyətindən xeyli dərəcədə asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq, aqrar sferada məhsulların reallaşdırılması sistemi və formasının gələcək inkişafının elmi əsasının hazırlanması
tədqiq edilən obyektin bəzi nəzəri məsələlərinə baxmağı tələb edir.
Məhsulların reallaşdırılması fəaliyyəti
Məhsulların səmərəli reallaşdırılması fəaliyyəti məhsul istehsalçılarının gəlir əldə etməsini təmin edir və aqrar təsərrüfatlar üçün imkanlar yaradır. Beləliklə, aqrar məhsulların reallaşdırılması
fəaliyyətinin aqrobiznesdə rolu və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi müasir kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin uzunmüddətli və mənfəətli fəaliyyətini təmin etmək üçün mühüm vəzifələrdən
biridir.
Rusiyanın aqrar elm sahəsi üzrə iqtisadçı alimi Şarnina N.M. özünün elmi araşdırmalarında
aqrar məhsulların satışı, satış fəaliyyəti və onun idarə edilməsi məsələlərini tədqiq edərək belə
nəticəyə gəlmişdir ki, “Satış” müəssisənin fəaliyyətinin son mərhələsidir və onun səmərəliliyinin
ümumi səviyyəsini müəyyən edir. “Satış fəaliyyəti” (reallaşdırma fəaliyyəti) – müəssisənin marketinq siyasətinin həyata keçirilməsi çərçivəsində hazır məhsulun (məhsul üzərində mülkiyyət
hüququnun təşkili və onun istehsaldan son istehlakçıya fiziki yerdəyişməsi) bölgüsü üzrə tədbirlərin kompleksi, “Satış fəaliyyətinin idarə edilməsi” – isə istehlakçıların ehtiyaclarını daha dolğun ödəmək və özləri üçün fayda əldə etmək məqsədilə müəssisənin satış fəaliyyətinin təhlili,
planlaşdırılması, təşkili və nəzarət proseslərinin məcmusudur. [1, s. 8]
Müəssisənin reallaşdırma və ya satış fəaliyyəti, ümumiyyətlə satış – malların alıcılara satışı,
onun istehlakçılara çatdırılması və satışdansonrakı xidmət daxil olmaqla, istehsal başa çatdıqdan
sonra həyata keçirilən kommersiya fəaliyyəti növüdür. Nəzəri cəhətdən satışın məqsədi minimum
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xərclə müəyyən edilmiş yerdə, müəyyən həcmdə və vaxtda tələb olunan istehlak xassəsinə malik
konkret məhsulun konkret istehlakçıyadək çatdırılmasından ibarətdir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının reallaşdırılması – bilavasitə aqrar məhsul istehsalçıları tərəfindən məhsul satışı prosesidir. Onun həcminə kənd təsərrüfatı müəssisələri və kəndli (fermer)
təsərrüfatlarının bazarda, birja və ya hərraclarda, tədarük, xüsusi ticarət şəbəkəsi və ictimai iaşə
müəssisələri vasitəsilə, həmçinin bazarda əhaliyə satılan və digər məhsullar daxildir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, aqrobiznes müəssisələrinin satış və ya reallaşdırma fəaliyyəti aqrar məhsulların
səmərəli bölgüsünə yönəlmişdir. Reallaşdırma fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün
istehsalçı özünün istehsal etdiyi məhsulu həm özü reallaşdıra, həm də bunun üçün vasitəçidən
istifadə edə bilər. Beləliklə, aqrobiznes sferasında məhsulların reallaşdırma (satış) fəaliyyətinin
yeri, rolu və əhəmiyyətini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
- reallaşdırma fəaliyyəti müəyyən mənada aqrar sahədə məhsul istehsalı fəaliyyətinin davamı
olub, yalnız kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun saxlanması deyil, həm də aqrobiznes məhsullarının əlavə dəyərini və istehlak dəyərini yaratmaqla onların son istehlakçıya çatdırılması prosesini müəyyən edir;
- reallaşdırma fəaliyyəti-gələcəkdə aqrar müəssisələrin kommersiya -marketinq və istehsal
fəaliyyətinin maddi başa çatmasına yönəlmiş, eyni zamanda yalnız onun fəaliyyətinin konkret iqtisadi nəticələrini deyil, həm də konkret istehlakçının, konkret tələbatını aşkar edir, formalaşdırır
və həyata keçirir;
- reallaşdırma fəaliyyəti məhsul istehsalının bütün mərhələlərində həm birbaşa, həm də dolayı
səmərə aldə edilməsi üçün onun rəqabət üstünlüyünün mənbələrindən biridir.
Aqrobiznes sferasında məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin yeri və rolu onların bölgüsü,
hərəkəti və istehlakçılara çatdırılması ilə qarşılıqlı əlaqədə olan fəaliyyətin başlıca məqsəd və
vəzifəsi ilə müəyyən edilir.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin satış - reallaşdırılma fəaliyyətində öz məhsullarının son istehlakçıya hərəkəti ilə nəticələnən bölgü funksiyasının həyata keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfatlar öz istehsal məhsullarını son istehlakçıya çatdırmaq üçün
vasitə və kanalların geniş sisteminə malikdir. Bu vasitə və kanallardan biri öz arasında rəqabət
aparır, digəri isə bir-birini əvəz edir və ya tamamlayır. Düzgün edilən seçim – müəssisənin iqtisadi
vəziyyətinin yaxşılaşması üçün problemin səmərəli həlli yoludur.
Azərbaycanda aparılan aqrar islahatlar və EKTİS-nin tətbiqi kənd təsərrüfatı məhsullarının
reallaşdırılmasının yeni forma və metodlarının yayılmasını nəzərdə tutur.
Aqrar iqtisadiyyatın nəzəri əsaslarına görə, vasitəçilərin aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması fəaliyyətində iştirakından asılı olaraq satış kanalları vasitəsiz (birbaşa) və vasitəli kanallara
bölünür:
Birbaşa (vasitəsiz) satış – məhsul istehsalçılarının alıcılarla birbaşa əlaqəsini müəyyən etməyə
imkan verir. Satışın belə fəaliyyəti – vasitəçilərdən istifadə etmədən öz fopmalaşmış kanalı vasitəsilə həyata keçirilir. Fikrimizcə, aqrar məhsulların bilavasitə istehlakçılara birbaşa reallaşdırılması
aşağıdakı hallarda səmərəli hesab edilə bilər:
- istehlakçılara göndərilən kənd təsərrüfatı məhsullarının miqdarı kifayət qədər çox olduqda;
- kənd təsərrüfatı məhsul istehlakçıları məhdud ərazidə cəmləşdikdə;
- reallaşdırılan məhsul yüksək ixtisaslaşmış servis xidməti tələb etdikdə;
- satış bazarında öz anbarlarının və logistika xidmətinin geniş şəbəkəsinə malik olduqda;
- malların qiyməti qismən dəyişikliyə uğradıqda.
Vasitəli satış – bu, məhsul istehsalçılarından asılı olmayan vasitəçilərin xidmətindən istifadə
etdiyi satış fəaliyyəti metodudur. Beləliklə, apardığımız nəzəri və praktiki araşdırmalar göstərir ki,
aqrobiznes sferasında məhsulların əsasən aşağıdakı hallarda vasitəçilərin köməyi ilə reallaşdırılması məqsədəuyğundur:
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- aqrar məhsulların istehlak bazarının regionlarla məhdudlaşmayıb, böyük ərazilər üzrə mövcudluğu;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının göndərilməsi kiçik partiyalarla və böyük tezliklə həyata keçirildikdə.
Bununla yanaşı, dünya və ölkə təcrübəsində kombinəedilmiş (qarışıq) satış metodu da mövcuddur ki, burada iki əvvəlki metodların kombinasiyası tətbiq edilir.
Aqrar sferada məhsulun keyfiyyətinə yüksək tələblərin verilməsinin zəruriliyi onun reallaşdırma fəaliyyətinin rolunun yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Bu da öz növbəsində aqrar müəssisənin
daha səmərəli fəaliyyətini təmin edir.
Rəqabət bazarı şəraitində aqrar müəssisə üçün başlıca vəzifə vahid biznes-strategiyası çərçivəsində eyni vaxtda həm bütünlükdə biznesin məqsədinə, həm də istehlakçıların ehtiyaclarına cavab
verən məhsulların reallaşdırma fəaliyyətinin seçilməsindən ibarətdir.
İqtisadçı alim, prof. H.Xəlilovun göstərdiyi kimi, hər bir ölkə özünün ərzaq təhlükəsizliyini,
mövcud təbii-iqlim potensialı həddlərində ölkənin iqtisadi gücünün zəruri artımını təmin edən
aqrar sektora malik olmalıdır. [2, s. 14].
Məhz buna görə də, aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sistemi və kommersiya fəaliyyətinin təşkili aqrar sahənin fəaliyyətində əsas rollardan birini oynayır.
Odur ki, aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması fəaliyyətinin məhsul istehsalçılarının maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında yeri və rolunu müəyyən edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, müasir rəqabətyönümlü və dayanıqlı inkişafa malik kənd təsərrüfatı müəssisələrinin satış
siyasəti - aqromarketinqin bitkiçilik və heyvandarığın əmtəəlik məhsulunun əlverişli reallaşdırılmasını təmin edən fermerlərin təsərrüfat fəaliyyətinin qayda və prinsipləridir. Belə ki, tədqiqatlar
sübut edir ki, müasir rəqabətədavamlılıq şəraitində aqromarketinqin satış siyasəti müəssisənin istehsal - iqtisadi potensialı nəzərə alınmaqla ümumi məhsulun bölgüsünün daha əlerişli alternativ
axınının müəyyən edilməsinə əsaslanır. Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, aqrobiznes sferasında məhsulun reallaşdırılması sisteminin və onun fəaliyyətinin idarə edilməsi səmərəli bölgü
kanallarının seçilməsini, mal hərəkətinin optimal sisteminin təşkilini, kommunikasiya sistemi və
personalın rasional idarə edilməsini özündə təcəssüm etdirir.
Aqrar sahədə məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin səmərəli təşkili istehsalçı-istehlakçı maraqlarının qorunmasına xidmət edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin normal işinin tənzimlənməsində və
inkişafında mühüm rol oynayır. O, ümumi mənada nəzəri cəhətdən məhsulların və xidmətlərin
pula çevrilməsi (reallaşdırılması), alıcıların – istehlakçıların ehtiyaclarının ödənilməsi prosesidir.
Başqa sözlə, aqrar sahədə məhsulun və xidmətlərin reallaşdırılması sistemi dedikdə, onun pulla
dəyişdirilməsi, bir sahibkardan (fiziki və ya hüquqi şəxsdən) başqa istehlakçıya verilməsi və ya
mübadilə edilməsi prosesi başa düşülür [3, s. 388].
Aqrar sferada məhsulların reallaşdırılması kənd təsərrüfatı xammalının fiziki keyfiyyətindən,
hazır qida məhsullarından, istehsalçıların məqsədyönlü məsrəflərindən, aqrar məhsulların istehsalçılarının və istehlakçılarının ərazi bölgüsü, həmçinin emal və ticarət sahəsində məsrəflərdən
xeyli dərəcədə asılıdır. Bu da öz növbəsində aqrar məhsulların istehsaldan istehlaka hərəkətinin
reallaşdırılması prosesində iqtisadi aktivliyi özündə əks etdirir.
Aqrar məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin aqrobiznes sferasında yeri və rolu
Aqrobiznes sferasında məhsulların reallaşdırılıması fəaliyyətinin əhalinin ərzaq məhsulları ilə
özünütəminetmə səviyyəsində rolu və səmərəli təşkili məhsul istehsalçılarına öz maliyyə vəziyyətini genişləndirməyə imkan verir.
İqtisadi ədəbiyyatlarda məhsulun reallaşdırılması – mövcud qiymətlərlə haqqı ödənilən istehsal olunmuş məhsulların xalq təsərrüfatı dövriyyəsinə daxil olması kimi izah edilir. Bir çox hallarda, həmçinin istehsalçılar, satış və ya ticarət təşkilatları tərəfindən haqqı ödənilən və sənaye müəssisələrindən kənara göndərilən məhsullar reallaşdırılan məhsul adlanır. Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, aqrar sferada məhsulun reallaşdırılması həm də onun əmtəəlik formasının pul formasına çevrilməsi prosesidir.
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Aqrar müəssisələrin istehsal etdiyi ümumi məhsulun bir hissəsi müxtəlif kanallarla – dövlətə,
əhaliyə, bazarda, ictimai iaşə müəssisələrində, istehlak kooperasiyası və digər vasitəçilərin köməyi
ilə reallaşdırılır. Məhsulların satılan və müəssisələrin pul ödənişi hesabına aldıqları hissəsi realizə edilmiş məhsul adlanır [1].
Aqrar sahədə istehsal-satış sisteminin müəyyən qədər ətraflı tədqiqatçısı, iqtisadçı-alim, prof.
Каскин Т.Т. elmi araşdırmalarında qeyd edir ki, ASK-nın istehsal-satış sistemi – iki altsistemin
məcmusundan ibarətdir: bu bir tərəfdən, kənd təsərrüfatı xammalı və ərzaq (əmtəəlik məhsul) istehsal edən və istehsal altsistemini formalaşdıran kənd təsərrüfatı və yeyinti sənayesindən və digər
tərəfdən satış funksiyalarını sərbəst yerinə yetirən satış altsistemindən ibarətdir. Hər bir altsistem
öz qanun və prinsiplərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilir. Müəllifin fikrincə, “satış fəaliyyəti regional ASK-nın daxili mühitinin ayrılmaz hissəsidir”. [4, səh. 12]
Aqrar məhsulların son istehlakçıyadək çatdırılmasının müasir satış prosesi əsasən kənd təsərrüfatı, tədarük, emal, topdan və pərakəndə ticarət sferasında qarşılıqlı fəaliyyəti ilə təmin edilir.
Sahə mütəxəssislərinin apardıqları araşdırmalara görə, aqrobiznes sferasında məhsulların səmərəli reallaşdırılması şərtləri aşağıdakılar ola bilər: [5]
- bütün iştirakçıların azad rəqabət fəaliyyətinin təminatı;
- iqtisadi riskin aşağı salınmasını təmin edən kredit təşkilatları və sığorta şirkətlərinin aktiv
fəaliyyəti;
- məhsulların sərbəst yerdəyişməsi;
- məhsulların istehsalı, emalı və reallaşdırılması prosesində maya dəyərinin aşağı düşməsini və
gəlirlərin yüksəldilməsini stimullaşdıran mövcud iqtisadi vasitələr;
- məhsulların istehsalçılardan istehlaka hərəkətinin bütün dövründə özünütənzimləmə və
özünümaliyyələşdirmə prinsiplərinə əməl edilməsi;
- məhsulların reallaşdırılmasının tənzimlənməsində dövlətin rolunun yüksəldilməsi;
- məhsulların şaquli keçid üzrə vahid infrastrukturunun fəaliyyəti;
- tələb və təklifin monitorinqi, malların bazarda sıxlığı, qiymətin səviyyəsi və s. köməyi ilə
informasiya təminatı sisteminin yaradılması;
- səmərəli xarici-iqtisadi əlaqələrin yaradılması və dövlətin dünya bazar sisteminə daxil olması.
İqtisadi ədəbiyyatlarda bəzən əmtəəlik və ya realizə olunan məhsulların eyni mənada olmadığı
göstərilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi “əmtəəlik məhsul” anlayışı genişdir. Bütün əmtəəlik məhsul satıldıqda bu anlayış üst-üstə düşür. Adətən əmtəəlik məhsul natural formadan pul gəlirləri
kimi dəyər formasına keçir.
Lakin təcrübədə və iqtisadi ədəbiyyatlarda əmtəəlik və realizə olunmuş məhsul sinonim kimi
işlədilir. Əmtəəlik məhsul pul gəlirləri ilə təcəssüm olunan realizə olunmuş məhsul kimi başa
düşülür.
Aqrar məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin aqrobiznes sferasında rolunu müəyyən edərkən
müəssisənin bütünlükdə və sahələr üzrə əmtəəlik məhsulunu fərqləndirmək lazımdır. Müəssisənin,
sahə və ayrı-ayrı məhsul növlərinin əmtəəlik məhsul xüsusiyyətlərini xarakterizə edən əsas göstəricilərə əmtəəlik səviyyəsi və əmtəəlik məhsulun ümumi həcmi daxildir. Aqrobiznes sferasında,
həmçinin vahid torpaq sahəsinə və hər mal-qara başına düşən əmtəəlik məhsul çıxımı göstəricisindən də istifadə edilir [6].
Ayrı-ayrı məhsul növlərinin (taxıl, süd və s.) əmtəəlik səviyyəsinin müəyyən edilməsində ümumi və reallaşdırılmış məhsulun həcmi natural ifadədə hesablanır. Onun sahə və ya bütünlükdə
müəssisə üzrə müəyyən edilməsində isə dəyər göstəricisi tətbiq edilir. Bu halda ümumi və realizə
olunmuş məhsul vahid qiymətlə (məs; müqayisəli) hesablanır. Aqrar sahə iqtisadi ədəbiyyatlarında əmtəəlik səviyyə anlayışı reallaşdırılmış məhsulun ümumiyə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi əsaslandırılır. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalının əmtəəlik məhsul səviyyəsi təsərrüfat kateqoriyaları üzrə fərqləndirilir. O, kənd təsərrüfatı müəssisələrində daha yüksək, ev təsərrüfatlarında
isə ən aşağıdır. Təbiidir ki, aqrar müəssisələr məhsulu əsasən satış üçün, ev təsərrüfatlarında isə
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qida məhsullarına ailənin tələbatını ödəmək üçün istehsal edirlər. Təhlillər göstərir ki, son illər
ölkəmizdə aqrar sahədə istehsalın əmtəəlik səviyyəsi bir qədər aşağı düşmüşdür. Məhz bu baxımdan, həmin məhsulların əmtəəlik səviyyəsinin yüksəldilməsinin aşağıdakı istiqamətləri müəyyən
edilmişdir:
- bitkiçilik və heyvandarlıqda məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına ümumi məhsul buraxılışının artırılması və xammaldan son məhsul çıxımının yüksəldilməsi;
- toxum və yemin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onların məsrəfinə qənaət;
- istehsal, saxlama və daşıma prosesində məhsul və xammal itkisinin azaldılması;
- məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
- aqrobiznes sferasında səmərəli marketinq xidmətinin təşkili.
Nəzərə almaq lazımdır ki, rəqabət bazarı şəraitində, aqrar məhsulların reallaşdırılması səviyyəsi xeyli dərəcədə bazarın konyunkturası, təklif və tələblə müəyyən edilir. Odur ki, aqrobiznes
sferasında məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin yeri və rolu müəyyən edilərkən, aqrar müəssisələrin və onların məhsullarının rəqabətqabiliyyəti və bazarın dayanıqlı inkişafında məhsul istehsalının keyfiyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Marketinq strategiyasında məhsulun keyfiyyəti onun tələbatı ödəmək qabiliyyətini əks etdirən
xassələrin məcmusu kimi xarakterizə edilir və satış imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynayır.
Məlum olduğu kimi, aqrar məhsul istehsalçılarının son maliyyə və iqtisadi nəticəsi reallaşdırılan məhsulun həcmi və keyfiyyətindən asılıdır. Ümumiyyətlə, iqtisadi ədəbiyyatlarda reallaşdırma prosesi əsaslandırılarkən kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı – istehsaldan istehlaka
yönəlmə istiqamətində müəssisənin yüksək dərəcəli iqtisadi fəallığı kimi xarakterizə edilir.
Beləliklə, prof. E.Quliyevin fikrincə, məhsulun səmərəli realizasiya olunması kənd təsərrüfatı
xammalı və məhsulları bazarının inkişaf və fəaliyyət səviyyəsindən asılıdır. [7, s. 291]
Aqrar məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin aqrobiznesdə rolu əsasən kənd təsərrüfatı xammalının və hazır qida məhsullarının fiziki keyfiyyətindən, kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının
məqsədyönlü xərclərindən, həmin məhsulların istehsalçıları və istehlakçılarının ərazi bölgüsündən, həmçinin emal və ticarət sahələrində məsrəflərdən xeyli dərəcədə asılıdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi məhsullar, məsələn kartof, tərəvəz, meyvə və yumurtanın reallaşdırılması istehsaldan istehlak istiqamətində həyata keçirilirsə, digər məhsul növləri isə qida
məhsulu kimi emaldan keçdikdən sonra istehlaka hazır olur.
Rəqabət mübarizəsinin kəskinləşdiyi bazar münasibətləri şəraitində aqrobiznes sferasında məhsulların reallaşdırılmasında məhsul istehsalçılarına xüsusi diqqət yetirilir. Çünki, müəssisənin
mənfəətinin həcmi bilavasitə ondan asılıdır.
Hal-hazırda, öıkəmizdə aqrar məhsulların reallaşdırılması kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
fəaliyyətində nisbətən zəif və mühüm əhəmiyyət kəsb edən həlqədir. Məlumdur ki, aqrar sfearada
reallaşdırma sisteminin təşkili prosesində yaranan problemlər və çatışmamazlıqlar kənd təsərrüfatı
məhsullarının itkiləri və gəlirlərin xeyli azalmasına səbəb olur. Belə ki, rəqəmsal Kənd Təsərrüfatı
– “Elektron Kənd Təsərrüfatı” informasiya sisteminin tətbiqi və innovasiya imkanlarından geniş
istifadə, həmçinin rəqabət şəraitində aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sferasına investisiya qoyuluşu hələ kifayət qədər təmin edilməmişdir. Lakin, dünya təcrübəsi təsdiq edir ki, aqrar
sferada istehsal olunan məhsulların reallaşdırılması fəaliyyəti və sistemi onların istehsalı ilə
müqayisədə üstün templə inkişaf etməlidir.
Rus iqtisadçı alimi, prof. İ.V.Risikovanın fikrincə, təsərrüfatçılıq sistemində reallaşdırma (satış) fəaliyyəti dedikdə, hazır məhsulun bazara hərəkəti prosesinin kompleksi (tələbin formalaşması, sifariş alınması və verilməsi və s.) başa düşülür. Reallaşdırma fəaliyyətinin başlıca məqsədiistehlakçıların tədiyyəqabiliyyətli tələbinin ödənilməsi əsasında sahibkarlıq mənfəətinin alınması
prosesində istehsalçıların iqtisadi mənafeyinin təmin edilməsidir. [8, s. 124]
Qeyd etmək lazımdır ki, reallaşdırma məhsul istehsalçılarının təsərrüfat fəaliyyətinin son
mərhələsidir. Bazar şəraitində onun planlaşdırılması istehsal mərhələsini qabaqlamalıdır.
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Apardığımız araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sisteminin fəaliyyətinin idarə edilməsinin mühüm istiqaməti məhsulun istehsaldan istehlaka fiziki
yerdəyişməsinə görə planlaşdırılması, təşkili və nəzarət üzrə kompleks fəaliyyət kimi başa düşülən
mal hərəkətinin optimallaşmasından ibarətdir. Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, məhsulların
hərəkəti və ya irəlilədilməsi prosesinin əsas elementlərinə aqrar məhsulların anbardaxili əməliyyatları, çeşidlənməsi, saxlanması və qablaşdırılması, nəqliyyat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi,
daşıma üzrə xidmət göstərilməsi, həmçinin məhsulun satışını aid etmək olar. Bununla yanaşı, mütəxəssislərin fikrini ümumiləşdirərək aqrar məhsulun reallaşdırılması fəaliyyətinin rolunu əsaslandıraraq mal hərəkətinin əsas elementlərini sxematik olaraq aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar.
Aqrar məhsulların reallaşdırma
fəaliyyətinin elementləri

Məhsulların daşınması

Məhsulların
çeşidlənməsi

İstehlakçılarla əlaqə

Müqavilələrin bağlanması və
onların yerinə yetirilməsinə nəzarət

Məhsulların saxlanması

Şəkil 1. Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması fəaliyyətinin əsas elementləri
Ekspertlərin elmi-praktiki əsaslandırmalarına görə, məhsulların səmərəli reallaşdırma fəaliyyətinin təşkili üçün onun formalaşmasının aşağıdakı mərhələləri zəruridir:
- satışın məqsədinin müəyyən edilməsi;
- satış strategiyasının seçilməsi;
- satış sistemi vasitəçiləri və iştirakçılarının seçilməsi;
- hər bir bölgü kanalının iştirakçıları arasında əməkdaşlığın mümkün yollarının axtarışı.
Apardığımız araşdırmaların nəticəsi təsdiq edir ki, son illər respublikamızda aqrar məhsulların
reallaşdırılması fəaliyyəti ilə əlaqədar bəzi problemlər bir çox səbəblərdən yaranmışdır. Bunlar
əsasən mövcud qiymətqoymanın mükəmməl olmaması, bazarın zəif infrastrukturu, istehsalçı-istehlakçı əlaqələrinin pozulması, bazar haqqında zəruri informasiyada çatışmamazlıqlar və s. ibarətdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, rəqabət şəraitində aqrar məhsulların reallaşdırılması sisteminin fəaliyyətinin başlıca vəzifəsi kənd təsərrüfatı müəssisələri və fermerlərin bazarda mövqeyini qorumaq
və üstünlüklərə nail olmağı təmin etməkdir.
Marketinqin nəzəri əsaslarına görə, bazar şəraitinə uyğunlaşmaq üçün ölkənin aqrar məhsul
istehsalçıları nə istehsal edilibsə onu satmaq yox, həqiqətdə nə satılırsa onu istehsal etmək prinsipini əsas tutmalıdırlar. Bunun üçün məhsulun reallaşdırılması fəaliyyətinin yeni məzmununu aydın
başa düşmək lazımdır.
Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda müəssisənin satış fəaliyyəti bir çox müəlliflər tərəfindən gəlir
əldə etmək məqsədilə hazır məhsulun reallaşdırılması prosesi kimi başa düşülür.
Qazaxıstanın iqtisadçı-aqrar alimi prof. T.K.Omurzakovun tədqiqatları ilə aqrar müəssisənin satış
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinin aşağıdakı kimi xarakterizə edilməsi məqsədəuyğundur. (cədvəl 1).
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Cədvəl 1

Aqrar müəssisələrin istehsal və satış fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
Göstəricilər
Məzmunu
Məqsəd
Məqsədə nail
olmaq yolları
İstiqamət
Qiymətləndirmə
göstəriciləri
Əsas istiqamət
Maliyyə resurslarının çatışmamazlıqı şəraitində
əsas problemlər

İstehsal fəaliyyəti
Bazarın tələbinə cavab verən
məhsul istehsalı
Minimum məsrəflə məhsul
istehsalını vaxtında təmin etmək
İstehsal, texnologiya, avadanlıq və
iş yerinin təşkilinin seçilməsi
Müəssisənin imkanları

Satış fəaliyyəti
Gəlir əldə etməklə hazır məhsulun
reallaşdırılması prosesi
Məhsulun istehlakçıya səmərəli
yollarla çatdırılması
İstehlakçıların tələbinin ödənilməsi üsul və yollarının seçilməsi
Bazarın tələbatı

İstehsalın həcmi

Satışın həcmi

İstehsal amillərinin texnoloji
imkanları və məhsulla bazarın
tələbləri arasında optimal nisbətin
müəyyən edilməsi
Əsas fondların aşınması, köhnə
texnologiya, investisiya və innovasiya proqramının məhdudluğu,
ETİ həcminin ixtisarı və s.

Malların məqsədli istehlakçılara
maksimum yaxınlığı məcmusunu
müəyyən etmək
Vasitəçilərə əməkhaqqı ödənişi,
malların kreditlə satışının mümkünsüzlüyü, malların, daşınması
və saxlanması xərcləri və s.

Aqrar məhsulların reallaşdırılmasının dövlət tərəfindən həvəsləndirilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin təminatına, aqrar məhsul bazarlarının sabitliyinə, məhsulların sahibkarlığın səmərəli sisteminin formalaşmasına və ölkədə məhsulların rəqabət üstünlüyünə yönəlmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə aqrar məhsulların reallaşdırılmasının dövlət stimullaşdırılması sisteminin əsas istiqamətləri Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsində (06.12.2016) və digər sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
Aqrar məhsulların reallaşdırılması fəaliyyəti aqrobiznesin daxili mühitinin ayrılmaz hissəsi
olub, istehsal edilən məhsulların bölgüsünün daha səmərəli təşkilini təmin edir və bölgü sisteminin
bütün zəncirini – marketinq, daşıma, saxlama, logistika xidməti və məhsulların istehlakçıyadək
çatdırılması prosesində başa çatan digər əməliyyatları əhatə edir. Bununla yanaşı, məhsulların reallaşdırılması sisteminə aqrobiznesin daxili mühitini müəyyən edən xammal və ərzaq istehsal sahələrinin məcmusundan ibarət struktur kimi baxmaq olar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatının rəqəmsal transformasiya şəraitində aqrar sferada
məhsulların reallaşdırılması gəlir, mənfəət və rentabellik səviyyəsi kimi göstəricilərin müəyyən
edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
yeni subsidiya “Qaydalar”ına əsasən fermerlər artıq 6 subsidiya növünü EKTİS üzərindən ala biləcəklər.
Qeyd etmək lazımdır ki, rəqabət mübarizəsinin kəskinləşdiyi şəraitdə məhsulun yeni reallaşdırılma forma və metodlarının axtarılması və tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məlum olduğu kimi, hər hansı məhsul yalnız onun reallaşdırılması nəticəsində öz ictimai təsdiqini tapır. Bununla belə, bazar şəraitində aqrar məhsulların reallaşdırılması bəzi problemlərlə
üzləşir. Keçid dövrünədək aqrar müəssisələr təxminən bütün məhsullarını dövlətin müəyyən etdiyi
satınalma – tədarük qiymətləri ilə dövlətə təhvil verirdi. Lakin, hazırkı yeni təsərrüfatçılıq şəraitində isə ölkəmizdə məhsulların reallaşdırılması sərbəst bazar qiymətləri əsasında dövlət orqanlarının
vasitəçiliyi olmadan tələb və təklif qanununun və bazar konyunkturasının təsiri altında formalaşır.
84

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№2(57)-2020

Nəticə
Apardığımız tədqiqatlar aşağıdakı nəticəyə gəlməyə və müvafiq təkliflər verməyə imkan verir.
- Aqrar sferada aparılan islahatlar şəraitində aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması fəaliyyətinin inkişafı ölkədə ərzaq bazarının formalaşmasının və bütünlükdə kənd təsərrüfatı istehsalının
dayanıqlığının mühüm şərtidir.
- Aqrobiznes məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada reallaşdırılması sisteminin fəaliyyətinin obyektiv səbəblərdən zəifləməsi və ya dayandırılması, həmçinin real sahibkarlıq şəraitində
istehsal səviyyəsinin nisbətən aşağı düşməsi tədarük təşkilatları vasitəsilə dövlət ehtiyacları üçün
məhsulların satış həcminin kəskin azalmasına və onun digər kanallarla reallaşdırılmasının artımına
səbəb olmuşdur.
- Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sisteminin kifayət qədər ətraflı öyrənilməməsi və
bu məqsədlə vahid metodikanın olmaması ölkədə satış kanalları üzrə əmtəəlik məhsulun həcmini
müəyyən etməyə imkan vermir.
- Aqrar müəssisələrdə məhsul istehsalı və onların iqtisadi göstəricisinin yüksəlməsi aqrobiznesdə məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətindən xeyli dərəcədə asılıdır.
- Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi və sənayenin xammal təminatı aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sisteminin tənzimlənməsini və təkmilləşdirilməsini tələb edir.
- Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sisteminin idarə edilməsinin bazar mexanizminin
fəaliyyəti səmərəli satış kanallarının seçilməsini və nəticədə məhsulların minimum xərclə istehsalçıdan istehlakçılara hərəkətini zəruri edir.
- Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılmasının mərkəzləşdirilmiş sistemindən bazar sisteminə
keçid yeni mülkiyyət münasibətlərinə, tələb və təklif nəzərə alınmaqla qiymətin yaranma mexanizminə, məhsul istehsalçılarının rəqabətinə və məhsul satışında sərbəst tərəfdaş seçiminə imkan
vermişdir.
- Dövlət ehtiyacları üçün məhsulların satınalışının azalmasına əsas səbəb mərkəzləşmiş sifarişçilərin sistematik olaraq müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiklərinə görə, məhsul istehsalçılarının onlara mal göndərməkdə marağının olmamasıdır. Məhz bu səbəbdən ölkəmizdə aqrar
məhsulların reallaşdırılması fəaliyyətinin aqrobiznesdə rolu və əhəmiyyəti nəzərə alınmalı və sistem daim təkmilləşdirilməlidir.
Yuxarıda qeyd edilən tövsiyələr və təkliflər aqrar məhsulların reallaşdırılması sisteminin səmərəliliyinin yüksəlməsinə və məhsul istehsalçılarının satış həcmini artırmağa və müəyyən etməyə
imkan verir.
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Место и роль деятельности реализации продукции в сфере агробизнеса
Резюме
Главной задачей эффективной реализации и распределения аграрной продукции является улучшение финансового состояния товаропроизводителей, обеспечение продовольственной безопасности и в конечном результаты повышении социально-экономического состояния населения.
В статье рассмотрены сущность, понятия агробизнеса, системы и деятельности по реализации продукции, каналы распределения и проблемы решения поиска традиционных путей, решения проблем.
На основе проведенных анализов научно обоснованы место, роль и значение реализации
продукции в сфере агробизнеса.
Ключевые слова: агробизнес, дeятельность реализации, продукции, система реализация. каналы сбыта.
Aytan Arif Shukurova
Teacher, candidate for a degree
Azerbaijan Cooperation University
The place and role of product realization activity in agribusiness sphere
Summary
The main aim of the efficient realization and share of agrarian products is to improve the
financial condition of producers, the provision of food security and at the end increase the socialeconomic condition of population. In the contemporary agribusiness the place and role of product
realization activity have been based, the theoretical bases of their sale and the efficient solutions
of realization in modernization of agrarian sphere have been researched in the article.
Key words: agribusiness, realization activity, product, realization system, sale channels.
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ KOMMERSİYA BANKLARININ FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAF
ETDİRİLMƏSİ VƏ BANK SİSTEMİNİN FORMALAŞMASI
Xülasə
Məqalədə əsasən kommersiya banklarının etibarlılığını araşdırmaq, onun qiymətləndirilməsinin reytinq sistemini müəyyən etmək nəzərdə tutulmuşdur. Burada əsas məqsəd iqtisadiyyatın inkişafında kommersiya banklarının rolunun nə qədər mühüm olduğunu göstərməkdir, müasir kommersiya banklarının hərtərəfli xüsusiyyətlərini, kredit alqı - satqısını, bank əməliyyatlarını, eləcə
də son illərdə baş vermiş olan devalvasiyaların bank bölümünə təsirini müəyyənləşdirmək, bankların qiymətləndirilməsinin reytinq sistemini müəyyən edərək kommersiya banklarının etibarlılığını araşdırmaq və imkan daxilində onun yaxşılaşdırılmasına təkliflər veməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: bank, bank sistemi, kommersiya bankları, ixtisaslaşdırılmış banklar, likvidlik,
kapital.
Giriş
Müasir iqtisadiyyatda kommersiya banklarının fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi daim aktual məsələlərdən biridir. Yeni iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun olaraq aparılan
iqtisadi islahatlar bank fəaliyyatinin daha da təkmilləşdirilməsini, onların yeni prinsiplər əsasında
qurulmasını tələb edir. Müasir bank sistemi ikipilləli qaydada qurulduğu üçün ikinci pilləni kommersiya bankları təşkil edir. Kommersiya bankları bir çox müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir, əməliyyatlar aparırlar. Kommersiya bankları balans tərtib edir, onu təhlil edir və vəzifələr qarşıya
qoyur. Kommersiya banklarının kapitalının kafiliyi və “likvidlik” (latıncadan - axan, duru) məsələləri də aktualdır. Kommersiya banklarının gəlir və xərcləri, onların səviyyəsinin etibarlılığı və qiymətləndirilməsi, mənfəətinin formalaşdırılmasının reytinq sistemi məsələlərinin araşdırılması
işinin zəruri məsələlərindən biridir.
Bank rəqabətinin güclənməsi, bank xidmətlərinin çeşidinin artırılması, investisiyaların genişlənməsi və bank xidmətləri bazarında bu kimi digər meyillərin artması bankları müxtəlif mənbələrdən vəsait cəlb etməkdə maraqlı edir. Belə bir şəraitdə əmanətçilərdən cəlb edilmiş vəsaitlərin
etibarlı qorunması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu məqsədlə əmanətlərin sığortalanması mexanizmlərinin yaradılması üçün görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq 29 dekabr 2006-cı ildə “Əmanətlərin
sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. Azərbaycan Respublikasında əmanətlərin sığortalanması sisteminin yaradılmasının məqsədi banklar və xarici bankların yerli filialları ödəmə qabiliyyətini itirdikdə, fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul olunmuş pul
vəsaitinin itirilməsi riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini və inkişafını
təmin etməkdir [2. səh, 6].
Kommersiya banklarının xarakterik xüsusiyyətləri. Kommersiya banklarının xarakterik xüsusiyyəti onların ikili ixtisaslaşmasından, yəni təsərrüfatçılıq subyektləri ilə iş və ayrı-ayrı şəxslərin depozitlərinin qəbul olunması zamanı ixtisaslaşmasından ibarətdir. Sonuncular kommersiya
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banklarına imkan verir ki, təsərrüfatçılıq subyektlərinin fəaliyyətini və habelə özlərinin investisiyalarını maliyyələşdirsinlər. Bu əlamətlərinə görə onlar xaricdə qarşılıqlı kreditlər üzrə cəmiyyətlərə, kooperativlərə (müəyyən fəaliyyətlə məşğul olurlar), özəl müştərilərlə işləyə və mənzil
inşası (və ya alınması) üçün kreditlər verən əmanət banklarına bölünürlər.
Müasir şəraitdə kommersiya bankları təsərrüfat subyekti kimi. Müasir şəraitdə kommersiya
bankının təsərrüfat subyekti kimi anlaşılmasına kifayət qədər tez-tez təşkilati-funksional, texnoloji, vasitəçi mövqeyindən yanaşırlar. Bununla da onun güclü idaraetmə alətlərindən biri kimi pul
tədavülü və kredit münasibətlərinə xidmət göstərən ictimai inkişaf və təsərrüfat subyekti instrumenti kimi rolu azalır. Bankların mahiyyətinin təhrif olunmuş şəkildə anlaşılması və onların rolunun kiçildilməsi həmin bank təsisatlarının funksiyalarının əsassız şəkildə məhdudlaşdırılmasına
gətirib çıxarır. Məsələn, kifayat qədər tez-tez əsassız olaraq paylaşdırma (bölüşdürmə) funksiyası
daha çox mənfəət alınması məqsədilə kapitalın yerdəyişməsi birinci yerə irəli çəkilir. Bankların
ictimai funksiyası maddi nemətlərin təkrar istehsalını stimullaşdırmaq və iqtisadi tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsi olması isə kanarda qalır. Bununla belə, müasir kommersiya bankı pul tədavülünün və bütün formalarda kreditin fəaliyyət göstərməsi qaydalarının yaradıcısı kimi çıxış edən
təşkilatdır. Ona görə də banklar ölkənin milli sərvətlərinin toplayıcısı rolunda çıxış edir, istehsal
və tədavül strukturuna iqtisadi təsir orqanı sayılır. Hazırda daha çox mənfəət götürmək banklar və
bank fəaliyyəti haqqında qanunvericilikdə kommersiya bankının orientasiyasında başlıcadır.
Bank təsisatlarının fəaliyyəti çox rəngarəngdir, ona görə də onların mahiyyəti kifayət qədər
qeyri-müəyyən olur. Müasir cəmiyyətdə banklar əməliyyatların ən rəngarəng növləri ilə məşğul
olurlar. Onlar təkcə pul dövriyyələri və kredit münasibətlərini təşkil etmir, həm də onların vasitəsi
ilə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir, sığorta əməliyyatları, qiymətli kağızların
alqı-satqısı aparılır, bəzi hallarda isə vasitəçilik sövdaları və əmlakın idarə olunması həyata keçirilir. Bank təsisatları məsləhətçilər (konsaltinqlər) rolunda çıxış edir, xalq təsərrüfatı proqramlarının müzakirəsində iştirak edir, statistika aparır, özlərinin yardımçı təsərrüfatlarına malik olurlar
[2.46,].
Kommersiya bankı təsərrüfatçılığın müstəqil subyektidir. Kommersiya bankı təsərrüfatçılığın
müstəqil subyektidir, hüquqi şəxs hüququna malikdir, bank məhsulunu istehsal və realizə edir,
xidmətlər göstərir, kommersiya hesablaşması prinsipləri üzrə fəaliyyət göstərir. Bankın vəzifəsi
müəssisələrin vəzifəsindən az fərqlənir, belə ki, o öz xidmətləri və məhsulları ilə ictimai tələbatın
təmin olunması, əldə olunmuş mənfəət əsasında həm öz kollektivinin üzvlərinin, həm də bankın
əmlakının sahibçisinin maraqlarının realizasiyaları ilə bağlı məsələləri həll edir. Bank onun
nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş istənilən təsərrüfat fəaliyyəti növünü həyata keçirə bilər.
Bank da istənilən müəssisə kimi xüsusi icazəyə (lisenziyaya) malik olmalıdır. Sənaye, kənd
təsərrüfatı, inşaat, nəqliyyat və rabitədən fərqli olaraq banklar istehsal sferasında deyil, mübadilə
sferasında fəaliyyət göstərirlər, onlar da resursları “satın alır”, aldıqlarını “satır”, təkrar bölüşdürmə sferasında fəaliyyət göstərir, əmtəə mübadiləsinə yardım edirlər. Bankların öz “satıcıları”,
anbarları, xüsusi “məhsul ehtiyatı” vardır, onların fəaliyyəti əksəriyyətlə pulların dövriyyəsindən
asılıdır. Bununla da banklarla ticarət sferası arasındakı oxşarlıq əsasən sona çatır.
Kommersiya bankı təsərrüfat hesablı müəssisə sayılır. Bu onu bildirir ki, kommersiya bankının
fəaliyyətində başlıcası iqtisadi maraqların realizə olunmasıdır. Bankın işinin bütünlüklə öz iqtisadi
maraqlarının realizasiyasına tabe etdirilməsi bütün digər motivlərin və məqsədlərin tabe etdirilməli
olduqları ali prinsip sayılır. Bunsuz bank iqtisadi müəssisə kimi baş tutmaya bilər. Məsələn, onun
fəaliyyətinin iqtisadi maraqlarla ziddiyyət təşkil edən hər cür ideologiyalaşdırılması mütləq şəkildə
bankı əsl mahiyyətini itirən aparata çevirir. Bu, təkcə kommersiya banklarına deyil, onun müştərilərinə də aiddir. Bank əsasən özünün deyil, özgənin resursları hesabına işlədiyindən, özü üçün
deyil, bütün təsərrüfatçılıq subyektləri üçün və bütün vətəndaşlar üçün borc götürdüyündən, israfçılıq həm bank üçün, həm də ondan resursları borc götürən və onları qaytarmalı olanlar üçün də
fəlakətlidir.
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Bank müəssisə kimi öz dəyər forması olan məhsul istehsal edir. Bankın məhsulu rolunu kreditlə
birlikdə pul dövriyyəsində olan ödəniş (tədiyyə) vəsaitləri oynayır. Müəyyən mənada xidmətlər də
bankın məhsulu kimi çıxış edir. Onlara ənənəvi xidmət növləri ilə yanaşı hesablaşmaların təşkili
(nağd və nağdsız formada), əmanətlər, kreditləşdirmə ilə yanaşı qeyri-ənənəvi olan qarantiyaların
(zəmanətlərin), zaminliyin, məsləhətlərin (konsaltinq) verilməsi və s. də daxildir. Bank xidmətlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar nəinki təkcə pul əsasına malikdirlər, həm də özüartan
dəyər səciyyəsinə malikdirlər [2.35].
Məsələn əmanətçilərdən alınmış resurslar kredit müəssisələri üçün pulsuz deyil. Ona görə də
resurslar elə istifadə olunmalıdır ki, onlar nəinki təkcə sahiblərinə qaytarıla bilsin, həm də əmanətlər üzrə faizlərin verilməsi, məsrəflərin kompensasiyası və heç olmazsa, minimal mənfəət əldə
edilməsi üçün kifayət qədər artım almağa imkan versin.Bank akkumulyasiya olunan resurslardan
istifadə etməyə və onları kredit şəklində ehtiyacı olan borc alanlara sarı elə yönəltməlidir ki, onun
xidməti hər hansı bir halda bank fəaliyyəti vasitəsilə dövriyyəyə buraxılmış dəyərin özəl artımına
imkan versin.
Kommersiya banklarının mübadilə sferasında fəaliyyət göstərməsi onun mahiyyəti haqqında
düzgün olmayan (yalnış) təsəvvür yaradır. Bir çox hallarda bank vasitəçi təşkilat kimi xarakterizə
olunur. Belə söyləməyə resursların xüsusi axını, onların müvəqqəti olaraq bəzilərində yığılıb qalması, başqalarında isə tətbiqinə ehtiyac yaranması əsas verir. Bu zaman situasiyanın xüsusiyyəti
ondan ibarət olur ki, resursların müəyyən hissəsinə malik olan kreditor müəyyən zəmanətlərin
olduğu hallarda konkret müddət üçün və faizlə onları digər kontragentlərə - borc alanlara vermək
istəyir. Bank kreditordur, borc alandır və onların arasında vasitəçidir, habelə pul hesablaşmalarında vasitəçidir. Ona görə də o, bu funksiyalarda ozünün təsərrüfat subyekti kimi mahiyyətini bütünlüklə nümayiş etdirir. Hər bir bankın passivlərdə payının az olduğu məqamda daha çox mənfəət
əldə olunmuşsa, bunun effekti daha hissolunandır.
Ona görə də kommersiya bankının fəaliyyəti aşağıdakı tələblərin yerinə yetirilməsi üzərində
qurulmalıdır:
• kapitalı daha ucuz almalı (mümkün qədər daha az faiz stavkası ödəməli);
• kapital və xidmətləri daha baha satmalı (mümkün qədər daha çox faiz stavkası əldə etməli);
• etibarlı partnyorların seçilməsi və qarantiyaların alınması, habelə əməliyyatların rəngarəngliyi və ssuda kapitalının müxtəlif bazalarının mənimsənilməsi yolu ilə itki riskini azaltmalı.
Kommersiya bankları qiymətli kağızların alqı - satqısı üzrə həm özlərinin vəsaitləri hesabına, həm
də müştərilərin tapşırığı ilə əməliyyatlar aparır, həm də digər təsərrüfatçılıq subyektlərinin emissiyasına və qiymətli kağızların realizasiyasına rəhbərlik edir. Xarakterik haldır ki, kvaziinvestisiya
istisna olmaqla, kommersiya bankı tərəfindən üzərinə dividentlərin hesablanılmadığı öz səhmlərini
almaqla bağlı bütün digər əməliyyatlar (qiymətli kağızlarla ticarət-komission əməliyyatlar) gəlirlərin
(mənfəətlərin) əldə olunmasına yönəlmişdir. Bankların belə əməliyyatlardan əldə etdikləri gəlirləri
qiymətli kağızlar, komissionlar və spred üzrə alınan faizlərin məbləğindən ibarətdir. Hazırda kommersiya banklarının əksəriyyəti investisiya əməliyyatlarından məhz qiymətli kağızların satış qiymətinin onların alınma qiymətlərinə nisbətən artırılması yolu ilə mənfəət götürürlər.
Kommersiya bankları ənənəvi olaraq daxili və xarici əmanətləri səfərbər edən, habelə onların
müxtəlif borc alanlar arasında bölüşdürülməsini həyata keçirən yeganə təsisat idi. Son illərdə bank
fəaliyyətində köklü dəyişiklikləri şərtləndirən qanunverici və normativ tənzimləmələrdə dəyişikliklər baş vermişdir. Bank (depozit) təsisatları yeni xidmətlər təklif edən rəqiblər tərəfindən getdikcə daha çox təzyiqə məruz qalırlar. Bunun nəticəsində onlar maliyyə və qeyri-maliyyə şirkətlərinin rəqabətinin güclənməsi səbəbindən öz ənənəvi funksiyalarına münasibətdə inhisarçı mövqelərini itirirlər [3].
Bank fəaliyyətinin tənzimlənilməməsi maliyyə bazarlarının qloballaşması və ya artımı ilə baglı
səbəb və nəticədir. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə maliyyə bazarlarının möhtəşəm artımı vardır
və aktivlərin seqmentlərinin sekyuterləşməsi, beynəlmiləlləşməsi və azalması kimi ənənələrlə
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şərtlənən dərin struktur dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. Bank sektorunun tənzimlənilməməsinə olan tendensiya və onun innovasion fəaliyyəti bankları ənənəvi olaraq rəqabətdən qoruyan maneələrin azaldıması və aradan qaldırılması amilləridir. Ona görə də əhəmiyyətli fond bazarları olan
dövlətlərdə qeyri- maliyyə borc alanları üçün vəsait mənbəyi olan kommersiya banklarının rolunun kəskin azalması müşahidə olunur. Lakin məhdud fond bazarları olan ölkələrdə də kommersiya
bankları tərəfindən aparılan kredit əməliyyatlarının azalması müşahidə olunur. Bu onunla bağlıdır
ki, kommersiya banklarının müştəriləri kapitalın getdikcə daha geniş xarici və ofşor bazarlarına,
məsələn, Avroistiqrazlarına çıxış əldə edirlər.
Bunun nəticəsində bank xidmətlərini digər maliyyə və qeyri – maliyyə şirkətlərinin həyata keçirdikləri xidmətlərdən fərqləndirmək daha da çətinləşir. Ona görə də bank işinin bir çox mütəxəssisləri hesab edirlər ki, gələcəkdə:
• bank sistemi daha çox universal Avropa bank modelinə oxşar olacaq, nəinki yüksəksəviyyəli
seqmentasiya səviyyəsi ilə xarakterizə olunan Amerika və ya Yaponiya modelinə;
• depozitlərin yerləşdirilməsi və qısamüddətli kreditlərin verilməsi üzrə funksiyaları yerinə
yetirən müəssisələr kimi bankların rolunun hər yerdə azalması müşahidə olunacaq;
• kapital bazarında xidmət göstərmək üzrə ixtisaslaşan dolayısı vasitəçilər kimi onların fəallığının yüksəlməsi gözlənilir, yəni onların funksiyaları əsas etibarilə informasiyanın işlənilməsinə
yönələcək;
• o hallarda bank fəaliyyətinin genişlənməsi baş verəcək ki, kommersiya bankları birgə əsasda
informasiya xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı üstünlüklərdən istifadə edə bilsinlər və bunu da
kredit kartları, trast əməliyyatları, sığortalama və s. sistemlərə aid etmək olar;
• kommersiya bankları əvvəlki kimi ödəniş sistemində əhəmiyyətli rol oynayacaq.
Lakin hazırda bank və kommersiya və ya sənaye fəaliyyəti arasında aydın həddin mövcudluğu
şəraiti əvvəlki təki Fransa, Almaniya və İsveçrə kimi bəzi ölkələr istisna olmaqla ümumi qəbul
olunmuş norma halında qalmaqdadır. Kommersiya bankları fəaliyyət göstərmə xarakterinə görə
ən rəngarəng ola bilərlər. Onlar apardıqları əməliyyatların növlərinə və fəaliyyət sferasına (universal, ixtisaslaşmış və sahə), mülkiyyət formasına (dövlət, özəl, kooperativ, səhmdar, qarışıq), bank
kapitalının ölkə mənsubiyyətinə (milli, xarici, müştərək), fəaliyyət ərazisinə (ümumdövlət, regional, regionlararası, beynəlxalq, xarici), təşkilati - hüquqi əsasına (pay, səhmdar), kreditlərin verilməsi müddətinə (uzunmüddətli və qısamüddətli kreditləşdirmə bankları), kommersiya bankının
xarici bölmələrinin formalarına (müstəqil hüquqi şəxs, bütün kommersiya bankları üçün müəyyən
olunmuş qaydada qeydə alınan törəmə bank, filial, bölmə, şöbə, nümayəndəlik) görə fərqlənirlər.
Kommersiya bankının effektiv fəaliyyəti bank tənzimləməsi ilə bağlıdır və bu, Mərkəzi Bankın
sabit, təhlükəsiz fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının təmin olunması ilə məşğul olduğu
tədbirlər sistemi kimi anlaşılır. Kommersiya banklarının fəaliyyəti onların müflisləşməsinə, müştərilərini itirməsinə gətirə bilməz və bu, bütövlükdə iqtisadiyyata neqativ təsir göstərə bilər. Bank
tənzimləməsinin və nəzarətinin əsasında “dava” (ingiliscə “CAMEL” akronimi bank nəzarətinin
əsas meyarlarının baş hərfləri ilə tərtib olunub) adlandırılan prinsip durur və ona aşağıdakılar daxildir:
• kapitalın kifayət qədər olması (öz vəsaitlərinin yekun aktivlərə nisbəti);
• risk, likvidlik və s. nöqteyi – nəzərindən aktivlərin keyfiyyəti;
• menecmentin keyfiyyəti (idarə edənlərin ixtisaslaşması);
• likvidlik ya da bankın tez və ağrısız öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmək qabiliyyəti (likvid
aktivlərin və digərlərinin nisbəti);
• gəlirlilik (bir səhmə və ya bir məşğul olana gələn gəlirin səviyyəsi).
Tənzimləmə sistemi qarşısında bütün banklar, onların nə ilə məşğul olmaları və kimə məxsus
olmalarından asılı olmayaraq bərabərdirlər. Lakin bütün ölkələrdə müxtəlif banklar - kommersiya,
investisiya, əmanət, kooperativ, səhmdar, ümumxalq və özəl banklar olduğundan, bu, tənzimləmə
sisteminin korrektə olunmasını tələb edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bank fəaliyyəti və pul-kredit
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siyasətinin qanunvericiliklə tənzimlənilməsi adətən müəyyən miqdarda xüsusi qanunvericilik aktlarına əsaslanır ki, onların da arasında ən əsasları Mərkəzi Bank haqqında qanun və bank fəaliyyəti
haqqında ümumi qanundur [5].
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Резюме
Статья рассматривается для изучение надежности коммерческих банков и определениe
их рейтинговой системы. Основной целью здесь является демонстрация важности коммерческих банков в развитии экономики, выявление комплексных характеристик современных
коммерческих банков, покупки и продажи кредитов, банковских операций, а также влияния
недавней девальвации на банковский сектор и надежности коммерческих банков исследовать и вносить предложения по улучшению, насколько это возможно.
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Summary
In the article it is issued the study of the reliability of commercial banks and determine their
rating system. The main objective here is to demonstrate the importance of commercial banks in
the development of the economy, to identify the comprehensive characteristics of modern
commercial banks, credit buying and selling, banking operations, and define the impact of recent
devaluation on the banking sector, and investgate the reliability of commercial banks by the
identification of rating system of the bank estimation and make suggestions for improvement as
far as possible.
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ KOMMERSİYA BANKLARININ FƏALİYYƏTİNİN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
İstənilən ölkənin iqtisadi fəaliyyətində bank sektorunun əhəmiyyəti danılmazdır. Ölkəmizdə
bank sektorunun dinamik inkişafı və bütövlükdə bank sferasında hər bir kommersiya banklarınn
səmərəli idarə olunması zərurəti durmadan artır. Müasir maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində kommersiya bankları iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq fəaliyyət göstərir. Bank fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması və inkişafı ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinin əsas
amillərindən biri hesab olunur. Kommersiya banklarının səmərəli fəaliyyəti, bank sistemi ilə
yanaşı ümumilikdə bütün iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına şərait yaradır.
Açar sözlər: bank, bank sektoru, iqtisadi səmərəlilik, rentabellik, likvidlik, faiz dərəcəsi, qiymətləndirmə.
Giriş
Bank fəaliyyətinin səmərəliliyi makro və mikroiqtisadi səviyyədə xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bank fəaliyyətinin aşağı səmərəliliyi iqtisadi tənəzzüldən xəbər verir. Demək olar bankların səmərəli iqtisadi fəaliyyəti milli rifah ilə sıx əlaqədədir. Kommersiya banklarının fəaliyyəti bir sıra risklərə məruz qalır ki, onların düzgün qiymətləndirilməməsi fəaliyyət prosesində ciddi nöqsanlara,
hətta müflis olmaq həddinə çatdıra bilər. Bu da səhmdarların və müştərilərin ziyana düşməsi anlamına gəlir. Bu amillər, bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin təhlili üsullarının formalaşdırılması və
təkmilləşdirilməsinin vacibliyini əks etdirir. Müasir şəraitdə bank fəaliyyətinin effektivliyinin təhlili bankda idarəetmə qərarlarının qəbul olunmasında və banklarla müştərilər arasında etibarlı münasibətlərin qurulmasının əsasında dayanır. Kommersiya bankının fəaliyyət prosesində yaranan
problemlərin mümkün qədər ani bir müddətdə müəyyənləşməsi üçün bank fəaliyyətinin səmərəli
təhlili mexanizminin yaradılması zəruridir. Ölkənin sosial və maliyyə sabitliyini qoruyub saxlamaq, əhalinin həyat səviyyəsini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq nöqteyi-nəzərindən xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bankların səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün bir sıra amillər xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki,
onlardan da likvidlik, rentabellik, ödəməqabiliyyətliliyi, gəlirliliyi və s. göstərmək olar.
Rentabellik göstəriciləri mənfəətin məsrəflərə olan nisbəti kimi başa düşülür və bu mənada
bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin göstəricisi kimi xaraketrizə olunur. Rentabellik göstərcilərinin
ümumi iqtisadi mənası onunla izah olunur ki, rentabellik bank tərəfindən xərclənən hər 1 manatın
gətirdiyi mənfəət ilə ölçülür.
Bank fəaliyyətinin rentabelliyinin ümumi səviyyəsi onun ümumi mənfəətliliyini, həmçinin 1
manat gəlirin gətirdiyi mənfəəti qiymətləndirməyə imkan verir (gəlirdə mənfəətin payı).
Bank fəaliyyətinin ümumi rentabelliyinin vacib göstəricilərindən biri – aktivlərin gəlirlilik
dərəcəsi (ROA-retrun on assets) -1 manat bank aktivinin gətirdiyi mənfəətin həcmini göstərir. Bu
göstərici bankın aktiv əməliyyatlarının səmərəliliyinin təhlilində, bütünlükdə isə bank idarəetməsinin səmərəliliyində istifadə olunur və aşağıdakı düsturla müəyyən olunur:
Rn = M/A.o.d x 100%
Burada Rn – Rentabelliyin norması
M - Mənfəət
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A.o.d – Aktivlərin orta dəyəri
Rentabelliyin bu göstəricisinin müsbət dinamikası bank aktivlərinin istifadəsinin effektivliyinin
artırılması ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda bu göstəricinin tez bir zamanda artması aktivlərin
yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq risklərin səviyyəsinin artmasına işarədir.
Rentabelliyin müxtəlif aspektlərinin təhlili bankın aktiv və passiv əməliyyatlarının rentabellik
göstəricilərinin hesablanmasını tələb edir. Aktiv əməliyyatlar bankın əsas gəlir mənbəyidir və bu
nöqteyi-nəzərdən bankın rentabelliyi onun aktiv əməliyyatlarının səmərəliliyi ilə müəyyən olunur.
[5, s. 184].
Bankın likvidlik göstəricisi və rentabellik səviyyəsi qarşılıqlı əlaqədə olur. Passivdə olan aşağı
ödənişli resursların yüksək xüsusi çəkisi rentabelliyini xeyli artırır, lakin bankın likvidlik səviyyəsini aşağı salır və əksinə, gəlir gətirməyən irihəcmli aktivlərin rentabelliyi aşağı düşür və
likvidliyi artırır. [10, s. 62].
Bankların effektiv fəaliyyət göstərməsində likvidliyin rolu danılmazdır. İlk növbədə kommersiya bankları bir ay ərzində likvidlik göstəricilərini normativ dəyərlərə uyğun şəkildə nizamlamalıdırlar. Bu hər şeydən əvvəl banklararası kreditlərin, kreditor borclarının və digər cəlb olunmuş
vəsaitlərin ixtisarı, həmçinin bankın xüsusi vəsaitlərinin artırılması hesabına mümkündür. Belə ki,
nəzərə almaq lazımdır ki, yeni səhmlərin buraxılışı formasında əlavə kapitalın cəlb olunması dividendlərin ixtisarına gətirib çıxardır ki, bu da səhmdarlar tərəfindən bəyənilmir. Digər tərəfdən,
başqa təşkilatlar kimi kommersiya bankları üçün likvidliyin əsası kimi aparılan əməliyyatların gəlirliliyinin təmin olunması çıxış edir. Belə ki, əgər likvidliyin əsas normativ əmsalının faktiki dəyəri icazə verilən minimal səviyyədən çox olarsa bu halda kommersiya bankının fəaliyyəti səhmdarlar tərəfindən mənfi qiymətləndiriləcək, onun əsası kimi mənfəət əldə etmək üçün imkanlardan
lazımi səviyyədə istifadə olunmaması qəbul olunacaqdır. Onu vurğulamaq lazımdır ki, balans likvidliyinin təhlili bankın gəlirliliyinin təhlili ilə eyni vaxtda aparılmalıdır. Kommersiya banklarının
təcrübəsi göstərir ki, icazə verilən minimal likvidlik dərəcəsi astanasında fəaliyyət göstərən
banklar daha çox mənfəət əldə edir. Daha dəqiq desək, bank kredit resursları qismində maliyyə
vəsaitlərinin cəlb olunması üzrə onlara verilən hüquqlardan tamamilə yararlanır. Eyni zamanda,
öz fəaliyyətini müştərilərin vəsaitlərindən istifadəyə əsaslanaraq bank likvidlik göstəricilərinin tətbiq olunmasının vacibliyini diqtə edir. Maksimal likvidliyə, digər aktivlərlə müqayisədə bankın
kassa və müxbir hesabındakı qalıqların maksimallaşdırılması ilə nail olmaq olar. Lakin bu halda
bankın mənfəəti minimal səviyyədə olur. Mənfəətin maksimallaşdırılması isə vəsaitlərin saxlanılması deyil, onların kredit verilməsini və investisiya həyata keçirilməsini tələb edir. Kassada olan
nağd pulun və müxbir hesablardakı qalıq pullarını minimuma endirmək lazımdır. Bu halda mənfəətin maksimallaşdırılması yaransa da, bu proses bankın öz müştəriləri qarşısında öhdəliklərini
yerinə yetirməyi təhlükə altına salır. Bu səbəbdən də bank likvidliyinin idarə olunmasının mövcudluğu likvidlik və mənfəətliliyin əks tələblərinin elastik kombinasiyasından ibarətdir.
Kommersiya bankında likvidliyin idarə olunmasının funksiyası, Mərkəzi Bank və digər bank
normativlərinə riayət etməklə mənfəətin maksimallaşdırılmasına əsaslanır. [6, s. 242].
Bütün bunlar ilə yanaşı bank heç olmasa qısamüddətli perspektiv üçün likvidliyə malik olan
vəsaitlərə nə qədər ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Artıq qeyd olunduğu kimi, bu ehtiyacın proqnozlaşdırılması 2 üsul ilə həyata keçirilə bilər.
Onlardan biri, kredit ehtiyaclarının təhlilini və hər bir aparıcı müştəridən gözlənilən
əmanət səviyyəsini, digəri isə kredit və əmanətlərin həcminin proqnozlaşdırılmasını təklif
edir. Hər iki üsulun çatışmayan cəhətləri var. Onlar maksimal deyil, orta likvidlik dərəcəsinə əsaslanır. Bu isə bankın ümumilikdə likvidlik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün kifayət edə bilər, lakin çıxarılan depozitləri və müraciət olunan kreditləri qarşılamaq üçün gələn həftəyə kassadakı
nağd pulun nə qədər olması haqqında rəhbərliyə heç bir məlumat vermir. Yalnız bankın fərdi müştərilərinin hesabının təhlili hazırkı anda nağd pulu və ehtiyacları müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Yerli bazarda təsərrüfat və maliyyə şəraitinin, müştəri spesifikliyinin, yeni bazarlara çıxış imkanlarının, bank xidmətlərinin inkişaf perspektivlərinin, yeni hesab növlərinin açılmasının, lizinq,
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faktorinq, trast və s. əməliyyatların aparılmasının ilkin öyrənilməsi bu məsələnin həll olunmasında
banka yardımçı ola bilir. Lakin daxili amillərdən əlavə ümummilli faktorları da nəzərə almaq
lazımdır. Misal üçün, pul-kredit siyasətinin, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və s.
Bütün bunların öyrənilməsi və eyni zamanda proqnozlaşdırılması bankın aktivində olan likvid
vəsaitlərin vacib hissəsini daha dəqiq müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bu halda bank öz təcrübəsinə güvənməlidir.
Pul bazarının vəziyyətinin, müştərinin və ya əməkdaşlıq edən bankın maliyyə vəziyyətinin dəyişməsinə səbəb olan gözlənilməyən öhdəlikləri qarşılamaq üçün bank likvid ehtiyatlar formalaşdırmalıdır. [8, s. 152].
Likvidlik səviyyəsini tələb olunan şəkildə saxlamaq bankın aktiv və passiv əməliyyatlar sahəsində müəyyən siyasət aparmasının köməyi ilə həyata keçirilir. Daha doğrusu, bank aktiv və passiv
əməliyyatların idarə olunması üçün səriştəli siyasət hazırlamalıdır. Bu halda aktivlərin idarə olunmasında bank aşağıdakı məqamlara diqqət yetirməlidir:
• Nağdlaşmanın idarə olunması daha səmərəli olmalıdır, yəni pulun mədaxilini və məxaricini
planlaşdırmaq və ödəniş cədvəlini hazırlamaq lazımdır;
• Bankın yerləşdirdiyi vəsaitlərin müddəti, cəlb olunmuş vəsaitlərin müddəti ilə uyğun gəlməlidir. Aktiv hesabdakı pul vəsaitlərinin passiv hesabdakı pul vəsaitləri üzərində artıqlığı yolverilməzdir;
• Ümumilikdə fəaliyyətin rentabelliyinin artırılmasına və xüsusilə də fərdi əməliyyatların
gəlirliliyinə diqqət yetirmək lazımdır.
Bankların effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün kredit portfelinə nəzarət etmək olduqca
əhəmiyyətlidir.
Kredit portfelinin idarə olunmasında aşağıdakı amillər vacibdir:
 Kredit qoyuluşlarının onların risklilik səviyyəsinə görə,kreditin qaytarılmasının təminatı, gəlirlilik səviyyəsi üzrə yerləşdirilmələrinə nəzarət etmək. Bankın kredit qoyuluşları bir neçə meyara
əsasən təsnif oluna bilər:
- müştərinin kredit qaytarma qabiliyyətinin səviyyəsi;
- kreditin ödənilməsi üçün girov təminatı;
- kreditlərin sığortalanması imkanı;
- səlahiyyətli şəxs tərəfindən kreditin etibarlılığının qiymətləndirilməsi və s.
Kommersiya bankının kredit qoyuluşlarının ümumi məbləğindəki hər bir kredit qrupunun payı
və oradakı dəyişikliklər likvidlik əmsalının səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasına xidmət göstərir,
bankın mövcud kredit siyasətini davam etdirmək imkanını və ya onun dəyişdirilməsinin zəruriliyini ifadə edir. Kompyuter texnologiyasının köməkliyi ilə, ssudaların fərdi debitorlar üzrə qruplaşdırılması gündəlik likvidlik əmsallarının səviyyəsinə nəzarət etməkdə və qarşıdakı dövrdə bankın müstəqil surətdə və ya konsorsiumlarda iştirak edərək irihəcmli kreditlərin verilə bilmə
imkanını təhlil etməkdə yardımçı olur.
 Kreditlərin ödəniş vaxtları üzrə yerləşdirilməsinin təhlili - bank balansının cari likvidlik
səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasına və bankın kredit siyasətində “boşluqların” aşkar olunmasına
xidmət göstərir.
 Verilənlər bazasına əsasən ödəniş vaxtına görə kreditlərin yerləşdirilməsini təhlil etmək. Xüsusilə də fərdi müştərilər və kredit növləri üzrə qarşıdakı 30 gün ərzində kreditlərin qaytarılmasının
təhlili metodları hazırlanmışdır ki, bu da resursların buraxılmasına və onlara nə zaman ehtiyac
duyulmasına nəzarət etməyə imkan verir. Təhlilin nəticələri kommersiya bankı tərəfindən resursların alınması və ya satılması üzrə operativ qərarın qəbul olunmasında istifadə oluna bilər. Belə
analiz hər hansı bir tədbir görülməsə kommersiya bankının likvidlik səviyyəsinin və ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək tendensiyaların aşkarlanmasında,gizli proseslərin
üzə çıxarılmasında xüsusi rol oynayır, bank siyasətində düzəlişlər etməklə bu xoşagəlməz hallardan bankı xəbərdar etməyə imkan verir.
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 Müştərilərin hesablaşma hesabı və bankın müxbir hesabı üzrə ödəniş dövriyyəsinin intensivliyinə təhlil metodlarını tətbiq etmək. Belə təhlilin nəticələrinə uyğun olaraq bankın balans
akitvlərinin qruplaşdırılması reallaşdırılır.
 Aktivlərin strukturunu dəyişdirmək,yəni kifayət qədər kredit ödənişlərinin təmin olunması
hesabına likvidli aktivlərin payını artırmaq, müxtəlif fəaliyyət növlərini müstəqil balansa ayırmaqla balansın təmizlənməsi,xüsusi vəsaitlərin artırılması, digər banklardan borc almaq və s.
 Əməliyyat risklərinin azaldılması istiqamətində fəaliyyət göstərmək. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır ki, kredit təşkilatlarının öz likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini saxlamaq üçün qəbul
etdiyi təcili tədbirlər, bir qayda olaraq bank xərclərinin artması və onun mənfəətinin azalması ilə
bağlıdır. Balanslaşdırılmamış və ödəmə qabiliyyətini itirən bankın risklərinin idarə olunması bankın potensial zərərlərini azaldır və onun gələcək fəaliyyəti üçün zəmin yaradır. Balanslaşdırılmamış likvidlik riskini və kommersiya bankının ödəmə qabiliyyətini (kredit qabiliyyəti) itirməyini
anlamaq üçün banka likvidlik göstəricilərinin səviyyəsini və onların dəyişməsinə təsir göstərən
amillərin təhlili üçün gündəlik nəzarət məqsədiylə xüsusi sistemlər yaratmaq lazımdır. Analitik
fəaliyyət göstərmək üçün vacib olan bütün məlumatları operativ ələ keçirməyə imkan verən verilənlər bazasının yaradılması məqsədəuyğundur ki, onun əsasında bank siyasəti formalaşdırılır.
Bank, passivlərin idarə olunmasına ciddi nəzarət etməlidir. Bu baxımdan, passivlərin
idarə olunmasında banka aşağıdakı tövsiyələri vermək olar:
- Xüsusi kapitalın cəlb olunmuş vəsaitlərə nisbətinə nəzarət etmək;
- Bankin depozit bazasının təhlili;
- Depozitlərin strukturuna diqqət yetirmək: müddətli depozitlər tələbli depozitlərdən daha çox
likvidliyə malikdir;
- Depozitlərin sabitliyini saxlayan strategiyanı müəyyənləşdirmək. Bu strategiyanın bir hissəsi
marketinqdən ibarətdir – bankın böhran vəziyyətində belə ona sadiq qalan müştərilərə daha
keyfiyyətli xidmət göstərmək;
- Təkcə sabitliyi deyil, eyni zamanda depozitin mənbələrini müəyyənləşdirmək lazımdır, yəni
fiziki şəxslərin depoziti hüquqi şəxslərin depozitlərinə nisbətən daha etibarlıdır (depozitlərin
ölçülərindəki fərqə görə);
- Kredit resurslarının uçotunu tənzimləmək;
- Digər kredit təşkilatları tərəfindən yerləşdirilən depozitlərin etibarlılığını qiymətləndirmək;
- Passivlərin müddətlər üzrə qruplaşdırılmasının köməkliyi ilə tələbli öhdəlikləri azaltmaq və s.
Beynəlxalq təcrübədə bank likvidliyinin idarə olunması üzrə menecerlər bu sahənin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı praktiki tövsiyələri zəruri hesab edirlər.
Onlardan birincisi likvidliyin idarə olunması üzrə menecerlərin maliyyə vəsaitlərinin cəlb olunması və istifadə olunmasına cavabdehlik daşıyan bankın bütün şöbələrinin fəaliyyətinə nəzarət
etməsi və öz işini bu şöbələrin fəaliyyətinə uyğun təşkil etməsindən ibarətdir.
İkincisi likvidliyin idarə edilməsi üzrə menecerlər bankın böyük əmanətçiləri və irihəcmli kreditlərdən istifadə edən debitorların nə zaman hesablarından vəsait çıxardacağını və əmanətlərin
həcmini artıracağını planlaşdırdıqlarını qabaqcadan yəqin etməsindən ibarətdir. Bu vəziyyət menecerlərə likvid vəsaitlərin profisit və ya defisit halında öz fəaliyyətini planlaşdırmağa imkan verir.
Bank sektorunun iqtisadiyyatda rolunun artırılması dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Azərbaycan Respublikasının hökumətinin və Mərkəzi Bankın əsas fəaliyyəti bir neçə amildən ibarətdir:
1. Bank fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatını təkmilləşdirmək. Bank fəaliyyətinin hüquqi
təminat sahəsində kredit təşkilatlarının beynəlxalq normalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsi
üçün hüquqi şəraitin yaradılması;
- Kreditorların hüquqlarını möhkəmləndirmək;
- Bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün lisenziyası geri alınan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə xitam verilməsinin hüquqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini təmin etmək;
- Rəqabətin hüquqi mexanizmlərini möhkəmləndirmək və bank sahəsində kommersiya banklarının müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlərin qarşısının alınması;
95

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№2(57)-2020

- Kredit təşkilatlarının daxilolma prosedurlarını sadələşdirmək;
- Bank işində müasir texnologiyaların daha çox tətbiq olunması üçün hüquqi şərait yaratmaq;
bu da öz növbəsində əməliyyat xərclərinin azalmasına gətirib çıxarır;
- Bank fəaliyyətinin vergitutma sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə fəaliyyəti davam etdirmək.
2. Bankların maliyyə vasitəçiliyində iştirakı üçün əlverişli şəraitin yaradılması. Bankların maliyyə vasitəçiliyi sistemində rolunun möhkəmləndirilməsi üçün təsərrüfat fəaliyyətinin göstəriciləri və maliyyə durumu haqqında informasiyanın açıqlanmasına əsasən beynəlxalq maliyyə hesabatlarının standartlarına uyğun olaraq təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin şəffaflığının təmin
edilməsi.
3. Bank nəzarətinin və bank tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması. Bank nəzarəti və tənzimlənməsi sahəsində vacib istiqamətlər bunlardır: bank nəzarəti rejiminin müəyyənləşdirilməsi
və zəruri hallarda müəyyən tədbirlərin tətbiq olunması; kredit təşkilatının fəaliyyətinin kompleks
qiymətləndirilməsi və daha cəld reaksiya verən sistemin fəaliyyətinin təmin olunması; bank nəzarəti çərçivəsində qəbul olunan qərarların operativliyinin və effektivliyinin yüsəldilməsi.
4. Kommersiya banklarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması və rəqabətli mühitin inkişaf etdirilməsi. Rəqabətli mühitin inkişaf etdirilməsi və bazar intizamlılığının möhkəmləndirilməsi
sahəsində bank xidmətləri bazarının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi üçün daha əlverişli şərait
yaratmaq, xüsusilə regionlarda; kommersiya banklarının fəaliyyətinin və səhmdarların strukturunun şəffaflığını təmin etmək; beynəlxalq auditor standartlarına əsasən auditor fəaliyyətinin keyfiyyətini və effektivliyini yüksəltmək; bank sahəsində bazar intizamlılığını möhkəmləndirmək və
bütün kommersiya bankları üçün bərabər rəqabət şəraitinin təmin olunması.
5. Bank risklərinə nəzarət etmək – yaxın gələcəkdə bankın mənfəətliliyini müəyyənləşdirən
vacib amillərdən biridir. Bankın kredit riskinə effektiv nəzarət emək üçün bir sıra vacib elementlər
mövcuddur: kredit siyasəti və prosedurunun yaxşı inkişaf etdirilməsi; kredit portfelinin yaxşı idarə
olunması; kreditlərə səmərəli nəzarət edilməsi.
6. Bank biznesinin konsolidasiyası. Bank sisteminin böyüməsi ilə onun risklərinin aşağı salınması zəruridir. Azsaylı bankların fəaliyyət göstərməsi onlar üzərində tənzimləyici nəzarəti asanlaşdırır, bank sabitliyinin təmin olunmasına və sistemdə şəffaflığın artırılmasına kömək edir.
7. Bankın əmanətçilərinin və digər kreditorlarının maraqlarının müdafiə olunmasının gücləndirilməsi.
8. Əhalidən və şirkətlərdən pul vəsaitlərinin akkumulyasiyasının və bu vəsaitlərin kredit və
investisiyaya transformasiyası üzrə fəaliyyət göstərən bank sektorunun effektivliyinin artırılması
9. Göstərilən sahələr üzrə ixtisaslaşmış bankların sayının artırılması: ipoteka kreditləri, istehlak
kreditləri, plastik kartlar üzrə fəaliyyət göstərən banklar. İnkişaf etmiş banklararası kredit sistemi
və institusional investorların vəsaitlərinin mövcudluğu bankları sabit maliyyə mənbəyi ilə təmin
edir.
10. Böyük bir kütləni əhatə edən bank xidmətləri bazarının yeni seqmentlərinin inkişafı, onların
əhali üçün cəlbediciliyinin artırılması.
Bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin artması bankların yeni inkişaf trayektoriyasına çıxmasına
kömək edir.
Hal-hazırda Azərbaycanın bank sisteminin qarşısında duran başlıca məslələrdən biri – bank
sisteminin sabitliyini yüksəltmək, investorlar, əmanətçilər və kreditorlar tərəfindən Azərbaycanın
bank sektoruna etimadın möhkəmləndirilməsi, onların maraqlarının müdafiə olunmasını gücləndirmək, əmanətlərin sığortalanması sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsidir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafı, Azərbaycanda mövcud bank xidmətlərini inkişaf etdirərək, alıcı və satıcının
maraqlarının maksimal səviyyədə müdafiə olunmasını təmin edən aşağıdakı formalarla şərtlənir.
Beynəlxalq hesabatların akkreditiv forması, iqtisadiyyat, bank sektoru və bütün kontragentlər
üçün aşkar üstünlüyə malik olan, tərəflərin balans maraqlarına daha yaxşı riayət edən və etibarlılıq
gücünə görə daha geniş yayılmış və daha çox tələb olunan formadır.
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Bank zəmanətləri, onun rolunun artması istənilən sövdələşmələrin reallaşdırılmasına, müqavilələrdə öhdəliklərin düzgün icra olunmaması zamanı yaranan zərərin təcili kompensasiya olunmasına kömək edir.
Beynəlxalq lizinq keçid iqtisadiyyatında və inkişafda olan ölkələr üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır, həmçinin istehsal sahələrini əlavə maliyyə axını ilə təmin edir və daxili istehsalın artmasına,
əsas vəsaitlərin satışının artmasına və maliyyə mexanizmlərinin inkişafına kömək edir.
Beynəlxalq faktorinq və forfeytinq daxili iqtisadi fəaliyyətin maliyyələşməsi və risklərin idarə
olunmasında müasir menecmentin vacib amillərindən sayılır. Layihələrin maliyyələşdirilməsi və
sindikatlaşdırılmış kreditləşmə irihəcmli investisiya layihələrini reallaşdırmaq üzrə beynəlxalq
investisiya resurslarının səfərbərliyi üçün vacibdir.
Nəticə
Beləliklə, Azərbaycan banklarının kapitallaşma səviyyəsinin artırılması mıəqsədilə aşağıdakı
istiqamətləri müəyyənləşdirmək olar:
- tabeliyində olan kreditlərin cəlb olunması;
- fərdi yığımlardan geniş istifadə;
- nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün yeni səhmlər emissiya edərək fond birjasında yerləşdirmək yolu ilə iqtisadiyyatın neft sektorundan sərbəst pul vəsaitlərini cəlb etmək;
- azərbaycan banklarının nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasında xarici banklarla inteqrasiyanın inkişafı;
- bankların birləşməsi və kifayət qədər olmayan nizamnamə fondunun daha böyük banklara
qoyuluşu;
- bank qruplarının formalaşdırılması. Kommersiya banklarının kapitallaşma səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə bank sisteminin müasirləşmə prosesində müxtəlif bankların birləşməsi təcrübədə geniş vüsət almalıdır. Bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərinə isə əsasən
aşağıdakı elementlər daxildir:
- Azərbaycanın regionlarında bank infrastrukturunun genişlənməsi;
- kredit təşkilatlarının rəqbətqabiliyyətliliyini artırmaq;
- bank fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması və informasiya təhlükəsizliyinin mexanizminin
hazırlanması;
- bank fəaliyyətinin potensial təhlükələrinin və risklərinin qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onların təsirinin azaldılması üzrə tədbirlər və s.
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доц. Эльнура Бунят кызы Мамедова
заведующий кафедрой “Финансы и банковское дело” АУК,
Неман Гюндуз оглы Гульмамедов
магистр АУК “Финансы и банковское дело”
Оценка эффективности коммерческих банков в современных условиях
Резюме
Важность банковского сектора в экономической деятельности любой страны неоспорима. Динамичное развитие банковского сектора в стране, в основном, повышает необходимость эффективного управления каждым коммерческим банком в банковском секторе. В
современной финансово-хозяйственной деятельности коммерческие банки являются очень
важной составляющей частью экономики. Повышение эффективности и развития банковской деятельности является одним из основных факторов развития экономики страны в целом. Правильное функционирование коммерческих банков, наряду с банковской системой,
способствует эффективному формированию всей экономики.
Ключевые слова: банковское дело, банковский сектор, экономическая эффективность, рентабельность, ликвидность, процентная ставка, оценка.
ass. prof. Elnura Bunyat Mammadova
head of the “Finance and Banking” department of ACU,
Neman Gunduz Gulmammadov
master of the Azerbaijan Cooperation University
Assessment of the efficiency of commercial banks in modern conditions
Summary
The importance of the banking sector in the economic activity of any country is undeniable.
The dynamic development of the banking sector in our country and the efficient management of
every commercial bank in the banking sector as a whole is constantly increasing. In modern
financial and economic activities, commercial banks are an integral part of the economy.
Increasing the efficiency and development of banking activity is one of the main factors for the
development of the country's economy as a whole. Effective activity of commercial banks, along
with the banking system, contributes to the sustainable development of the whole economy.
Key words: banking, banking sector, economic efficiency, profitability, liquidity, interest rate,
evaluation.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BANK RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Məqalədə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Respublikasında
fəaliyyət göstərən Kommersiya Banklarının, Dövlət Statistika Komitəsinin, Dünya Bankının,
Beynəlxalq Valyuta Fondunun material və məlumatları, illik hesabatları, statistik məlumatlardan
istifadə edilərək Azərbaycan Rspublikasında bank risklərinin idarə olunması, banklarda korporativ
idarəetmə məsələlərinə, ümumilikdə, bankların fəaliyyətində risklər və onların təsnifatına aydınlıq
gətirilmişdir.
Açar sözlər: bank sistemi, bank riskləri, bank risklərinin idarə olunması, faiz dərəcələri,
bank əməliyyatları.
Giriş
Tam əmin olmadan hansısa əməliyyatın həyata keçirilməsinin nəticəsi müsbət və ya mənfi ola
bilər. Zəruri nəticələri əldə etməmək şəraitində həmin əməliyyatların yerinə yetirilməsi riskdir.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən bank sahəsində də hər hansı əməliyyat dəqiq planlaşdırılsa da ehtimal olunan hadisələrlə əlaqədar onun tam yerinə yetirilmə ehtimalı mövcuddur.
Bank sahəsi də riskli fəaliyyət sahəsi hesab edilir.
Bank sahəsində risk - ehtimal olunan və ya gözlənilməz hadisələrin baş verməməsi nəticəsində
yaranan xərclərin bankın kapitalına mənfi təsir göstərmə ehtimalıdır. Bütün bank əməliyyatlarının
itkilərə məruz qalmaq ehtimalı yüksəkdir. Müasir dövrdə bank riskləri problemi xüsusilə kəskindir
və onların idarə olunmasına zərurət yaranır. Bank fəaliyyətinin uğurları birbaşa olaraq risklərin
idarə olunmasının keyfiyyətindən asılı olduğundan bu mövzu diqqətəlayiqdir.
Kommersiya banklarının menecmentinin əsas məqsədi və hədəfi maksimum dərəcədə mənfəətliliyi təmin etmək və riskləri minimuma endirməkdən ibarətdir.Bir bankın ən vacib məqsədi aktiv
və passivlərində riskləri minumuma endirmək və yüksək bir xalis faiz marjasında saxlayaraq idarə
etməkdir.
Bankların iqtisadi fəaliyyətlərində qarşısı alınması mürəkkəb olan ən böyük problem risk olaraq
qalmaqdadır. Məhz bu baxımdan banklar fəaliyyətlərində mövcud ola biləcək riskləri əvvəlcədən
müəyyənləşdirməli, onların tənzimlənməsi məqsədilə limitlər təyin etməli, onları ciddi şəkildə nəzarətdə saxlamalı, vaxtaşırı monitorinqlərin keçirilməsini təmin etməlidirlər. Bu məqsədlə bankda
risk yönümlü komitələrin, daxili audit bölməsinin fəaliyyətindən geniş şəkildə istifadə olunmalı,
onların irad və təklifləri, tövsiyələri müvafiq bank menecmenti ilə ətraflı şəkildə müzakirə olunmalı və icrasına nail olunmalıdır.
Bankların fəaliyyətində risklər və onların təsnifatı.Risk bankın kapitalına və ya mənfəətinə
təsir göstərə bilən gözlənilən və ya gözlənilməz hadisələr kimi xarakterizə olunur. Riskin mövcud
olması öz – özlüyündə narahatçılıq yaratmamalıdır. Adətən risklər o zaman məqbul sayılır ki, onlar
anlaşıla bilər. Məqbul olmayan məqsədilə nizamnamə kapitalının məbləğini artırır və ya risklərin
idarə edilməsi proseduralarını gücləndirir.
Risk dedikdə, təbiətdəki müxtəlif fors-major dəyişiklikləri və insan cəmiyyətinin fəaliyyət növlərinin itki təhlükələri anlaşılır. Risklər tarixi və iqtisadi kateqoriyadır. Tarixi kateqoriya olaraq,
risk insan tərəfindən davranış ehtimalıdır. Bu da öz növbəsində riskin tarixi olaraq cəmiyyət
inkişafının bütün hərəkəti ilə bağlılığına dəlalət edir.
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İqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar əmtəə - mal münasibətləri yaranır və risk iqtisadi kateqoriya
olaraq gözlənilən və ya gözlənilməyən bir hadisə anlayışını alır.
Ümumiyyətlə, bank praktikasında risklərə baxışın iki nəzəriyyəsi mövcuddur:
1. “Tənha risklər” – burada hər bir aktivə ayrılıqda baxılır;
2. “Portfel risklər” – burada ödənişin xarakteri, verilmə müddətləri, onların yerləşdirmə
sahələri və.s. bu kimi oxşar xassələrə malik müəyyən qrup kreditlərə, investisiya qoyuluşlarına
ümumilikdə baxılır.
Risklərin qəbul olunması – bank işinin əsasıdır. Banklar artıq gəlirliliyin əldə olunmasında
maraqlıdır. Ancaq bu istəyə itki ehtimalı sərhəd qoyur. Bank fəaliyyətinin riski faktiki mənfəətin
bankın gözlənilən, planlaşdırılmış mənfəətindən az olması deməkdir. Gözlənilən mənfəət çox
olduqca risk də öz növbəsində artır. Gözlənilməyən problemlər yarandıqda, yeni məqsədlər bankın
keçmiş təcrübəsinə uyğun gəlmədikdə, rəhbərlik maliyyə zərəri ilə nəticələnə biləcək qərarı
vaxtında və lazımi səviyyədə qəbul edə bilmədikdə, qanunvericiliyin qeyri-dəqiqliyi riskin səviyyəsini artırır. Risklərin düzgün qiymətləndirilməməsi bank üçün mənfi nəticələnə bilər. Məsələn,
1989-cu ildə Britaniyanın “Midland Bank”ı kreditlər üzrə ssuda faizinin səhv proqnozu nəticəsində 116 mln. funtsterlinq itirmişdir.
Ümumiyyətlə, bankların üzləşmiş olduqları risklər çoxluq təşkil edir və onlar iqtisadçılar tərəfindən müxtəlif şəkildə təsnifləşdirilir. Bununla belə, kommersiya banklarının üzləşdiyi riskləri
əsasən kapital riski, kredit riski, hüquqi risk, likvidik riski, əməliyyat və texnologiya riski, strateji
risk kimi əks etdirmək məqsədəuyğundur.
Kapital riski – kapitalın və digər bazar qiymətli kağızların qiymətlərindəki dəyişikliklərə görə
yaranan riskdir.
Kredit riski əsas borcun və borc faizlərinin ödənilməməsi riskidir.
Hüquqi risk – normatik aktların yerinə yetirilməməsi, qanunvericilikdə dəyişiklik, nizamlayıcı
sənədlərin olmaması ilə əlaqədar yaranan risklərdir.
Likvidlik riski, bankın aktivlərində olan artımı maliyyələşdirə bilməməsi və öz öhdəliklərini
vaxtı-vaxtında yerinə yetirə bilməməsi riskidir.
Əməliyyat və texnologiya riski, qeyri - adekvat və ya uğursuzluqla nəticələnmiş daxili proseslərdən, insanlardan və ya sistemlərdən, yaxud kənar hadisələrin baş verməsindən yaranan zərər
riskidir. Başqa sözlə desək, əməliyyat və texnologiya riski bankın uzunmüddətli mövcudluğuna
təsir edən və korperativ idarəetmə, daxili nəzarətdəki pisləşmə və ya idarəetmə, bütövlük, nəzarət
və davamlılıq cəhətdən qeyri – adekvat informasiya texnologiyalarının mövcud olması nəticəsində
yaranan risklərdir.
Strateji risk yalnış biznes qərarlarının qəbul edilməsinin və ya biznes mühitindəki dəyişikliklərə
cavab vermək qabiliyyətinin olmamasının mənfəət və kapitala cari və potensial təsiri kimi açıqlanır. Bu risk bankın strateji məqsədləri, bu məqsədlərə nail olunacaq biznes strategiyaları, bu
məqsədlər üçün istifadə olunan resurslar və icraçının keyfiyyəti ilə bağlıdır [255].
Banklarda korporativ idarəetmə. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, banklarda korporativ idarəetmənin düzgün qurulmaması, risklərin idarəolunması və daxili nəzarət problemləri əksər hallarda
ayrı-ayrı banklarda böhran yaranmasına səbəb olur və bank sektorunun maliyyə sabitliyi təhlükəyə
məruz qalır. Bank biznesinin sürətlə inkişaf etdiyi müasir şəraitdə risklərin idarə olunması problemi, həmçinin Azərbaycanın bank sisteminin vəziyyətinə də mənfi təsir göstərə bilən ciddi amillərdən birinə çevrilir.
Bankda risklərin idarə olunması ən vacib məsələlərdəndir. Banklar yarandığı zaman əsasən
müştərilərə kassa, hesablaşma, əmanətlərinin cəlb olunması kimi xidmətlər göstərirdi. Lakin, tədricən bankların fəaliyyət dairəsi daha da genişlənmiş və aktiv şəkildə cəlb olunmuş sərbəstləşmiş
pul vəsaitlərinin iqtisadiyyatın bu və ya digər sahələrinə müəyyən ssuda formasında verilməsi, bu
və ya digər qiymətli kağızlara investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsinə başlamışdır.
Hal - hazırda kreditləşmə fəaliyyəti bank işinin əsasını təşkil edir, onun keyfiyyət və mahiyyətinin bazisi rolunda çıxış edir. Ümumiyyətlə, risklərin içində kredit ən çox diqqət tələb edir. Çünki,
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onun keyfiyyətindən bank işinin müvəffəqiyyəti bilavasitə asılıdır. Bütün dünyaya qabaqcıl ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, bankların müflisləşməsi əsasən, çoxsaylı risklərin düzgün müəyyənləşdirilməsi və vaxtında qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsi nəticəsində onun aktivlərinin keyfiyyətinin aşağı düşməsindən irəli gəlmişdir.
Risklərin idarə olunması bank işinin əsası sayılır. Banklar o vaxt müqvəffəqiyyət əldə edir ki,
qəbul olunmuş risklər ağlasığan, nəzarət olunan və onların maliyyə imkanları çərçivəsində olsun.
Bank kifayət qədər likvid aktivlərə malik olmalıdır ki, bütün vəsait axınlarını vaxtlı-vaxtında ödəyə bilsin, xərclər və zərərlər isə səhmdarlara uyğun olan mənfəət məbləğini təmin etsin. Bunların
həyata keçməsi risklərin qəbul və idarə olunması siyasətinin əsasıdır. Bu işin məqsədi isə bank
risklərinin nəzəriyyəsinin təhlili, risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması üsullarının təyin
olunması, risklərin idarə olunmasında yaranan problemləri bank və dövlət ixtisası ilə bağlı,
bank metodikalarının yaxşılaşdırma yollarını aşkar etmək və risklərin idarə olunmasında bank rəhbərliyinin perspektivlərini təyin etməkdir.
Bankların fəaliyyəti zamanı yaranan risklər və böhran şəraitində dayanıqlığı təmin etməyə yönəldilmiş bank risklərinin idarə olunması metodlarının öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Aparılan tədqiqatlardan da göründüyü kimi, ölkənin kredit siyasətinin əsas halqası olan bank riskləri,
onların tənzimləmə metodları, başlıca istiqamətləri, alətləri və banklarda risk menecmentinin təkmilləşdirilməsi yolları əsas götürülür.
Bank risklərinin yaratdığı problemlərin aradan qaldırılmasında, xüsusilə bank risklərinin idarə
olunması sahəsində Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri aid etmək olar. Əlbəttə ki,
bu zaman ölkəmizdə mövcud olan kommersiya banklarının ayrılmaz hissəsi olan risklərin idarə
olunması departamentləri əsas müzakirə obyektləridir. Məqalədə nümunə kimi seçilmiş əsas
“Accessbank “ kommersiya bankıdır [5].
“Accessbank”da risklərin idarə edilməsi aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir:
• Qəbul olunmuş risk səviyyəsinin aşkarlanması, ölçülməsi və müəyyən olunması;
• Bank fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində risk mənfəətlilik əmsallarının optimallaşdırılması;
• Risklərin, Bankın maliyyə sabitliyinə, eləcə də onun kreditorlarının və əmanətçilərinin maraqlarına təhlükə yaratmayacağı səviyyədə saxlanması.
• Bankın bütün əməkdaşları tərəfindən, bankın normativ - hüquqi aktlarına, təsisçilik və daxili
sənədlərinə riayət olunmasına nəzarət;
• Bank üçün mənfi hallar yarandıqda bankların üzləşdiyi risklərin minimuma endirilməsi [5].
Risklərin qiymətləndirilməsi prosesi bankın tərtib etdiyi risk xəritəsində əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Bankda biznes kreditləri üzrə borcalanların qiymətləndirilməsi zamanı borcalanların maliyyə göstəriciləri, kredit tarixi, girov təminatı, kreditin təyinatı, borcların biznes fəaliyyətində təcrübəsi, borcalana təsir edən bazar amilləri və xarici amillər nəzərə alınır. Borcalanların istehlak kreditləri üzrə qiymətləndirilməsi bankdaxili qaydalar və skorinq sistemi üzrə həyata keçirilir
[4].
Sözü gedən bankın fəaliyyətinin əsas iqtiqamətlərinə hesabların açılması və idarə olunması,
hüquqi və fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi: pul vəsaitlərinin yığıma alınması və s. fəaliyyətlər
aiddir.
Nəticə
Məqalədə əsasən aşağıdakı məqsədlərə çatmaq nəzərdə tutulmuşdur:
1) Risklərin idarə olunması sahəsində Mərkəzi Bankın rolunun öyrənilməsi;
2) Bank risklərinin tənzimləmə metodları və alətlərinin müəyyən edilməsi;
3) Ölkəmizdə bank risklərinin idarə olunması siyasətinin həyata keçirilməsində beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Резюме
В данной статье рассмотрены теоретические основы управленияликвидностью коммерческого банка и пути её совершенствования в современных условиях. В статье были использованы различные методы исследования, такие как изучение монографических источников,
обобщение материала, сравнительный анализ, метод экспертной оценки и иные методы
исследования.
Ключевые слова: банк, банковская система, активы банка, пассивы банка, платежеспособность, ликвидность банка, управление ликвидностью, банковские риски.
Введение
Одним из основных условий устойчивого развития каждого банка и банковской системы
в целом является совершенствование подходов к управлению ликвидностью коммерческих
банков. Ликвидность – одно из ключевых понятий в банковской деятельности. Под ликвидностью понимают способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение
своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов. Она является основой надёжности и устойчивости коммерческого банка, так как создаёт условия для его платёжеспособности и означает лёгкость реализации
материальных ценностей и прочих активов.
Анализ показателя ликвидности и факторов, воздействующих на него
Ликвидность позволяет банку выполнять его деятельность по поддержанию репутации
банка как надёжного контрагента; привлечению ресурсов на более длительный срок и под
более низкий процент; своевременному и полному исполнению обязательств по привлечённым средствам; предоставлению средств по приоритетным для банка направлениям;
избежанию неприбыльной продажи активов. Управлениеликвидностью коммерческого
банка направлено на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. Недостаточная ликвидность может привести к неплатёжеспособности банка, а чрезмерная может неблагоприятно повлиять на его доходность.
Анализ ликвидности коммерческого банка включает следующие этапы:
1. Оценка финансового состояния банка с точки зрения его ликвидности.
2. Анализ факторов, воздействующих на ликвидность.
3. Структурный анализ активов.
4. Расчёт и анализ коэффициентов ликвидности.
5. Оценка эффективности стратегии управления активами и пассивами.
6. Выработка рекомендаций для дальнейшего управления ликвидностью.
Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика формирования
ресурсной базы. Основная часть банковских ресурсов образуется в процессе проведения
депозитных операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит,
в конечном счете, устойчивость функционирования любой кредитной организации. Чтобы
потенциальные клиенты вкладывали в банк свои сбережения, необходимо увеличивать
процент по депозитам, а чтобы потенциальные заёмщики брали кредиты – необходимо
уменьшать процентные ставки по кредитованию. Разница, которая получается между
величиной процента по кредитованию и процента по депозитам, по сути, и характеризует
уровень доходности банков.
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Несбалансированность активов и пассивов по срокам, суммам и в разрезе отдельных
валют не во всех случаях представляет угрозу ликвидности. Если уровень этой несбалансированности не выходит за критические точки, и если имеет место разнохарактерная направленность отклонений в последующие периоды, риск ликвидности минимален. Уровень и
тенденция в несбалансированности активов и пассивов определяют возможность банка её
устранить. Выход за критические точки и стабильность характера отклонений создают
опасность не справиться с возникшей ситуацией, отрегулировать свою ликвидную позицию. Положительный имидж банка позволяет ему иметь наиболее благоприятные условия
привлечения и размещения средств.
Вышеприведённые внутренние факторы, обусловливающие возникновение риска ликвидности, по существу определяют неспособность или снижение способности банка устранить данный риск, отражая его качественную природу.
Другая группа факторов – внешние – обусловливают невозможность или ослабление возможности банка в данных условиях устранить риск ликвидности. К таким факторам, как
правило, относятся:
• политическая ситуация в стране, определяющая доверие бизнеса к правительству и
обществу, к банковской системе;
• экономическая стабильность в стране, позволяющая развиваться бизнесу и рыночным
отношениям;
• развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка кредитов;
• состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции процентных ставок,
валютного курса, динамика цен на фондовых рынках и т.д.);
При анализе ликвидности нельзя не учитывать существующие нормативные документы,
разработанные Центральным Банком АР, и регулирующие основные показатели ликвидности, с целью повышения финансовой устойчивости, как отдельных банков, так и банковской системы в целом.
Правильно сбалансированная кредитная и депозитная политика банка влияет в свою очередь на его платёжеспособность, которая характеризуется уровнем ликвидности. Рисковые
операции могут привести к получению большей прибыли, но они могут при определённых
обстоятельствах привести к банкротству банка, что будет вызвано снижением уровня его
ликвидности из-за невозврата кредитов. Именно поэтому очень важно постоянно контролировать состояние ликвидности банка путём расчёта основных нормативов банка.
Классификация и методы оценки ликвидности банка.
Ликвидность банка тесно связана с ликвидностью рынка, на котором он работает. Чем
более устойчив и конкурентоспособен рынок, тем более широким становится понятие ликвидности банка. В настоящее время для наиболее развитых банковских систем ликвидность
банка определяется как его способность своевременно и в полном объёме и с минимальными издержками отвечать по обязательствам перед кредиторами и быть готовым удовлетворить потребности заёмщиков в денежных средствах. Ликвидность банка определяется
сбалансированностью его активов и пассивов и в определённой степени соответствием
сроков размещённых активов и привлечённых пассивов.
К основным признакам, характеризующим ликвидность, следует отнести время, источник ликвидности, тип платёжного средства и размер издержек банка для поддержания его
ликвидности.
Фактор времени очень важен в оценке ликвидности, так как обязательства банка и его
вложения имеют срочный характер и нередко не совпадают по срокам. Это объясняется, вопервых, тем, что банк является посредником на финансовом рынке, аккумулируя ресурсы в
пассивах и размещая их в разные виды активных операций, во-вторых, тем, что состояние
российской экономики не позволяет банкам иметь долгосрочную ресурсную базу при очень
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высокой потребности в долгосрочных вложениях, а также другими обстоятельствами деятельности банка.
Для того чтобы определить ликвидность по требованиям и платёжеспособность по обязательствам, относящимся к разным временным интервалам, ликвидность делится по временному признаку трансформации на ежедневную (мгновенную), текущую, среднесрочную и
долгосрочную.
По источникам ликвидность делится на накопленную (денежная наличность, высоколиквидные ценные бумаги) и покупную (привлеченные межбанковские кредиты, выпуск
банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов).
Быстрота, с которой можно осуществить продажу, и величина издержек от такой операции определяют степень ликвидности активов. Они делятся на высоколиквидные, ликвидные, малоликвидные и неликвидные.
Характеристика ликвидности может применяться к активам банка, к его балансу, к банку
в целом, к банковской системе и к финансовому рынку. При этом ликвидность определяется
в зависимости от различных признаков. Кроме того, средством платежа может быть не
только безналичная национальная валюта, но и ряд других платёжных средств, каждое из
которых имеет свои характеристики и особенности обращения. Таким образом, банковская
ликвидность может быть классифицирована по ряду признаков (табл.1.1).
Таблица 1.1
Классификация характеристик банковской ликвидности
Основные признаки классификации банковской ликвидности
Повременному
Пообъекту
Поисточникам
признаку
1. Балансбанка
1. Накопленная 1. Мгновенная
2. Банк
2. Покупная
2. Текущая
3. Банковскаясистема
3. Среднесрочная
4. Финансовая
4. Долгосрочная
система
5. Активы банка:
5.1.Высоколиквидные
5.2. Ликвидные
5.3. Малоликвидные
5.4. Неликвидные

Повиду
Платёжныхсредств
1. Безналичная
2. Наличная
3. Валютная
4. Ценныебумаги

При подобном подходе характеристика ликвидности должна учитывать не только данные отчётных балансов банка, но и информацию о структуре счёта прибылей и убытков,
отчёт о движении источников финансирования, отчёт об изменении акционерного капитала
и другие сведения финансового характера. Для оценки степени риска срочной трансформации целесообразно регулировать отражение в учёте сроков активных и пассивных операций. Качественное и количественное равновесие прихода и расхода средств кредитного
потенциала является важным фактором в практике поддержания ликвидности банка.
Финансовую информацию для выбора решений содержит бухгалтерский баланс и другая
отчётность, которая должна в полной мере использоваться для принятия управленческих
решений с целью получения прибыли и сохранения ликвидности.
В целом банковская ликвидность определяется как разность между объёмами платежей,
поступивших в банк, и платежей, которые должен произвести сам банк в разные временные
промежутки по требованиям своих клиентов.
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Для сохранения ликвидности на требуемом уровне банк должен стремиться к максимальному снижению издержек в ходе реализации активов и привлечения пассивов, что является
неотъемлемым условием поддержания устойчивости его финансового состояния. Показателем, характеризующим вероятность того, что банк понесёт нежелательные для него
убытки, является риск потери (нехватки) ликвидности.
Степень риска несбалансированной ликвидности зависят от множества факторов. Воздействие этих факторов может привести к обесцениванию или уменьшению эффективности
использования работающих активов. Риск потери ликвидности оказывает отрицательное
воздействие на финансовое состояние банка, увеличивая его издержки как со стороны активной части баланса вследствие потерь при реализации активов, так и пассивной части –
из-за повышения издержек на привлечение средств по сравнению со штатной ситуацией,
когда пассивы привлекаются по сложившимся на рынке ставкам.
Если за период (к определённой дате) требования к клиентам (активы) превысят обязательства банка, будет иметь место излишек ликвидности, если обязательства, означающие
отток денежных средств, превышает требования (поступления) – недостаток ликвидности.
Состояние ликвидности оценивается на текущую дату и все последующие, т.е. на перспективу. В процессе расчёта ликвидной позиции в ликвидные активы включаются денежные средства, вложения в торговые ценные бумаги, ссудную и приравненную к ней задолженность, вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, прочие активы, а в обязательства – пассивы банка. Данная классификация активов и обязательств позволяет анализировать направления притока или оттока денежных средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что текущее управление ликвидностью должно
осуществляться на основе выработанной заранее стратегии, ориентированной на приоритетные задачи развития банка, его внутренние возможности и те или иные прогнозы развития финансовых рынков и общеэкономической ситуации [18].
Методы и меры по совершенствованию управления банковской ликвидностью.
При управлении ликвидностью коммерческому банку в первую очередь следует определить
минимально необходимую величину обязательств, так называемого резерва ликвидности.
При определении данной величины возникает стандартная задача “риск – доходность”. С
одной стороны, необходимо поддерживать максимальный уровень остатков высоколиквидных средств для недопущения риска потери ликвидности и, соответственно, исключения
невозможности в полном объёме в необходимый срок исполнять собственные обязательства. С другой стороны, банк стремится к размещению максимального количества средств в
активы, приносящие доход, что снижает уровень высоколиквидных активов. При решении
данной проблемы очень часто используются стандартные методы контроля за разрывами
ликвидности и экспертные оценки. В общем случае управление ликвидностью сводится к
контролю над разрывами ликвидности и формированию оптимальной структуры активов и
пассивов. При этом управление ликвидностью является частью более общего процесса
банка – управления активами и пассивами [16].
Оценка ликвидности является систематически проводимой в банке процедурой, основанной на использовании коэффициентного метода и метода денежных потоков. Оценка
ликвидности на основе коэффициентного метода состоит в ежедневном сравнении фактического значения соответствующего показателя с нормативным. При их соответствии делается вывод о соблюдении банком необходимого уровня ликвидности. Оценка ликвидности на основе метода денежных потоков предполагает ежедневный расчёт ликвидной позиции банка. Ликвидность банка в этом случае будет оценена на основе уровня коэффициента
избытка (недостатка) ликвидности, его сравнения с лимитом, а также на основе изучения
постоянства тенденции отклонения (наличие длительного или кратковременного недостатка/избытка ликвидности).
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Регулирование ликвидности может охватывать комплекс более глубоких мер по восстановлению ликвидности. Возможными мероприятиями в этом случае могут быть:
• увеличение уставного капитала банка;
• получение субординированных займов (кредитов), имеющих длительный срок;
• реструктуризация обязательств (например, депозитов, принадлежащих акционерам и
сотрудникам банка);
• привлечение долгосрочных депозитов;
• реструктуризация активов, в т.ч. продажа части активов;
• ограничение выдачи ссуд на определённый срок.
Регулирование ликвидности характеризует завершающий элемент системы управления.
Его назначение – обеспечить принятие конкретных решений по устранению дефицита или
избытка ликвидности. Регулирование уровня ликвидности осуществляется путём выбора
либо способов устранения дефицита ликвидности либо способов размещения свободных
денежных средств.
В современных условиях трансформируется распределение банков по сегментам финансового рынка, некоторые банки развиваются в сторону универсализации, другие, сокращая
свое присутствие на отдельных рынках, специализируются. На фоне таких изменений
происходит перераспределение клиентской базы, и закладываются основы функционирования банковской системы на новый, посткризисный, период. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема ликвидности коммерческих банков. Обеспечение ликвидности
и устойчивости банка — задача сложная и сопряженная с кардинальной перестройкой механизмов управления банковской деятельностью и самой идеологии работы банка. Неэффективное управление ею может привести к неплатёжеспособности и как следствие к банкротству.
Проанализировав подходы к управлению ликвидностью, предлагаемые рассмотренными
выше теориями, можно сделать вывод: процесс управления ликвидностью включает в себя
совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами банка.
Управление активами осуществляется посредством ряда методов:
- метод общего фонда средств;
- метод распределения активов (метод конверсии).
Метод распределения активов по сравнению с методом общего фонда средств имеет целый ряд преимуществ, поскольку при использовании этого метода средства в активы размещаются с учетом характера источников этих средств, что позволяет обеспечить сбалансированность активов и пассивов по срокам и суммам, а это, в свою очередь, является одним
из основных условий ликвидности банка.
Управление ликвидностью банка включает в себя также поиск источников заёмных средств, выбор среди них самых надёжных, с наиболее длительными сроками привлечения с
учетом издержек, связанных с привлечением средств.
К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся межбанковские кредиты
(МБК) и кредиты, полученные от ЦБ АР. Свободными кредитными ресурсами торгуют устойчивые в финансовом отношении банки, у которых есть излишек ресурсов. Привлечение
МБК может быть осуществлено самостоятельно, путём прямых переговоров или через финансовых посредников.
Центральный Банк АР осуществляет денежно-кредитное регулирование экономики страны и в зависимости от направления кредитной политики строит свои отношения с коммерческими банками. При этом используются такие инструменты, как изменение уровня
учётной ставки, размера требований по обязательному резервированию части привлечённых банками ресурсов, объёмов операций, проводимых на открытом рынке.
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Формирование пассивных операций и увеличение ресурсов коммерческих банков должно быть гарантировано рядом факторов: устойчивой их работой, ростом доверия к банкам
со стороны потенциальных инвесторов, разнообразием видов вкладов, расширением
банковских услуг, эффективной процентной политикой.
Ресурсная база, как экономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и
платежеспособность коммерческого банка. Поддержание оптимального уровня ликвидности – сложная задача, выполнение которой практически всегда может быть достигнуто лишь
в той или иной степени, поскольку существует обратная связь между уровнем ликвидности
банка и другой его важнейшей характеристикой – уровнем доходности (чем выше первая,
тем ниже вторая, и наоборот), т.е. наличные и приравненные к ним средства, требуемые для
поддержания необходимого уровня ликвидности, не приносят банку доходов или приносят
незначительный доход.
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Kommersiya bankının likvidlik idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi yolları
Xülasə
Məqalədə kommersiya bankının likvidliyinin idarə edilməsinin nəzəri əsasları və müasir şəraitdə yaxşılaşdırma yolları verilmişdir. Məqalədə monoqrafiya mənbələri, materialın ümumiləşdirilməsi, müqayisəli təhlil, ekspert qiymətləndirmə metodu və digər tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir.
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The ways of improvement of management of liquidity of commercial bank
Summary
The theoretical bases of management of liquidity of commercial bank and the ways of its
improvement in modern conditions have been issued in the article. The different methods of
research, such as monographic resources, generalization of the material, comparative analyze, the
method of expert estimation and other methods of research have been used in the article.
Key words: bank, bank system, banking assets, banking passives, paying capacity, liquidity
of bank, management of liquidity, banking risks.
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANIN VALYUTA SİYASƏTİNİN
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə əsasən ölkənin həyata keçirdiyi valyuta strategiyası və müvafiq siyasətin daxili və
xarici bazarlarda reallaşdırdığı məhsulların milli valyutada qiymətlərinə təsir mexanizmi araşdırılır. Ölkənin valyuta siyasətinin iqtisadi təbiəti, tarixi – təkamülü araşdırılır. Valyuta məhdudiyyətləri, valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması, valyuta tənəzzüllərinin qarşısının alınması və valyuta dayanıqlığının təmin edilməsi kimi prioritet və konkret məqsədlərin qoyuluşu kimi vacib
məqamlara aydınlıq gətirilir.
Açar sözlər: valyuta münasibətləri, valyuta siyasəti, valyuta əməliyyatları, valyuta məhdudiyyətləri, inflyasiya.
Giriş
Bu gün müasir Azərbaycan dövləti özünəməxsus inkişaf yоlu ilə gedir. Bu inkişafın təməl daşları Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qоyulub. Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi, оnun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlər,
imzaladığı fərman və sərəncamlar, xalqla birbaşa ünsiyyətdə оlması, ümummilli liderimiz tərəfindən başlanılmış işlərin məntiqi davamıdır. Memarı və qurucusu оlan böyük şəxsiyyət,ulu öndər
Heydər Əliyev müstəqil dövlətimizin Azərbaycan xalqına ən böyük töhfəsidir. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşının bоrcu isə ulu öndərin şah əsəri оlan Azərbaycanı qоrumaq və daha da inkişaf etdirməkdir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyevin adı bu gün bölgədə və dünyada layiqli mövqe qazanmış Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi səslənir.
Hazırda dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artması ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq
valyuta əlaqələri da genişlənir. Ölkələr arasında valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat sistemi
çərçivəsində, beynəlxalq xidmətlərin, əmtəə və kapitalın mübadiləsi əsasında yaranır. Valyuta
münasibətləri nisbi müstəqilliyə malik olub, tədiyyə balansı, valyuta kursu, kredit və əməliyyatlar
üzrə hesablaşmalar vasitəsilə təmin edilir. Valyuta münasibətləri ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf
səviyyələri və onlar arasındakı iqtisadi münasibətlərə adekvat olaraq təkmilləşir. Dünya təcrübəsinə əsasən, bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynəlxalq valyuta münasibətlərinin bir-birini tamamlayan bazar və dövlət tərəfindən tənzimlənməsi həyata keçirilir. Birinci rəqabətə əsaslanaraq
inkişafa stimul yaradır, ikinci isə bazar tənzimlənməsinin mənfi nəticələrinin dəf edilməsinə istiqamətlənmişdir. Bu iki tənzimləyici arasındakı sərhəd konkret vəziyyətlərdə fayda və gəlir baxımından müəyyən olunur. Ona göra də onlar arasındaki nisbət tez-tez dəyişir. Böhran sarsıntıları, müharibə və müharibədən sonrakı dağıntılar zamanı dövlət valyuta tənzimlənməsinə üstünlük verilir,
bəzən bu üsul çox sərt şəkildə həyata keçirilir. Valyuta-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması zamanı valyuta əməliyyatlarının liberalizasiyası baş verir, bu sahədə bazar rəqabəti gücləndirilir.
Ölkənin həyata keçirdiyi valyuta strategiyası və müvafiq siyasət daxili və xarici bazarlarda reallaşdırdığı məhsulların milli valyutada qiymətlərinə təsir edir. Ölkənin valyuta siyasətinin iqtisadi
təbiəti tarixi – təkamül baxımından təhlilə məruz qaldığı üçün növbənöv sıralanmalar, yəni ona
valyuta məhdudiyyətləri, valyuta əməliyyatlarının liberallaşdırılması, valyuta tənəzzüllərinin qarşısının alınması və valyuta dayanıqlığının təmin edilməsi kimi prioritet va konkret məqsədlərin
qoyuluşunda öz imkanını tapır.
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Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi sistemində valyuta siyasətinin yeri. Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi sistemində valyuta siyasəti mühüm yer tutur. Valyuta siyasəti ümumdünya təsərrüfat əlaqələri sistemində iqtisadiyyatın daxili va xarici dinamik müvazinətini təmin etmək,
beynəlxalq ödəmələri müəyyən bir sistem daxilində yerinə yetirmək və xarici ödəniş balansını
tənzimləmək məqsədilə ölkənin cari və strateji məqsədlərinə uyğun olaraq hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusudur. Valyuta siyasəti hüquqi cəhətdən valyuta qanunvericiliyi, yəni
ölkədə və onun sərhədləri xaricində valyuta dəyərləri ilə əməliyyatlar aparılması qaydalarını tənzimləyən hüquqi normalar toplusu, habelə valyuta normaları üzrə dövlətlər arasında ikitərəfli və
çoxtərəfli müqavilələri rəsmiləşdirir.
Tədiyyə balansının tənzimlənməsində qısamüddətli tənzimlənmə vasitələri. Azərbaycan
hökuməti tədiyyə balansının tənzimlənməsində qısamüddətli tənzimlənmə vasitələrindən effektiv
şəkildə istifadə edir. Ən çox istifadə olunan alətlər isə valyuta məzənnəsinin devalvasiyası, Mərkəzi Bankın faiz (uçot) dərəcələrinin dəyişdirilməsi və pul kütləsinin həcminə nəzarətdir. Düzdür,
bunlar müəyyən mənada stabilliyi təmin etməyə şərait yaradır və hətta 2005-ci ilin yekununa görə
Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansında 167 mln ABŞ dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. Bununla belə Azərbaycan hal-hazırda əldə etdiyi formalaşmış debitor statusunu qoruyub
saxlamaq və davamlı inkişaf nəticəsində kreditor statusunu əldə etmək üçün qisamüddətli tənzimlənmə vasitələrini fəal şəkildə uzunmüddətli siyasətə uyğunlaşdırmalıdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycanın xarici iqtisadi vəziyyətində müəyyən qeyri-stabillik və neft amilindən kəskin şəkildə
asılılıq hiss olunur və hətta ixracın strukturunda mənfiyə doğru dəyişiklik baş verir, əvəzində isə
idxalın strukturu genişlənir. Əgər vaxtında tədbir görülməzsə onda bu müəyyən dövrdən sonra
Azərbaycan üçün çox pis nəticələrə gətirib çıxara bilər və Azərbaycan tədiyyə balansının inkişaf
fazaları üzrə geriləyə bilər.
Ölkəyə daxil olan xarici kapitalın da həcmində neft sektoru böyük paya malikdir. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanda sənayenin strukturunda xarici investisiyaların bölgü ölçüləri əlverişsizdir. Xarici
investisiyaların sahəvi diversifikasiya əmsalı illər üzrə 1.4-1.7 ətrafında dəyişir ki, bu da ideal hesab olunan 3-dən çox aşağıdır.
Son on ildə iqtisadi sahədə keçid dövrünü geridə qoyan ölkəmizin inkişafı keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur. Ötən illərdə iqtisadiyyatın davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması nəticəsində ÜDM - in orta illik artımı 13%, qeyri – neft sektorunda – 10,6 % təşkil etmişdir.
2003- 2012 – ci illər ərzində ÜDM 3 dəfədən çox artmış və onun inkişafına 10 mlrd. doll. yaxın,
o cümlədən 60 mlrd. doll. çox xarici sərmayə qoyulmuşdur. Bu illər ərzində ölkənin ixrac potensialının gücləndirilməsi nəticəsində ölkədən 200 mlrd. doll. məhsul ixrac olunmuş va strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi 50 mlrd. doll.-a çatmışdır.
2003-2013-cü illərdəki xarici iqtisadi fəaliyyətin yekunları xarici partnyorların etimadının
artdığını və Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinə getdikcə daha çox ölkə cəlb olunduğunu nümayiş etdirir. Tədiyyə balansının göstəricilərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, geoiqtisadi əlaqələrin
davamlı inkişafı və cari vəziyyəti, getdikcə artan iqtisadi imkanlar və digər amillər Azərbaycanın
dünyada artan nüfuzunun və imicinin əyani sübutudur və təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini
əhatə edir, biznes mühitinin əlverişliliyi təmin edilir. Azərbaycandakı bu islahatlar beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də izlənilir və yüksək dəyərləndirilir [6, səh. 76].
Bu mənada Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən bu günlərdə nəşr edilmiş “Qlobal Rəqabətlilik
İndeksi 2019” hesabatı diqqətəlayiqdir. Belə ki, həmin hesabatda Azərbaycan ötən ilki göstəricidən 11 pillə irəliləyərək, 141 ölkə arasında 58-ci yeri tutub. Bu göstərici 12 indikator əsasında
müəyyən edilib ki, bunlardan 8-i üzrə ölkəmiz MDB iştirakçıları arasında yüksək nəticələr əldə
edib [7].
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda həm tədiyyə balansında, həm də dövlət büdcəsinin balansında
profisit var. Manatın məzənnəsinin sabit qalması, eyni zamanda inflyasiyanın aşağı səviyyədə olması fiskal dayanıqlığın göstəricisidir: “İnqilabi sosial paketin həyata keçirilməsinə bu il 2,3
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milyard manat vəsait xərclənib və bəzi opponentlər iddia edirdilər ki, bu, ölkədə inflyasiyanın
sürətlənməsi ilə nəticələnəcək. Lakin ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdiyi üçün inflyasiya tam nəzarət
altındadır. Bu gün Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı 3,5 faiz həddindədir. Bu, dünyadakı orta iqtisadi artım tempindən üstün göstəricidir. Yəni iqtisadi artım tempinə uyğun olaraq
islahatların, o cümlədən sosial islahatların həyata keçirilməsi inflyasiyanın nəzarətdə olmasına imkan yaradır. İl ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ilkin göstəricilərə görə ən azı
16 faiz artıb. Qeyri-neft sənayesində artım 15 faizin, rabitə, informasiya və yüksək texnologiyalar
sahəsində 17 faizin, kənd təsərrüfatında isə 7 faizin üzərindədir [7].
Həm ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, həm də Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan vergigömrük islahatları nəticəsində ilin əvvəlindən büdcəyə təxminən 850 milyon dollardan artıq plandan əlavə vəsait toplanıb. İlin sonuna qədər təxminən 1 milyard manatlıq vəsaitdən söhbət gedir
ki, bu vəsaitin hamısı bilavasitə ölkədə həyata keçirilən sosial paketin maliyyə təminatına xərclənib”.
Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə əsas reytinqlərdə bu il də irəliləyiş əldə edib.
Vurğulamaq lazımdır ki, bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunmuş
nailiyyətlərdir. “Heritage” Fondunun təqdim etdiyi “İqtisadi Azadlıq İndeksi”ndə Azərbaycan irəliləyərək 61-ci yerdə qərarlaşıb. Bu reytinqin tarixində ən çox irəliləyiş əldə etmiş ölkə məhz Azərbaycandır. Bundan başqa, ölkəmiz Davos İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda
daha 11 pillə irəliləyərək 58-ci yerə çıxıb. “Doing Business” hesabatında isə Azərbaycan yenə də
ən islahatçı ölkə statusunu saxlayıb və dünyanın 20 ən islahatçı ölkəsi sırasındadır [7].
Beləliklə, tədiyyə balansının göstəricilərinin milli iqtisadiyyatların aparıcı və digər sektorlar
üzrə bölgüsünün aparılması hər bir ölkənin beynəlxalq rəqabətlilik göstəricilərinin cari vəziyyətini
və gücləndirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün ümumi bir sistemdə cəmləşdirilmiş
informasiya bazası rolunu oynaya bilər. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, milli iqtisadiyyatların beynəlxalq rəqabətliliyinin qiymətləndirilməsi kontekstində tədiyyə balansının göstəricilərindən sistemli təhlil əsasında kompleks şəkildə, demək olar ki, hələlik istifadə olunmur. Bu isə
onu deməyə əsas verir ki, milli iqtisadiyyatların beynəlxalq rəqabətliliyinin qiymətləndirilməsi
prosesində mövcud informasiya mənbələrinin hər hansı birinə əhəmiyyət verilməməsi qeyriobyektiv qiymətləndirməyə səbəb ola bilər. Bu baxımdan hesab edirik ki, hər bir ölkənin beynəlxalq bazarlarda əmtəə, xidmət və maliyyə vəziyyətini daha obyektiv qiymətləndirmək üçün
tədiyyə balansının göstəricilərindən uğurla istifadə etmək olar.
Milli iqtisadiyyatların qlobal rəqabətlilik reytinqinin Makroiqtisadi sabitlik, İnfrastruktur və
Maliyya bazarlarının inkişafı kateqoriyalarının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsində tədiyyə balansının göstəricilərindən sistemli təhlil əsasında kompleks şəkildə istifadə etməklə daha tutarlı nəticələr əldə etmək olar. Bu isə öz növbəsində milli iqtisadiyyatların beynəlxalq rəqabətliliyinin gücləndirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edə
bilər [5, s. 324].
Onu da qeyd etmək istərdik ki, tədiyyə balansının tərtibinin sektorlar üzrə bölgüsü dünya təcrübəsində ilk dəfə 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında yerinə yetirilmiş və
hal-hazırda davam etdirilməkdədir. Tədiyyə balansının sektorial bölgüsünün çox önəmli bir iş
olduğunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun və digər mötəbər beynəlxalq qurumların ekspertləri də
qeyd etmişlər. Onların da fikirlərincə, milli iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinin təhlili aparılarkən
tədiyyə balansının sektorial bölgüsü üzrə göstəricilərindən istifadə olunması mühüm əhəmiyyət
kəsb edə bilər və Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsinin digər ölkələr tərəfindən öyrənilməsi məqsədəuyğundur. Deyilənlərə əlavə etmək istərdik ki, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Gürcüstan mütəxəssisləri Azərbaycanın bu sahədəki uğurlu təcrübəsi ilə yaxından tanış olmuşdurlar. Aparılan
tədqiqat belə bir qənaətə də gəlməyə əsas verir ki, tədiyyə balansının sektorial bölgüsünün göstəriciləri ölkə iqtisadiyyatının “qalan dünya” ilə münasibətlərində neft-qaz və digər sektorların rolunu müəyyənləşdirməklə yanaşı, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir edən amillərin
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də müəyyən edilməsində istifadə oluna bilər. Bu illər ərzində partnyor ölkələrin siyahısına daha
30 ölkəəlavə olunmuş və 2013-cü ildə respublikamız dünyanın 160 dövləti ilə iqtisadi əlaqələr
saxlamışdır. 2013-cü ildə əmtəə və xidmətlərin idxal-ixrac dövriyyəsi 55,4 mlrd. doll. çatmış və
2004-cü ildəkinə nisbətən 5 dəfədən çox artmışdır. Son illər Azərbaycan keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə olduğu kimi qalan ölkələrlə münasibətlərində yalnız borclu kimi çıxış edən ölkədən investisiya ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Hesablamalar göstərir ki, ölkənin məcmu xarici aktivləri
2015-ci ilin əvvəlinə 120 mlrd. doll. çatacaqdır. Nəticədə dünyanın kapital bazarlarında Azərbaycanın mövqeyi daha da möhkəmlənəcək və kapitalın hərəkəti sahəsində ölkənin kifayət qədər
yüksək beynəlxalq kredit və investisiya reytinqi qazanmasına səbəb olacaqdır.
Nəticə
Beləliklə, dünya maliyyə sistemlərində, eləcə də valyuta sisteminin formalaşmasında baş verən
dəyişikliklər, dünyanın bir çox ölkələrinin iqtisadiyyatında qeyri-stabil şəraitin mövcudluğu maliyyə sistemlərinin vəziyyətlərinin parametrlərinin və onların destabilizə edən amillərinin daimi
monitorinqinə və təhlilinə kompleks yanaşma tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycan qarşısında dayanan sürətləndirilmiş inkişaf üzrə strateji məqsədlərlə əlaqədar bank sisteminin maliyyə təhlükəsizliyi məsələləri, beynəlxalq valyuta münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Направления совершенствования валютной политики Азербайджана в современных
условиях
Резюме
В статье в основном рассматриваются валютная стратегия, реализуемая страной, и механизм ее влияния на цены национальной валюты на свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Изучается экономическая природа, история и эволюция валютной политики
страны. Важными моментами являются установление приоритетов и конкретных целей,
таких как валютные ограничения, либерализация валютных операций, предотвращение
валютных кризисов и обеспечение стабильности валюты.
Ключевые слова: валютные отношения, валютная политика, валютные операции,
валютные ограничения, инфляция.
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Directions for improving the currency policy of Azerbaijan in modern conditions
Summary
The article mainly researches the currency strategy implemented by the country and the
mechanism of its impact on the national currency prices of its products in domestic and foreign
markets. The economic nature, history and evolution of the country's foreign exchange policy are
being studied. Important points are set as the setting of priorities and specific objectives, such as
currency restrictions, liberalization of foreign exchange operations, prevention of currency crises
and ensuring currency stability.
Key words: currency relations, exchange policy, currency operations, currency constraints,
inflation.
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Orxan Çərkəz oğlu YUSUBOV
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
FİSKAL MEXANİZMLƏR İLƏ İQTİSADİ ARTIM ARASINDA ƏLAQƏNİN
METODOLOJİ ƏSASLARI
Xülasə
Məqalə fiskal mexanizmlərin iqtisadi artıma təsirinə həsr edilmişdir. Bunun üçün əsas baza
olaraq məcmu tələb və məcmu təklifdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən fiskal siyasətdəki dəyişikliklərin təsir mexanizmlərinin sadalanan iki makroiqtisadi amilə necə təsir etdiyi vurğulanır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, fiskal siyasətin bir sıra alətlərinin iqtisadiyyata müdaxiləsi multiplikativ
effektə də malik olduğundan fiskal siyasətin həyata keçirilməsi zamanı iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi avtomatik olaraq baş verir. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, fiskal mexanizmlərdəki
dəyişikliklər vaxtında olsun və hökumətin bu dəyişikliklərə zamanında müdaxiləsi yerində olsun.
Açar sözlər: fiskal mexanizmlər, iqtisadi artım, məcmu tələb, məcmu təklif, ÜDM, istehlak
və investisiya funksiyaları və s.
Giriş
Artıq təksibedilməz faktdır ki, fiskal mexanizmlərdəki dəyişikliklər iqtisadi inkişafda əsas rola
malikdir. Belə ki, investisiya xərcləri, əhalinin istehlakı ilə bağlı xərcləri, dövlət xərcləri, vergilərin
dərəcələri, daxili və xarici borclarla bağlı büdcədən ayrılan və ya ödənilən vəsaitlərin həddi və s.
kimi amillər iqtisadi artıma birbaşa təsir edir. Fiskal siyasəti dövlət həyata keçirdiyi üçün fiskal
siyasətin alətləri (ümumi xərclərin artımı və s.) ilə məcmu tələbə və iqtisadi aktivliyin səviyyəsi
ilə məcmu təklifə birbaşa təsir göstərə bilir.
Fiskal mexanizmlərin məcmu tələbə və məcmu təklifə təsiri
Fiskal mexanizmlərin məcmu tələb və məcmu təklifə necə təsir etdiyini öyrənmək üçün ilk
növbədə bu anlayışların mahiyyətinə və qarşılıqlı əlaqə mexanizminə baxaq. Çünki, fiskal mexanizmlərin iqtisadi artıma təsiri məhz məcmu tələb və məcmu təkliflə başlayır.

Ev təsərrüfatlarının
istehlak xərcləri (C)

Məcmu
tələb

Məcmu
təklif

Müəssisələrin və ev
təsərrüfatlarının investisiya xərcləri (İ)
Əmtəə və xidmətlərin
dövlət tərəfindən satın
alınması (G)

Əmək resursları
Kapital resursları
Təbii resurslar
Texnologiya

Məcmu buraxılışın tarazlıq
səviyyəsi (Y)

Ümumi qiymətlərin tarazlıq səviyyəsi (P)

Xalis ixraca olan
tələb (NX)

Şəkil 1. Məcmu tələb və məcmu təklifin qarşılıqlı əlaqəsi.
Mənbə: [1, s. 61]
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Məcmu tələb və məcmu təklif iqtisadiyyatdakı optimal seçimə təsir edən əsas makroiqtisadi
göstəricilərdir. Buna görə də onlar arasında makroiqtisadi tarazlığın saxlanılması və ya qorunması
böyük sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
Məcmu tələb (aggregate demand-AD) - müəyyən bir müddətdə və müəyyən qiymət səviyyələrində bütün makroiqtisadi agentlərin son məhsullara və xidmətlərə tələbidir. Yəni məcmu tələb
aşağıdakıların cəmidir:
𝐀𝐃 = C + İ + G + NX
(1)
Əgər biz fikir versək görərik ki, bu, ÜDM-in xərclərə görə hesablanması formulası ilə eynidir.
Yəni,
𝐘 = C + İ + G + NX
(2)
Burada, fərq ondan ibarətdir ki, ÜDM-in hesablanmasında bütün makroiqtisadi agentlərin bir il
ərzində xərclərini əks etdirir. Başqa sözlə, fiskal mexanizmlərin məcmu tələbə və məcmu təklifə
necə təsir etdiyini müəyyən etməklə iqtisadi artıma da təsirini müəyyən etmək mümkündür.
Məcmu tələblə bağlı istehsal olunan məhsul və xidmətlərin həcmini müəyyən edən ilk amil
qiymətdir. Qiymətlərin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər məcmu buraxılışın həcmi az
olacaqdır və həmçinin bu prosesin əksi də doğrudur. Qeyd etdiyimiz fikri pulun kəmiyyət
nəzəriyyəsi ilə izah etməyə çalışaq.
𝐌𝐕
MV = PY buradan,
𝑌=
(3)
𝐏
Burada, P -qiymətlərin səviyyəsi (qiymət indeksi), Y – təqdim olunan məcmu tələbin həcmi, M
– iqtisadiyyatda pul kütləsinin həcmi, V – pulun dövretmə sürəti.
Əmtəələrin və xidmətlərin qiymətlərinin artması ev təsərrüfatlarına məxsus yığılmış maliyyə
aktivlərinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Sərvətlərini qorumaq üçün istehlakçılar
xərcləri azaldır və əmanətləri artırmaq məcburiyyəti ilə üzləşirlər. Belə halda məcmu tələbin
azalmasına səbəb olur. Nəzəri yanaşmalar təsdiqləyir ki, məcmu buraxılış məcmu tələbə bərabər
olduqda iqtisadiyyat tarazlıq vəziyyətində olur və aşağıda qeyd edilən formulada eynilik olur.
𝐘 = 𝐀𝐃 = C + İ + G + NX
(4)
Məcmu buraxılış məcmu tələbə bərabər olduqda bu zaman iqtisadiyyat özünün tarazlıq səviyyəsində olur. Qeyd edilən bərabərlik olmadıqda isə nəzərdə tutulmayan investisiya çatışmamazlığı
ortaya çıxır.
İ = Y − AD
İ>0
(5)
Məcmu buraxılışın məcmu tələbdən böyük olması planlaşdırılmayan kapital yığımının mövcudluğunu göstərir. Bu zaman firmalar istehsalı o həddə qədər azaldırlar ki, məcmu tələblə məcmu
təklif bərabər olsun. Qeyd edilən fikrin əksi də doğrudur. Yuxarıda göstərdik ki, məcmu tələbin
konponentlərindən biri də ev təsərrüfatlarının istehlakıdır. Məlumdur ki, ev təsərrüfatlarının istehlakı sabit deyil, gəlir səviyyəsinə uyğun olaraq dəyişir. Burada istehlakçı dedikdə ev təsərrüfatlarının xərcləri nəzərdə tutulur. İstehlakçıların gəlirləri və ya istehlakçı rifahındakı dəyişikliklər,
istehlakçı gözləntiləri (məsələn, qiymət artımının gözlənməsi mallara tələbatı artırır), vergi dərəcələrində dəyişikliklər (vergilərin artırılması istehlak xərclərini və məcmu tələbi azaldır və vergi
dərəcələrinin azalması isə istehlak xərclərini artırır), istehlakçı borcu əvvəlcədən kredit üzrə alış
nəticəsində yaranan borcun yüksək səviyyədə olması mövcud borcları ödəmək üçün istehlakçının
bugünkü xərclərini azalda bilir və əksinə, istehlakçının borcu nisbətən az olduqda cari xərclərini
artırmağa hazır olur ki, bu da məcmu tələbin artmasına səbəb olur. Məlumdur ki, aşağı gəlirli ev
təsərrüfatları ilə müqayisədə yüksək gəlirli ev təsərrüfatları daha çox istehlak edirlər. Onda belə
bir mənzərə ortaya çıxır ki, istehlak ilə gəlir səviyyəsi arasında əlaqə var. Bu əlaqəyə makroiqtisadiyyatda istehlak funksiyası deyilir və onu aşağıdakı kimi göstərmək olar.
𝐶 >0
0<𝑐<1
(6)
C=𝐶 +c∗Y
Burada 𝐶 -gəlirlərdən asılı olmayan avtonom istehlak, 𝒄 isə istehlaka marginal meyilliliyi göstərir və gəlirin hər vahid artımına uyğun istehlak artımını bildirir. Həmçinin 𝒄 istehlaka marginal
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son hədd meyillilik və 𝐶 -gəlirlərdən aslı olmayan avtonom istehlakın səviyyəsi nə qədər böyük
olarsa məcmu buraxılışın tarazlıq səviyyəsi bir o qədər yüksək olar.
Məlumdur ki, iqtisadi tənəzzül zamanı insanlar dövlətdən tədbir görməsini gözləyir və tələb
edir. Bu zaman dövlət məcmu tələblə bağlı iki tədbir görə bilir. Bunlardan birincisi məcmu tələbin
konponenti olan dövlət tərədindən əmtəə və xidmətlərin alışıdır(𝐺). İkincisi isə vergi və transfertlərlə təsir edə bilər. Məlumdur ki, ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlirlər (𝐘𝐃) alınmış
transfertlər(𝑇𝑅) və dövlət vergilərini (𝑇𝐴) ödədikdən sonra ev təsərrüfatlarının sərəncamında
qalan xalis gəlirlər aşağıdakı kimi olacaqdır.
(𝑌 + 𝑇𝑅 − 𝑇𝐴)
(𝑇𝐴 = 𝑡𝑌)
(7)
Əgər (6)-da göstərilən (𝒀) dəyişəninin qiymətini (7)-də nəzərə alsaq həmin formula aşağıdakı
kimi dəyişəcəkdir.
C = 𝐶 + c ∗ (Y + TR − TA) və (𝑇𝐴 = 𝑡𝑌) bərabər olduğunu nəzərə alsaq,
onda C = 𝐶 + c ∗ (Y + TR − tY) = 𝐶 + 𝑐 ∗ TR + c(1 − t)Y
(8)
Göründüyü kimi, gəlir vergisi istehlak xərclərini azaldır.
Dövlət xərclərində dəyişikliklər də məcmu tələbin həcminə ciddi təsir edir. Belə ki, dövlət
satınalmalarının artması məcmu tələbin artmasına, azalması isə məcmu tələbin azalmasına səbəb
olur. Mütərəqqi təcrübə göstərir ki, inkişaf etmiş bir çox ölkədə dövlət xərclərinin həcmi təqribən
dövlət büdcəsinin üçdə biri qədər olur.
Məcmu tələbin səviyyəsinə təsir edən digər bir amil isə investisiya xərclərində dəyişiklikdir.
Burada investisiya xərcləri dedikdə zavodların tikintisi, texnologiyalara çəkilən xərclər nəzərdə
tutulur. Səhm və istiqrazların alınması məcmu tələbdə investisiya xərclərinə aid edilmir. Yeni texnologiyaların tətbiqi investisiya xərclərini stimullaşdırır və istehsal müəssisələrinə tələbatı artırır.
İqtisadiyyatda investisiyalar əsasən iki amildən, sahənin mənfəət norması və faiz dərəcələrindən
asılı olur. Adətən firmalar investisiya malları almaq üçün borc da alırlar. Bu zaman investisiya
xərcləri aşğıdakı şəkil ala bilir.
(İ = 𝐴İ − 𝑏𝑖)
𝑏>0
(9)
Burada, 𝑖 -faiz dərəcəsi, 𝑏 - əmsalı isə faiz dərəcələrinin investisiya xərclərinə təsirini göstərir.
𝐴İ − isə burada avtonom investisiya xərcləridir, bu investisiya xərcləri gəlir və faiz dərəcəsindən
asılı deyil.
Dövlət vergi dərəcələrini aşağı salmaqla məcmu tələbi genişləndirə bilir. Vergilər aşağı olduqda əhalinin sərəncamda qalan gəlirləri artır, firmalar isə aşağı dərəcə ilə vergi ödədikdən sonra
əldə qalan xalis gəlirin müəyyən hissəsi isə investisiya kimi çıxış edə bilir. Dövlət vergi dərəcələrini aşağı saldığı zaman məcmu tələb əyrisi AD1 A tarazlıq nöqtəsindən yüksələrək B tarazlıq
nöqtəsinə çatır ki, bu da AD2 əyrisinə çatır və B nöqtəsində tarazlıq səviyyəsində olacaqdır. Başqa
sözlə, məcmu tələb genişlənir. Belə yanaşma müəyyən növ işsizliyin aradan qaldırılmasına da faydalı olur. Həmçinin aşağı vergi dərəcələri işgüzar aktivliyin də yüksəlməsinə və məşğulluğun artmasına stimul verir.
Şəkil 3-dən göründüyü kimi, vergilərin aşağı düşməsi məcmu buraxılışın artmasına, yəni
şəkildə göstərildiyi kimi Y1 –dən Y*-səviyyəsinə çatır. Belə hal isə istehlak qiymətləri indeksinin
yüksəlməsinə gətirib çıxarır.
Vergi dərəcələrinin yüksəldilməsi isə qeyd edilənlərin əks istiqamətdə hərəkət etməsinə səbəb
olacaqdır. Dövlətin vergitutma və dövlət xərcləri istiqamətindəki siyasəti istehsalçıların və istehlakçıların davranışlarına, həmçinin, ölkə iqtisadiyyatında sərvətlərin yaranmasına, gəlirlərin isə
bölüşdürülməsinə birbaşa təsir göstərir. İstər daxili və istərsə də xarici sektorda makroiqtisadi
disbalans dövlət büdcəsində kəsirin (defisit) yaranmasına əsaslı zəmin hazırlayır. Belə hal isə ciddi
makroiqtisadi tədbirlərin alınmasını zəruri edir. Mütərəqqi təcrübə təsdiqləyir ki, dövlətin fiskal
mexanizmlərdən səmərəli istifadə etməsi, daha dəqiq vergilərin azaldılması və ya optimal səviyyədə tutulması, dövlət xərcləri və investisiya xərclərini artırması nəticəsində məcmu tələb və buna
müvafiq olaraq məcmu buraxılış artır.
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Şəkil 3. Vergi dərəcələrinin aşağı salınmasının məcmu tələbə təsiri.
Mənbə: [3, s. 134]

Nəzəri yanaşmalar göstərir ki, məcmu tələb baxımından qiymətlərin səviyyəsinə idxal məhsulları da ciddi təsir edir. Doğrudan da xarici məhsulların dəyəri milli rezidentlər üçün daha münasib (ucuz) olur, bu zaman ölkə vətəndaşları daha çox idxal məhsullarına meyilli olurlar ki, bu da
məcmu tələbin həddinin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Fiskal mexanizmlərin məcmu tələbə təsiri ilə bağlı qeyd olunanlardan əlavə onu da bildirək ki,
dövlət xərclərinin və vergilərin multiplikativ təsiri də mövcuddur. Multiplikativ təsir mexanizmini
isə riyazi baxımdan aşağıdakı kimi göstərmək olar.
(9)
𝛼 = ( )(
)

Multiplikatorla bağlı onu da qeyd edək ki, əgər istehlak funksiyasında xərclər məcmu tələbin
stimullaşdırılmasına yönəlirsə, vergi multiplikatorunda bu belə deyil. Belə ki, əgər dövlət 1 manat
vergi yükünü azaldırsa, onda bunun bir hissəsi istehlaka, digər hissəsi isə qənaətə gedəcəkdir. Bu isə
onu deməyə əsas verir ki, xərclər multiplikatoru ilə vergi multiplikatoru məcmu tələbə müxtəlif cür
reaksiya verir və vergi multiplikatoru xərclət multiplikatorundan daha az səmərə verir.
İstehlak xərclərinin multiplikativ effektivliyi ilə bağlı bildirək ki, multiplikator avtonom məcmu tələbin bir vahid artması zamanı tarazlı məcmu buraxılışın nə qədər dəyişməsini ifadə edir.
Beləliklə də məcmu tələbə təsir edən amilləri aşağıdakı kimi göstərmək olar.
Cədvəl 1
Məcmu tələbin elementlərinə təsir edən amillər
İstehlakçı xərcləri
1. İstehlakçı gəlirləri
2. İstehlakçı
gözləntiləri
3. Borclanma.

İnvestisiya xərcləri
1. Faiz dərəcəsi
2. Gözlənilən gəlir
səviyyəsi
3. Vergilərin
səviyyəsi

Dövlət xərcləri
1. Dövlət xərclərində
dəyişikliklər.
2. Dövlət
proqramlarının qəbulu
3. Siyasi dəyişiklik

Mənbə: [3, s. 146]
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Xalis ixrac xərcləri
1. Xarici ticarətdə
dəyişikliklər
2. Xarici ölkələrdən
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3. Valyuta məzənnəsi.
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Məcmu təklif (Aggregate supply) sahibkarlar və dövlət sektorları tərəfindən satışa təqdim olunan müəyyən miqdarda mal və ya xidmət, ya da hər mümkün real istehsal səviyyəsində faktiki
qiymət səviyyəsidir.
Məcmu təklif qiymət səviyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan ümumi qiymət səviyyəsi və məcmu
təklifin həcmi arasında birbaşa korrelyasiya mövcuddur. Bu, məcmu təklifə təsir edən digər amillərin dəyişmədiyi halda daha aktual olur. Məcmu təkliflə bağlı onu da qeyd edək ki, burada qiymətlər elə səviyyədə olmalıdır ki, müəssisələrin milli istehsalı artdıqca xərclərini və eləcə də mənfəəti təmin etməsi mümkün olsun. Başqa sözlə, məcmu təklifdə əsas məsələ potensial məhsul istehsal etmək mümkün olsun. Bu, bir sıra amillərdən asılıdır: istifadə olunan əməyin sayı, istifadə
olunan əməyin keyfiyyəti, kapital, resurslar, texnologiya, digər xərclər və s. Daha yüksək qiymətlər əlavə miqdarda mal istehsalına stimul yaradır ki, bu da məcmu təklif baxımından önəmlidir.
Aşağı qiymətlər məhsul istehsalının azalmasına səbəb olur. Buna görə, qiymət səviyyəsi ilə müəssisələrin bazara çıxardığı məhsulun həcmi arasındakı birbaşa əlaqə olduğunu göstərir.
Məcmu təklif iqtisadi faydanı artırmaq məqsədi ilə real iqtisadi şəraitdə satış üçün istehsal və
təklif olunan ÜDM-in həcmini əks etdirir. Əlbəttə ki, ÜDM-in həcmi iqtisadi fazalardan (iqtisadi
tsikl) asılıdır. Buna görə də ÜDM-in həcmi daha böyük və ya daha az ola bilər. Məcmu buraxılışa
təsirlər qısamüddətli və uzunmüddətli olmaq üzrə dəyişə bilir. Qısamüddətli dövrdə milli iqtisadiyyatın nominal həcmi kifayət qədər sabit olur. Bu, əməkhaqqı, maddi ehtiyatların qiymət səviyyəsi, faiz dərəcəsi ilə bağlıdır. Belə parametrlər biznes üçün son dərəcə vacibdir və yavaş-yavaş
dəyişir. Buna görə də milli iqtisadiyyatın bir növ sabitləşmə vasitəsi kimi çıxış edirlər. Qısamüddətli bir dövrdə məcmu buraxılış və məşğulluq səviyyəsi çıxış etdiyindən məcmu tələb (AS) əyrisi
demək olar ki, üfüqi bir forma alır. Üfüqi şəkil alan məcmu tələb (AS) əyrisi işsizliyə və qiymətlərin qorunmasına təsir edir. Üfüqi şəkildə olan məcmu tələb (AS) əyrisinə bəzən Keynsçi məcmu
təklif əyrisi də deyilir. Uzunmüddətli dövrdə isə əksinə, şaquli vəziyyətdə olur və bu əyriyə bəzən
klassik məcmu təklif əyrisi deyilir. Klassik məcmu təklif əyrisi şaquli vəziyyətdə olmaqla, qiymət
səviyyəsindən asılı olmayaraq əmtəə təklifinin sabit qaldığını göstərir. Klassik yanşmanın məcmu
təklif əyrisinin şaquli vəziyyətdə olması ilə bağlı baxışlarıını belə şərh etmək olar ki, əgər bütün
iqtisadiyyatda yüksək tələb mövcuddursa və bütün istehsal amilləri istehsal dövriyyəsinə cəlb
olunmuşdursa, artıq itehsalı artırmaq limiti tükənmiş olur. İşçi qüvvəsinin tam məşğulluğu şəraitində məcmu buraxılış potensial ÜDM (𝑌 ∗ ) səviyyəsində olur. Potensial ÜDM hər il dəyişsə də
bu artıq qiymət səviyyəsindən asılı olmur. Buna görə klassik yanaşmaya görə məcmu buraxılışın
əyrisi belə olur.
AS

P

Y*
Y

Şəkil 4 Klassik yanaşmaya görə məcmu buraxılış əyrisi.
Mənbə [4, s. 99].

Beləliklə də klassik nəzəriyyədə məcmu təklifin təhlili aşağıdakı şərtlərə əsaslanır:
• Bazarlar rəqabətliliyə əsaslanır;
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• Məhsul buraxılışının həcmi yalnız istehsal amillərinin sayından (əmək və kapital) və texnologiyadan asılıdır, qiymət səviyyəsindən isə asılı deyildir;
• İstehsal və texnologiya amillərində dəyişiklik ləng gedir;
• İqtisadiyyat istehsal amillərinin tam məşğulluğu şəraitində fəaliyyət göstərir, buna görə
istehsal həcmi potensial səviyyəsinə bərabərdir;
• Qiymətlər və nominal əməkhaqqı çevikdir, onlardakı dəyişikliklər bazarlarda tarazlığı qoruyur.
Keynsçi məcmu təklif əyrisi mövcud qiymət səviyyəsində firmaların nə qədər əmtəə təklif edəcəyini göstərən üfüqi xətdir. Keynsçi belə yanaşmanın əsas ideyası isə ondan ibarət olmuşdur ki,
iqtisadiyyatda işsizlik mövcuddur və firmalar mövcud əməkhaqqı ilə istədikləri qədər işçi cəlb edə
bilərlər. Keynsin təklif etdiyi ideyanın böyük iqtisadi depresiyanın mövcud olduğu dövrdə baş
verdiyini nəzərə alsaq, o dövrdə əlavə kapital və işçi qüvvəsi cəlb etməklə istənilən qədər məhsul
istehsal etmək olardı. Məcmu buraxılışa Keynsçi yanaşmada qiymətlərin sabit olması nəzərdə
tutulur və bu təsir nəzərə alınmır. Lakin, ümumbəşəri təcrübə göstərir ki, əksər ölkələrdə qiymətlər
az da olsa qalxır. Başqa sözlə, inflyasiya həmişə mövcuddur.
P
AS
Y

Şəkil 5. Keynsçi yanaşmaya görə məcmu buraxılış əyrisi.
Mənbə: [3. s. 135]

Keynsçi yanaşma məcmu təklifin təhlili aşağıdakı fərziyyələrə əsaslanır:
• İqtisadiyyat məşğulluğun tam fəaliyyət göstərməməsi şəraitinə əsaslanır;
• Qiymətlər, nominal əməkhaqqı və digər nominal dəyərlər nisbətən dəyişməzdir və bazarın
dalğalanmasına yavaş-yavaş reaksiya göstərir;
• Məhsul buraxılışının həcmi bazarın dalğalanmasına daha tez cavab verir.
Beləliklə də məcmu təklif üzrə yanaşmalar göstərir ki, bütün mal və xidmətlərin təklifini firmalar, başqa sözlə, makroiqtisadi agentlər verir. Məcmu təklifdə vergilər və transfertlər təsir göstərir.
Hökumət xərcləri isə məcmu təklifə xüsusi təsir göstərmir. Şirkətlər, firmalar vergiləri adətən istehsal vahidinə çəkilən müntəzəm xərc kimi götürülür ki, bu da bəzən onları məhsullarının təklifini
azaltmağa məcbur edir. Firmalar vergiləri xərc kimi gördüyündən, vergilərin artması məcmu təklifin azalmasına, vergilərin azaldılması işgüzar fəallığın və məhsul istehsalının artmasına səbəb olur.
Transferlər, əksinə, sahibkarlar tərəfindən müsbət qarşılanır, çünki göstərdikləri xidmətlərin təklifini artıra bilər. Əgər çoxlu sayda firma eyni məhsul təklifi siyasətini həyata keçirdikdə, belə halda
bütün iqtisadiyyatın məcmu təklifi dəyişir. Beləliklə, dövlət vergi və transfertlərin düzgün tətbiqi
yolu ilə iqtisadiyyatın vəziyyətinə təsir göstərə bilər. Deməli, vergi və transfertlər fiskal siyasətin
alətləri kimi təkcə məcmu tələbə deyil,eyni zamanda məcmu təklifə də təsir göstərir. Vergilərin
azaldılması və transfertlərin artırılması iqtisadiyyatın tənəzzül dövründə tsiklik işsizliyə qarşı
mübarizə aparmaq üçün iqtisadiyyatın sabitləşməsinə xidmət edir. Ümumi xərclərin artımı isə işgüzar fəallığı və məşğulluğu stimullaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Vergilərin məcmu təklifə təsirinin detallı araşdırması ABŞ prezidenti R. Reyqanın iqtisadi məsləhətçisi olmuş, “təklif iqtisadiyyatı” konsepsiyasının banilərindən biri Artur Lafferə aiddir. A.
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Laffer göstərirdi ki, vergi dərəcələrinin azaldılması məcmu təklifin genişlənməsinə xidmət etməklə yanaşı, investisiya və iqtisadi aktivliyə də kömək edəcək. A. Laffer belə bir hipotez irəli sürürdü
ki, vergi dərəcələrinin elə bir optimal həddi mövcuddur ki, həmin həddə ( topt ) vergi gəlirləri dövlət
büdcəsinin gəlirləri baxımından maksimum (Txmax) olur. A. Laffer göstərirdi ki, vergilərin
dərəcələri yüksəldiyi zaman ( t1 ) ölkədə biznes üçün aktivlik təbii olaraq aşağı düşür və buna
müvafiq vergi gəlirləri də ( Tx1 ) azalır.
Tx

A
Tx max
B

Tx1

Mənbə: [2. Səh. 165]

t
topt

t1

Şəkil 3. Laffer əyrisi.
Vergi dərəcələrinin məcmu təklifə təsiri isə inflyasiyanın aşağı salınması baxımından da önəmli
ola bilir. Həmin prosesi aşağıdakı kimi izah etmək olar.
P
LRAS
SRAS1

A
SRAS2

P1
B

P2

AD

Y1

Y*

Y

Şəkil 4. Vergi azalmalarının məcmu təklifə təsiri.
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Beləliklə də, vergilər təkcə dövlət gəlirlərinin əsas mənbəyi kimi deyil, eyni zamanda milli
gəlirin yenidən bölgüsündə, ən əsası isə iqtisadiyyatın stabilləşməsində xidmət edir. Bu baxımdan
fiskal siyasətin üstünlükləri olduğu kimi mənfi cəhətləri də mövcuddur.
Fiskal siyasətin üstünlükləri kimi bunları göstərmək olar:
1. Multiplikator təsiri. Fiskal siyasətin bütün alətləri vasitəsilə iqtisadiyyata müdaxiləsi məcmu
məhsulun dəyərinə çoxaldıcı (artırıcı) təsir göstərir;
2. Xarici geriləmənin olmaması. Xarici gerilik, bir siyasəti dəyişdirmə qərarı ilə onun dəyişdirilməsinin ilk nəticələrinin görünməsi arasındakı müddətdir. Hökumət maliyyə siyasətinin alətlərini dəyişdirməyə qərar verdikdə və bu tədbirlər qüvvəyə minəndə, onların iqtisadiyyata təsirinin
nəticəsi özünü kifayət qədər tez göstərir;
3. Avtomatik stabilləşmənin olması. Fiskal siyasətin həyata keçirilməsi zamanı hökumətin
iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi üçün xüsusi tədbirlər görməsinə ehtiyac olmur. Stabilləşmə (iqtisadiyyatdakı dalğalanmaların hamarlanması) avtomatik olaraq baş verir.
Fiskal siyasətin çatışmazlıqları kimi bunları göstərmək olar:
1. Sıxışdırıb çıxarma effekti. Bu təsirin iqtisadi mənası belədir: Tənəzzül zamanı büdcə xərclərinin artması və büdcə gəlirlərinin (vergilərin) azalması ümumi gəlirin çoxalma, artmasına gətirib çıxarır ki, bu da pula tələbatı artırır və pulun faiz dərəcəsi artır. Başqa sözlə, sıxışdırıb çıxarma
o zaman baş verir ki, fiskal siyasətin alətləri faiz dərəcələrini artırır (kredit qiyməti artır) və
nəticədə investisiya qoyuluşları (xərcləri) azalır. Kreditlər ilk növbədə firmalar tərəfindən alındığından, kreditlərin dəyərinin artması özəl investisiyaların azalmasına səbəb olur. Bu da məhsul
istehsalının azalmasına səbəb olur;
2. Daxili bir geriliyin olması. Daxili bir gerilik- bir siyasəti dəyişdirmə ehtiyacı və onu dəyişdirmə qərarı arasındakı müddət ərzində olmasıdir. Hökumət fiskal siyasətinin alətlərini dəyişdirmək qərarına gəlir, bunun üçün həmin siyasət qanunverici orqan (Məclis, Parlament, Konqres,
Duma və s.) tərəfindən bu qərarların müzakirəsini və təsdiqlənməsini tələb edir. Bəzən bu qərarın
qüvvəyə minməsi uzun zaman alır. Bu müzakirələr və koordinasiya uzun müddət tələb etdiyindən
bu müddət ərzində iqtisadiyyatdakı vəziyyət dəyişə bilər. Nəticədə iqtisadiyyatda inflyasiyaya səbəb ola bilər ki, bu da iqtisadiyyata dağıdıcı təsir göstərə bilər;
3. Qeyri-müəyyənlik. Bu çatışmazlıq təkcə fiskal siyasət üçün deyil, pul siyasəti üçün də xarakterikdir. Qeyri-müəyyənliyə aiddir: a) iqtisadi vəziyyətin müəyyənləşdirilməsində problemlər. Belə ki, çox vaxt dəqiq müəyyənləşdirmək çətin olur ki, iqtisadi dövrdə tənəzzül dövrünün başa çatması və canlanmanın başlamasını və ya yüksəlişin pik həddinə çatması anı və s. İqtisadi dövrün
müxtəlif mərhələlərində fərqli siyasət (stimullaşdırıcı və ya məhdudlaşdırıcı) tətbiq etmək lazım
olduğundan, iqtisadi vəziyyətin müəyyənləşdirilməsində səhv və bu cür qiymətləndirmə əsasında
iqtisadi siyasət növünün seçilməsi iqtisadiyyatın qeyri-sabitliyinə səbəb ola bilər; b) Hansı iqtisadi
vəziyyətdə və hansı konkret iqtisadi həcmdə dövlət siyasətinin alətləri hansı dəyərlə dəyişdirilməlidir. İqtisadi vəziyyət düzgün müəyyənləşdirilsə belə, iqtisadiyyatın yenidən bərpası və potensial
məhsul istehsalını əldə etmək üçün dövlət satınalmalarının konkret həcmi və ya vergilərin
azaldılmasının dəqiq həddini müəyyən etmək olduqca çətindir;
4. Büdcə kəsiri. İqtisadi tənzimləmə Keyns metodlarının əleyhdarları olan monetaristlər, təklif
iqtisadiyyatı nəzəriyyəsinin və rasional gözləntilər nəzəriyyəsinin tərəfdarları hesab edirlər ki,
dövlət büdcəsinin kəsirli olması fiskal siyasətin ən vacib nöqsanlarından biridir. Həqiqətən,
tənəzzül dövründə həyata keçirilən fiskal siyasət, məcmu tələbin artırılmasına yönəlmiş fiskal
siyasətin stimullaşdırılması, dövlət satınalmalarının və köçürmələrin artması, büdcə xərcləri və
vergi azaldılması, dövlət büdcəsi kəsirinin artmasına səbəb olur. Təsadüfi deyil ki, Keynsin təklif
etdiyi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə dair göstərişlər “defisitin maliyyələşdirilməsi” də
adlanır. Büdcə kəsiri problemi, 70-ci illərin ortalarından sonra iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin
Keyns üsullarından istifadə edən əksər inkişaf etmiş ölkələrdə kəskinləşdi və həmin dövrdə ABŞda dövlət büdcəsi kəsiri tədiyyə balansı kəsiri ilə birləşəndə ABŞ-da “ikiqat defisit” meydana
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gəldi. Bu baxımdan dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi problemi həmin dövrdə ən vacib
makroiqtisadi problemlərdən birinə çevrilmişdir.
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Методологическая основа взаимоотношения экономического роста и финансовых
механизмов
Резюме
Статья посвящена влиянию фискальных механизмов на экономический рост. В качестве
основы для этого подчеркивается совокупный спрос и совокупное предложение как механизмы влияния изменений в налогово-бюджетной политике, реализуемые государством,
влияют на эти два макроэкономических фактора. Следует иметь в виду, что вмешательство
ряда инструментов налогово-бюджетной политики в экономику имеет мультипликативный
эффект, поэтому стабилизация экономики происходит автоматически во время проведения
налогово-бюджетной политики. Ключевым моментом здесь является обеспечение своевременности изменений в налоговых механизмах и своевременного вмешательства правительства.
Ключевые слова: фискальные механизмы, экономический рост, совокупный спрос,
совокупное предложение, ВВП, потребительские и инвестиционные функции.
Orkhan Charkaz YUSUBOV
doctoral student of ACU
Methodological basis of the relationship between economic growth and fiscal mechanisms
Summary
The article is devoted to the impact of fiscal mechanisms on economic growth. As a basis for
this, aggregate demand and aggregate supply emphasize how the mechanisms of influence of
changes in fiscal policy implemented by the state affect these two macroeconomic factors. It
should be noted that the intervention of a number of fiscal policy instruments in the economy has
a multiplier effect, so the stabilization of the economy occurs automatically during the
implementation of fiscal policy. The key here is to ensure that changes in fiscal mechanisms are
timely and that the government intervenes in a timely manner.
Key words: fiscal mechanisms, economic growth, aggregate demand, aggregate supply, GDP,
consumption and investment functions.
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SOSİALYÖNÜMLÜ BÜDCƏNİN FORMALAŞDIRILMASI VƏ REALLAŞDIRILMASI
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Dövlət büdcəsi xərclərinin bir hissəsi ölkədə həyata keçirilən sosial layihə və proqramların
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Burada əsas məqsəd əhalinin aztəminatlı hissəsinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. Sosial norma və normativlər üzərində qurulan bu siyasətdə büdcə
xərclərinin səmərəliliyinin təmin olunması da vacibdir. Ona görə də sosialyönümlü büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsi və nəticəliliyi təmin olunmalıdır.
Təqdim olunan məqalədə sosialyönümlü büdcə siyasətinin həyata keçirilməsinin təşkimati- iqtisadi mexanizmi geniş şərh olunmuşdur.
Açar sözlər: büdcə, maliyyə, xərc, vergi, sosial siyasət, sığorta, pensiya, müavinət, sosial normativlər.
Giriş
Ölkənin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və mövcud vəsaitlərdən həmin prioritetlərə uyğun olaraq səmərəli istifadə olunması vacib məsələlərdən biridir.
Bu baxımdan həyata keçirilən iqtisadi siyasət mövcud potensialdan istifadənin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi əsasında ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin olunmasına
yönəldilir. Əldə olunan nəticələr əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluğun
azaldılmasında özünü biruzə verir. Qarşıya qoyulan məqsəd və hədəflərdən asılı olaraq ölkənin
dövlət büdcəsi əsasən investisiya və sosialyönümlü ola bilər. Sosialyönümlü büdcə ideyası ən
vacib kompleks sosial-iqtisadi problemləri əhatə edir. Bazar münasibətləri şəraitində heç də hər
bir dövlət sosial meylli büdcə modeli sisteminə keçə bilmir, çünki sosial sahələrin inkişafı və
bütövlükdə sosial münasibətlərin təkmilləşdirilməsi dövlət tərəfindən səmərəli siyasətin aparılmasını və xeyli miqdarda büdcə xərclərinin sərf olunmasını tələb edir. Bu baxımdan demək olar ki,
dövlətin sosial siyasəti nə qədər güclü olarsa, onun sosial yükü də bir o qədər çox olar.
1. Müstəqil Azərbaycanın büdcə siyasətinin formalaşması istiqamətləri
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidlə şərtlənən transformasiya prosesi heç də asanlıqla
baş verməmişdir. Respublika rəhbərliyi sosial siyasətlə iqtisadiyyatın vəhdətliyinə həmişə diqqət
yetirmiş,sosial siyasətin iqtisadi bazasının dayanıqlığı məsələsinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir.Bu
zərurət ondan irəli gəlmişdir ki, möhkəm iqtisadi baza olmadan lazımi səviyyədə sosial siyasəti
aparmaq və bu siyasətin lazımi hüquqi bazasına söykənmək olmaz. Məhz bu baxımdan Ulu öndər
Heydər Əliyev öz uzaqgörən və düşünülmüş sosial-iqtisadi siyasətində bu məsələləri ön plana
çəkmişdir. Beləki, vaxtənda cəmiyyətdə ayrı-ayrı fərdlərin və sosial qrupların rifah vəziyyəti
araşdırılmış,onların mənafeyinin qorunmasına dair müxtəlif qanunlar,sərəncamlar verilmişdir.
Müvafiq normativ-hüquqi aktlar əsasən şəhid ailələri,Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş
vətəndaşlar, müharibə veteranları, qaçqınlar, məcburi köçkünlər və 20 yanvar əlilləri kimi
kateqoriyalardan olan əhali təbəqələrini əhatə etmişdir:
Sosial siyasətin transformasiyası o zaman uğurlu hesab oluna bilər ki, bu elmi-nəzəri, iqtisadi
əsaslara söykənsin və eyni zamanda sosial prioritetlər düzgün müəyyənləşdirilsin. Təhlillər göstərir ki, Heydər Əliyev sosial siyasətinin prioritetlərini təşkil edən pensiya islahatları, monetizasiya (güzəşt və imtiyazların müavinətlərlə əvəz edilməsi), yoxsulluğun azaldılması tədbirləri qısa
müddətdə öz müsbət təsirlərini göstərmişdir. Bu siyasətin sonrakı dövrdə də uğurla davam
etdirilməsi göstərilən sahələrdə əhəmiyyətli irəliləyişlərin baş verməsini şərtləndirmişdir. Əldə
olunan nailiyyətlər daim yerli qurumların və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz rəsmi
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təsdiqini tapır. Qeyd oluna bilər ki, respublika prezidentinin son illərdə milli iqtisadiyyatın inkişaf
səviyyəsi və qarşıda duran vəzifələrə dair silsilə çıxışlarında respublikanın sosial-iqtisadi inkişafındakı ardıcıl pozitiv dəyişikliklər və bütün iqtisadi parametrlər üzrə uğurlar konkret rəqəmlərlə
göstərmişdir. Həmin uğurlar atrasında əhalinin sosial təminatı sahəsində baş verən keyfiyyət
dəyişiklikləri xüsusi vurğulanır. Bunu həmin sahənin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən büdcə
vəsitlərinin artımından da müşahidə etmək olar.
Cədvəl 1.
Dövlət büdcəsi xərclərinin dəyişməsi, milyon manat
Göstəricilər
İqtisadiyyat
Təhsil
Səhiyyə
Elm
Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli
idarəetmə orqanlarının saxlanılması
Profisit “+”, kəsir”-“.
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən
tərbiyəsi və digər kateqotiyalara aid
edilməyən sahədə fəaliyyət
Sosial müdafiə və təminat
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və
prokurorluq
Dövlətin xarici borclarının ödənilməsi
Dövlətin daxili borclarının ödənilməsi
Sair xərclər
Xərclər-cəmi

2015
6408.8
1605.1
708.2
113.2

2016
4124.0
1754.4
702.5
110.2

2017
4394.3
1742.8
704.7
109.8

2018
7822,7
1966,6
709,9
117,8

2019
7961,5
2195,7
873,6
122,3

430.9

470.1

552.2

627,4

774,5

-286.5

-245.6

-1021.3

-222.7

-27.4

272.4

687.4

253.3

299,5

335,8

1857.2

2645.2

2350.2

2150,7

2281,0

1105.7

1117.1

1177.5

1316,4

1505,0

632.6
1472.5
0.0
0.0
0.0
71.8
296.6
0.0
0.0
0.0
4578.6 4371.3 6253.2 7720,6 8376,5
17784.5 17752.3 17538.0 22731,6 24425,9

Mənbə: www.stat. gov.az

Son beş ilin büdcə statistikası üzrə cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2015-ci illə
müqayisədə 2019-cu ildə “Sosial müdafiə və təminat” xərclərinin kəmiyyəti 1.23 dəfə artmışdır.
Burada əsasən əhalinin pul gəlirlərinin artması, inflyasiyanın məqbul səviyyədə olması, valyuta
ehtiyatlarının artması və manatın məzənnəsinin sabit saxlanılması istiqamətində aparılan tədbirlər
də qeyd edilmişdir. Bununla yanaşı prezident 2019-cu ildə sosial problemlərin həlli, sosial təminat
sahəsində daha önəmli, səmərəli və aktiv siyasətin aparılmasını, bu sahədə “kölgəli” halların
aradan qaldırılmasını qətiyyətlə irəli sürmüşdür [1]. Tövsiyyə olunmuşdur ki, büdcə xərclərinin
33,4%-i sırf sosial məqsədlərə istiqamətləndirilməlidir. Eyni zamanda sosial təminatı və müdafiəni
həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il üçün büdcəsi də əvvəlki illərlə
müqaiysədə təqribən 500 milyon manat ataraq 3 milyard 928 milyon manat olması nəzərdə
tutulmuşdur. Bu büdcənin 61,5%-i bilavasitə dövlət sığorta yığımlarının toplanması hesabına
nəzərdə tutulur. Bütövlükdə 26% miqdarında olan sosial və işsizliyə görə sığorta ödənişlərinin
azaldılması və yığım mexanizmlərinin dəyişdirilməsi də gündəmdə olan məsələdir. Beləliklə,
nəzərdə tutulan qanuna əsasən artıq işçi bir mənbəyə, yəni vergi qurumlarına 10%, işəgötürən isə
16% sığorta haqqı ödənəcək. Eyni zamanda “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsi təsdiq edildi. Bu il artıq ikinci ildir ki, parlamentdə işsizlikdən sığorta fondunun büdcəsi müzakirə olundu. İlk dəfə olduğu üçün ötən il sığorta olunanların siyahısına əvvəllər bu siyahıya aid olmayan qruplar da daxil edilmişdir.
Respublika prezidentinin qarşıya qoyduğu ən önəmli tələblərdən biri olan passiv sosial müdafiədən aktiv sosial müdafiəyə keçid yanaşmasına uyğun olaraq bu büdcənin təxminən 44 milyon
124

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№2(57)-2020

manatı özünüməşğulluğa və ödənişli ictimai işlərin təşkilinə yönəldilmişdir. Sosialyönümlü iqtisadi sistemin formalaşması ideyası qədim tarixə malikdir. Bəşəriyyət tarixində görkəmli dahilər,
filosoflar, sosioloqlar, iqtisadçılar həmişə ən optimal iqtisadi sistemlər axtarışında olmuşlar. Hətta
son vaxtlar bir çox filosoflar və iqtisadçılar öz əsərlərində “sosial iqtisadiyyat” və “mənəvi iqtisadiyyat” anlayışlarını işlədirlər. Lakin, burada sosial, siyasi və iqtisadi münasibətlərin vəhdətliyinin sosial iqtisadiyyat, yoxsa sosialyönümlü iqtisadiyyat, sosial sistem yoxsa iqtisadi sistem
əmələ gətirməsi hələ də elmi mübahisə obyektinə çevrilməkdədir.Ona görə ki, “sosial-iqtisadi
sistem” anlayışı geniş iqtisadi, sosial, psixoloji və digər problemləri özündə birləşdirir. Burada
şübhəsiz mülkiyyət formaları, “mülkiyyət hüququ”, “azad bazar”, rəqabət və digər məsələlər də
az əhəmiyyət kəsb etmir. Bundan başqa müxtəlif sosial proqramların, “dövlət kapitalizmi” anlayışı
ayrı-ayrı ölkələrin, o cümlədən Avropa, Asiya və digər ölkələrin sosial-iqtisadi modellərinin birbirinə uyğunlaşdırması müəyyən problemlər yaradır. Bu səbəbdən ayrı-ayrı mütəxəssislər həmin
məsələlərin “sosialyönümlü iqtisadiyyat” konsepsiyası ilə necə əlaqələndirilməsi haqqında düşünürlər. Bəzi mütəxəssislər “sosialyönümlü iqtisadiyyat” dedikdə, sosialist tipli və ya sosializm
təbiətli bir iqtisadi sistem başa düşülür. Halbuki sosiallaşma heç də sosializm sistemi demək
deyildir [5, s.35]. Bununla belə sosiallaşma özünüinkişaf mərhələsində ayrı-ayrı ölkələrdə
müxtəlif keyfiyyət yetkinliyi, səviyyəsi ilə fərqlənə bilər. Məsələn, bəzi ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı modeli şəraitində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma, kompleks islahatların aparılması, indikativ planlaşdırma və s. problemlər həll edilir. Ona görə də belə ölkələrdə sosial iqtisadiyyat vətəndaşların əməkdaşlığı, sosial kompromis formasında özünü göstərmiş olur.
Sosial siyasətin dövlət tərəfindən aparılması özünü daha çox büdcə siyasətində göstərir, çünki
əhalinin sosial müdafiəsi maliyyə təminatı baxımından daha çox büdcə vəsaitlərinə söykənir. Büdcə sistemi vasitəsilə eyni zamanda iqtisadiyyatın makroiqtisadi dayanıqlığına, habelə iqtisadiyyatın dayanıqlı büdcə təminatına nail olunur. Hazırda iqtisadiyyatın və büdcənin balanslaşdırılmış
inkişafı, büdcə proseslərinin düzgün aparılması büdcə və büdcədənkənar dövlət fondlarının
xəzinədarlıq sistemi vasitəsilə formalaşması və istifadəsi bu sahədəki nəzarəti xeyli dərəcədə
gücləndirmişdir. Burada nəticə əsaslı büdcə konsepsiyasının da böyük əhəmiyyəti vardır. Bununla
əlaqədar olaraq, sosial transfertləri yaxşılaşdırmaq yolu ilə dövlət sosial xərclərinə nəzarəti əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Bu, həm də sosial transfertlərin özünü optimallaşdırmasına imkan
vermişdir. Bununla əlaqədar olaraq bir çox ölkələrdə sanatoriya-kurort xidmətləri, tibbi xidmətlər,
bir sıra xidmət növləri yaxşılaşmışdır. Burada həm də ayrı-ayrı idarəçilik səviyyəsində icra orqanların gəlir və xərc imkanlarının dəqiqləşdirilməsi imkanları olmuşdur. Bundan əlavə, son illərdə
aktiv sosial siyasətin aparılması və məqsədli müavinətlərin verilməsi məsələsinə diqqət artırılmışdır. Həm də nəzərə alınmışdır ki, əhalinin maliyyə təminatı, güzəranın yaxşılaşması heç də yalnız
onların gəlirlərinin artırılması ilə məhdudlaşmır. Burada onların, xüsusi olaraq qaçqınların sosial
müdafiə sisteminin yaxşılaşdırılması, mənzil təminatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bir sıra xarici iqtisadçılar əhalinin sosial təminatı və sosial müdafiəsinin maliyyə mənbələrindən
danışarkən bunu, həm də sosial məsələlər üzrə maliyyə mexanizminin formalaşması mexanizmi,
əhalinin orta sutkalıq istehlakı və öz növbəsində “istehlakın iqtisadiyyatı” konsepsiyası ilə, digərləri
isə bunu geniş mənada dövlət və korporativ maliyyə siyasəti ilə bu siyasətin vəhdətliyi ilə
əlaqələndirirlər [6, s.48]. Bütün bu və digər məsələlər onu göstərir ki, sosial sferanın, sosial təminatın
optimallaşdırılması üçün gələcəkdə elmi-tədqiqat axtarışlarını dərinləşdirmək lazımdır. Məsələn,
əhalinin sosial müdafiəsi və bunun maliyyə baxımından təmimatı yalnız yuxarıda göstərilənlərlə
məhdudlaşmır. Həm də subsidiyalaşma, sosial vergi güzəştləri, vergi və qeyri-vergi gəlirləri, bəzən
natural ödənişlər, sosial müdafiə tədbirləri və digərləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ən böyük problemlərdən biri, həm də sosial sfera sahələrinin kompleks və səmərəli fəaliyyət
göstərməsidir. Yeniləşmiş büdcə konsepsiyasına görə burada proqramlar və layihələr üzrə
xərclərin idarə edilməsi əsas şərtdir. Burada vacib məsələlərdən biri də sosial xərclərin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin və mexanizminin müəyyənləşməsi, aparılan siyasətdə makroiqtisadi və
sosial tarazlığın təmin edilməsidir.
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Xərclərin qənaətlə və səmərəli istifadə olunmasında nəticə əsaslı büdcə siyasətinin işlənilməsi
vəreallaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Lakin təcrübə göstərir ki, ən böyük problemlərdən
biri yalnız sosial müdafiənin özü deyil, sosial müdafiə xərclərinin düzgün müəyyən edilməsi və
istifadə edilməsidir. Təcrübə göstərir ki, bu sahədə istər elmi-nəzəri və istərsə də praktiki cəhətdən
xeyli çatışmazlıqlar, nöqsanlar mövcuddur.
2. Sosialyönümlü büdcə xərclərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri. Müasir
dövrdə sosial xərclərin maliyyələşdirmə probleminin həllinə fərqli yanaşmalar mövcuddur.Beləki,
bəzi sahələrdə sosial məsələlərin həlli asan, digərində isə nisbətən çətin olur. Bu, bir sferada
potensial tələbatın çox olması, digər sferada isə belə tələbatın əhali tələbatının az olması səbəbindən baş verir. Ona görə də həmin sahələrin maliyyə tələbatının həcmi məsələsi yaranır. Bundan
başqa, pensiya və müavinətlərin yaşayış minimumundan az və ya çox olması (sosial təbəqəlik
baxımından) müəyyən problemlər yaradır. Ayrı-ayrı sosial təbəqələrə göstərilən sosial xidmətdəki
çatışmazlıqlara, sosial standartların beynəlxalq standartlarla uzlaşmamasına, sosial xərclər
üzərində lazımi nəzarətin aparılmamasına baxmayaraq, qarşıdakı dövrdə nəticə əsaslı büdcə sisteminə keçdikdən sonra sosial məsələlər üzrə xərclərin nəticəliliyini nəzərə almaqla (sosial normativlər üzrə) optimal qərarların qəbul edilməsi asanlaşacaqdır. Burada həm əhali və həm də dövlət
orqanları qərarların düzgün həyata keçirməsində maraqlı olacaqlar. Ona görə də bu sahəni müvafiq
normativlər, standartlar əsasında idarə etmək nisbətən asan olacaqdır. Bununla əlaqədar sosial
normativlərin dövlətin sosial proqramlarına uyğun olaraq həyata keçirilməsinə xüsusi fikir
veriləcəkdir. Burada sosial siyasət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər kimi görülən tədbirlər
prioritet sahələri əhatə edəcəkdir.
Göründüyü kimi, gələcəkdə ayrı-ayrı sosial sahələrin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sosial
normativlərin xərc maddələri (xammal, material, yanacaq) üzrə xərclərin həcminə nəticəlilik və
həm də xərclərlə nəticələr arasındakı fərq baxımından yanaşılması daha doğru addımdır. Beləliklə
də, sosial normaların tərkibi və keyfiyyəti baxımdan normativlərin təhlili, qiymətləndirilməsi və
istifadəsi əhəmiyyətli olardı. Bu həm də ayrı-ayrı sosial proqramlar üzrə analoji qaydada təhlil
aparmağa və buna sosial normativlərin vahid kompleksi prizmasından yanaşmağa imkan verə
bilər.
Makroiqtisadi sistemlərdə və bölmələrdə büdcə sisteminin səmərəli təşkili prioritet bir məsələdir. Büdcə sistemi elə təşkil olunmalıdır ki, bu sosial bazar iqtisadiyyatının, sosial-iqtisadi islahatların səviyyəsinə və tələblərinə uyğun gəlsin və həm də dövlətin sosial öhdəliyini, başqa sözlə
desək, bu əhalinin tələbatını təmin edə bilsin. Bunun üçün hər bir dövlət ölkə büdcənin sosial
bütövlüyünü, vəhdətliyini təmin etməlidir. Burada büdcə dayanıqlığını təmin etmək üçün dövlətin
monetar və fiskal- büdcə siyasətinin vəhdətliyi təmin edilməli, dövlətin gəlirlər siyasətinə, büdcəvergi potensialının artırılması məsələlərinə, vergi qanunvericiliyinə, büdcə-vergi sferasında
“kölgəli iqtisadi əməliyyat”lara son qoyulması vacibdir.
Yeniləşmiş büdcə sistemi və səmərəli büdcə nöqteyi-nəzərindən büdcə xərcləri üzrə norma və
normativlərin düzgün müəyyən edilməsi məsələsi ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bu baxımdan
vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergilərin yalnız fiskal xarakter daşımalı deyil, həm də iqtisadiyyatın stimullaşdırması və tənzimlənməsi vasitəsinə çevrilməlidir. Ona görə də vergi normaları və istiqamətləri düzgün müəyyən olunmalı, gəlirlərlə itkilər arasında əlaqənin, vəhdətliyin
yaradılmasına xidmət etməlidir. Burada vergi məsuliyyəti, vergi uçotu, vergi hesabatı arasında
əvvəllər mövcud olan ziddiyyətlər, anlaşılmazlıq halları, vergidən yayınma halları aradan qaldırılmalıdır.
Büdcənin iqtisadi əsaslarının daha da möhkəmləndirilməsində ayrı-ayrı şirkətlərin xərclərinin
optimallaşdırılması, iqtisadi subyektivlərin fəallıqlarının artırması, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada məqsədli qaydada büdcə xərclərinin düzgün
idarə edilməsi nəticə əsaslı yeni büdcə sisteminin tələblərinə tamamilə uyğundur. Ona görə ki, bu
halda şirkətlərin və istərsə də ölkənin maliyyə potensialından səmərəli istifadə məsələsi öz həllini
tapır, eləcə də iqtisadiyyatın real sektoru ilə maliyyə likvidliyi arasında birbaşa əlaqə yaradılmış
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olur. Belə əlaqələr layihə üzrə maliyyələşdirmə baxımından maliyyə resurslarından istifadə, sosial-iqtisadi hədəf və prioritetlərin orta və uzunmüddətli maliyyələşdirməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, burada maliyyə resurslarının səfərbər edilərək, maliyyə sektorunun likvidliyinin iqtisadi inkişafın bank kreditləri hesabına investisiyalaşdırılması, həmçinin mövcud resurslardan istifadənin müvafiq makroiqtisadi göstəricilərlə, layihə və proqramların xərc balansları ilə
optimal əlaqələndirməsi də vacibdir.
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Вопросы формирования и реализации социально ориентированного бюджета
Резюме
Часть расходов государственного бюджета направляются на финансирование социальных проектов и программ, реализуемых в стране. Основной целью здесь является уровень жизни малообеспеченных слоев населения. Эта политика, основанная на социальных
нормах и нормативах, также важна для обеспечения эффективности бюджетных расходов.
Поэтому, следует обеспечить финансирование и результативность социально ориентированных бюджетных расходов.
В данной статье широкое описание получил организационно-экономический механизм
реализации социально ориентированной бюджетной политики.
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Issues of formation and implementation of socially oriented budget
Summary
Part of the state budget's expenditures will be used to finance social projects and programs
implemented in the country. The main goal here is to improve the standard of living of the poor.
This policy, which is based on social norms and regulations, is also important in ensuring the
effectiveness of budget spending. Therefore, funding and efficiency of socially oriented budget
expenditures should be ensured.
The presented article describes in detail the organizational and economic mechanism for the
implementation of socially oriented budget policies.
Key words: budget, expenditure, tax, social policy, insurance, pension, benefits, social
norms.
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RƏQƏMSAL MÜHİTDƏ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR
Xülasə
Məqalədə iqtisadiyyatın rəqəmsal sektorunun təşəkkülü və inkişafı proseslərinə milli iqtisadi
təhlükəsizlik müstəvisində yanaşılması zərurəti əsaslandırılır. Qloballaşma proseslərinin və rəqəmsallaşmanın intensivləşdiyi hazırkı dövrdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlətin əsas funksiyalarından biri kimi nəzərdən keçirilir. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin rəqəmsal iqtisadi mühitdə üzləşdiyi yeni təhdidlər və həmin mühitdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin bəzi hədd göstəriciləri şərh edilmişdir. Rəqəmsal mühitdə baş verən proseslərin iqtisadi təhlükəsizliyə təsirinin
müxtəlif aspektləri araşdırılmış, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyinə korporativ tələblərin ciddiləşdirilməsinin, müvafiq institusional təminatın iqtisadi təhlükəsizliyin baza prinsiplərinə uyğunluğunun təmin edilməsinin zəruriliyi göstərilmişdir.
Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, rəqəmsal iqtisadiyyat, qloballaşma, informasiya, texnolojiiqtisadi imkanlar, təhdidlər, həd göstəriciləri, baza prinsipləri.
Giriş
İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı, onun iqtisadi təzahür və nəticələrinə daha
ciddi yanaşma tələb edir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafında özəl bölmənin rolu həlledici hesab
edilsə də, ilkin tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq demək olar ki, dövlətin münasibəti həlledici
dərəcədə həmin inkişafın tempi və proporsiyalarını müəyyən edir. Rəqəmsallaşma yeni əsrdə qloballaşmanı müşayiət edən əsas proseslərdəndir. Odur ki, rəqəmsal mühitdə iqtisadi təhlükəsizlik
məsələsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Əks halda, milli çərçivədə formalaşan rəqəmsal mühitdə
iqtisadi münasibətlərin səmərəlilik və rəqabət meyarlarına uyğun inkişafı imkanları ciddi surətdə
məhdudlaşacaqdır.
Rəqəmsal mühitdə iqtisadi təhlükəsizliyə təhdidlər barədə
İnkişafın zəruri temp və proporsiyalarının təmin edilməsində həlledici mövqeyə çıxmış informasiya resursları, informasiya cəmiyyətinin mühit yaradan əsas amilidir. Bu, cəmiyyətin inkişafının iqtisadi məqsədi, ilk növbədə maddi və qeyri-maddi istehsalın, habelə faydanı mənimsəməyə
yönəlmiş xidmətin rəqabət qabiliyyətini yüksəltməkdir. Rəqəmsallaşma iqtisadi inkişafın eyni
modellərini təşviq etməklə, nəinki təsərrüfat həyatına, habelə mədəni və milli ənənələrə də təsir
edə bilir. İqtisadi münasibətlərin beynəlmiləlləşməsinə rəvac verən rəqəmsallaşma, milli iqtisadiyyatların nadir keyfiyyətləri və mahiyyət etibarı ilə onların rəqabət üstünlükləri üçün təhdid ola
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bilər. Həmin təhdidlərin kimin mənafeyinə xidmət etməsinin araşdırılmasına, hər bir konkret
halda, dünya bazarına daha güclü təsir edən subyektlərin (dövlətlərin, transmilli şirkətlərin) səciyyələndirilməsini nəzərdə tutan xüsusi məsələ kimi baxılmalıdır. Başqa sözlə, rəqəmsal mühitdə
milli iqtisadi təhlükəsizliyə təhdidlərin xarakterinin və təsir dairəsində baş verən dəyişikliklərin
tədqiqi obyektiv zərurətə çevrilir.
Qloballaşma proseslərinin intensiv surətdə baş verdiyi yeni əsrdə iqtisadiyyatın rəqəmsal sektorunun sürətlə formalaşması, həmin proseslərin milli iqtisadiyyatın rəqabət üstünlüklərinin təmin
edilməsi, ümumilikdə dövlətçiliyin iqtisadi təməlinin qorunması müstəvisində tədqiq olunmalı
məsələləri gündəlikdədir. İlk növbədə onu qeyd edək ki, “iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
dövlətin əsas funksiyalarından biridir. Belə ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi-cəmiyyətin həm
ölkə, həm də region səviyyəsində sosial tələbatının təmin olunmasını nəzərə alan stabil vəziyyət
və iqtisadi inkişaf prosesində milli, iqtisadi və sosial maraqların qorunmasıdır” [1, s.13].
Rəqəmsal mühitin formalaşması dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinə təhdidlərin xarakterinə təsirsiz qalmır. Bununla belə, rəqəmsal mühitin inkişaf prioritetlərinin milli iqtisadi təhlükəsizliyin
baza prinsipləri ilə uzlaşdırılması imkanları diqqət mərkəzində olmalıdır. Həmin prinsiplərə, məlim olduğu kimi, adətən normativ-hüquqi aktlar sisteminin tələblərinə riayət edilməsi, müxtəlif
səviyyəli iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin qarşılıqlı məsuliyyətinin təmin olunması, fərdin və cəmiyyətin iqtisadi maraqları arasında tarazlığın (balansın) əldə edilməsi, milli maraqlar üçün yaranan təhdidlərin neytrallaşdırılması və onlardan müdafiə, meydana çıxan iqtisadi münaqişələrin
həllində müqavilə münasibətlərinin üstünlüyü, iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq sisteminə inteqrasiya olunması aid edilir. Görmək çətin deyildir ki, sadalanan prinsiplərin reallaşması mühitində
rəqəmsal mühitin texnoloji imkanlarından get-gedə daha fəal istifadə olunmaqdadır. Həmin
imkanların gerçəkləşdirilməsi prioritetləri iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarları ilə yanaşı iqtisadi
təhlükəsizlik meyarlarına da uyğun olmalıdır.
Rəqəmsal mühit iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqi imkanlarını genişləndirir. O cümlədən, bu
mühitdə əmək məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi üçün real imkanlar və onların gerçəkləşdirilməsi üçün iqtisaditexnoloji vasitələr yaranır. İnsanların alıcılıq qabiliyyətinin, təhsilə, tibbi xidmətə və işədüzəlmə
şəbəkəsinə əlyetənliyin artması ehtimalı dəfələrlə yüksəlir. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, mövcud texnoloji-iqtisadi imkanlar şəraitində “rəqəmsal iqtisadiyyatın qlobal informasiya - iqtisadi
proseslərlə əlaqələrini milli çərçivəyə salmaq heç də həmişə real görünmür; bu prosesdə dövlət
və milli əlamətlərin dəstəklənməsi informasiya cəmiyyətinin təməl prinsiplərinə uyğun deyildir;
informasiya cəmiyyəti bütün bəşəriyyətə xidmət edən vahid informasiya mühiti formalaşdırmağa
xidmət etməlidir; rəqəmsal iqtisadiyyatda şəbəkə strukturuna tələblərin unifikasiyası və sadələşdirilməsi prosesi dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək inkanlarını genişləndirir” [2, s. 4].
Rəqəmsallaşma şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə müxtəlif tədqiqatçılar
tərəfindən fərqli mövqelərdən baxılmışdır. Bu baxımdan aşağıdakı iki mövqeyə xüsusi diqqət
yetirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Rəqəmsallaşma proseslərinin inkişafı və rəqəmsal iqtisadiyyatın təşəkkülü istiqamətində əhəmiyyətli addımların atıldığı hazırkı dövrdə iqtisadi təhlükəsizliyin aşağıdakı iki aspektdə nəzərdən keçirilməsini təklif edənlərlə razılaşmaq olar. “Müxtəlif
subyektlər arasında kommunikasiya sistemlərinin rəqəmsallaşdırılmasını nəzərdə tutan aspekt və
bilavasitə rəqəmsal iqtisadiyyat aspekti. Əgər klassik proseslərin rəqəmsallaşması şəxsi, istehsal,
maliyyə və digər informasiyanın ötürüldüyü və yenidən ötürüldüyü kanalların transformasiyasına
səbəb olursa, rəqəmsal iqtisadiyyat – elektron biznes və elektron kommersiya tərəfindən istehsal
edilən elektron mal və xidmətlərin mövcudluğunu nəzərdə tutan rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan iqtisadi fəaliyyət kimi qəbul edilir” [3, s. 79].
Milli iqtisadi təhlükəsizlik rəqəmsal iqtisadi mühitdə yeni təhdidlərlə üzləşir. Rəqəmsallaşma
proseslərinin intensivləşməsi, informasiya “selinin” gözlənilməz təzahürləri, texnoloji xarakterli
amillərin təsirinin güclənməsi iqtisadi təhlükəsizliyin fərqli aspektlərini aktuallaşdırır. Milli iqti129
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sadi təhlükəsizliyi rəqəmsal mühitdə təhdid edən amillər, maliyyə təhlükəsizliyi aspektini aktuallaşdırır. Buna səbəb rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini, təəssüf ki, müşayiət edən dələduzluq və
kiberhücum risk ehtimalının yüksəlməsidir.
Təhlükəsizliyin, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, mahiyyət etibarı ilə müvafiq risklərin ən səmərəli idarə edilməsi prosesi kimi qəbul edilə bilər. Bu baxımdan aşağıdakı risklər diqqət mərkəzində olmalıdır:
- proqram məhsullarında səhvlərə yol verilməsi riskləri;
- maliyyə innovasiyalarının və rəqəmsal texnologiyaların inkişaf templərinin tənzimlənməsində
strateji səhvlərə yol verilməsi riskləri;
- biznes-proseslərin avtomatlaşdırılması nəticəsində məşğulluq səviyyəsinin aşağı düşməsi və
əmək bazarında digər neqativ meyillərin yaranması riskləri;
- arzuolunmaz miqrasiya proseslərinin güclənməsi riskləri;
- kiberməkanda kölgə iqtisadiyyatının genişlənməsi riskləri və s.
Rəqəmsal iqtisadiyyata geniş baxış bucağında bu iqtisadi mühitdə rəqəm texnologiyalarının
tətbiq edildiyi iqtisadi fəaliyyətlərə xüsusi önəm verilir. Başqa sözlə, iqtisadi təhlükəsizlik baxımından rəqəmsal iqtisadiyyata ənənəvi (analoq) iqtisadiyyatın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə əhatə olunan hissəsi kimi baxmaq olar.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təminatı imkanları
Formalaşan rəqəmsal iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təminatı imkanları, ilk növbədə onun təşəkkül tapdığı mühitin parametrlərindən, həmin mühitin inkişafına dövlətin münasibətindən asılıdır. Yaxın perspektivə iqtisadi inkişafın dayanıqlığının və səmərəli rəqəmsallaşmanın həlledici
şərtə çevrilməsi ehtimalı olduqca yüksəkdir. Odur ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin
təminatı məsələlərinin dayanıqlı inkişaf müstəvisində nəzərdən keçirilməsi, zənnimizcə, məqsədəuyğundur.
Dayanıqlı inkişafın tələblərini diqtə edən iqtisadi-ekoloji və ekoloji-texnoloji amillərin təsiri,
müasir dövrdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı mühitində heç də az rol oynamır. Belə olan
təqdirdə iqtisadi təhlükəsizliyin klassik həd göstəricilərinə yenidən baxılması obyektiv zərurətə
çevrilir. Görmək çətin deyildir ki, bəri başdan iqtisadi təhlükəsizliyin haqqında danışılan hədd
göstəriciləri sistemində gözlənilən dəyişiklikləri apriori olaraq müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. Rəqəmsal iqtisadi mühitin sürətli təşəkkülü şəraitində milli iqtisadi təhlükəsizliyin hədd
göstəriciləri sırasında aktual olan idxal-ixrac (məhsul, xidmət və kapital üzrə) nisbətinin və informasiya təhlükəsizliyinin böhran səviyyələrinə dair müşahidələrimizi ümumiləşdirməyə cəhd edək.
Əlbəttə, ilk növbədə deməliyik ki, iqtisadi təhlükəsizliyin həddi üzrə hər iki göstəricilər qrupu
daxili istehsalçının dövlət tərəfindən himayəsi proseslərində rəqəmsallaşma ilə əlaqədar olaraq
yaranan problemləri bu və ya digər dərəcədə əks etdirir. Məhsullar, xidmətlər və kapital üzrə idxalixrac nisbətinin milli iqtisadi təhlükəsizliyi təhdid edən səviyyəsinin qarşısının alınması üçün iki
onillik əvvəl atılan addımlar kifayət etmir. Məsələ ondadır ki, elektron ticarət, kriptovalyuta kimi
amillərin təsirini ənənəvi metodikalarla qiymətləndirmək mümkün deyildir. Digər tərəfdən, rəqəmsal mühitdə cəmiyyətin təbəqələşməsi proseslərinin daha çox nəzarətdən çıxması riskləri artır.
Rəqəmsallaşma proseslərinin intensivləşməsi kommersiya informasiyasının təhlükəsizliyini
birbaşa təhdid etməsə də, onun təmin edilməsi imkanlarına da təsirsiz qalmır. Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində informasiya təhlükəsizliyinin təminatının mühüm istiqamətlərinə aşağıdakıları aid
etmək, zənnimizcə, məqbuldur:
- ölkənin ixracında və ümumi daxili məhsulunda informasiya texnologiyaları sahəsinə aid
məhsulların xüsusi çəkisinin artırılması;
- ölkədə xüsusilə elektron sənayesi sahələrinin innovasiyalı inkişafı;
- rəqəmsal iqtisadi mühitin tənzimlənməsi sisteminin çevikliyinin artırılması;
- proqram məhsulları və aparat vasitələrinin innovasiyalı istehsalında fəallığın təşviqi və s.
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İnformasiyanın mühafizəsinin hüquqi, institusional, iqtisadi, texniki vasitələrinin birgə tətbiqi
halında məqbul nəticənin əldə edilməsi ehtimalı daha yüksəkdir. Eyni zamanda, rəqəmsal texnologiyalar sadalanan vasitələrin təkmilləşdirilməsi templərinin bir-birini tamamlaması kimi, təcrübi
baxımdan heç də sadə olmayan məsələlərin həlli imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
Əlbəttə, bu halda informasiya infrastrukturu amilinin roluna lazımi diqqət verilməlidir. Bu baxımdan rəqəmsallaşma proseslərinin təhlükəsizliyi təhdid etməsi səbəbləri qismində iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin açıqlığını önə çəkən yanaşma diqqətəlayiqdir. “Rəqəmsallaşmanın və iqtisadi subyektlərin açıqlığı trendləri iqtisadiyyatın milli seqmentini bədxahların mənfi təsirlərinə
daha həssas etmişdir” [4, s. 20].
Rəqəmsal mühitdə baş verən proseslərin iqtisadi təhlükəsizliyə təsirinin bir sıra digər aspektlərinə də müxtəsər münasibət bildirək. İqtisadi fəaliyyət subyektinin milli iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin edilməsini öz fəaliyyətinin prioritet istiqaməti kimi qarşıya qoyması üçün ona metodiki və
informasiya xarakterli tövsiyələrlə yanaşı, konkret dəstək verilməli və bu dəstək rəqəmsal mühitin
imkanları çərçivəsində şəffaf və əyani, habelə texnoloji baxımdan real olmalıdır. Maliyyə vasitəçiliyi qurumlarının təcrübəsindən yararlanmaqla, müxtəlif fəaliyyət istiqamətlərində birlik və
assosiasiyaların informasiya təhlükəsizliyinə korporativ tələbləri ciddiləşdirilməlidir.
İnformasiya təhlükəsizliyinə korporativ tələblərin ciddiləşdirilməsi korporativ təhlükəsizlik
tələblərinə yeni baxış tələb edir. İqtisadi-istehsal fəaliyyətlərinin bütövlükdə monitorinqini nəzərdə tutan korporativ təhlükəsizlik informasiya, texniki və iqtisadi təhlükəsizliyin təminatına yönəlmiş tədbirlər kompleksinin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur [5, s.74-94]. Rəqəmsal mühitdə iqtisadi
təhlükəsizliyə təhdidlərin neytrallaşdırılmasında və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında korporativ təhlükəsizlik sisteminin səmərəliliyi, xüsusilə təşkilatlar səviyyəsində həlledici rola malikdir. Həmin sistemin nəzərdə tutduğu tədbirlərin həyata keçirilməsi mühitinə rəqəmsallaşma bilavasitə təsir edir. Belə ki, kommersiya sirlərinə müraciətlərin kəskin surətdə məhdudlaşdırılması,
informasiyanın texniki mühafizəsi, peşəkar kadr hazırlığı və s. kimi fəaliyyətlərin hamısına rəqəmsal texnologiyaların nüfuz dərəcəsi dönmədən yüksəlir.
Müvafiq mənbələrdə göstərildiyi kimi rəqəmsal iqtisadiyyatın innovasiya infrastrukturu – informasiya infrastrukturundan, tədqiqat infrastrukturundan, etimad məkanında rəqəmsal infrastrukturdan, institusional mühitdən, “ağıllı şəhərlər”dən və ekoloji sistem infrastrukturundan, habelə
elektron hökumətdən və s. ibarətdir [6, s. 210–214].
Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması və inkişaf mühitinin iqtisadi təhlükəsizliyin baza prinsiplərinə uyğunluğu müvafiq infrastruktura, o cümlədən həmin infrastrukturu əmələ gətirən kompüter şəbəkələrinə, rabitənin aparat vasitələrinə, verilənlərin emalı mərkəzlərinə müəyyən tələblər
qoyur. Həmin tələblər üzərində ətraflı dayanmadan qeyd edə bilərik ki, milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təminatına xidmət innovasiyalı rəqəmsal infrastrukturun əsas funksiyalarından biri
olmalıdır. Xüsusilə ona görə ki, elektron hökumət, elektron təhsil və s. kimi qurumların madditexniki bazası, bir qayda olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın innovasiyalı infrastrukturuna daxil edilir.
Təbii ki, bu halda, rəqəmsal iqtisadiyyatın innovasiyalı infrastrukturunu təşkil edən əsas elementlər iqtisadi təhlükəsizliyin, habelə onun əsas komponentlərindən biri kimi informasiya təhlükəsizliyinin təminatına xidmət etməlidir.
Rəqəmsal iqtisadi mühitin institusional təminatının iqtisadi təhlükəsizliyin baza prinsiplərinə
uyğunluğu monitorinq obyekti olmalı və həmin monitorinqlərin nəticələri rəqəmsallaşmanın tempi
və proporsiyalarının təshih edilməsində istifadə olunmalıdır. İş yerlərinin virtuallaşması meyli və
onun informasiya təhlükəsizliyi baxımından qiymətləndirilməsi məsələsi gündəliyə çıxarılmalıdır.
Bu istiqamətdə atılan addımların məhz iqtisadi təhlükəsizlik meyarları üzrə səciyyələndirilməsi
məsələsi aktual hesab edilməlidir.
Nəticə
Rəqəmsallaşma şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin kommunikasiya sistemlərinin rəqəmsallaşdırılmasını nəzərdə tutan aspekt və bilavasitə rəqəmsal iqtisadiyyat aspekti diqqətəlayiqdir. İkinci
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aspekt, milli iqtisadi təhlükəsizliyi rəqəmsal mühitdə təhdid edən proseslərə, o cümlədən, informasiya “selinin” və texnoloji xarakterli amillərin təsirinin güclənməsinə, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müşayiət edən dələduzluq və kiberhücumların ehtimalının yüksəlməsinə diqqəti artırmağı tələb edir. Eyni zamanda, bu diqqət dayanıqlı inkişafın tələblərini diqtə edən iqtisadi-ekoloji
və ekoloji-texnoloji amillərin təsiri milli iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı mühitində heç də az rol
oynamır. Belə olan təqdirdə iqtisadi təhlükəsizliyin klassik həd göstəricilərinə yenidən baxılması
obyektiv zərurətə çevrilir. İqtisadi təhlükəsizliyin haqqında danışılan hədd göstəriciləri sistemində
gözlənilən dəyişiklikləri apriori olaraq müəyyənləşdirmək, o cümlədən elektron ticarət, kriptovalyuta kimi amillərin təsirini ənənəvi metodikalarla qiymətləndirmək mümkün deyildir. Rəqəmsal
iqtisadi mühitin institusional təminatının iqtisadi təhlükəsizliyin baza prinsiplərinə uyğunluğu monitorinq obyekti olmalı və həmin monitorinqlərin nəticələri rəqəmsallaşmanın tempi və proporsiyalarının təshih edilməsində istifadə edilməlidir.
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Об экономической безопасности в цифровой среде
Резюме
В статье обосновывается необходимость подхода процессам формирования и развития
цифрового сектора экономики в плоскости национальной экономической безопасности.
Обеспечение национальной экономической безопасности рассматривается как одной из
основных функций государства в нынешних условиях, где интенсифицируется процессы
глобализации и цифровизации. Характеризованы новые угрозы экономической безопасности и некоторые пороговые значения в цифровой экономической среде. Исследованы разли132
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чные аспекты процессов происходящих в цифровой среде, в том числе указана необходимость ужесточения корпоративных требований информационной безопасности, обеспечение соответствие институциональной структуры базовым принципам экономической безопасности.
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Economic security in digital environment
Summary
The article justifies the need to approach the processes of formation and development of the
digital sector of the economy in the context of national economic security. The ensuarance of
national economic security is considered as one of the main functions of the state in the current
era of globalization and digitalization intensification. New threats faced by the national economic
security in the digital economic environment and some thresholds of national economic security
were commented on. Different aspects of the impact of processes occurring in the digital
environment on economic security have been studied, and the necessity to ensure that corporate
security requirements for information security are met, and that the appropriate institutional
provision is consistent with the basic principles of economic security has been mentioned.
Key words: economic security, digital economy, globalization, information, technological
and economic opportunities, threats, thresholds, basic principles.
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Xülasə
Transmilli biznes strategiyasında səlahiyyətlərin nisbəti məsələlərinə əhəmiyyətli yer verilir.
Məqalədə transmilli biznesdə səlahiyyətlərin tərkibini iki istiqamətdə arasdırmışıq: qlobal və regional. TMŞ-nin beynəlxalq rəqabətdə iştirakı çoxcəhətlidir və çoxlu səviyyələri var. Dövlət çərçivəsində onlar yerli şirkətlərlə və başda beynəlxalq şirkətlərlə bazarlar uğrunda, bəzən yerli güzəştlər və dotasiyalar uğrunda rəqabət aparırlar.
Rəqabət ilk növbədə mal istehsalçıları üçün mühüm obyektiv əhəmiyyət kəsb edir. Rəqabət mal
istehsalçılarını yeni texnologiyalar tətbiq etməyə, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, mal və xidmətlərin qiymətlərini yüksəltməyə və ya aşağı salmağa məcbur edir. Praktikada transmilli şirkətlərin və digər təsərrüfat subyektlərinin, sahələrin və ölkələrin rəqabət qabiliyyəti müəyyən edilir.
Rəqabət mühitinin formalaşdırılması antiinhisar tədbirlərinin həyata keçirilməsi vasitəsilə təmin
edilə bilər. Ölkədə elə rəqabət mühiti yaradılmalıdır ki, bazar hökmünə tabe olan istehsalçılar mənfəətə və onların bazar mövqeyinin möhkəmlənməsinə nail ola bilsinlər. Hazırkı məqalədə Azərbaycan transmilli biznesində rəqabət mühitinin formalaşdırılması məsələləri öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: rəqabət, transmilli biznes, antiinhisar tədbirləri, rəqabət mühiti, TMŞ.
Giriş
Transmilli biznesdə rəqabətin yüksək olmasının böyük əhəmiyyəti var. İqtisadi ədəbiyyatda
rəqabəti müəyyən etmək üçün bir neçə yanaşmadan istifadə edirlər [1,səh.9]. Bəzi mütəxəssislər
rəqabəti hər hansı bir işdə ən yaxşı nəticənin əldə olunması üçün qarşıdurma kimi izah edirlər,
digərləri isə rəqabəti tələb və təklifin tarazlasdırılmasına imkan verən bazar mexanizminin meyarı
kimi müəyyən edirlər. Rəqabətə sahə bazarlarının tipini müəyyən edən meyar kimi də baxılır. Bazarda rəqabətin təkmilolma dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif bazar tiplərini fərqləndirirlər ki, onların hər biri üçün iqtisadi subyektlərin müəyyən davranışları xarakterikdir. [4].
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında Azərbaycan Respublikası Prezidenti demişdir:
“...Əgər biz sağlam rəqabəti tam şəkildə təmin edə bilsək, inhisarçılığa qarşı daha da ciddi addımlar ata bilsək, əminəm ki, göstəricilərimiz daha da böyük olacaqdır. Biz rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalını artırmalıyıq. Həm ixracı artırmaq, eyni zamanda, daxili bazarı rəqabətqabiliyyətli məhsullarla təmin etmək üçün... İlk növbədə, biz daxili bazarı da rəqabətqabiliyyətli məhsullarla təmin etməliyik. Ona görə rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının artırılması ən vacib
prioritetlərdən biri olmalıdır” [5].
TMŞ-nin beynəlxalq rəqabətdə iştirakı çoxcəhətlidir və çoxlu səviyyələri var. Dövlət çərçivəsində onlar yerli şirkətlərlə və başda beynəlxalq şirkətlərlə bazarlar uğrunda, bəzən yerli güzəştlər
və dotasiyalar uğrunda rəqabət aparırlar. Rəqabət ilk növbədə mal istehsalçıları üçün mühüm
obyektiv əhəmiyyət kəsb edir. [2, s. 113]. Rəqabət mal istehsalçılarını yeni texnologiyalar tətbiq
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etməyə, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, mal və xidmətlərin qiymətlərini yüksəltməyə və ya
aşağı salmağa məcbur edir. Praktikada transmilli şirkətlərin və digər təsərrüfat subyektlərinin, sahələrin və ölkələrin rəqabət qabiliyyəti müəyyən edilir.
Transmilli biznesin dövlət tənzimlənməsinin mühüm meyarlarından biri də milli rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi həm siyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyət
kəsb edir. O, uzunmüddətli iqtisadi tərəqqini və vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini
təmin etmək məqsədilə ölkənin iqtisadi strukturlarının və institutlarının dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində idarəetmə fəaliyyətini səmərəli koordinasiya etmək bacarığını səciyyələndirir. Rəqabətqabiliyyətliliyin milli səviyyədə bu cür təfsiri 1996-cı ildə Davosda illik Beynəlxalq iqtisadi forumda
“Qlobal rəqabətqabiliyyətlilik” haqqında məruzədə təqdim olunmuşdur. Hesab edirik ki, ölkənin
rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin strateji əhəmiyyəti milli dövlətin yurisdiksiyası altında
olan firmaların yeni rəqabət üstünlüklərinin yaradılması üçün şəraitin formalaşdırılmasına imkan
verir. O, həmçinin öz ərazisində əcnəbi TMŞ-lərin fəaliyyətinin yüksək məhsuldarlıqlı növlərinin
stimullaşdırılması üzrə milli dövlət tərəfindən tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirməyə də imkan verir. Əlavə dəyərin həcminin artırılması ilə yanaşı uzunmüddətli perspektivdə yerli ehtiyat
və güclərin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi də formalaşır. Beləliklə, bütövlükdə dövlət
siyasətinin və onun ən mühüm tərkib hissəsi olan istehsalın transmilliləşdirilməsi proseslərinin
nizamlanması mexanizminin təyin olunmasına məhz ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması
və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mövqeyindən yanaşmaq lazımdır.
Praktikada çox zaman inhisar rəqabəti adlanan rəqabət də mövcuddur. Bu, elə bir rəqabətdir
ki, bazarda çoxsaylı kiçik firmalar olur, ancaq onlar müxtəlif məhsullar təklif edirlər. Belə bazarlara daxilolma və ya ondan çıxma hər hansı bir çətinliklə bağlı deyil. Müxtəlif firmaların buraxdıqları məhsullar keyfiyyətinə, xarici görünüşünə və digər xarakteristikasına görə fərqlənirlər. Həmin mallar bir-birini əvəz edə bilsələr də, eyni zamanda öz göstəricilərinə görə fərqlənirlər. Elmi
araşdırmalardan qənaətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda məhz inhisar rəqabəti üstünlük təşkil edir.
Apardığımız elmi araşdırmalar göstərir ki, hal-hazırda ölkə müəssisələrinin əksəriyyəti keyfiyyətinə, qiymətlərinə və istehsal xərclərinə görə xarici analoqlarla müqayisə oluna bilən istehlaka hazır olan məhdud nomenklatura üzrə az məhsullar istehsal edə bilirlər. AR Mərkəzi Bankının
məlumatına görə 2014-cü ilə qeyri-neft sektorunun mal ixracı ölkə üzrə mal ixracının cəmi 6 faizə
qədəri, yəni 1,63 milyard dollar (cədvəl 1) olmuşdur. Onların da 35-40 faizi xammal və yarımfabrikatdır. 2014-cü ildə ölkənin mal ixracının 94 faizinin neft və neft emalı məhsullarının olması
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin aşağı olduğunu göstərir. Bu sektordan
əsasən meyvə-tərəvəz və onlardan hazırlanan məhsullar, şəkər, spirtli və spirtsiz içkilər, plastmas
və ondan hazırlanan məhsullar, gön-dəri, pambıq mahlıcı, qara metallar, ilkin alüminium ixrac
edilir. Maşın və mexanizmlər, nəqliyyat vasitələri ixracın cüzi bir hissəsinə, 1 faizə qədərinə bərabərdir. Azərbaycanın xammal sahələri (neft, qaz, qara və əlvan metalların yarımfabrikatları,
kimya sənayesinin yarımfabrikatları və s.) yüksək rəqabət qabiliyyətli sahə kimi dəyərləndirilir.[10] Ona görə də Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə qeyri-neft məhsulları ilə səmərəli
daxil olması o şərtlə ola bilər ki, milli iqtisadiyyatın emal sənayesi və kənd təsərrüfatı sektorlarının
miqyaslı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində həm xarici-iqtisadi, həm də
ümumi iqtisadi xarakterli fəal dövlət tənzimlənməsi tətbiq edilsin. Bu konsepsiya ümumi iqtisadi
və struktur dəyişiklikləri siyasətinin tərkib hissəsini təşkil etməklə, sənaye klasterlərinin yaradılması vasitəsi ilə reallaşdırıla bilər.
Yeni məhsul istehsalını təşkil etmək və ya mövcud istehsal güclərini artırmaq baxımından prioritet emal sənaye sahələrinin məhsulları üzrə idxalın hesabına daxili tələbatın təmin olunması səviyyəsinin hər il hökumət tərəfindən müəyyən edilməsi zəruridir. Xarici ticarət əlaqəsi elə tənzimlənməlidir ki, istər xarici və istərsə də daxili investor bilsin ki, ölkə daxilində bu və ya digər məhsula ehtiyac var və o ehtiyacı təmin etmək üçün yeni istehsal gücü yaratmaq lazımdır. Beynəlxalq
təcrübədə olduğu kimi, daxildə rəqabəti təmin etmək üçün rəqabət qabiliyyətli məhsulların idxalı
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tənzimlənməlidir. Daxili rəqabəti gücləndirmək üçün çox müəssisələr tədricən hərəkətə gətirilməlidir. Onda da rəqabətin istehsalın səmərəliliyi və tərəqqinin hərəkətedici qüvvəsindən ölkənin
xeyrinə istifadə etmək mümkün olar.
Cədvəl 1
Qeyri-neft sektoru üzrə xarici iqtisadi əlaqələr (mln. ABŞ dolları)
Sıra
sayı
1.
2.

Göstəricilər
Qeyri-neft
sektoru, cəmi
Mallar
- İstehlak
malları
Xidmətlər

İxrac

2015-ci il
İdxal
Saldo ( ± )

İxrac

2014-cü il
İdxal
Saldo ( ± )

1449

3418

-1969

5930

14223

-8293

766

2423

-1697

1639

7894

-6261

350

1438

-1088

885

4169

-3334

683

925

-312

4297

6329

-2032

Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, illik hesabatlar əsasında iddiaçı tərəfindən tərtib edilmişdir.
Rəqabət şəraitində cəmiyyətin resurslarının bu və ya digər istehsal və xidmət sahələri arasında
bölüşdürülməsi həmin sahələrdə istehsal edilən məhsulların iqtisadi səmərəsindən və tələbatdan
asılı olaraq həyata keçirilir. Resurslar o sahələrə yönəldilir ki, onlara tələbat var, onların məhsulları
ya yüksək keyfiyyətə, ya da aşağı qiymətə malik olsunlar. Rəqabətli bazar sisteminin üstünlüklərindən biri ehtiyatların səmərəli bölgüsünü təmin etməsidir. başqa sözlə, külli miqdarda əmtəə və
xidmətlərin hər biri üçün “düzgün” yaxud optimal həcmdə ehtiyat bölüşdürülür.
Azərbaycanda bu və ya digər malın (xidmətin) növündən asılı olaraq, bazarın bir neçə tipi
formalaşıb. Məsələn, yanacaq-enerji məhsullarının bazarı inhisarçı bazardır. Ərzaq məhsullarının
bazarı (un, toyuq əti, yağ, siqaret, alkoqollu içkilər) əsasən oliqopoliya bazarıdır. Əgər bazarın əsas
hissəsinə məhdud sayda bir neçə firma nəzarət edirsə, o bazar oliqopoliya bazarı adlanır. Satılan
məhsul nomenklaturunun sayı az (neft) və ya çox ola bilər. Bu bazarda topdansatış ticarət müəssisələrinin sayı azlıq təşkil edir. Məsələn, xaricdən gətirilən sitrus meyvələrinin, banan da daxil olmaqla topdansatış müəssisələrinin sayı çox azdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda eyni malı təklif
edən topdansatış firmalarının sayı azdır. Pərakəndə ticarət müəssisələrinin çoxsaylı olmasına baxmayaraq, bütünlükdə bazarda rəqabət yoxdur, eyni növ məhsullar əsasən eyni qiymətə satılır, məsələn, ət-süd məhsulları. Bunun da əsas səbəbi topdansatış bazarının oliqopoliya tipində olmasıdır.
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident
İlham Əliyev bir daha vurğulamışdı: “Biz xüsusilə istehlak bazarına nəzarətimizi gücləndirməliyik.
Bu sahədə böyük işlər görülüb və davam etdirilməlidir. Qiymətlərin süni şəkildə şişirdilməsinə yol
verməməliyik, azad rəqabəti təmin etməliyik, inhisarçılıq meyillərinin qarşısını almalıyıq”. [5]
Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsi rəqabət mühitinin dövlət tənzimləmə vasitələri ilə qorunmasının zəruriliyini təsdiq edir. Bu vasitələrin tətbiqinin əsas məqsədi rəqabətin müxtəlif formalarının (növünün) optimal birliyinə nail olmaq, onlardan birinin digərlərini çıxışdırmasına imkan verməməkdir. Bununla da rəqabətin məcmu müsbət nəticələri zəifləmir. Əmtəə birjalarının
işinin bərpa edilməsi də düzgün olardı.
2007-ci ildə Rusiya hökuməti tərəfindən dövlət sifarişi üçün auksion vasitəsilə yerləşdirilən
malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısı təsdiq edilmişdir. Auksion institutunun real effekt verməsi
və şəffaflığın təmin olunması məqsədilə, mütəxəssislərin fikrincə, sərt və kompromissiz nəzarət
həyata keçirilməlidir. [6]
Rusiyada qəbul olunan qanunda təsərrüfat subyektlərinin “üstün vəziyyəti” anlayışı təsbit olunmuşdur. Belə subyektlərin payı müəyyən mal bazarında 65% və ondan çox, bəzi hallarda 35% və
ondan çox müəyyənləşdirilmişdir. Bu göstərici Azərbaycanda 35 faizdir.
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Çin Xalq Respublikasının antiinhisar qanununa görə aşağıdakı hallarda təsərrüfat subyektlərinin birləşməsi dövlət orqanları tərəfindən təsdiq edilir:
- birləşməyə qədər birləşən bütün müəssisələrin ümumi maliyyə işində dövriyyələri Çində və
ondan kənarda 1,46 milyard dollardan çox, ən azı 2 iştirakçının Çində onların hər birinin dövriyyəsi 58,5 mln.dollardan çox olduqda;
- birləşmə iştirakçılarının əvvəlki maliyyə işində Çində ümumi dövriyyələri 292 mln.dollardan,
iki iştirakçı kompaniyanın hər birinin dövriyyəsi Çində 58,5 mln.dollar olduqda. Əgər birləşmədən
sonra kompaniyaların dövriyyəsi yuxarıda göstərilən həcmlərdən az olsa, ancaq kompaniyanın Çin
bazarında nəzarəti (bazarda yüksək pay, maliyyə, texnoloji nəzarət) kifayət qədər güclü olsa, dövlət orqanı birləşməyə icazə verməmək hüququna malikdir.
Fransada rəqabət əhalinin əmtəə və xidmətlərə olan tələbatını təmin etmək üçün mühüm vasitədir. Dövlət qiymətlər, vergilər və vergi güzəştləri vasitəsilə rəqabəti inkişaf etdirir. Dövlət kiçik
müəssisələrin yaradılmasını stimullaşdırır. Bu məqsədlə hökumət vergi güzəştləri verməklə kiçik
müəssisələrə çox kömək edir. Fransa iqtisadiyyatı açıq iqtisadiyyat olduğuna görə xarici firmalar
onun daxili bazarına çıxa bilirlər. Bu da əmtəə bazarında istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsinə səbəb olur.
Azərbaycanda inhisarsızlaşdırmanın ilkin amillərindən biri kimi özəlləşdirmə nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq praktiki olaraq özəlləşdirmə nəticəsində mülkiyyətin forması dəyişdi, bilavasitə
təsərrüfat subyektlərinin bazardakı mövqeyində isə ciddi dəyişiklik baş vermədi.
Müflisləşmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Ancaq həmin
qanunun tələblərinə uyğun müəssisələrin müflisləşmə proseduru, demək olar ki, tətbiq olunmur.
“Kommersiya müəssisələri haqqında” Qanunun qəbul edilməsi və tətbiq edilməsi faydalı olardı.
Rəqabət zamanı alıcılar sahibkar kimi, bazar onların agenti, istehsalçılar və malgöndərən müəssisələr isə onların qulluqçusu kimi çıxış etməlidirlər. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında geniş
inhisarçılığın hakim olması bu vəziyyəti kəskin surətdə dəyişir. Hal-hazırda elə bir vəziyyətdir ki,
bu və ya digər resurs üzrə topdansatış bazarında malgöndərənlərin sayı son dərəcə azdır, hər bir
satıcı təklifin ümumi həcminə və, deməli, satılan məhsulun qiymətinə müstəqil surətdə təsir göstərmək iqtidarına malikdir.
Azərbaycandakı bazar sırf inhisarçı bazar olduğuna görə satıcılar cəmiyyətə ziyan vuraraq, öz
mənafeyinə uyğun surətdə qiymətləri idarə edirlər. Təklifin ümumi həcmini tənzimləməklə, bəzi
hallarda inhisarçılar məhsul həcmini süni surətdə məhdudlaşdırır, bununla da yüksək qiymət tələb
etmək imkanlarına malik olurlar. Bəzi hallarda isə qiymətləri süni surətdə artırırlar. Bu imkandan
istifadə edən müəssisələr respublikada az deyildir.
Bakı ətrafı qəsəbələrin birində olarkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyev demişdir: “Ancaq ölkə daxilində istehsal olunan məhsulların qiyməti bəzi hallarda əsassız və süni şəkildə
artırılır. Burada sırf inhisarçılıq, istehsal sahəsində inhisarçılıq vardır. Buna dünyada “Kartel sövdələşməsi” deyirlər. Bu, sırf “Kartel sövdələşməsi”nin təzahürüdür”. [7] Qiymət Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında tənzimlənməlidir. Azərbaycan ətlə, meyvə-tərəvəzlə, digər
başqa məhsullarla, demək olar ki, özünü təmin edir, ixrac da olunur. Məsələn, quş əti istehsalı
ilbəil artır. Azərbaycan quş əti ilə özünü təmin edir. Quşçuluğun inkişafı üçün əlavə tədbirlər həyata keçirilir. Belə məhsulların topdansatış və pərakəndə qiymətlərinin qalxması bəzi inhisarçı
qrupların güclü olmasından xəbər verir. Bu situasiyada dövlət öz gücünü göstərməli, qəbul edilmiş
qərarlara əməl olunmasını təmin etməlidir. Sağlam rəqabət şəraitinin yaradılması bilavasitə
dövlətin funksiyasıdır.
Yerli istehsal sferasında inhisarçılıqla bağlı ciddi problem mövcuddur.
Müxtəlif ölkələrdə inhisar üzərində nəzarət müxtəlif yollarla həyata keçirilir. Ümumi şəkildə
desək, onların iki xarakterik xüsusiyyəti mövcuddur. Birincisi, “təbii inhisarlar”, yəni texnoloji və
iqtisadi şəraitin rəqabət bazarlarının mövcudluğuna yol verməyən sahələrdə hökumət qiymətləri
tənzimləyir və göstərilən xidmətlərə standartlar müəyyənləşdirir (nəqliyyat, rabitə, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı və digər ictimai istifadə müəssisələri). İkincisi, ölkələrin əksəriyyətin137
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də səmərəli istehsala yalnız yüksək dərəcədə inkişaf etmiş rəqabət sayəsində nail olmuşlar. ABŞda XIX əsrin axırlarından başlayaraq, federal hökumət rəqabətin müdafiəsi və onun biznesi tənzimləyən mühüm alət kimi gücləndirilməsi məqsədilə bir sıra antiinhisar və ya antitrest qanunlar
qəbul etmişdir.
Azərbaycanda əvvəlcə rəqabət mühiti yaradılmalı, bir-birini əvəzləyən məhsulları istehsal edən
çoxsaylı istehsalçılar formalaşdırılmalıdır. Bunun da əsas yolu sənaye və kənd təsərrüfatında istehsal-struktur dəyişikliklərinə nail olmaqdır. Rəqabətin konsepsiyasının mahiyyəti sahibkarlığın
daha da sərbəst olmasını və qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Rəqabətin müdafiəsinin ən
vacib problemlərindən biri dövlət orqanlarının antiinhisar siyasətidir.
Daxili bazarı liberallaşdırana qədər yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini məqbul bir səviyyəyə çatdırmaq üçün zəruri şəraitin yaradılması lazım idi. Azərbaycanda dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına satınalmaların həyata keçirilməsi prosedurunda komissiya üzvləri, müvafiq sifarişçi
və icraçı təşkilatlar tərəfindən ciddi subyektivliklərə yol verilir. Əksər hallarda tenderin qalibini
faktiki olaraq əvvəlcədən müəyyən edirlər.
Ölkədə ədalətli rəqabətin olub-olmamasını və inhisarçılığın səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərdən biri də topdan və pərakəndə satış qiymətlərinin dəyişmə meyilləridir. 2017-ci ildə 2010cu illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti 1,6 dəfə artmışdır. Son 2 ildə bu artım 4 faiz artmışdır. İnhisarçılar istehlak bazarında qiymətləri diktə edirlər. Azad rəqabət olmayan yerdə isə
qiymətləri bazar iqtisadiyyatının toxunulmaz qanunu sayılan tələb-təklif yox, inhisarçı müəyyən
edir. 2011-ci ildə Azərbaycanda sümüklü ət ABŞ kimi ölkədə satılan sümüksüz ətdən (ümumiyyətlə, Avropada, ABŞ və digər ölkələrdə əhaliyə sümüklü ət təklif olunmur) baha olmuşdur. Mağazalardakı müxtəlif çeşidli keyfiyyətli kərə yağlarının qiyməti əksər alıcılar üçün əlçatmazdır. Yeni
Zellandiyadan, Avstraliyadan, Almaniyadan, Rusiyadan gətirilən yağların bahalılığına harada isə
bəraət qazandırmaq mümkündürsə, yerli məhsulların hətta onlardan yuxarı qiymətə təklif olunması anlaşılmır. Son illər heyvandarlığın tələb olunan səviyyədə inkişaf etdiyi və onlarla müasir süd
emalı müəssisəsinin istifadəyə verildiyi ölkəyə yaxın-uzaq yerlərdən kərə yağının idxal olunmasının özü məqbul deyil. İnhisarın saxlanılması şəraitində onların qiymətinin tələb-təklif əsasında
müəyyənləşdiyini iddia etmək mümkün deyil.İnhisarçılığın istehlak qiymətlərinə ciddi təsiri idxal
mallarının satışında da öz əksini tapır. Belə ki, 1 ton kərə yağı 2553 dollara idxal edilsə də 7000
dollara satılır. İkinci çörək hesab edilən kartofun 1 tonu orta hesabla 67 dollara ölkə ərazisinə daxil
olursa, pərakəndə satış qiyməti 470-500 dollar təşkil edir (2014-cü il).
Ölkədə rəqabəti və inhisarçılığı tənzimləyən, onlara nəzarət edən, rəqabəti inkişaf etdirə bilən
müstəqil idarəetmə orqanının yaradılması tələb olunurdu. Sevindirici haldır ki, 2018-ci ilin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti əsasında mərkəsi icra hakimiyyəti orqanı statusunda Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
yaradılmışdır. Onun fəaliyyət istiqamətləri inhisarçılıq fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qarşısını
almaqdan və belə pozuntuların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməkdən ibarətdir.
Milli əmtəə, iş və xidmətlər bazarında təsərrüfat subyektləri arasında rəqabəti tənzimləmək
məqsədilə “Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir ki, rəqabət
bazar subyektləri arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin ən əlverişli şərtləri uğrunda mübarizə formasıdır. Bu zaman onların müstəqil fəaliyyəti hər birinin bazarda əmtəə (məhsul, iş, xidmət) dövriyyəsinin ümumi vəziyyətinə təsir etmək imkanını əsaslı surətdə məhdudlaşdırır və istehlakçıya
lazım olan əmtəələrin istehsalını stimullaşdırır. Haqsız rəqabət isə onların mövcud qanunvericiliyə
zidd və ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə etməyə yönəlmiş hərəkətləridir. Qanunda haqsız rəqabətin
formaları da, yəni rəqibin (qarşılıqlı əvəzoluna bilən əmtəəni bazara çıxarı bilən) təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi, nüfuzdan salınması, fəaliyyətinə müdaxilə və sairləri öz əksini tapmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişlər qadağan edilir. Belə ödənişlərə aşağıdakılar aid edilmişdir
(maddə 10):[3]
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- təsərrüfat subyektinə süni surətdə əlverişli mühitin yaradılması, əlverişli sazişlərin, kreditlərin, subsidiyaların verilməsi, güzəştli gömrük rüsumunun və vergi rejiminin müəyyən edilməsi,
müəyyən sifarişlər əldə edilməsində fərdi güzəştlərin edilməsi və digər hallar.
“Azərbaycan Milli Hesabları”nda inhisar mənfəəti vergi növü kimi təsbit edilmişdir. Ancaq
Vergi Məcəlləsində bu vergi növü öz əksini tapmamışdır. Məqsədəuyğun olar ki, “Rəqabət Məcəlləsi”ndə həmin mənfəətin bütünlükdə dövlət büdcəsinə daxil edilməsi nəzərdə tutulsun.
Maddə 8-də nəzərdə tutulan Rəqabət Orqanının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinhisar siyasəti
və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin bazasında yaradılması məqsədəuyğundur. Respublika Dövlət Agentliyinin statusunda yaradılan bu qurum birbaşa hökumətə tabedir. Ancaq bu halda “Məcəllə”də göstərilən tələb, yəni rəqabət orqanının təşkilati və funksional
müstəqilliyi təmin oluna bilər. “Məcəllə”də Maddə 25-də “Təbii inhisar” anlayışını əks etdirən
məna “Təbii inhisarlar haqqında” AR qanunu ilə (Maddə 4) üst-üstə düşmür. Qanunda təsbit olunmuş məna daha dürüstdür. Çünki burada istehsalın texnoloji xüsusiyyəti və təbii inhisarçıların istehsal etdikləri məhsulun (xidmətin) istehlakda başqa əmtəə (xidmət) ilə əvəz edilə bilməməsi əsas
götürülür.[3]
Eləcə də “Məcəllə”də nəzərdə tutulan “Rəqabət” anlayışının mənası “Haqsız rəqabət haqqında”
AR Qanunu ilə uzlaşmır (Maddə 1). Belə ki, “Məcəllə”də rəqabət “əlverişli işgüzar münasibətlər
yaratmaq uğrunda” mübarizə kimi, Qanunda isə bazar subyektlərinin bazarda əmtəə dövriyyəsinin
ümumi vəziyyətinə təsir etmək imkanını əsaslı surətdə məhdudlaşdıran və istehlakçıya lazım olan
əmtəələrin istehsalını stimullaşdıran mübarizə kimi təsbit edilmişdir. Düşünürük ki, qanundakı
məna daha düzgün olaraq rəqabətin mahiyyətini əks etdirir.
“Rəqabət Məcəlləsi”nin əsas təyinatı rəqabətin inkişaf etdirilməsi, ona mane olan bütün elementlərin aradan qaldırılması olmalıdır. İnhisarçılıq təzahürlərinin formalaşmasına səbəb olan imkanların aradan qaldırılması Məcəllə ilə təmin edilməlidir. Bu məqsədlə inhisarçı alyansların,
trestlərin, birliklərin, qrupların yaradılması qadağan edilməlidir. Digər ölkələrdə olduğu kimi, inhisarçılıq hərəkətlərinə qarşı sərt sanksiyaların növləri Məcəllədə öz əksini tapmalıdır.
Digər prinsipial məsələ rəqabət qabiliyyəti olmayan, lakin milli bazarın əmtəə təminatında
mühüm rol oynayan qeyri-neft sənaye sektorunun müəssisələrinə rəqabət qabiliyyətini inkişaf etdirmək məqsədilə hər vasitə ilə, o cümlədən investisiyalarla dövlət yardımının (dəstəyinin) göstərilməsidir. Bu prosesin “Rəqabət Məcəlləsi”ndə reqlamentinin verilməsi və ona ciddi nəzarət mexanizmlərinin öz əksini tapması lazımdır. Dövlət köməyinin məqsədlərinin Məcəllədə dəqiq yazılması zəruridir ki, dövlət idarəetmə orqanları həmin köməkliklərin təyinatı üzrə istifadə olunmasını və nəzarəti təmin etsinlər.
Qanunda deyilir ki, haqsız rəqabət bazar subyektinin sahibkarlıq fəaliyyətində mövcud qanunvericiliyə zidd və ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə etməyə yönəlmiş hərəkətləridir.
“Haqsız rəqabər haqqında” Qanuna görə bu və ya digər təsərrüfat subyektinə əlverişli sazişlərin,
kreditlərin, subsidiyaların verilməsi, güzəştli gömrük rüsumunun və vergi rejiminin müəyyən edilməsi və s. bu kimi əlverişli mühitin yaradılmasına yol verilməməlidir.[3]
Qanunda nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda antiinhisar siyasətini həyata keçirən orqan bu qanunun pozulmasına görə icra hakimiyyəti orqanlarına və bazar subyektlərinə icrası məcburi olan göstərişlər verə bilər (Maddə 11.1), maliyyə sanksiyaları və cərimələr tətbiq, haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin dövlət büdcəsinə ödənilməsini təşkil edə bilər. [14]
Qanunda nəzərdə tutulur ki, bu qanuna riayət olunmasına nəzarəti Azərbaycanda antiinhisar
siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirməlidir. Uzun illərdir ki,
ölkədə müstəqil belə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı mövcud deyildir. 2010-cu ildə İqtisadiyyat
Nazirliyinin yanında yaradılmış Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi
Dövlət Xidməti inhisar və rəqabət haqqında normativ-hüquqi aktların icrasına nəzarət etməli idi.
Qeyd edək ki, haqsız rəqabət nəticəsində əldə edilən mənfəətin dövlət büdcəsinə ödənilməsi və
icrası məcburi olan qərarların qəbul edilməsi barədə səlahiyyətləri Dövlət Xidmətinin 2016-cı ildə
təsdiq edilmiş Əsasnaməsində nəzərdə tutulmamışdır. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının
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Konstitusiyasının müvafiq maddəsinə əsasən (Maddə 115 və 121) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
nazirliklər və dövlət komitələri hesab edilir. Dövlət xidmətləri isə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının struktur bölməsidir. Yuxarıda deyilənləri əsas qəbul edərək antiinhisar siyasətini hazırlayan
və həyata keçirilməsini təmin edən mərkəzi idarəetmə orqanının yaradılması məqsədəuyğun hesab
edildi. Bu statusda olan orqan ona həvalə edilmiş vəzifələin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə
onun bazasında mərkəzi idarəetmə orqanı statusunda, əvvəllər deyildiyi kimi, Antiinhisar və İstehlak bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yaradıldı.
Nəticə
On ildən çoxdur ki, “Rəqabət Məcəlləsi” ölkənin Milli Məclisinə təqdim edilmişdir. Lakin hələ
də qəbul olunmamışdır.1995-ci ildə “Haqsız rəqabət haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. Çoxsaylı
mütəxəssislər kimi biz də hesab edirik ki, onun müddəaları praktikada qətiyyən istifadə olunmur
(“Exo” qəzeti, 10.02.2018). Onların tətbiqinə nəzarət etmək səlahiyyəti olan idarəetmə orqanı da
müxtəlif subyektiv səbəblərdən haqsız rəqabətə görə təsərrüfat subyektlərinə təsir etmək istəmirlər
və ya edə bilmirlər.
Qeyri-neft emal sənayesinin və aqrar sektorun şaxələndirilməsi həyata elə keçirilməlidir ki, ölkənin transmilli biznesi rəqabətqabiliyyətli olsun. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadi sistemin qurulması
nə qədər vacibdirsə, bir o qədər də mürəkkəb və uzunmüddətli prosesdir. Qloballaşan dünyada
iqtisadiyyatın bu və ya digər sektorunda Azərbaycan öz yerini elə müəyyən etməlidir ki, istehsal
edəcəyi məhsul dünya bazarlarında özünə yer tuta bilsin. İndi rəqabətqabiliyyətlilik baxımından
ölkə iqtisadiyyatı hansı mərhələdədir sualına aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə mal ixracının
tərkibinə nəzər salmaq istərdik. Xammal və yarımfabrikat formasında ölkədən çıxarılan məhsullar
ümumi ixracın 90%-dən çoxunu təşkil edir. İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək üçün
məhsullar üzrə güclü ixtisaslaşdırılmış, müasir texnologiyalara əsaslanan iri istehsal komplekslərinin yaradılması lazımdır. Məsələn, neft-kimya və kimya sənayesinin perspektiv inkişafı üçün
Fransa və İngiltərə şirkətləri tərəfindən texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması və həyata
keçirilməsi bu kompleksin rəqabətqabiliyyətli, müasir tələblərə cavab verən məhsullarından tikintidə, səhiyyədə, cihazqayırmada, kənd təsərrüfatında, maşınqayırmada və digər sahələrdə geniş
istifadə etməyə imkan verəcək və ölkənin ixrac potensialını da gücləndirəcəkdir. Müasir texnologiya dedikdə, biz təkcə xaricdə yaradılmış texnologiyaların ölkə müəssisələrində tətbiqini nəzərdə tutmuruq. Bununla yanaşı, ölkənin özündə də yeni texnologiyalar yaradılmalı və tətbiq olunmalıdır ki, xarici rəqib qarşısında ölkəyə üstünlük versin. Çünki, xarici texnologiyaların tətbiqi
ölkənin ancaq onlara çatmasına şərait yarada bilər.
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Формирование конкурентной среды в транснациональном бизнесе Азербайджана
Резюме
В стратегии транснационального бизнеса имеет место важность вопросов, связанных с
компетенциями. В статье мы рассмотрели компетенцию транснационального бизнеса двумя
способами: глобальным и региональным.
Участие ВАС в международных соревнованиях многогранно и многоуровнево. Внутри
государства они конкурируют с местными компаниями и особенно международными
компаниями за рынки сбыта, иногда за местные скидки и субсидии. Конкуренция имеет
первостепенное значение для товаропроизводителей. Конкуренция вынуждает товаропроизводителей внедрять новые технологии, повышать производительность труда, повышать или понижать цены на товары и услуги. На практике определяется конкурентоспособность транснациональных компаний и других предприятий, отраслей и стран.
Формирование конкурентной среды может быть обеспечено за счет реализации антимонопольных мер. В стране должна быть создана конкурентная среда, чтобы рыночные
производители могли получать прибыль и укреплять свои позиции на рынке. В данной
статье рассматривается формирование конкурентной среды в транснациональном бизнесе
Азербайджана.
Ключевые слова: конкуренция, транснациональный бизнес, антимонопольные меры, конкурентная среда, ТМК.
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Formation of competitive environment in the transnational business of Azerbaijan
Summary
In the transnational business strategy, the importance of competence-related issues is important.
In the article, we examined the competence of transnational business in two ways: global and
regional.
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The participation of the EAC in international competition is multifaceted and has many levels.
Within the state, they compete with local companies and especially international companies for
markets, sometimes for local discounts and subsidies. Competition is of the utmost importance for
commodity producers. Competition forces commodity producers to adopt new technologies, increase labor productivity, raise or lower prices for goods and services. In practice, the competitiveness of transnational companies and other businesses, industries and countries is determined.
Formation of competitive environment can be ensured through implementation of anti-monopoly measures. A competitive environment should be created in the country to ensure that marketbased producers can achieve profit and strengthen their market position. This article deals with the
formation of a competitive environment in the transnational business of Azerbaijan.
Key words: competition, transnational business, anti-monopoly measures, competitive environment, TMC.
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Səddam Qüdrət oğlu ALIYEV
Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı
AZƏRBAYCAN GÖMRÜK ORQANLARINDA İDARƏETMƏNİN İNKİŞAFI VƏ
SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanın gömrük orqanlarının səmərəli təşkili məsələləri tədqiq olunur. Burada
müəllif gömrük orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, gömrük nəzarətinin “elektron hökumət” çərçivəsində “açıq pəncərə” prinsipi ilə təşkil olunması, gömrük idarəedilməsində gömrük
brokerlərinin fəaliyyəti və s. məsələlərə toxunulub. Məqalədə gömrük nəzarətinin və idarəetmə
orqanlarının fəaliyyətinin səmərəli təşkil olunmasına dair müxtəlif yollar təklif olunur. Yekunda
aparılan tədqiqat üzrə ümumi nəticələr əks edilmişdir.
Açar sözlər: gömrük nəzarəti, gömrük idarəedilməsi, gömrük brokerləri, elektron hökumət,
“bir pəncərə” prinsipi.
Giriş
Hazırda gömrük siyasəti məsələlərinə getdikcə daha çox diqqət yetirilir. Həm milli təhlükəsizlik, həm də ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi bu sahədəki işlərin bilikli və prinsipial aparılmasından
birbaşa asılıdır. Bu istiqamətdə dövlətimizdə gömrük qanunvericiliyinin və gömrük xidmətinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görülmüş və görülməkdədir. Belə ki, Azərbaycan
Prezidentinin 11 Noyabr 2008-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq, 1 yanvar 2009-cu il tarixindən
etibarən sərhəd-keçid məntəqələrində mallara və nəqliyyatlara baxış keçirilərkən “vahid pəncərə”
prinsipi tətbiq olunmağa başladı. Gömrük Komitəsi, Prezidentin 11 Noyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı əsasında 18 Noyabr 2008-ci il tarixində gömrük orqanlarında “vahid pəncərə” prinsipinin
həyata keçirilməsi üçün bir komissiya yaradıb. 22 dekabr 2009-cu ildə icazələrin verilmə ardıcıllığını təyin edən texnoloji bir sxem quruldu. Bu sxem gömrük işçilərinə sərhəd-keçid məntəqələrində gömrük, baytarlıq, fito-sanitariya və sanitar-karantin nəzarəti və beynəlxalq avtomobil nəqliyyatını qanunlara uyğun olaraq həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinə “icazə” sertifikatları vermək
imkanı verirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün gömrük sisteminin həll olunmamış problemləri arasında aşağıdakılar var: malların gömrük dəyərinin azaldılması və səhv bəyannamə; qiymət məlumat sisteminin
inkişaf etməməsi; audit metodlarına əsaslanan nəzarətin aşağı səmərəliliyi; gömrük orqanlarının
əməliyyat bölmələri arasında digər hüquq-mühafizə və tənzimləyici orqanlarla qarşılıqlı əlaqənin
aşağı səviyyəsi; kadrların, xüsusən də idarəetmə, məlumatın idarə edilməsi və təhlili sahəsində mütəxəssislərin yetərincə hazırlığı; gömrük işçilərinin aşağı səviyyədə sosial müdafiəsi və s.
Müasir şəraitdə gömrük orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri
Bu gün Azərbaycan gömrük xidmətinin elektron və ilkin bəyannamə, risklərin idarə edilməsi
sistemi, malların sərbəst dövriyyəyə buraxılmasından sonra gömrük nəzarəti kimi fəaliyyətlərini
inkişaf etdirir.
Risk idarəetmə sistemi istifadəyə verildi və təkmilləşdirilməyə davam edir. Bir sıra hallarda
insan faktoru həlledici olaraq qalır, lakin bir risk idarəetmə sisteminin köməyi ilə gömrük rəsmiləşdirilməsindən yaranan mümkün riskləri minimuma endirmək mümkündür.
Bu texnologiya bu günə qədər eksperimental rejimdə sınaqdan keçirilir, lakin gələcəkdə onun
istifadəsi üçün İnformasiya Qenerasiya və Qərar Vermə Əməliyyat Mərkəzi kimi sərt şəkildə mərkəzləşdirilmiş bir idarəetmə sisteminin yaradılması planlaşdırılır. Mərkəzin əsas vəzifəsi daxil
olan bütün məlumatların fasiləsiz monitorinqi, risklərin idarə edilməsi sistemindən istifadə edərək
təhlili, gömrük orqanlarına əməliyyat təlimatlarının verilməsi və digər tənzimləyici orqanlarla məlumat mübadiləsi olacaqdır. Mərkəz xarici gömrük orqanlarından, xarici iqtisadi fəaliyyət iştirak143
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çılarından Azərbaycan ərazisinə malların tədarükü barədə ilkin məlumatlar çərçivəsində digər tənzimləyici orqanlardan məlumat alacaqdır. Bu problemin mürəkkəbliyi bütün tənzimləyici orqanlara verilənlər, informasiya bazasına daxil olan məlumatların obyektivliyində və etibarlılığındadır.
Etibarlı məlumatlar, lazımi məlumatları avtomatik real vaxt rejimində əldə etməkdə maraqlı olan
gömrük işçiləri, vergi orqanları və digər şöbələr üçün eyni dərəcədə zəruridir. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqəli tənzimləyici orqanların vahid məlumat bazasının yaradılması məsələsinin əsaslı
şəkildə həlli vacibdir [1, s.135]. Gömrük orqanlarının idarəetməsini daha da təkmilləşdirmək üçün
çox vacib bir sahə əqli mülkiyyətin qorunması üzərində işləməkdir. Əqli mülkiyyət hüquqlarının
müdafiəsi ilə məşğul olan bölmələrin kadr gücləndirilməsi baxımından qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi və regional gömrük idarələrinin təşkilati strukturunun dəyişdirilməsi planlaşdırılır.
Hazırda Azərbaycan gömrük orqanlarının informasiya sistemləri modernləşdirilir. Bu sistemin
tərtibatçıları iki əsas problemlə qarşılaşırlar: gömrük nəzarəti zamanı sənədlərin işlənməsi üçün
beynəlxalq standartların tətbiqi; vergi ödəyicilərinin icra intizamının artırılması, yəni malların
gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ödənişlərin minimuma endirilməsi üçün qanunsuz planlardan
çəkinməsi problemi.
Əməliyyat bölmələrinin cinayətlərin açılması işində müsbət bir tendensiya müşahidə olunur.
Öz təhlükəsizlik bölmələrinin əməliyyat və xidmət fəaliyyətlərində ən vacib istiqamət - dövlət
xidmətinin mənafelərinə qarşı cinayətlərə və gömrük orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizədir
[2, s.198].
Kadr işindəki əsas səylər bölgənin gömrük orqanlarında kadr hazırlığı məqsədi daşıyır.
Gömrük administrasiyasının daha da yaxşılaşdırılması gömrük brokerləri institutunun fəal inkişafı olmadan mümkün deyil. Yeni Gömrük Məcəlləsi üzərində işlərin nəticəsi olaraq, dəyişdirilmiş qanunvericiliyin müasir tələblərini nəzərə alaraq gömrük sahəsində broker xidmətləri bazarının formalaşması barədə inamla iddia edə bilərik. Əsas vasitə gömrük brokerlərinin ictimai birliklərinin zəmanət sistemi idi. Azərbaycan Gömrük Komitəsinə görə, gömrük brokerlərinin böyük
əksəriyyəti zaminlərin xidmətindən istifadə etməyi üstün tuturlar. Eyni zamanda, gömrük brokerlərinin reyestrinə daxil olan şəxslərin sayı durmadan artmasına baxmayaraq, gömrük brokerləri
tərəfindən bəyan edilmiş malların payında azalma tendensiyası müşahidə olunur. Bu, gömrük sahəsində xidmətlər göstərən xarici iqtisadi fəaliyyətin qanuna tabe olan iştirakçılarına münasibətdə
tənzimləyici orqanların şəxsində dövlət tərəfindən yetərincə diqqət və dəstəyin göstəricisi ola bilər
[3, s.345].
2005-ci ilin iyun ayında Dünya Gömrük Təşkilatının Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının illik iclasında “Dünya Ticarətinin Təhlükəsizliyi və Asanlaşdırılması Standartlarının Qaydaları” qəbul
edildi. 17 standart iki bloka bölünür: gömrük idarələri arasında qarşılıqlı əlaqə standartları və
gömrük və ticarət arasında qarşılıqlı əlaqə standartları [5].
Ticarətin Təhlükəsizliyi və Asanlaşdırılması Standartlarının Qaydalarını təmin etmək üçün əvvəlcədən bildiriş, elektron bəyannamə, risklərin idarə edilməsi təhlili və sonrakı audit prinsiplərinin tətbiqinə başlanılmışdır.
Gömrük bazarı ətrafında ən vicdanlı iştirakçıların xidmətləri üçün xüsusi şərtlərin təmin edilməsinin dünya təcrübəsi zəif nəzərə alınır, baxmayaraq ki, mütərəqqi dövlətlərin xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçılarına zamanla sınaqdan keçmiş və təmizliyi bəlli olan münasibətləri ilə verdiyi
üstünlüklərin yolları yaxşı məlumdur. Bunlar “ağ siyahılar”, “dəhliz sistemləri” və ya “pilləkən
sistemləri” adlanır.
Dövlət nəzarətinin yeni sxeminə əsasən yalnız iki xidmət - gömrük və sərhəd-keçid məntəqələrinin nəqliyyat xəttinə yerləşdirilməsi mühüm vəzifələrdən biridir. Yaxın gələcəkdə inteqrasiya
olunmuş idarəetmə sisteminin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Dövlət
sərhədindən keçid məntəqələrində idarələrarası qarşılıqlı əlaqə əsasında müasir dövlət nəzarəti
texnologiyalarının tətbiqi, bütün tənzimləyici orqanların vahid məlumat bazasının yaradılması, habelə nəzarət məntəqələrinin hərəkət xətti xaricində tənzimləyici orqanların işi üçün lazımi şərait
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yaradılması planlaşdırılır.
Beləliklə, “bir pəncərə” (məlumatın birdəfəlik təqdim edilməsi) və “açıq pəncərə” (inteqrasiya
olunmuş gömrük nəzarəti) prinsiplərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan prinsipial olaraq yeni
bir təşkilat sistemi yaradılır.
Məlumatların toplanması, saxlanması və işlənməsi üçün vahid avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılması, eyni zamanda gömrük sərhədinin təşkili, sərhəd infrastrukturunun inkişafı, nəzarət-buraxılış məntəqələrinin inşası, istismarı və istismarına cavabdeh olan bir strukturun yaradılması
mühüm rol oynayır. Bu, vahid normaların, tikinti və istismar qaydalarının tətbiq edilməsinə imkan
verəcək və nəzarət-buraxılış məntəqələrinin saxlanılması xərclərini xeyli azaldacaqdır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük proseslərinin avtomatlaşdırılması ən müasir texniki vasitələrin tətbiqindən ibarətdir. Gömrük rəsmiləşdirmə proseslərinin belə bir qlobal kompüterləşdirilməsi bir anda iki problemi həll edir. Bir tərəfdən, bu
prosedurun qeyd-şərtsiz bir sürətləndirilməsidir, çünki bəyannamə ofisinizdən Azərbaycanın istənilən nöqtəsinə çıxmadan təqdim edilə bilər. Digər tərəfdən isə, bu, gömrük işinin səmərəliliyində
və şəffaflığında bir artımdır, üstəlik müfəttiş ilə idxalçı arasında şəxsi təmasları istisna edir.
Gömrük orqanları fəaliyyətlərinin xüsusiyyətlərinə görə xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına
nəzarət edir, qanunsuz əməliyyatların qarşısını alır və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mübarizə aparırlar. Buna görə də, korrupsiyaya qarşı mübarizə gömrük sisteminin səmərəli işləməsi üçün vacib şərt və əsas tələbdir. İdarəetmə sistemlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması problemləri ənənəvi olaraq iqtisadi elmdə və praktikada aktualdır və sosial, hüquqi, siyasi
münasibətlərin yenidən qurulması dövründə bu problem xüsusilə aktualdır və xüsusilə çətindir.
Öz növbəsində səmərəliliyin yaxşılaşdırılması birbaşa idarəetmənin keyfiyyətindən asılıdır.
Müasir idarəetmə iqtisadiyyat, psixologiya, sosiologiya, fəlsəfə, mədəniyyətşünaslıq kimi elmlərin
nailiyyətlərini birləşdirmişdir.
Hal-hazırda Azərbaycanın gömrük orqanları hələ də beynəlxalq standartlar səviyyəsində işlərini təmin etməyə tam hazır deyillər, çünki aradan qaldırılmadan gömrük orqanlarının işini keyfiyyətcə yeni bir səviyyəyə qaldırmaq və bütövlükdə xidmətin səmərəliliyini artırmaq mümkün
olmayan bir sıra əsas, sistemli problemlər həll olunmamışdır. Zənnimizcə, köhnə problemlərin
həlli üçün yeni yollar tapılmalı, onların həyata keçirilmə mərhələlərini müəyyənləşdirmək lazımdır.
Gömrük sahəsindəki vəziyyəti dəyişdirmək təkcə gömrük idarəsinin özünün düzəltməsi deyil.
Bu, gömrük orqanlarının fəaliyyətində səlahiyyətli və vaxtında idarəetmə qərarlarını hazırlamaq
və qəbul etmək üçün bir fürsətdir [6].
Eyni zamanda, bu gün gömrük orqanlarının islahatının tamamlanmadığını deyə bilərik. Belə ki,
inkişaf prioritetləri müəyyən edilmiş və onlara uyğun kadr seçimində islahatlar davam edir.
Gömrük sistemində effektiv idarəetmə sistemi və inzibati hüququn ən çətin alt qolu sayılan
gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi də inkişaf etdirilir.
Nəticə
Gömrük orqanlarının idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərini öyrənərək,
fikrimizcə, gömrük idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinin aşağıdakı yollarını ayırmaq olar:
1. təşkilati idarəetmə strukturlarının modernləşdirilməsi (iyerarxik idarəetmə strukturunda optimallaşdırma; gömrük sisteminin təşkilinin yaxşılaşdırılması və əlaqələrin azaldılması; kompleks
idarəetmə strukturlarının sadələşdirilməsi və onların çevikliyinin artırılması; təşkilati idarəetmə
strukturlarında təkrarlanmanın aradan qaldırılması; maksimum tipləşdirmə dərəcəsinin təmin edilməsi);
2. idarəetmə metodlarının təkmilləşdirilməsi (hər bir gömrük vahidi üzərində nisbətən vahid
yükün təmin edilməsi; rəhbərlərin və tabe olanların funksiyalarının, hüquq və vəzifələrinin aydın
şəkildə müəyyənləşdirilməsi; qərarların icrasına təsirli nəzarətin olması);
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3. gömrük sisteminin elmi əsaslı proqram hədəfli inkişafı yolu ilə idarəetmə proseslərinin elmi
səviyyəsinin yüksəldilməsi;
4. informasiya bazasının inkişafı (Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi, regional gömrük idarələri, gömrük postları arasında informasiya rabitəsinin gücləndirilməsi);
5. idarəetmə sistemində informasiya texnologiyalarının inkişafı və kompüterləşdirmənin genişləndirilməsi;
6. gömrükdə məlumat əsasında yeni bir təşkilat və idarəetmə konsepsiyasının hazırlanması.
Beləliklə, hazırkı inkişaf mərhələsində Azərbaycan gömrük orqanlarında idarəetmə prosesi zəruri qərarların vaxtında aşkarlanmasını və qəbul edilməsini tələb edən bir sıra problemlərlə mürəkkəbləşir ki, bunların həyata keçirilməsi gömrük orqanları daxilində idarəetmə sisteminin inkişafına
töhfə verəcək çevik, oturuşmuş təşkilati struktur yaradacaq, bütün idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsinin səmərəliliyini artıracaq.
Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, gömrük idarəsi, gömrük idarəsinin təşkilati sisteminin belə
bir işləməsidir ki, əslində, gömrük orqanlarının həyata keçirilməsi, tənzimləmə və fiskal funksiyaları, sərhəd mallarının hərəkətinin etibarlılığı və keyfiyyətinin artırılması, gömrük qaydalarının
pozulması səviyyəsinin azaldılması üçün bir səmərəli vasitədir. Azərbaycanın gömrük orqanlarında gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi gömrük rəsmiləşdirilməsinin yeni texnologiyalarının
tətbiqi yolu ilə həyata keçirilməlidir.
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Развитие и эффективная организация управления в таможенных органах
Азербайджана
Аннотация
В статье исследуются вопросы эффективной организации таможенных органов Азербайджана. Здесь автор рассматривает совершенствование деятельности таможенных органов,
организацию таможенного контроля в рамках “электронного правительства” по принципу
“открытого окна”, деятельность таможенных брокеров в таможенном управлении и др. вопросы. В статье предлагаются различные способы эффективной организации деятельности
таможенного контроля и управления. В заключение отражены общие результаты исследования.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенное управление, таможенные
брокеры, электронное правительство, принцип “единого окна”.
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Development and effective organization of management in the customs authorities
of Azerbaijan
Summary
The article examines the issues of the effective organization of the customs authorities of Azerbaijan. Here the author examines the improvement of the activities of customs authorities, the
organization of customs control within the framework of “electronic government” on the principle
of “single window”, the activities of customs brokers in the customs administration and other issues. The article proposes various ways to effectively organize the activities of customs control
and management. In conclusion, the general results of the study are reflected.
Key words: customs control, customs administration, customs brokers, e-government, “single
window” principle.
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UOT 339.5
Aynur Teymur qızı ZEYNALOVA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, baş müəllim
XARİCİ TİCARƏTİN COĞRAFİ VƏ ƏMTƏƏ STRUKTURU:
MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR
Xülasə
Milli iqtisadiyyatın beynəlxalq iqtisadi sistemə uğurlu inteqrasiyası xarici ticarət sistemindən
asılıdır. Bu sistem həm də dünyaya “iqtisadi bir pəncərə” kimi baxıla bilər. İnkişaf üçün dünya
iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyalarını öyrənmək lazımdır. Burada xarici iqtisadi əlaqələrin
coğrafi və əmtəə quruluşundakı dəyişikliklərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu, bu göstəricilərin
ölkənin inkişaf səviyyəsi barədə aydın bir fikir verməsi ilə əlaqədardır.
Bu məqalədə araşdırma və əldə edilən nəticələrə əsasən xarici ticarətin yaxşılaşdırılması üçün
təklif və tövsiyələr verilir.
Açar sözlər: ticarət, idxal,ixrac, səmərəlilik, risk, sığorta, ixtisaslaşma, kapital.
Giriş
Beynəlxalq ticarətə dünya ölkələri arasında beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi prinsiplərinə uyğun şərtlərlə malların və xidmətlərin alqı-satqısına əsaslanan mübadilə forması kimi
baxılır. Onun spesifik xüsusiyyətləri ilk növbədə beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperasiyalaşmadan
irəli gəlir. Belə ki, dünya ölkələrindən hər hansı biri bu və ya digər əmtəə qrupunun və yaxud
növlərinin, komplektləşdiricilərin istehsalında ixtisaslaşmışsa və bu proses dərinləşməyə doğru
gedirsə həmin ölkə beynəlxalq ticarətdə daha üstün mövqe tuta bilər. Təsadüfi deyil ki, 2016- cı il
6 dekabr tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə
Strateji Yol Xəritəsi”ndə xarici ticarət tərəfdaşları ilə yeni istiqamətdə əlaqələr qurulması zərurəti
qeyd edilir. Burada xarici iqtisadi əlaqələrin srtukturunun ilk növbədə yüksək gəlirli xarici bazarların daha üstün artımı hesabına balanslaşdırılması məqsəd kimi qoyulmuş və konkret hədəflər
müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan ölkənin xarici ticarətində optimal ərazi və əmtəə strukturunun
formalaşdırılması, xammal ixracının və ərzaq idxalının azaldılması zəminində yüksək texnologiyaların idxalı üçün əlverişli şəraitin yardılması məsələri ön plana çəkilməlidir.
Müasir beynəlxalq ticarətin inkişafının kəmiyyət və keyfiyyət təhlili
Beynəlxalq ticarətin xüsusiyyətlərinin təhlilindən məlum olur ki, xarici bazar subyektləri beynəlxalq ticarətin standart təsnifatının nomenklaturasında göstərilən əmtəə və xidmətlə ticarətə üstünlük versələr də bəzi ölkələr başqa mal və xidmət növlərinə üstünlük verməli olurlar. İnkişaf
etmiş sənaye ölkələrinin beynəlxalq ticarət əməliyyatlarında hazır sənaye məhsullarının ixracına
üstünlük verməsi nəticəsində həmin ölkələrin xammal və enerjidaşıyıcıları ixracı nisbətən az olur
və bu meyil daim güclənir. Son illərdə beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin strukturu əhəmiyyətli şəkildə dəyişməkdədir. Başqa sözlə, ixrac əməliyyatlarında xammal, enerji daşıyıcıları və ərzağın
xüsusi çəkisi azalır, hazır məhsulların və yarımfabrikatların xüsusi çəkisi isə artır.
Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə, onun əmtəə və coğrafi strukturuna təsir
göstərən çoxsaylı amillər vardır.Onları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1. Beynəlxalq əmək bölgüsünün milli iqtisadiyyatların açıqlıq göstəricisinin artmasına gətirib
çıxarması;
2. Elmi-texniki tərəqqi və innovasion inkişafın milli iqtisadiyyatlarda struktur dəyişikliklərə
səbəb olması;
3. İstehsalın və kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin transmilli şirkətlərin dünya
bazarında fəaliyyətinin aktivləşməsinə gətirib çıxarması;
4. Kapital ixracının, xüsusən birbaşa investisiyaların artımının beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin
artımına səbəb olması;
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5. Azad ticarət zonalarının və gömrük ittifaqlarının ərazi baxımından genişlənməsi nəticəsində inteqrasiya proseslərinin intevsivləşməsi və dərinləşməsi;
6. İxrac–idxal əməliyyatları üçün əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə xarici iqtisadi fəaliyyətə dövlət müdaxiləsinin güclənməsi.
Göstərilən amillər xarici ticarətin inkişaf meyillərini müəyyən edir. Bu baxımdan beynəlxalq
iqtisadiyyatın əhatə dairəsinin tədricən genişlənməsi, ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının
açıqlıq göstəricilərinin sayının artması diqqəti cəlb edir. Bununla da ölkənin milli iqtisadiyyatı
üçün potensial imkanlar yaranır. Potensial imkanların reallaşdırılması istiqamətində milli
iqtisadiyyatda çevik strukturların yaradılması, əsaslı struktur dəyişikliklərinin aparılması tələb
olunur. Buna təsir göstərən istehsalın və kapitalın transmilliləşməsi prosesi xarici investisiya
qoyuluşlarının sürətlə artmasında özünü göstərir. Kapitalın, xüsusən də investisiyaların beynəlxalq
hərəkəti xarici ticarət əlaqələrini gücləndirir, həmin əlaqələrin daşıyıcıları olan ticarət subyektlərinin sayını artırır.
Beynəlxalq ticarət statistikasına görə dünya ixracının 50 faizi imkişaf etmiş sənaye ölkələrinin
arasında gedir. Ümumiyyətlə, dünya ixracının əsas hissəsi sənaye ölkələrinin payına düşür. Sonrakı yeri isə inkişaf etməkdə olan ölkələr tutur. Məhz onların əsas ticarət tərəfdaşları sənaye ölkələridir. Bu onu göstərir ki, sənaye ölkələrində istifadə edilən xammal və materialların əsas hissəsi
inkişaf etməkdə olan ölkələrdən idxal edilir. Dünya ölkələrinin ixracının təqribən 23%-i inkişaf
etməkdə olan ölkələrin, cəmi 12,7 % -i isə Şərq ölkələrinin payına düşür.
Dünyanın iqtisadi gücü sayılan sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən ABŞ,Yaponiya və
Almaniyada dünya əhalisinin 9 faizinin cəmlənməsinə baxmayaraq, onlar dünya gəlirlərinin yarısını mənimsəməklə bütün ölkələrin alıcılıq qabiliyətinin üçdə birinə nəzarət edirlər. İnkişaf etmiş
ölkələrin dünya ixracındakı payının yüksək olması onların əsasən yüksək texnologiyalı məhsul
istehsal etməsi ilə bağlıdır. Belə məhsulların digər ölkələrdə azlığı və ya heç olmaması vəziyyəti
həmişə inkişaf etmiş ölkələrin xeyrinə dəyişir. Belə ki, yüksək texnologiyaya tələbatı olan ölkələr
asılı vəziyyətə düşür və inkişaf etmiş ölkələr inhisarçı mövqeyə malik olurlar. Onlar dünya ixracı
ilə yanaşı idxalda da mühüm yer tuturlar.
Cədvəl 1.
Beynəlxalq ticarətin coğrafi strukturu, faizlə.
Ölkə
Amerika
Avropa
Asiya
Afrika
Amerika
Avropa
Asiya
Afrika

2010
17,8
43,8
33,8
1,8
21,2
41,9
29,5
2,0

2011
16,9
39,2
37,4
3,3
21,1
38,4
34,1
3,1

2012
16,7
38,7
37,6
3,4
20,7
37,9
35,0
3,1

İxrac
2013
2014
17,0
16,7
37,3
38,1
39,[
39,8
3,6
3,1
İdxal
21,1
20,8
35,[
35,8
37,5
37,7
3,1
3,2

2015
16,8
37,8
40,6
2,8
21,2
35,7
37,7
3,1

2016
17,2
37,3
41,6
2,2
22,6
34,8
37,5
3,1

2017
17,1
37,7
41,4
2,2
22,2
35,9
37,1
2,9

2018
16,9
38,7
40,4
2,3
21,7
36,7
36,9
2,7

Mənbə: www.trademap.org.

Cədvəldən göründüyü kimi, beynəlxalq ticarətin ərazi axınlarında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş
vermişdir. Belə ki, Avropa və Asiya ölkələri idxal və ixracda əsas mövqeyə malikdir. 2010-2018cı illər arasında Amerika ölkələrinin dünya əmtəə ixracındakı payında cüzi (0,9%) azalma baş
vermişdir. İdxalda baş verən artım Asiya ölkələrinin dünya idxalındakı payının 7,6% artımı şəklində özünü büruzə vermişdir. İxracda da təxminən eyni meyillər müşahidə edilmişdir. Avropa
regionuna nəzər salsaq, Asiyadan fərqli olaraq 2010-2018-cı illər ərzində idxal və ixrac dövriyyəsində ilbəil davamlı azalmaların baş verdiyini söyləmək olar.
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Məlum olduğu kimi, beynəlxalq ticarətdə əmtəə strukturu beynəlxalq əmək bölgüsündən, əmtəə
mübadiləsindən asılıdır. Dünyada zaman ötdükcə əmtəə mübadiləsi artır, bunun nəticəsində də
struktur dəyişikliyi baş verir. Mübadilədə iştirak edən hər bir məhsul növü iqtisadiyyatın inkişafına
eyni səviyyədə təsir göstərmir. Bu da müəyyən səbəblərə əsaslanır. Buna misal olaraq demək olar
ki, öz təbii və tükənən sərvətini ixrac edən ölkələrə puldan başqa heç nə qalmır. Lakin təbii
resursları idxal edən ölkələr əldə etdikləri məhsuldan son məhsul hazırlayır və bundan da sərmayə
əldə etmiş olur. Yüksək texniki səviyyəyə malik olan elmtutumlu məhsullar üzrə ticarət isə idxalçı
və həm də ixracatçı ölkə üçün sərfəli olur. Bu da ona əsaslanır ki, ixrac firmalara dünya standartları
və keyfiyyət sertifikatları ilə tanış olmağa, istehsalın genişlənməsi hesabına əlavə mənfəət əldə
etməyə, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətini artırmağa imkan yaradır. [8, s 148-150].
Son illərdə dünya ixracında ərzaq məsullarının həcminin azalması müşahidə olunur. Bunu hər
bir ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini öz daxili istehsalı hesabına təmin etmək istəyi ilə əlaqələndirmək
olar. Məhz bu amil beynəlxalq ticarətin əmtəə strukturunun dəyişməsinə ciddi təsir göstərir. Ərzaq məhsulları ilə dünya ticarətinin əsas xüsusiyyətəri ondan ibarətdir ki,burada inkişaf etmiş
sənaye ölkələrinin mövqeyi möhkəmlənir və inkişaf etməkdə olan ölkələrin dünya təsərrüfatının
aparıcı mərkəzlərindən asılılığı artır. İnkişaf etmiş ölkələrin ərzaq idxalı onların özünütəminat
səviyyəsinin artması ilə əlaqədar olaraq azalır. Nəticədə dünya bazarında ərzağa olan tələbatın
həcmində də nisbi azalma baş verir. Hazırda dünya ixracının quruluşunda ərzaq məhsullarının payı
təqribən 6 faiz təşkil edir.Toxuculuq məhsulları və hazır geyimlər üzrə beynəlxalq ticarət isə qeyri-bərabər inkişaf edir. Bu sahədə sənayecə inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin
payı, demək olar ki, eynidir. Dünya geyim bazarında aparıcı mövqeni inkişaf etməkdə olan
ölkələr tutur və onlar bu sahədə dünya ixracının təqribən 60% dən çoxunu təmin edirlər.
Geyimlərin dünya idxalının 79 % -i inkişaf etmiş ölkələrin, 16,8 % -i inkişaf etməkdə olan
ölkələrin payına düşür [7, s 33].
Yuxarıda qeyd olunan müddəaları ümumiləşdirərək göstərmək olar ki, ticarət əlaqələrinin coğrafi strukturu dəyişmiş və onlar inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə doğru istiqamətlənmişdir. Dünya ticarətinin kiçik sayda ölkələr qrupunda təmərküzləşməsi xarakterik hal
almışdır.
Azərbaycanda idxal-ixrac əməliyyatlarında cari struktur dəyişikliklərinin səciyyəsi
Hazırda Azərbaycan dünyanın 160-dan çox ölkəsi ilə beynəlxalq ticarət və sahibkarlıq sahəsində beynəlxalq müqavilələrə qoşulmuşdur. Belə ticarət-iqtisadi əlaqələri nəticəsində Azərbaycanın
xarici ticarət dövriyyəsi müntəzəm olaraq artır. Bu baxımdan Azərbaycanın idxal-ixrac dövriyyəsinin artırılması məsələsi milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının başlıca istiqamətlərindən biri
kimi qəbul edilə bilər. İdxal və ixrac əməliyyatları arasında səmərəli nisbətlərin formalaşdırılması
Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrində səmərəli iştirakının mühüm amilidir.
Hazırda beynəlxalq ticarət əlaqələrində Azərbaycanın iştirakının reallığı göstərir ki, milli iqtisadiyyatın son nəticəsi kimi buraxdığı malların çeşidindən asılı olmayaraq ölkəyə gətirilən xarici
malların həcmi hələ də yüksək olaraq qalır. Bu da daxili bazarda qiymət artımına, milli istehsalın
səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan idxalın əvəz olunması və ixracyönümlü mallar
istehsalının potensial imkanları aşkara çıxarılmalıdır.
Son illərin idxal statistikasına əsasən deyə bilərik ki, 787,2 mln ABŞ dolları məbləğində qara
metal məmulatlarının, 21,5 mln ABŞ dolları məbləğində misdən hazırlanmış və 46,3 mln ABŞ
dolları məbləğində alüminiumdan hazırlanmış müxtəlif çeşidli məhsullar idxal olunmuşdur. Nəzərə almalıyıq ki, həmin məhsulların çox hissəsinin istehsalını Azərbaycanda təşkil etmək mümkündür. Bu, həm də işsizliyin qarşısının alınmasında, ixracyönümlü məhsulların istehsalı həcminin artırılmasında və yerli resurslardan istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol
oynaya bilər.
Təcrübədə ixrac imkanlarının artırılması üçün milli ixracatçıların stimullaşdırılması məsələlərinə daha çox əhəmiyyət verilməsi məqsədəuyğun addım sayılır. İxracın inkişaf etdirilməsi ixracat150
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çılar üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına kompleks yanaşma tələb edir. Burada xarici ticarət əlaqələrinin düzgün qurulması və ona himayədarlıq siyasətinin işlənib hazırlanması mühüm rol oynayır.
Azərbaycanın xarici ticarət təcrübəsi göstərir ki, ixraca dəstək tədbirlərinin göstərilməsi, onun
himayə edilməsi ilə ixracyönümlü məhsullar istehsal edən firma və şirkətlərin iqtisadi fəaliyyətinin
gücləndirilməsinə və bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına nail olunur. Bu mənada ixracı stimullaşdıran amilləri düzgün seçmək və səmərəli yardım tədbirlərinin işlənib-hazırlanması dövlətin xarici
iqtisadi siyasət strategiyasının ana xəttini təşkil etməlidir. [4, s 22].
Təhlil materiallarına əsaslanaraq demək olar ki, ixracyönümlü milli firma və şirkətlərin ixracını
dəstəkləmək, onlara maliyyə yardımı göstərmək imkanları artırılmalıdır. Bunun üçün ixracyönümlü məhsullar istehsal edən firma və şirkətlərə dövlətin iqtisadi strategiyası çərçivəsində ixraca yardım vasitələrinin daha geniş dairədə reallaşdırılması məqsədəuyğundur. İxraca yardım vasitələrinin artırılması ilə yanaşı, onlara xidmət göstərən məsləhət mərkəzlərinin və digər istehsal və
xidmət təyinatlı ifrastrukturların yaradılmasına ehtiyac var. Xüsusən ixtisaslaşmış idxal-ixrac bankı, xarici ticarət risklərinin sığortalanmasını həyata keçirən şirkətlər, xaricdə marketinqə kömək
qurumları əsas yer tutmalıdır. [8, s 126].
Qeyd etdiklərimiz əsasında Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dinamik inkişafında əvəzsiz rolu olan ölkənin sənaye və aqrar istehsalının ixrac potensialından istifadə edilməsi səviyyəsinin
daim yüksəldilməsinin zəruriliyi qarşıya çıxır. İlk növbədə yerli xammalın emalının dərinləşdirilməsi, son məhsul istehsalının artırılması, beləliklə ixracın strukturunda hazır məhsulların xüsusi
çəkisinin yüksəldilməsi lazım gəlir.
Lakin, təəssüflə qeyd edək ki,Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin real vəziyyətində onun
ixracının əmtəə strukturunda neftin xüsusi çəkisi 70%-dən çoxdur. Eyni zamanda ixracın əmtəə
strukturunda qara və əlvan metallar 1%-dən az, kimya məhsulları 1,7%, pambıq 0,35%, tütün
1,3%, alkoqollu və digər içkilər 1,3% paya malikdir. İxracın əsas hissəsinin neft və neft məhsullarının payına düşməsinə görə ixracın strukturunu səmərəli hesab etmək olmaz. Xam neft məhsullarının ixracı hesabına dünya bazarında onların mövcud qiymətləri səviyyəsində tələb olunan səviyyədə fayda götürmək mümkün olmur. Birmənalı şəkildə demək olar ki, xam neftin ilkin emalından keçirilərək alınan hazır məhsulların ixracı onun ixracından daha çox sosial-iqtisadi fayda
gətirir.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin real vəziyyətinin təhlili göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə görə dünya dövlətləri arasında ön yerlərdə olmasına
baxmayaraq, ixracın elastiklik dərəcəsi 1,0% -dən aşağı səviyyədədir. Neft sənayesində isə ixracın
elastiklik dərəcəsi 20%-ə yaxındır. Respublikanın neft ehtiyatlarının gələcəkdə tükənmək ehtimalının olması ölkə iqtisadiyyatında neft sənayesinin ixracının elastiklik dərəcəsinin nisbətən yuxarı səviyyəsi hesabına milli valyutanın möhkəmləndirilməsinə ümid bəsləmək olmaz. Ona görə
də qeyri neft- sektorunun ixrac potensialını hərəkətə gətirmək və ondan səmərəli istifadə etmək
lazımdır.
Fikrimizcə, yuxarıda göstərilən məsələlərin həllinin başlıca amili respublikamızda ixracyönümlü iqtisadiyyatın, o cümlədən sahə iqtisadiyyatının yaradılmasına milli iqtisadiyyatın inkişafının
mühüm istiqamətlərindən biri kimi baxılmalıdır.
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış “konsepsiyasında qeyd edildiyi kimi respublikada iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, yeni prioritet sahələrin yaradılması, alternativ ixrac istiqamətlərinin formalaşması və dünya təsərrüfatına inteqrasiyasının gücləndirilməsi istiqamətində böyük irəliləyişlərin qazanılması bilavasitə zamanın tələbidir [2].
Göstərilən məqsəd və ya tələb naminə lk növbədə neft amilindən bəhrələnərək qeyri-neft sahələrinin davamlı inkişafı təmin edilməli, rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı və ixracı potensialı artırılmalıdır. Eyni zamanda milli maraqlara söykənən xarici ticarət konsepsiyası hazırlanmalı
və ölkənin rəqabət qabiliyyəti yüksəldilməlidir.
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Beləliklə, dünya ölkələrinin bir-birindən asılılığının getdikcə güclənməsi və ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı səviyyəsinin zamanla dəyişməsi respublikanın xarici iqtisadi siyasətinin konseptual əsaslarına dövri olaraq yenidən baxılmasını tələb edir.
Nəticə
Ölkənin xarici ticarət sektorunun inkişafı onun dünya birliyindəki mövqeyini,valyuta gəlirlərini, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini, milli valyutanın dönərliyi səviyyəsini səciyyələndirir. Qeyd etmək olar ki, texnoloji cəhətdən geri qalmış milli iqtisadiyyat dünya bazarına xammal
çıxarmaqla kifayətlənməli olur. Bu bir tərəfdən yerli resurslardan səmərəsiz istifadə və iş yerlərinin itirilməsi, digər tərəfdən isə ərzaq idxalından asılılıq olmaqla inkişaf etməkdə olan ölkələrə
xas olan xüsusiyyətdir. Qabaqcıl ölkələr sırasına çıxmaq üçün hazır sənaye məhsullarının istehsalını artırmaq, onların rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək və ixracını stimullaşdırmaq lazımdır. Bu
da sənaye məhsullarının deyil, onların istehsalında istifadə olunan mütərəqqi texnologiyanın idxalı ilə müşayiət olunmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hələlik Azərbaycandan ixrac olunan məhsulların strukturunda emal məhsullarının xüsusi çəkisi 30 faizdən aşağıdır.Hesab edirik ki, ölkə
rəhbərliyi tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi bu göstəricinin əhəmiyyətli şəkildə artmasını təmin edəcəkdir. Burada ilk növbədə ifxalın əvəzlənməsi və ixracın təşviqi, həmçinin xarici ticarətin coğrafiyasının MDB ölkələrindən və Şərqdən Avroraya, inkişaf etmiş Qərbə
doğru genişlənməsi məsələsinin reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Географическая и товарная структура внещней торговли: текущая ситуация и
перспективы

Резюме
Успешная интеграция национальной экономики в международную экономическую
систему зависит от системы внешней торговли. Эту систему также можно рассматривать
как “экономическое окно” в мир. Для его развития необходимо изучить тенденции развития
мировой экономики. Здесь особое внимание следует уделить изменению географической и
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товарной структуры внешнеэкономических связей. Это связано с тем, что эти показатели
дают четкое представление об уровне развития страны.
В изложенной статье даны предложения и рекомендации по совершенствованию
внешней торговли на основе проводимых исследований и полученных результатов.
Ключевые слова: торговля, импорт, экспорт, эффективность, риск, cтрахование,
специализация, капитал.
Aynur Teymur Zeynalova
Azerbaijan State Economic University, senior lecturer
Geographic and commodity structure of external trade: current situation and prospects
Summary
The successful integration of the national economy into the international economic system
depends on its foreign trade system. This system can also be considered as an “economic window”
into the world. For its development, it is necessary to study the development trends of the world
economy. Here special attention should be paid to changing the geographical and commodity
structure of foreign economic relations. This is due to the fact that these indicators give a clear
idea of the level of development of the country.
The stated article provides suggestions and recommendations for improving foreign trade based
on ongoing research and the results.
Key words: trade, import, export, efficiency, risk, insurance, specialization, capital.
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UOT 339.727
Fuad Oqtay oğlu HACIYEV
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
KAPİTAL İXRACININ İQTİSADİ MAHİYYƏTİNƏ NƏZƏRİ-METODOLOJİ
YANAŞMALAR
Xülasə
Məqalədə müasir beynalxalq kapital ixracı prosesinin nəzəri-metodoloji məsələləri təhlil olunur. Burada kapital ixracının mahiyyəti, onun təkamülü və inkişaf mərhələləri, inhisarçılığın bu
prosesdə rolu və s. məsələlərin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Məqalədə göstərilir ki, kapitalın ixracı ən mühüm iqtisadi şərtlər daxilində, müxtəlif maliyyə və sənaye qrupları üçün yüksək
qazanc təmin etmək vasitələrindən ən mühümüdür. Sonda müəllifin elmi cəhətdən əsaslandırılmış
nəticələri əks etdirilmişdir.
Açar sözlər: kapital ixracı, kapital qoyuluşu, xarici investisiyalar, dünya ticarəti, sənaye
qrupları.
Giriş
Müasir iqtisadi inkişaf konsepsiyalarında xarici kapitalın rolunun gücləndirilməsi aparıcı amillərdən hesab olunur. Kapitalın ixracı, xarici kapital idxal edən ölkə işçiləri tərəfindən yaradılan
mənfəəti sistematik şəkildə mənimsəmək məqsədi ilə, özünün ölkədəki kapitalının bir hissəsinin
dövriyyədən çıxardılaraq, xaricə yerləşdirilməsidir.Qeyd edək ki, kapital ixracı beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin ən inkişaf etmiş, təkmilləşdirilmiş formasıdır.
Məhz buna görədir ki, son 30 ildə kapital ixracı dünyada ÜDM-in və xarici ticarətin artımını
xeyli qabaqlamışdır. Kapital ixracını xarici ticarətlə müqayisə edək. Xarici bazarda mal satmaqla,
sahibkarlar öz müəssisələrinin işçiləri tərəfindən yaradılan əlavə dəyərləri dərk edirlər. Heç bir
alternativi olmayan bir mübadilə, inhisarlar başqa bir ölkənin işçiləri tərəfindən yaradılan əlavə
dəyərin bir hissəsinə də uyğun gəlir. Bu, sənayeləşmiş ölkələrin inhisarçıları tərəfindən sənaye
məhsullarının dünya bazar qiymətlərindən yüksək qiymətlərlə satılması, habelə xammal, yanacaq
və ərzaq məhsullarının maya dəyərindən aşağı qiymətlərlə alınması ilə ifadə olunur. Eyni zamanda, yalnız bir dəfə, yəni əmtəəni satmaqla mənfəət əldə etmək üçün satış baş verir. Kapital ixrac
edildikdə isə – yəni xaricdə yerləşdirilən kapital xarici inhisarın sahibi olduğu müddətdə - davamlı
olaraq yaradılan mənfəət mənimsənilir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici ticarət əmtəə dövriyyəsi, mübadilə sahəsində beynəlxalq istismar vasitəsi və kapitalın ixracı əsasən istehsal və kredit
sahəsində istismar aləti kimi çıxış edir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf etmiş bir forması kimi kapitalın ixracı əmtəə ixracında son dövrlərdə yaranır [1, s. 55].
Kapital ixracının mahiyyəti və xüsusiyyətləri
Qeyd edək ki, kapitalın hərəkəti əmtəələrin hərəkətindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Xarici
ticarət, bir qayda olaraq, istifadə dəyərləri olaraq mal mübadiləsinə qayıdır. Kapitalın ixracı isə,
qeyd etdiyimiz kimi, kapitalın bir hissəsinin ölkədə milli dövriyyədən çıxarılması və əmtəə və ya
pul şəklində başqa bir ölkənin istehsal prosesinə və dövriyyəsinə köçürülməsi prosesidir.
Başlanğıcda kapitalın ixracı dünya iqtisadiyyatının periferiyasına kapital ixrac edən az sayda
inkişaf etmiş ölkələrə xas idi. Dünya iqtisadiyyatının inkişafı bu prosesin əhatə dairəsini xeyli
genişləndirdi. Beləliklə, kapital ixracı istənilən uğurlu, dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatın funksiyasına çevrilir. Müasir şəraitdə kapital ixracı prosesi əsasən inkişaf etmiş ölkələr və xüsusilə Çin,
Rusiya, Braziliya və Hindistan tərəfindən inkişaf etdirilir.
Kapitalın ixracının əsas səbəbi və şərti müəyyən bir ölkədə kapitalın nisbi həddən artıq olması,
onun yığılmasıdır. Sahibkarlıq qazancı və ya faiz əldə etmək üçün xaricə köçürülür. Xaricə kapital
qoyuluşunun daxili sərmayə üçün kapital çatışmazlığı ilə də həyata keçirilə biləcəyi xarakterikdir
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(məsələn, Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun olmamasına baxmayaraq, 2011-ci ildə
ölkədən kapital axını 84,2 milyard dollar təşkil etmişdir) [2,s.65].
Hazırda dünyada özünün sərfəli istifadəsini axtaran çox böyük həcmdə ehtiyat əmələ gəlmişdir.
Sığorta şirkətləri, pensiya fondları, investisiya və digər fondlar bu vəsaiti yığırlar. XX əsrin ikinci
yarısından sonra kapital ixracı durmadan artır. Bu baxımdan kapital ixracının mərhələlərini,
onların xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək (bax şəkil 1.). Göründüyü kimi, kapital ixracı həm əmtəə
ixracından, həm də sənayeləşmiş ölkələrin ümumi daxili məhsulundan üstündür. Kapital ixracının
kəskin artması fonunda onun beynəlxalq miqrasiyası güclənir, yeni bazar əldə etmək uğrunda
mübarizə kəskinləşir.
Müasir şəraitdə bir çox ölkə eyni vaxtda kapital idxalçısı və ixracatçısı rolunu oynayır. Nəticədə çarpaz investisiya meydana gəlir. Bu şəraitdə kapital ixracatçısı başqa bir ölkəyə qoyulan kapitaldan böyük gəlir əldə etməklə yanaşı, digər iqtisadi və ya siyasi dividendlər əldə etməyə çalışır.

Kapital ixracının formalaşması
Metropoliyalardan müstəmləkələrə
əsasən kapital axını təşkil olunur

I mərhələ

XVII-XIX ƏSRİN
SONU

II mərhələ

XIX ƏSRİN
SONU –XX
ƏSRİN ƏVVƏLİ

Kapital ixracının inkişafı
Sənaye baxımından inkişaf etmiş
ölkələrdən inkişaf edən ölkələrə kapital
axınının təşkili

XX ƏSRİN
ORTASINDAN

Kapitalın Beynalxq Miqrasiyası
Sənaye baxımından inkişaf etmiş
ölkələrdən inkişaf edən ölkələrə kapital
axının təşkili
Ölkələr eyni zamanda həm kapital
ixracatçısı, həm kapital idxalçısı
qismində çıxış edirlər

III mərhələ

Şəkil 1. Beynalxalq kapitalın inkişaf mərhələləri
Mənbə: şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilib.
Lakin, kapital sahibi müəyyən dividendlər qazanmağına baxmayaraq XIX əsrdə kapitalın
ixracı kiçik miqyasda idi və onun miqrasiyası çox vaxt kapitalistin özünün miqrasiyası ilə müşayiət olunurdu. Coğrafi cəhətdən kapitalın ixracı xarici ticarətin açdığı yollarla gedirdi.
İnhisarların böyüməsi və “azad rəqabət” kapitalizminin yaranması ilə əlaqədar kapitalın ixracı
dünya bazarında genişlənmənin ən vacib vasitəsinə, beynəlxalq istismarın ən xarakterik formasına,
böyük dövlətlər tərəfindən digər ölkələrin və xalqların əsarət altına alınması siyasətinin aparılması
üçün tipik bir vasitəyə çevrilir. Kapitalizmin inkişafı ilə əsasən kapitalist ölkələrindən kapital
ixracı sürətlə artır. Belə ki, 1902-ci ildə İngiltərə, Fransa və Almaniyanın ümumi xarici sərmayələri
101,5-111,5 milyard frank təşkil edirdisə, 1914-cü ildə bu göstərici 175-200 milyardadək artdı.
Kapitalın ixracının sürətli kəmiyyət artımı, keyfiyyətcə ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu [6, s. 245].
Xarici ticarətin əlavəsindən kapital ixracı tədricən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, o cümlədən xarici ticarətin bütün digər formalarının inkişafına böyük təsir göstərən güclü müstəqil amilə
çevrilməsi prosesi baş verdi. Ancaq bu, kapitalın ixracının mal ixracatını əvəz etməsi demək deyil.
155

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№2(57)-2020

Xarici ticarət sürətlə böyüməyə davam edir. Ancaq bu inkişaf hazırda kapitalın ixracı əsasında
böyük dərəcədə baş verir.
Kapital ixracının sürətlənməsi dünya bazarında iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrin böyük əksəriyyətini beynəlxalq iqtisadi mübadilə vəziyyətinə gətirir və çoxəsrlik iqtisadi təcrid divarlarında böyük bir boşluğu qırır. Dəniz və dəmiryol nəqliyyatının sürətli böyüməsi, kapitala ən
vacib xammal və yanacaq mənbələri olan ölkələrə nüfuz etməyə imkan verir. Nəticədə ölkələrin
böyük əksəriyyətində kapitalist münasibətlərinin inkişafı sənayenin böyüməsi üçün ilkin şərait
yaradır.
Sahibkarın rəhbərliyi altında bazar kapitalının geniş ixracı üçün obyektiv ehtiyac yaranır. Bir
neçə sənayeləşmiş ölkədə kapitalın nisbi “artıqlığı” özünü bürüzə verir. Artıq dəyərin yığılması,
kapitalın sürətli konsentrasiyası və mərkəzləşdirilməsi, ən böyük bankların formalaşması şəraitində maliyyə və sənaye qruplarının birləşməsi sürətlənir.
Lakin daxili bazarın inkişafı həm istehsalda, həm də inhisarçı qiymətlər sistemi vasitəsilə işçilərin amansız istismarı ilə əlaqədar olaraq kapital yığımının artımından geri qalır. Bundan əlavə,
inhisarların formalaşması kapitalın bir sənayedən digərinə sərbəst axını üçün süni əngəllər yaradır,
onları daha yüksək gəlir dərəcəsi olan bir sahayə yerləşdirməyi çətinləşdirir.
Bu ziddiyyətlər səbəbindən kapitalın ictimai miqyasda daha da yığılması, artıq dəyərin kapitala
tam çevrilməsi, bir qayda olaraq, bu ölkədə sərfəli tətbiq tapmayan “artıq” kapitalın ixracı olmadan
mümkün olmur. Əlbəttə ki, “qabaqcıl” kapitalist ölkələrində kapitalın “həddən artıq” olması nisbidir, çünki kütlələrin həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün həmişə istifadə etmək imkanı var. Ancaq
bu imkanın tam reallaşması kapitalın istehsalının inkişaf qanunlarına ziddir. Çünki bu proses mənfəətin azalmasına səbəb olur. Mənfəətin artırılması zərurəti kapitalistləri milli sərhədi xaricində
kapital ixrac etməyə məcbur edir.
Kapitalın ixracı ən mühüm iqtisadi şərtlər daxilində və müxtəlif maliyyə və sənaye qrupları
üçün yüksək qazanc təmin etmək vasitələrindən biridir. XX əsrin birinci yarısında kapital ixracından qazanc xeyli artdı. I Dünya müharibəsi ərəfəsində kapitalist ölkələrin bütün xarici sərmayələrindən gələn gəlir illik 1.8-2 milyard dollar təşkil edir.1929-cu ildə dörd böyük Qərb dövlətinin
(ABŞ, İngiltərə, Fransa və Yaponiya) xarici sərmayələrdən gəliri 2.3 milyard dollara çatdı. 1958ci ildə, natamam rəsmi məlumatlara görə, ABŞ, İngiltərə və Fransanın gəlirlərinin 6 milyard dolları, yenidən investisiya ilə birlikdə 9 milyardı keçdi [4,s.135].
Kapital Almaniyadan İtaliyaya, Fransadan İsveçrəyə və s. inkişaf etmiş ölkələrə ixrac edilməyə
başladı.İndiki mərhələdə bəzi sənayeləşmiş ölkələrdən digərlərinə kapital ixracında ciddi artım
özünü büruzə verir.
Qeyd etmək lazımdır: hər hansı bir kapital ixracının son məqsədi yüksək gəlir əldə etmək olsa
da, səbəbləri fərqli ola bilər. Qərb ölkələri çox vaxt kreditlərini hərbi-siyasi mülahizələrə əsaslanaraq verirlər. Müəyyən bir ölkəyə və ya sənayeyə nüfuz edən şirkətlər bəzən mövqelərini daha
da möhkəmləndirmək və gələcəkdə yüksək qazanc üçün zəmin yaratmaq üçün əvvəlcə nisbətən az
qazancla kifayətlənmək məcburiyyətində qalırlar və ya hətta müvəqqəti itkiyə məruz qalırlar. Çox
vaxt kapital ixracı, rəqabətədavamlı sənaye ölkələrində proteksionist gömrük maneələrini aradan
qaldırmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır. Bu hallarda istehsal müəssisələrinin az qazancları (məsələn, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə neft istehsalından əldə edilən qazancla müqayisədə) öz ölkələrindən kənarda satışların əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsinə mane olur.
Kapital ixracının gəlir gətirməsini bəzi əlavə faydalardan təcrid etməklə, kapitalın ixracı sayəsində əldə etmək mümkün olan, lakin birbaşa digər sahələrdə hasil olma dərəcəsini qiymətləndirmək mümkün deyil. Xüsusən böyük əhəmiyyət kəsb edən xarici ticarət sahəsində əlavə qazanc
əldə etmək üçün kapital ixracından istifadə və s. bura aid etmək olar.
Müharibədən sonrakı dövrdə kapitalın iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrə ixracı, qeyribərabər ticarət birjası yolu ilə əlavə qazanc əldə etməyin əsas kanallarından biri idi. Əldə olunan
mənfəət Qərb dövlətlərinin bu ölkələrə yatırdıqları xalis mənfəətindən 3-4 dəfə yüksək idi.
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Satış bazarları probleminin kəskinləşməsi ilə əlaqədar olaraq malların ixracında artan çətinliklərlə, kapitalın ixracı xarici bazarların fəth edilməsində və əmtəələrin hərəkətində getdikcə daha
çox rol oynayır.
Qeyd etdiklərmizi aşağıda göstərdiyimiz faktlardan daha aydın görmək olur. Belə ki,1939-1977ci illərdə ABŞ-ın Latın Amerikasındakı ümumi xarici investisiyalardakı payı 39% -dən 60%-ə qədər
artdı. Eyni zamanda ABŞ-ın bu ölkələrin ixracındakı payı 33% -dən 48% -ə, idxal isə 33%-dən
41%-ə yüksəldi. Amerika kapitalı Kanadaya qoyulan xarici sərmayələrin təxminən 80% -nə
nəzarət edirdi. Müvafiq olaraq, ABŞ-ın xarici ticarətdəki payı çox yüksəkdir və idxalın 2/3 hissəsini, ixracının yarısından çoxunu təşkil etmişdir. Böyük Britaniyanın təsis etdiyi Millətlər
Birliyinin ölkələri (Kanada istisna olmaqla) Böyük Britaniyanın xarici sənaye investisiyalarının
55% -ni, ixracının 40% -ni və idxalın 1/3 hissəsini təşkil edir [3,s.198].
1960-cı ilin sonunda ABŞ-ın iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrə verdiyi 12.3 milyard
dollarlıq birbaşa sənaye sərmayəsindən, neft sənayesi 5.4 milyard dollar, mədənçıxarma sənayesi
1.7 milyard dollar, ticarət 0.9 milyard dollar, yəni təxminən 74% təşkil etdi. Bununla yanaşı, istehsal sənayesi yalnız 1.9 milyard dollar və ya təxminən 15%, mühəndislik 5%-dən az, metallurgiya
isə 1% -dən azdır [5,s.150–155].
Britaniya Millətlər Birliyinin (Kanada istisna olmaqla) ölkələrindəki xarici ölkələrin sənaye
sərmayələrinin 80%-i filiz və neft hasilatı, ticarət, nəqliyyat, banklar və ixracat plantasiyalarına
qoyulmuş investisiyalar idi.
Xarici investisiyalar, əgər ciddi bir dövlət nəzarəti altına alınmazsa, bir qayda olaraq, metropoliyaların aqrar və xammal əlavələrinə çevrilən inkişaf etməmiş ölkələrin iqtisadi geriləməsinin
aradan qaldırılmasına mane olur. Bəzi inkişaf etməmiş ölkələrin iqtisadiyyatının monokultural
ixtisaslaşması xarici kapitalın idxalının birbaşa nəticəsidir.
60-cı illərdə “dekolonizasiya” nəzəriyyəsinin yeni bir versiyası yayıldı, buna görə ABŞ və digər
Qərb gücləri kapitallarını iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrə ixrac edərək, milli gəlirlərinin
bir hissəsini “bölüşdürmək” məqsədi güdürdülər. Bu konsepsiyanın müəllifləri (Amerika alimi
C.Kindelberger və başqaları) ixracın ədalətsiz xarakterinin ya artıq aradan qaldırıldığını, ya da
keçmiş bir şey olduğunu sübut etməyə çalışdılar [7,s.225; 8 ]. Ancaq bu iddialar faktlarla təkzib
edildi. Amerika statistikasına görə 1957-1960-cı illərdə ABŞ-dan sənaye kapitalının iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrə ixracı 2.3 milyard dollar təşkil edib, Amerika şirkətlərinin həmin
illərdəki investisiyalarından xalis mənfəəti 7.3 milyarda çatdı. Kapital ixracından əldə edilən
mənfəət yeni investisiyalardan üçqat daha çoxdur.
Beləliklə, Qərb dövlətləri milli gəlirlərini keçmiş müstəmləkələri və asılı ölkələri ilə “bölüşdürmürlər”, əksinə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələr şirkətlərə əlavə xərac ödəməyə məcburdurlar.
Bu faktlar bir daha Qərb inhisarçılarının maraqları ilə iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrin kütlələrinin ehtiyacları arasında əsaslı ziddiyyətə işarə etdi. Lakin 60-70-ci illərdə Asiya və
Afrikanın azad edilmiş ölkələrinin əksəriyyətinin iqtisadi inkişafı yavaşca getdi. Kütlənin maddi
vəziyyəti çətin olaraq qaldı və ölkələrinin sərvətləri qızıl çay olan Qərb bankları və korporasiyalarının seyflərinə axdı. ABŞ inhisarçıları inkişaf etməmiş ölkələrdə xərclədikləri hər dollar üçün
iki-üç dollar qazandılar.
Kapital ixracı, kirayəçi təbəqəsinin istehsalından tamamilə təcrid olunmağı gücləndirdi, inkişaf
etmiş dövlətlərdə parazitizm izini qoyurdu. Beləliklə, kapital ixracı müasir kapitalizmin dərin və
barışmaz ziddiyyətlərinin məcmusudur, zəngin Qərb ölkələrinin genişlənməsinə və kapital idxal
edən ölkələrin və xalqların daha da asılı olmasına şərait yaradır.
Nəticə
Beləliklə, yaxın bir neçə ildə dövlətimizin siyasəti ilə əlaqədar olaraq, kapital axını tendensiyaları əhəmiyyətli dərəcədə azalacaqdır Böyük sahibkarların dövlətdən güzəştlərə sahib olması, offşor faydalarından istifadə etməkdən daha xeyirlidir. Bu gün kapital ixracı dünya iqtisadiyyatının
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ayrılmaz hissəsidir. Bir tərəfdən beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə, digər tərəfdən isə
vahid qlobal iqtisadi məkanın yaranmasına öz töhfəsini verir. Eyni zamanda, bir ölkədən çox
miqdarda ixrac onun milli iqtisadiyyatının tənəzzülünə səbəb ola bilər (1998-ci ildə Rusiyada
defolt nümunəsini çəkmək olar).
Qeyd etməliyik ki, kapital idxal edən bir ölkə üçün kapital ixracının təsirləri qarışıqdır. Bir
tərəfdən iqtisadiyyatın inkişafına öz töhfəsini verir. Digər tərəfdən, xarici kapital özü üçün sərfəli
olan birtərəfli, əsasən xam, milli iqtisadiyyatın inkişafını dəstəkləyir.
Beləliklə, dünya birliyindəki çətin siyasi və iqtisadi vəziyyətlə bağlı dünya kapital bazarı qeyrisabit vəziyyətdədir. Bununla birlikdə, birbaşa xarici investisiya axınlarında artım, investorlar üçün
perspektivli sahələrdə geosiyasi və sektor dəyişiklikləri proqnozlaşdırılır. Beynəlmiləlləşmə və
qloballaşma proseslərinin getdikcə daha çox yayılması baş verir. Dünyada TMŞ-lərin fəaliyyət
göstərdiyi ölkələrin sayı həmin ixrac kapitalının perspektivlərinin artmasına və genişlənməsinə
işarə edir.
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Теоретико-методологические подходы к экономической сущности экспорта капитала
Резюме
В статье анализируются теоретические и методологические проблемы современного
международного процесса вывоза капитала. Здесь особое внимание было уделено изучению
таких вопросов как сущность экспорта капитала, этапы его эволюции и развития, роль
монополии в этом процессе и т. д.. В статье показано, что вывоз капитала среди важнейших
экономических факторов и является наиболее важным, и способствует обеспечению
высокой рентабельности различных финансово-промышленных групп.
Ключевые слова: экспорт капитала, инвестиции, иностранные инвестиции, мировая торговля, промышленные группы.
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Theoretical and methodological approaches to the economic nature of capital exports
Summary
The article analyzes the theoretical and methodological problems of the modern international
process of capital export. Here, special attention was paid to studying such issues as the essence
of capital export, stages of its evolution and development, the role of monopoly in this process,
etc. The article shows that the export of capital among the most important economic factors is the
most important and contributes to ensuring high the profitability of various financial and industrial
groups.
Key words: capital export, investment, foreign investment, world trade, industrial groups.
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CROSS – CULTURAL COMPETENCE OF STAFF AS A MANAGEMENT TOOL IN
INTERNATIONAL COMPANIES OF AZERBAIJAN
Summary
As a result of globalization, companies all over the world have to restructure their businesses to
meet constant changes in the demand. Doing business in diverse culture and language conditions,
especially realization of large projects, is not only time-consuming, but also very difficult in terms
of cross-cultural management. Taking into consideration the increase of the diversity of cultures
within the company, human resource management becomes a vital and complex matter. Companies
all over the world have more and more reasons to enter international market.
This article examines main problems of cross-cultural management of human resources in
international business, as well as the difficulties of international communication. It shows the need
to study the specifics of the population, since this knowledge may be necessary to understand the
methods and procedures characteristic of the management style, which is used in this country, and
analyzes main cross-cultural problems of multinational companies.
Keywords: cross-cultural communication, cross-cultural management, globalization, human
resources, multinational companies.
Introduction
Cross-cultural management is not a new concept. This concept emerged in the course of ancient
international trade and business interactions. As long ago as ancient times, Egyptians, Phoenicians
and Greeks began to trade abroad and knew how to do business with people with different cultural
characteristics. During the Renaissance, Danish, English, and other European merchants created
worldwide commercial group. It allowed them to achieve smooth transactions, avoid conflicts
during dealing with people with other cultural traditions, because they would be sensitive to their
language, beliefs and habits.
In early periods, these enterprises and activities related to cross-cultural management entirely
depended on the business experience of the merchants without any cross-cultural management
research. Direct reason of that cross-cultural management became a subject of the science was
unsuccessful experience of international transactions of multinational enterprises.
International relations have never been easier to establish, however, maintaining positive
relationships all over the world requires some competencies from employees. Cross-cultural
competencies refers to the effectiveness of a person in unfamiliar cultural environment, which is
important in the interactions between the representatives of different cultures. The trend towards
increasing internationalization of a business results in the questions about cross-cultural
competencies of employees.
Interaction in new culture includes discovering and understanding the differences, adapting to
new rules and developing competencies, which support a person in the process of the introduction
to unfamiliar environment.
The increase of the interest in the areas of international HR management and cross-cultural
management is a result of increased attention to globalization. Rapid development of the
globalization is main reason of that the competencies related to cross-cultural interaction have also
become important at the workplace.
Literature review
Such authors as Lewis R., Shikhirev P.N., Myasoedov S.P., Strovsky L.E., and Simonova L.M.
studied business cultures, cross-cultural interactions and improvement of their effectiveness.
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Earley C. and Mosakowski E. in their article for the Harvard Business Review raised the issue
of cultural competence and identified it as an element supporting strategies for the process of
cultural perception. As the result, the differences were distinguished in the culture-based behaviour
from individual's behaviour, suggesting that understanding and perception of the difference can
improve the result of business activities. (Earley C. and Mosakowski E. 2004)
According to the study of authors Kaplan R. and Norton D., competencies are a fundamental
factor in the success of the organization, creating basis for the organizational development strategy.
[Kaplan R., & Norton D., 2001] Paul Niven had a similar view of employee competence:
“organizations are as efficient and productive as their employees, and there is an discernible link
between employee competence and performance.” (Niven P. 2002)
Despite the fact that the content of available models of cross-cultural competence, based on the
process of their formation, reflect the structure (models of Holden, Matveev and Milter, Johnson,
Nordhog, etc.), they do not take into account external deterrent force. (Matveev A. and Milter R.
2004), (Holden, 2002)
In contrast, Graf A. approaches the problem of cross-cultural competence more broadly and
defines it as the sum of three systems: individual, episodic, and relative. (Graf A. 2004).
The scientific literature has insufficiently developed models as well. They are focused on the
smallest details of an individual's characteristics, clearly defining the cultural knowledge, personal
skills, and salient features this individual has. (Chernyak N.V. 2016)
The competence of managers in literature covers a wide area. It has become more relevant in
recent years. This can be justified by increase of the emphasis on management skills. Some
managers are taking advantage of the benefits created under the globalization, while others are
unable to cope with this situation. The point is what makes some managers successful, when others
fail.
Newman and Nollen studied the link between national cultures and management methods. The
correlation between certain cultural aspects and similar agreement methods was evaluated by
means of the financial indicators. The results of their study show that “business performance is
better when management methods are consistent and blended with the national culture.” (Newman
and Nollen 1996)
Likewise, Globokar studied the effect of manager's behaviour on employees' performance. This
study found that a lack of correspondence between the behaviour of expatriate managers and the
expectations of local employees regarding such behaviour can make employees' performance
worse. (Globokar 1997) Both of these studies confirm the importance of culture in the study of
management style or behaviour of managers.
Lewis also studied the correspondence of leadership styles, job satisfaction, and national culture
in multicultural workplaces. (Lewis et al. 2001) Conclusion of his study was that different cultural
groups in the same workplace preferred different leadership styles, and these styles affected job
satisfaction in different ways. In view of this study, the most important thing here was that
managers hardly recognized any difference in the preferences of employees of different cultures.
As can be seen from the above, the managers in the Lewis study did not show cross-cultural
awareness.
Methodology and data
The article assumes the use of the following research methods:
• Interview
• Survey
The interview was based on specially developed questions, and usually depended on the form
in which the respondent was ready to answer the questions. These interviews are assumed to be
implemented with managers in international companies.
Special questionnaire was developed for the implementation of the survey, and this
questionnaire covered general information about the respondent, specifics of work and difficulties
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in working with other cultures, presence of cross-cultural component in the system of selection,
adaptation, development, evaluation and stimulation of staff.
Selected methods of data collection for the research are semi-structured interview and
questionnaire survey.
This article will present the results of analysis of semi-structured interviews and questionnaire
surveys of the employees of international companies. As well offered research hypotheses will be
tested. At the end of the chapter, recommendations will be developed on the improvement of the
use of cross-cultural competencies of staff in international companies in Azerbaijan.
Semi-structured interviews were implemented based on data of 5 international companies, more
detailed information about which was provided in the schedule:
Table 1

Scope of business

Company 1
Company 2
Company 3
Company 4
Company 5

Banking services
Audit and consulting
services
Organizational and
advertising services
Catering
Certification services

Number of
employees

Year of
establishment of
the representative
office in
Azerbaijan

The number of
managers with
whom the
interview was
implemented

More than 60
More than 50

2014
2007

1
2

More than 15

2006

1

More than 100
More than 10

2010
2017

3
1

The following hypothesis was formulated:
Cross-cultural competencies of staff are key factor affecting the activities of international
companies, however, they are not taken into consideration by the management and not declared
(or declared to a minimum extent) in international companies in Azerbaijan.
Practical significance of the research results lies in the possibility of using the conclusions and
recommendations of this article in improving the organization of personnel management in
international companies in Azerbaijan.
Empirical results and discussion
Main purpose of the implementation of Semi-structured interview was the confirmation of the
hypothesis about that the management of international companies in Azerbaijan did not take into
consideration cross-cultural competencies of the employees, thereby missed the opportunities to
use these competencies in the management process.
A total of 8 interviews were implemented with the managers of 5 international companies in
Azerbaijan.
It was found that the managers did not use competency-based approach in management. Main
barrier factors were identified as follows:
1. Unwillingness of the managers to spend time and financial resources for measures that do
not bring instant tangible profit, taking into consideration the conditions of economic instability
and business dynamism.
2. Insufficient development of HR management system in these companies, which is often led
only to HR record management.
Some managers believe that the application of cross-cultural component does not make sense,
because the employees of international company are hired already taking into consideration that
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they speak foreign languages, and their work, which is naturally enough, is accompanied by the
work with other cultures. It means that the application of cross-cultural component in the
documentation, namely in the job descriptions in greater volume is not possible in the point of
view of reflecting all the subtleties in the documents. Most managers noted that the availability
and level of particular competence is mainly determined at the selection stage, as well during the
rotations within the company. With this purpose, main method used in the companies is
interviewing, which includes comparing the effectiveness of the employees during performing
their official duties.
In spite of that the trainings are part of staff training and development in all the companies,
cross-cultural trainings are not implemented in any of the companies studied. Although the
application of cross-cultural trainings is an advantage for preparing employees for cross-cultural
communications, there is a problem of lack of time.
Managers confirmed that the problem studied is interesting to consider, and that taking into
consideration of cross-cultural characteristics of both their employees and the employees of the
partners would be effective innovation in the point of view of advantages.
Thus, after the implementation of Semi-structured interview, we can say that the research
hypothesis was confirmed: cross-cultural competencies of staff are the factor which has influence
on the activities of international company, however they are not taken into consideration by
management and are not declared (or declared to a minimum extent) in the standards in
international companies in Azerbaijan. Although the opinions of managers do not differ on the
need and importance of taking these competencies into consideration, some managers point to the
complexity of application of such changes.
As well, as a result of the study, it was found that the most significant practice for the use of
cross-cultural competencies by management was the staff teaching. All the managers agreed that
the staff teaching is key stage in the application of the use of competency-based approach
altogether.
Implemented semi-structured interview with managers of international companies do not reflect
the opinion of the employees who have direct contact with the representatives of other cultures,
and do not allow us to determine the significance of cross-cultural competencies for the fulfilment
of their official duties. 92 employees of more than 14 international companies in Azerbaijan took
part in online survey. 49 of surveyed 92 employees were male (which was 53.3%), 43 were female
(46.7%). Most of the respondents were employees aged 25 to 30 years (39 people).
Assessment of the representativeness of the selection also requires taking into consideration the
work experience of the employee in international company. In this case, the opinion of not only
the employees who work in international company for more than a year, but also those who work
for a shorter period was taken into consideration. Such an approach in the distribution of the
respondents allows to take into consideration the opinion of those employees who already have
relatively greater experience in an international company, also those who are still adapting to work.
As shown in the Figure 1, most of the respondents have been working at the hotel for the period
from 1 to 3 years (45 respondents). It means that the majority of the respondents are already able
to objectively assess the processes of adaptation, training, motivation, etc. of the staff in
international company in which they are an employee.
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Work experience in international company

22%

29%

up to 1 year
1-3 years
more than 3 years

49%

Figure 1
The survey also included a question clarifying the frequency of interaction with the bearers of
other cultures, the results of which were reflected in Figure 2. Such a ratio allows us to talk about
the actuality of cross-cultural interaction matters for the employees.
How often have you faced with the foreigners during the work performance in the
last year
number of respondents
Very often (I work with them regularly)

51

Often (every working day)

30

Rarely (a couple times during working week)
Hardly ever (isolated cases during all the work period)

7
4

Figure 2
As a result of the respondents answers about the difficulties encountered in the process of crosscultural interaction, it turned out that main barrier was the lack of practice of communicating with
foreigners, which was most often noted by the employees who had been working in international
company for less than 1 year. This result allows to talk about the importance of the adaptation
process for new employees, as well the necessity for additional training in corresponding skills in
this process.
Relatively low interest in the characteristics of other cultures (25% of the respondents chose
the option “rather not”, and 32% - “no”), which indicates a lack of the initiative on their part to
improve their cross-cultural competencies and makes difficult their use in the workplace. By
inference, increasing cross-cultural knowledge among the employees is actual task for the
management of international companies.
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Are you interested in culture, religious traditions, national cuisine, other
features of the foreigners, with whom you interact during the work?
number of respondents
Yes

8

Rather yes

32

Rather not

23

No

29

Figure 3
In spite of low level of the interest in the increasing cross-cultural knowledge, the employees
are aware of the importance of taking into consideration of the characteristics of other cultures in
the process of interacting with them. Thus, 21% (19 respondents) are sure in it, and 53% are more
inclined to the necessity in it and chose the answer “Rather, yes”.
Do you think it is importants to take into consideration national
characteristics of the foreigners during the interaction with them?
4%

Yes

4%
21%

Rather yes
18%
Rather not
No
It is difficult for me to answer

53%

Figure 4
52% of the respondents think that the employees should receive additional remuneration if they
speak several foreign languages or have the knowledge of cultural characteristics. It is able to be
justified by the use of their knowledge and skills on the part of such a respondents, who see the
result of it in the results of their work. The lack of the interest in the encouraging the knowledge
of cultural characteristics and their use among the rest of the respondents allows us to tell that even
if they are ready to take into consideration cross-cultural factors, they are ready to do so in the
absence of additional remuneration, considering it the part of their official duties.
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Do you think that the employees who know several foreign languages or have
knowledge about cultural characteristics of different countries may receive
additional remuneration?

I think it is unnecessary; the employee are paid the
salary for all these features

19

No

11

Rather not

14

Rather yes

24

Yes

17

Yes, additional knowledge and competencies are to
be stimulated

7
Number of respondents

Figure 5
Only 8% of the respondents are sure that the availability of such a knowledge will not affect
the performance of work, however the majority consider that it will have a positive impact (69%).
The availability of the employees who think differently can be explained by their relatively low
frequency of interaction with the representatives of other cultures.
Do you think you are able to perform the work better if you have the
knowledge about traditions and national characteristics of different
countries?
Yes, of course

Rather yes

Rather not

No, it will have no influence on my work

8%
30%
23%

39%

Figure 6
Low level of initiative and responsibility of employees themselves for acquiring cross-cultural
knowledge and skills can also be seen in the question “Should the HR department help the
employees in obtaining and studying the information about culture, national traditions and other
characteristics of different countries?”. Only 10% of respondents consider that this comes with
work experience. I would also like to note that 20% consider that immediate supervisor of the
department should take part in this, which shows the importance of the learning process in the
process of using cross-cultural competencies by the management.
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Do you think that the HR department must help the employees in getting and
learning of the information about culture, national traditions and other
characteristics of different countries,
10%

Yes, it is one of its key functions

Rather yes

9%

20%

Rather not, this work must be done by immediate
supervisors of the department
61%
No, it is the work of the employees themselves, all
this will come with the work experience

Figure 7
More than a half of the respondents consider that the HR Department should help the employees
in getting the information about culture, national traditions and other characteristics of different
countries. In answer to clarifying question about certain activities on the part of HR Department,
special emphasis was placed on the stage of candidate selection. Most of the respondents are
inclined to the implementation of introductory training by the HR Department (38%).

What do you think about the measures must be implemented with this
purpose by the HR department

19%

18%

25%
38%

To find knowledge of traditions, cultural features of different
countries during the interviews with candidates for employment in
the company
To give candidates for employment to the company a test on
knowledge of traditions, cultural features of different countries
Implement introductory training for new employees on the learning
of traditions, cultural features of those countries with which the
company interacts most often
To develop printed manual (recommendations) on the features of
interaction with the people from different countries

Figure 8
Moreover, the most priority form of implementing cross-cultural training is external trainings 56%, herewith, significant part of the respondents prefer foreign probations (35%). The
distribution between the implementation of internal trainings between the HR Department and
immediate supervisor is almost the same - 18% and 15%, correspondingly.
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If you think that it is necessary to implement trainings for the employees for
more effective work with foreigners, in which format they must be
implemented
The head of the division issues handout developed by the HR
department, and employees learn it independently

11%
35%

18%

15%
21%

Group training (handout + role play) conducted by HR specialist outside working hours
“Internal” training (handout + role play) conducted within the
department by the head of the unit
“External” training in specialized training center in Azerbaijani
“External” training in foreign specialized training center (foreign
internship)

Figure 9
The results of the survey once again confirm the hypothesis about that cross-cultural factors,
being key factors for the company's activity, are not declared in the standards of international
companies in Azerbaijan. Held survey showed that the employees are ready for changes, because
they consider that cross-cultural knowledge will positively affect their performance.
As well, it is reasonable to conclude that the teaching (preferably in the form of the
implementation of the trainings) is key stage in the formation of cross-cultural competencies of
the employees in international companies in Azerbaijan, thereby it influences on the use of these
competencies as management tool.
The solving set tasks by the research allowed us to achieve the purpose of the work. In other
words, the possibilities of using cross-cultural competencies of the staff as management tool in
international companies were studied in terms of Azerbaijan. The actuality of studying this matter
in international companies of Azerbaijan – the object of the study, was confirmed by conducting
semi-structured interviews with the managers of different levels, as well thanks to the results of
the survey of employees of international companies, the hypothesis was confirmed.
Since it is possible to apply the results of this research in practice, it is reasonable to develop
the recommendations on the application of cross-cultural competencies of the staff in the
management process in international companies.
As well, it was found that in practice of using cross-cultural competencies by the management
the staff training was the most significant. It means the application of group cross-cultural training,
involving the training specialists or the employees with significant experience, knowledge of
cross-cultural interaction, who also have the skills to implement the trainings.
It is necessary in international companies to realize regular assessment of the competencies,
which should begin with determining the list of the competencies (including those necessary for
the rotation of an employee to another position) based on the list of corporate and managerial
competencies, job description. The managers should monitor the working behaviour of the
employees, as well take into consideration during the evaluation interview the facts that
characterize the employee's working behaviour and related to required competencies for the
position. As a result of the evaluation, it is reasonable for the manager to make adjustments aimed
at improving work results and increasing competence together with the employee.
Of course, taking into consideration the frequency of interaction and encounters with the
representatives of different cultures, it is necessary for the managers to understand the importance
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of these matters and engage in the development in the field of cross-cultural management. It will
create conditions for more successful activity, help prevent undesirable situations or eliminate their
consequences.
Doing business in Azerbaijan with availability of many regional and local-territorial features is
accompanied by interaction not only with domestic cultures (between the regions of the country),
but also with external cultures.
Awareness of the manager of their culture, in conditions of availability of the knowledge of
specific culture of the clients, partners, employees from other regions and countries, is important
factor in conducting successful activity, taking into consideration the increase of risks and
communication barriers when cross-cultural differences occur. It makes the requirements for
cross-cultural competence of managers in international companies in Azerbaijan critical.
In doing so, if within the organization it is necessary to train staff in this field, the managers
also need to develop themselves in the field of cross-cultural management.
Managers and employees of the management field should be aware of current state and
available trends in the development of cross-cultural business communication, use principles and
methods of organizing business communication in a cross-cultural environment. Based on the
analysis of the problems with cross-cultural characteristics that are typical for the business sphere
of interaction, the managers need to know methods of management of cross-cultural conflict, to
settle management problems, evaluate conditions and consequences of management decisions
related to interpersonal and group communications within international company.
Conclusion
The results of the analysis showed that cross-cultural factors can have significant influence on
the activities of international companies, and, in particular, the availability of corresponding
competencies of the staff plays key role in cross-cultural communications. Based on the analysis
of the research conducted in international companies in Azerbaijan, it is able to make the
conclusion that the purpose of the work on studying the possibilities of using the staff crosscultural competencies as management tool was achieved by solving set tasks.
One of the reasons for ignoring these cross-cultural competencies as a factor influencing on
organization's activities is a lack of understanding of the necessity for the managers in international
companies to take these factors into consideration. The employees themselves may face certain
problems related to interaction with the representatives of other cultures, however the managers
are ready to take into consideration the availability of cross-cultural competencies only if such
innovations will produce material return. This suggests that managers and employees who have
direct interaction with bearers of other cultures may have different awareness of the necessity of
taking into consideration cross-cultural competencies of employees. Confirmation of such a
difference is interesting for further research.
Confirmation of the hypothesis about the lack of accounting by management in international
companies in Azerbaijan, in spite of influence of cross-cultural competencies on the activity of
international company, is also key conclusion. Key stage for management for the use of crosscultural competencies as a tool, is the stage of formation of these competencies and application of
their use. The analysis makes it possible to conclude that the most significant practice for this is
staff teaching.
Successful use of competencies as a tool specifies the application of the changes in the standards
of the requirements to the staff, which specifies the implementation of such measures that would
be acceptable to the majority of the employees, taking into consideration their position. Such
practices (measures) are able to include holding educational cross-cultural trainings, which are
aimed at developing corresponding aspects and attributes of cross-cultural competencies.
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Гульнар ЗЕЙНАЛОВА
Азербайджанский Государственный
Экономический Университет (UNEC), Азербайджан
Кросс-культурная компетентность персонала как инструмент управления в
международных компаниях Азербайджана

Резюме
В результате глобализации компаниям по всему миру приходится реструктурировать
свой бизнес, чтобы соответствовать постоянным изменениям спроса. Ведение бизнеса в
различных культурных и языковых условиях, особенно реализация крупных проектов,
требует не только времени, но и очень сложно с точки зрения межкультурного управления.
Принимая во внимание рост разнообразия культур внутри компании, управление
человеческими ресурсами становится жизненно важным и сложным делом. У компаний по
всему миру появляется все больше причин для выхода на международный рынок.
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В статье исследуются основные проблемы межкультурного управления человеческими
ресурсами в международном бизнесе, а также трудности международного общения. Он
показывает необходимость изучения специфики населения, поскольку эти знания могут
быть необходимы для понимания методов и процедур, характерных для стиля управления,
который используется в этой стране, и анализирует основные межкультурные проблемы
транснациональных компаний.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурный менеджмент,
глобализация, человеческие ресурсы, транснациональные компании.
Gülnar ZEYNALOVA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Azərbaycan
Azərbaycanda beynəlxalq şirkətlərdə işçilərin kros mədəniyyət sərfiyyatı
Xülasə
Qloballaşma nəticəsində dünyadakı şirkətlər daim dəyişən tələbi təmin etmək üçün işlərini
yenidən qurmalıdırlar. Fərqli mədəni və linqvistik şəraitdə iş aparmaq, xüsusilə də böyük layihələrin icrası, yalnız vaxt deyil, həm də mədəniyyətlərarası idarəetmə baxımından çox çətindir. Bir
şirkət daxilində artan mədəniyyət müxtəlifliyi ilə insan resurslarının idarə edilməsi həyati və çətin
olur. Dünyadakı şirkətlərin beynəlxalq bazara çıxmaq üçün getdikcə daha çox səbəbləri var.
Məqalədə beynəlxalq biznesdə mədəniyyətlərarası insan resurslarının idarə edilməsinin əsas
problemləri və beynəlxalq ünsiyyətin çətinlikləri araşdırılır. Əhalinin xüsusiyyətlərini öyrənməyə
ehtiyac olduğunu göstərir, çünki bu məlumat bu ölkədə istifadə olunan idarəetmə tərzinə xas olan
metod və prosedurları anlamaq üçün lazım ola bilər və çoxmillətli şirkətlərin əsas mədəniyyətlərarası problemlərini təhlil edir.
Açar sözlər: mədəniyyətlərarası ünsiyyət, mədəniyyətlərarası idarəetmə, qloballaşma, insan
resursları, transmilli şirkətlər.
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Təranə Mütəllim qızı ƏHMƏDOVA
i.f.d., dosent, Sumqayıt Dövlət Universiteti,
“Biznesin təşkili və menecment” kafedrası
XARİCİ İNVESTİSİYALARIN MİLLİ İQTİSADİYYATA TƏSİRLƏRİ
Xülasə
Məqalədə xarici investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Xarici
investisiyaların milli iqtisadiyyata müsbət və mənfi təsirləri araşdırılmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilmiş xarici investisiyaların
2014-2018-ci illər üzrə dinamikası təhlil edilmişdir. Xarici investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsi
və onlardan səmərəli istifadə etmək üçün bir sıra tədbirlər görülməsi ilə bağlı tövsiyə xarakterli
təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: xarici investisiya, milli iqtisadiyyat, istehsal, ixrac, rəqabət, stimullaşdırma, iqtisadi inkişaf.
Giriş
Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin dərinləşdiyi bir dövrdə investisiya mənbələrinə olan tələbat artır. Belə investisiya mənbələrindən biri xarici investisiyalardır. İqtisadiyyatı
açıq olan bütün ölkələrdə xarici investisiyalar qəbul edilir. Xarici investisiyalar xüsusən də inkişaf
etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafına təkan verir. Xarici investisiyalar dünya iqtisadiyyatında
beynəlxalq istehsalın rolunu gücləndirərək sürətlə artmaqda davam edir.
Xarici investisiya axını məhsuldarlığı, məhsulların keyfiyyətini artırır və rəqabət qabiliyyətinə
təsir göstərir, onu beynəlxalq səviyyəyə qaldırır, yəni xarici bazarlarla əlaqələri genişləndirir. Xarici investisiyalar mövcud rəqabət üstünlüklərindən istifadə etməklə və yenilərinin tətbiqi ilə
ölkənin qlobal iqtisadiyyatdakı rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün bir vasitə rolunu oynaya bilər.
Xarici investisiya axınının artmasının vacib şərti xarici investorların milli iqtisadiyyatda fəaliyyət
göstərmələri üçün sabit şərait yaratmağa yönəlmiş dövlət siyasətinin həyata keçirilməsidir. Bu
məqsədə çatmaq milli rəqabət qabiliyyətinin artmasına və ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi sistemə
daha fəal inteqrasiyasına kömək edəcəkdir.
Xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata müsbət və mənfi təsirləri
Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatının qloballaşması ilə ölkələr arasında xarici investisiya axını
yüksək səviyyəyə çatmışdır. Hər il beynəlxalq kapital axını təxminən 0.7-1.2 trilyon dollar olaraq
qiymətləndirilir. O cümlədən, birbaşa investisiyalar - təqribən 0,13-0,24 trilyon, portfeli - 0,120,67 trilyon dollar təşkil edir. Müasir beynəlxalq iqtisadi həyatın mənzərəsini ilk növbədə o
şirkətlər yaradır ki, nəinki xarici ölkələrlə aktiv ticarət edir, həm də orada aktiv investisiya qoyur.
Kapital ixracının ümumi həcmində dövlət investisiyalarının ixracının rolu və payı artır (təxminən
25% təşkil edir). İnkişaf etməkdə olan ölkələrə ixrac olunan investisiyaların ümumi həcminin
90%-ni dövlət investisiyaları təşkil edir. Xarici investisiyalar müasir texnologiyaların inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatı olan ölkələrə ötürülməsi üçün əsas vasitədir. Onun həyata keçirilməsi qabaqcıl texnologiyalarla səmərəli işləyə bilən yerli kadrların müvafiq səviyyəli təlimini
tələb edir. Bu da öz növbəsində xarici investisiyaların əmək ehtiyatlarına təsirini - məşğulluq
səviyyəsinə, əməyin maya dəyərinə, həmçinin bacarıqların inkişafına təsirini müəyyənləşdirir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, xarici investisiyalar həm elmi-texniki tərəqqinin, həm də iqtisadi
inkişafın sürətlənməsində vacib amillərdən biridir. Eyni zamanda, bu investisiyalar istehsal bazasının yenilənməsinə kömək edir, əməyin təşkili üzrə qabaqcıl metodların məlumat mübadiləsini
sürətləndirir və ölkə iqtisadiyyatının stimullaşdırılması üçün şərait yaradır. Ölkədə yaradılan investisiya mühiti, xarici investorlara verilən güzəştlər, uzunmüddətli əsaslarla investisiya cəlb et172
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məyə, xarici tərəfdaşlara istehsal müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və modernləşdirilməsi proqramlarında fəal iştirak etməyə imkan verir. Xarici investisiya qoymağın bu müsbət nəticələri bu vəsaitləri qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatı üçün ən əhəmiyyətlidir. Çünki, bu tip investisiyalar istənilən dövlətin iqtisadi inkişafında böyük rol oynayır [2, s. 138].
Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata müsbət təsirləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- xarici investisiyalar ümumi kapitalı artıra bilər və bununla da iqtisadi artıma töhfə verə bilər;
- xarici investisiyalar milli investisiyalardan daha sərfəli və ya gəlirli olduqda, iqtisadi artıma
kömək edir;
- xarici investisiyaların iqtisadi artıma töhfəsi yalnız bu tip investisiyalar ilə işçi qüvvəsinin
bacarıq səviyyəsi arasında əlaqə olduqda mümkündür. Belə ki, xarici investisiyaların iqtisadi inkişafa təsiri ev sahibi ölkədəki işçi qüvvəsinin bacarıq səviyyəsindən asılıdır. Xarici investisiyalar
ilə işçilərin təhsil səviyyəsi arasında sıx əlaqə var;
- məşğulluğun və işçilərin ixtisaslarının artırılmasına öz töhfəsini verir;
- real sektorun inkişafı üçün maliyyə mənbələrini artırmağa və əsas kapitala investisiya qoymağa şərait yaradır;
- texnoloji yeniliklərin ötürülməsi və iqtisadi modernləşməyə kömək edir;
- ölkə ixracının rəqabət qabiliyyətinin artmasına şərait yaradır və s.
Xarici investisiyaların cəlb olunmasının açıq üstünlüklərinə baxmayaraq, bir sıra mənfi nəticələri də vardır. Bunlardan biri xarici şirkətlər daha yüksək maaş verə bildikləri üçün daha ixtisaslı
işçi qüvvəsi cəlb etməyə çalışırlar. Nəticə etibarilə daha az ixtisaslı işçilər az əməkhaqqı olan yerli
müəssisələrdə işləməli olurlar ki, bu da bərabərsizliyə və nəticədə ölkə daxilində sosial gərginliyə
səbəb olur. İkincisi, xarici investorların maliyyələşdirdiyi müəssisələrin çox hissəsini idarə etmək
və yerli müəssisələri bazardan çıxmağa məcbur etmək imkanlarının olmasıdır. Bu cür hərəkətlər
rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Xarici investisiya yüksək ixtisaslı işçi
qüvvəsinə tələbatı artırır. Buna görə də xarici firmalar yerli firmalarla müqayisədə daha yüksək
əməkhaqqı ödədikləri üçün əhalinin rifah səviyyəsi artır. Lakin buna görə, haqsız rəqabət səbəbindən yerli firmaların qazancı azalır. Xarici investisiya ona tələbat yaratdığından ara məhsul istehsalını stimullaşdırır.
Bir çox xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta böyük həcmdə xarici investisiya axını sabit
və yüksək iqtisadi artım tempinə zəmanət vermir. Bunun əyani təsdiqi Braziliya, Meksika və Argentina kimi böyük inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsidir. Son onilliklər ərzində onlar inkişaf
etməkdə olan ölkələrə birbaşa xarici investisiyaların əsas alıcılarından biri olmuşdur. Bununla
birlikdə, əhəmiyyətli dərəcədə xarici investisiya cəlb olunmasına baxmayaraq, son 25 ildə onların
iqtisadi inkişafı son dərəcə qeyri-sabit qalmışdır. Böyük xarici investisiya axını nəticəsində 19802004-cü illər arasında Meksika və Braziliyanın ÜDM-i 5 dəfə, Argentinanın ÜDM-i isə 9 dəfə
azalmışdır [4, s.291].
Latın Amerikası ölkələrinin inkişafında xarici investisiyalar tarixən xüsusi rol oynamışdır. Siyasi müstəqillik əldə etdikləri andan etibarən xarici investisiya onların iqtisadiyyatının strukturunun və ictimai-siyasi mühitin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bir çox cəhətdən xarici investisiyaların təsiri altında resursların ixracına əsaslanan geniş inkişaf növü formalaşdı. Buna görə zəngin
xammal bazasına baxmayaraq, regionun əksər dövlətlərinin iqtisadi inkişaf səviyyəsi aşağı səviyyədə qaldı. 1980-1990-cı illərdə Latın Amerikası iqtisadiyyatına xarici investisiyaların təsiri xeyli
artdı. Öz rəqabətli emal sənayesi yaratmaq üçün kifayət qədər uğurlu cəhdlərdən sonra regionun
bir çox ölkəsi borc böhranlarından qurtuldu və nəticədə liberal islahatlara başladı. Kreditorların
təzyiqi ilə xarici kapitalın milli iqtisadiyyata çıxışı genişləndi və xarici investorların fəal iştirakı
ilə genişmiqyaslı özəlləşdirmə işləri aparıldı. Nəticədə Latın Amerikası ölkələrinin bir çoxunun
iqtisadiyyatının əhəmiyyətli bir hissəsi öz iqtisadiyyatlarında və siyasi sahədəki vəziyyətə ciddi
təsir göstərən xarici korporasiyaların nəzarəti altına düşdü. Milli iqtisadiyyatın idarə olunmasının
azalması, xarici investisiyaların nəzarətsiz axınlarından və transmilli şirkətlərin maraqlarından
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yüksək asılılıq burada baş verən dövri böhranların ən vacib səbəblərindən biri olmuşdur [6, s.184].
Beləliklə, xarici investisiyaların mənfi təsirləri aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
- vergidən yayınma və sui-istifadə;
- transfer qiymətləri ilə ölkədən kapitalın çıxmasını asanlaşdırmaq;
- milli istehsalçıların, məhsulların, texnologiyaların və işgüzar təcrübələrin sıxışdırılması.
Xarici investisiyaların cəlb edilməsi və onlardan səmərəli istifadə tədbirləri
Xarici investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsi və onlardan səmərəli istifadə etmək üçün bir sıra
tədbirlər görülməlidir. Belə tədbirlərdən biri xarici investorların fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır. Xarici investorların fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün aşağıdakılar lazımdır.
1. İnvestisiya imkanları və şərtləri və investisiya mühitindəki dəyişikliklər barədə investorlara
tam, müvafiq və daim yenilənən məlumat vermək sisteminin yaradılması və saxlanılması.
2. Müəssisə və təşkilatlara potensial tərəfdaşlar və xarici investorlarla əlaqə qurmaqda kömək
etmək. Bunun üçün investisiya mühiti yaxşılaşdırılmalıdır ki, bu da aşağıdakı tədbirlərin görülməsini zəruri edir:
- iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sistemində islahatlar;
- iqtisadiyyatın daha da liberallaşdırılmasının həyata keçirilməsi;
- xarici investisiyaların qorunması haqqında qanunvericilikdə islahatların aparılması;
- inzibati maneələrin azaldılması;
- investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün sistemli iş;
- ƏDV geri qaytarılmasının optimallaşdırılması;
- Avropa standartlarına uyğun zəruri obyektlərin inşası;
- ticarət siyasətinin və regional inteqrasiyanın təkmilləşdirilməsi;
- infrastrukturun inkişafı;
- ən effektiv və gəlirli layihələrin həyata keçirilməsinə töhfə verən sığorta xidmətləri və maliyyə
sektorunun inkişafı;
- konsaltinq və digər biznes xidmətlərinin inkişafı;
- korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi;
- insan kapitalının inkişafı və s.
Hər hansı bir regionun və ya ölkənin investisiya cəlbediciliyinin 4 əsas amilini özündə cəmləşdirən investisiya potensialı indeksi var:
- bazar cəlbediciliyi (bazar ölçüsü, ÜDM, adambaşına düşən ÜDM, potensial bazar imkanları);
- əməyin qiyməti və keyfiyyəti;
- təbii ehtiyatların mövcudluğu;
- zəruri infrastrukturun mövcudluğu [5, s.14].
Xarici investorlar əsasən bu dörd amilə əsas diqqət yetirirlər. İnvestisiya cəlbediciliyinin ən
vacib amili ölkənin əlverişli investisiya imicinin formalaşdırılmasıdır. Dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatın vəziyyəti, davam edən investisiya layihələri haqqında məlumatların tamlığı və şəffaflığı,
beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının onlarda iştirakı ən çox potensial investorların diqqətini cəlb
etməyə və reytinq təşkilatları tərəfindən müsbət qiymətləndirməyə kömək edir.
Aşağıdakı qrafik vasitəsilə son beş il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən xarici investisiya qoyuluşlarının həcmini əks etdirmək olar.
Şəkildən göründüyü kimi, son 5 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən xarici investisiyaların həcmi azalmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 8236,5 milyon ABŞ dolları
həcmində xarici investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 10,7%, 2016-cı illə
müqayisədə 23,4%, 2015-ci illə müqayisədə 30,1%, 2014-cü illə müqayisədə isə 42,0% azalmışdır
[1, s.403].
Hazırda respublikada xarici investorların investisiya fəaliyyətinə təşkilati və informasiya dəstəyi ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilir və bu sahədə təkmilləşdirmələr aparılır.
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Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlbinin
dinamikası, mln. ABŞ dolları (2014-2018)
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Şəkil. Azərbaycanın iqtisadiyyatına yönəldilmiş xarici investisiyalar
Xarici investisiyaların cəlb edilməsinin həcmini artırmaq və konkret investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə tədbirlər görülməkdədir. Xarici investisiyaların
cəlb edilməsində maraqlı olan ölkə müəssisələrinin investisiya layihələri haqqında məlumat bazası
yaradılmışdır və daim yenilənir.
Xarici investisiya fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaqda dövlət tənzimlənməsinin aspektlərinə gəldikdə, burada ən əsas üç amil: siyasi, iqtisadi, tənzimləyici amillər üzərində
dayanmaq olar. İnvestoru sıxışdıran və ya cəlbedici edən ilk vacib amillər qrupu siyasi amillər
qrupudur. İnvestor üçün, ilk növbədə, investisiyaların ediləcəyi yerlərdə siyasi sabitlik vacibdir.
Onun üçün ən vacib şey daxili nizam, hakimiyyətin ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti tez və aydın
şəkildə idarə etmək bacarığıdır. Bununla yanaşı, investisiya proseslərinin inkişafına mane olan bir
sıra siyasi amillər ola bilər. Bunlar arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: dövlət səviyyəsində
idarəetmə aparatı strukturlarının mürəkkəbliyi və effektivliyinin olmaması; həddindən artıq investisiya qərarlarının uzunmüddətli əlaqələndirilməsi; bu prosedurların həyata keçirilməsində şəffaflığın və açıqlığın olmaması; dövlət aparatında korrupsiyanın dərəcəsi [3, s. 91-93].
Xarici investor üçün növbəti ən vacib məqam, əlverişliliyi deyil, sərmayənin effektivliyini təyin
edən iqtisadi amillər qrupudur. Bunlara aşağıdakılar daxildir: investisiya yönəldilmiş daxili və xarici bazarların həcmi və xarakteri; vergilərin xarakteri; infrastrukturun mövcudluğu və dərəcəsi;
investorlar üçün dövlət zəmanətlərinin mövcudluğu; xarici iqtisadi əməliyyatların gömrük və valyuta tənzimlənməsi üsulları; xarici investisiyaların müəyyən sahələrində dövlət proteksionizm tədbirlərinin olması və ya olmaması.
Yuxarıda göstərilənlərdən görünür ki, xarici investisiyaların tənzimlənməsində dövlətin rolu
çox böyükdür.
Nəticə
Beləliklə, xarici investisiyalar iqtisadi artımı stimullaşdıran digər vasitələrdən bir sıra üstünlüklərə malikdir, mal və xidmətlər istehsalına əlavə investisiya mənbəyi kimi xidmət edir, müvafiq,
qabaqcıl elmi biliklərin, texnologiyaların yayılmasına və uyğunlaşmasına kömək edir və ölkə daxilində infrastrukturun inkişafı üçün bir mühərrik rolunu oynayır. Xarici investisiya qoyuluşlarının
cəlb edilməsi və səmərəli istifadə olunması həmin investisiyaları cəlb edən ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına təsir göstərməklə yanaşı, beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir
göstərir. Çünki, ölkəyə yeni texnika və texnologiya gətirilməklə istehsalın artması, iş yerlərinin
kəmiyyət və keyfiyyətcə çoxalması prosesi baş verir, işsizlik azalır, ölkənin məşğulluq səviyyəsi
yüksəlir. Dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsulun çıxarılması məhz birbaşa olaraq mənimsənilən texnika və texnologiyalardan asılıdır.
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СГУ
Влияние иностранных инвестиций на национальную экономику
Резюме
В статье обоснована необходимость привлечения в страну иностранных инвестиций. Исследованы положительные и отрицательные последсвия иностранных инвестиций на национальную экономику. Анализирована динамика привлеченных иностранных инвестиций
в экономику Азербайджана в 2014-2018-х годах на основе сведений Государственного Комитета Статистики. Даны предложения по привлечению иностранных инвестиций в страну
и их эффективному использованию.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, национальная экономика, производство,
экспорт, конкуренция, стимулирование, экономическое развитие.
Tarana Mutallim Ahmadova
SSU
The impact of foreign investment on the national economy
Summary
The article substantiates the need to attract foreign investment to the country. The positive and
negative effects of foreign investment on the national economy are investigated. The dynamics of
attracted foreign investment in the economy of Azerbaijan in 2014-2018 is analyzed based on the
information of the State Statistics Committee. The proposals on attracting foreign investment in
the country and their effective use are given.
Key worlds: foreign investment, national economy, production, export, competition, stimulation, economic development.
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AZƏRBAYCANDA İDXALIN STRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
MƏSƏLƏLƏRİ
Xülasə
Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün
sahələrində inkişaf özünü büruzə verir. Həm də inkişaf dinamik xarakter daşıyır, fəaliyyət sahələrinin nəticəli göstəriciləri yüksəlir, respublikada şaxələndirmə siyasəti həyata keçirilir, innovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşmasına diqqət getdikcə güclənir, idxaldan asılılıq səviyyəsi aşağı düşür.
Məqalədə respublikamızın xarici iqtisadi fəaliyyətində böyük rol oynayan idxalın strukturunun
təkmilləşdirilməsi, daxili bazarın məişət əşyaları seqmentinin formalaşmasında idxalın rolu, onun
strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi mühüm məsələlər öyrənilir.
Açar sözlər: istehlak, məişət əşyaları bazarı, formalaşma, idxal, azaldılma, valyuta axını,
şaxələndirmə, ixracı olmayan, potensial, səmərəli, istifadə, dinamik inkişaf.
Giriş
Respublikamızın dünya təsərrüfatına inteqrasiyasının güclənməsi nəticəsində onun ixrac potensialı xeyli artmış, idxalı əvəzləyən ixracyönlü siyasətin həyata keçirilməsi obyektiv reallığa çevrilmişdir. Bu istiqamətdə qarşıya çıxan məsələlərin həlli bir çox nəzəri-metodoloji problemlərin
araşdırılmasını, konkret praktiki təkliflərin hazırlanılmasını tələb edir. Məhz buna görə məişət əşyaları istehsalı üçün ölkəmizdə böyük potensialın olması, onlardan səmərəli istifadə hesabına istehlak bazarının bu sektorunun idxaldan asılılığının azaldılması respublikamızdan valyuta ixracının azaldılmasına kömək edəcəkdir.
İdxalın əmtəə strukturunun təkmilləşdirilməsi məsələləri
Azərbaycanda son illərdə sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən bir sıra dövlət proqramının həyata
keçirilməsi nəticəsində respublikamızda ixrac əməliyyatlarının miqyası xeyli genişlənmiş, idxaldan asılılıq səviyyəsi isə azalmışdır. Statistik məlumatlardan göründüyü kimi, əgər 2005-ci ildə
respublikamızın daxili bazarının ərzaq bölməsində idxalın xüsusi çəkisi 63% təşkil edirdisə
sonrakı illərdə bu göstərici 61,0%, 2010-cu ildə 23%, 2015-2019-cu illərdə 13%-ə bərabər olmuşdur. Daxili bazarın digər seqmentlərində də idxalın azalması meyli özünü büruzə verir.
Lakin bu heç də o demək deyildir ki, respublikamızın daxili bazarının bütün sektorlarında idxalla əlaqədar problemlərin hamısı həll edilmişdir.
Mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək məqsədilə Azərbaycanda mal qrupları üzrə idxalın ümumi
strukturunu nəzərdən keçirək. (cədvəl 1).
Rəqəmlərdən göründüyü kimi idxalın strukturunda məişət əşyaları aparıcı yerlərdən birini tutur.
Belə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, hazırda Azərbaycanda daxili bazarın məişət əşyaları
seqmenti tam olaraq idxal əsasında formalaşır və əhalinin bu məhsullara olan artan tələbatı ödənilir. Azərbaycanda hazırda demək olar ki, məişət texnikasının istehsalı yox səviyyəsində olduğuna görə bu məhsullar 15-dən çox dövlətdən respublikamıza gətirilməklə daxili bazarın müvafiq
seqmenti formalaşır. Ümumi tanışlıq üçün qeyd edək ki, daxili bazarlarda məişət əşyalarına tələbat
əsasən iki mənbə hesabına ödənilir. Birincisi, yerli istehsal hesabına, ikincisi xarici ölkələrdən
idxal əsasında. Birinci yol inkişaf etmiş ölkələr və yeni sənaye dövlətləri üçün xarakterikdir. Çünki
bu dövlətlərdə məişət əşyaları istehsalında böyük tarixi təcrübə və mütərəqqi texnologiyalar vardır.
Qeyd etdiyimiz dövlətlərdə istehsal olunan məişət əşyaları rəqabət qabiliyyətli olduğuna görə onlar dünya bazarında əksər dövlətlər tərəfindən idxal olunur və əhalinin bu əmtəələrə tələbatı ödənilir.
177

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№2(57)-2020

Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasında mal qrupları üzrə idxalın əmtəə strukturu (%-lə)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mal qrupları
Cəmi
Diri heyvanlar və heyvan mənşəli məhsullar
Bitki mənşəli məhsullar
Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar
Hazır ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər,
sirkə, tütün
Mineral məhsullar
Kimya sənaye məhsulları
Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan
mallar
Emal olunmamış gön, aşılanmış dəri, təbii xəz,
onlardan hazırlanan məlumatlar
Oduncaq, matorlar və onlardan hazırlanan
məmularlar, hörmə məhsulları
Oduncaqdan hazırlanan kütlə, kağız və karton,
onlardan hazırlanan məmulatlar
Toxuculuq materialları və məmulatları
Ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, çəliklər, lələklər,
süni güllər
Daş, gips, sement, asbest, sluyda, keramika və
şüşədən məmulatlar
Mirvari, qiymətli və ya az qiymətli daşlar, qiymətli
metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar,
bijuteriya, sikkələr
Az qiymətli metallar və onlardan hazırlanan
məmulatlar
Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar,
aparatlar
Quru nəqliyyat vasitələri, üzən nəqliyyat vasitələri
Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, məişət, tibbi
alət və aparatlar, saatlar, musiqi alətləri
Müxtəlif sənaye malları
Məişət əşyaları
İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat

2014 2015 2016 2017 2018
100 100 100 100 100
1,6
1,5
2,1
2,9
2,4
4,6
5,0
7,0
6,4
4,9
1,0
0,9
1,7
1,7
1,2
9,7

7,5

7,8

8,4

6,3

4,9
5,8

2,4
5,6

3,9
8,1

4,7
7,5

6,7
7,1

3,3

2,8

4,4

4,9

4,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

1,4

2,5

2,2

2,4

2,6

1,3

1,0

1,4

1,6

1,4

1,1

1,0

3,7

3,6

3,8

0,1

0,1

0,9

2,2

2,0

1,9

2,3

2,3

2,2

2,0

4,4

0,1

0,3

0,4

7,3

13,6

18,3

14,0

11,1

11,3

26,1

26,7

22,7

20,3

20,6

8,8

7,7

9,3

6,8

6,1

3,1

2,6

2,3

2,0

1,9

2,0
5,1
0

2,2
9,7
0

2,3
8,2
0

2,7
9,4
0

2,6
7,6
0

Cədvəl Azərbaycanın Xarici Ticarəti statistik məcmuəsi əsasında tərtib edilmişdir. Bakı, 2019, səh. 49-55.

Dünya bazarının və ayrı-ayrı ölkələrin daxili bazarlarının məişət əşyaları seqmenti əsasən ABŞ,
Yaponiya, Cənubi Koreya, İtaliya, Türkiyə, Çin, Almaniya və s. sənaye cəhətdən inkişaf etmiş
dövlətlərdə istehsal olunmuş məhsullar əsasında formalaşır. Eyni vəziyyət Azərbaycanın daxili
bazarında da özünü büruzə verir.
Azərbaycanın Xarici Ticarəti statistik məcmuəsindən aydın olur ki, respublikamızın daxili bazarının idxal hesabına məişət əşyaları ilə təmin olunması coğrafiyası on beşdən çox dövləti əhatə
edir. Ölkələr üzrə əsas məişət mallarının idxalından göründüyü kimi, yalnız 2018-ci ildə məişət
əşyalarının idxalı hesabına respublikamızdan xaricə 11,465,9 min ABŞ dolları məbləğində valyuta
axını baş vermişdir.
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Təhlil göstərir ki, Azərbaycanda lüks məhsullara tələbat dinamik olaraq artıq (cədvəl 2). Təkcə
onu göstərmək kifayətdir ki, məişət əşyalarının strukturunda paltaryuyanların və oturacaq mebellərinin idxalına daha çox vəsait sərf olunur. Həm də daxili bazara son illərdə daha çox paltaryuyanlar daxil olur. Hazırda ölkə əhalisinin paltaryuyanlara tələbatı 14, oturacaq mebellərə ehtiyacı
isə 13 ölkədən idxal əsasında ödənilir. Bu ehtiyacın xeyli hissəsi MDB-nin hesabına ödənilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, MDB məkanında istehsal olunan məişət əşyaları xarici dövlətlərdəki eyni texnikadan geri qaldığına görə onlara dünya bazarında tələbat nisbətən azdır. MDB
məkanında məişət əşyalarını istehsal edən şirkətlər mənşəyinə görə bu iqtisadi inteqrasiya birliyinə
daxil olan ölkələrə mənsub olmasına baxmayaraq onlar Asiya və Avropa bazarları üçün də məişət
texnikası istehsal edirlər.
Azərbaycanın daxili bazarı üçün idxal olunan əmtəələrin, o cümlədən məişət əşyalarının idxalında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) daxil olan dövlətlər irəlidə gedirlər.
2018-ci ildə respublikamızın ümumi idxalının 50,2%-i İƏİT ölkələrinin, 41,3%-i isə Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin payına düşür. (cədvəl 3). Eyni
vəziyyət məişət əşyalarının idxalında da özünü büruzə verir.
Cədvəl 3
Azərbaycanda ölkə qrupları üzrə idxalın strukturu (%-lə)
Ölkə qrupları
Müstəqil Dövlətlər Birliyi
Avropa İttifaqı
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat
Neft ixras edən ölkələrin təşkilatı
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Cənub-Şərqi Asiya Dövlətlərinin Assosiasiyası
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı

2014
22,7
33,8
36,0
18,5
5,6
2,6
20,0
35,0
1,4
58,6

2015
21,3
31,9
33,5
15,1
4,1
2,1
17,1
41,1
2,5
63,1

2016
25,4
25,6
39,0
17,8
4,0
3,1
19,9
42,5
4,0
51,7

2017
27,3
22,1
39,8
20,1
6,2
3,5
21,9
41,8
2,1
49,3

2018
25,0
20,3
36,0
20,3
5,0
4,3
22,0
41,3
2,2
50,2

Cədvəl Azərbaycanın Xarici Ticarəti statistik məcmuəsi əsasında tərtib olunmuşdur. Bakı -2019, səh. 31.

Həm də ölkəmizin ümumi və məişət əşyalarının idxalında Çin, Yaponiya, Malayziya və Cənubi
Koreya dövlətlərinin xüsusi çəkisinin dinamik olaraq artması müşahidə olunur.
Avropa dövlətləri arasında Azərbaycana məişət əşyalarının idxalında İtaliya və Türkiyə dövlətləri böyük üstünlüyə malikdirlər. Xüsusilə, oturacaq mebellerinin və ağacdan hazırlanmış ofis,
mətbəx, yataq mebelləri, digər mebellərin böyük hissəsi yuxarıda adlarını göstərdiyimiz ölkələrdən Azərbaycana idxal olunaraq böyük məbləğdə valyutanın respublikamızdan xaricə axmasına
səbəb olur.
Ölkələr üzrə məişət əşyalarının idxalının strukturunun təhlili göstərir ki, 2018-ci ildə respublikamıza idxal olunan oturacaq mebelləri üçün 24,381,8 min ABŞ dolları sərf edilmişdir. Bunun da
11,547,6 min dolları Türkiyənin, 3,505,6 min dolları İtaliyanın payına düşür. (cədvəl 10) Eyni
vəziyyət Azərbaycanın məişət əşyaları bazarına gətirilmiş ağacdan hazırlanmış ofis, mətbəx, yataq
mebellərinin idxalında da özünü büruzə verir.
Əsas məişət əşyalarının, o cümlədən məişət kondisionerlərinin respublikamıza idxalının mövcud durumu əsasında onların strukturunun ölkələr üzrə nəzərdən keçirilməsinin böyük praktiki
əhəmiyyəti vardır. (cədvəl 4).
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Cədvəl 4
2012-2018-ci illərdə ölkələr üzrə Azərbaycana idxal olunan məişət kondisionerləri (ədəd)
Ölkələr
Çin
Koreya
Respublikası
Yaponiya
Türkiyə

2012-ci ildə
Miqdarı,
Məbləği,
ədəd
min $
5286,0
1256,6

Ölkələr
Çin

2018-ci ildə
Miqdarı,
ədəd
115126

Məbləği,
min $
26580,8

2605

928,7

Özbəkistan

12529

2450,9

140
11430

39,4
3392,7

4909
2261

3147,5
589,7

İsveçrə

1185

569,8

1108

639,2

Malaziya
Belçika
Fransa

1098
259
120

138,9
214,1
516,4

803
659
226

302,7
644,0
109,7

Tailand

207

120,6

209

170,3

BƏƏ

305

168,0

132

73,2

263
253
23151,0

34
170,4
7549,6

Tailand
Türkiyə
BB və Şimali
İrlandiya
Malaziya
Yaponiya
İtaliya
Koreya
Respublikası
Çexiya
Respublikası
Digər ölkələr
Cəmi

59
13021

256,1
34964,0

Estoniya
Digər ölkələr
Cəmi

Cədvəl Azərbaycanın Xarici Ticarəti statistik məcmuəsi əsasında tərtib olunmuşdur. Bakı, 2012-2019, səh, 257, 199.

Cədvəldəki məlumatlardan göründüyü kimi, respublikamıza məişət kondisionerlərinin idxal
coğrafiyası çox genişdir. Həm də ölkəmizə qloballaşmanın təsiri altında məişət əşyalarını, o cümlədən məişət kondisionerlərini ixrac edən ölkələrin strukturunda nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş
vermişdir [4]. 2012-2018-ci illərdə Azərbaycanda məişət kondisionerlərinin idxalında Çin, Türkiyə və Malayziya dövlətləri öz mövqelərini saxlaya biliblər. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki,
təhlil apardığımız illərdə Azərbaycana Çindən idxal olunan məişət kondisionerlərinin məbləği 20
dəfədən çox artmışdır. Qonşu Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan məişət kondisionerləri isə
həm kəmiyyət, həm də dəyərlə xeyli azalmışdır.
Azərbaycanda məişət əşyalarının idxalı sahəsində Özbəkistan, Çexiya, İtaliya, Misir, Xorvatiya, Rumıniya kimi dövlətlərlə əməkdaşlıq artan templə inkişaf etməyə başlamışdır. Eyni vəziyyət
məişət soyuducularının, paltaryuyan maşınların, telefon aparatlarının, mobil və digər simsiz
aparatların, televiziya, radio qəbuledicilərinin, müxtəlif yumşaq mebellərin idxalında Çin dövləti
öndə gedir. Yalnız oturacaq və yumşaq mebellərin respublikamıza idxalının strukturunda Türkiyə
öndə gedir. Belə bir faktı göstərmək yerinə düşər ki, Azərbaycana məişət əşyalarının idxalında
Asiya dövlətləri Avropa ölkələrinə nisbətən üstünlüyə malikdirlər. Bu səbəbdən də ölkəmizdə
məişət əşyaları istehlakçılarının istifadəsində xarici görünüşü cəlbedici olan Çin və digər Asiya
dövlətlərində istehsal olunan, lakin birdəfəlik istehlak xarakterinə malik, təmir olunmayan texniki
vasitələr yararsız hala düşür. Bu isə əhalinin ailə büdcəsinə mənfi təsir göstərir. Yaranmış vəziyyət
əsas verir qeyd edək ki, respublikamızda əhali tərəfindən geniş istifadə olunan məişət əşyalarından
tozsoranların, paltaryuyan maşınların, soyuducuların daxili bazarda ehtiyaclarını nəzərə almaqla
məhdud seriyalarla onların Azərbaycanda istehsalını təşkil etmək məqsədəuyğun olardı. Respublikamızda məişət əşyalarının bütün növlərinin idxal yolu ilə ölkəmizə gətirildiyini və Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafının Strateji Yol Xəritəsində istehsalı və ixracı olmayan məhsulların istehsalının artırılması vəzifəsinin yerinə yetirilməsi qeyd etdiyimiz problemin həllinə kömək edəcəkdir.
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Nəticə
• Hesab edirik ki, respubikamızda məişət əşyalarının istehsalını təşkil etmək və onları Azərbaycan brendi kimi dünya bazarına çıxartmaq üçün mühüm stimullaşdırıcı vasitələrdən biri kooperativ razılaşmalar ola bilər. Kooperativ razılaşmada bəzi hallarda dərhal gəlirli nəticə tələb olunur.
Lakin burada dövlətin işlərin gedişinə nəzarət etmək hüququ var və saziş iştirakçılarının hüquqları
və sərmayələri obyektiv surətdə bölüşdürüldüyü üçün burada şəxsi amillərn rolu sıfıra enir. Hesab
edirik ki, kooperativ satış qurumlar arasında istehsalın təşkili, birgə investisiya və alınmış mənfəətin bölgüsü formasını müəyyən etməyə imkan verdiyi üçün, ondan səmərəli stimullaşdırıcı
mexanizm kimi istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.
• Fikrimizcə, respublikamızda istehsalı və ixracı olmayan məhsulların təşkili üçün az faizli,
uzunmüddətli, yaxud güzəştli kreditlərin veriməsi məqsədəuyğundur. Həm də banklar tərəfindən
kreditorlardan vaxtında borclarını ödəyən abonentlərə 5 il üçün götürülmüş kreditin son ilinin 2ci yarısına düşən hissəsinin sahibkara güzəşt edilməsi iştirakçı mülkiyyətçinin marağının güclənməsinə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, banklardan kredit götürən sahibkarların sayı artır. Nəticədə
kredit mexanizminin təkmilləşdiriməsi respublikamızda sənayenin strukturunda yeni sahələrin yaranmasına, daxili bazarın məişət əşyaları seqmentinin yerli istehsal hesabına formalaşmasına kömək edəcəkdir.
• Stimullaşdırma sistemindən göstərdiyimiz formada istifadə edilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif ölkələrdən respublikamıza daxil olan soyuducular, paltaryuyan maşınlar
və tozsoranlar üçün yerli məişət əşyaları istehsalı öz rəqabət qabiliyyətini lazımi səviyyəyə çatdıran vaxtadək sərt idxal kvotalarının tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. Problemin qeyd etdiyimiz
qaydada həlli daxili bazarda yerli sahibkarlar tərəfindən istehsal edilmiş məişət əşyaları ilə xaricdən ölkəmizə gətirilmiş eyni məhsullar arasında azad rəqabət əsasında əhalinin tələbatının ödənilməsinə kömək edəcəkdir.
• Azərbaycanda istehsal ediləcək məişət əşyalarının texniki və iqtisadi göstəricilərinin xaricdə
istehsal olunmuş eyni vasitələrdən geri qalmadığını beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirmək üçün
reklamın stimullaşdırıcı mexanizm kimi rolu gücləndirilməlidir. Şübhəsiz, bu problemin həllində
dövlətin imkanlarından istifadə edilməlidir. Çünki, ölkəmizdə məişət əşyaları istehsalı təzə sahə
olduğu üçün onun məhsullarının dünya bazarında təbliği üçün yerli şirkətlərin maliyyə imkanlarının məhdudluğu ümumi işin səmərəsinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Elə buna görə də respublikamızda istehsal ediləcək məişət əşyalarının beynəlxalq səviyyədə müxtəlif informasiya vasitələri ilə reklamlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Eyni zamanda müxtəlif sərgilərdə, yarmarkalarda
Azərbaycan istehsalı olan məişət əşyalarının reklam edilməsinə diqqət gücləndirilməlidir.
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Вопросы совершенствования структуры импорта в Азербайджане
Резюме
В статье рассматривается общие вопросы и выявляется роль импорта в формировании и
развитии потребительского рынка в республике. Анализируется структура импорта бытовых изделий в республике и обосновывается предложения по смагчению зависимости и экономики от импорта в Азербайджане.
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Issues improving the structure of imports, while Azerbaijan
Summary
The article examines the community issues and identifies the role of imports in the formation
and development of the consumer market in the republic. The structures of the import of household
products in the republic are analyzed and the proposal on the wetting of the dependence of the
economy on imports in Azerbaijan is substantiated.
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UOT 331.5
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i.e.d., Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
Nicat Saleh oğlu MUSAYEV
Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı
BEYNƏLXALQ TURİST AXINININ ÖLKƏYƏ İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ
TURİZMİN RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİ AMİLLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə dünya ölkələrində turizmin rəqabətqabiliyyətlilik komponentləri müəyyənləşdirilmiş
və Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı üçün müvafiq təkliflər verilmişdir.
Ölkəyə xarici turist axınının cəlb edilməsinin düşünülmüş tərəfdaşlığının strateji çərçivəsi
işlənilmiş və bu istiqamətdə prioritetlər müəyyənləşdirilmişdir.
Məqalədə dünya ölkələrində turizm sənayesinin inkişafına, əhalinin həyat keyfiyyəti və səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərən turizmin inkişaf istiqamətləri təhlil edilmiş, ölkəyə
turist axınını təmin edən rəqabətqabiliyyətli komponentlər müəyyən edilmişdir.
Beynəlxalq turist axınının cəlb edilməsi məqsədilə müxtəlif texnologiyaların və İnternet məlumatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə ölkələr arasında intellektual tərəfdaşlığın
strateji çərçivəsi işlənilməklə innovasiyalı ekosistemin prioritet istiqamətləri müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: turizm, beynəlxalq turist axını, rəqabətlilik, srtateji çərçivə, prioritetlər.
***
Turizm sənayesində mövcud sosial-iqtisadi ənənələr, turistlətin yeni tələb mənbələrinin yaranması və tələbatın dəyişkənliyi bu sahədə rəqabətliliyi yüksəldir və onun dünya turizm bazarında
əhəmiyyətli rol oynama bacarığını gücləndirir. Belə ki, qloballaşma bir sıra ölkələrin maksimum
fayda əldə etməsinə, bəzilərinin isə iqtisadi və siyasi-mədəni aspektlər çərçivəsində ziyana düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu kontekstdə vətəndaşların iş yerləri, həyat səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi, qloballaşma və s. istiqamətdə narahatlığının yaranması səbəbindən siyasətçilər rifahın yüksəldilməsinə təkan verə biləcək yeni yolların axtarılaraq tapılması təklifini irəli sürürlər.
Odur ki, ölkənin inkişafına, həmçinin əhalinin həyat keyfiyyəti və səviyyəsinin yüksəldilməsinə
müsbət təsir göstərən turizmin inkişafını təmin edən rəbabətqabiliyyətliliyi nəzərə alınmaqla məqalədə beynəlxalq turist axınının cəlb edilməsində turizmin əhəmiyyətli komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində təhlil aparılmışdır [1, s.199-208]. Dünya iqtisadi forumunun (DİF)
“Səyahət və turizmin rəqabətliliyi” (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2018) üzrə
məlumatları səyahət və turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin edən amillər və siyasətin
məcmusunu əhatə edir ki, bu da öz növbəsində ölkədə həmin sahənin inkişafına və rəqabətqabiliyyətli olmasına imkan yaradır. Bu amillər bir indeks-səyahət və turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi
üzrə 195 ölkə arasında hesablanmışdır. Rəqabət qabiliyyəti indeksi 14 ayrı komponent [6] əsasında
hesablanmışdır ki, bunlara da aşağıdakılar daxil edilir: biznes-mühit, mühafizə və təhlükəsizlik,
sağlamlıq və gigiyena, insan resursları və əmək bazarı, informasiya və kommunikasiya texnologiyasının inkişafı, ölkə gəlirlərində səyahət və turizmin prioriteti, beynəlxalq turist qəbulu üzrə
açıqlıq, qiymət rəqabətliliyi, ekoloji dayanıqlıq, hava nəqliyyatı infrastrukturunun inkişafı, yerüstü
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və liman infrastrukturunun inkişafı, turizm infrastrukturu və xidmətin inkişafı, təbii ehtiyatlar,
mədəni resurslar və işgüzar səfərlər.
Bu komponentlərin hər biri özlüyündə həm maraqlıdır, həm də ayrı-ayrı açıqlanma aparılmasını
şərtləndirir və onların təhlili əsasında dünya ölkələri bir sıra əlamətlər üzrə sıralanır: “Dünyanın
ən təhlükəsiz ölkəsi” və s. Ölkələr turizmin inkişafı üzrə fərdi xüsusiyyətlərə malik olduğundan
onların hər bir komponentə əsasən ön və son sırada yerləşməsi müəyyənləşdirilir. Məsələn, iqtisadi
vəziyyəti pis olan ölkə 8-ci komponent “Qiymət rəqabətliliyi” üzrə lider ölkələr sırasında yerləşir,
bu da onu göstərir ki, nisbətən az xərclə normal turizm xidməti göstərilməsinə nail oluna bilər.
Dünya İqtisadi Forumu 2018-ci ildə səyahət və turizmin rəqabət qabiliyyəti indeksi üzrə 195
ölkənin reytinqini müəyyən etmiş, onun müəyyənləşdirilməsində ümumi mənbələrin məlumatlar
kombinasiyası, beynəlxalq informasiya təşkilatları, səyahət və turizm sferasının ekspertlərinin məlumatlarından istifadə edilmişdir. Bu məlumatlar səyahət və turizm sektorunun təkmilləşdirilməsinə şərait yaratmağa çalışan dövlətlərin düzgün qərar qəbul etməsinə əlverişli şəraiti təmin edir.
Təhlil prosesində məqalədə ən qabaqcıl ölkələrlə müqayisə (bençmarkinq) və dövlətlərarası reqressiv təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Aparılmış təhlilin nəticələri göstərir ki, turizm sferasında rəqabət indeksinin orta göstəricisinə
görə onluq lider ölkələr sırasında İspaniya, Fransa, Almaniya, Yaponiya, BB, ABŞ, Avstraliya,
İsveçrə, İtaliya və Kanada (5,43-4,97 bal hüdudu) yer almışdır. Son onluq ölkələr sırasında isə
Burundi, Çad, Yəmən, Mavritaniya, Konqo DR, Serra-Leone, Mali, Nigeriya, Lesoto və Kamerun
(2,88-2,44 bal hüdudu) yerləşmişdir. Keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində onluq ölkələr
sırasında Estoniya, Rusiya, Latviya, Litva, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ermənistan,
Ukrayna, Qırğızıstan (4,23-5,31 bal hüdudu) yerləşmişdir. Səyahət və turizmin rəqabət qabiliyyəti
indeksinə görə 195 ölkə üzrə Azərbaycan 73-cü sırada yer almışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkələr üzrə turizmin rəqabət qabiliyyətini əks etdirən 14 komponent
əsasında aparılmış qiymətləndirilməyə görə dünya üzrə turizm sferasında ən yaxşı istiqamətlərin
hərtərəfli xəritəsini vermək mümkündür. Qiymətləndirmə göstəricilərindən biri turizm sferası
infrastrukturunun ölkədə inkişafı hesab edilir ki, bu da ölkənin turistləri qarşılama və yerləşdirilmə
vəziyyətinin nə dərəcədə yaxşı olmasını müəyyən edir, hər 100 nəfərə görə mehmanxana yerlərinin sayını, turizm infrastrukturunun miqdarını, eyni zamanda hər 1000 nəfər yaşlı əhaliyə düşən
bankomatların sayını nəzərə alır [4, s.129-132].
Həmçinin, nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, ölkələrin beynəlxalq turist qəbulu üzrə açıqlığının
qiymətləndirilməsində bir sıra əsas göstəricilər ayrılıqda nəzərə alınmalıdır və bunlara daxildir:
viza tələbatı, ikitərəfli hava və ticarət razılaşması, eyni zamanda turizm sferasında ölkənin prioritetlərinin qiymətləndirilməsində hökumətin bu sferanın inkişafına təsiri, turizm təşkilatlarının strategiyasının istiqaməti.
“Turizm sferasında WEF indeksləri” statistikasına görə müqayisə edilən ölkələr sırasında
ÜDM-də turizmin payı komponenti üzrə Maldivi (96,5%), Seyşel Adaları (62,1%), Antiqua və
Barbuda (57,1%), Vanuatu (47,3%), Baham Adaları (46,9%), Kabo-Verde (43,2%), Sent Lyusiya
(41,5%), Barbado (39,5%), Dominiki (39,0%), Fidji (38,7%), Beliz (38,6%) ən yüksək balla
qiymətləndirilərək ilk sıralarda yerləşmişlər. Azərbaycan bu göstərici üzrə 10,5% təşkil edir və
keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində Gürcüstan (23,5%), Estoniya (15,5%), Ermənistandan
(13,7%) sonra dördüncü pillədə yer almışdır [6].
Dünya İqtisadi Forumunun aşağıda göstərilən 11 göstərici üzrə apardığı hesablamalara əsaslanaraq müəllif tərəfindən ölkələr şərti olaraq bloklara ayrılmışdır: ilk sırada (I blok), orta sırada (II
blok) və son sırada (III blok) yerləşmiş və həmin ölkələrin iqtisadi məlumatları cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəldəki göstəricilərin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hətta I blokda (ilk sırada)
yerləşən ölkələrdə belə bəzi göstəricilər çox da yüksək deyildir. Məsələn, ilk sırada yerləşən Yaponiyada ÜDM-in tərkibində turizmin payı 7,9% olduğu halda, son sırada yerləşən Yəməndə bu
göstərici 10,5% və ya 1,33 dəfə çox olmuşdur. Eyni zamanda, il ərzində turistlərin sayı üzrə 13,55
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dəfə, turizmin illik dövriyyəsi-34,47 dəfə, YUNESKO-da olan arxitekturlu obyektlərin sayı-5,3
dəfə, orta əməkhaqqı-10,65 dəfə, işsizlik səviyyəsi-4,2 dəfə yaranan fərqin Yaponiyada çox olması
onun turizm sferasının rəqabət qabiliyyəti indeksinin digər blokdakı ölkələrə nisbətən yüksək olmasını təmin etmiş və ilk beşlik ölkələr sırasında yer tutmasına imkan vermişdir.
Cədvəl 1.

2,431
11,759
7,330
2,432
1,787

1
2
3
4
5

Mavritaniya
Konqo DR
Burundi
Çad
Yəmən

4,7
1,6
5,0
3,9
10,5

0,258
0,341
0,214
0,122
0,990

37,0
45,0
4,0
0
0,940

34,861
41,476
46,974
38,148
41,499

1544,7
2314,3
2643,5
2512,0
2415,4

1,46
1,67
1,6
1,23
1,61

1,36
1,55
1,34
1,03
1.67

16,0
9,9
4,0
3,0
4,4

10,590
25,965
6,037
18,030
9,591

265,88
626,2
362,7
238,3
285,8

0,84
0,71
0,86
0,74
0,89

0,62
0,68
0,68
0,35
0,87

2,8
5,4
2,2
4,4
13,8

4,311
0,767
0,831
2,64
2,676

338,6
456,6
64,98
235,8

13
1,09
1,18
0,95
0,96

1,08
1,1
1,2
1,04
0,90

9,5
3,1
2,0
5,
12,6

İşsizlik səviyyəsi, %

1,527
29,848
7,874
2,464
2,229

Dizel yanacağının orta
qiyməti, ABŞ $

10,6
6,7
13,9
10,5
23,5

Benzinin orta qiyməti, ABŞ
dolları

Şri-Lanka
Rumıniya
Vyetnam
Azərbaycan
Gürcüstan

Orta əməkhaqqı, ABŞ dolları

1
2
3
4
5

I Blok-ilk sıra
5
8,36
4
7,8
3
0,0
4
6,94
5
0,0
II Blok-orta sıra
6
2
8,1
16
10
0,0
6
3
7,850
2
0
0,0
3
0
0,0
III Blok-son sıra
1
1
0,0
0
5
0,0
0
0
0,0
1
2
0,0
3
1
7,45

42
39
39
16
26

Adambaşına düşən ÜDM,
min ABŞ dolları

65,111
58,150
43,321
18,853
46,539

Yaxşı çimərliklər, bal

64,939
83,701
33,005
13,413
32,613

YUNESKO-da qeyddə olan
təbiət obyektlərinin sayı

16
9,1
8,9
7,9
11,2

YUNESKO-da qeyddə olan
arxitekturlu obyektlərin sayı

Turizm sferasında illik dövriyyə, mlyrd. dollar

İspaniya
Fransa
Almaniya
Yaponiya
BB

Ölkələr

1
2
3
4
5

№

İl ərzində turistlərin sayı,
mlyn. nəfər

ÜDM-in tərkibində turizmin
payı, %

Bəzi ölkələr üzrə iqtisadi göstəricilər

Qeyd: Cədvəl [5], [6-7]-nin məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Bizim fikrimizcə, təhlil zamanı müqayisə edilən göstəricilərdən bir çoxu turizmin rəqabətlilik
qabiliyyətinin yüksəlməsində aparıcı amil hesab edildiyi üçün həmin komponentlər ölkənin
reytinqinin ön sıralarda yer almasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Beləliklə, DİF-in 2018-ci il üzrə məlumatlarına əsasən bir sıra ölkələrin turizm sferasında rəqabətliliyin ümumi indeksi, biznes mühiti indeksi, təhlükəsizlik indeksi, sağlamlıq və gigiyena indeksi,
qiymət rəqabəti indeksi və avtomobil yollarının keyfiyyəti göstəriciləri verilir (cədvəl 2) [5].
Cədvəldəki göstəricilərin təhlilindən müəyyən edilmişdir ki, İspaniya, Fransa, Almaniya, Yaponiya, BB, ABŞ, Avstraliya, İtaliya, Kanada və İsveçrə ölkələri turizm sferasında rəqabətliliyin
ümumi indeksi göstəricisinə görə (I Blok) ilk 10 ölkə sırasında (5,43-4,94 bal) yer almışlar. I Blok
ölkələrinin turizm sferasında rəqabətliliyin ümumi indeksi ilə müqayisədə alınmış fərq II Blokdan
1,46-1,35 bal, III Blokdan isə 2,55-2,50 bal hüdudunda çox olmuşdur.
I Blokda sonuncu yerdə olan İsveçrə ölkəsi II Blokda sonuncu ölkə kimi yerləşmiş Qazaxıstanla
müqayisədə biznes mühiti indeksində 1,07 bal, III Blokda sonuncu ölkə ilə müqayisədə isə 2,47
bal yüksək olmuşdur. Eyni zamanda, müqayisə edilən Bloklarda yerləşən sonuncu ölkələr arasında
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bal fərqi təhlükəsizlik indeksində müvafiq olaraq 0,87 bal və 3,61; avtomobil yollarının keyfiyyətində isə 2,9 və 3,5 hüdudunda olmuşdur. Apqrılmış müqayisəli təhlildən belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, ilk sırada yerləşən ölkələrdə qiymət rəqabəti indeksi hər iki bloka nisbətən 2,0 dəfə aşağı
göstəriciyə malik olmuşdur və bu da I Blok ölkələrində məhsulların qiymətinin stabilliyi üçün
mühüm şərti təmin edir.
Cədvəl 2.
Ölkələrin turizm sferasında rəqabətlilik indeksləri
Turizmin rəqabətliliyinin
ümumi indeksi

Biznes
mühiti
indeksi

İspaniya
Fransa
Almaniya
Yaponiya
BB
ABŞ
Avstraliya
İtaliya
Kanada
İsveçrə

5,43
5,32
5,28
5,26
5,2
5,12
5,1
4,99
4,97
4,94

4,39
4,74
5,34
5,31
5,68
5,44
5,05
3,87
5,25
6,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Latviya
Mavrikiy
Litva
Şri-Lanka
Rumıniya
Vyetnam
Azərbaycan
Gürcüstan
Butan
Qazaxıstan

3,97
3,92
3,91
3,81
3,78
3,78
3,7
3,7
3,61
3,59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kamerun
Leseto
Benin
Mali
Serra-Leone
Mavritaniya
Konqo DR
Burundi
Çad
Yəmən

2,88
2,84
2,84
2,78
2,69
2,64
2,64
2,57
2,52
2,44

№

Ölkələr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Təhlükəsizlik indeksi

I Blok-ilk sıra
6,16
5,43
5,65
6,07
5,34
5,23
6,10
5,41
6,10
6,41
II Blok-orta sıra
4,56
5,76
5,23
5,88
4,63
5,73
4,69
5,53
4,36
5,78
4,45
5,56
4,57
5,85
5,26
6,01
4,72
6,09
4,93
5,54
III Blok-son sıra
4,01
4,25
4,24
5,41
4,49
5,24
4,08
3,59
4,16
5,14
3,38
4,21
4,08
4,04
3,86
4,23
2,93
3,74
3,53
2,80

Sağlamlıq və
gigiyena
indeksi

Qiymət
rəqabəti
indeksi

Avtomobil
yollarının
keyfiyyəti

6,28
6,52
6,86
6,43
5,65
5,71
6,14
6,18
5,59
6,53

4,52
4,12
4,17
4,61
2,65
4,36
3,82
3,88
4,53
2,81

5,5
6,0
5,6
6,1
5,1
5,6
4,8
4,6
5,3
6,0

6,44
5,34
6,81
5,28
6,14
5,04
6,09
6,10
4,62
6,69

5,25
4,13
5,37
5,55
4,68
5,35
5,38
4,90
6,00
5,90

3,2
4,7
4,9
4,7
2,6
3,5
4,4
3,8
3,8
3,1

3,14
2,94
2,90
2,56
2,34
3,69
2,77
3,80
2,89
3,85

4,99
4,99
4,91
4,99
4,49
4,83
3,84
4,72
4,88
5,92

2,5
3,2
2,9
3,2
2,8
2,3
2,1
2,9
2,6
2,5

Qeyd: Cədvəl [5-6]-nın məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Ölkələrdə turizm sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində əsas və mühüm məsələrdən biri də müxtəlif texnologiyaların və İnternet məlumatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hesab edilir. Bu məqsədlə ölkələr arasında intellektual tərəfdaşlığın strateji əsasının yaradılması vacib şərtlərdəndir. İntellektual tərəfdaşlığın strukturunun, fikrimizcə, özündə beş sahəni
əhatə etməsi vacibdir ki, bunlara tədqiqatlar və onun genişləndirilməsinə sərf edilən investisiyalaşma (1), XXI əsrin işçi qüvvəsini qurmaq (2), təhlükəsizlik və mühafizəni təmin etmək (3), sahibkarlığın ətraf mühitinə köməklik göstərmək (4), yeni idarəetmə modellərini genişləndirmək (5)
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aiddir. Aşağıdakı şəkildə maraqlı tərəflər, hökumət, özəl sənaye, elmi dairə və vətəndaş cəmiyyəti
üçün aktual olan struktur elementinin beş komponentindən ibarət olan düşünülmüş tərəfdaşlığın
strateji çərçivəsi verilir (şəkil 1).
Tədqiqata, eyni
Təhlükəsizlik və
Sahibkarlığın
Yeni idarəetXXI əsrin
mühafizəni
ətraf mühitinə
zamanda onun geişçi qüvvəmə modelnişləndirilməsinə sini qurmaq
təmin etmək
köməklik
lərini geniş(3)
göstərmək
ləndirmək
pul vəsaitini inves(2)
tisiya qomaq
(4)
(5)
(1)
A - Ölkələrarası koordinasiyanı yaxşılaşdırmaq (bütün beş komponent vasitəsi ilə)
B - İnsan və informasiya mübadiləsi (bütün beş komponent vasitəsi ilə)
Şəkil 1. Beş struktur elementini əhatə edən düşünülmüş tərəfdaşlığın strateji çərçivəsi
Qeyd: Müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Beş struktur elementini əhatə edən düşünülmüş tərəfdaşlığın təmin edilməsi istiqamətində verilmiş təklifin həyata keçirilməsi üçün birgə fəaliyyət vacibdir və burada əsas diqqət inkişafı təmin edə
biləcək yeni dəyişikliklərin aparılmasına istiqamətləndirilməlidir. Odur ki, dünyada baş verən qlobal
problemləri əks etdirən vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışmaqla innovasiyalı ekosistemin inkişafını təmin edən beş göstəricinin ayrı-ayrılıqda səviyyəsinin sərhəd həddinə (100%) çatdırılması prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi əsas şərtdir və bu göstəricilər cədvəl 3-də verilmişdir.
Cədvəl 3.
Dünya ölkələrində innovasiyalı ekosistemin əsas artım prioritetləri
№
1
2
3
4
5

İnnovasiyali ekosistemin artımı üzrə prioritetlər
Tədqiqatlar və inkişaf
Tərəfdaşlıq qrupunun inkişafı və fərqliliyi
Sahibkarlıq mədəniyyəti
Ticarətin təşkili
Administrativ tələblər

Mövcud
səviyyə, %
30-36
40-43
47-50
50-53
65-69

100%-li sərhəd
həddinə qədər
olan aralıq, %
64-70
57-60
50-53
47-50
31-35

Qeyd: Cədvəl DİF-in məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.
Cədvəlin məlumatlarının təhlilindən göründüyü kimi, innovasiyalı ekosistemin əsas artım prioritetlərindən olan tədqiqatlar və onun inkişaf səviyyəsi hətta tərəfdaşlıq etmək niyyətində olan
inkişaf etmiş ölkələrdə (ABŞ, Cənubi Koreya və s.) belə çox da yüksək göstəriciyə malik deyildir,
bu göstəricinin mövcud səviyyəsi 30-36% hüdudunda dəyişir. Bu sistemin artım prioritetləri
içərisində ən yüksək səviyyə administrativ tələblər üzrə göstəricidə təşkil etmişdir ki, bu da 6569% hüdudunda olmuşdur. Qeyd edilən göstərici üzrə sərhəd həddinə çatma aralığı 31-35% təşkil
edir ki, bu da mövcud vəziyyətin həllində əsas amil rolunu oynayır.
Dünya İqtisadi Forumunun ölkələr üzrə (195 ölkə) məlumatlarının təhlili əsasında daxili rəqabət və ticarətin aparılmasının təşkili göstəricisində ilk 20 sırada olan ölkələrin faiz səviyyəsi müəyyən edilmiş və bunun nəticələrini əks etdirən qrafiklər (qrafik 2 və qrafik 3) qurulmuşdur.
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Qrafik 2. Ölkələrin daxili rəqabət səviyyəsi
Qeyd: DİF-in məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Daxili rəqabət səviyyəsini əks etdirən qrafikin məlumatlarının təhlili göstərir ki, bu sahədə
tədqiqatı aparılmış 195 ölkə içərisində ilk birinci beşlikdə ABŞ (76,3%), Yaponiya (74,8%), Sinqapur (74,0%), Hon Konq (73,4%) və Almaniya (73,2%) yer almışdır. 20 ölkə içərisində son beşlikdə isə Avstriya (64,9%), Danimarka (64,7%), Norveç (64,2%), Finlandiya və SƏ (63,5%) yer
almışdır. Bu ölkələr sırasında ilk yerdə olan ABŞ ilə son sıradakı Finlandiya və SƏ-nin arasında
göstərici fərqi 12,8% təşkil edir. Orta sırada yer alan BB-nin göstəricisinin ABŞ göstəricisi üzrə
fərqi 9,1% təşkil etmişdir.
Həmçinin, onu qeyd etmək lazımdır ki, göstəricilər sırasında mühüm olan ticarətin təşkili
səviyyəsinin (qrafik 3) təhlilinə əsasən 195 ölkə içərisində birinci ilk beşlikdə Sinqapur (88,5%),
Honq Konq (84,5%), Yeni Zellandiya (81,5%), Avstraliya (80,7%) və Çili (76,5%) yer almışdır.
20 ölkə içərisində son beşlikdə isə Finlandiya (69,9%), Lüksemburq (69,4%), Kanada (69,4%),
BƏƏ (69,2%) və Danimarka (69,0%), yer almışdır. Bu ölkələr sırasında ilk yerdə olan Sinqapur
ilə son sırada yerləşmiş Danimarka arasında göstərici fərqi 19,5%, orta sırada yer alan Yaponiya
arasında-17,4% təşkil edir.
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Qrafik 3. Ölkələrdə ticarətin aparılmasının təşkili səviyyəsi
Qeyd: DİF-in məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Təhlil əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ticarətin təşkili komponentləri, o cümlədən
ölkələrarası ticarət müqaviləsi, ticarətin şərtləri, gömrük ödəmələri və s. kimi əsas komponentlər
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ilk sıralarda yerləşən ölkələrdə hüquqi cəhətdən daha yüksək səviyyədə təşkil edilir və bu da həmin
ölkələrdə göstəricilərin səviyyəsinin yüksək olması üçün əlverişli şəraiti formalaşdırır.
Qlobal rəqabət indeksi göstəricisi iqtisadi inkişafına görə müxtəlif səviyyələrdə yerləşən, dünya
ölkələrinin rəqabət qabiliyyətini hərtərəfli xarakterizə edən, 113 dəyişən əsasında tərtib edilir [6].
Tədqiq edilən ölkələrdə biznes mühitinə təsir edən, geniş dairəli amilləri əhatə edən cəmi dəyişənlərin 2/3 hissəsi iri kompaniyaların qlobal sorğularının nəticəsindən, 1/3 hissəsi isə ümumi əlçatan
mənbələrdən (beynəlxalq təşkilatların mütəmadi olaraq apardığı tədqiqatların nəticələri və statistik
məlumatlardan) ibarətdir. Ölkələrin milli rəqabət qabiliyyətini müəyyən edən dəyişənlər 12 nəzarət göstəricisində birləşir və aşağıdakıları əks etdirir:
- institutların keyfiyyəti; -infrastruktur; -makroiqtisadi sabitlik; -səhiyyə və ilk təhsil; -ali təhsil
və peşə hazırlığı; -əmtəə və xidmətlər bazarının səmərəliliyi; -əmək bazarının səmərəliliyi; -maliyyə bazarının inkişafı; -texnoloji inkişaf səviyyəsi; -daxili bazarın əhatə dairəsi; -kompaniyaların
rəqabətliliyi; -innovasiya potensialı. Dəyişənlərin seçilməsi nəzəri və empirik tədqiqatlarla şərtləndirilmişdir, hətta bunlardan heç biri ayrılıqda iqtisadiyyatın rəqabətliliyini təmin etmək qabiliyyətində deyildir. Məsələn, təhsil xərclərinin artırılması işçi qüvvəsi bazarının qeyri-səmərəliliyi,
institusional strukturların digər çatışmazlıqları səbəbindən azaldıla bilər və bu, təhsil müəssisələri
məzunlarının müvafiq işlə təmin edilmə imkanlarının çatışmazlığı ilə nəticələnir. Beləliklə,
ölkələrin iqtisadiyyatı o zaman rəqabər qabiliyyətli hesab edilir ki, onlar hərtərəfli siyasət aparmaqla bütün amillərin əhatə və qaşılıqlı əlaqəsini nəzərə almış olsunlar [2,3].
Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal rəqabətlilik reytinqi” hesablamaları əsasında qarşılaşdırma
və ölkələrarası reqressiv təhlil metodlarının tətbiqi ilə 100 ballı qiymətləndirmə əsasında 137
ölkənin bu göstərici üzrə qlobal reytinqi hesablanmışdır. Ölkələrin “Qlobal rəqabət qabiliyyəti
indeksi”-ni əks etdirən 1-35-ci sırada yerləşmiş ölkələr (I Blok), 36-70-ci sırada (II Blok), 71-105ci sırada (III Blok), 106-137-ci sırada (IV Blok) qruplaşdırılmışdır. İndeks üzrə 31-43-cü sıra
arasında yerləşən Azərbaycanın digər ölkələrlə müqayisə edilməsi üçün hesabatın nəticələri qrafik
4-də verilmişdir.
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Qrafik 4. Ölkələrin qlobal rəqabət qabiliyyəti indeksi
Qeyd: DİF-in məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən tərtib edilmişdir.

Müqayisə edilən ölkələr üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, I Blokda yerləşmiş ölkələrdə
rəqabət qabiliyyəti indeksi 5,9-4,7; II Blokda-4,7-4,2; III Blokda- 4,2-3,9; IV Blokda-3,9-2,9
hüdudunda dəyişir. I Blok ölkələri içərisində Azərbaycanla ən yüksək indeksə malik olan İsveçrə
arasındakı fərq 1,2-dir. Müqayisə edilən 31-43 sıralarda yerləşən ölkələrin rəqabət qabiliyyəti
indeksində Çexiya ilə Azərbaycanın fərqi 0,1-dir. Hətta, keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində
Estoniyadan (indeks 4,8) sonra Azərbaycan ikinci sırada, sonrakı müvafiq ardıcıllığa əsasən
Rusiya (indeks 4,6), Litva (indeks 4,5), Latviya (indeks 4,4), Qazaxıstan, Gürcüstan (indeks 4,3),
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Ermənistan (indeks 4,2), Tacikistan, Ukrayna (indeks 4,1), Moldova (indeks 4,0), Qırğızıstan
(indeks 3,9) yerləşir.
Bu baxımdan, fikrimizcə, fərqli yanaşmadan istifadə etməklə aparılan təhlil əsasında bir sıra
ölkələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, innovativ ekosistemin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə qeyd edilmiş komponentlərin əhatə və qarşılıqlı əlaqəsinin nəzərə alınması
vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Beləliklə, ölkələrin rəqabət qabiliyyəti indeksinin cari səviyyəsinin yüksəldilməsi dövlətin diqqət mərkəzində olmalı və aşağıdakı məsələlərin həllinə istiqamətləndirilməlidir:
• ölkədə siyasi və iqtisadi sabitliyin saxlanılması, həmçinin makroiqtisadi stabilliyə nail olunması və infrastrukturun inkişafının təmin edilməsi;
• səhiyyə, təhsil və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən tədbirlər sisteminin
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
• əmtəə və xidmətlər, əmək bazarlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi;
• turizm sferasına xarici investisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi, ölkə çərçivəsində turizmin inkişafını təmin edə biləcək yeni layihələrin hazırlanması və tətbiq edilməsi məqsədi ilə xüsusi
kreditlərin ayrılması, o cümlədən xarici ölkələrin iqtisadi inteqrasiya aktivlərinin bu sektorun
formalaşması və inkişafına cəlb edilməsi;
• texnoloji inkişaf səviyyəsi və innovasiya potensialının yüksəldilməsi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Определение факторов конкурентоспособности туризма по направлению потока
международных туристов в страну

Резюме
В статье изложены факторы конкурентоспособности, которое положительно влияют на
развитие туристической сферы, в т.ч. на развитие региона и улучшение качества жизни
населения.
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С целью обеспечения потока международных туристов была разработана стратегическая
рамка для интеллектуального партнерства между странами в контексте безопасности различных технологий и информации в Интернете, а также определены приоритеты инновационной экосистемы.
Ключевые слова: туризм, международный туристический поток, конкуренция, стратегическая рамка, приоритеты.
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doctoral student of Azerbaijan Technical University
Determination of factors of tourism competitiveness by direction of the flow of
international tourists to the country
Summary
The article describes the components of competitiveness, which has a positive effect on the
development of the tourism sector, incl. on the development of the region and improving the
quality of life of the population.
In order to ensure the flow of international tourists, a strategic framework was developed for
the intellectual partnership between countries in the context of the security of various technologies
and information on the Internet, and the priorities of the innovation ecosystem were determined.
Key words: tourism, international tourist flow, competition, strategic framework, priorities.
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BEYNƏLXALQ TURİZMİN İNKİŞAF TENDENSİYASI
Xülasə
Məqalə beynəlxalq turizm və onun inkişaf perspektivlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.
Müəllif son dövrlərin statistik məlumatlarının və elmi tədqiqatlarının ümumi analizindən çıxış
edərək beynəlxalq turizmin inkişaf tendensiyasında yaxın illərdə müəyyən dəyişikliklərin baş verəcəyini bildirir. O, turizmin inkişafının stabil qalacağını, bu sahədən əldə olan gəlirlərin sabit və
davamlı olacağını bildirməklə bərabər, turizm bazarlarının yerdəyişmələrə məruz qalacağını, beynəlxalq turizmin Avropadan Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrinə keçəcəyini proqnozlaşdırır. Məqalə müəllifi respublikamızın da turizm perspektivinə malik olduğunu diqqətə çatdırır və
bu sahədə görülməli vacib işlərin olduğunu bildirir.
Açar sözlər: beynəlxalq turizm, turizm regionu, turizm sənayesi, investisiya, rekreasiya, infrastruktur, büdcə gəliri.
Giriş
Müasir dünyada turizm iqtisadiyyatın yüksək gəlirli sahələrindən biridir. Belə ki, bir çox
infrastrukturların inkişafına birbaşa və dolayı təsir göstərir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının
məlumatına (ÜTT) görə, qlobal iqtisadiyyatın ən dinamik sektorlarından biri olan turizm mənfəət
baxımından yalnız neft hasilatı və emalından geri qalır. Qlobal ümumi milli məhsulun təxminən 6
faizini, investisiyanın 7 faizini, istehlak xərclərinin 11faizini və bütün vergi gəlirlərinin 5 faizini
turizm təşkil edir. Bu baxımdan əksər ölkələrin turizm sektoruna xüsusi diqqət göstərməsi təbi
sayılmalıdır. Çünki bu sektor nəqliyyatın, sosial sferanın, xidmət sahələrinin yüksək inkişaf
səviyyəsinə əsaslanır və hər bir 16-cı iş yeri turizmə məxsusdur [1. s. 35].
Turizmin öyrənilməsi məsələsi ilə bir çox alimlər, o cümlədən E. Голубков, E. Ильина, A.
Zimovets, M.P. Malska, N.V. Antonyuk və başqaları məşğul olmuşlar. Ümumi gəlinən qənaətə
görə, sosial kateqoriya olan turizm çoxsaylı faktorlar əsasında formalaşır və bu amillər ona tələbatı
artıra da, azalda da bilər.
Müasir turizm tədqiqatçılarının fikrincə, turizm bazarında tələbatın dəyişməsinə aşağıdakı
amillər təsir göstərir.
Ümumi iqtisadi amillər:
- kütləvi istehlakçının maddi rifah səviyyəsi, işləyən insanlar arasında iş və boş vaxtın nisbəti,
xüsusi investisiya sahələri, turizmin inkişafı proqramlarının hazırlanması.
Sosial-demoqrafik amillər:
- yaş; cins, peşə, təhsil, ailə vəziyyəti, yaşayış səviyyəsi, şəhərdə və ya kənddə yaşaması, turistlərin yaşadığı yaşayış məntəqəsinin genişliyi və s.
Mədəni və sosial-psixoloji amillər:
- cəmiyyətin mənəvi dəyərlər sistemindəki prioritetlər, istehlak psixologiyası, kredit proqramlarının səviyyəsi.
Fərdi davranış amilləri:
- fərdi xüsusiyyətlər, həyat tərzi, asudə vaxtın təşkili, mənəvi dəyərlər sistemi, hədəf parametrləri, bağ mövsümünə münasibət, həcc ziyarəti [2. s. 98].
Turizm bazarı məlumat, vasitəçilik, tənzimləmə, qiymət, stimullaşdırıcı, yaradıcı-dağıdıcı və
fərqləndirici kimi bir çox funksiyaları yerinə yetirsə də, onların içərisində ən əsasları aşağıdakılardır:
1. Turizm məhsulunun dəyərinin və istehlak dəyərinin reallaşdırılması;
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2. Turizm məhsulunun istehlakçıya (turistə) çatdırılması prosesinin təşkili;
3. Əməyə münasibətdə maddi həvəsləndirmənin iqtisadi baxımdan təmin edilməsi [3. s.266].
Turist bazarı vasitəsilə birinci funksiya yerinə yetirilərkən turist məhsulunun dəyərinin
pul mübadiləsi şəklində hərəkəti baş verir. Əmtəə-pul münasibətləri aktının başa çatması, turizm məhsulunun dəyərinin reallaşması və onun istehlak dəyərinin ictimaiyyət tərəfindən qəbul
edilməsi deməkdir. Bu yolla ictimai istehsalın normal gedişi təmin edilir, turizm sənayesinin inkişafı üçün pul vəsaiti yaranır və toplanır. Turizm sənayesi müxtəlif xidmət sahələrini özündə birləşdirən bütöv sistem olması ilə xarakterizə olunur, buraya kiçik restoranlar, motellər, otellər, istirahət
evləri, camaşırxana, dükanlar və s. daxildir.
Müəyyən vaxtdan sonra turizmə qoyulan ilkin investisiya təsərrüfatın köməkçi və dəstəkləyici
sahələrinə - otellərə, restoranlara, ticarət mərkəzlərinə, limanlara, aeroportlara və s. daha çox investisiya cəlb edir. Kiçik biznesin çox sayda müəssisələrini özündə cəmləşdirən regionun turist
infrastrukturunun təkmilləşməsi yerli sakinlərə də xeyir verir; turizm gəliri tez bir zamanda region
əhalisinin ən geniş təbəqələri arasında bölüşdürülür, yəni bütün cəmiyyət bundan iqtisadi fayda
əldə edir.
Turistlər əsasən digər ölkələrdən, regionlardan gəlir və onların xərclədiyi pullar turist qəbul
edən ölkənin vergi bazasının genişlənməsi deməkdir; satışdan adi vergiyə əlavə daxilolmalarla
yanaşı, onlar bəzən az da olsa birbaşa vergi də ödəyirlər. Hava limanı və viza ödənişləri, giriş və
gömrük rüsumları turistlərin vergiödəmə metodlarının hazırda istifadə olunan bəzi nümunələridir.
Bu xüsusi hallardan əlavə, turistlərin pul xərcləmələri ənənəvi vergi daxilolmalarını artırır.
Beləliklə, turizm bölgənin gəlirini artırır, məşğulluğu, sərmayəni genişləndirir və s.
Turizmin inkişafının müsbət nəticələri ilə yanaşı, onun mənfi təsirlərini - turizm monokulturası adlanan inkişafı da unutmaq olmaz. Torpaq, turizm ehtiyatları və kapital uğrunda
rəqabət mübarizəsi kənd təsərrüfatını və yerli sakinlərin digər ənənəvi gəlir mənbələrini sıxışdırır.
Turizm sənayesində əməkhaqqının daha yüksək olması işçi qüvvələrinin kənd təsərrüfatından
uzaqlaşmasına səbəb olur. Çoxsaylı turistlərin gəlişi ilə əlaqədar olaraq istehlak həcmi artdığı
halda, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi azalır. Ənənəvi həyat tərzi və kütləvi turizm yerlərində
təbii lanştaft ya pozulur, ya da tamamilə məhv olur. Rəngarənglik iqtisadi sabitliyin təməlidir. Bir
sahə kəskin iqtisadi tənəzzül yaşadıqda, digəri inkişaf etdikdə, böhran rizki azalır. Böhran baş
verdiyi halda isə, onun nəticələri yumşaq olur. Buna görə turizm bəzən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə töhfə vermək əvəzinə, kənd təsərrüfatı sahəsini əvəz edir. Ancaq turizmin əvəzedici bir
sahəyə çevrilməsi arzuolunmazdır və bunun bir çox səbəbi var.
Birincisi, turizm mövsümi bir hadisədir, təbii ki, bu halda tələb stabil olmayacaq. Beləliklə,
turizm bölgənin əsas sənayesi olarsa, turist mövsümünün zəif olması məşğulluq sahəsində ciddi
problemlər yaradır.
İkincisi, səyahətə tələbat əhəmiyyətli dərəcədə turistlərin gəlirləri və zövqlərindən asılıdır və
bu amillər turist qəbul edən bölgənin nəzarətindən kənardadır. Başqa sözlə, bölgənin bir sənaye
sektorundan asılı vəziyyətə düşməsi qətiyyən arzuolunan deyil.
Belə ki, turizm müəyyən sosial xərclər və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı turist qəbul edən
bölgənin, onun sakinlərinin üzərinə əlavə xərclər yaradır. Turizmin çox sürətli inkişafı və ondan
tam asılılıq bir dilemma doğurur.
Bir tərəfdən, davamlı inkişafın dayandırılması iqtisadi böhran qorxusu yaradırsa, digər tərəfdən,
turizmin inkişafının məhdudlaşdırılmaması ölkənin təbii və mədəni sərvətlərini yox edə, yararsız
vəziyyətə sala bilər.
Bəzən inkişaf etməkdə olan ölkələrin hökumətləri turizmə çox nikbin baxırlar. Onlar turizmin
inkişafına yönəlmiş və prioritet xarakter daşıyan aktiv investisiya proqramları həyata keçirirlər.
Müəyyən hallarda belə bir yanaşma daha önəmli sahələrə investisiya qoyuluşunda problemlərin
yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, turizmə qoyulan pullar təhsil, səhiyyə və digər sosial
ehtiyaclara xərclənə bilər.
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Bəzən turizm inkişaf etdiyi regionda inflyasiya doğurur; “turist” pulu hesabına gəlirlərin
artması inflyasiyaya səbəb ola bilir. Zəruri malların-ərzaq, geyim, mənzil və nəqliyyat- qiymətləri
artır. Turist bölgələrində, bir qayda olaraq, torpaqların qiyməti sürətlə yüksəlir. Xaricilərin məzuniyyət dövründə turizm bölgəsində yaşamaları üçün ödəməyə hazır olduqları vəsait yerli sakinlər
tərəfindən təklif olunan kirayə yaşayış yerlərinin qiymətinin düşməsinə səbəb ola bilər. Yaxud da
turist sənayesinin inkişafı mənzil bazarını sıradan çıxarar.
Beləliklə, turizm iqtisadi inkişafın bir vasitəsi kimi əhəmiyyətli potensiala malik olsa da, o,
bütün iqtisadi xəstəliklərin müalicə vasitəsi sayıla bilməz. Hökumət, inkişafa səbəb ola biləcək
xərcləri nəzərə alaraq turizm gəlirlərini optimallaşdırmaq üçün (maksimumdan çox) səy göstərməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə turizm xərcləri böhrana səbəb ola bilər,
çünki ikişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı turizmin bütün xərclərini asanlıqla ödəyə bildiyi halda,
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu məsələ problem yarada bilər.
Müasir turizmin inkişafının xüsusiyyətlərindən biri beynəlxalq turist axınlarının müxtəlif bölgələrdə və ölkələrdə qeyri-bərabər paylanmasıdır. Bundan başqa xaricə gedənlərin ümumi sayının
20-30 faizi kütləvi turistlər və ya turist qrupları, qalan 70-80 faizi isə fərdi şəkildə yaxın ölkələrə
səfər edən turistlərdir.
Son illərdə kütləvi turizmin xeyrinə aşağıdakı amillər hesabına dəyişikliklər baş vermişdir:
- boş vaxtın artması;
- hava nəqliyyatı qiymətlərinin azalması;
- qrup halında səyahət edən turistlərin rahatlığı üçün çarter reyslərinin sayının artması;
- yüksək qazanc gətirən bir sahə kimi tur operatorların kütləvi turizmə marağının artması;
- iqtisadi cəhətdən yeni sərfəli istiqamətlər axtarışı;
- kütləvi turizmdə iş yerlərinin sayının artması;
- turpaketlərin qiymətinin ucuz olması səbəbindən avtobusla səyahət edən turistlərin sayında
artım.
Kütləvi turizmin inkişaf tendensiyalarında aşağıdakıları qeyd etmək olar:
- fərdi turizm (turizm məqsədi ilə müstəqil şəkildə səyahət edən edən turistlər) kütləvi turizmə
nisbətən daha yavaş inkişaf edir.
Öz məzuniyyətini fərdi şəkildə keçirməyi planlaşdıran turistlər bir sıra üstünlüklərə malik
olsalar da, uzaq məsafələrə belə səyahətləri həyata keçirmək olduqca çətindir, eyni zamanda fərdi
proqramların dəyəri yüksəkdir.
Rekreasion məqsədi ilə həyata keçirilən səyahətlər həcmi işgüzar turizmlə müqayisədə artmaqdadır. Məsələn, XX əsrin 70-ci illərində beynəlxalq turizm bazarında biznes seqmenti üstünlük
təşkil edirdisə, indi nisbət rekreasion turizminin xeyrinə dəyişmişdir: turistlərin 60 faizi istirahət
məqsədilə, yalnız 40 faizi işlə bağlı səyahətə çıxır.
İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bütün ölkələrdə işçilərə ödənişli məzuniyyət verilir və məzuniyyətlərin müddəti artırılır. Məsələn, Yaponiyada əksər kateqoriyalı işçilərə ildə 7 həftəlik məzuniyyət verilir ki, bu da uzun səyahətlərə imkan verir. Belə olan halda müştərilərin xidmətlərə də tələbatları artır. Bu, turistlərin getdikcə daha çox səyahət etmələrində, müasir xidmətləri öyrənmələrində özünü göstırir və daha çox komfort tələb edir. Əhalinin mobilliyinin yüksəlməsi də müşahidə olunur. Çoxlarının öz maşını var və onlar rahat şəkildə səyahətə çıxırlar. Səfər zamanı turistlərin
xərcləri də artmaqdadır.
Tur operatorları təyyarə biletlərini birbaşa turist xidmətləri ilə (otellər, turizm agentlikləri və s.)
birləşdirərək öz turpaketləri kimi satmağa başlayan aviakompaniyaların güclü rəqabəti ilə qarşılaşmaqdadır.
Psixoloji amillərin də əhəmiyyəti artmışdır. Turizm biznesində uğur qazanmaq üçün müştərilərlə emosional təmasa nail olmağı da öyrənmək lazımdır. Qonaqpərvərlik sənayesində xeyirxah
işçilər tələb olunur.
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Hər bir firmanın, şəhərin, yerin və hətta ölkənin öz imici və öz reputasiyası vardır. Məsələn,
İtaliya spagetti, Finlandiya Santa Claus, Paris sevgi şəhəridir. İmic yaratmaq uzun və davamlı bir
prosesdir.
XX əsrin sonlarında beynəlxalq turizm bazarında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir, yeni dəbli
turizm bölgələri meydana çıxmış və bununla əlaqədar rəqabət güclənmişdir. Belə yeni turizm
bölgələrinə Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini - Vyetnamı, Kambocanı, Laosu, habelə Sovet İttifaqının
bəzi keçmiş respublikalarını, Latın Amerikasında Çilini, Afrikada - Cənubi Afrika Respublikasını
göstərmək olar. Hətta bir vaxtlar turist axını yaradan Yaponiya da turistlərin diqqətini cəlb etməyə
başlayıb: indi Yaponiya təkcə turist göndərmir, həm də turist qəbul edir.
Bəzi turizm bölgələri kifayət qədər yüksək turist xidmət təklif edir. Bir çox ölkələrin rəhbərləri turizmin inkişaf proqramlarında fəal iştirak edir; əyləncə parkları, yeni attraksionlar, görməli yerlər yaratmaq üçün böyük sərmayələr qoyurlar.
XXI əsrin əvvəllərində dünya turizm sənayesi təbiətin əvəzsiz neməti olan və III minilliyin
insanlarının da zövq alması üçün ehtiyatlı yanaşma tələb edən rekreasion ehtiyatlarının qorunması
və saxlanılması problemi ilə üzləşmişdir. Rekreasiya ehtiyatlarından maksimum dərəcədə səmərəli
istifadə etmək üçün bu ehtiyatlara artan tələbat ilə onlardan səmərəli istifadə arasında balansa nail
olmaq lazımdır.
Bir sözlə, Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) apardığı araşdırmalar göstərir ki, son illərin
obyektiv çətinliklərinə baxmayaraq, beynəlxalq turizm sənayesi stabilliyini qoruyub saxlayır və
dünya iqtisadiyyatının ən böyük, ən yüksək gəlirli və sürətlə inkişaf edən sektoru kimi mövqeyini
qorumaqdadır. Turizm sahəsində effektiv dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün nüfuzlu icra
hakimiyyəti strukturlarına malik olan dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrinin rəhbərlərinin turizm
sferasına maraq göstərməsi bunlarla bağlıdır [3. s. 267].
Nəticə
Yaxın zamanlarda əhalinin daha geniş təbəqələrinin turizm səfərlərinə cəlb edilməsi və turist
səfərlərinin sayının artması hesabına inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin turizm bazarları stabil inkişaf
edəcək. Yeni və inkişaf etməkdə olan turizm bazarları davamlı dinamik inkişaf və büdcə gəlirlərinin müvafiq artımı ilə xarakterizə olunur. Lakin bu sahədə dəyişikliklərin baş verməsi də mümkündür. Fikrimizcə, turizm Qərbi Avropa, ABŞ, Yaponiya və Kanadanın ənənəvi bazarlarından
tədricən Mərkəzi və Şərqi Avropa (o cümlədən Rusiya), Çin, Cənubi Koreya, Meksika, eləcə də
Yaxın Şərqdəki bəzi ölkələrə keçəcək.
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д.ф.э., Азербайджанский Университет Кооперации
Тенденция развития международного туризма
Резюме
Статья посвящается изучению международного туризма и перспективам его развития.
Автор, ссылаясь на последние статистические данные и научные исследования, представляет информацию об изменениях, которые могут произойти в ближайшие годы в тенденции
развития международного туризма.
Отмечая также, что развитие туризма будет стабильным, а доходы от этой области будут
стабильными и устойчивыми, автор прогнозирует трансформацию, которой будут подвержены туристические рынки, а в частности об их перемещении из Европы в страны Азии,
Африки и Латинской Америки. Наряду с этим автор подчеркивает, что и наша республика
обладает туристическим потенциалом, отметив важность работы, которую следует реализовать в этой области.
Ключевые слова: международный туризм, туристический регион, индустрия туризма, инвестиции, отдых, инфраструктура, доходы бюджета.
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The Development tendency of international tourism
Summary
The article is devoted to the study of international tourism and its development prospects.
Referring to the latest statistics and scientific research, the author presents information on changes
that may occur in the coming years in the development trend of international tourism.
Noting also that tourism development will be stable, and income from this area will be stable
and sustainable, the author predicts the transformation that is about to affect the tourism markets,
and in particular about their movement from Europe to Asia, Africa and Latin America. Along
with this, the author emphasizes that our republic also has tourism potential, stating the importance
of the work that should be implemented in this area.
Key words: international tourism, tourism region, tourism industry, investment, recreation,
infrastructure, budget revenue.
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AQROTURİZMİN TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə kənd ərazilərində turizm fəaliyyəti geniş rakursda araşdırılmış, onun təşkili səmərəliliyini şərtləndirən amillər aşkar edilmişdir. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı və aqroturizmin
yerinə yetirdiyi funksiyalar müqayisəli tədqiq olunmuşdur. Aqroturizmin iqtisadi, sosial, ekoloji
və mədəni-tarixi funksiyalarının yerinə yetirilməsi mühiti xarakterizə olunmuşdur. Turizmin bu
növünün təşkilati-iqtisadi və hüquqi aspektlərinə vahid müstəvidə yanaşmanın zəruriliyi göstərilmişdir. Aqroturizmin kənd yerlərində məşğulluğun səviyyəsi və strukturuna təsiri, tarazlı regional
inkişafda rolu açıqlanmışdır. Normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi aqroturizmin iqtisadi
səmərəliliyi, onun digər funksiyalarının səmərəli icrasının mühüm şərti kimi baxılmışdır. Azərbaycanda turizmin, o cümlədən aqroturizmin normativ-hüquqi bazasının təşəkkülü prosesi xronoloji qaydada izlənmişdir.
Açar sözlər: kənd əraziləri, aqroturizm, təşkil, iqtisadi səmərəlilik, ekoloji funksiya, təşkilatiiqtisadi aspekt, sosial aspekt, məşğulluq, çoxfunksiyalılıq.
Giriş
Aqroturizm (kənd turizmi) turizmin mühüm növü və böyük sosial-iqtisadi, ekoloji və bir sıra
digər aspektlərdə böyük əhəmiyyətə malik fəaliyyətlər kompleksidir. Kənd təsərrüfatının inkişafı
hər bir ölkənin nəinki ərzaq təhlükəsizliyinin, habelə iqtisadi təhlükəsizliyinin və dayanıqlı inkişafının mühüm şərtidir. Bu sahənin dinamik və dayanıqlı inkişafı isə kənd yerlərinin sosial-iqtisadi
inkişafının təmin edilməsi, tarazlı regional inkişafa dəstək verilməsi istiqamətində görülən tədbirlərlə bilavasitə əlaqədardır. Odur ki, aqroturizmin təşkilati-iqtisadi və hüquqi aspektlərdə kompleks tədqiqi mühüm nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə malikdir.
Aqroturizmin mahiyyəti və iqtisadi potensialı
Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində məşğulluğun səviyyəsi və məşğulluğun
strukturu amilləri həlledici rola malikdir. Kənd ərazilərində qeyri-aqrar fəaliyyət sahələrində işgüzar fəallığın təşviqi, qabaqcıl təcrübədən göründüyü kimi, nəinki həmin ərazilərin, habelə aqrar
sahənin inkişafında hərəkətverici amil rolunda çıxış edə bilər. Şərh olunan müstəvidə aqroturizm
özünəməxsus və kifayət qədər ciddi potensiala malikdir. Bu potensial işgüzar fəaliyyətin şaxələndirilməsi baxımından kənd ərazilərində məhdud imkanları genişləndirdiyinə görə xüsusi diqqətə
layiqdir. Bu baxımdan, Qərb iqtisadi və turizm ədəbiyyatında geniş yayılmış aşağıdakı mövqe ilə
razılaşmağı məqsədəuyğun hesab edirik. “Turizm, xüsusilə kənd turizmi kənd rayonlarının inkişafı
üçün vacib vasitədir, resursdur. Kənd turizmi, bazarların qloballaşması şəraitində rəqabətə dözməyən kiçik fermer təsərrüfatlarına inkişaf imkanları verir” [1, s. 1051].
Kənd turizminə daha geniş, başqa sözlə, ümumi fəaliyyət məkanı aspektində yanaşma, bir sıra
hallarda makroiqtisadi baxımdan əlverişli olsa da, turizm fəaliyyətinin təşviqi, xüsusilə maliyyə
stimullaşdırılması baxımından, xüsusi detallaşdırmalar və dəqiqləşdirmələr tələb edir. Deyək ki,
aşağıdakı yanaşma terminoloji müzakirələrə son qoymaq cəhdi olsa da, uçotun statistik və digər
aspektlərində təcrübi üstünlüklər verir. “Kənd turizmi, kənd mühitində inkişaf etdirilən bütün turist
fəaliyyətini əhatə edən anlayışdır.” [2].
Tanınmış elm mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri üçün səciyyəvi olmasa da, aqroturizm anlayışına münasibətdə araşdırmalar davam etdirilir. ABŞ-ın Pudrdyu Universitetinin tədqiqat proqramlarında “aqroturizm kənd turizmi kimi qəbul edilir və fermerlərin əhaliyə istirahət və təlim
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üzrə xidməti, kənd təsərrüfatı məhsulları satışı və əlavə qazanc əldə etmək üçün digər fəaliyyəti
kimi fərqləndirilir” [3].
Kənd turizmini aqroturizmlə eyniləşdirmək üçün yuxarıda qeyd edilən arqumentləri kafi hesab
etmək olar. Bununla belə, aqroturizm anlayışının təcrübi baxımdan dəqiqləşdirilməsi üçün araşdırmaları davam edək. Turizm (adətən şəhərlərdə həyata keçirilən işgüzar, o cümlədən konqres-sərgi
turizmi istisna olmaqla) təbiətlə sıx təması nəzərdə tutur. Həmin təmas istirahət məqsədilə baş versə
də, kommersiya məqsədləri də istisna olunmur. Turizmin bir növü olmaqla aqroturizmin aşağıdakı
alt növləri fərqləndirilir. “Gəlmə turizm (“kənddə yaşayış”), praktiki təcrübə turizmi (həyat təcrübəsi
əldə etmə), qastronomik turlar (ənənəvi xörəklər və içkilər), idman turizmi (piyada və velosipedlə
gəzinti), ekoloji icma turizmi, etnoqrafik turizm (yerli adət-ənənələrlə tanışlıq)” [4, s. 76].
Aqroturizm kənd ərazilərinin idarə edilməsində mühüm amil kimi çıxış etmək iqtidarındadır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə (İtaliya, Fransa, İspaniya) kifayət qədər böyük regionların sosial –iqtisadi
inkişafında aqroturizmin oynadığı rol buna əyani sübut ola bilər. İlk növbədə bu, haqqında danışılan regionlara əlavə maliyyə vəsaitləri axını sayəsində artan işgüzar fəallıq sayəsində baş verir.
Digər, heç də az əhəmiyyətli olmayan səbəb aqroturizmin daha da şaxələndirilməsi üçün əlverişli
şərait yaradan kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı amilidir.
Aqroturizmin inkişafı strategiyasında kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı amili nəzərə alınmalıdır. Turizmin bu növünün kənd təsərrüfatı və kənd həyat tərzinin xüsusiyyətləri və üstünlüklərinin reallaşdırılmasında artan rolunun təmin edilməsi, aqrar sahənin çoxfunksiyalılığı məsələlərinə
aydınlıq gətirilməsinı tələb edir. İlk növbədə onu qeyd edək ki, təbii-iqlim potensialından, o cümlədən təbii resurslardan məqsədyönlü istifadə onların çoxtəyinatlı olduğunu nəzərə almalıdır. Bilavasitə kənd təsərrüfatı istehsalı və aqroturizm arasında seçim alternativ axtarışına deyil, əksər hallarda həmin fəaliyyətlərin paralel aparılması variantına üstünlük verilməsi barədə konsensusla
nəticələnir.
Kənd həyat tərzinin üstünlükləri onun turistlər üçün çəlbediciliyini artırır. Kənd yerlərində müvafiq imkanlar mövcud olduqda müşahidə olunan belə vəziyyət, kənd həyat tərzinin sağlam həyat
üçün zəruri olan üstünlüklərindən gəlir əldə etməyə imkan verir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatının
çoxfunksiyalılığı onun “yalnız qida məhsulları və xammal istehsalına deyil, həmçinin maddi və bazar qiymətinin müəyyənləşdirilməsi çətin olan, yaxud mümkün olmayan qeyri-maddi nemətləri
yaratmasına da əsaslanır. Yeni iqtisadi münasibətlər sistemində kənd təsərrüfatı istehsalı bir sıra yeni
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini əhatə edir. Bu baxımdan ətraf mühitə və kənd ərazilərində
yaradılan mədəni və mənəvi dəyərlərə olan yeni münasibət diqqəti xüsusilə cəlb edir” [5, s.14-15].
Torpaq resurslarının çoxfunksiyalılığı, məlum olduğu kimi, kənd yerlərində fəaliyyət inteqrasiyası üçün potensial mühit yaradır. Həmin potensialın fəallaşdırılmasında kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, aqroturizmin rolu xüsusi diqqət tələb edir. Bu halda, landşaft və infrastrukturun inkişafı, torpağın münbitliyi və su ilə təminat kimi amillərlə eyni statuslu kimi qəbul edilə bilər.
Aqroturizm kənd ərazilərində iqtisadi səmərəlilik meyarları baxımından heç də həmişə ön planda olmayan mədəni və mənəvi dəyərlərin, o cümlədən təbii və tarixi abidələrin bərpası və qorunmasına, xalq sənətkarlığının inkişafına, təbiətə (ətraf mühitə) dost fəaliyyətin təşviq edilməsinə
xidmət etməklə daha qlobal vəzifələri icra edir. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, aqroturizmin iqtisadi, sosial, ekoloji, mədəni funksiyaları və kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı ilə şərtlənən imkanlar arasında kifayət qədər ciddi oxşarlıq vardır. Bunu görmək üçün kənd təsərrüfatı və kənd
ərazilərinin yerinə yetirdiyi çoxsaylı funksiyalara nəzər salmaq kifayətdir.
Kənd təsərrüfatı və kənd ərazilərinin yerinə yetirdiyi çoxsaylı funksiyalara münasibətdə aşağıdakı yanaşmanı məqsədəuyğun hesab edirik: “İqtisadi funksiya - cəmiyyətin ərzaq məhsullarına,
sənayenin xammala olan tələbatının, habelə kənd əhalisinin məşğulluğu və gəlirlərinin təmin olunması; sosial - demoqrafik funksiya – əhalinin təkrar istehsalına və ölkənin insan kapitalının formalaşmasına yönəldilməsi; mədəni-etnik funksiya – özünəməxsus mədəniyyətin, milli adət-ənənələrin, folklorin, kənd yerlərində yerləşən təbii və tarixi abidələrin mühafizə edilməsi; ekoloji
funksiya – ölkə ərazisində ekoloji tarazlığın, təbii resursların səmərəli istifadəsi və təkrar istehsa198
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lının dəstəklənməsi; rekreasiya funksiyası – əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpası üçün şəraitin təmin edilməsi” [6, s. 300].
Aqroturizmə daha geniş rakursda yanaşmalar heç də nadir hal deyildir. Bu baxımdan, artıq qeyd
edilmiş inkişafın məkan aspekti və məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkili aspekti ilə yanaşı
geodemoqrafik aspekti önə çəkənlərin də əsaslı arqumentlərinə diqqət çəkmək istəyirik. Məsələ
ondadır ki, aqroturizm insanların şəhərdən kənar, yəni əhalinin sıxlığının daha az olduğu ərazilərə
səfərləri kimi nəzərdən keçirildikdə, rekreasiya nöqteyi-nəzəri önə çıxır. Digər tərəfdən, aqroturizm anlayışının sonrakı detallaşdırılmasında kənd həyat tərzinin və kənd əməyinin müxtəlif aspektləri nəzərə alına bilər. Aqroturizm “rekreasiya (turist məhsulunun istehsalının təşkili) nöqteyinəzərindən kənd evində yaşayışdan, boş vaxtın təbiətdə keçirilməsi və macəra yürüşlərindən
tutmuş yerli əhalinin məşğələlərində bilavasitə iştiraka qədər müxtəlif xidmətlərin məcmusudur.
Odur ki, aqroturizmin fərqli (kənd, fermer, yaşıl, təbii (natural) turizm) anlayışlarını bərabər hüquqlu hesab etmək olar” [7, s.401].
Aqroturizmlə məşğul olan turistin əldə etdiyi fayda, ilk növbədə onun sağlamlığı və mədəni
inkişafı ilə bağlıdır. Belə ki, o, adət-ənənələrlə, tarixlə, yerli əhalinin mətbəxi ilə yaxından tanış
olur. Turist aqroturizm sayəsində yerli kənd əhalisinin xüsusi olaraq tanındığı bu və ya digər fəaliyyət sahəsində vərdiş və bacarıqlar əldə edir. Aqroturizm, habelə təbii şəraitin müxtəlifliyindən və
fəal istirahətdən bəhrələnərək sağlamlıq durumunu yaxşılaşdırmaq imkanı əldə edir.
Şərqi Avropanın postsosialist ölkələrində aqroturizmin inkişafı sayəsində kənd əhalisinin gəlirlərinin dinamikasının təhlilinə həsr olunmuş tədqiqatlar bu baxımdan, zənnimizcə, diqqətəlayiqdir. “Kənd turizmi, əlavə gəlir mənbəyi kimi kənd əhalisinin rifahının yüksəldilməsinə, miqrasiyanın azalmasına və kənd rayonlarının inkişafına yardım edə bilər. Turizm regionda həyat keyfiyyətini yüksəldir, kənd və şəhər rayonlarının inkişafında fərqləri azaldır. Onu da qeyd etmək
vacibdir ki, turizm regionda aparıcı sahə olmasa da, regional iqtisadiyyatın digər sahələrinin
inkişafı üçün hərəkətverici qüvvə rolunu oynaya bilər” [8, s.781].
Doğrudan da, aqroturizm bu və ya digər regionda aparıcı sahə olmasa da, turizmin bu növünün
inkişafı, ərazidə iqtisadi fəallığın yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Turizm kənd həyat tərzi üçün
səciyyəvi olan arzuolunmaz aşağı dinamizmi aradan qaldırmaqla, nəinki, sözün dar mənasında
işgüzar fəallığı, habelə investisiya fəallığını təşviq edə bilir. Məsələ ondadır ki, aqroturizm kənd
ərazilərində təbii, mədəni-tarixi və digər potensialı hərəkətə gətirməklə, onları qorumaqla gəlir
mənbəyinə çevirməyi nəzərdə tutur. Sadalanan resurslardan turizm məhsulunun hasil edilməsi
ciddi və kompleks xarakterli hazırlıq tələb etdiyinə görə, kəndin ixtisaslı və ixtisassız işçi
qüvvəsi üçün məşğulluq baxımından seçim imkanı yaradır. Bu isə, təcrübədən göründüyü kimi,
həmin ərazidə digər fəaliyyət sahələrində inkişaf üçün yeni yollar axtarışı zərurətini ortaya
qoyur. Əlbəttə, deyilən proseslər avtomatik olaraq, o cümlədən, heç bir transaksiya xərci olmadan baş vermir.
Aqroturizmin inkişafı dövlətin xüsusi diqqət yetirdiyi və dəstək verdiyi turizm növüdür. Məsələ
ondadır ki, aqroturizm təkcə dövlət büdcəsinə daxilolmaları artıran fəaliyyət olmayıb, kənd yerlərinin və aqrar sahənin inkişafında dövlət siyasətinin prioritetlərinin reallaşmasında bilavasitə iştirak edən turizm növüdür. Belə ki, aqroturizm aşağıdakı vəzifələrin icrasına xidmət edir: “xidmət
göstərən əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması; xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşların səhhətinin
yaxşılaşması; mədəni ənənələrin dirçəlməsi; kiçik yaşayış məntəqələrinin qorunub saxlanması;
kənd əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşması, gəlirlərinin artması; əlavə iş yerlərinin yaradılması
sayəsində kənddən şəhərə miqrasiyanın azaldılması; xalq adət və ənənələrinin öyrənilməsinin
stimullaşdırılması; xalq sənətkarlığının inkişafı; ərazinin mədəni və tarixi irsinin qorunub saxlanması və s.” [9, s.458]. Göründüyü kimi, bir çox tədqiqatçılar kənd turizmi və aqroturizmin vəzifələri arasında fərq qoymur, onları tamamilə eyniləşdirirlər.
Aqroturizmin coğrafi aspekti, əslində onun nəzəri-metodoloji əsaslarının işlənib hazırlanmasında mühüm rola malikdir. Bu və bir sıra digər səbəblərdən aqroturizmə konseptual yanaşmalar
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müxtəlif ölkələrdə kifayət qədər fərqlidir. Bu baxımdan, aşağıdakı mövqe ilə razılaşmağı məqsədəuyğun hesab edirik.
“Aqroturizm konkret ərazi ilə birbaşa bağlıdır, odur ki, onun inkişafının nəzəri-metodoloji əsaslarının işlənib hazırlanması, aqroturizm konsepsiyasının regional şərait və sosial-iqtisadi ilkin
şərtlərə müvafiq olaraq işlənməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan, aqroturizm konsepsiyası müxtəlif
ölkələrdə, mütəxəssislərin bu fəaliyyət növünə yanaşmasından asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənə bilər” [10, s.44].
Aqroturizmdən kənd əhalisinin iqtisadi fayda əldə etməsi (əlavə iş yeri və kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından gəlir), mənəvi dəyərlərə qovuşma prosesində baş verir. Başqa sözlə, aqroturizm kənd əhalisinə aşağıdakı imkanlar yaradır: “öz yurdunun tarixi-mədəni əhəmiyyətinin dərk
edilməsi, onun ölkədə və dünyada məşhurluğundan iftixar hissi; yerli əhalini beynəlxalq mədəni
dəyərlərlə, o cümlədən şəxsi ünsiyyət vasitəsi ilə qovuşdurmaqla, onlara iş yeri təklif etməklə məşğulluq probleminin həlli; sosial cəhətdən az qorunan əhali təbəqəsinə yardım; mənzil fondunun
yaxşılaşdırılması; kənd təsərrüfatı məhsulları satışını genişləndirir” [9, s.458].
Əlbəttə, kənd əhalisi əlavə iş yeri və öz məhsulunu satmaqdan başqa, aqroturizmdən digər gəlir
və faydalar da əldə edə bilir. Bura ilk növbədə kənd əhalisinin öz daşınmaz əmlakının turizm
məqsədi ilə istifadəsi daxildir. Digər tərəfdən, ərazidə sosial infrastrukturun inkişafı sürətlənir.
Belə ki, “turizmin inkişafı kəndin sosial infrastrukturunun, rekreasiya obyektlərinin, səhiyyə və
idman müəssisələrinin genişlənməsi və onların keyfiyyətinin yaxşılaşması meyillərini formalaşdırır; turizm regionda əhali üçün beynəlxalq əlaqələri sürətləndirən bank, kommunikasiya, yol və
mehmanxana təsərrüfatı, ictimai iaşə obyektlərini artırmaqla daha çox kompleks ərazi məskunlaşma sferası yaradır” [11, s. 434-435].
Kənd ərazilərində turizm fəaliyyətinin, o cümlədən aqroturizmin təşkilati – iqtisadi və hüquqi
əsaslarının araşdırılması, xeyli dərəcədə onun səmərəli təşkili imkanlarının aşkar edilməsi məqsədini güdür. Aqroturizmin səmərəli təşkili dedikdə, mövcud potensialdan, ekoloji məhdudiyyət
şərtləri daxilində maksimum istifadə etməyə yönəlmiş fəaliyyət nəzərdə tutulur.
Aqroturizmin təşkili və hüquqi aspektlər
Aqroturizmin təşkil imkanları, artıq qeyd olunduğu kimi, məkan və onun tanınma (ərazidə tarixi
– mədəniyyət abidələrinin mövcudluğu, maraqlı təsərrüfatçılıq təcrübəsi, xalq sənətkarlığının qədimliyi, yüksək peşəkarlıq, nadir təbiət hadisələri, nadir bitkilər, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, maraqlı mətbəx və s.) dərəcəsindən, infrastrukturun inkişaf səviyyəsindən, informasiya resursları da daxil olmaqla resurs təminatından və s. asılıdır. Müvafiq fəaliyyətin təşkili, özlüyündə özünəməxsus fəaliyyət növüdür və aqroturizm sahəsində göstərilən xidmətlərin təşkilini, həmin xidmətlərin göstərilməsi üçün təsərrüfatın ahəngdar fəaliyyətini nəzərdə tutur. Aqroturizmin təşkili
nəticə etibarı ilə təsərrüfatın və turistlərin qəbulu üçün sistem əmələ gətirən elementlərin qaydaya
salınmasını, elmi təminatdan və əldə edilmiş təcrübədən istifadə sayəsində əlaqələrin optimallaşdırılmasını tələb edir. Aqroturizm xidməti göstərən təsərrüfata rəhbərlik fəaliyyətin təşkilini, o
cümlədən ilk növbədə vəzifə və səlahiyyətlərin bölgüsünü, xidmətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini, fors-major hallarına hazırlığı və i.a. təmin etməkdən ibarətdir.
Aqroturizmin səmərəli təşkili maraqlı tərəflərin mənafelərinin nəzərə alınmasını tələb edir.
Maraqlı tərəflər və onların tələbləri isə, konkret halda kifayət qədər fərqli və çoxsaylıdır. Onların
mənafelərini balanslaşdıran inkişaf variantının tapılması asan həll edilən məsələ deyildir. Yerli
əhalinin, turistlərin və ətraf mühitin mənafelərinin balanslaşdırılması aqroturizm fəaliyyətinin səmərəliliyində həlledici rola malikdir. Məhz aqroturizmin dayanıqlı inkişafının bu üç tərkib elementinin tarazlı vəziyyətdə olması təbiəti mühafizə, sosial, iqtisadi və mədəni-tarixi prinsiplərin
həyata keçirilməsini təmin edə bilər: “təbiəti mühafizə-kənd ərazilərinə düşən ağırlığa nəzarət
etməklə, təbii mühitin məhv olmaqdan qorunması; sosial - yerli icmanın mədəni müxtəlifliyinin
və həyat tərzinin mühafizəsinə və pozulmazlığına zəmanət verilməsi; iqtisadi – regionda iqtisadi
fəaliyyət növlərinin müxtəlifliyinin inkişafının, yeni iş yerlərinin yaradılmasının, kənd əhalisinin
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şəhərə miqrasiyasının ləngidilməsinin təşviqi; mədəni-tarixi- turizmin yerli əhaliyə və regionun
mədəni müxtəlifliyinə faydalı təsirinin təmin edilməsi” [12, s.16].
Aqroturizm və ekoturizm fəaliyyəti məkan baxımından əhəmiyyətli dərəcədə kəsişən fəaliyyətlərdir. Əvvəlki bölmədə qeyd olunduğu kimi, bir çox mənbələrdə aqroturizm ekoturizmin əsas
forması kimi təqdim edilir. Ölkənin iqtisadi qüdrəti artdıqca onun ekoturizmə münasibəti dəyişir.
Əlli ilə yaxın bir dövr ərzində inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşları ekoturizm fəaliyyəti göstərən
operatorların xidmətlərindən istifadə edirlər. Bu baxımdan az inkişaf etmiş ölkələrin də mövqeyi
diqqətəlayiqdir. Həmin ölkələr “artıq başa düşürlər ki, ekoturizm meşə materialları tədarükü və
kənd təsərrüfatı alternativlərinə nisbətən resurslardan daha az dağıdıcı istifadə və gəlir ədə etmək
yolu təklif edir. 1980-ci illərin ortalarından həmin ölkələr ekoturizmə təbiətin qorunması və inkişafı məqsədinə çatmaq vasitəsi kimi baxırlar” [13, s.5].
Maraq doğuran digər yanaşma, aqrar və ekoloji turizm anlayışılarının birləşdirilməsidir. Bu
halda aqroekoturizm anlayışı elmi dövriyyəyə daxil edilməlidir. Belə yanaşmanın tərəfdarları aqroekoturizmin inkişafını üzvi əkinçiliyin inkişafı ilə əlaqələndirirlər. Bu baxımdan aşağıdakı fikirlə, zənnimizcə, razılaşmaq olar. “Aqroekoturizm” universal terminini dövriyyəyə daxil etməyi təklif edənlər, onun üzvi əkinçiliklə əlaqədar olmasını əsas gətirirlər. Üzvi əkinçilik aqroekoturizmin
zəruri şərti olub, aşağıdakı 6 amili nəzərə alır: ətraf mühitin sağlamlığı; havanın vəziyyəti; su
resurslarının vəziyyəti; biomüxtəliflik; təbii resurslar; iqlim dəyişmələri” [14, s.162-168].
Artıq qeyd edildiyi kimi, müstəqillik bərpa edildikdən sonra Azərbaycanda turizm bazarının
hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş, dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edən “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (15)
qəbulu ölkədə bu mühüm fəaliyyətin inkişafına rəvac vermişdir. Turizmin, o cümlədən, aqroturizmin normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün sistemli tədbirlər
davam etdirilmişdir.
Son illər milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf tempinin daha da sürətləndirilməsi və
onun dayanıqlı xarakter alması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi islahatlar turizm sahəsində də mühüm irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, ölkə başçısının “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 1 sentyabr 2016-cı il tarixli № 2295 Sərəncamı [16] xüsusi rol oynamışdır.
Sərəncamda göstərildiyi kimi “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart
tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin başlıca istiqamətləri”ndən biri kimi ixtisaslaşmış turizm
və əyləncə müəyyən edilmiş, beynəlxalq və yerli ekspertlərlə birlikdə dünya təcrübəsində turizm
sahəsində islahatların ən uğurlu modelləri və onların ölkəmizdə tətbiqi imkanları təhlil
edilmişdir. Aparılmış təhlillər nəticəsində turizm sahəsi üzrə strateji yol xəritəsinin ilkin layihəsi
hazırlanmışdır” [16].
Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsində (Prioritet 3.5. “Tədbir 3.5.2) göstərildiyi kimi, kənd turizminin inkişafı üzrə tədbirlər
planına əsasən, “kəndlərdə mövcud olan bir sıra ənənələrin təbliğatı (məsələn, çörəkbişirmə,
xalçaçılıq və s.) məqsədilə qısamüddətli kurslar təşkil ediləcək, eləcə də ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı məhsullarının brendləşdirilməsi üzrə tədbirlər görüləcəkdir. Bunun üçün ehtiyac yaranarsa,
bu prosesə yerli və xarici ekspertlərin cəlb olunması da nəzərdə tutula bilər. Turistlərin yerləşdirilməsi məqsədilə müvafiq kənd evləri də müəyyən ediləcək, həmin kənd evlərində təmir-bərpa
işlərinin aparılması, kənd icmalarında turistlərin qəbulu və xidmətlərin təşkili ilə əlaqədar təlimlərin keçirilməsi, eləcə də həmin kəndlərin sakinlərinə vergi ödəmək vərdişlərinin aşılanması məqsədilə maarifləndirmə işinin aparılması üçün dəstək tədbirləri görüləcəkdir” (17, s.74). Haqqında
danışılan strateji yol xəritəsinin icrası vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş tədbirlərin məlumatlarına görə nəzərdə tutulan addımlar vaxtında atılır və müsbət nəticələr özünü çox gözlətməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafının normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan sistemli addımlar aqroturizmin təşkili və iqtisadi
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aspektlərdə inkişafı üçün əlverişli şərait formalaşdırır. Ölkənin kənd ərazilərinin daha sürətli
inkişafında aqroturizmin rolunu artırmaq üçün müvafiq fəaliyyətin gəlirlilik səviyyəsi yüksəldilməlidir. Müvafiq istiqamətdə heç də az olmayan problemlərin aşkar edilməsi və onların həlli yollarının müəyyən edilməsində innovasiyalardan istifadə imkanları reallaşdırılmalıdır. Bu baxımdan, aqroturizmin inkişafının təşkilati-iqtisadi və hüquqi məsələlərinin kompleks həllində Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin
müvəffəqiyyətli icrası həlledici rol oynayacaqdır. Həmin yol xəritəsinin icrasının elmi təminatının
gücləndirilməsi turizmin və o cümlədən, aqroturizmin inkişafının tempini yüksəltməyin mühüm
istiqaməti hesab edilməlidir.
Nəticə
Aqroturizm kənd ərazilərinin idarə edilməsində mühüm amilə çevrilir. Eyni zamanda aqroturizm kənd ərazilərində mədəni və mənəvi dəyərlərin, o cümlədən təbii və tarixi abidələrin bərpası
və qorunmasına, xalq sənətkarlığının inkişafına, təbiətə dost fəaliyyətin təşviq edilməsinə xidmət
edir. Aqroturizmin təşkili imkanları məkan və onun tanınması dərəcəsindən, infrastrukturun inkişaf səviyyəsindən, informasiya resursları da daxil olmaqla resurs təminatından asılıdır. Aqroturizmin təşkili kənd təsərrüfatının və turistlərin qəbulu üçün sistem əmələ gətirən elementlərin qaydaya salınmasını, elmi təminatdan və əldə edilmiş təcrübədən istifadə sayəsində əlaqələrin optimallaşdırılmasını tələb edir. Kənd ərazilərində turizmin səmərəli təşkili sayəsində onun iqtisadi səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür. Sonuncu isə turizm fəaliyyətinin mükəmməl normativ-hüquqi
bazasının yaradılmasını tələb edir.
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Кямаля Халил кызы Юсифова
ст. пред., Азербайджанский Университет Языков
Организационно-экономические и правовые аспекты агротуризма
Резюме
В статье рассматривается туристическая деятельность в сельской местности, а также
выявлены факторы, определяющие эффективность ее организации. Многофункциональное
сельское хозяйство и функции агротуризма изучены сравнительно. Охарактеризована среда
выполнения экономических, социальных, экологических и культурно-исторических функций агротуризма. Необходимость подхода к организационно-экономическим и правовым
аспектам данного вида туризма показана единообразно. Влияние агротуризма на уровень и
структуру занятости в сельской местности, а также роль сбалансированного регионального
развития. Совершенствование нормативно-правовой базы Экономическая эффективность
агротуризации рассматривалась как важное условие эффективного функционирования ее
других функций. Налаженный процесс туризма в Азербайджане, в том числе нормативноправовая база агротермии, отслеживался в хронологическом порядке.
Ключевые слова: сельские районы, агротуризм, организационная, экономическая эффективность, экологическая функция, организационно-экономический аспект, социальный аспект, занятость, многофункциональность.
Kamala Khalil Yusifova
h/t., Azerbaijan University of Languages
Organizational, economic and legal aspects of agritourism
Summary
The article discusses tourism activities in rural areas, and also identifies the factors that
determine the effectiveness of its organization. Multifunctional agriculture and the functions of
agro-terrorism are studied comparatively. The environment of fulfillment of the economic, social,
ecological, cultural and historical functions of agritourism is characterized. The need for an
approach to the organizational, economic and legal aspects of this type of tourism is shown
uniformly. The impact of agrotourism on the level and structure of employment in rural areas, as
well as the role of balanced regional development. Improving the regulatory framework The
economic efficiency of agro-motorization was viewed as an important condition for the effective
functioning of its other functions. The streamlined tourism process in Azerbaijan, including the
regulatory and legal framework of the agrothermia, was tracked in chronological order.
Key words: rural areas, agritourism, organizational, economic efficiency, ecological
function, organizational and economic aspect, social aspect, employment, multifunctionality.
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Kooperasiya” elmi-praktitki jurnalında çap olunmaq üçün məqalə təqdim olunarkən aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır.
 Məqalələr üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalənin yazıldığı
dildən əlavə, digər iki dildə xülasəsi verilməlidir. Xülasələrdə həmçinin müəllifinin adı, soyadı,
atasının adı, elmi dərəcəsi, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi hər üç dildə dəqiq göstərilməlidir.
 Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuş ədəbiyyat xülasələrdən
əvvəl kodlaşdırma üsulu ilə göstərilməlidir.
 Məqalədə yarımbaşlıqların verilməsi mütləqdir.
 Məqalələrin mətnləri 1 intervalla, Times New Roman - 12 ölçülü şriftlərlə yığılmalıdır.
 Məqalənin elektron və çap olunmuş variantı ayrıca faylda təqdim edilməlidir.
Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilməyəcəkdir. Əlyazmalar geri qaytarılmır.
QEYD: Bu şərtlər müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə
edilən elmi nəşrlərə verdiyi tələblər əsas götürülmüşdür.
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